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MENI(ENTDE
FEITEN~

MEN KENT DE
DADERS~

Maar het juridisch bewijs
ontbreekt.

.Het trekt meer en meer de aandacht
van heel het Nederlandsche volk, dat
in en in de omgeving van het kleine
Brabantsche stadje 0 s s zoo vele en
zoo zware misdaden worden begaan.
De wijze waarop daar menschen wor-
den vermoord en afschuwelijk ver-
minkt, vervult ieder· weldenkend
mensch met walging en afschuw. En
wat ons in deze streken en vermoede-
lijk ook ieder die eischt dat de misdaad
wordt gestraft nog het meest prikkelt
is wel, dat het zoo dikwijls voorkomt
dat politie en Justitie er niet in slagen
het noodige bewijsmateriaal bijeen te
brengen om tot een veroordeeling te
komen. Men kent precies de schuldi-
gen; men weet hij elk geval de daders;
maar het juridisch bewijs is steeds niet
te leveren.
Terecht vraagt men zich af wat van dat

alles de oorzaak is, en men is nieuwsgierig
naar de psyche van die menschen; men wil
weten of zich daar in dat kleine centrum
misschien een convoluut van misdadige krank-
zinningen of kr an kz in nig s misdadtger-s op-
houdt. Maar dan verder: waarom die demen-
ten zich d a a I' nu juist verzameld hebben.
Ik ben al dadelijk in staat als psy<:hiater,

die gewoonlijk wordt aangewezen de Rechts-
collega's als expert voor te lichten. en die
bovendien reeds bijna dertig jaren a Is ge-
neeskundige bij de gevangenissen te 's-Her-
togenbosch heeft gewerkt en al die Ossene
vr-ienden reeds vele jaren heb zien komen en

oss
(New'o!ooy-psychiatm' te 's-Hertioçenbosch.),

Dr. J. Casparie.

SEDERT onheugelijke tijden heeft de
Noordbrabantsche stad Oss een treu-

rige vermaardheid. Wat is haar raadsel?
Hoe werd zij een centrum van misdadig-
heid? Wij vonden dr. ]. Cas par i e,
den psychiater van de Bossche rechtbank,
bereid op deze vragen een antwoord te
geven. De schrijver is in ons land waar-
schijnlijk de· beste kenner van het pro-
bleem, daar hij zich sedert meer dan een
menschenleeftijd bezighoudt met de mis-
dadige elementen uit de Ossche streek.
Zijn artikelen, waarvan wij heden het
eerste publiceeren, zullen ongetwij feld
onzen lezers belang inboezemen.

gaan; ik ben al dadelijk in staat te verklaren,
dat de misdadigheid in en om 0 s s met een
psycho-pathologischen achtergroud heeft.
Zoo goed als nooit wordt VOOl' een van die

heeren een onderzoek naar de geestvermogans
gelast. En bijna noolt" vind ik termen den
Rechter te adviseeren een van die Ossch e ben-
de psychiatrisch te doen onderzoeken. Als
_psycho-patholoog behoef ik hier dus niet te
schrijven. Dat dergelijke menschen psychisch
gedegenereerden zijn, dat moreele en ethische
onvolkomenheden bij hen zijn aan te toonen,
spreekt wel vanzelf.

Solidariteit.
Maar hier wordt een vrij groote dosis intelli-

gentie misbruikt tot list en sluwheid in het
plegen van misdaden tegen het leven en den
eigendom tot het plegen vc.n inbraken, dief-
statten etc. ·etc.

De solidariteit, het goed georganiseerde
complot. de onherroepelijkheid van hun
bedreigingen en de uitvoering daarvan
maakt die groote familie van misdadige
elementen tot een hoogst gevaarlijke,
brutale en meer en meer op een Ameri-
kaansche banciietengemeenschap gelijken-
de bende.

Ik zeg dat het een groote "familie" is, en
dat bedoel ik in den waren zin des woords,
want allen zijn door den band van bloedver-
wantschap min of meer verbonden, en de
misdadigheid erft van vader op zoon over en
de z.g. huwelijken worden ortder elka.ar' ge-
sloten, en de familieleden betrappen elkaar
met de niet wettelijk aan hen verbonden
vrouwen, en die vrouwen zijn weer de oorzaak
van mannentwist. van moord en doodsrag.

Maar toch zijn ze solidair: ze verraden el-
kaar niet, en ze bedreigen hen, die getuigen
kunnen, met moord. En vroeg of laat houden
ze woord. Ze staan als één man vijandig tegen
over alles wat politie en justitie is. En de
openbare macht moet "veine" hebben zal het
gelukken deze in hun vak doorkneede men-
scheu te pakken te krijgen.
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Wij kennen de Ossenaren die in het Huis I Terecht noemt de heer Cunen deze 'rechts-

van Bewaring worden ingesloten dadelijk. Het bepaling "van eenigszins zonderlin gen aard"
zijn geen lastige menschen, een beetje onver- en zegt dan (wijzende op den tegenwoor-
sch lllig, ja, maar' rustig en zeker. Ze zijn be- digen toestand): "Als de geslotenheid der
leefd, ijverig in hun werk, praten veel en op- vroegere poirters even groot was als van de
gewekt, zelfs niet oninteTIigent, maar zeggen Ossenaars, die in den lateren tij d en nog
nooit een woord als men het gesprek wi! heden, als getuigen voor vechtpartijen worden
brengen op het strafbare feit. Als vaste klan- opgeroepen, zullen er weinig vonnissen ge-
ten zijn ze doorkneed in het klop-gesprek van veld zijn". Daar kwam nog dit bij: lOO men
cel tot cel. De Ossenaren moeten ver van elkaar iemànd uit Oss betichtte van doodslag, wat
zitten, dat weten we nu eenmaal. Ja, bijna' niet bewezen kon worden door twee burgers
elke, mits psychisch niet zieke, preventieve van Oss, kreeg de aanklager 30 oude schilden
gevangene gedraagt zich als een schaap of I boete, waarvan de helft aan den onschuldig
een kind. En o?k van 0n.~e ~ssche klanten betichte moest worden betaald. Waarlijk een
zou men als ze ill de cel zun niet zeggen, dat derge lijke prtvilegebepalmg moet tot misbrui-
ze tot zulke afschuwelijke dingen in st.aat zijn ken'" en misdaden tegen het leven leiden en
wanneer ze in eigen milieu leven. Ze hebben tot omkoopbaarheid en zwijgzaamheid van ge-
een soort van zekerheidsgevoel, dat in hun tuigen. En als we dan elders nog namen van
wezen is uitgedrukt. "Ge mot ons toch weer Ossche mlsdadigers lezen uit dien tijd, die
loslaten" spreekt uit hun kalme en rustige nog min of meer overeenkomen met die, welke
houding. En helaas hebben zij al te vaak ge- thans nog tot de bende behooren, is vermoede-
lijk. lijk wel de schakel gelegd voor het uEgroeien
We vragen ons af wat is de oorsprong van tot een toestand, die wij thans en trouwens

dit verschijnsel? reeds zoo lang in Oss kennen.
In een volgend artikel een en ander over

Er zijn in Brabant meer misdadigers- misdaadstatistieken en de daaruit te trekken
nesten. Ik noem bijv. het "Heike" bij conclusies.
Ruephen. Lieden. veel minder intelligent I (Nadruk verboden)

in den regel dan de Ossenaren; menschen
met vaak interessante psychische en
lichamelijke degeneratieteekenen. Ik herin-
ner mij een familie van misdadigers uit die
streek met polydactylie (meervingerigheid)
waarvan ik indertijd verschillende X-foto's
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Maar de verklaring uit die streek wordt
gegeven doordat "het Heike" een geschikte
plaats en ruimte was voor zigeuners en zwer-
vers, voor woonwagenkampen en ander no-
maden-vo lk ; waarvan een gedeelte is blijven
llano-en. Ook voor Deurne en 'omgeving schijnt
daar in de oorsprong te zoeken te zijn van de
hooge criminaliteit. Maar voor Oss en 'om-
geving moet de bron toch ergens anders ge-
zocht worden. Men heeft wel beweerd dat Oss
in den Spaanschen tijd een vrijstad was ge-
weest, waarheen misdadigers min of meel'
veilig de wijk konden nemen. Historisch is
daarvan !,lvenwel niets vastgelegd.

Getuigen-bewijs.
Belangrijker is echter wat de heer J. C u-

ne n in zijn boek "Geschiedenis van Oss" ver-
meldt (drukkerij M. W. van Loosbroek te Oss
1932). In dat werk, een plaatsbeschrijving van
vermeldt de Ossche archivaris in hoofdstuk III
getiteld "Oss krijgt Stadsrechte~" o,.a. dat kort.
na den vrede van R a v est e I n III October
1399 de hertogin Joh ann a van Gel der
Oss tot stad en vesting maakte en ~ij aan
Oss nog meerdere voorrechten gaf.
In den prtvi lege-brlef van Joh ann a van'

14 October 1399 komt als laatste rechtsbepaling
voor, dat: geen poirter van Oss in Oss of in de
geheele Meijerij van Den Bosch door een schout
of benadeelde partij voor het gerecht mag ge-
daagd worden wegens doodslag ot medeplich-
tigheid aan doodstag tenzij ook door twee' on-
partijdige poirters van Oss tegen hem getuigd
werd.
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DE MISDADIGERS
VAN OSS,

TEG-EN

wordt niet getuigd.
56 procent I(OMT

WEER VRIJ.
"Mijnheer. de dokter"

blijft safe.

:WEINIG GEESTELIJK ZIEKEN.
Ieder mensch, hoe verworden ook, heeft

toch ook. nog goede kanten. De familie-
bende is door iedereen gevreesd; men zal
laat in den avond of in den nacht als ge:
woon mensch niet gemakkelijk op den stil-
len Berchemsehe' weg en in .de befaamde
herbergen of in het Ossche weiland komen.
Alleen "mijnheer den dokter" gaat altijd
vrij uit. 't Is zeer merkwaardig als de
collega's in de buurt daarvan vertellen,
en gewag maken. van hun nachtelijk
patiëntenbezoek. De medici in de buurt
kennen al die "haantjes de voorsten" in
het steken met messen en het vechten.
Maar als zij de vechtersbazen 's nachts
ontmoeten, dan worden ze ev.en n a u w-
k e u rig bekeken. en dan ,,0. mijnheer
den dokter", en de petten gaan af 'en er
wordt ruimte gemaakt,. en vriendelijk ge-
groet.

Maar als de politie de herbergen ontruimt,
is de eerste tactiek er voor te zorgen dat de
politieman niemand achter zich krijgt. Want
dan gaat het mes in den rug naar binnen.
Verraders worden onherroepelijk gestr-aft,

vroeg of laat worden de "de poirters" die ge-
tuigen zouden kunnen zijn, gemold; ze worden
dan ook niet verraden; niemand waagt het
openlijk getuigenis af te leggen en de aan-
klager: i.c. de politie en Justitie zelf, wordt
ook nu de dupe: maar al te vaak kan zij den
atschuwelilken dader niet straffen; kan niet
voldaan worden aan den eisch tot vergelding,
die de ~eheele omwonende bevolking, ja. heel
het land van haar eischt.

Meestal blijft de Oesche misdadiger werken
in zijn eigen milieu; soms komen er elementen
van buiten tusschen, een enkelen. keer gaan .ze
er op uit. De enkele buitenstaander (ik her-
inner mij een beruchten Duitseher) wordt in
den regel gearresteerd en veroordeeld; de. in-
braken en andere eigendomsde1icten i n den
v I' e e m d e gepleegd door leden van de
Oss c h e onderwereld-gemeenschap blijven
meestalook niet ongestraft. Het veiligst werkt
men op eigen bodem, gesteund door "de twee
Ossche poirters", die, uit angst voor eigen lijf
niet getuigen.,

Het is .mtsschten- niet onaardig hier eenige
cijfers te geven die nader illustreeren wat ik
in de algemeene beschouwingen heb meegedeeld.

Ik heb, mijn gegevens niet genómen ult de
statistieken van de algemeene criminaliteit.
omdat daarin alleen het aantal veroordeelden
wordt vermeld, maar uit de gevallen als
verdachten preventief zijn opgenomen en zijl).
Ingeschreven in de regIsters over de jaren
1922 tim 1932 en 1933 tot 7 Sept.

door
Dr. J. Casparie.

(Neurolooç-nsvctiiater te 's-HertoçenboschJ
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r-J ons Avondblad van Woensdag
gaven wij het eerste deel van een

verhandeling van Dr. J. Cas par ie
over de criminaliteit te Oss.' In onder-
staand artikel vervolgt en' besluit de
schrijver zijn beschouwingen over dit
centrum van misdaad

De toren van OS8.

Daarin toch komt duidelijk naar voren boe
dikwijls de bewijsvoering welke tot veroordee-
ling leidt bij de Ossenaren niet verkregen wordt.
Ik kan gemakkelijk in cijfers uitdrukken hoe-
veel er werden veroordeeld en hoevelen wegens
gebrek aan bewijs in vrijheid gesteld moesten
worden in het bovengenoemde tijdvak. Er wer-
den in totaal ingesloten 175 verdachten, waar-
van 170 mannen Iln 5 vrouwen. Daarvan kwa-
men uit de gemeente 0 s s zelf 136, uit Heesch
(bij Oss) 23, uit Berchem (bij Oss) 11, uit
Nistelrode 6.
Verdeeld over de verschillende jaren zien

we het volgende:
in vrijheid

jaar opgenomen veroordeeld gesteld
1922 17 7 10
1923 21 8 13
1924 16 10 6
1935 13 6 7
1926 12 4 8
1927 19 11 7*
1928 6 4 2
1929 17 6 11
1930 19 7 12
1931 13 7 6
1932 16 6 10
1933 6 1 **

Totaal 175 77 92
.. 1 vrouw naar krankz.gesticht overgebracht.
** 5 gevallen zijn nog in behandeling.



Deze tabel spreekt voor zichzelf. Ze

toont zonneklaar den grooten invloed van

de zwijgzaamheid van delinquenten en ge-

tuigen. Slechts 44% van alle gedetineer-

den werd veroordeeld. en' het is zeer te

vreezen dat van de ,6 gevallen die nog in

'behandeling zijn weer enkelen in vrijheid

gesteld moeten worden.

Ook een overzicht van het ten laste gelegde
misdrijf is niet van belang ontbloot. De mis-
daden tegen het leven wekken natuurlijk in
het land de meeste sensatie, toch zijn die bij
het overzicht verreweg in de, minderheid. Ik
noem hieronder een zestal soorten van ern-
stige misdrijven, die in het genoemde tijdperk
zijn voorgekomen:

~~ 1j/~~IfJ3.

EEN OSSEN1~AR
over het

Ossche milieu.

10. Tegen den eigendom
(diefstal, heling, diefstal
met braak, verduistering
etc.) 121 59 62

20. Zedendelicten 9 4 5
30. Brandstichting en po-

ging daartoe 4 1 3
40. Meineed 2 1 1
50. Doodslag ,zware mishan-

deling en poging daartoe 13 9 2 2
60. Moord en pogin!' tot

moord 7 5 1 _ !
(Van deze groep werd één als krankzinnig

aifgevoerd) .
,l!it deze lijst blijkt duidelijk dat de mis-

drijven tegen den eigendom verreweg het meest
voorkomen in dit misdadigersmilieu. (121 tegen
20 gevallen van mishandelingen, doodslag en
moord). _

Bloedverwanten.
Het is niet gewenscht in deze verhandeling

namen te noemen. Indien dat wèl ging, zoude
blijken, dat er tal van dezelfde voorkomen,
niet zoozeer als recldivisten dan wel als leden
van één familie. 'Tevens kan daaruit worden
nagegaan (of liever is het ons bekend) dat de
meesten in zekeren graad bloedverwanten zijn.

Ik wil mijn beschouwingen eindigen met een
enkel woord, over de therapie, of liever (om het
minder "medisch" uit te drukken) over.de
bestrijding van het euvel. Want die ligt, zooals
ik meen te hebben kunnen aantoonen, hier niet
bij den psycho-patholoog. Want niet alleen in
de periode waaruit ik de getallen gaf blijkt
dat het aantal psy~ho-pathologische gevallen
zeer gering is, ja bijna geheel mag worden ver-
waar loosd, maar ook is mij gebleken, dat in
een vroegere periode (1903 tim 1911) toen ik
de medische zorg had over de Bijzondere Straf-
gevangenis voor psychopathen, die in het einde
van 1911 naar Scheveningen is verplaatst, van
de 443 verpleegden (dns veroordeelden) slechts
één uit 0 s s afkomstig was, terwijl nog blijkt'l
dat die persoon in G r a vegeboren was, dus
eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Het
geestelijk-z.leke element is dus zeer gering.

De therapie, de saneering van deze toe-.
standen 'moet dus elders gezocht, worden.
In de crisisjaren is het aantal gevallen per
jaar dat uit Oss en omgeving werd inge-
sloten niet grooter geworden. Ook de op-
heffing en verplaatsing der groote- fabrie-
ken, waard-oor tal van arbeiders zonder
werk geraakten, heeft geen merkbaren
invloed uitgeoefend op de criminaliteit. Of
de weg gevonden kan worden door grootere
activiteit van de politie, waag ik niet te
beoordeelen; '

I Sociaal-hygiënische castratie zou in over-
weging kunnen worden genomen. Maar daar-
over wil ik mij in deze verhandeling liever niet
ui tspreken. ,
, (Nadruk .verboûen.)

Laatste Nieuws . . pag.' 6

VAN LAGERE SCHOOL
NAAR DE KROEG.

Terug tot den oerstaat.
Een lezer van ons blad, die te Oss ge-

boren is, daar langen tijd heeft gewoond

en ook in zijn later leven voortdurend .met

de Ossche bevolking en in het bijzonder

met de door dr. Casparie bedoelde mis-

dadige "familie" in betrekking bleef, be-

proeft in onderstaand artikel het Ossche
milieu nader te karakterieeeren.

Sedert ik te Amsterdam ben gevestigd ont-
moette ik bij de Amsterdamsche politie een
persoon, die uit de door dr. Casparie gekarakte-
riseerde "familie" afkomstig was. Deze man had
een blanco strafregister, wat hij naar mijn mee-
ning uitsluitend te danken had aan de door dr.
Casparie beschreven solidariteit. Deze man gaf
zelf toe, dat hij op 18- tot 20-jarigen leeftijd
tot alles in staat was geweest, maar dat hij
thans met walging terugzag op die periode.
Verder ontmoette ik in de omgeving van Am-
sterdam een persoon, wiens vaders naam in
nauw verband was genoemd met den moord op
den wachtmeester der marechaussee in de 90er
jaren. Ook dezen vader had men nooit kunnen
ve roor dee len.

Ook in andere plaatsen hier te lande zijn mij
uit Oss afkomstige personen bekend, van wie
zelfs enkelen als messenstekers veroordeelin-
gen achter den rug hebben. Aan het OsseheI milieu ontrukt, zijn zij goede en degelijke am-

I !Jaehtslied-ell', geworde». El' zijn el' zelfs onder

hen, die functies van groote. verantwoordelijk-
heid bekleeden en die zich dit vertrouwen ten
volle waardig toonen.
Want het is inderdaad zoo, als dr. Casparie

het zegt: de leden der befaamde "familie" be-
zitten groote intelligentie en ik meen dat de
te Oss ge'constateerde solidariteit voor een
groot gedeelte het gevolg is van deze intelli-
I gentie.

De solidariteit bij deze lieden is niet
kunstmatig. Zij is niet gekweekt op verga-
deringen of door geheime complotten. Er
zijn geen bendenopperhoofden, die aan hun
ondergeschikten het zwijgen opleggen. Hun
solidariteit is hun aangeboren, is een uiting
van hun oertoestand en zij begrijpen, dat
zij onder zekere omstandigheden er nnt van
hebben.

De inwoners van Oss worden scherp geschei-
den in klassen. In mijn tijd gebeurde dat reeds
op school. Men kan deze scheiding slechts ver-
gelijken met 'het blank en bruin in Amerika.
Het onderwijs is er weinig vooruitstrevend en
aan de algemeene opvoeding werd, ten minste

r

vroeger op school, weinig zorg besteed. In den
ouden tijd verliet een jongen met twaalfjari-
gen leeftijd de school en was dan allerminst
klaar voor een rol in de maatschappij. Door de
schoolwet is in dezen toestand eenige verande-
ring gekomen. Met deze opvoeding moesten de
mensenen uit de "familie" het leven in. Voor
negentig procent vonden zij werk in de plaat-
selijke industrieën. Het beetje onderwijs, dat
zij hadden genoten, was spoedig vergeten, wel-
dra maakten zij zich niet dik meer over moraal
of hadden zelfs niet meer de minste notie van
hetgeen onder dit woord werd verstaan.



Bezoekt men het centrum der "familie", n.l.
het "Schaiksveld" te Oss, dan tarten de woning-
toestanden elke beschrijving. Wat wordt er
zelfs op het oogenblik nog gedaan om de jeugd
uit de "familie" op hooger peil te brengen?
Hoe staat het met sport en kunst? Geeft men
de jeugd gelegenheid, om zich voor iets anders
te interesseeren dan voor de kroeg? Leest dit
slag menschen ooit een boek?

Ik' heb geluisterd naar hun ellenlange ge-
sprekken in hun eigenaardige, vaak stomp-
zinnige, taal. Zij waren leeg en nietszeggend.
Het is alsof men ervoor waakt dat het begrip
ontwikkeling in deze kringen doordringt.
Oss he-eft op het oogenblik een burgemeester

in den heer Ploegmakers, die, tenminste uit
zijn jongensjaren, de door mij bedoelde ele-
menten door en door moet kennen. Ik ben
er van overtuigd, dat hij de kracht heeft om
verandering te brengen in de door mij ge-
schetste toestanden. Slaagt hij daarin, dan zal
niemand in de toekomst meer met schuchter-
heid behoeven te bekennen, dat hij uit Oss
komt.

In de moeilijke vlegeljaren kregen de jon-
gens hun opleiding in de kroeg. Soms be-
zochten zij de z.g. congregatie op den Zon-
dagnamiddag, waar bier te koop was voor
drie cent per glas. Zij werden er vaak mees-
ter in het biljarten. Zij werden er niet beter

.....,op als zij wat meer verdienden en meer geld
voor hun ontspanning konden uitgeven.
Deze ontspanning was steeds de kroeg; men
dronk zijn glas, keerll.e terug tot den oer-
staat, kreeg verscht1 van meening en
maakte gebruik van het mes.
Nu deed zich het eigenaardige verschijnsel

voor, dat na zulk een gevecht met messen. de
overwinnaar vrij algemeen werd gehuldigd. In
de kroeggesprekken gold hij als een dapper
man, die het tegen twee of meer kon opnemen
en ten koste van de noodige verwondingen
zegevierend uit het strijdperk was gekomen. Dat
was dan een kraan van een kerel. Anderen be-
kroop den lust om zich ook eens van dien kant
te toonen, om ook aldus te worden gevierd.
Een zee van haat is daardoor reeds in vroe-

ger jaren ontstaan en blijft in de "familie"
voortleven zonder dat er noemenswaardige p0-

gingen worden gedaan om deze lieden uit hun
toestand op te heffen.
Ik beschik over geen officieele gegevens,

maar ik kan het niet ver mis hebben, als ik
tachtig procent der misdadigers reken tot de
industrie-arbeiders, terwijl de rest zich recru-
teert uit de landbouwbevolking.



CRIMINALITEIT
IN OSS.

(Vervolg van pag.I).
Belangrijker is echter wat de heer J. Cu·

n e n lil zijn boek "Geschiedenis van Oss" ver-
meldt (drukkerij M. W. van Loosbroek te Oss
1932). In dat werk. een plaatsbeschrijving,
vermeldt de Ossche archivaris in hoofdstuk III
getiteld "Oss krijgt Stadsrechten" o.a. dat kort
na den vrede van R a v est e i n in October
1399 de hertogin Joh ann a van Gel der
Oss tot stad en vesting maakte en ~Ij aan
Oss nog moordere voorrechten gaf.

In den privilege brief van Joh ann a van
14 October 1399 komt als laatste rechtsbepali ng
voor, dat: geen poirter van Oss in Oss of in de
geheele MeiJerij van Den Bosch door een schout
of benadeelde partij voor het gerecht mag ge·
daagd worden wegens doodslag of medeplich-
tigheid aan doodstag tenzij ook door twee on-
partijdige poirters van Oss tegen hem getuigd
werd.

Terecht noemt de heer Cunen deze rechts-
bepaling "van eenigszins zonderlingen aard"
en zegt dan (wijzende op den tegenwoor-
digen toestand): "Als de geslotenheid der
vroegere po irt.er s even groot -. as als van de
Ossenaars, die in den laterén tijd en nog
heden, als getuigen voor vechtpartijen worden
opgeroepen, zullen er weinig vonninsen ge-
veld zijn". Daar kwam nog dit bij: lOO men
iemand uit Oss betichtte van doodslag, wat
niet bewezen kon worden door twee burgers
van Oss, kreeg de aanklager 30 oude schilden
boete, waarvan de helft aan den onschuldig
betichte moest· worden betaald. Waarlijk een
dergelijke privilegebepaling moet tot mtsbrui-
ken en misdaden tegen het leven leiden en
tot omkoopbaarheid en zwijgzaamheid van ge·
tuigen. En als we dan elders nog namen van
Ossche misdadigers lezen uit dien tIjd, die
nog min of meer overeenkomen met die, welke
thans nog tot de bende behooren is vermoede-
liJk wel de schakel gelegd voor het uitgroeien
tot een toestand, die wij thans en ti ouwens
reeds zoo lang in Oss kennen.

In een volgend artikel een en ander over
misdaadstatis1Jeken en de daaruit te trekken
conclusies.

Dr. J. CASPARI.
(Neuroloog·psychwter te 's·Hertogenbosch).
(Nadruk verboden)

EER ONRUST IN FRANS~__~~......
INNENSCHEEPV A

•

COMMUNlSTISCHE RADDRAAIERS
A'AN HET WERK.

PARIJS, 13 Sept. (Eigen tel.). - Het con-
flict m de Fransche binnenscheepvaal t, dat
veertien dagen geleden vr-Ijwel het geheele
kanaal- en Tlvierverkeer benoorden Par ijs stil-
legde en waarbij de aakschlppers op verschil-
lende punten met hun schepen de vaarwegen
versperden, begint, ondanks den gesloten wa-
penstilstand, weer op te laaien.

Op de Oise nabij Longueil IS het gisteren tot
nieuwe incidenten gekomen, toen een hoofd-
ingenieur der binnenscheepvaart een met gerst
geladen motoraak verlof gaf, wegens de beder-
felijkheid van de lading, te schutten vóór de
reeks van gewone aken, welke reeds Jagen te
wacbten. De sch ipper s meenden, dat dtt tegen
de overeengekomen reg"],, fnd r-uiac'hta, te meer
uu. ..J....t de J lp.... n d.e D:lo.t.ora~ verklaarde,
dat .!tijn lardIn!!;' gee,n kana; Hep te bederven; zij
hielden ten getale van 200 een vergadering te
Longueil om te protesteeren tegen hetgeen zij
noemden het hermeuwde misbruik met de ver-
gunning van voorrang. Aldaar wer d onder lei-
ding van de bestuurders der communistische
vakbonden tot staking en versperring der vaar-
wegen besloten.

In den avond werden dan ook op de Oise
wederom versperringen van schepen aange-
bracht, n.l. een te Conflans Sainte Honorine en
een andere te Chauny, welke barrages bestaan
uit ongeveer 40 aken, die verdeeld in drie ge-
lederen achter elkaar de vaargeul afsluiten.
Ieder verkeer op de Oise was zoodoende on-
mogelijk.

De chef van het kabinet van de prefectuur
van de Seine en Oise begaf Zich met de depar-
tementale chefs der gendarmerie ter plaatse en
vernam van de stakers, dat zij tot dezen maat-
regel besloten hadden, omdat de belofte, hun
tijdens de vorige ataking gedaan, niet was ge-
houden. In afwachtmg van de korrist 'an den
prefect en den minister van Openbare Werken,
Paganon, zijn naar de oevers van de Oise afdee-
Imgen gendarmerie gezonden, die echter nog
niet hebben ingegrepen. De autoriteiten zijn
vastbesloten de nvieren en de kanalen voor
het verkeer open te houden. In de gelederen
der SChippers schijnt ook verdeeldheid van
meening te heersenen over den opzet van de
nieuwe actie. Het blijkt intusschen, dat ditmaal
de beweging niet zoozeer berust op i!e vrees
van de schippers voor de bedr eigiug in hun
broodwmnlng, doch dat zij van polltieken
aard is.

Het lijdt n.l. geen twijfel, of commuutstischa
raddraaiers zijn aflll het werk en op de ver-
gadering van gistermiddag droeg een aantal
schippers een geëmailleerde roo de ster in het
knoopsgat.

De minister van Openbare Werken zal, naar
de "Petit Parisien" meldt, de schepen, die de
vaart op !).e Oise versperren, laten weghalen.
In den afgeloopen nacht zijn afdeelingen van
de garde mobile in Conflans aangekomen en
twee sleepbooten zijn uit Rouaan naar ge-
noemde plaats vertrokken.

De schippers, die kolen geladen hebben aan
de mijnen van Bethune, zijn niet vertrokken,
omdat zij eischen, dat de schepen met twee en
niet met drie tegelijk worden gesleept.
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Waarschuwing tegen bepaalde
geldschietersbedrijven.
(Van onzen correspondent.)

ROTTERDAM, 13 Sept. - De centrale re·
cherche alhier beeft een inval gedaan in een
perceel aan de Mijnsheerenlaan, waar een vijf-
en-dertigjarige vrouween geldschietersbe-
dnjf uitoefent en hooge woekerwinsten scheen
te maken. De vrouw bezat veel clienten,
die door haar ergerlijke woekerpraktijken
diep in de schulden zijn gekomen. Voortdurend
leende de vrouw betrekkelijk kleine bedragen
tegen een minimum rente van .... 50 pct. Kon
men de schuld niet spoedig aflossen, dan hield
zij bij een volgende aanvrage de oude schuld
van het te leenen bedrag in. Op deze wijze kon-
den de slachtoffers bijna nooit hun schu ld ver-
effenen. De recherche heeft verschillende be-
scheiden in beslag genomen. Zij zal een uit-
gebreid onderzoek instellen.

Intusschen verzoekt de cäntr a le recherche
het publlek nog eens dringend, alvorens met
geldschieters in relatle te treden, zich te wen-
den tot het hoofdbureau van politie. In verschü- Hr. )Is. "Yan Xes".
lende deelen der stad worden zgn. credietbank-
jes geexploiteerd Vele menschen worden g edu- Hr Ms. torpedobootjager "Van Nes". o nder be-

vel van den kapttem-Iuttenan t-t ar-zee J C A
peerd, omdat zij wel kosten voor informatie Scholte op de thwsre1s naar Nederlam]' I;; aa.u-
moeten betalen, doch nimm er JU het bezit kO'1 gelwl1len te ::;t. Vincent op de Kaap Verdtscbe
men van het gevraagde cr ëdiet, eIlanden.

1

INVAL TE ROTTERDAM BIJ
EEN WOEKERAARSTER.

DEN VAN

A TSTE NIEUWS.
(GedeeltelIJ k gecor rtg eer d.j

SAMENVOEGING VAN
ENSCIIEDE EN
LONNEKER.

ONTWERP O~fZET-
BELASTING

Juweelen-dieven
slaan te Londen

hun slag. SPOEDIG EEN WETSONTWERP
IN DE KAMER.

aangenomen.
(Vervolg van pag.I).

Tabel B.
Tabel B bevat, zooals men weet, de artike-

len, die zijn vrijgesteld van de omzetbelas-
ting Ten aanzien van de op dit stuk verlangde
wIJzigingen toonde de minister zich veel tege-
moetkomender reeds het eerste amendement,
door den heer L a VIn k verdedigd, - de vrij-
stelling van de bloembollen, nam I:lj over,
omdat het bollenbednjf toch reeds zoo zwaar
getroffen is.

Be langr ijk was het debat over de vrijstelling
der boeken. Het voorstel daartoe kwam van
den heer Ter Laan en werd gesteund c100r de
heeren Ketelaar, Thijssen, en v. d. Tempel
en bestreden door den heer Kortenhorst. De
heer S c h a ute n wilde weten of de ministsr
als hij accoord ging met de boeken, de genees-
middelen zou moeten laten vallen. In dat ge·
val zou de heer Schouten de voorkeur geven
aan de geneesmiddelen.

Minister oud maakte de algemeene op-
merking, dat voor alle voorgestelde vnj-
stellingen argumenten zijn aan te voeren.
Dit is echter zoo t.a. van de geheele be-
lasting die een noodmaatr egel IS. lJe re-
geenng die zoover mogelijk wil gaan in
haar overleg met de Kamer, heeft ver-
leden week reeds zooveel gedaan, <1at er
thans met zoo héél veel gelegenheid is om
nog meer te doen, te meer daar nu leeds,
zij het nog niet formeel, vaststaat, dat de
electrische ~rgie voor ;;traatverli!:hting

ns zal worden vrijgesteld. De
1.... ;d'Il~~'er kan echter nog twee dingen doen'

kan het boek en de geneesmiddelen

vr u stellen.
Laat de Kamer het dan echter van haar

kant ook IlJerblj laten blijven en zich ver-
der beperken in haar wenschen.

Z. h. st. werd daarop het amendement-

KOSTBARE DIAMANT
GESTOLEN.

Bij aanneming van het wetsontwerp
de samenvoeging op 1 Mei 1934

kunnen ingaan.
(Van onzen correspondent).

ENSOHEDE, 13 Sept. - Naar wij vernemen
heeft Z.E. mmis tel' De Wilde aan Ged. Staten

Waarde van minstens 10.000 pond.
Winkelruit verbrijzeld. De

roovers ontsnapt. van Overijsel medegedeeld. dat hi] van oordeel
IS, dat volledige samen voegmg van Enschede
en Lonneker tot stand moet komen Zeer spoe-
dig zal dienaangaande bij de Tweede Kamer
een wetsontwerp aanhangig worden gemaakt.
Wordt het wetsontwerp aangenomen dan zou
de samenvoeging reeds op 1 Mei 1934 kunnen
ingaan. De te kiezen nieuwe gemeenteraad zou
tot 1939 dienen zttting te hebben.

Hiermede is de annexatiekwestta, die reeds
haar begin vindt in 1919 toen ingezetenen van
Enschede en Lonneker met den steun van
Enschede's gemeentebestuur ZIch met een
adres, waarin ziJ om samenvoeging der belde
gemeenten verzochten, tot de Gedeputeerde
Staten wendden, in haar laatste stadium ge-
komen

Als de samenvoegmg tot stand komt, zal de
nieuwe gemeente plus minus 85000 inwoners
tellen en hiermede tot een der volkrijkste ge·
meenten van Nederland behooren. De totaal-
oppervlakte der nieuwe gemeente zal 15.000
H.A bedragen. Het aantal raadsleden, dat in
de gezamenlijke gemeenteraden van Enschede
en LonneJter thans 54 bedraagt, zal in dien
raad in 1934 dan tot 37 gereduceerd worden.

LONDEN, 13 Sept. - Groote opschudding
verwekte hedenmorgen het bericht, dat
de bekende ,.Polar Star", een diamant,
welks waarde op 20 000 pond ster-ling wordt
geschat, Uit €en juwe lier s-êtatag e in Hat-
ton Garden zou zijn gestolen. Kranten-
menschen, politie en Scotland-yard worden
aan .het werk gezet, en alles toog op zoek
naar de daders en den verdwenen diamant.
Spoedig bleek echter, dat niet de bekende
"Polar Star" doch wel een andere, een z g
blauw-witte Braziliaansche diamant met
een gewicht van 32,75 karaat, gestolen was.
De jutsta waarde schijnt van dezen dtarnant

niet bekend te zijn; sommige bladen spr e-
ken van 10 000 pond st.er ltng, andere weer
van 20 000 pond sterling.

De dieven zijn wel op zeer brutale W1Jze
tewerk gegaan: Een auto stopte voor den JU-
welierswinkel en een jongeman stapte uit. Hij
wandelde heel gemoedelijk naar het wink o},
raam, doch smeet plotselmg een hamer door
de vensterruit met zulk een kracht, dat het
traliewerk, dat ter voorkoming van aiefstal
achter de winkelruit was aangebracht, vo l.
komen werd doorgedrukt. Hij stak zijn hand
door het gat, greep alleen den hewusten
diamant, doch liet de andere ju weelen liggen.
Daarna holde hij naar den auto terug sprong
op de treeplank en terwijl de auto in ,liegen_
de vaart wegreed, werkte hij Zich door het
portierraam naar binnen.

Elen der firmanten, die onmiddellijk den
wmkel uitholde, lukte het nog bijna oen dief
terwijl deze zich door het portierraam werkte:
bij de been en te pakken, doch hij was een
seconde te laat. Eenige automobilisten, die
toevalligerwijs passeerden, zetten de achta-,
volging in, doch werden door een verkeers_
opstopping opgehouden, zoodat de auto met
de daders en den kostbaren schat spoorloos
verdween. Het nummer van den auto -v er d op_
genomen <lOOI' een dame, die getuige van het
gebeurde was. Onmlddel lijk is dit nurnmo-
aan de verschillende politieposten in de om,
geving doorgegeven, tot nu toe even" el nog
zonder resultaat.

Welk een brutaliteit de dieven bij de uit.
voering van hun daad aan den dag hebben ge-
legd, blijkt wel uit het feit, dat duizenden
personen dagelijks den winkel passeeren. HUll
plan moet tot in de fiJnste bijzonderheden Ult-
e;ewerkt zijn en maanden van te voren moeten
Z'lj .reeode o:e praat:B~ .reu ert.re. ge BCrVeel'a
hebben. Zij kozen juist het tijdstip, waarop do
een!, porher door een anderen wordt &fgelost,
zoodat toen geen bewaking buiten den wlnke]
aanwezig was.

De diamant is een zeer zeldzaam exemplaal,
vierkant geslepen en ongeveer ter grootte van
een halven stuiver. Tot nu toe heeft men geen
spoor noch van de dieven noch van den auto
kunnen ontdekken. De assuradeuren hebben
een belooning van duizend pond uitgeloofd
voor degenen, die aanwLizingen tot opsporing
van de daders kunnen geven.

De juweelendieven schijnen het vooral op
deze juweelenwinkel gemunt te hebben. Eenige
maanden geleden werd nog een der firmanten,
terwijl hij de straat voor zijn winkel oveI-
stak, van een tasch beroofd, waarin zich ju-
weelen ter waarde van 2000 pond ster iing be-
vonden.

ANDERE S.D.·LEDEN HEBBEN NOG NIET
BEDANKT.

(Van onzen correspondent)
ZAANDAM, 13 Sept. - De heer L. V iss e r

(soc.-dem.), een van de vier door het afdee-
lingsbestuur gewraakte leden, heeft her icht
gezonden aan den voorzitter van het Cent: aal
Sternbut eau, dat hIJ bedankt als lid van den
raad. In znn plaats wordt als opvolger genoemd
C. T e i, voorzitter van de Scheeps- en Boot-
werkersvereentxtns "Eensgezindheid", die reeds
van 1919 tot 1923 als lid van de partij-Kolthek
zitting had in den raad.

De soc -democratische raadsleden K. P I' ins
en L. Kei der, beiden wethouder en A. G.
Ver bee k hebben tot heden hun mandaat
nog met ter beschikking gesteld. Doen zij dit
echter wel - waaraan menigeen te Zaancarn
twijfelt - dan komen de laatste candidaten
Van de s. d. a. p. voor het raadslidmaatschap
aan de beurt of, wat niet onmogelijk wordt
geacht de neeren worden terston.d herkozen

Het partijbesluit heeft geen gema.k ke l ijk e
situatie geschapc"! en heeft wellicht nog meer
onverwachte gevolgen. Vóór het Centraal Stem-
bureau klaarheid brengt, heerscht hier duister-
nis ten aanzien van de wetllouderscnsis. Als
wethouder kan men de heel'€n niet uit hun
functies ontzetten. Bedanken zij als raadslid
om aan den wensch van het partijbestuur te
voldoen, dan zijn zij tevens hun wethoudere-
functie kwijt. Het is niet denkbaar, dat de
fractie hen als zoodanig zal handhaven. Dit
verklaart ook bet uitblijven van eenig antwoord
hunnerzijds

Op de lijst, waarop Kelder en Prins als i.um-
mer 1 en 2 stonden ell bij de laatste verkiezing
in den raad kwamen, is Visser opvolger. Bed an-
ken Kelder en Prins, dan IS hIJ dus herkozen.
Afgewacht moet worden of hij dan voor de
tweede maal zal bedanken voor zijn zetel. Op
d-e lijst, waarop Visser voorkomt, staan Kelder
en Prins als opvolgers. Dezen kunnen echter
thans, nu Visser bedankt heeft, niet herkozen
verklaard worden zoolang zij in <len raad zit-
ting hebben.

Indien de voorzitter van het Stembureau
mededeelt, dat men reeds een opvolger van de
lijst heeft aangewezen, mag aangenomen wor-
den, dat de drie hseren Kelder, Prins en Ver-
beek zich tegen het partijbestuur zullen blijven
verzetten en hun wethouderschap dus niet prijs
willen geven. Het gerucht, dat de O.S.P -er
Poppe, die feitelijk een zetel van de s. d. a. p.
bezet houdt, zou bedanken, kunnen wij op gcede
gronden voorloopig tegenspreken

Een der soc.-democratische raadsleden, de
heer M. Plo 0 y e 1', heeft bIJ ziJn dagelijksche
werkzaamheden eenige ribben gebroken. In de
komende raadszittmg zal zIjn stem dus niet
gehoord worden.

INDIË'S UITGAVEN
l\1:0ETEN OMLAAG.

Naar een niveau van
f 300 millioen.

Ter Laan t a.v, het aangenomen,boek
terwijl de minister een ~mendl)ment-
Smeenk om de ganeesmlddelen vrij te
stellen, overnam.

De Kamer nam overigens de wenk van den
mimster weinig ter harte: de heer Tpr Laan

vroeg vrij stelling voor alle gas en electnciteit,
de heer v. Rap p a l' d, die gesteund werd door
de heeren v. Voorst tot Voorst en Snoeck
Henkemans voor truit, de heer IJsselmuiden
voor energie voor str aatver liohtiug.

De heer 0 IId verzekerde nogmaals, dat het
hem onmogelijk was een stap verder tiO gaan,
daar hij In zijn algemeene opmerking naar
aanleiding van het boek, heeft gedaan. De
amendementen van de heeren Ter Laan en
v. Rapparrl wees hij dan ook krachtig en duide-
Iijk van de hand. In aanstutting op ztj n ver-
klaring van verleden week, nam de minister
het amen dement-Ll sselrnuiden over.

Het wordt ernst.
De Kamel ging nu inzien dat het ernst was

en g ing aan het intrekken van amendementen:
de heeren Ter Laan en v. Rappar'd gaven bet
voorbeeld, de heer Hellenberg Hubal' volgde,
nog voor er over znn amendement in za ke het
vie esc h gedebatteerd was. De heer Ter Laan
had een onverwacht succes toen hi) een amen-
dement in zake de rijst plechtig introk en
de minister daarop vertelde, dat dat amende-
ment overbodig was, omdat rijst, als vallende
onder granen, al vnjgesteld is. Ofschoon wat
schoorvoetend volgde de heer Kno tt e n bel t
dit voorbeeld voor de thee, toen de minister
had beloofd na te gaan hoe de bestaande be-
lasting op thee bij de herziening van de Ta-
I ietwet kan Worden verlaagd.

De tntrek-epidemre tastte ook den heer v.
d Wa e r den aan: h ij liet van zijn amende-
ment in zake de electrische energie slechts
dàt deel bestaan, waartegen de minister blij-
kens zijn Voorgaande verklaring geen bezwaar
had. Dat overblijvende deel dat vrijstelling
brengt voor electrische energie voor indus-
trieele, landbouw- en bemalingsdoeleinden
(voor industrie en landbouw doet art. 13 dat
eigenlijk ook al; het staat nu tweemaal in de
wet! ), nam de minister over. Het laatste
amendement, ditmaal weer eens van de hand
van den heer K a I' ten h a r s t betrof klei en
leem en verhuisde eveneens naar de pru lle-
mand.

Er kwam echter nog een àllerlaatst amende-
ment, dat niet de lijsten betrof, maar art. 13,
waarover de beraadslagingen op verzoek van
den heer Kortenhorst werden heropend. Zoo-
als men weet heeft de mimster dit artikel ge·
wijzigd en het Woord "bijzonder" vóór com-
penseerend invoerl'echt geschrapt. Het staan-
de de vergadering ingediende amendement
strekte er toe om de oude redactie te her-
stellen, doch werd bij zitten en opstaan ver-
worpen. Daarna werd gestemd over het ont-
werp zelf met het hierboven gemelde resultaat.

Minister Oud werd van alle zijden op
wel buitengewoon hartelijke wijze geluk-
gewenscht met zijn eerste, zoo fraaie suc-
ces, het allereerst door minister Colijn.

"MO~ILBK, DOCH NOODZAKELIJK".
BATaVIA, 13 Sept. - Bij de bespreking in

den Volksraad van de tarterwet. deelde de ge-
machtigde der regeering voor de afdeeling Fi-
nanciën mede, dat met het opperbestuur over-
eenstemming is verkregen over een uitga ven-
budget van f 300.000.000 als einddoel

Het voorloopig doel der regeering. dat reeds
voor 1935 wordt beoogd, is een mtgavenbudget
van f 350.000 000. Dit is niet gemakkelijk, doch
noodzakelijk, wanneer Ned.-Indië het hoofd bo-
ven water wil blijven houden. - (Aneta).

WTFTHOUDERSCRISIS
ZAANDAM.

TF'

ue heer L. Visser stelt zijn
mandaat ter beschikking.

TWEE JONGENS ONDER EEN
VRACHTAUTO.

Zonder uit te kijken plotseling achter
een auto vandaan gekomen.

EEN GEWONDE IN LEVENSGEVAAR.
(Van onzen correspondent).

IJMUIDEN, 13 Sept. - Hedenmiddag is op
de Kon. Wilhelminakade alhier nabij de Prin-
senstraat een ernstig ongeval gebeurd. De tien-
jarige V reed perrijwiel met een vriendje
op den bagagedrager achter een vrachtauto
aan, die langzaam reed en hen het uitzicht
belemmerde. De beide knapen weken op een
gegeven oogenblik naar links uit om bedoel-
den vrachtauto te passeeren, toen juist van
de tegenovergestelde richting een vrachtauto
naderde en de jongens zoodanig aanreed, dat
zLi met zware verwondingen naar het zieken-
huis moesten worden overgebracht. De tien-
jarige V. is, naar wij vernemen, stervende,
terwijl zUn vriendje B. niet in direct levens-
gevaar verkeert. De vrachtauto was nog zoo-
veel mogelijk naar rechts uitgeweken en tegen
een op het trottoir staanden boom gereden.

ARIE IN 'T HOF GAAT WEER
VLIEGEN.

VRACHTAUTO DOOR TRAM
GEGREPEN.

(Van onzen correspondent)
ROTTERDAM, 13 Sept. - Een der beste

propagandisten voor de Nederlandsche aviatiek
is ongetwijfeld de .. 87-jarige Arie in 't Hof
uit het Sint Jacobus Gasthuis te Schiedam,
die zööveet van vliegen houdt dat hij reeds
verscheidene keeren aan de directie van de
K.L M. een briefje schreef met het vriendelijk
verzoek of hij eens gratis mee mocht vlie-
gen.... \

Eenigen tijd geleden bood de K.L.M. hem
daarom een gratis reisje boven Rotterdam aan
en deze tocht beviel Arie zóó goed dat hij later
nog eens eenzelfde verzoek tot de K.L.M.
richtte. Wederom willigde de directie het ver-
zoek in en zoo gebeurde het dat de oude baas
gratis een vliegtocht van Rotterdam naar Am-
sterdam en terug mocht maken. Deze tweede
vlucht heeft van Arie in 't Hof een waren
luchttoerist gemaakt, want na dat tochtje heeft
hij de K L.M. steeds briefjes geschreven met
het verzoek of hij nu ook nog eens mee naar
Engeland mocht. De K.L.M. heeft begrijpelijk
zeer veel waardeering voor zooveel v!ieg-geest-
drift en, naar wij vernemen, heeft zij ook dit
laatste verzoek mgewilligd Maandag a s. za]
Arie met het vliegtuig dat om 9 25 van Waal-
haven vertrekt naar Londen reizen en nog
dienzelfden dag per vliegtuig naar Nederland
terugkeeren Men heeft den ouden heer mede-
gedeeld, dat h ij best een nachtje in Londen
zou mogen blijven om dan een dag later terug
te vbegen Maar daal voor voelt Arie niets.
Hij wil Maandagavond per se weer tel ug zijn
in het Sint Jacobus Gasthuis.

Jongen op de rails geworpen.
(Van onzen correspondent).

ALKMAAR, 13 Sept - HedenmIddag werd
op een onbewaakten overweg aan den rijksweg
Alkmaar-Den Helder tusschen Schoorl en
Koedijk een vrachtauto, geladen met bloem-
bollen door de tractortram, welke om 5.30 uur
uit Schoorl vertrekt, van achteren gegrepen,
waardoor het 16-jarig zoontje van den bestuur-
der, den heer J. B. Koster uit Beverwijk op
de rails werd geslingerd. Met een hersenschud-
ding werd de knaap opgenomen en naar het
ziekenhuis te Alkmaar vervoerd. De toestand
van het jeugdige slachtoffer was van dien
aard, dat hem onmiddellijk de Heilige Sacra-
menten moesten worden toegediend. De vracht-
auto, die uit de I ichtmg Den Helder kwam
en op weg was !laar Alkmaar, kreeg slechts
gennge schade.

Hoewel het uitzicht ter plalltse niet belem-
merd wordt, is het toch moeilijk den trein
te zIen aankomen, aangezien de tram III on-
geveer gelijke richting den weg kruist, De
chauffeur en een naast hem zittend Jong-
mensch kwamen er zonder letsel af.

EEN GRIEZELIGE PETITIE.
TOKIO, 13 Sept. - Door een negental jeug-

dige nationalisten is aan den Japanschen mi-
nister van Oorlog, generaal Araki, een ver-
zoekschrift gericht, waarin clementIe verzocht
wordt voor de elf cadetten, die beschuldigd
zijn van medeplichtigheid aan den moord op
den 77-jarigen eersten mintster Inoekal, welke
ill Mei van het vorige jaar IS gepleegd. Als een
bewijs hoezeer het proces tegen de cadetten
de gemoederen in nattonalfsttsohs kringen be-
zig houdt, hadden de onderteekenaars van het
verzoekschrift hun pink afgesneden en deze
lichaamsdeelen tegelJjk met de petit.ie aan den
minister toegezonden. - (Reuter.)

STAI(INGSINCIDENTEN
IN STIERMARI(EN.

Mijnwerkers houden
mijn bezet.

Reeds vijf dagen afgesloten van de wereld.
Zij hebben geneeskundige hulp

noodig.
WEENEN, 13 Sept - De mijnwerkers in

het steenkolengebied van Stiermarken hebben
in de mijnen van Seegraben, Fohnsdorf en
Koeflach den arbeid neergelegd. In laatstge-
noemde plaats weigeren de mijnwerkers reeds
vijf dagen lang de mijnen te verlaten. Thans
hebben zich ziekteverschijnselen bij hen voor-
gedaan, weshalve een dokter 111 de mijn is
afgedaald De mijnwerkers zitten in het don-
ker, omdat de hoofdverlichtmg IS uitgescba-
keld en ZIJ hun mijnlampen zooveel mogelijk
sparen. Te Fohnsdorf heeft de directie het on-
mogelijk gemaakt levensmiddelen en water
naar de stakers te brengen; in Seegraben
echter IS de toevoer van water en levensmid-
delen toegestaan Te Koeflach is een aantal
vrouwen de bureaux der mijndirectie binnen-
gedrongen, waar ZIJ een dreigende houdmg
aannamen. - (V D )

zou

Rijksdagbrand -enquête
te Londen.

Commissie-zittingen
beginnen heden.

GEEN CONTRA·PROCES BEDOELD.
ALLEEN VOORLICHTING.

(Van onzen correspondent).
LONDEN, 13 Sept. - Morgen zal dp inter-

natlonale ienquête-commisste I z den RIJksdag-
brand te 'Londen haar ztttinxen aam angen,
welke zullen worden geopend door Sn" Stafford
Cr-ipps, den voormaligen advocaat-generaal m
het Labour-kabinet. In deze commissie, waarin
o.m. de voorma.l ig e Italiaansche premier Nitti,
de bekende F'; ansche advocaat de Mora Giaf'-
fen, de ondervoorzitter van de Zw,tsersche
Kamer van Atgevaar-
dig dell Johannes Huber
en de Zweed Branting
zitting hebben, wordt
Ned e r Iand verte-
genwoordigd door mevr.
Bakker-Nort, het eemge
vrouwelijke lid der
commissie Men ver-
wacht, dat verscheiden
Duitsehers. die in het
politieke leven van
Duitschland - voor de
NaZI-COup aan hun ac-
tiviteit een einde maak. 'IeH. Bakker-Xort,
te - een rol van he-
teekenis hebben gespeeld, als getuigen voor de
cbmm issie zullen verschIjnen.

Nadat het voorbereidende werk achter geslo-
ten deuren IS 0 aschied, zullen de zittingen der
commissts voo~ de pers toegankelijk zijn. ZIj
beoogt het door haar verzamelde bewl]smate·
naalomtrent den brand in biJZol'derheden be-
kend te maken, opdat de wereld mede aan de
hand daarvan een oordeel zal kunnen vellen,
wanneer straks te Leipzig het proces in zake
den Rijksdagb rand een aanvang zal nemen.

Men heeft de commisste het voornemen toe-
z ed icht, een contra-proces op touw te zettenDit woril-t, eveUW<H out ·end. Haa,. dotll· .a..~
voorllchtend op te treden.

De overige leden c1er commissie zijn ar.
Huidt, een Deensch jurist, de Belgische advo-
caat Vermeylen, de Amenkaansche voorvech-
ter der burgerlijke vrijheden Arthur Gorfleld·
Hays en de Engelsche advocaat D N. Pritt.

De zrttmgen der commissie zullen worden
gehouden in de "Court Room" In Carey Street
bij Chancery Lane.

RIJSSENSCHE MELKKWESTIE.
GOOR, 13 Sept. - De RiJssensche melkkwes-

tie is thans te Goor voor het Kantongerecht
behandeld.

Aan een landbouwer en veehouder te Rijssen
was door de Cr lsfs-Zuive l-Cent rale verkoopen,
vervoeren en afleveren van melk geweigerd.
:de man stond terecht voor het felt dat hi] op
2 Augustus melk voor veevoeder had verkocht,
welke door verbruikers als consumptiemelk
was gebezigd

De verdachte hield vol, dat hij melk voor
zebr u ik als veevoeder had verkocht en hij be-
~eerde, dat dr. C. I Kr u ish eer, directeur
van den Kenrtngsdieust van Waren te En-
schede hem aangeraden had lijnmeel in de
melk te doen, dan zou het veevoeder zijn. De
melk door hem verkocht was sterk ontroomd
en er was inder-daad lijnmeel aan toegevoegd
Zij werd verkocht voor 5 cent per liter, terwijl
de prijs der consumptJemelk te Rijssen 7 cent
den Ilter was Dl' Kruisheer had niet de hoe-
veelheid lijnmeelopgegeven, welke hij moest
toevoegen

Dr. C: I Kruisheer, daarna als getu·ge en
deskundige gehoord verklaarde de melk onder-
zocht te hebben. De melk die overbleef, nadat
het lijnmeel er uit gekomen was, was zwak ent-
roomde melk. Zij was 26 25 en moet 24 wezen.
De melk was door de toevoezins niet onge-
schikt gemaakt voor de consumptre. Get. noem-
de het verontreimgde melk.

Dr. Kru isheer zeide voorts dat hij op bespoe-
diging in deze zaak heeft aangedrongen, daar
er in Rijssen een spelletje gespeeld wordt met
de melk.

De ambtenaar van het 0 M. wees er op, dat
de Cr isrszuive lwet gemaakt is ten VOOIdeele
van den boerenêtand. Zij wordt thans dear
dezen overtreden. De verdachte, die geen ver-
gunning had consumptiemelk te verkoepen
grng te rade, op welke manier h1J klanten zou
kunnen bedienen. Hij plakte op de f leschjes
het etiket "Veevoeder", gebleken IS dat het
melk was bedoeld voor consumpue, welke dan
ook niet tot een ander product verwerkt was.

De Ambtenaar vroeg f 1.- boete of een dag
hechtenis.

De verdediger, mr dr. J. W. Schneider vroeg
vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

De kantonrechter dadelijk vonnis wijzend
veroordeelde den veehouder overeenkomstig
den eisch van het O. M.

DECALUWE WINT CRITERIUM DES
AS TE SCHAERBEEK.

De Ned. renners geven den strijd op.
BRUSSEL, 13 Sept. (Eigen tel.) - Het

Cnterium des As, een wegwedstriJd over
125 K.M. om het Park Josaphat te Schaerbeek
is heden onder geweldige regenbuien verreden
en door den Belg Decaluwe gewonnen.

De winnaar van den Toer door België voor
onafhankelijken reed het parcours in 3 uur
6 min. 51 sec. Schepers werd tweede met één
minuut achterstand. Tot aan de laatste ronde
vochten Decaluwe en Schepers om de Ietding.
totdat laatstgenoemde ten gevolge van een
band achter kwam Aan dezen strijd werd door
35 renners deelgenomen. Aan den start ver-
schenen o.m. de Frallschen Speicher en Magne,
de Ned renners Pijnenburg, Va.lent ij n, Van
Oers en Braspenninx, de Italiaan Binda, de
Oostenrijker Bulla en de Spanjaard Trueba.
Maar al deze grootheden gaven den st r ijd op.

BAROMETERSTAND EN
TEMPERATUUR.

BAROMETERSTlL'l"D YAX WOENSDAG
22 UUR

13 Sept 12 uur 62 g r F. = 166 gr. C.
13 Sept 22 uur ö6 gr F. = 13.3 gr. C.

Zonsoplwmst 633, ondergang 1917.
l\Iaansopkomst 1 - ondergang 17.48.

Lantaarns opsteken 1947.

Auto door trein gegrepen.
(Van onzen correspondent)

VENLO, 13 Sept. - GIstermiddag omsti ecks
kwart over drie vond in het nabije grensgebied
van den Amererweg onder DuIken, waardeze
met de spoorbaan DuIken-Bruggen een krui-
sing vormt, een noodlottig ongeval plaats Een
uit de lichting Ameren naderende personen-
auto, waarin vier personen gezeten wa re n en
welke auto bestuurd werd door den caféhouder
W. Kusters uit Dilkrath, werd op den her uch-
ten onbewaakten over" eg aldaar door per-
sonentrem 2908 Brug'g en=-Viersen gegrepen.
De bestuurder "an den auto werd door de
locomotief opgenomen en een eindweegs verder
zwaar gewond in een greppel geworpen. Een
der inzittenden, die naast den bestuurder ge-
zeten had, Iie p ernstige inwendige kneusingen
en een beenbreuk op, terwijl de echtgenoote
en een kind van den bestuurder, die beiden
achter in den wagen zaten, ongedeerd bleven
De auto werd totaal vernield. Onmiddellijk na
het ongeluk was geneeskundige hulp ter
plaatse. Na voor loopig te zijn verbonden wer-
den de belde zwaargewonden naar het Cor-
n.elius-Ziekenhuis te Duiken overgebracht. Kort
na aankomst aldaar IS de bestuurder K. aan
de verwondingen overleden.

BRANDWEERCONGRES
TE DEVENTER.

(Van onzen correspondent).
DElVENTER, 13 Sept. - Heden werd hier te

stede de algemeene vergadering gehouden van
de Kon. Xed Br an dweer ver een lg ln g onder
voor z itte rscha p van den heer F. van 't San t.
Onder de vele aanwezige-n bevonden Zich de

burgemeesters van
D-e-venter, Zu'tPhen, Dre-
penveen, Gorssel en an-
dere omliggende ge-
meenten. Telegrammen
van hulde werden ver-
zonden aan H. M. de
Koningin en aan Z. K.
H. Prins Hendrik, be-
schermheer van de ver-
eerng mg.

De voorzitter deelde
mede, dat de heer W
A. Keeman uit Rotter-
dam zIJn voorstelom
een vergoeding van
f 1000 voor de waar-
neming van het voor-

zitterschap uit te trekken, intrekt en als pen-
,ningmeester wenscht aan te bl.ijveu.

On der grooten bijval der vergadenng deed
de voor zitter metledee.l ing, dat de heer Keeman
door H. M. de Konmgm is benoemd tot ridder
in de Orde van Oranje-Nassau, Van bestuurs-
Zijde werd medegedeeld, dat het bestuur zich
voorstelt te komen met reorganisatieplannen,
welke het bestuur splitsen III drie deelen, nl.
een technische comrmssre, een organisator ischo
commissie en een commissie voor propaganda
en administratie. Hierdoor ontstaat een nauwer
contact met de provinciale bonden. De jaarver-
slagen van secretaris ell penningmeester wer-
den hierna goedgekeurd.

Vervolgens kwam de beg roo tirrg voor 1933-
1934 In behandaltng, die stof tot discussie gaf.
Op voorstel van den pro vincia len bond van
Zuid-Holland - welk voorstel met 14 tegen 9
stemmen werd aamgenomen - zal aan den
techmschen adviseur een Jaarwedde van f 3500
worden toegekend. De beg rooting werd hierna
aangenomen Het voorstel van het hoofdbestuur
om aan den Zeeuwschen Bond voor eenmaal
een blJdrage van f 250 te verleenen, werd aan-
genomen

Als leden van het uitvoer end bestuur wer-
den herkozen de heeren W. A. K e erna n te
Rotterdam en 11. P. H. C. K I IJ ne n te Maas-
tl'lcht.

F. van 't Sant,

Veetelltoonstelling te Utrecht.
(Van onzen correspondent).

UTRECHT, 13 Sept. - Op de uitstekend ge-
outilleerde veemarktterreinen hier ter stede
heeft de Vereemging tot het houden van Natio-
nale Vee- en Paardententoonstellingen ' te
Utrecht heden een zeer goed geslaagde ten-
toonstelling gehouden met daaraan verbonden
concours h ippiqu e en spnngconcours, waar in
het Neder!andsche warmbloedpaard op zijn
fraaist uitkwam en op zijn best deelnam.

El' was voor deze tentoonstellmg een zeer
groote belangstelling van de zijde van koopers
en kijkers en de zeer talrijke en met mlnder
kostbare iUzendmgen uit het geheele land
zorgden ervoor, dat de bezoekers een keurcol-
lectle van rundvee, varkens en schapen te zien
kregen. Zeer belangrijk was de atdealiug paar-
den. Hier kon men vooral het Neder laudsch e
warmbloedpaard bewonderen, dank zij de me-
dewerking, die de Bond voor de Nederlandsche
warmbloedfokkenj aan deze tentoonstelling
verleend heeft.

In de morgenuren was het weer uitstekend.
Geen felle zon kwelde de dieren, die op het
veemakrtterrain te pronken stonden, bekroond
en herbekroond Het was te Zien, dat de eigena-
ren van het fokvee er alles op hadden gezet
hun materiaal voor den staltijd te verkoopen

WIELRIJDEN.

EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEI-
DING VOOR SCHERENS.

Ridder in de orde van Leopold II.
UIt Brussel wordt gemeld, dat de Koning van

Belgie Joseph Scherens, meer bekond onder
den naam "Poeske', wegens zijn groote ver-
diensten als spr in ter een onderscheiding zal
toekennen. Het l igt nim .de bedoeling den
renner b innenkort de orde van Leopold II toe
te kennen.
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Minister Verschuur' s
oordeel:

Leer de Joodsche
Invalide

AFKEER en haat bouwen niet op. Indien
. ook al die krachten prikkelen tot actie,
dan nog beteekent dat geen winst.
Maar waardeering en eerlijke erkenning

van wat goed is, ook tusschen de groepen
van ons ééne Nederlandsche Volk, dàt
bouwt en sterkt een natie.

Ik heb het werk van "De Joodsche Inva-
lide" steeds met bewondering en warme
svmpathts gevolgd en ben er zeker van, dat
een Nederlander, die het hart op de rechte
plaats heeft, aan dit werk zeker zijn waar-
deering niet zalonthouden en waarschijn-
lijk ook wel niet zijn obool.

Zij zet een oude Amster.
damsche traditie voort.

Tusschen de joodsche Invalide en ons blad
bestaat een oude en hartelijke vriendschap. Wij
hebben deze weldadige en menschlievende in-
stelling in den loop der jaren zien groeien en
herhaaldelijk beproefd dezen groei te bevorde-
ren. Uiteraard verleent een dagblad door zijn
publiciteit gaarne steun aan ieder menschlie-
vend werk, maar in dit geval speelden toch
bijzondere overwegingen een doorslaggevende

rol.

Minister van Economische Zaken.
8 September 1933.

De joodsche Invalide zet een oude en nobele
dan nog bewe~en, dat de aalmoes vernedert.

Amsterdamsche traditie voort, die wij niet gaar-
ne zouden zien verdwijnen. Amsterdam was
steeds een weldadige stad en nog altijd ge-
tuigen vele particuliere instellingen van de wel-
dadigheid onzer voorvaderen. Ook in vroeger
eeuwen is Amsterdam vaak geteisterd door
tegenslagen, maar steeds was het particuliere
initiatief zoo sterk, dat de Amsterdamsche kro-
nieken met trots kunnen vermelden, dat ner-
gens binnen onze muren gebrek geleden be-
hoefde te worden.

Men treft er armen en ongelukkigen aan, maar
hun leed is gelenigd en ook in de kleinste
kamer woont tevredenheid. Deze stichting is
een zoo groot rnenschelijk werk, dat zij door
haar menschlievendheid een parel is aan de
kroon van onze stad. Hier weerleggen daden
den anti-semietischen laster, die dezer dagen
zoo gewetenloee over de wereld wordt verspreid.
Leer de Joodsche invalide kennen en gij zult
weten wat werkelijke weldadigheid is, weldadig-
heid, die het vertrouwen in het menschdom

Wij hebben een periode achter den rug,
herstelt.

waarin van den kant der Overheid alles is

gedaan om dit particuliere initiatief te dooden. EX-MINISTER KAN.. .
Vele instellingen, die langen tijd door eigen
kracht hadden bestaan, heeft men verleid of
gedwongen zich onder de hoede der Overheid
te stellen. Niemand is daarbij welgevaren. De
Overheid niet, die lasten op zich nam, welke
zij op den duur niet kon dragen, de burgers
niet, die met tegenzin en gedwongen als be-
lasting betaalden, wat zij vroeger met liefde
vrijwillig als ondersteuning hadden gegeven, en
de armen niet, die van een zielloos Overheids-
apparaat slechts dooden materieelen steun ont-
vingen. Deze overheidsbemoeiing heeft ons allen
een menschelijkheid armer gemaakt.

De joodsche Invalide heeft den afgebroken
draad weer aangeknoopt. Aan dezelfde grach-
ten, waarin zich de gevels der huizen spiege-
len, door een vroeger geslacht voor arme hulp-
behoevenden gebouwd, staat ook haar stichting.
Zij behoort er thuis en bekleedt met eere haar
plaats. Men zegge niet wat gaat ons deze spe-
cifiek joodsche instelling aan, want in dat
opzicht is Amsterdam nooit enghartig geweest.
Het heeft gegeven als het zag, dat er geld voor
een. menschlievend doel noodig was en dat het
.flI'>' ",ex uik ~ ..aJ_IeA:Iel:~"4- .... _

voor zijn eigen armen en hulpbehoevenden

zorgt, worden allen geholpen.

Menschlievend is de Joodsche Invalide in de
hoogste mate. Bezoek haar gebouwen durf

The proof of the pudding
is the eating.

Toen indertijd een groot aantal loterijen werd
aangekondigd, die "de Joodsche Invalide" in
staat zou stellen haar zegenrijk werk over
ruimer oppervlakte voort te zetten, hebben
kenners van ons volkskarakter voorspeld. dat
deze lofwaardige pogingen ongetwijfeld met
ongekend succes bekroond zouden worden. En
ziedaar - het bestuur kan bekend maken. dat
vervroegde trekldng mogelijk is, doordat boven
de verwachting vraag naar loten zich voordeed.
De pudding blijkt dus best te smaken! Maar
ons volk is toch wel wat al te hoffelijk. Pour
l'honneur du plat heeft het iets overgelaten.
Het spreekt vanzelf, dat, hoe lofwaardig goede
manieren ook mogen zijn, de Joodsche Invalide
in deze meer gebaat zal zijn door zekere lomp-
heid. De pudding moet tot de laatste kruimel
verslonden worden en wel met zekere gulzi g-
heid, hoe ongemanierd deze ook moge schijnen.
De laatste nog overgebleven loten zullen ver-
dwijnen als werden druppels water over de
woestijn uitgegoten. Men weet het - het doel
kan niet edeler zijn en het gerecht streelt den
smaak.

EEN UIT VELEN ....
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..... 97 Jaar.

EEN J.-I.-PUZZLE.

Ditmaal verbindt de directie van de
J oodsche Invalide aan haar loterij nog een
aardige verrassing voor lotenkoopers. Ieder
nl., die één of meer loten van de J oodsche

Invalide bestelt, heeft het recht mede te
dingen naar prijzen, uitgeloof d voor tege-
lijk met de lotenbestelling in te zenden
goede oplossingen van de hiernaast staan-
de' puzzle.

Bij elke bestelling van een lot kunt ge
een oplossing inzenden, m.a.w. hoe meer
loten ge bestelt, des te meer kansen op

een prijs ge hebt.
Als prijzen zijn beschikbaar gesteld:

1. een gouden darnes- of heerenhorloge

naar keuze,
2. een Jüncker-rijwiel,
3. een fototoestel

en voorts 25 andere fraaie prijzen.

Stuurt spoedig uw bestelling te zamen
met de oplossing van de puzzle bij de
Joodsche !valide in. Het geeft u twee kan-
sen: een kans op een prijs in den puzzle-
wedstrijd en een kans op één der kostbare
prijzen van de "J. Lvloterjjen".

a + lDZ6D
I

De directie der J OODSCHE

INVALIDE.

NIEUWS VAN DEN DAG VAN DONDERDAG

GELUK BRENGT 'T IN ALLE GEVAL.
De Joodsche Invalide-loterij.

'~-

.... en weet je wat dit is? Een eigen huis als 't geluk met ons IS,

en in elk geval een goed menschlievend werk.

IN HOLLAND STAAN
ZES HUIZEN.

Wordt ooit een rijksdaalder
beter besteed?

Met een variant op het bekende kinderversje \
laat de Joodsclle Invalide zès huizen in FJolland
staan. Er stonden er bij een vroegere gelegen'
en· a a es eWIJS, (
dat men via eeu
lot in de loterij het
lot van anderen.
die nooit anders
dan nieten trokkeu
in de groote sweep-
stake die het leven
heet, aanmerkelijk
verzachten kan.

Wij zijn een volk
dat verzot is op
kansspel en dege-
nen die ons regee-
ren, achten dit niet
goed voor ons, zoo-
dat zij een mak
loterijtje toleree-
ren en in stand

houden, dat Dr. A. Keeslng, lool"zitter
"Staatsloterij" der Jondsche 11Il'IIlide.

heet en verder a ll es
achter de vodden zitten, dat op hazardspel gelijk'
Het is een opvatting. Doch zoodra de Groot~
bedelaar van de Joodsche Invalide, wiens naal!)
men terugvindt in het spel dat onze jeugd ver,
maakt en toch een hazardspel is - het ganzen_
bar? - zich .aan~eldt bij a.l~toriteiten op het
Plem om vergunnmg voor zij n verschril,kelijk
loterijspel, gaan de deuren open en zeggen d
hooge Iieer en : vooruit dan maar weer. menee~
Gans en hoeveel Iot.e r ijen zullen het nu dit
keer zijn? ...

Dat alle~ omd.at de heer Gan~ van de Jood.
sche InvalIde, dle men nog noott ergens kWijt
raakte of hij had zijn zin gekregen, het ve·I'.
mogen bezit zelfs de booze instincten van den
mensch te explol teere n, mits zijn invaliden e
wel bij varen. Hij heeft er tweehonderd, ve:
zameld in een geniaal bij elkander gebet1eld en
geloot gebouw - hij is niet tevreden en wil e
nog honderdvijftig à tweehonderd bij. Waar d:
Diamantclub Concordia fonkelde, zal straks de
nieuwe uitbouw van de Joodsche Invalide staan
en er zullen menschen aan bijgedragen hehhen
die nooit aan een Joodsche Invalide gedacht
hebben. Want, zoo redeneert de heer Gans, het
is een koopje om voor twee gulden en vijfti<1
cent het gevoel te hebben liefdadig te zijn. dOch
als de kooper van het lot op minder edele gron.
den handelt, is het me óók goed. Hij heeft ten.
slotte wáár voor zijn geld gehad Voor drie
gulden en v!jftig.cent kun je in ~e Staatsloterij
hoogstens vterduizend gulden knJgen - hij or,s
heb je voor een rijksdaalder de kans op een
heerenhuis. En het is niet uitgesloten dat je
met zés rijksdaalders zés heeren~l_uizen Wint
- of de winnaar ze alle zes tegelijk beWonen
wil is zijn eigen zorg. Ik weet wel dat een
heeleboel mensch en loten nemen omdat zij het
doel sympathiek vinden - de winnaars van
mijn twaalf huizen in de laatste loterijcampa~ne
waren allemaal meuschen die een lot geko~]Jt
hadden om ~e J. 1. en.niet om d~ prijzen. Maar
ze vonden het lang met onaardtg een hUis te
trekken .....

Er is haast bij .....
Ziedaar de handige Opperverloter van de J 1.

die zijn loterijen voorbereidt als veldslagen ·en
de goedheid, de loterijzucht, .het verlangen llaar
een mooi huis of een. moeien aut? ZO? voor.
treffelijk weet te explOl teeren, dat zijn !Jjst van
dringende sollicitanten naar e.~n onderkol!)en
en een dak straks aanmerkell]k verlicht al
worden. Vierhonderd staan. er te dringen Zen
een paar honderd moeten direct geholpen wor.
den. De Joodsche Invalide heeft haast, dOCh de
tijden zijn slecht. Het be~tuur van ~.e J. I. heeft
de zorgen van iedereen lil dezen tiid, dOch ba·

Die louter voor zichzelven leeft
En niets voor and'ren over heeft,
Die kent het ware leven niet.
Dwaalt ons gesticht eens rond en ziet •• '
"DE JOODSCHE INVALIDE". •

OVER HET LOT IN DE LOTERIJ
EN HET LOT VAN ANDEREN.

Steunt Ons Streven.
Dit is bestemd voor twijfelaars
En ook twijfelaresse-n,
Die nog niet kunnen g'looven
De loterij-successen.
Die zeggen: och, het geeft toch
Waarom zal ik me plagen?
En tot dezulken zeggen wij:
De loterij z a I slagen.

aan

niets,

Int 1S be'm:e'mll voo enl"tr, me
Gráág loten willen koopen,
Maar telkens weer, dag in, dag uit,.
Met p I ann ~n blijven loopen.
Die zeggen: mor gen doe ik het,
En 't daardoor nog niet deden ....
En tot dezulken zeggen wij:
Volvoert uw plan nog he den!
. " .
Dit is bestemd voor elk, die weet
Wat "rente" wel beteekent ;
Voor .elk, die loten heeft verkocht
En nog niet àfgerekend.
Post-giro één, nul, twee, zes, nul
Staat steeds op u te wachten,
En tot dezulken zeggen wij:
Houdt dat eens in gedach ten!

1933

Spot1ernij Of Snttern]

Dit is bestemd voor jong en oud,
Voor armen en voor rijken,
Voor elk, die van zijn goede hart
Eens iets wil laten blijken.
De láátste lootjes wegen 't zwáárst
U kunt een pracht-huis winnen, .
Nóóit legt u er het loodje bij,
Toe, laat Fortuna binnen!

CLINGE DOORENBOS.
(Nadruk verboden)

vendien de zorgen voor de Joodsche Invalide.
Wie vermaakt ons nu eens een mooi legaat. dat
wij niet altijd in de zorgen zitten, vraagt de
directeur. Wat moet je er op antwoorden. Een
loterij is beter, want in de slechtste tijden koopt
iemand nog wel een lot - niet om het lot van
de J. I. maar in de hoop zijn eigen lot- een
tikje te forceeren. •
_ En hoe staat het met de loten? Nog lets

over voor iemand die een kansje wil wagen ?
_ Ik weet het niet. De loten zijn in zee.
_ U bedoelt dat uw propagandl steri het hart

niet hebben iets terug te sturen?
_ U hebt het geraden; ze doen geweldig hun

best. Van twee loterijen hebben wij de trekking
moeten vervroegen en van de andere hopen wij
dat eveneens te doen. A propos, ons giro-
[lummeris ....

_ U onderschat uw eigen reclame. ik ken
het uit het hoofd. Een-nul-twee-zes-nul. Uw
nummer is zoo bek,end als dat van de brand-
weer, doch meer populair. Maar om nog een
lot te krijgen ....
_ Wij hebben van enkele loterijen thans de

loten opgevraagd die hier en daar. nog bij onze
verkoopers zijn. Als ti de bon in uw krant snel
invult en naar ons kantoor zendt, dan is er
misschien nog een huis voor u over. Uitver-
kocht zijn wij nog niet.
_ En als alle rijksdaalders nu vóór u liggen

en iedereen heeft zijn huis en zijn auto en de
andere prijzen afgehaald .... wát dan? Gaat u
dan meteen bouwen?

_ De plannen zijn klaar. De architecten zijn
de heeren Staal en Oesterman, geassisteerd door
een bouwcommissie, waarvan o.a. de oud-
gemeentesecretaris de heer Roovers en ir. Huls-
hoff leden zijn. Wij hebben in ons tegenwoordige
O"ebouw kleine echtparenflats, maar de be-
~oners moeten den ganschen dag onder de
andere menschen vertoeven. In ons nieuwe ge·
boUWwordt dat systeem nog; meer l:itgebreid I'll
vervolmaakt. Wij zullen er nóg meer rekening
mee houden dat de mensenen die hier komen ...

Leden, leden zonder tal
Behoeven wij het meest van al.
Komt ons helpen, maakt ons sterk,
Stennt ons philantropisch werk.
"DE JOODSCHE INVALIDE".

Burgemeester De Vlugt: :_~I"~o~~i~E:III~?~!~IIDË'''I_1:
GEM. GIRO No. V 1026
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MEN heeft gevraagd, een enkel woord
van mij over het werk van "De Jood-

sche Invalide" te mogen publiceeren.
Dit "enkel woord" kan niet anders zijn

dan een krachtige opwekking, het werk van
"De Joodscha Invalide" zooveel mogelijk te

- Het moet me van het hart .... de heeren vall
"De Joodsche Invalide" zijn vreeselijke men-
schen. Het is eenige jaren geleden dat ik, van
den Prins geen kwaad wetend, in Parijs voor
het café de la Paix zat te suffen en met een
lodderoog naar de film keek die onafgebroken
voorbij stroomde. Amsterdam en zijn lief en
leed waren verre van mij en de wereld scheen
op dien milden lente-ochtend niet heelemaal
onbehagelijk.

De film stroomde en stroomde en ik nam
een teug caté-au-lait en zou net weder verder
droomen toen naast mijn tafeltje een mij wel-
bekend gezicht oprees en ik schouwde in een
paar vriendelijke oogen. En ineens was ik niet
meer in Parijs maar zat weer in Amsterdam,
zag mij in gezelschap van directeur Gans in
het nieuwe gebouw der "Joodsche Invalide"
dat toen alweer te klein was en dat tien-, hon-
derdmaal zoo groot zou moeten zijn om al het
leed van den Joodsehen invalide in lief en rust
om te zetten.

De naast mij opgedoken heer was een be-
stuurder van de J.l. en ik begreep het al: hij
wi lde een klein aanmoedigingswoord in de
S.O.S. hebben voor de toen op touw gezette
loterij. En weiger dan maar eens! Ook al zoudt
gij het willen, het zou u niet glad zitten.
Een veertien dagen geleden lag ik te bakken

in het Noordzeebad Zeezonbad en weer dacht
ik -aan niets. De hemelkoepel was van een teer
blauw, de zee had de kleur van een parel-
moeren oorschelp en het zand was als dons.
Weer draaide zich voor mijn oogen een film af,
nu een strand-film en weer waren Amsterdam
met zijn lief en leed verre en ik wilde juist de
oogen sluiten voor een innerlijke overpelnaing
toen er, net als te Parijs, een hoofd naast me
opdook en twee vriendelijke oogen mij aan-
keken en voordat de heer Gans, want nu was
het de directeur in eigen persoon, iets kon zeg-
gen, had ik al uit mijn zwempak mijn vulpen
te voorschijn gehaald - zelfs in zee gaat een
behoorlijk journalist niet zonder vulpen want
je kunt nooit weten wie er te interviewen is -
en begon te schrijven en ik schreef dat je wel
een ezel moest zijn als je nu nog geen lot van
de J.l. gekocht hebt want dat je nooit zoo'n
mooie kans krijgt om voor tien kwartjes je
eigen huis te bewonen, met een marmeren gang
in het midden en een balkon boven de deur en
op elke verdieping een watervalletje en, als het
moet, op elk dakpannetje een hypotheekje en
elk blaadje dat ik vol had, bestrooide de heer
Gans met het heete zand van Zeewnbad en
stak ze in zijn zwempak en aan het slot deed
ik een dringend beroep op de heeren van de
loterlj-comm issie om de trekkingstrommel zoo'n
draai te geven dat mijn nummer er met een
huis uitkwam!
En ze doen het ook want zoo zijn ze!
Toen was ik weer alleen maar Amsterdam

en het gebouwaan de Nieuwe Achtergracht met
het nimmer rustende bestuur, kwamen mij niet
meer uit de gedachte en weer zag ik de hon-
derden oudjes die in het J.l. een rustigen, ouden
dag hebben maal' ook zag ik di€ vele andere

~rd dip v-ereaet» :lsank:loppen. en met een
bloeden hart moeten ~Ol'den teruggewezen
omdat er geen plaats is. Elll daarom: al zit i.k in
het hart van de Sahara of boven op den top
van den Mount-Everest en de heer Gans duikt
naast me op, dan weet ik 'het al en begin te
schrijven: "Een ezel die nu nog geen lot van
de "Joodsche Invalide" heeft. .....

Burgemeester van Amsterdam.

voor heel hun leven hier komen. Er zal een
groote conversatiezaal gemaakt worden aan het
Weesperplein. er komt een zaal voor chronische
patienten, werklokalen voor blinden en voor
anderen die nog lust hebben te werken.

Gij kent de Diamantclub Concordia aan het
Weesperplein. De Joodsche Invalide is beschei-
den begonnen op de N. Achtergracht. Hoog in
de lucht, maar nog niet aan den grooten weg.
En toen is hij uit gaan zetten en nu gaat de
Diamantclub tegen den grond en straks kijken
de bewoners uit over het gezellige Weesper-
plein, met zijn boomen en vertier. De trams
rinkelen er langs en het heele verkeer in de
richting van het Weesperpoortstation suist over
het asphalt. Pleizierig om er naar te kijken,
wanneer het leven en het lot je uit dat drukke
gedoente hebben opgeheven, en je geplaatst
achter de hooge lichte vensters van het nieuwe
gebouw, dat wij, Nederlanders, opgestookt en
verlokt door het zoete gefluit van den Opper-
loterijman van de Joodsche Invalide, bij elkan-
der geloot hebben en betaald, zonder dat wij
het wisten. En zonder dat wij het gemerkt
hebben. Betreurde ooit iemand sterk een rijks-
daalder, neergeteld voor een lot dat met een
niet uitkwam?

Straks is het laatste lot van deze begeerlijke
loterij weggehaald en de laatste kans op ~en
auto of een huis verdwenen. Een hegeer lijke
loterij, want de .prlncfpleelste mensch kan een
lot in de J. 1. nemen en zichzelf terecht ver-
tellen dat hij het doet om liefdadig te zijn. Die
niets voor de idée voelen, loten töch, omdat het
nu eenmaal een puike en solide loterij is, van
alle kanten in orde en met de hoogste aan-
bevelingen. Eén-nul·twee·z.es-nul.

Men vraagt zich alleen met bezorgdheid af
wat de heer Gans met óns zal doen, als straks
ál zijn invaliden onder dak zijn en hij geen
loterijen meer noodig
heeft. Want dan is
ons verlangen naar
huizen en automo-
bielen nog niet ge-
stild. Zal men hem
dan niet tot Neder-
landsch staatsbeamb-
te maken, met den
persoonlijken titel
van "Minister van
het Geluk", opdat hij
loterijen organiseere,
ten voordeele van
onze schatkist en om
ons heimwee weg te
nemen naar zijn ge-
zellige loterij en, die
zoo smakelijk" met G
zooveel menschen- De heer 1. ans, directeur

kennis en met zoo- der Joodsche Invalide.
veel goed humeur opgediend en genoten wer-
den?

DE VALIDE OVER
t»: ·INVALID

Chr. Berger tolk van de
sympathie der jeugd.

De sportieve jeugd, de jonge en krachtige
generatie, die de ouderen der toekomst zijn,
paradeert op de sportvelden, en geniet €r de
vreugde van het jong-zijn en van een gezond
en valide lichaam. En zou zij da.n geen sym-
pathie hebben voor de ouderen van nu, die lang
geleden jong en krachtig waren als zij, en nu
het lijden kennen van een moe en invalide
lichaam? Van die sytnpath ie geeft Chr. B e r-
ge r. Nederlandsch kampioen en recordhouder
op de 100 en 200 Meter ·hardloopen, uiting in
deze korte bijdrage, en men behoeft er niet aan
te twijfelen, dat hij daarbij de tolk is van
gansch de sportjeugd van nu:

"De Joodscue Invalide" en ik hebben één
ding gemeen: we 'zijn beiden recordhouders, al
ben ik het dan maar op de honderd meter, en
al houdt de J. 1. het zooveel moeilijker record
der verovering van de sympathie van het pu-
bliek. Ik vind het werk van deze instelling
prachtig, en iedereen, die de vreugde heeft van
een jong, gezond en valide corp~s moet sympa-

thie hebben voor het doel invalide ouden van
dagen te verzorgen, vrij van zorgen te maken
en hun een blijden levensavond te geven. Want
wanneer waardeert men het meer jong en
krachtig te zijn, dan wanneer men het lilden
aanschouwt van menschen wier kracht
v.ersleten is in een moeilijk leven, en wier
ltchaam niet meer wil zooals hun geest nog
zoo graag zou willen? Daarom is het de plicht
van den valide te zorgen voor den invalide, ell
da~rom geloof ik, dat ieder sportman svmna-
thie heeft voor de menschen, die die mooie taak
op zich hebben genomen, en uit dankbaarheid
voor de vreugde, die het sportveld hem schen-
ken kan, graag zijn steun aan dat werk zal
geven.

eHR. BERGER.

Ziende en blinde vrouwelijke ver-
pleegden in de "J. I." aan het

handwerken.
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~ BESTELBILJET. ~
~ Aan "DE JOODSCHE INVALiDE", ~

Nieuwe Achtergracht 98, Amsterdam.
Postgiro 10260.

Verzoeke mij te zenden lot(en) à f 2.50.
,I< Het bedrag Kelieve U bijgaand een te treffen. -

giro
1< Het bedrag zend ik U na ontvangst der loten per toe.

postwissel
NAAM: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• HA.\1DTEEKENING:

ADRES: • .

_ • Doorhalen wat niet verlangd wordt.
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DE@URANT

IBUWS van
BUREAUX

N.Z. Voorburgwal 345, Amsterdam (C.)
TELE~'OUN 4~211 (3 lijnen)
POS T REK E N 1 N G 29981

ABONN EMENTSPR1JS:
Voor plaa tsen waar geen agentschappen gevestigd
zijn rranco per post bij vooruitbetaling voor Neder-
land per a maa nden t 1.95
Voor andere bij Pcst-Unle aangesloten Ian-
den per ~ maa nden , , '.. •••. 75

Prijs 15 cent per week

I

Dl!IE BLADEN 40e JAARGANG.

PRIJS DER ADVERTENTIËN
(minimum 2 regels per plaatsing)

Gewone advertentiën ...• • • • • • • 11.00 per regel
Ingezonden mededeelingen •••••• .. 2.70 " ~

Bij contraeten verminderd tarief.

Uitgave der N.V ... De Courant-Het Nieuws van den Dag",
gevestigd te Amsterdam.

laterdagsavonds respectievelijk 15 en 40 cents meer
per regel. Dispositiekosten lOcent.

..Speurders" (kl. annonces) zie tarief boven de rubriek

f 2000.-, f 1000,-, f 400.-, f 200.-, f 100.-, f 60.-, f 50.-, f 20,-, f 15.- of f 5.-. Aantal uitkeeringen 3320. Uitbetaald reeds f 801.590.tis verzekering tegen ongevallen voor abonné's à f 5000.-, f 3000.

DE MISDADIGERS
VAN OSS

wordt niet getuigd.

TEGEN

56 procent !(OMT
WEER VRU.

"Mijnheer de dokter"
blijft safe.

WEINIG GEESTELIJK ZIEKEN.
Ieder mensch, hoe verworden ook, heeft

toch ook nog goede kanten. De familie-
bende is door iedereen gevreesd; men zal
laat in den avond of in den nacht als ge-
woon mensch niet gemakkelijk op den stil-
len Berchemsche weg en in de befaamde
herbergen of in het Ossche weiland komen.
Alleen "mijnheer den dokter" gaat altijd
vrij uit. 't Is zeer merkwaardig als de
collega's in de 'buurt daarvan vertellen.
en gewag maken van hun nachtelijk
patiëntenbezoek. De medici in de buurt
kennen al die "haantjes de voorsten" in
het steken met messen en het vechten.
M~ar als zij de vechtersbazen 's nachts
ontmoeten, dan worden ze even n a u w-
k e u rig bekeken, en dan ,,0, mijnheer
den dokter", en de petten gaan af en er
wordt ruimte gemaakt, en vriendelijk ge-
groet.

Maar als de p0litie de herbergen ontruimt,
Is de eerste tacti ek er voor te zorgen dat de
politieman niemand achter zich krijgt, Want
dan gaat het mes in den rug naar binnen.

Verraders worden onherroepelijk gestraft,
vroeg of laat worden de "de poirters" die ge:'
tuigen zouden kunnen zijn, gemold; ze worden
dan ook niet verraden; niemand waagt bet
open11j getuige teeggen en de aan-
klager: i.c. de politie en Justitie zelf, wordt
ook nu de dupe: maar al te vaak kan zij den

'afschuwelijken dader niet straffen; kan niet
voldaan worden aan den eisch tot vergelding,
die de geheele omwonende bevolking, ja heel
het land van haar eischt.

Meestal blijft de Ossche misdadiger werken
in zijn eigen milieu; soms komen er elementen
van buiten tusschen, een enkelen keer gaan ze
er op uit. De enkele buitenstaander (ik her-
inner mij een beruchten Dultscher ï wordt In
den regel gearresteerd en veroordeeld: de tn-
braken en andere eigendomsdelicten i n den
v ree m de gepleegd door leden van de
Oss e h e onderwereld-gemeenschap blijven
meestal 00k niet ongestraft. Het veiligst werkt
men op eigen bodem, gesteund door "de twee
Ossche poirters", dl e uit angst voor eigen lijf
niet getuigen.

Het,is misschien niet onaardig hier eenige
cijfers te geven die nader iIlustreeren wat Ik
in de"algemeene beschouwingen heb meegedeeld.

Ik heb mijn gegevens niet genomen uit de
statistieken van de algemeene criminaliteit,
omdat daarin alleen het aantal veroordeelden
wordt vermeld, maar uit de gevallen als
verdachten preventief zijn opgenomen en zijn
ingeschreven in de registers over de jaren
1922 tim 1932 en 1933 tot 7 Sept.

Daarin toch komt duidelijk naar voren hoe
dikwijls de bewijsvoering welke tot veroordee-
ling leidt bij de Ossenaren niet verkregen wordt.
Ik kan gemakkelijk in curers uitdrukken hoe-
veel er werden veroordeeld en hoevelen wegens
gebrek aan bewijs in vrijheid gesteld moesten
worden in het bovengenoemde tijdvak. Er wel"
den in totaal ingesloten 175 verdachten, waar-
van 170 mannen en 5 vrouwen. Daarvan kwa-
men uit de gemeente 0 s s zelf 136, uit Heesch
(bij Oss) 22, uit Berchem (bij Oss) 11, uit
Nistelrode 6.

Verdeeld over de verschillende jaren zien
we het volgende:

jaar
1922
1923
1924;
1925
1926
1927
1928
1925
1930
1931
Hi32
1933

in vrijheid
gesteld

10
13
6
7
8
7*
2
11
12
6

10
**
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IN onze vorige editie gaven wij het

eerste deel van een verhandeling
== van D 1". J. Cas par i e over de cnrm- ==

;=-==_= naliteit te Oss. In onderstaand artikel ~===~=_

vervolgt en besluit de schrijver zijn be-
schouwingen over dit centrum van mis-
daad.

-
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tuigen. Slechts 44% van alle gedetineer-'
den werd veroordeeld, en het is zeer te
vreezen dat van de 6 gevallen die nog in
behandeling zijn weer enkelen in vrijheid
gesteld mOeten worden.

Ook een oVerûcht van het ten laste gelegde
misdrijf is niet van belang ontbloot. De mls-
daden tegen liet Ieven wekken natuurlijk In
het land de meeste sensatie, toch zijn die bij
het overzicht verreweg in de minderheid. Ik
noem hieronder een zestal soorten van ern-
stige misdrijven, die in het genoemde tijdperk
zijn voorgekOmen:

10. Tegen den eigendom
(diefstal, heling, diefstal
met braak verduistering
etc.) : .

20. Zedendelicten
30. Brandstichting en no-

ging daartoe .
40. Meineed ., .
50. Doodslag ,zware mtsban-

deling en poging daartoe
60. Moord en poging tot

moord .
(Van deze groep werd één

afgevoerd) .

121 59 62
94;5

4
2

1
1 1

2

De toren van Oss.

13 9

van een familie. Tevens kan daaruit worden
nagegaan (of liever is het ons bekend) dat de
meesten in' zekeren graad bloedverwanten zijn.

Ik wil mijn beschouwingen eindigen' met een
enkel woord over de therapie. of liever (om het
minder "medisch" uit te drukken) over de
bestrijding van bet euvel. Want die ligt, zooals
ik meen te hebben kunnen aantoonen, hier niet
bij den psycho-patholoog. Want niet alleen In
de periode waaruit ik de getallen gat blükt
dat het aantal psycho·pathologMlche gevallen
zeer gering is, ja bijna geheel mag worden ver-
waarloosd, maar ook is mij gebleken: dat in

à, bi) een vroegere periode (1903 tim 1911) toen ik
D:ê de medische zorg had over de Bijzondere Straf-
,S~ I gevangenis voor psychopathen, die in het einde
ilJl ~ van 1911 naar Scheveningen is verplaatst, van
g"' de 443 verpleegden (dus veroordeelden) slechts

één uit 0 s s afkomstig was, terwijl nog biljkt,
dat die persoon in G r a vegeboren was, dus
eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Het
geeste'lijk-z ieke element is dus zeer gering.

De therapie, de saneering van deze toe-
standen moet dus elders gezocht worden.
In de crisisjaren is het aantal gevallen per
jaar dat uit Oss en omgeving werd inge-
sloten niet grooter geworden Ook de op,
heffing en verplaatsing der groote tabrle-
ken, waardoor tal van arbeiders zonder
werk geraakten, heeft geen merkbaren
Invlo sd uitgeoefend op' de crtmtnalttert. Of
de weg gevonden kan' worden door grootere
activiteit van de politie" waag ik niet te
beoordeelen.

3

2

'I eia.-a-hyglëniseae CR-si:?ti_tie Z.01l in over=
weging kunnen' worden genomen. Maar daar.
over wil ik mütn deze verhandeling liever niet
uitspreken.

, Dr. J. CASPARIE.
(Neuroloog-psychiater te 's-Hertogenbosch.)
(Nadruk verboden.)

ONTSLAG WEGENS
"ONGESCHIKTHEID".

Gewezen ambtenaar van
, Defensie in beroep bij

het Ambtenaren-
gerecht. -

MR. TELDERS CONTRA MIt MENDELS

(Van onzen correspondent).
's-GRAVENHAGE, 14 Sept. - Heden zijn

voor het Ambtenarengerecht de pleidooien ge-
houden in de zaak-Voordewind, een ambtenaar
van den topografischen dienst aan het dep. van
Defensie, die geweigerd heeft een verkluring te
teekenen, dat hij geen lid was van de S.D.A.P.
De ambtenaar is deswege ontslagen en kwam
ill beroep bij het Ambtenarengerecht.

Voor den heer Voordewind trad op rnr. M.
Mendeis, voor het Rijk de landsadvocaat mr.
T'lJders.

Mr. Men del s betoogde, ,dat de regeertng
eigenlijk geen reden voor het ontslag heeft op-
gegeven. Zij heeft verklaard. dat de heer V. is
ontslagen wegens ongeschiktheid. Er zijn ech-
ter bepalingen die den grond "ongeschiktheid"
nader ornschrüven en bijvoerbeeld als reden
voor ontslag wegens ongeschiktheid aangeven
psychische defecten. De ongeschiktheid is dus
slechts een grond en de regeering heeft bij
dien grond geen reden aangegeven. Mr. Men-
deIs verklaarde, dat hij er zich zooveel moge-
liSk van zou onthouden het politiek terrein te.
betreden. Hij zette uiteen hoe de betrokken
ambtenaar eerst een verklaring heeft moeten
teekenen, die in het kort hierop neerkwam, dat
hij geen lid was van een vereeniging, wier doel-
stelling In strijd is met de belangen "an den
Staat. Later heeft de chef van dienst hem een
tweede verklaring voorgelegd, waarop stond,
dat de onderteekenaar niet was aangesloten of
zich niet zou aansluiten bij de S.D.A.P. De
eerste verklaring heeft hij geteekend. De on-
derteekening van de tweede heeft hij gewei-
gerd. Zijn chef heeft toen een rapport inge-
diend, waarin er op gewezen wordt, dat V. een
zeer bekwaam ambtenaar is, en waarin cle-
mentie wordt verzocht, indien eventueel tegen
hoin maatregelen zouden worden genomen.

De heer Mendels betoogde nu, dat d'3 regee-
riug de bevoegdheid niet bezit om een ambte-
naar, die toegewijd is en goed staat aange-
schreven, zonder meer te ontslaan. HIj beriep
zich daarbij op de Ambtenarenwet en net Amb-
tenarenreglement en trok een vergelijking met
het reglement op de krijgstucht. Hij beschut-
di~de de regeertng van machtsaanmat.igf ng en

ad.<, dat à&. mini&tel' 'êen JIli8g~9Gi' »ad ge-
daan, een misgreep, die volgens het woord
van Talleyrand erger ka'! zijn dan eel. mis-
daad. Z.i. heeft de regeéring van den ambte-
naar een onwettige verklaring geëischt.

Détournement de pouvoir?
De heer Tel d e r s was van meening, dat een

punt als dit _ het ontslag van een ambtenaar
wegens ongeschiktheid - niet ter bcoordee-
ling staat van den admlutatratteven rechter.
Het oordeelover de al of niet geschlktheid
boort van nature bij de uitvoerende macht.
Ziet men het anders, dan ontstaat er een ge-
v~ar van een "Doppelt-Administration",

De heer Telders ontkende met beslistheid,
dat de regeering zich zou hebben schuldig ge-
maakt aan "détournement de pouvoir" Haar
handeling was wel degelijJ- gericht op een
doel, waarvoer haar de bevoegdheid is ge-
geven. Men kan hier wel van meemug ver-
schillen over het feit en over de mérites, doch
van "détournement de pouvoir" is geen sprake.

De heer Mendels had zich .afgevraagd, waar-
om iemand, die al jaren bij den topografischen
dlenst werkzaam, was, plotseling werd ontsla-
gen en waarom Juist op dit oogenblik maat-
regelen tegen hem zijn genomen.

(Zie verder Laatste Nieuws.)

Met militaire eer, bewezen door de 1taliaansche marine, wordt het stoffe-
lijk overschot van koning Feisjal van Irak, die in Zwitserland was over-
leden, in Brindisi overgebracht naar den Britschen kruiser, die het naar

Haifa heeft vervoerd.

AMOI(MAI(ER DOODT
VIER ,VROUWEN.

AMBOINA. 14 Sept. - Op het eiland Taliaboe
heeft een Boetonnees tijdens het huwelijksfeest
van zijn dochter amok gemaakt. Hij doodde
vier vrouwen en braeht drie vrouwen en een
man verwondingen toe. De dader werd gewond,
doch wist te ontsnappen. De gezaghebber van
Sasana is met een militaire patrouille uitge-
rukt om den dader op te sporen. De gewonden
zijn per K. P. M.·schip naar Amboina ove rge-
braent. De toestand van twee hunner is zeer
ernstig, - (Aneta).

EEN GROOTE DAG
voor den

Blauwen Adelaar.
GEWELDIGE BETOOGING

,TE NEW YORK.

Stoet van 250.000 personen. - In
een overwinningsstemming.
Algemeene vacantiedag.

NEW YORK, 13 Sept. - Ontwape-
ningsdag, de triomphtocht van de
Lindberghs en andere Oceaanvliegers,
al deze geweldige manifestaties van
geestdrift verschrompelen tot straat-
betoogingen zonder meer in vergelij-
king met het schouwspel dat New
Yorks straten heden hebben vertoond.
Honderdduizenden verdrongen zich in
de straten, honderdduizenden volgden
de geweldige optochten ter eere van
den Blauwen A'delaar uit vensters en
van balkons. Gedurende meer dan vijf
uur juichten ongeveer een millioen
toeschouwers, tot hun kelen er heesch
van waren geworden.
De geweldige stoet, de grootste optocht, die

ooit in New York is gehouden trok langs het
podium, dat was opgericht voor het indrukwek-
kende gebouw der stedelijke bibltotheek. Hier
stond generaal Johnson, de leider der herstel-
campagne in de V. S., in gezelSChap van me-
vrouw Roosevelt, de gouverneurs van de staten
New York, New Jersey en Connecticut,
All Smith, O'Brian, den burgemeester van
New York en do-
zijnen andere lei-
dende figuren,
Indien Grover
Whalen, de plaat-
selijke Nira-Iet-
der niet wijselijk
had bepaald, jat
de stoet uit niet

meer dan
250.000 personen
mocht bestaan.

dan zou het
enthousiasme del'

menigte nog
grooter vormen
hebben aangeno·
men. Thans pas-
seerden elk uur
50.000 personen,
in rijen van- twin-
tig opgesteld, de
stedelijke blblto-
theek. Ook in an- l'IevroulV Roosevelt.
dere steden werd
'een geweldige vólksdemonstratie gehouden.

Er was te New York een algemeene vacantie-
dag afgekondigd 'en beurs en banken en al de
winkels, die den blauwen adelaar voeren, s~o-
ten hun deuren om twaalf uur. De 79 afdeelm-
gen van den optocht vertegenwoordigden elk
een bepaalden tak van handel en nijverheid.
Wie niet mee kon met de processie, scheen zicb
te hebben opgesteld op de breede trottoirs van
Fifth Avenue; balkons, daken en zelfs schut-
tingen torsten een zwaren last toeschouwers.
terwijl op het kwistig gebruikt vlaggedoek
naast de stars' and stripes de blauwe adelaar
zijn vleugels uitsloeg.

FRAUDULEUS SLACHTEN.
ZWARTSLUIS, 14 Sept. - In den keur ings-

kring Zwartsluis, gevormd door deze gemeente
en de gemeenten Hasselt en Genemuiden heeft
de keuringsveearts, in samen werking met de
politie een onderzoek ingesteld bij de ver-
schillende slagers in zake frauduleus slachten.
Bij twee slagers te Genemuiden werd enge-
keurd vleesch aangetroffen. Er werd proces-
verbaai opgemaakt. Eenige varkens lijn in be-
slag genomen,

DE OMZET-
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als krankzinnig

De Londensche juweelendieven hebben een goeden slag geslagen toen zij, na
de winkelruit van een juwelierswinke I in Hatton Garden te hebben ingesla-
gen, met een hlauwwitten Braziliaanschen diamant van groote waarde, de vlucht
konden nemen, - De etalage wordt met planken beschermd tegen nieuwe
aanvallen. Rechts op de foto, de politieman Arthur Eke, die tevergeefs tracht-

te den dader te arresteeren.

RUMOR in den BOND
van

POLITIEPERSONEEL.

Amsterdam neemt motie van
afkeuring tegen het hoofd-

bestuur aan.

HARDE NOTEN GEKRAAKT.
Naar wij vernemen IS Woensdagavond

in een vergadering van de afd. Amsterdam
van den Alg. Bond v. Politiepersoneel in
Nederland, welke organisatie doelbewust
geweigerd, had zich te doen vertegen- ,
woordigen bij het defilé voor de Konink-
lijke familie 'in het' Stadion, in zeer af-
keurenden zin gesproken over de houding
van het hoofdbest~ur, -dat in deze kwestie
de beslissing ,had genomen.

Een groote meerderheid van de vergadering
meende, dat het' op den weg van den bond had
gelegen aan de huldebetooging deel te nemen.
In een motie van afkeuring, die werd aange-
nomen, werd dit standpunt vastgelegd. Deze
motie werd met een duidelijke meerderheid van
stemmen aangenomen. Er werden harde noten
gekraakt over den bezoldigden bondsvoorzitter,
den heer A. Leewis (deze is geen politieman
doch Ziekenverpleger van beroep) die min of
meer verantwoordelijk voor het gebeurde weril
gesteld. Het afdeelingsbestuur toonde het eens
te zijn met de meerderheid der aanwezigen.

De afdeeling zal nu nog tweemaalover deze
pijnlijke aangelegenheid vergade~n. Dit is hel
gevolg van het verband der Amsterdamsche
politie die drie brigades telt. Opjiieuw hebben
eenige tientallen leden voor de organisatie be-
dankt. i ,

Tijdens de vergadering werd eenige malen
geroepen: We wenscheu niet voor rood te wor-
den aangezien!_

Wie het doel wil, mag
voor de middelen niet terug-
schrikken. •

Meer dan ooit is een sluitende begrooting :
voor ons land een gebiedende eisch. Slechts
indien ons Staatsbudget in evenwicht is, kan
op den duur de stabiliteit van den gulden met
succes worden verdedigd. \Vie dit groote doel
wil bereiken, mag niet terugschrikken voor de
noodzakelijke middelen. Aldus beschouwd, is
de Woensdag door de Tweede Kamer aan-
genomen Omzetbelasting voor ons volk geen
verlies, maar winst.

Onze Regeering heeft geleerd uit de ervaring
van andere landen, die vroeger dan wij deze
drukkende belasting op hun schouders moesten
nemen. In het bijzonder valt het toe te juichen,
dat de detaillist verschoond blijft van den romp-
sIO$~. elien eerr OmLetbdasting voo .. ' den klei-
nen winkelier meebrengt. De belasting zal zoo-
veel mogelijk bij de 'bron worden geheven en
daardoor vermijdt men den dagelijkschen prik-
kel, die :n andere landen zoo revolutionneerend
op den kleinen man heeft p'ewerkt. Wij verhelen
ons niet. dat deze heffing aan de bron voor
de fabrikanten en den groothandel ernstige be-
zwaren meebrengt en dat in vele gevallen be-
lasting zal moeten worden betaald van artike-
len, welker verkoopbaarheid door den detaillist
eerst later zal moeten blijken. Maar aan welke
belasting zijn ten slotte geen groote bezwaren
verbonden?

Op de groote vraag, die het publiek zich
algemeen, stelt, of de nieuwe Omzetbelasting
de kosten van het levensonderhoud omhoog zal
jagen, meenen wij in het algemeen gesproken
ontkennend te mogen antwoorden. De levens-
index in ons land is abnormaal hoog en blijft
onze gulden ~tabieI. wat wij met zekerheid aan-
nemen, dan zullen nog geruimen tijd in ons
land de prijzen een neiging tot dalen vertoonen.
De Omzetbelasting kan dit aanpassingsproces
aan het wereldniveau ten hoogste vertragen,
maar op den duur verhinderen kan zij het niet.

Niettemin wenschen wij het kabinet-Colijn
niet' toe. dat het nog vele éclatante parlemen-
taire successen van dezen aard in de toekomst
zal behalen. Zij druischen in tegen den geest
van den tijd. Wat ons volk in zijn groote meer-
derheid verwacht en verlangt, is niet het verder
opschroeven van de Staatsinkomsten. maar een
algemeene beperking der Overheidsbemoeiing
en der daaruit voortspruitende kosten. Het land
is verarmd en wordt met den dag nog armer.
Het kan een dure Regeering niet langer be-
talen. Slechts wie den moed heeft het snoeimes
er met krachtige hand in te zetten, zal de
groeiende ontevredenheid meester kunnen blij-
ven. Belastingverhoogingen werken in dezen
kritieken tijd opzweepend, terwijl rationeele be-
zuiniging olie op de woedende baren uitstort.Totaal 175 77 92

• 1 vrouw naar krankz.gesticht overgebracht,
>11* 5 gevallen zijn nog in behandeling.

Deze tabel spreekt voor zichzelf. Ze
toont zonneklaar den groeten invloed van
de zwijgzaamheid van delinquenten en ge-
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Weinig of geen regen.

DE BILT, 15 Sept. - Het weerbericht
voor heden luidt:

Matige tot zwakke Noordwestelijke tot
Zuidwestelijke wind; half tot zwaar be-
wolkt, weinig of geen regen; iets zachter.

Verdere vooruitzchten r Krimpende
wind met weer toenemende kans op
regen.
Voor ternperatuur en barometerstand
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Uit deze lijst, blijkt duidelijk dat de mls-
dpj\ren tegen den eigendom verreweg het meest
voorkomen in dit misdadigersmilieu. (121 tegen
20 gevallen Van mishandelingen, doodslag en

-_'=
m1lltl'NI) .

Bloedverwanten.
Het is niet gewenscht in deze verhandeling

namen te noemen. Indien dat wél ging, zoude
blijken, dat er tal van dezelfde voorkomen,
niet zoozeer ILls recidivisten dan wel als leden

Mr. Pauwels' verzoek
aan Leipzig.

namens mr. Pauwels om toelating wiI verzoe-
ken bij de vierde kamer van het Leipzigsche
I;Iof.

Blijkens het antwoord behoeft. mr. Pau-
wels volgens Duit:sch reeht voor de verde-de-
diging vóór alles een volmacht van d~n
verdachte; een volmacht der familieleden
is niet voldoende, Van der Lubbe blijft tot
dusver bij zijn verklaringen, afgelegd tij-
dens het voor-ondersoek : hij wenacht geen
verdediging, moet echter de toegevoegde
verdediging wel aanvaarden, daar deze
wettelijk is voorgeschreven, maar wil in
hoofdzaak zichzelf verdedigen.

Daar echter 'd~ mogelijkheid, i~~,h niet vó.ko-
men uitgesloten leek, dat' v. d, 'Lubbe, wat de
verdediging betreft, zijn 'meening zou wijzi;çeri,
heeft mr. Pau\V:els hem gisteren. te,jegr~fi.~ch
(met betaald antwoord) 'de, principieele vraag
gesteld of hij bij zijn standpunt blijft, of dat
hij toch verdedigd wensent te worden. 'In een
telefoongespr-ak zegde dr. Seutfert toe, een
spoedige beantwoording te willen bevorderen,
in verband met de urgentie der zaak.

Hedenmiddag was uit de Untersuchungsge-
fängnis MoaMt te Berlijn nog geen antwoord
binnengekomen.

Enquête-commissie'te Londen
bijeen.

LONDEN, 14 Sept. - De internationale com-
missie van onderzoek naar de brandstichting
in den Rijksdag is vandaag te Londen met haar
werkzaamheden bagonnen. Na eenige formali-
teiten en een openingsrede van den voorzitter,
sir Stafford "Cripps, is een aanvang gemaakt
met het verhoor van den eersten getuige, het
gewezen Rijksdaglid dr. Hertz. Voor verdere
bijzonderheden ver!Vijz.en :wij naar pagina. 3.

BURGEMEESTER DE RAADT
onttrekt zich aan hulde.

Hoewel dankbaar voor sympathie.
WEESP, 14 Sept. - Naar wij vernemen,

heeft burgemeester De Raadt den uitdrukke-
lijken wensch te kennen gegeven, bij zijn
thuiskomst uit het ziekenhuis, op geen enkele
wijze gehuldigd te, worden. De burgemeester
is zeer dankbaar voor de blijken van mede-
leven, maar daar de dokters gewaarschuwd
hebben tegen iedere emotie en bovendien aller
gedachten nog uitgaan naar de andere slacht-
offers en de weduwe en kinderen van één hun-
ner, zou de burgemeester het betreuren, in-
dien men hem in het bijzonder zou huldigen.
Hij verlangt niets liever dan geheel met rust
te worder. gelaten en langzamerhand weer
zijn werkzaamheden te hervatten. Hoe dank-
baar de burgemeester ook is voor alle goede
bedoeiingen, moet en zal hij - aldus luidde
zijn naurukkel ijke verzekering - zich aan elke
betuiging van sympathla in deze dagen ont-
trekken.

Zal Van der Lubbe hem aan-
vaarden als zij 11 ver-

dediger ?

Een'telegranl naar Moahit.
AMSTERDAM 14 Sept. - De vraag, of mr.

Pauwels in de gelegunheld zal zijn de vo lgende
week naar Leipzi,g te vertre'kken om daar op te
treden als verdediger van Marinus van der
Lubbe ..:.. naast den toegevoegden verdediger
dr. Philipp S€uffe,;t - is nog al'tijd een vraag
zonder antwoord.

J.l. Maandag richtte mr. Pauwels zich tot
den toegevoegden pleiter. Hij zette in zijn brief
het onzen le'zers bekende standpunt uiteen, dat
de zaak zooveel mogelijk vrij van politiek moet
worden behandeld. Hij betoogde, dat alleen een
Nederlarvd:er de mentaliteit en het milieu van
v. d. Lubbe voldoende kan 'doorgronden en den
rechters duidelijk kan maken. Mr. Pauwels
meent er aanspraak op te mogen maken, de
stukken volledig t'e leeren kennen, onder vier
oogen met den verdachte te mogen spreken en
vrijelijk getuigen à dêcharg'e te mogen dag-
vaarden, die dan verplicht moeten zijn te ver-
schijnen. Verder spreekt het volgens hem van-
zelf, dat de noodige maatregelen worden ge-
troffen' ter bescherming van zijn persoon, met
inbegrip van een diplomatiek visum op zijn pas.

Vóór alles moet echter de kwestie worden
uitgemaakt, of mr. Pauwels als verdediger za!
worden toegelaten, en hij verzoekt dan ook zijn
COllega te Leipzig of hij bereid is zijn toestem-
ming' hiertoe te geven, en zoo ja. of hij dan



PET,ROLEUMCODE
wordt herzien.

De bankiers moeten
nog meer spoed
betrachten.

Geen tijdelijke codes r meer na 1
October. - Accoord over

vakbondwezen.
WASHINGTON, 14 Sept. - Daar in ver-

schillende deelen van het land een prijzen-
oorlog voor petroleum is uitgebroken,
heeft de minister van Binnenlandsche Za-
ken, Ickes, een direct onderzoek gelast.
President Roosevelt heeft een herziening
van de petroleumcode goedgekeurd en aan
de herstel-administratie volledige vol-
macht gegeven, om den prijs vast te stel-
len.
De lelder der Nir a, generaal Johnson, heeft

In een rede opnieuw de bankiers gewaar-
schuwd, dat, indien zij voortgaan zoo weinig
spoed te maken bij het toestaan vam credieten,
de regeering gebruik zal maken van de vol-
machten, welke de nood-bankwetten haar ver-
Ieenen.
Op een massa-vergadering van 10.000 in het

buitenland geboren Amerikanen heeft Johnson
een rede gehouden, waarin hij krachtig de cri-
tiek veroordèelde. welke op de plannen voor
het nationaal herstel wordt uitgeoefend

Aan de pessimisten en achterblijvers, aldus
Johnson, zal ni It worden toegestaan bet her-
stel-program door hun critiek in g-evaar te
brengen.

De minister van Handel, Lamont, is afgetre-
den als' lid van het presidium van het Ameri-
kaansche ij-zer- en staalinstituut. Dit ontslag
houdt verband met de vertraging, .die is in-
getreden in de uitwerking van de campagne
der Nira. Lamont is van meening, dat het voor
de directe practische behoeften van de ijzer-
en staalindustrie noodig is, dat mannen aan het
instituut worden verbonden, die bekend zijn
met de bijzonderheden dezer nijverheid.

Naar wordt medegedeeld, zal na 1 October
geen enkel tij delijk industrieel accoord meer
worden goedgekeurd. De ïndustrieën, die de
Nira wenschen te steunen, zullen de accoorden
moeten tèekenen, die door den president z.ijn
goedgekeurd, of de afkondiging van de defini-
tieve code afwachten.

'I'usschen de Nira en den consultatieven raad
voor den arbeid is een overeenkomst gesloten
over het vakvereenigingswezen. Delle overeen-
komst is geteekend door de voorzitters van de
Amerikaansche arbeidsfede-ratie, van de na-
tionale vereeniging van fabrikanten en V3Jnde
Kamer van Koophandel voor de Vereenigde
Staten. De bepalingen van het accoord sullen
spoedig bekend worden gemaakt.

NIEUWE BELASTINGEN TE
NEW YORK.

Op ehligaties- en effecten-

transacties.

PROTESTEN VAN WALL STREET.
NEW YORK, 14 Sept. - Ondanks de krach-

tige oppositie van Wall Street heeft de begroe-
tingscommissie van de stad New York vier
nieuwe belastingen goedgekeurd, welke echter
nog goedgekeurd moeten worden door het col-
lege van wethouders, alvorens van kracht te
worden.

De nieuwe maatregelen omvatten o.a, een
belasting van 5 % op de winsten van obligatie-
makelaars en een belasting van 4 % bij over-
dracht van aandeelen. De voorzitter van de
New Yorksche beurs, Richard Whitney, heeft
een krachtige waarschuwing gericht tot het
gemeentebestuur, om de belastingen niet in te
voeren. Hij zeide, dat anders de effectenhandel
uit New York zou kunnen verdwijnen,' en dat
de beurs, met de groote inkomsten, die daaruit
voor de stad voortvloeien, zou kunnen ophou-
den te bestaan. - (Reuter.)

DE COURANT HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN -VRIJDAG

WINTERVELDTOCHT
IN DUITSCHLAND.

De massa wordt gewend aan
het brengen van onver--

mijdelijke offers.

DR. GÖBBELS BEWIJST, EEN GOED
PSYCHOLOOG TE ZIJN.

BERLIJN, 14 Sept. (Eigen te!.). - In de
feestelijk versierde troonzaal van het vroegere
Prins Friedrich Leopold paleis, het tegenwoor-
dige ministerie voor propaganda en volksvoor-
ltchtlng, heeft de rijksregeering gistermiddag
de commissie tot strijd tegen honger en koude
geconsti tueerd,

Zooals elke actie der nationaa l-sootalistlsche
regeering was ook deze plechtigheid niet alleen
de uitvoering van een practisch plan maar te-
vens een propagandistische daad. De strijd te-
gen honger en koude, w,aartoe de regeenng het
geheele volk oproept, zal niet steehts een poging
zijn om in de komende wintermaanden den drei-
genden nood te lenigen maar daarnaast een
demonstratie van het sociale karakter der
Hitler-regeering.

Dr. Joseph Gobbels, de bekwaamste redenaar
der tallooze nationaal-socialistische woordvoer-
ders, heeft ze.!f met suggereerenden pathos zijn

"Winterveldtocht" toe-
gelicht. En om het ef·
fect van zijn actie nog
te verhoogen sprak
daarna de volkskanse-
lier over de levende na-
tionale solidariteit van
het Duitsche volk.

Beide redevoeringen
nemen in de avondlila-
den de voornaamsta
plaats in en op de voor-
pagina van alle kranten
prijken met vette letters
opschriften als: "Op·
roep tot den winter-
strijd", "Tegen honger
en koude", Socialisme
van de daad", "Solidari-

De Fransclte binnenschippers gaan
nog steeds voort de scheepvaart te
belemmeren. Brandweerffeden staan
gereed 0111 de l erhltte gemoederen

af te koelen.

.ONAANGENAME BEHANDE-
LING IN DUITSCHLAND.

NAAR DICTATUUR IN
JAPAN?

Twee Venlosche jongelui gearresteerd
op verdenking van geld-

smokkelarij.
Wanneer tegenwoordige

ontwikkeling blijft
voortduren.

H"iL.LEN, 14 Sept. _ Ofschoon de devie-
zensmokkelarij nog gec nsair s is bedwongen,
heeft de scherpe e;rensbe ,vaking- der Zoll-
beambten, bijgestaan door S. S.-mannen, er
a 38twijfeld veel toe bijgedragen, dat de geld-
smokkelarij belangrijk is vermi.rder d.
Toch vir.den n06 schier dagelijks in de groo-

te DtrLs , ...e steden ar restatles van reismarken-
smokkelaars plaats, waarbij meestal ge'dbe-
aragen van rond 1000 Mark (de waarde van
de reischèque) in handen der beambten val-
len. Tal van Nederlanders bevinden zich dan
ook nog. onder verdenking van reismarken-
smokkelarij in arrest.

Dat n ie , zelden de Duitsche bankbeambten
hun medewerking bij de arrestatte van ver-
moedelijke reis, arken. mokk s tars verleenen,
h~eft tweetal Venlosche Jongelui, die ans
na 41 dr_en in Duitsche gevangenrchap te
he..ben vertoefd, hier zijn teruggekeerd, onder- Reuter meldt in ver-
vonden. Beiden begaven zich naar Mülheim band hiermede nader,
om een reischèque -an 1000 Mark te Innen- dat dit ook de meening
Uit de aanteeksn.ug in het Neder: ndsch pas- is van kenners van den
- ~t bleek, dat de Venlonaren ongeveer veer- toestand in Japan, die
tien dagen te voren eveneens een reischèque verklaren, dat het land
hädde. ve, zilverd. Dit kw.,•.i d," bankbea.abte voor eenige bnitenge-
vermoedelijk verdacht voor. dat hij van bei- woon moeilijke jaren
den de reischèque en het paspoort in ont- staat. Moed en wijs
vangst '.ad ge-nomen, verzocht hij de a. bie- staatsmanschap zullen
ders op niendelijken toon 'ven te zit-
ten, terwijl hij de zaak spoedig in 'Orde zou noodig zijn, om het
maken land over de voor de

deur staande moeilük-
Een half uur later echter verschenen door heden heen te helpen. Het nationale bewust-

een der personeds-uitgangen twee 1- iminal- zijn is zeer aangewakkerd, lletgeen als gevolg
beambten, die den verschrikten jongens mede- van de ontwikkeling van den toestand geduren-
deeld ,dat zij onder verdenking va .. devie- de de laatste twee jaar, wel tot conflicten aan-
sensmok >larÏJ waren gea rr esteen.. Buiten leiding zou kunnen geven.
wachtte ft eds een auto en tien minuten later De fanatici, die vrij talrijk zijn, staan, aldus
zaten de aangehoudenen op het hoofdbureau Reuter, gereed om bij de eersie gelegenheid het
van politie te Keulen. Na verhoor werden zij land in een oorlog te storten met Sovjet-Rus-
in de strafgevangenis "Klingelputs" ingealo- land, met de Vereenigde Staten en zelfs met
ten. Over de behandeling tij jens .ieze gevan- Elngeland.
genschap zijn beiden, die na ruhn 40 dagen Het doel van hun actie is de aandacht van
thans zijiL teruggekeerû, allerminst te spre- het volk af te leiden en tot terroristische hande-
ken. N'et zelden werden de aangehoudenen, lingen over te gaan, ten einde aldus het af-
indien zij iets vroegen, argeanauwd. Ook het kondigen van den staat van beleg uit te lokken
eten liet, volgens hen, veel te wens chen over.
Zij hebben ieder verscheidene dagen me hull en den militairen autoriteiten gelegenheid te
drieën in een cel VJ.n 3 bij 11,1, Meter doorge- geven het bestuur över te nemen.
bracht. , ' D;e komende maanden zullen buitengewoon
Beide andere celgenooten waren Duitsehers. moeilijk voor J'apan zijn. 'In de 'eerste plaats

Een hunner werd verdacht van diefstal in ver- moet een reusachtig tekort op de begrooting
eeniging met andere personen, terwijl de an- worden gedekt, verder is er de pariteits-eisch
dere inbraak zou hebben gepleegd h. het van Japan in zake de vlootsterkte, terwijl ten
Spaansche consulaat te Keulen. In de nauwe slotte een besluit moet worden genomen om-
cel heerschte een ondragelijke hitt,s. trent het lid blijven van den Volkenbond.

Nadat 41 dagen in voorarrest waren doorge- (Reuter)
bracht, werd de zaak voor de Strafkamer van
het Landsgericht te Keulen behandeld. Tus-
scherr lieden van allerlei slag werden de oeide
verdachten in een celwagen naar de rechtbank
overgebracht.
Het verhoor der verdachter: bij den aanvang

der zitting betrof uitsluitend de vraag, waar
de vroeger geinde reismarken waren geble-
ven, waarna tegen elk der verdachten een ge-
vangenisstrar van vie maanden met verbeurd-
verklaring van de rels-chëque en tweemaal
500 Mark geldboete werd geëischt.

De rechtbank deed onmiddellijk uitspraak.
Ieder der verdachten werd veroordeeld tot een
maand gevangenisstraf met aftrek van voor-
arrest en verteurdverklaring der reisrnarken.
Aangezien ZIj langer in voorarrest hadden ge-
zeten, werden zij terstond in vrijheid gesteld.

VERKLARING VAN MINISTER
TAKAHASJI.

TOKIO, 14 Sept. - De Japansc'he minister
Van Financiën, Takahasji, heeft op een bijeen-
komst van journalisten verklaard, dat als de
toestand zich in de
tegenwoordige richting
blijft ontwikkelen, ge-
vreesd moet worden, dat'
in Japan de dictatuur
Zal worden ingesteld.

Dr. GÖbbels.

teit van het volk".
De maatregelen welke minister Göbbels heeft

aangekondigd, en welke er toe zullen moeten
bijdragen het geweldige probleem der noodlij-
dende werkloozen in de a.s. wintermaanden op
te lossen, althans een dragelijker vorm te ge.
ven, zullen wellicht op de bnitenstaanders een
vreemden indruk maken. Het moge zelfs lijken
dat deze middelen van een kinderlijk en naief
karakter getUigen. Maar er zij in de eerste
plaats aan herinnerd, dat tot nu toe alle mld-
delen, welke de nationaal·socialisten hebben
gebruikt, door hun primitivitéit in meer of
mindere mate dezen schijn droegen en juist
daarom bij de massa een veel williger beoor-
deeling vonden dan de vroeger gebruikelijke
gecompliceerde, met veel bijkomstige factoren
rekening hOUdende middelen.

. Nieuwe wegen.
Terecht heeft minister Gobbels verklaard,

dat het nationaal-socia.lisme ook op dit gebied
geheel nieuwe wegen bewandelt waarbij het
minder op de wegen zelf aankomt dan op het
feit, dat zij tot het gewenschte doel leiden.

Voorts moge men er aan denken, dät de
volkshulp, wetke wordt verlangd, de massa
langzaam went aan onvermijdelijke offers. De
geldelijke bijdragen waartoe ambtenaren, ern-
ployés en arbeiders vooralsnog slechts zedelijk
worden verplicht, zijn als het ware een inleiding
tot wellicht latere noodzakelijke Ioonsver la-
gingen.

De -thans nog als een vrijwillige daad voor-
gêstelde bepetking van de persoonlijke behoef-
ten kan beschouwd worden als een begin van
een, niet alle<l:n in Duitschland noodige verla-
ging van den levensstandaard.

Met buitengewoon juist gevoel voor de volks-
psyche verkrijgt de Duitscha regeering van de
massa offers welke nauwelijks als zoodanig
worden ondervonden. De belooning van otter-
vaardigheid met tnslgries, welke op de deuren
genageld of op de borst gespeld kunnen wor-
den, is een verder bewijs, dat minister Göbbels
zijn Pappenhelrners kent en uit het zwak der
Duitsehers voor zulke uiterlijke kleinigheden
munt weet te slaan.

Stille mededeelzaamheid is een zeldzame
deugd, maar een zichtbare onderscheiding
maakt het geven tot een wedstrijd.

Of, zooals minister Göbbels veronderstelde,
zulke middelen tot bestrijding van honger en
koude ook voor andere volken navolgenswaard
en mogelijk zijn, is twijfelach tlg. Maar in ieder
geval zal men bij een oordeel of critiek jegens
de Dui tsche plannen wel rekening moeten hou-
den met de zeer buitengewone en nijpende om-
standigheden Waarin het Duitsche volk ver-
keert.

'I'akahasl!

VOLKSSTEMMING OP DE
pHILIPPIJNEN .

HET GEHEIM DER STEENEN.

(Van onzen correspondent.)
AMERSFOORT, 14 Sept. - In het begin van

1923 publiceerden wij eenige grove staaltjes
van fraude in het materialenmagazijn der ge-
meente, op 1 lin 8 Februari van dat jaar kwam
er nog meer aan het licht en zelfs twee jaren
daarna was de kwestie voor de gemeente nog
actueel. Een der feiten, welke aan het .tcht is
gekomen, doch waarover men van de zijde der
autoriteiten het liefst is blijven zwijgen, was
het opzettelijk storten van metselsteenen in de
Eem, door de werklieden, die zulks deden in
opdracht van hun chefs, die gemeente-amhts-
naren waren. Die roekeloosheid met bouwmate-
rialen vond haar oorzaak hierin, dat men een
zending van twintig schepen met steenen had

STILZETTING VAN EEN DEKEN afgekeurd en een ,,:eek later diezelfde zending
-'J - Iaccepteerde als bruikbaar. Toen kreeg men te

FABRIEK TE LEIDEN. veel steenen en daarom werden duizenden en
LEIDEN, 14 Juli. - De fabriek van wollen duizeI).~en in het .water geworpen. De atilllwij·

deKens De Blauwe Klok van dA firma Zuur- gendheld der arbeiders werd gekocht met bank-
deeg alhier, zal in den loop der volgende week biljetten van groote waarde. Een dier arbeiders"
geheel worden stopgezet. Hierdoor komen die meende, lang genoeg het geheim te hebben
veertig menschen zonder werk. bewaard, toog naar de Eem en begon de thans

goed doorwaterde steenen op te visschen. Reeds
had hij eenige honderdtallen op het droge ge·
haald, toen hij werd geverbaliseerd. Hij beriep
er zich op, dat de eigenaar - i.c. de gemeente -
die steenen niet wilde hebben en ze daarom
had laten weggooien, maar het hielp niet. Thans
is men benieuwd, of de man gestraft zal worden.

Over het vraagstuk der
onafhankelijkheid.

MANILLA, 14 Sept. - Het Huis van Afge-
vaardigden heeft met 48 tegen 18 stemmen een
wetsvoorstel' aangenomen, waarbij voor 30 Oc-
tober a.s. een referendum wordt uitgeschreven
over het uitroepen van den onafhankelijkheid
der PhilippJjnen. Voor het eerst zullen ook de
vrouwen mogen stemmen. Het wetsoorstel moet
nog door den Senaat worden aangenomen.

(United Press).

Gouden ju blleum,
ROTTERDAM, 15 Aug. _ De heer J. N. de

Hoop zal heden den dag herdenken, waarop
hij voor vijftig jaar in dienst trad bij Arnold
GlIIissen's Bank hier ter stede, waaraan hIj thans
als procuratiehouder werkzaam is.

FEUILLETON.

DE VROUW IN HET ZWART.
Naar het Engelsch

van
HERBERT ADAMS.

Zooals ik u in den aanvang zeide er is één
ding, dat men een mensch ontnemeu kan, zon-
der ooit in staat te zijn, het hem ter-ug te
geven - namelijk zijn leven. Dat kan men Z€g-
gen van ElfiilY Wi lson, die zoo wreedelijk ver-
moord is. Maar het gaat evenzeer op voor
Beresford Wilson, wiens leven thans in uwe
handen ligt,

In alle menschelijke zaken kan men dwalen.
Wie ook aansprakelijk is voor den dood

dezer vrouw - ik benijd hem of haar het leven
niet, dat zij hier op aarde nog zullen hebben
te leiden. Dat leven zal hun tot straf zijn, ook
al vindt de gerechtigheid hen niet. Zij zullen
nimmer den blik in de stervende oogen dier
arme vrouw kunnen vergeten.

Daarom, bedenkt u - wat het zeggen wil,
het leven te ontnemen aan een mensch, van
wien ge niet absoluut overtuigd zijt, dat hij
deze daad bedreef.

De beslissing ligt biJ u. Gij kun t niet zeg-
gen of ook maar denken, dat James Beresford
WIlson zon d :J r " e n i gen t wijf e 1 een
moordenaar is. Gij hebt uw plicht te doel' en
ik ben nel lig overtuigd, dat die plicht u ver-
biedt hem schuldig te bevinden."

HOOFDSTUK UI.

Het vonnis,

Toen ~iaswell uitgesproken was en wser was
gaan zitten, ging Ell"een lang, goedkeurend ge-

Doch _ als Wilson <lel. moord bedreven heeft
- moet hij naar Hammersmith gegaan zijn.
Er is geen bewijs, dat hij dat deed. Zijn bewe-
gingen na he-t verlaten van den schouwburg
zijn onbekend.

Wij 'hebben zijn eigen verhaal gehoord en
gij moet overwegen in hoeverre de waarheid
daarvan te bewijzen is. Toen de politie bij
hem kwam, ontkende hij iets te weten van
Rosemary Walk en van de vrouw, die daar
woonde. Blijkbaar wist hij niets van het knip-
selalbum zijner vrouw. Het Openbaar Ministe-
rie zegt, dat die leugen de daad van ~en schul-
dig man was.

Gij hebt zijn erg en verklartng er van ge-
lloord _ het was een impulsieve daad om
zichzelf buiten moeilijkheden' te houuen. Dat
kan zeer zeker de waarll\)id zijn, doch het toont
dan ook, dat hij snel 'en gema'kkelijk weet te
liegen. "

Wat de middelen betreft _ deze' moorrt werd
begaan met het .primlttefste menscnelhke wa-
pen: twee hand-en. Eep. geluidloos en dood-e-
lijk wapen, dat geen sporen achterlaat. Onge-
twijfeld kan Berooford Wilson dat wapen ge-
bruikt hebben, maar.... ook ieder ander kan
dat hebben gedaan Alleen als ge waarde hecht
aap. het vinden der handschoenen tusschen zijn
kleeren, zou dat. een aanwijzmg Kunnen zijn.
doch .als bewijs zal deze omstandigheid nim-
mer kunnen getden." , .," , " "
. Zoo sprak de rechter éenigen ,,{ij ct verder In
den aanvang leek het, aisor hij meer ten gun-
ste van 'het Openbaar Min isterfe sprak. doch
later schenen z.ij n argumenten meer gun stlger
voor den verdachte. Ten slotte kwam hij tot
zijn conclusie: ') ,

..Gij weet dat de Openbare .¢\.abldageI den be·
wijslast heeft. Als gij van meenlng zijt, dat hij
voldoende bewijs heeft aangevoerd VOOI zijn
beschuldiging, moet gl.i den verdachte schul-
dig oordeelen. Als er echter twijfel bestaat aan
d~ geleverde bewijzen - redelijke twijfel
dan moet gij den verdachte et voordeel van
dien twijJel laten. Het Openbaar Ministerie
verklaart, dat de moord begaan is door de
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daan. Uit het verhoor is gebleken, dat zij nog
veelom haar man gaf. De verzameling uitknip.
seis loopt haast tot den dag van haar dood.
Doch hij wenschte, volgens zijn eigen verkla-
ring, met hart en ziel met een and ere vrouw
te trou wen.

Dit alles wat het mot i e f betreft.
Thans de gelegenheid: Van alle toevalligtie.

den in d-ez-ezaak is zeker de meest merkwaar-
dige, dat Beresford Wilson n iet op zijn plaats
in den schouwburg zat, [ulst op het oogenblik,
waarop de moord gepleegd werd en - boven-
dien lang genoeg afwezig was om naar
Rosemary Walk te gaan en weer naar den
schouwburg terug te keeren.
Gij hebt het getuigenis der medische deskun-

digen gehoord. Twee doktoren hebben verklaard
dat mrs. Wilson gestorven moet t]jn tusschen
negen en tien uur dien avond - d.W.Z. ten tijde
dat zij bezoek ontvangen heeft van de VTOUW
in 't zwart. W a a r was Beresford Wilson
toen? HElt is' ongelukkig, dat niemand hem in
het restaurant gezien heeft, waar hij zegt, ge-
weest te zijn. Hij is een bekende persoonlijk-
heid en het publiek zou hem evenzeer hebben
kunnen herkennen als de kellners. Dat is echo
ter niet gebeurd.

Daartegenover staat, dat er geen enkel be-
wijs is, dat hij in een auto is gestapt of naar
zijn huis is gegaan. En gij moet wel denken
dat als hij niet naar dat café gegaan is, dit
DOg geen bewijs is, dat' hij naar Hammersmith
ging.,

Voor zijn handehngen tijdens zijn arwezrg-
heid van den schouwburg hebt gij geen andere
getuigenis dan zijn eigen verklaring en daar-
voor bestaat geen controleerend [;etuigcnis.
Sir George Draper heeft u gezegd dat er s;een
veiliger wijze is om zich ongemerkt door een
stad te bewegenjsdan te midden van een druk
verkeer. .Niemand, zoo zegt hij, van die men-
schen, die zich ~ar in de drukte op straat of
van den ondergrond-tretn bewogen, zal zich
dagen of weken later een vrouw in 't zwart
herinneren.

L~
COURANT

VERTELLING
DE BRUINE REGENMANTEL.

Toen Gevers driemaal gebeld had werd einde-
Jijk de deur opengemaakt. .•
- Is mijnheer thuis? vroeg hij aa.n de oude

meid van Joost. , "
Maar de meld bleef binnen de deuropening

staan en 'schudde het hoofd.
- Mijnheer heeft den heelen morgen in het

atelier gewerkt, zeide ze, maar hij 'is nu niet
thuis. ,

Gevers zag dadelijk dat ze loog .• r', '
Joost had de meid uitstekend gèîU'Strueêrd.

Hij wilde dikwij ls rustig schilderen en men
kan de menschen toch maar niet zoo zonder
me-er afwijzen.

_ Kom, Trees, lachte Gevers, voor mij zal
mijnheer er toch mlsschien wel zijn?
Ze bleef ontkennend schudden, wachtend tot

hij weg zou gaan.
_ Weet je wat, zei hij toen, ik zal even een

paar regels op een briefje schrijven, want ik
heb een dringende boodschap.

- Kan u het mij niet zeggen? vroeg ze.
En schoorvoetend Het ze hem, op zijn ver-

deren aandrang, voorbij.
Maar ze volgde hem op den voet naar het

atelier en bracht hem voor het bureau waar
papier en inkt lagen.

Daar bleef ze wachten zoolang hij schreef.
Toen nam ze het briefje van hem aan, maar

ze slaakte een kreet van schrik. '
Gevers was in d,rie stappen naar de deur

van het slaapvertrek en bonsde daar op.
_ Hallo. luiaard, riep hij.... ik weet wel

dat je er bent ....
_ Mijnheer.... riep de meid.
En van achter de deur klonk een kwade

stem:
- Wie is daar .... ?
- Heb ik het u niet gezegd? riep de meid

half huilend van vrees.
- Zeg, Joost, riep Gevers nog, zal ik hier

op je wachten .... ?
Even was het stil. Toen antwoordde de stem

aarzelend:
- 0 .... ben jij het. ... och .... weet je ..

ik ... Nee, laat ik je straks maar opbellen, .
- Zooals je wilt, zei Gevers nog ... Adieu, ..
Hij was reeds vlak bij de deur, toen hij

opeens bleef staan.
Over een fauteuil hing een regenmantel,' een

bruine regenmantel, dien hij kende.... Het
was .... nee, maar dat was onmogelijk .... het
was sprekend de regenmantel van Gerdy. zijn
vrouw ....
Toen haalde hij de schouders op en, een korta

aarzeling overwinnend, verliet hij met een
haastigen groet aan de meid het huis.
Maar dien heelen middag bleven zijn ge-

dachten waren rondom dat vreemde: Joost op
klaarlichten dag ontoegankelijk verSchanst. ...
die bruine mantel in dat atelier, en die gekke
houding van de oude meid ....

Half tegen zijn zin ging hij vroeger dan ge-
woonlijk weg van kantoor en naar huis.
Gerdy was er nog niet.
Hij liep ineens door naar hoven en keek in

haar kast ....
De bruine mantel was er niet.
Voor alle zekerheid zocht hij nog op andere

plaatsen. De mantel was niet te vinden.
Een gevoel van onuitsprekeItike ellende

maakte zich van hem meester Hij Was iets op
het spoor: bedrog bedrog van zijn vrouw
en zijn besten vriend In de studserkamer
stak hij een sigaar aan en begon af en aan te
loopeR Hij schonk .zich een borr-el in en nog
een tweede ....

En plotseling ging - de deur open. Gerdy
kwam binnen, met het onschuldigste gezicht
van de wereld ....

- Zoo, zei hij, zich met geweld kalm hou-
dend ....
- Zoo, zei ze nonchalant, en gaf hem een

kus.
- Hou je goed, zei Gevers tegen zichzelf ....

nu kalm blijven .... kalm en SliIll.... 1

Toen zei hij hardop:
- Leelijk weer vandaag hé? ... Nog uit

geweest? ...
- Ja zeker .... boodschappen gedaan ....
Dat is een uitvlucht, constateerde hij grim-

mig bij zichzelf.
- Ik heb een taxi genomen, zei ze, omdat

ik mijn mooie pak niet wou bederven .... ,
Gretiger dan h'ij gewild had, zei hij:
_ Je pak? .,. Had Je je regenmantel niet

aan? ...
Nu kwam het hem voor dat ze verward was.
_ Nnnee.... zeide ze.... En toen opeens

vlug: 0.... en je hebt al borrels gedronken.
Hij knikte alleen, stom.
En hij bleef stom, dien middag áan tafel, en

na het eten ging hij naar de societeit. De
situatie vergde rijpe overweging. Hij wilde niets
overhaast doen. Zich niet belachelijk maken ...
Eerst bewijzen hebben .... en dan .... ?

Bij het stellen van de vraag werd hij zoo
akelig, dat hij nog een whisky soda bootellen
moest. ... Verschrikkelijk .... het '\Vasniet om
aan te denken.... Echtscheiding,... schan-
daal.. .. Wie had dat van Gerdy kunnen den-
ken? ...

Zijn plan de campagne stond nu vast. Dien
avond zocht hij. thuiskomend, naar den bruinen
regenmantel .... Ze was nergens te vinden ....
Gerdy had hem weggemoffeld natuurlijk.

Den volgenden morgen posteerde hij zich in
een portiek schuin tegenover Joost's atelier. Hij

wachtte ochter vergeefs tot halftwaalf ....
Toen kwam een vrouw haastig de straat in-
loopen. Zijn hart bonsde.... Het was een
ander, bedriegelijk Gerdy's figuur.... En ze
ging bij Joost binnen ....

Den volgenden dag was 'hij weer op zijn
post, en nu gebeurde het vreeselijke.

Precies om tien uur reed een taxi voor, Gerdy
stapte er uit en belde aan.

Öevers wachtte met bonzend hart.... Hij
wachtte nog een kwartier nadat ze binnen was
gegaan. Toen tastte hij naar de revoher in zijn
broekzak en belde ook aan.
Toen de meid hem zag bespeurde hij alle tee-

kenen van een hevige verlegen)leJd, maar dit-
maal stootte hij haar ruwopzij llDg voor ze
een woord had kunnen zeggen -en _snelde:'n.a.ar
bovan .... Hij duwde de deur van hel atelier
open. . .. sprong naar binnen ....

Daar zat Gerdy.... in den bruinen regen-
mantel, in een fauteuil, en daar zag h{i haar
nog eens.... op een doek waaraan Joost
werkte.
, Gerdy za,g hem en uitte een kreet ·van schrik.

Joost draaide zich half om, grijnslachte, nam
de pijp uit zijn mond en riep: Verduiveld ....
jij rakker ....

- Stop weg .... bedek het, riep Gerdy, maar
Joost stond op, maakte een gebaar van wan-
hoop, en zei:

- Nou heeft hij het toch al gezien ....
Gevers stond bedremmeld en, met Gerdy

naast zich, die teleurgesteld zei dat het een
verjaardagsverrassing had moeten zijn, hoorde
hij Joost oreeren over die vervloekte bruine
jas, waarop hij nu al weken zat te ploeteren,
voor en aleer Gerdy zelf was komen poseeren ...

_ Of de duvel er mee speelt; zei hij, kom je
den eersten de besten keer aanwaaien ... Veer-
tien dagen zit ik met den regenmantel van je
vrouwalleen, en nu ze ook eens komt ben jij
er dadelijk als de kippen bij ... spéllebreker ...

HANS NETTO.
(Auteursrecht voorbehouden. - Nadruk verboden)

AUTO MET DRIE P,ERSONEN
IN EEN SLOOT.

Gelukkig was er geen water in.
VRIEZENVEEN, 14 Sept. - Glsternacht, om-

streeks haUdrie heeft op den Almeloscheweg
alhier een ernstig auto-ongeluk plaats gehad.
Op genoemd tijdstip kwam de chauffeur A.
Lamberts met een auto van de garage Jansen-
Smit uit Borne terug, waar hij met Jo Holt-
huis en Klaas Hees, beiden uit Vriezenveen,
een motorrijwiel had willen koopen.
Hij reed, volgens eigen verklaring, met een

snelheid van 80 K.M. door de bocht, even voor
de woning van den heer Folbert en is. nadat
hij eerst een eindweegs over het betonnen
rijwielpad' langs dien weg had gereden, nog
± 40 meter over den grasberm gereden, waar-
na hij met dezelfde vaart in een 3 mete'!' diepe
sloot is gestort. De auto sloeg tiidens dezen
val om, waarop de drie inzittenden, r.iet an-
ders dan door het raam van het bovenliggende
portier den wagen konden verlaten. Gelukkig
was er, door de langdurige droogte, bijna
geen water in de diepe sloot, anders waren
de mzittenden misschien verdronken, daar de
portieren door den val niet meer open wil-
den.
De chauffeur Lamberts was er het ergst

aan toe, vermoedelijk IS deze tijdens den val
met zijn hoofd door 'iE' ruit van het portier
gevallen, want zijn <lene oor was bijna van
zijn hoofd afgesneden. Dokter Bor ggreve heeft
hem direct na het ongeluk geneeskundige hulp
verleend, waarna hij door de andere inzitten-
den naar zijn woning is vervoerd. De overtge
inzittenden zijn er met wat schrammen en bul-
len afgekomen.

Volgens de afgelegde verklaringen - aan de
politie, zou de stuurinrichting niet goed heb-
flen gewerkt.

SCHIPPERSKIND VERDRONKEN.
WOUDRICHEM, 14 Sept. - Gisteren is het

6-jarig zoontje van schipper Malendijk uit
's-Gravemoer in de Maas onder de gemeente
Woudrichem over boord gevallen en verdron-
ken.

INGEZONDEN MEDEDEELING.

mompel door de zaal en zoodra dit was ultge-
sterven, nam de rechter het woord.

"Gij moet overwegen", Z€i hij tot de jury,
"welke waarde moet worden gehecht aan alle
bijzonderheden van deze zaak, op zichzelve en
In haar samenhang.
Het Openbaar Ministerie heeft nadrukkelijk

gezegd, dat Beresford Wilson een sterk motief
had voor de daad en dat hij bovendien de mid-
delen er toe had en tevens de gelegenheid.

4 Het motief is niet ontkend. Een getrouwd
man, die verliefd wordt op een andere vrouw,
heeft alle reden om zich los te maken van zijn
echtgenoote En in dit geval komt daal' nog bij,
dat het huwelijk aan vrienden en bekenden van
den man n iet bekend was.
In verband hiermede zou ik willen optnerksn,

dat t wee maanden vóór den moord, ongeveer
op het tijdstip, waarop de zwarte vrouw ten
tooneele verscheen, de verdachte zijn snor at-
schoor. Hij deed dit op verzoek van miss Thring
en hieruit is af te -leiden, dat hij met miss
Thring op méér dan gewoon vriendschappelij·
ken voet was. Dus blijkt hieruit, dat hij ge·
durende zeker twee maanden een intieme
vriendSChap had met miss Thring, doch gedu-
rende dien tijd n iet over echtscheiding sprak
tegen zijn vrouw. Gedurende die twee maanden
brengt de vrouw in 't zwart geregeld bezoeken
in Rosemary Walk. En - in het verhaal dat
verdachte in zijn jeugd geschreven heeft, treedt
de moordenaar ook juist gedurende een periode
van twee maanden, als vrouw vermomd. op
vóór hij zijn misdaad begaat.

Over if e z e coïnctdentte heeft ur. Haswell
niet gesproken.
Sir Geor-ge Drapel neemt aan, dat verdachte

zijn snor wel heeft afgeschoren op verzoek van
miss Thring, maar zegt, dat het zeer gemak·
kelijk is voor een man, bij een vrouw, die hem
hefheeft, een dergelijk verzoek uit te lokken
Ook dit moet ge Weloverwegen.

Vervolgens: Zal! mrs. Wtlson hebben t o e-
ges tem d in een echtscheiding? Het is zeer
goed mogelijk dat zij dat n iet zou hebben ge-

,

JAREN LAXG LAST VAX DUIZELIGHEID
Door slechte spijsvertering

In drIe "eken totaal veranderd.
"Voordat Ik Kruschen nam", schr-ijft een

VlOUW, "voelde Ik lUI] steeds d uizeltg en opge-
blazen door hardltjvig heid, Ik werd el zoo ze-
nuwachtIg onder, dat 't minste of geringste me
hmderde Ik heb er geen woorden voor U te
zeggen hoe blij ik ben, dat Ik er toe beslêot.
e-en proef met Kruschen Salts te nemen. 18
maanden lang heb Ik het nu genomen. Ik zou
het geen dag WIllen rmssen. Het is een prach-
trg middel voor ieder die geleden heeft zooals
Ik. Ik voel me nu beter dan aalt te, oren. Na-
dat ik Kruschen Salts drie weken genomen bad
was ik 't opgezette gevoel volkomen kwijt:
Ktuschen Salts verhmdert ook de te sterke ge-
wichtstoename, waar zooveel vrouwen op raid-
delbaren leeftIjd last van hebben. Men voelt
zich er zoo gezond en frisch door." Mevr. J. M.
Kruschen Salts is als 't ware een natuurrecept
om uw lichaam inwendig schoon te houden.
Het verhindert dat zich in Uw inwendige or-
ganen afvalstoffen ophoopen die Uw gezond-
heid benadeelen. Het zorgt ervoor, dat frisch
bloed door Uw lichaam stroomt en ge U gezond
en levenslustIg voelt als nooit tevoren. Kruschen
Salts is uitsluitend verkrijgbaar bij alle apothe-
kers en drogisten à Fl. 0.90 en Fl. 1.60 per
flacon. Stralende gezondheid voor één cent per
dag. Let op dat op het etiket op de flesch, zoowel
als op de buitenverpakking, de naam Rowntree
Handels Maatschappij Amsterdam voorkomt.
(Adv) 5060

vrouw in 't zwart en oot verdachte en die
vrouw één en dezelfde persoon zijn. Deze
vrouw is-uooit gezien, dan nadat ~ij Beresford
Wilson de wensch tot echtschut-ting levend
Wail geworden. En - zij is nooit meer gezien
nadat ten gevolge van den moord, die echtschei-
ding niet meer noodig was. Maar - zijt gij
volkomen overtuigd, dat dte zwarte vrouw niet
bestaat dan in de persoon van den verdachte?
Dat is feitelijk de eentge vraag die gij te be-
antwoorden hebt"

En met nog een paar woorden over den ernst
van hun taak, besloot hij zijn toespraak.

De Jury trok zich terug en bleef méér dan
anderhalf uur in raadkamer. Tweemaal zond
zij iemand om inlichtingen over zekere punten
en kreeg omstandig en duidelijk antwoord op
haar vragen.
De rechter verliet de zaal en sommige advo-

eat volgden zijn voorbeeld. Het publiek bleef
zitten, want het wilde de kans niet loopen af-
wezig te zijn als de jury terugkeerde.

De zaal was vol stemmengemompel Men was
algemeen van opinie. dat de toespraak van den
rechter _ in 't algemeen genomen _ niet ten
gunste van den verdachte was geweest. Edoch,
het prachtige pleidooi van Haswell was niet
vergeten Welk gewicht zou dat in de schaal
leggen bij de jury?
Eindelijk kwam er een einde aan de span-

ning. De rechter kwam terug en nam plaats
op zijn zetel De verdachte stond van zijn bank
op, d-e jury kwam de zaal in en zocht haar
plaatsen 0]3 De voorzitter bleef staan. Hij was
bleek, maar zijn gezicht stond vastbesloten

"ZIjt gij het eens geworden over uw nit-
spraak?" vroeg de rechter.

.,Ja _"
"Is het een uitspraak met algemeene stem-

men?"
..Ja. - WIj hebben den verdachte ni e t

sch t.Id ig bevonden".
Elen gezoem van stemmen en uitroepen brak

los in de zaal. James Beresford Wilson was
vrij zijn plaats weer in te nemen onder zijn
medeburgers.

HOOFDSTUK IV.

Na de uitspraak.
Wat doet een man op het oogenblik van

triomf, als hij voor de eerste maal voelt, dat
hij gezegevierd heeft, en dat hij de wereld
aan zijn voeten heeft? Als hij weet, dat hij
een hoofdprijs heeft getrokken in de groote
loterij, die w i] het leven noemen?
Men kan op deze vraag geen algemeen ant-

woord geven, want het hangt geheel af vall de
persoonlijkheid van den lJetreffenden mensch.
Maar als het geldt een jongen advocaat, die
plotseling door z ijn pleidooi in een belang-
rijke strafzaak uit de onbekendheid komt tot
roem, dan kan in dit geval wel gezegd worden,
wat hij dacht te doen en wat hij deed.

Jimmie Haswell ontving van alle kanten ge-
lukwenschen na zijn pleidooi, waarmee hij het
reven van Beresford Wilson gered had. Me.l zei
hem, dat hij "er nu bovenop" was, dat hij zijn
naam gevestigd had en nooit meer zonder be-
langrijk werk zou zijn. Zijn telefoon ging om
de haverklap en van overal kwamen teie-
grammen binnen. Hij bleef nog eenigen tijd
op zijn kamers, maar toen gaf hij toe aan zijn
diepsten wensch, d W.Z. naar huis en naar bed
te gaan, want hij was doodmoe.

Edoch, de man wikt en de vrouw beschikt
Haswell had een vrouw, die nog jong en be-
koorlijk was. En toen hij thuiskwam, stond zij
op hem te wachten en wierp zich in zijn ar-
men.
•.0, Jim, wat ben ik blij! Wat ben ik trotseh!

Het was wonderbaarlijk!" Haar betuigingen
werden onderstreept met kussen, en dat maak-
te hem gelukkig, want hij had haar oprecht
lief. "Als je vanavond mee gaat naar Engle-
wood House, zal iedereen ie bewonderen en
over Je spreken!"

"Maar we gaan niet naar Englewood House
vanavond. We blijven rustig hier en ik ga
vroeg naar bed".

..Maar Jimmie! J ê hebt het belooft, .... "
(Wor 1t vervolgd).



Zondag 17 September 1933 DE TELEGRAAF Tweede Blad. 3

Wat bewijst Het Bruinhoek
OVER DEN RIJI(SDAGBRAND?

Een eerste aanwijzing hiervoor ligt (zie blz.
114 en 115) in de kwestie Ha.nu ss en, tenzij men Onze conclusi"i. komt dus veel minder ver dan
werkelijk bovennatuurlijke zienersgaven bij
Hanussen wil aannemen. Doch wie dat wil, de conclusies van het Bruinboek, welke in een
komt dan toch tegenover het feit te staan, dat aan wijzing van Goring en zijn vrienden als de
Hanussen klaarblijkelijk niet heeft voorzien, daders uit]oolpen. Om tot dit resultaat te
dat hem zijn loon in kogels in plaats van in komen, beschouwt het Bruinboek in de eerste
geld zou worden uitbetaald. de plaats alle hierboven behandelde aanwijzingenEen tweede aanwijzing ligt in de lijst van
verkiezingsredevoertngen van Hitler, die zich in en bewijzen van vóórwetenschap als bewijzen
een overigens geheelopgevulde rij spreekbeur- van daderschap. Ongetwijfeld kan VÓórweten-
ten alleen 25, 26 en 27 Februari vooraf vrij schap somtijds als hulpmiddel gebruikt worden
hield (blz. 80). ... " . : bij het bewijs van daderschap, doch ge enczfnsEen derde aan w nzrng llgt In het felt, dat hoe-.. . .
wel (vlak vóór de verkiezingen) ook de andere a.lt ijd. Het BI ulnboek stelt ten onrechte vóór-
partij-grootheden het land plachten te door- wetenschap gelijk met daderschap.
kruisen op 27 Februari zij allen niet alleen in
Berlijn aanwezig bleken te zijn. doch ook reeds
enkele minuten (althans binnen korten tijd -
v. d. D.) allen bij den brand aanwezig waren
(blz. 108).

Een vierde aanwijzing zoekt het Bruinboek
in eenige woorden door Hitler bij den brand
tot <len correspondent van de "Daily Express"
ger icht, waarbij Hij ler de schuld van de com-
munisten aannam zonder nog iets van de resul-
taten van het onderzoek te weten (blz. 108).
Ter meerdere suggestie staat tegenover blz. 40
zelfs een photo van Hitler, deze woorden vol-
gens het onderschrift uitsprekende, doch kenne-
lijk opgenomen ach t er een les sen a a r
en waarsch iinl äk in een zaal -bij d ..n b.ra nd e n-,
den Rijksdag!!! Wij ver ...verpen deze a.a nw ij z f n g
echter niet daarom, doch omdat zij niets zegt.
Immers, dat iemand als Hitler a prrort a.l le
kwaad in de wereld aan de Marxisten toe-
schrijft, wisten wij van ouds.

Een vijfde en zeker niet onbelangrijke aan-
wijzing vindt men op blz. 106. Om 914 uur des
avonds werd de brand ontdekt. In denzelfden
nacht werden alleen te Berlijn honderden (het
Brurnboek zegt 1500) menschen gear-r esteerd.
Dit geschiedde op keurige "Haftbefehlen". de
meeste zelfs van een photo voorzien. Alleen de
data waren op het laatste oogenblik ingevuld.
,Vij erkennen dit als een geenszins onhelang-
rijke aanwijzing, niet voor het daderschap van
de Nazi's. maar wel voor hun vóórwetenschap.

Vóórwetenschap
der Nazi~s.

Omtrent hun daderschap staat
niets vast.

Zij hebben den brand wel
uitgebuit.

Thans komen wij met onze pogin-
gen om in het literair geordende 4de
hoofdstuk van het Bruinboek een lo-
gisch juridische ordening te scheppen,
aan de vraag, of er bij Hitler c.s. niet
eenzelfde vóórwetenschap omtrent den
Rijksdagbrand en de gevolgen daar-
van heeft bestaan, als bij den met som-
mige Nazi-leiders nauw verbonden zie-
ner Hanussen (sedert eveneens ver-
moord) blijkt te hebben bestaan. Er
blijken inderdaad ook, los van het
door ons terzijde gestelde memoran-
dum van dr. Oberfohren, aanwijzingen
te bestaan voor de stelling, dat Hitler,
. Goebbels, Göring enz. hebben voor-
zien, dat de Rijksdag zou gaan bran-
den en veel hebben geregeld v~ het-
geen dan verder zou geschieden.

Vóór wetenschap en bevordering.
Er zijn dus aanwijzingen voor het bestaan

hebben van een zekere vóórwetenschap bij de
Nazr's. Vóórwetenschap is nog geen daderschap.
De po lit.iern an b.v., die weet, dat men ergens
clandestien drank zal gaan verkoopen, doch
pas proces-verbaalopmaakt en verdere gevol-
gen doet intreden. wanneer de handeling is
atgaloopen, is allerminst met de daders te iden-
tHiceeren. Er liggen tusschen vóórwetenschap
en daderschap nog een geheele serie mogelijk-
heden. Welke van de verschillende rnogel ijk-
heden is hier werkelijkheid? Het Bruinboek
kiest natuurlijk de uiterste, namelijk dat vóór-
wetenschap samenhing met daderschap.

Laten wij successievelijk te werk gaan en
zonder terstond aan daderschap te denken eerst
de mogelijkheid onderzoeken, of vóórweten-
schap misschien gepaard is gegaan met bevor-
dering van de daad en de gevolgen van de daad
zonder dat men nochtans zelf actief is opge-
treden.

Hiervoor komen drie aanwijzingen naar voren
en wel:

P rim o. Volgens blz. 111 zou de nattonaal-
socialistische "Hausinspector" van den dierist
van den Rijksdag, die zelf weder rechtstreeks
stond onder Göring als Rijksdag preaident. de
Rijksdagbeambten op 27 Februari tegen alle
gewoonte in reeds om 1 uur namiddags naar
huis hebben gezonden. In Maart deelden ver-
schillende buitenlandsche bladen dit mede en
het zou volgens het Bruinboek nooit zijn te-
gengesproken. Het zij mij echter vergund op
te merken, dat het Bruinboek zelf bet tegen-
spreekt en wel op blz. 84 en 85 waar het den
communistischen afgevaardigde Koerreu "eides-
stattlich" laat vertellen dat het Postambt in
den Rijksdag dien dag 0~1 7 uur 's avonds werd
gesloten en de telefooncentrale om 8 uur, dat I
hij om 7%, uur met den portter van Portaal 5
sprak en dat iemand van de Zuidelijke gar de-
robe toen aan TorgIer jas en hoed bracht.

Sec u n d o. Op 28 Februart (den dag na den
brand) stond in een officieel Pruisisch pers-
bericbt te lezen, dat de schutd van de commu-
nisten onder meer vaststond. omdat onder de
op 24 Februari in het Liebknecht-huis beweer-
delijk gevonden papieren zich ook reeds de
aanwijzingen voor het stichten van br anI in
den Rijksdag badden bevonden (blz. 110l.

Als deze papieren inderdaad III het Lieb-
knecht-huis gevonden waren, dan zou bieruit
inderdaad volgen, dat Görtng, desalniettemin
den Rijksdag zonder eenige bijzondere bewo kmg
latende, het plegen van de daad ook heeft be-
vorderd. Waar ecbter deze papieren n imrne r ge-
publ iceer d zijn en het Bruinboek ook aanne-
melijk maakt, dat ze nooit bebben bestaan, ligt
voor de hand een andere conclusie, namelijk
dat bedoeld officieel Pruisisch pe raber icht
slechts een verzinsel bevat. En iets dergelIjks
is OJ) zichzelf geen nieuws. Immers tegenover
alles, wat onzeker blijft. is juist het feit, dat
zelfs de officieele Pruisische berichten veel
fantasie bevatten, één van de weinige d in ge.n ,
welke bet Bruinboek door ont ledmg en ouder-
linge vergelijking van die berichten positief
heen kunnen vaststellen.

door

Jhr. nu. G.W. van der Does.

Ter ti o. De commandant van de Berlijnsche
Brandweer, Gempp verklaarde (en deze ver-
klarfng kwam ook 'in de bladen) er zicb over
verwonden] te hebben, dat een S. A. ardeoltng
VÓÓr de brandweer bij den brand was, dat ook
in het niet yerbrande gedeelte een hoeveelheid
brandstichtingsmateriaal gevonden was, wei kc
een vrachtwagen bad kunnen vullen en dat Gö-
ring hem aanvankelijk verboden had z.g , "groot-
ste alarm" te maken, waardoor de blussching

I
met te weinig materiaal was begonnen.

Deze verklaring van Gempp staat genoeg-
zaam vast en ook wordt op blz. 112 genoegzaam
bewezen, dat de e erst twee maanden later aoor
Gempp gedane herroeping onder de grootste
pressie is geschied. Het feit, dat een S. A. af-
deeling eerder aanwezig was dan de brand-

I weer zegt intusschen weinig, want er was een
afdeeling ingekwartierd in de met .~e.n Rijks-
I dag verbonden ambtswoning van Görlng. Het
tweede feit, is voor deze materie ook niet van
beslissend belang, en komt trouwens overeen
met de eerste officieele bericbten (blz. 81),
doch het belang van bet derde feit moet wor-
den erkend.

Weder resumeerende, kunnen wij dus zeggen:

Het is wel gelukt, althans aannemelijk

en waarschijnlijk te maken, dat bij de

Nazi-leiders vóórwetenschap heeft bestaan,

doch de aanwijzingen, welke zouden dui-

den op het bevorderen van de daad, zijn

te vaag. Daarentegen is wel, nadat de

brand gesticht was, een daad van Göring

vastgesteld, welke de strekking gehad kan

hebben te voorkomen, dat de brand al te

snel gebluscht zou worden.

Negatief resultaat.
Het Bruinboek meent ook nog zelfstandige

gronden voor het aannemen van dader scha p te
kunnen aanvoerer! Deze bestaan echter voor-
namelijk in een ~;iteenzetting, dat Gör ing en
zijn vrienden den brand zeer gemakkelijk heb-
ben' kunnen stichten. Inderdaad is dit het geval
en bet zou Zeer bezwaarlijk zijn om aan te
toonen, dat Göring bet niet gedaan heeft. Dit
is ecbter nog geren bewijs, dat hij het wel ge-
daan heeft. Wij behoeven ons dus niet ult.voz r ig
bezig te honden met de blz. 119-125, waar ide
plaatselijke toestand geschilderd wordt. met
da "'". i.nd~aug russo en h" d oor GörJng
als RiJksdagpresident uewoonde pa Ief aje naast
den Rijl,Bdag en d en Rijksdag zelf, met hilt feit,
dat Göring over alles de bescbikking bad, met
het feit, dat bij in zijn eigen huis en dus door
de verbindingsgang ook in den Rijksdag des-
gewenseht personen en goederen kon laten in-
en uitbrengen. Immers met dit al l es komt men
niet verder dan dat Goring het gedaan kan
bebben, dOch ni at , dat bij het gedaan h o eft.

Beweerdelijk aan de band van bet memoran-
dum van dr. Oberfohren weet het Bruinboek
zelfs tot in finesEes te sch llder an, hoe en met
wi en Göring bet gedaan zou hebben (blz. 119
v.v.). Qui tr op embrasse, mal étreint. Immers
iemand, die den anderen kant uit zou willen,
zou uit dit afdalen in finesses zijnerzijds een
argument kunnen putten voor de stel llug, dat
het memorandum van dr. O. duchtig is bijge-
werkt, d.w.z. vervalscht. Dr. O. is stellig niet
zelf bij de brandstichting aanwezig gew!'est 'en
tocb laat het Bruinboek bem uitvoerig vertel-
len, dat v. d .. Lubbe als no. 5 of no. 6 liep in
de colonne van de brandstichters en allerlei
dergelijke kleine c;étails van de brandsttcntn.g :
.Over het memorandum van dr, O. en de rede-
nen, waarom wij dit moeten ter zijde stellen,
is reeds gesproken.

Bewijs Voor daderschap bebben wij dus l!iet
aangetroffen. Immers een dergelijk bewijs kan
ook niet volgen uit bet feit, dat niet ,~~Ieen
dr. 0., dOch ook Duitsch-nationale bladen na
den brand en totdat zij gelijkgeschakeld wer-
den, hier en daar verkapte aanduidingen (blz.
109 en Vooral blz. 113) deden, waarin op de
mogelijkheid van da,derschap van geheel anàere
personen dan G8 communisten werd gezin-
speeld. Evenmin kan de kwestie van het aan-
gevoerd Zijn van zeer veel brandsttohttugs-
materiaal (verklaring-Gemmp, zie boven) " oor
de vraag Van het dader-schap beslissend z ij n,
terwijl wij ook de slechts zijdelings bet onder-
werp rakende verhalen (blz. 107) van een r-Iet
met name genoemden, later gedeserteerden
S.A.-man buiten bescbouwing laten.

Het hOOfdstuk besluit men met een levens-
beschrijving van .Gör ing, van wiens privé-!even
het Bruinboek '\ eel slechts weet te vertellen,
evenals oVer andere Nazi-leiders. Wat moet het
privé-leven van Hitler zelf onberispelijk zijn,
dat zelfs dit Bruinboek er heelemaal niets ever
zegt!

Samenvatting.

Wat bewijst nu het Bruinboek over den
~i;jksdagbrand? Wij vatten de resultaten
aldus samen. Het Bruinboek is wel geslaagd
in het negatieve, doch weinig geslaagd in
het positieve. Het Bruinboek is geslaagd in
het negatieve, omdat het de onbetrouw-
baarheid van de Duit'sche berichtgeving
heeft aangetoond, voor een groot deel 11 it
deze berichtgeving zelf.

Het heeft daarn:ede ook een gerechtvaardigd
scepticisnn, geschapen tegenover de nog te v er-
wacbten berichten, Voor zoover deze niet be-
hoorlijk zullen zijn gestaafd. En bij de vraag
wanneer iets behoorlijk zal zijn gestaafd, zal
hetgeen b.v, met brandweercommandant Gernmp
is gebeurd, ons wel dwingen aandacht te wijden
aan dezelfde vraag, welke ook bij de Russische
z.g. sabotage-processen steeds gesteld wordt,
nl. in hoeverre in een land, waar dergel iike
toestanden heer schen, getuigen het zouden
durven onderstaan aan de machthebbers on-
welgevallige verklaringen af te leggen.

Het Bruinboek heeft ook aangetoond,

dat betreffende schuld van de K.P.D. en

van Torgler tot nog toe niets wat houd-

baar Was is gebleken en dat het ook wel

hoogst onwaarschijnlijk is. dat Tergler en

de K.P.D. zich van v. d. L. als werktuig

zouden hebben bediend. In het negatieve

is het Bruinboek dus geslaagd te noemen:

dat is geen reg ceren !
Wat zeg je, Pieterse?

- Dat, als het zoo door moet gaan, binren
drie weken ieder een hier stapel is geworden,
stapel, Excellentie! Dat zeg ik u, ik, Plet er se!

- Maar ik begrij p je niet, Pieter-se ....
- Noemt Uwe Excellentie dat regeer en ? Dat

is doodjakkeren ! HOE; ging het vroeger als er
een wet gemaakt moest worden? Neem bij voor-
beeld dat uniform-verbod, Excellentie. Dan be-
noemde de minister eerst een staatscommtssts
om na te gaan wie en wat uniform droeg en
welke kleur die uniformen hadden en waarvan
ze gemaakt waren. Voordat zoo'n Staatscom-
missie in elkaar zat, Excellentie, ging al min-
stens drieverreljaars heen. Dan duurde het een
jaar of drie voordat zoo'n Staatscommis aie
klaar was met haar rapport. Men ging uiet
over één nacht ijs, Excellentie! Regeeren is

die functies van groote verantwoordelijk- voorzichtig zijn! Dat heb ik bier geleerd! En
bekleeden en die zich dit vertrouwen ten als dan het rannort bij den minister was, lei

volle waardig t?odnend' dId C . bij het op zijn stoel en ging er op zitten als
Want het is In er aa zoo, a s r. asparre ". _. _ _, ik I' +

het zegt: de leden der befaamde "familie" be- ~IJ"I\ at klem, an stuk" as. Of 1 borg .et op
zitten groote intelligentie en ik meen dat de' in de kast en dan kwam het nog wel eens te
te Oss geconstateerde solidariteit voor een voorschijn bij het stof afnemen. ,.Excellentie,"
groet gedeelte het gevolg is van deze intelli- zei ik dan, "wij moeten nog altijd die wet op
gentie. dat uniform-verbod in elkaar draaien. Za l ik

In bijgaand artikel zet Jhr. Mr. G.

W. van der Does zijn analyse van het

Bruinboek voort en trekt hij zijn

conclusies.

In het positieve is het Bruinboek weinig ge-
slaagd. Wij geven gaarne toe, dat het ,-o~r
buiten Duitscbland verblijvende persone.n,. die
slechts tersluiks vanuit Duitschla nd :_rrlIch-
tlngen kunnen krijgen, die maar e.en kl ei n ge-
deelte der als getuigen in aanmerking komende
personen kunnen hooren, die geen enkel con-
tact met v, d. L. kunnen hebben, ook hoo~-st
bezwaarlijk is hunnerzijds de scbuld van anne-
ren te bewijzen. Wij hebben echter slech.~s te
maken met het resultaat en dat is, dat ZIJ tot
dusver geen bewijs hebben geleverd voor h un
stellingen, zij bet dan ook, dat de do?r hen
gegeven voorstelling tot dusver ook met on-
mogelijk is gebleken. . . .. .

Als eenig resultaat in bet posit ieve ~1~Jft
slechts bestaan een aantal aanwuzrng en, w<!;!k.~
voorshands het vermoeden wsttig en, dut bIJ
Hitler c.s. een zekere vóórwetenschap omtrent
den te verwachten Rijksdagbrand heeft bestaan
en dat bun deze verwachte gebeurtenis geens-
zins onaangenaam was. Indien dit vermoeden
ook in de toekomst niet ontzenuwd wordt., zal
daardoor tevens moeten worden aang'euoma-i,
dat de Nazi-leiders den Rijksdagbrand haclden
kunnen verhinderen, doch in plaats v~n dez:n
te verhinderen bet resultaat hebben WIllen Ult-

bulten. Dit zou echter nog geenszins zonder
meer gelijk te stellen zijn met daderschap. VÓór-
wetenschap kan met daderschap samenbanga,
doch zulks behoeft geenszius en in casu is h--t
niet bewezen. Tusschen vóórwetenschap en
daderschap zijn tal van mogelijkheden, welke
wij ecbter hier niet behoeven te bespreken,
daar wij ons dan zuiver op het terrein van de
veronderstelling'm zouden moeten begeven.

Tot zoover de vraag in hoeverre het Druin-
boek het door de schrijvers beoogde resultaat
al of niet heeft bereikt. Afgezien echter 'ian
hetgeen de schrijvers beoogd .bebben, dragen
zij (en sommigen hunner stellig onbedoeld en
onbewust) daarnaast nog tot een ander resul-
taat bij.

Door de Koninklijke Marine Jachtclub worden op de Noordzee bij Texel tweedaagscha wed-
strijden gehouden. Een overzicht tijdens den strijd van de Modelsloepen van de Marine:
rechts de sloep van de Hr. Ms. "Gelder! "links die van de Marinekazerne. Op den achter-

grond de s. "Heemskerck".

EEN OSSEN}\_AR
het

kunstmatig. Zij is niet gekweekt op verga-
deringen of door geheime complotten. Er
zijn geen bendenopperhoofden. die aan hun
ondergeschikten het zwijgen opleggen. Hun
solidariteit is hun aangeboren, is een uiting
van hun oertoestand en zij begrijpen, dat
zij onder zekere omstandigheden er nut van
hebben.

De luweners van Oss worden scherp geschei-
den in k lassen, In mijn tijd gebeurde dat reeds
op school. Men kan deze scheiding slechts ver-
gelijken met 'het blank en bruin in Amerika.
Het onderwijs is er weinig vooruitstrevend en
aan de algemeene opvoeding werd, ten minste
vroeger op school, weinig zorg besteed. In den
ouden tijd verliet een jongen met twaalfjari-
gen leeftijd de scbool en was dan allerminst
klaar voor een rol in de maatschappij. Door de
schoolwet is in dezen toestand eenige verande-
ring gekomen. Met deze opvoeding moesten de
menschen uit de "familie" het leven in. Voor
negentig procent vonden zij werk in de plaat-
selijke industrieën. Het beetje onderwijs, dat
zij hadden genoten, was spoedig vergeten, wel-
dra maakten zij zich niet dik meer over moraal
of hadden zelfs niet meer de minste notie van
betgeen onder dit woord werd verstaan.

In de moeilijke vlegeljaren kregen de jon-
gens hun opleiding in de kroeg. Soms be-
zochten zij de z.g. congregatie op den Zon-
dagnamiddag, waar bier te koop was voor
drie cent per glas. Zij werden er vaak mees-
ter in het biljarten. Zij werden er niet beter
op als zij wat meer verdienden en meer geld
voor hun ontspanning konden uitgeven.
Deze ontspanning was steeds de kroe«: men
dronk zijn glas, keerde terug '0 c n oer-

over
Ossche milieu.

De soli dari tei t bij deze lieden is niet
VAN LAGERE SCHOOL

NAAR DE KROEG.

Terug tot den oerstaat ..Doordat de scnrijvers, van wie wij weten,
dat zij toch niet allen communisten z ijn , zicll
tegen Hitler vereenigen onder zoo sterk bolsje-
wistische signatuur als de opzet en de inl,lee-
ding van dit boek aangeeft, helpen Z1j zelf
Hitler om de door dezen zoo sterk gepT'Opa-
geerde gedachte kracht bij te zetten, dat er in
hoofdlijn slechts twee groote tegenspelers zou-
den zijn, Hitler en Lenin, Naziïsme en B')lsje-
wisrne.

Het kan dan ook geen verwondering baren.
dat een man als prof. Einstein met verontwaar __
diging geprotesteerd heeft tegen het koppelen
van zijn naam,aan zulk een, vo~:' alles v:.at 1,em
dierbaar is zoo hoogst gevaarlIJk, bed rij f

Een lezer van ons blad, die te Oss ge-

boren is, daar langen tijd heeft gewoond

en ook in zijn later leven voortdurend met

de Ossche bevolking en in het bijzonder

met de door dr. Casparie bedoelde mis-

dadige "familie" in betrekking bleef, be-

proeft in onderstaand artikel het Ossche
milieu nader te karakteriseeren.

Sedert ik te Amsterdam ben gevestrgd ont-
moette ik bij de Amsterdamsche politie een
persoon. die uit de door dl'. Casparie gekarakte-
riseerde "familie" afkomstig was. Deze man had
een blanco strafregister, wat hij naar mijn mee-
n ing uitsluitend te danken had aan de door dr.
Casparie bescbreven solidariteit. Deze man gaf
zelf toe, dat hij op 18- tot 20-jarigen leeftijd
tot alles in staat was geweest, maar dat bij
thans met walging terugzag op die periode.
Verder ontmoette ik in de omgeving van Am-

HAARLEM, 16 Sept. - Na het koude W('~r sterdam een persoon, wiens vaders naam in
van Woensdag en Donderdag jl. heeft de di- nauw verband was genoemd met den moord op
rectie van het Gern eent el ijk Zuiderbad te Zand_ den wachtmeester der marecbaussee in de 90er
voort gisteren besloten de inricbting te Sluitel~ jaren. Ook dezen vader had men nooit kunnen
en niet open te houden tot Zondag, zooals eerSt veroordeelen.
bet plan was. Naar Vi ij reeds mededeelden. Ook in andere plaatsen hier te Ian de zijn mij
blijft het terras ecbter 7.aterdag en Zondag ~e- uit Oss afkomstige personen bekend, van wie
opend. Izelfs enkelen als messenstekers veroordeelin-

Het totaal aantal baden, dat er gedu renrt.; gen achter den rug hebben. Aan het Ossche
dit eerste seizoen geneuren is. bedraagt 112.4;'5, milieu ontrukt, zijn zij goede en degelijke am-
waarbij inbegrepen "lit! üe 13.487 abont!.f·s "\l" 1l81iwn geworden. Er zijn er zelfs onder. ~ ,

ZUIDERBAD TE ZANDVOORT
GESLOTEN.

Als de winter komt.

staat, kreeg verscbjj van ineen mg en
maakte gebruik van het mes.

Nu deed zich het eigenaardige verschijnsel
voor, dat na zulk een gevecht met messen. de
overwinnaar vrij algemeen werd gehuldigd. In
de kroeggesprekken gold hij als een dapper
man, die het tegen twee of meer kon opnemen
en ten koste van de nood ige verwondingen
zegevierend uit het strijdperk was gekomen. Dat
was dan een kraan van een kerel. Anderen be-
kroop den lust om zich ook eens van dien kant
te toonen, om ook aldus te worden gevierd.

Een zee van haat is daardoor reeds in vroe-
ger jaren ontstaan en blijft in de "familie"
voortleven zonder dat er noemenswaardige po-
gingen worden gedaan om deze lieden uit hun
toes tan cl op te heffen.

Ik beschik over geen officieele gegevens,
maar ik kan het niet ver mis hebben, als ik
tachtig procent der m isda dtge rs reken tot de
industrie-arbeiders, terwijl de rest zich recru-
teert uit de landbouwbevolking.

Gisteren heeft Charlotte Köhler voor de Amsterdamsche Sportpers in het Carlton
Hotel een causerie gehouden. De kunstenares met de heeren A. Viruly en Hans

Martin.

Bezoekt men het centrum der "familie", n.l.
het "Schaiksveld" te Oss, dan tarten de woning-
toestanden elke beschrijving. Wat wordt er
zelfs op het oogenblik nog gedaan om de jeugd
uit de "familie" op hooger peil te brengen?
Hoe staat het met sport en Imnst? Geeft men
de jeugd gelegenheid, om zich voor iets anders
te interesseeren dan voor de kroeg? Leest dit
slag mensch en ooit een boek?

Ik heb geluisterd naar hun ellenlange ge-
sprekken in hun eigenaardige, vaak stomp-
zinnige, taal. Zij war en leeg en nietszeggend.
Het is alsof men ervoor waakt dat het begrip
ontwikkeling in deze kringen doordringt.

Oss heeft op het oogenblik een burgemeester
in den heer Ploegmakers, die, tenminste uit
zijn jongensjaren, de door mij bedoelde ele-

Het Concertgebouwoptimistisch.
Van Igor Markevitch wordt L'Envol d'Lcare
uitgevoerd; de door d sn jeugdigen compon tst
voor Vera Janacopoulos geschreven Psaurne
valt in het kader van de Klein-Orkest-Con-
certen. Bovendien worden hier nog n iét uit-
gevoerde werken van ;}uy Ropartz en Janacek
gegeven. Ik mag niet vergeten het opera-ora. 0-

rio van Ottorino Respighi te vermelden, Maria
Egiziaca. Het is een opera voor de concertaaal,
vijf solisten en een klein orkest werken er aan
mede, een tooneel van bescheiden ornvaux
wordt op het podium gebouwd. Van Nederland-
sehe componisten zijn dOe volgende noviteit en
afkomstig: Dapper's Divertimento, de tweede
Symphonie van 'Badine;s, bet concert voor harp
en orkest van Leo Smit. twee keren uit Faust
door mr. Johannss den Hertogb gecomponezrcl.
Het cello-concert van Röntgen, vijf -en-twintig
jaar geleden door Casals in Nederland geïntro-
duceerd, zal door Van Leeuwen Boomkamp
worden gespeeld. Onder de vele wereldver-
maarde solisten, die geëngageerd zijn, bevindt
zicb Josef Hofmann. Hij zal het pianoconcert
van Rubinstein voordragen. Hofmann is irn-
mel'S de eenige authentieke leerling van den
grooten Rus geweest".

"Uit het prospectus, dat door het Con-
certgebouw beschikbaar is gesteld, blijkt
dr. Willem MengeIberg's belangrijke deel-
neming aan de concarran".

"Van de vijftien Donderdagavond-coneer-
ten b.v. zal hij negen dirigeeren, de res tee-
rende uitvoeringen worden geleid door
Pierre Monteux, Ed. van Beinum, Bruno
Walter en Henri van Goudoaver".
De met minimaal kleine lettertjes beschrevsn

papieren, welke keurig genummerd zijn, Wor-
den nu opgeborgen. Wanneer op 5 October as.
het eerste abonnementseoncert plaats vindt, nan
is begonnen met het realiseeren van de vele,
door dr. Rud. Mengelberg zorgvuldig uitge-
werkte plannen.

RUDOLF MENGELBER·G I "Laten wij het nu niet over vervelende kwes-
1 .J ): ties hebben", reageert Mengelberg.

En hoe staat het met de Italiaansche rei,,?'
OVER HET De kansen zijn aanmerkelijk gestegen ....

maar laten wij het met over Italiaansche rei-
zen hebben .... " luidt de afwerende replielr.
Het kan toch ook wel nuttig zijn om eens

~itsluitend over muzieK te spreken, niet over
de duizend en één dingen, die er mee an ne x
zijn. Er zal dit jaar geen concertreeks gegeven
worden, welke aan de werken van één compo-
nist is gewijd, zooals 'ht bijvoorbeeld het vorig
jaar met Brahms het geval was. Wel zullen
vier opera-concerten worden gegeven. Boven-
dien zal in' meerdere mate dan dit de laatsta
jaren het geval was, het oeuvre van Rich a rn
Strauss op de programma's verschijnen. In het
volgend jaar herdenkt hij zijn zeventigsten
verjaardag, over zijn ;)(.teekeL.is voor de toon-
kunst van gisteren en heden beboef ik geen
woord te zeggen".

"Blijft de serie Klein-Orkest-Concerten ge-
bandbaafd ?"

"Het succes daarvan is bevredigend geweest.
Vergeet niet dat het nier een eerste proefne-
ming gold, reeds nu kan er van getuigd war-
den, dat de belangstelling er voor verheugpnd
te noemen is".

"Zijn de noviteiten reeds bepaald?"
"Ja, Zoo wordt -..an Szymanowski diens

Vierde Symphonie uitgevoerd, bet werk is fei-
telijk een concert voor piano en orkest, Jan
Smeterlin vervult hierin de obligate part.i].
Van Prokofieff wordt áe Suite gespeeld, die
hij uit de partituur van zijn aan Dostojewski
ontleende opera "Der Spieler" samenstelfIe.

met het gemeentelijk 'I'evçns verschijnt een Debussy-prem lèr e op de
minder •••• " programma's, diens nagelaten Khamar-ballet.

PROGRAMMA.

Noviteiten van Ned. componisten. O.a. con-
cert voor harp en orkest. - Richard

Strauas-uitvoeringen.

"Er zijn veel aanvragen om abonnemen-
ten. Opmerkelijk meer dan verleden jaar.
Ik durf dan ook van een levendige belang-
stelling in ons werk spreken. Daarbij komt
nog iets: er komen uit de provincie veel
meer uitnoodigingen dan ooit om er te
musiceeren. Vrijwel al onze beschikbare
data zijn bezet. Het wordt dan ook enorm
druk, zelden zal dit in zulk een mate het
geval zijn als gedurende het aanstaande
seizoen".

In zijn intiem ingericht bureau geeft dr.
Rud. Mengelberg deze prettig klinkende infor-
matie. Voor hem Hggen keurig genummerrt-
papieren, waarop met minimaal kleine letter-
tjes dozijnen gegevens zijn vastgelegd. Er
heerscbt een endefin leerbarn sfeer van opt r-
misme in het vertrek.

"Vervelende kwestie
subsidie ..•. tien mille

Spotternij Of Settern]
17 Se pte m b t 1'. - Excellentie!
- Wat is er, Pieterse?
- Water, Excellentie, water!
- Een emmer? Is er brand?
- Een glas water, Excellentie, toe, alsje-

blieft!
- Ga zitten, Pieterse, ga zitten. Maak je vest

los .... doe je boord af! Wat heb je?
- Wat ik heb, Excellentie? Wat ik heb? Dat

ik het niet lang er uithoud! Dat is geen leven,

het rapport eens mee naar huis nemen T'
En dan maakten \\-ij ap ons gemak de wet en
dan zat zij goed in elkaar, dat verzeker l!;: u.
En als bet Departement er dan nog eens de
laatste hand aan gelegd had en ook niet over-
haast, want haast schaadt. dan kwam het bij
den Raad van State, die het ontwerp ook naast
zich neerlei om nauwkeurig te overwegen, en
tegen den tijd, dat die het accoord had bevon-
den en de minister er eindelijk toe overg mg
het. bij de Karners in te dienen, hadden er
allang vier andere ministers op zijn stoel ge-
zeten, die het wetsontwerp nog wat gewijz igd
hadden en als het dan eindelijk voor behande-
ling rijp was, Excellentie, dan had de mo: de
uniformen verteerd en was de heele wet niet
meer noodig en kraaide er geen haan meer
naar. Dat was regeeren! Dat zeg ik .Maar nu?
Neem me niet kwalijk, Excellentie,' maar dit
is gekkenwerk. Wat zeg ik - het is revolut io-
nair! Vandaag maakt een Excellentie een wet
en morgen heeft de Kamer al het voor looplg
verslag klaar en dienzelfden middag scb rijtt
de minister zijn memorie van antwoord en
's avonds stemt de Kamer al en den volgenden
ochtend, voor dag en dauw, vergadert de Eerste
Kamer en heeft r.iet eens tijd beboorlijk haar
presentie-geld voor die extra-zitting te innen
en binnen den tijd van drie uur zijn voor!ocpig
verslag en memorie kant en klaar en dienzel t-
den avond staat de wet in het Staatsblad!
Neen, 1!:xcellentiè. men kan alles overdr iiven,
maar dit lijkt wel een zesdaagsche met premies
en spurten en records. Dat is geen werk,
Excellentie, en ik waar schuw u - als het zoo
door blijft gaan.... dat is Revolutie, Excel-
lentie, Revolutie! en geef me nu nog r-iaar
een beetje water. Ik ben op. Excellentie, op' ..•

menten door en door moet kennen. Ik ben
er van overtuigd, dat hij de kracht heeft om
verandering te brengen in de door mij ge-
schetste toestanden. Slaagt hij daarin, dan zal
niemand in de toekomst meer met schuchter-
heid behoeven te bekennen, dat hij uit Oss
komt.

Mevrouw behoeft niet
ongerust te ZlJl1·_--

Duitsche dienstmeisjes en de contin-
genteering van vreemde werk-

krachten.

BESLISSING AAN DEN .MINISTER.

Aan de rij van, n iet met onverdeelde instem-
ming begroete, contingenteeringen wil de
regeering, die na de vacantie met krachtigen
ijver en werkelijkheidsgevoel de hand aan het
roer van het schip van staat heeft geslagen,
er nog eene toevoegen. Ongetwijfeld zal dit
jong~te product van legislatieve activiteit op
yrijwel algemeene goedkeuring kunnen rese-
nen. Het liep immers de spuigaten uit, dat de
Nederland8che arbeider die geleidelijk-aan op
tal van markten geweerd werd, in eigen land op
scbier ieder terrein door de buitenlandsche
vloedgolf van werknemers in een hoek gedron-
gen, zoo niet geheel verdreven werd.

Ook bier spreken de statistieken een dui-
delijke, waarschuwende taal: ver over de
300.000 Nederlandscbe werkloozen en daar-
tegenover wellicht honderdduizend of méér
loontrekkenden van vreemde nationaliteit
in het immers zoo vrije Xederland.

Een soort contingenteering dus, van vreem-
delingen-in-loondienst. Niet een sluiting van
de grenzen natuurlijk - het genoegen daarvan
wordt aan meer kortzichtige landsbestuurders
elders gaarne gegund - doch de bevoegdheid
tot inperking, waar dit in het belang van eigen
onderdanen gewenscht, in economisch, bedrijfs-
technisch opzicht tevens mogelijk is.

Na aanneming door het Parlement van het
aanhangige wetsontwerp, zal het belang van
het Nederlandsche bedrijfsleven uiteraard, ge-
lijk tot dusver, voorop blijven staan. Daarnaast
zal bij K. B. kunnen worden bepaald, dat -
per beroep of bedrijf afzon der l Ij k te regelen _
voor het loondienst bebben of nemen van bui-
tenlandsche arbeidskrachten, ministerieele ver-
gunning noodzakelijk is. Deze zal als regel
worden verleend, indien aan den Rijks-
dienst der Werkloosheidsverzekering en Ar-
beidsbemiddeling, zoo noodig op advies van
voor bepaalde beroepen of bedrijven in te stel-
len commissiën, gebleken is, dat er geen ge-
schikte Nederlandsche werkzoekenden zijn, in
staat om den arbeid te verrichten.

Vreemdelingen, door hun kennis of bekwaam-
heid onmisbaar, zullen dus zeker niet verjaagd
worden.

En mijn Duitsche dienstbode?
zal menig huisvrouw zich reeds hebben afge-
vraagd. Het woord is, met consent van de
Kamers, binnenkort aan minister Slotemaker
de Bruïne. Aan bem, zien we de zaak goed,
de delicate taak te beslissen, of de Fraulein,
gezien quantiteit en qualiteit van het Neder-
landsche aanbod, al dan niet onmisbaar zijn
geworden. AI te bezorgd zal mevrouw zich
niet behoeven te maken.

Daarnaast is uit de Kamer de regeering ook
al gevraagd, of "contingenteering" van buit-en-
landsche zakenlui niet in ernstige overweging
dient te worden genomen .•••
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KUNST~.L-\GENDA. ASTORIADE NIEUWE
KORELLE

NATUURBAD IN ZUID-OOST-
FRIE.SLAND.TEKORT AAN MARGARINE.

Thans ook in
het formaat

6 X 6 verkr-ijg-
baar. Zeer

fraai van bouw
en afwerking.
Prijzen van

f 28.- tot f 89.-
Vrarig t Uw
fotohandelaar

HUMANS
FOTO IMPORT
DEN HAAG
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AMSTERDAM, HEDEN.
Tooneel.

's-GRAVENHAGE, 16 Sept. - Naar het Carr.
Bur. meldt, wendde het bestuur van de 's-Gra-
venhaagsche Coöperatieve VerbruiKsvereeniging
,.De Volharding" zich heden tot den minister
van Economische Zaken met de mededeeling,
dat de toegewezen hoeveelheid margarine voor
haar twintigduizend leden veel te gering is.
Onder de leden bestaat een st ljgeride onte-
vredenheid. Voorts zou het gevaar. dreigen, dat
in verband met een en ander personeel zou
moeten worden ontslagen.

Drie bassins en een
groot strand.

• f'arré, 2';4 u. en 8';4 u. Het.Mirakel (Groot Neder-
lanclsch).

• Centraal Theater, 2% u. en 8';4 u. De Gouden Kooi
Centro Toolleel, met Tourniaire Laseur, Bernmelts
Concertgebouw 8';4 u. Volksconcert.

• Grand Tlléátre, 2 u. en 8% u. Revue: Kom's Kij-

* ~le~~ialldSC]le Schouwburg 21,4 en 81/4 u. IVfaar '11
Droom (combin. Het Ned. Tooneel).

Men schrijft ons uit Fr iea land : • Plantage Schouwburg, 8';4 u. De Commensaal
De plannen tot stichting van een natuurbad (Ensemble Bouber).

te Beetsterzwaag-Oeterterp beg innen thans. • Rika Hopper Theater, 2';4 en 8';4 u. De groote
kleine man (Cal' Ruys' gezelschap met COl' Ruyszooals wij reeds kort meldden, vasteren vorm en Lou is de Bree).

aan te nemen. Wat het Gooi is voor Holland, Sta.rl s schnuwhur'g , 2 u. en S'_{ u. Moeder worden
hoopt men Z.O. Friesland voor de drie Noor- (Ensemble Saa.lbo rn ) .
delijke provinciën te doen worden. Tentoonstellingen

Van den hoofrlweg af denkt men een oprij- Van Lier, Tentoonstelling Karin Levdas (tot 28
laan te on twer pan, waaraan ter weerszijden Sept.).
de parkeerterreinen worden aangelegd: links ArU, Tentoonstelling Lizzy Ansingh e. a.
voor auto's, rechts voor rijwielen en motoren. Bioscoop en Va1'iété.
De oprijlaan VOlgend, heeft men het paviljoen • '\1)0110. 8 u. Een moderne bruidschat.

. Et' Asta, 7% en 9% u. Hallo .... Hier Amerika.met de achterzijde voor zich llggen. en poor, • Capitool, 1%, 3~~, 7% en 9% u. 8 Meisjes in een
die onder het paviljoen doorloopt, geeft toegang boot.
tot het strand. . , • Ceintuur, 7% en 9% u. Gravin Mariza.

Het paviljoen wordt op een hoogte van ± • Cinema De )Innt, 1'12, 3%, 5%, 7'12 en 9% u. Ti-
tanen der Luch t.

2.50 M. gèplaatst, ter lengte van 40 M., met • CInema Parisien, 1'12, 3%, 7% en 9'12 u. Danse-
overdekte en open terrassen. Ter weerszijden resfes voor Z.-Amerika gevraagd. '
hiervan worden de kleedkamers e-ebouwd, links • Cinema Royat, 1'12, 3%, 7'12 en 9'12 u. Zooals ge

mij begeert.
voor heeren, rechts voor dames. Door middel • Corso Cinema, 1'12, 3'12, 7'12 en 9'12 u. Zooals ge
van het wissel-cabine-systeem bieden deze mij begeert.
plaats voor 4 à 5000 baders j • Ellison, 8 u, Parijsche nachten.

Vóór het paviljoen' komt e'en strand van 10 à • ~il~,I~~re~~~a:';:_~.Uitkijk, 2%, 7'12 en 9'12u. De zaak
12.000 M2. Het ondiepe bad krijgt een opper- • Luxor, 1%, 3'12, 5'12, 7% en 9'12 u. 20.000 jaar in
vlakte van 8 à 10.000 1\12, het kinderbad wordt Sing Sing.

Oester 7% en 9'12u. Wenn die Liebe Mode macht.2500 M2 en het diepe bassin. 3000 M2 groot. AI- Ooster' Jeugfl.b. Woensd. en Zaterd.m. 2'12 u. Blijf
Ie bassins worden vervaardigd van beton. Ver- liever gezond.
der komt er een kanobaan van 800 M. lang en • l'assage '.I'lleater, 1%, 3'12. 7% en 9% u. De koning

2 der wi lder-n is.8 à 10 M. breed, die een eiland van 10.000 111 • Rembmurlt '.I'Jleater, 2'12, 7 en 9';1: u. Liebe muss
omsluit, dat wordt ingericht voor speel- en Verstanden sein.
sportterrein. • Rialto, 2%, 7'12en 9'12 u. Mr .. Jekyll and Mr. Hyde.

Het te Stichten natnurbad komt te liggen OP Rialto TIl. Jellgdb. "Woensdag- en Zaterdagmid-
dag 2% u. Sneeuwwitje en de zeven dwergen.

40 K.M. afstand van Groningen. Van Leeuwar- • Roxy, 1%, 3%, 7, 9'12 u. De 13 koffers "an den
den en Sn eek .Iigt het 35 K.M., van Assen heer O. F.
eveneens 35 K.M. en van Meppel 40 K.M. V8r- • Tip Top 'I'hea te r, Revue: Uitjes en Augurkies.

• 'l'heater Köggerath, 2'12, 7'12 en 9% u. Ein Mannwijderd. l11it Herz.
Met de totstandkoming van dit natuurbad. • '.I'heater TuscllillSki, 1'12, 3%, 7 en 9'12 u,, Song of

waarvan de voorbereidende plannen thans in Songs.
een vergevorderd stadium verkeeren, krijgt de AMSTERDAM, MORGEN.
afsluitdijk voor Friesland naast handelsver-
keersweg ook waarde als toertsten-verkeers-
weg, daar vele bezoekers van de zijde van :N.-
Holland worden verwacht. De directie zal zorg
dragen voor goede bus-. of tramverbindingen DEN HAAG, HEDEN.
van Leeuwarden, Groningen,. Assen, Sneek,
Heerenveen en tusschenliggende plaatsen.

VAX 3 UUR 1\".::\1. TOT lIIDDERXÁCHT, OX'AFGEBROKEX

~\lG~:t\~l\j'.~ 2 ORKESTEN c<lt..lJC:ll$:t..s~~ ~~_OVERDEKTE EN OPEN TERRASSEN.

Deze stemming en deze sfeer vindt V nergens weer.
7887(Ingezonden MededeeJing)

(Ingezonden Mededeeling)

.I.••asi ••• tit,. ,.t
•••tst.·.·,~i••k

TEGEN NATUURSCHENNIS IN
HET GOOI.

BEURS VAN AMSTERDAM.ECHT-HOLLANDSCHE
GEZELLIGHEID. Aan vulllngen en Verbeteringen op de

Prijscourant.
o b Jig a tie s.

Wag ons Lits 6% 53.
Mij. tot Expl. v. Staatsspoorwegen 1923 4% 95~{.
Hoch urid Untergrundbahnen 6'h % 24'_{.
Norfolk & ,¥estern Ges. Le Hyp. 4% 64%,.
Luxemburg 1932 5% 100'h.
Rusland (Nicolat Sp.) £ 100 4% 9/16.
Victor Stickst. 6'12 % 44.
Cère Hydro Electrique 5% 62.
Centrales Electr. d. Flandres 6% 89.
Banda Crediet- en Handelsvereeniging '13 5%,

niet genoteerd.
Bandar Rubber 6% 96'hgb.
Gemeente Groningen Ie I. 1925 4'h% 101%..
Vincentius Stift S% 20.
Friesland-Holland Bank S. 50/0.97'hgl.
Deutsche Rentenbank 1927 C. v. O. 6% niet genot.
Dito 1927 O. 6% 26'h.
Groningsche Hypotheekbank 4% P. niet genot.
Zuid-Hollanclsche Hypotheekbank 4';'% 99'h.
Pretoria Hypotheek Mij. 4% % 64.

Het uitbreidingsplan van 's-Graveland.
(Vall onzen correspondent.)

's-GRAVELAND, 16 Sept. - Het uitbreidings-
plan van de gemeente 's-Graveland, dat thans
tervisie ligt, strekt zich uit tot gronden welke
tot het bekende landgoed "Gooilust" behooren.
Deze gronden zijn aaugegeven als bestemd voor
arbeiderswoningbouw. Voor de terreinen aan
het einde van de mooie Leeuwenlaan, welke d-e
voortzetting is van den Hilversumschen 's ..Gra:e.
landscheweg, bestaat een bouwplan voor mi d-
denstandswontnsen.

De bewener vail Gooilust, de heer F. E.
BI a a u w, bestuurslid van de Vereeniging tot
behoud van Na,tuurmonumenten, heeft tegen het
uitbrefdtngsjilan een bezwaarschrttt ingediend.
Wat den arbeidswoningbouw aangaat, zoo
schrijft de adressant, zal de landelijke om-
geving van Gooilust geheel worden b-edorv81::
De bouw der middenst2l1dswonin.gen acht hij
een schending van het karakter van 'a-Grave-
land in schrille t-egenstelling vooral met de
gelu,kkig geslaa·gde poging van de Vereeniging
tot behoud van Natuurmonumenten om een ge-
deelte van. het belenCLEIlde "Hilverbeek" in zijn
oorspronkelijke schoonheid te behouden.

L

MODE-REVUE VAN KRAUSE
EN VOGELSANG. leidschekade 102, amsterdam c. tel. 36047

prospectus op aanvrage.
(Adv.) 8671Laqué-stof biedt vele verrassingen.

(Ingezonden :llededeeling)

Wie had kunnen vermoeden, dat de produc-
ten der Fransche Haute Couture zich zoo al le r-
genoegelijkst lieten bewonderen op een show,
die doortrokken was van echt-Hollandsche ge-
zelligheid? Nieuwe omgeving, modern ingericht,
a l les in de bloemetjes gezet, - har te lijk-be-
langstellende bezoeksters, door mevrouw
Krause knusjes verwelkomd, kortom de
meest huiselijke der modeshows! - En wat er
te zien was? Heusch niet alleen "huiselijke"
toiletten maar ook creaties, die de Holland-
sche vr ou w vaak alleen maar aandurft, wan-
neer ze in .... Parijs vertoeft. Waarom worden
binnen de muren van onze schouwburgen die
"groote" toiletten eigenlijk zoo weinig gedra-
gen, terwijl het op de shows steeds blijkt, dat
de toeschouwsters de brillante scheppingen
van Schiapar el li, Worth en zoo vele anderen
terdege weten te waardeeren ? Enfin, we wor-
den den laatsten tijd in Holland "mondainer",
misschien gaan w e dus hierin ook wel gauw
'Vooruit.

Laten we een paar van die avondtoiletten
wat nader bekijken. Ten eerste: een rose zij-
den avondrobe, waarin 14 meter zijde was ver-
werkt, maar zóó kunstig, dat de draagster niets
aan slankheid behoeft in te boeten. De garnee-
ring was van zachtblauwe zijde, een kleuren-
combinatie, die van tijd tot tijd terugkeert om
haar charme. Even mooi was een zacht' lila
Zijden avondjapon met vele opnaaisel·s, waar-
van de rok geheel uitstond àoor een onder-
grond van ga8j:. Tenslotte - en last not least
- een licht olijfgroen allerchiquest velours
avondtoilet, waarbij aan de schouders twee
slippen bevestigd waren van meer dan drie
meter lengte, die op zwierige wijze om het li-
chaam vielen en eindigden in een bandeau om
het hoofd.

Vlindervormige bovenmouw.

een

vleugeltie
prijs

piano

'n Keurig
den vanvoor

Het kleine Kemble-vleugeltje heeft dien
moeren, vollen, zangrijken toon, welke
een goeden vleugel kenmerkt en hem
maakt tot het zoo geliefkoosde instru-
ment van den muziekkenner.

Aa n dee len.
North American c. A. 13%.
Banda Crediet- en Handelsver. Pro w. A. 61/16.
Deli Atjeh Mij. 75.
Kon. Olie O. A. 100 180%..
Pe udawa Petroleum 4%.
General Motors 22% ex.
Republic Steel 10%.
Neder-I. Bank 1000 c. A. 125gb.
Deli Batavia c. A. 125",{.
Banjoewangi C. Mij .. 48%gb.

Tooneel. IMalabar Assam niet genoteerd.
Stadsschouwburg, 8';4 u. Boefje (Hofstad Too- Pasfs Kununga 70'!s-%.
neeI). Rongga Landbouw Mij. 109%.

Bagelen Thee 91gb.
Prea.nger Regentschappen 58'!sgl.
Houthandel \V. Pont p. A. niet genoteerd.
"Vianda" Mij. 374gb.

Vader des Vaderlands; Zeehaven Sabang C. v. A, 49.
u., Fritz Hirsch Baltimore & Ohio 22%.

Illinois Central Ie k. 27'!s.
Ford Motor Canada C. V. 10 A. 9gb.
Thompson Stal'l'ett C. v. 10 gew. A. 4gb.
Woolwo r th 27%-8 ex div.

GEEN REDUCTIE OP RADIO-TARIEF
TE DEN BOSCH.

(Van onzen correspondent.)
's-HERTOGENBOSCH, 16 Sept. De ge-

meenteraad bestoor onlangs, aan de gesteunden
en tewerkgestelden een reductie van f 1 per
maand op, het tarief van de radio-distributie
toe te staan.

Dit besluit zou alleen kunnen' Uitgevoerd
worden indien de regeering het zou goedg€-
keurd hebben- Na een zeer u itvo er ig e brief-
Wisseling heeft de minister van Binnenlandsche
Zaken nu laten weten, dat hij het uitvoeren
van dit besluit niet verdedigbaar acht in deze
tijden, waar ~llerwegen bezuinigd dient te
worden. Hij drlllgt el' daarom met grooten klem
bij den raad OP aan, dit besluit te herzien.

B. en W. zullen nu voorstellen, het besluit
in te trekken.

Tooneel. De prijs behoeft geen beletsel meer te
zijn om U dit vleugeltje aan te schaffen.
Hij bedraagt niet meer dan

1\:on. Schonwburg, 2 u.
8';4 u. Boefje.

• Prince"se Schouwburg, 2 en 8
Operette: Lm Weissen Rössl.

• Scala, 2 en 8 u., Vagebond Koning.
OVERZEESGftE VERZENDING VAN

POSTP AKKETTEN.
AMSTERDAM, 16 Sept. - De directeur van

het Postkantoor alhier maakt bekend. dat van
18 tim 23 September a.s. de navolgende overzee-
sche gelegenheden bestaan voor de verzending
van postpakketten:

Je. naar Ned. Oost-Indië, Egypte, Palestina,
Syrië, Aden, Perim, Ceylon, Hedjas, Br. Oost-
Afrika, Straits-Settlements, Siam en Br. Borneo
per S.S. "Indrapoera" van den Rotterd. Lloyd
Aanbieding van pakketten uiterttjk tot 19 Sep-
tember 20 uur; 2e. naa.r Denemarken, Faröer en
IJsland per S.S. van de K. N. S. M. Aanbieding
van pakketten uiterlijk Dinsdag en Donderdag
tot 20 uur; 3e. naar Suriname, Br. Guyana, Ma-
deira en Azoren per 8.S. "Oranje Nassau" van de
K. "". S. M. Aanbieding "an pakketten uttertijk
.tot 18 September 20 uur; 4e. naar Noorwegen
'per R.S. "Ariadne" van de Bel"genske Dampskib-
sellskab. Aanbieding van pakketten utter ltjkvtqt
19' Septerriber 20 uur; 5e. naar Guatemala, Rep
Dominica; San Salvador, Haïti, Porto Rico, Hon-
duras, Jamaica, Cayman Eilanden en Br. Hon-
duras pel' S.S. "Saturnus" van de K. N. S. M.
Aanbieding van pakketten UIterlijk tot 19 Sep-
tember 20 uur; 6e. naar Unie van Zuid-Afrika
per S.S. "Meliskerk" van de Holl.-Afrika Lijn.
Aanbieding van pakketten uiterlïjk tot 20 Sep-
tember 20 uu r..; 7e. naar Ned. O.-Indië (Land-
mailtarief) en opvarenden van het rn.s, "Chr.
Hu~~gens" via Genua per m,s. "Chr. ;Ffuygens"
van de Stoomvaart MiJ. "Neder1and", Aanbierl-i.l"l'ff
van pakketten uiterlijk tot 20 September 20 \JUl'.
8e. naar Portugal met Port. koloniën en Brazi-
lië via Portugal per S.S. "Vesta" van de K. N. S.
lVI. Aanbieding van pakketten utterlf jk tot 21
September 20 uur; ge. naar Argentinië, Bolivia,
Chili en Paraguay via Argentinië en Uruguay
per S.S. "Alcycone" van de Rotterdam-Zuid-
Amerika Lijn. Aanbieding van pakketten uiter-
lijk tot 21 September 20 uur; 10e. naar Veree-
nigde Staten van Noord-Amerika per s.s, "Volen-
dam" van de Holland-Amerika Lijn. Aanbieding
van pakketten uiterlijk tot 21 September 20 uur :
11e. naar Ned. Antillen, Costà Rica, Columbia.
Venezuela, Panama. Barbados, Grenada, St. Lu-
cia en St. Vincent per S.S. "Simon Bolivar" van
de K. N. S. M. Aanbieding van pakketten uiter-
l ijk tot 21 September 20 uur.

Buitendien bestaat gelegenheid \'001' de ver-
zending van postpakketten naar Ned. Oost-Indië
per luchtpost. Aanbieding van pakketten ulrer-
lijk tot 20 September 20 uur ..

Alles aan het postgebouw Centraal-Station
(Oostzijde) te Amsterdam.

1775.-
(Tijdelijke aanbieding door lagen Pond.nlcoers).

Lengte slechts 1.25 M. 71/. Octaaf
Ivoren klavier. Mahonie gepoli-
toerd. Vraag eens een papieren
plattegrond, om U te overtuigen,
hoe weinig ruimte dit instrument
in Uw vertrek inneemt.

ROTTERDAM, HEDEN.

• Groote Schouwburg, 8';4 u., 't Lammeken.
• 'I'iyoli, 8~ u., Een jaar zonder liefde.
• '.I'halia, 2';4, 7 en 911 u., Revue: Hallo, opstaan.

Ik Ook mo rgen,

Act i eve Fan d sen.
Continental Oil Le k. 11%- %gl.
Dordtsche Petroleum Mij. p. A. 6e k. 181 'h .
IXed.-Indische Gas Mij. 6e k. 190%.
Zweedsche Lucifers A. 6e k. ~9gb.
Wintershall A. G. 6e k. niet genoteerd.
Amsterdam Rubber 5e k. 96%. -7gb.

HET SPEL GAAT BEGINNEN!

BOERDERIJBRAND TE LUINJEBERD.
(van onzen correspondent.)

HEERENVEEN, 16 Sept. - Vanmorgen, ter-
wijl de drie-en-zeventigjarige eigenaar naar
het land was om te melken, is brand uitgebro-
ken in de boerderij van den heer J. A. fl f'

Jon g te Luinjeberd. Het vuur greep zoo sr.el
om zich heen, dat al de schuren spoedig éé'l
vuurzee waren. Deze brandden dan ook tot dsn
grond toe af. Al het nooi, ongeveer vijftig voer.
ging verloren ... De brandweer uit Heerenveen
wist de voorzIJde va-i het huis te behouden
Twee naast de boerderij' staande groote hooi-
bergen konden ook behouden blijven. De oor
zaak is onbekend. Verzekering dekt de schade.

IB E1if1ä.i IE IR
AMSTERDAM:fi ROTTERDAM

Spui 12 W. de With.tr. 32
ARNHEM BREDA LEIDEN

Ste.n.tr. 54 Veemarktstr. 40 Hoog.woerd 90

RENTELOOS VOORSCHOT VOOR EEN
WATERLEIDING.

's-GRAVENHAGE, 16 Sept. - Een wetsont-
werp tot beschikbaarstelling van een repteloos
vOorschot uit 's rijks kas ten behoeve van de
N. V. Waterleiding Maatschappij ..Zeeuwsch-
Vlaan<Ieren", gevestigd te Terneuzen. is thans
ingediend.

Bij de wet van 21 April 1927 werd aan deze
maatschappij een renteloos voorschot uit
's rijks kas beschikbaar gesteld ten bedrage
van ten hoogste f 300.000.

Inmiddels is het niet tot den bouwvan een
Waterleiding gekomen, doordat het meerendeel
der 20 tot de N. V. toegetreden gemeenten niet
bereid bleek de noodige geldleeningen aan te
aan. Dit h.eeLt gele.id tot.. een op 3 Ja.nuari 1983

g omen besluit van de vergadering van aan-
deelhouders tot ontbinding van de N.V. Op de-
zelfden dag is een nieuwe N. V. genaamd "Wa-
terleiding Maatschappij Zeeuwsch-Vlaanderen"
opgericht door de gemeenten Aardenburg,
Breskens, Hulst, Oostbnrg, Sas van Gent en
Terneuzen.

De aandeelen dezer nieuwe N, V. 7.ijn volge-
stort en de betrokken gemeenten hebben be-
sloten de door de N. V. aan te gane geldleenin-
gen te garandeeren, mits ook thans door het
rijk en de provincie Zeeland de aan de vroe-
gere N.V. verleende "risico-garantie" wordt toe-
gelrend.

Uit de door het Rijksbureau voor Drinkwa-
'tervoorziening opgemaakte ren<Iabiliteitsl:1ere-
kening blijkt, dat ook voor de in eerste instan-
tie te bouwen waterleiding van beperkten om-
vang onder de huidige omstandigheden bij
draaglijke tarieven een behoorlijke rendabili-
teit is verzekerd.

IJet door rijk en provincie gezamenlijk toe
te kennen bedrag is gesteld op 10 % van het
bOllwkapitaal, met een maximum van f 500.000.
Waardoor in voldoende mate met latere uitbrei-
ding over andere gemeenten rekening wordt
gehouden.

De laqué-stof biedt steeds nieuwe verassin-
gen; zoo leverde een korenblauw japonnetje,
dat opviel door den vlindervormigen boven-
mcuw en een overigens strakke omsluiting, ecn
bijzonder aardig gezicht op. Bij de diner-toilet-
ten waren overigens meel' origineele modellen:
zoo kon men een stijljapon à la Maria Stuart
bewonderen, dat vooral een blondine goed zal
staan.

Als gewoonlijk bleef de quantiteit van het
vertoonde niet achter bij de qualiteit. - Zoo-
dat we maar in telegramstijl zullen eindigen:
een zwart fluweelen mantelpak met hermelijn
bontkraagje; een blauw Angora mantelpak met
panterbont (jeugdig); een mantelpak van
zwarte stof met roodvos (voor groote figuren),
een bruin jurkje met van voren een bolerotje,
dat, omgeslagen, en grooten vlinderstrik
vormde (excentriek!), een fiuweelen japon,
waarvan de schouders opgevuld waren met
watten (meer extra-ordinair dan fijn), en nog
'Veel fraais op velerlei gebied.

Al bij al een sympathiek debuut der nieuwe
lokaliteiten van een oude zaak ....

CORRY DOMMERING

F aillissemenien.

UI'l'GESPROK'EN

(door andere Rechtbanken) :
15 Sept. JAX 'vVIERIXG, timmerman, Mantmge

gem. Westerbork. R.-c. m r, G. ;"1. Doornbos. Cur.
mr. R. Rages, Assen.
13 Sept. JA;\! OOSTIXG, rijWielhandelaar en

koopma n. Assen, Nw. Huizen 23. R.-c. mr. G. M.
Doornbos. Cur. mr. M. S. Kalma, Assen.
15 Sept. M. VA'\' ROOY. bakke r, Tilburg, Veld-

hovensr raa r 22 R.-c. m r. l\Iarres. Cur. m r, Van
Hooff, Tilburg.
- HUB PETRUS WILT,!. MA:\'DOS, A:\'T. P.

lvrART_ lVTAXDOS. be.iden schilder en kooprna n,
eenige firmanten der Handels\'enn. onder de firma
Gebrs. Mandos, Tilburg. Se\'enhoekschestraat 63.
R.-c. mr. Mat-ras. Cur. mr. Jas. de "Dort, Tilburg.
- GIJSBE:RTUS VA'\' ASCH, voerman. Zoel·

mond R.-c. mr. D. Visser Cur. mr, S. Rink, Tiel.
- A. HAAR. koopman, Uithuizermeeden. R.-c.

rn r. n. J. E. Engelkens. Cur. mr. n. ten Kate, Gro-
ningen.
- R. BLAAUWIEKEL. ca.Iéhouder, Slochteren.

R.-c. n11' H J. re. Eng elkeris. Cur. rn t-. H. S. Sie-
bers, Groningen.
In de week \ an 11-16 September 1933 werden in

Nederland 100 ta llhssernen ten uitgesproken.

691S

(opgegeven door v, d. Graaf & Co. N.V.
Afd Handelsinformaties) .
Surséance van betaling:

Ver aoch t door de X.Y. "Amsterdamsche Cement-
handel" te Amsterdam. Gen. Vetters traa.t ón. Be-
wlndyoerder m r. Y. D. Krone. a dvocaa t en procu-
reur te Amsterdam, Vondelst raat 1ï2. Ver hoor :
Vrijdag 13 October 1933 des v.m. 11.30 uur in de
Raadkamer in het Paleis van Justitie aan de Prin-
sengracht.

NED. R. N. MIDDENSTANDSBOND.
BREDA, 16 Sept. - Op Woensdag 27 en

Donderdag 28 'September houdt de Ned. R. K.
Middenstandsboncl alhier zijn tiende tweejaar-
lijksche congres.

In behandeling komt o.a. het nieuwe begin-
sel- en werkprogram, waarover dr. J. v a n
Beu I' d e.n een prae-advies heeft uitgebracht.

Ten congresse komt voorts aan de orde het
onderwerp: "Wettelijke bescherming voor 11£'t
kleinbedrijf", waarover prae-adviezen zijn uit-·
gebracht door prof. dr. W. M. J. Koe n I' a ad:
van het Groot-Seminarie te Hoeven en drs. H.
L. Jan sen, letder der economische afdeel ir g
van het bureau van den bond.

lJITGESPROKEX
(door A rrondissements-Rechtba nk Amsterdam):
15 Sept. J. E. GROEXEWOGD, '\'\arandastraat

1~, Huizen en .J. O. VA:\' DEX HOFF, Boverrla n-
genwijuscheweg ~4. Huizen, beiden vennoot va n de
H.V., onder de firma J. E. Gr'oe newo ud & Co., Hui-
zer Meuhelindustrie H.E.:V1.r., Huizen, Malkweg 35.
R.-c. n11', .J Verda m. Cur. mr, Th. F. Boerlage,
Prinsengracht 460, Amsterdam.
- BE:\'JA!\fIX DE YRIES, koopman in lijsten,

Amsterdam, Xw. Heerengracht 197, huis. n.-c. mr,
J. Verdam. Cu!'. mr. J. C. Gerlings, Wü lernspa rk-
weg 138. Amsterdam.
- C. SCHEEPERS, handelende onder den naam

Zomerschern1fabriek "Rezo", Arnster darn, Albert
Cuypstraat 231 III achter. R.-c. mr. J. Verdam. Cur.
mr, J C. Gerlings, Wi llemspa r kweg 138, A'dam.

POMOLOGISCHE VEREENIGING.
WAGENINGEN, 16 Sept. - De algemeene

vergadering der Nederlandache Pomologische
Vereeniging is gehouden onder leiding van
haren voorzitter, den heer jhr. G. F. van Te t s
van Go ids c h a I x 0 0 I' d. Deze heette in zijn
openingsrede speciaal welkom den vertegen-
woordiger van den minister van Economische
Zaken en Landbouw, ir. R. P. Bonthuis. Spr.
wees er op, dat sedert de algemeene vergade-
ring in 1932 de vooruitzichten voor de fruit-
teelt hoopvoller geworden zijn. De vereeniging
heeft een positief voorstel gedaan aan de re-
geering voor contingenteering of een invoer-
recht en spr. kon de leden gelukwenschen met
de regeling thans door den minister genomen,
in zake het ingevoerde fruit.

Over de eerste 7 maanden van 1933 werd in-
gevoerd 18.7 mill. K.G. appelen. 3 mill. K.G.
peren, 2.5 mill. K.G. pruimen, 0.8 mill. K.G.
kersen, 68 mill. K.G. sinaasappelen en 19 mill.
KG. bananen.

Hoe nadeeJig deze groote massa's fruit ook
voor de prijzen van ons eigen product geweest
mogen zijn, toch kunnen wij er ons anderzijds
over verheugen, dat dergelijke groote hoeveel-
heden door het Nederlandsche volk zijn ver-
bruikt. Dit feit geeft hoop voor de toekomst.

Verschillende interne aangelegenheden wer-
den vervolgens afgedaan; tot bestuur~~eden
werden herbenoemd de heeren J. Craan dijk en
M. Speelman. .

Bij de rondvraag werd er op gewezen, dat III

de Groenten- en Fruitcentrale van de 12.leden
sle.chts één fruitteler is, wat voor de fnutteelt
niet guns tig werd geacht.

Er "'werd uit de vergadering op gewezen, dat
de maatregel der regeering te laat is gekomen,
toen de invoer van pruimen en perziken uit het
buitenland achter den rug was. Ook werd de
heffing van 4 ct. veel te laag geacht, bij 8 ct.
zou de fruitteelt er iets aan gehad hebben.

De heer Bas, directeur der veiling te Utrecht
wees op de zeer hooge invoerrechten die andere
landen op ons fruit heffen, waartegen ons in-
voerrecht veel te laag is.

Aangedrongen werd op voldoende distribuee-
ring van fruit over het geheele land, waarbij
de voorzitter mededeelde, dat contact is ge-
zocht met de vereeniging van Huisvrouwen,
wat zal worden uitgebreid tot den handel en de
Vereeniging Horecaf.

Ten slotte dankte de heer Bon t 11 u i s de
Ve.reeniging voor het vele wat zij deed ter ver-
betering der fruitteelt. Het dep. van Econom.
Zaken stelt in deze teelt, een der weinige tak-
ken van ons volksbestaan die nog gezond zijn.
groot belang.

Na de vergadering werd een bezoek gebracht
aan de terrreinen van het laboratorium voor
Tuinbouwplantenteelt, waar door prof. Spren-
ger en zijn medewerkers belangrijke onderzoe-
kingen ten behoeve der fruitteelt worden ge-
rf-'l.an.

'":",:erdag wordt van uit Arnhem een excursie
/.J'emaakt naar boomgaarden te Duiven, EIst,
'~lJilwijk en Hemmen.

Vernietig!l:
14 Sept. J. M. A. MO'\'CHE::\'. v/h. Den Haag,

thans Brussel.

Opg'ehe ven
(wegens gebrek aan actief) :

15 Sept. G. DE BRUIN. Amsterdam.
-- M. JACOBS, Amsterdam.
- J. G. POST. Bussum. Amste rda m.

BEVORDERING VISCHAFZET.
IJMUIDEN, 16 Sept. - De Vereeniging val'

Reeders van Visschersvaartuigen te IJmuit1eu
en de IJmuider Vischhandelvereeniging heb-
ben een commissie gevormd tot bevor dertn.r
van het vischgebruik III Nederland en deze
commissie zal trachten voor het beoogde doe'
de medewerking te Krijgen van de har in gr ee-
derij en haringhandel om de actie op zoo breed
mogelijke schaal en zoo krachtig mogelijk aan
te vatten.

Waar in de omringende landen door de Re-
geeringen zooveel wordt gedaan ten behoeve
van de binnenlandsche vischvoorzienlng dier
landen, mag verwacht worden dat de Neder-
landsche Regeering niet achter zal blijven, te
minder waar zoo groote economisch belangen
hierbij op het SPel staan.

Het adres van de .,Commissie tot bevorde-
ring van het Vischgebruik in Nederland" is ;
Middenhavenstraat 42/44 te IJmuiden.

MAN UIT EEN TREIN GEVALLEN.
(Van onzen correspondent.)

HEERLEN, 16 Sept. - Uit den trein, die van
hier om 17.55 u. naar Maastricht vertrekt, is
gisteravond ter hoogte van de kolonie "Mor-
genster" een man geV'allen. De man, iemand uit
Berg en Terblijt, was op het balkon van den
locaaltrein gaan staan en schijnt toen het be-
wustzijn verloren te hebben. Onmiddellijk
heeft een der reizigers aan de noodrem getrok-
ken, waarop de trein tot stilstand kwam. Won-
der hoven wonder had de man geen uitwendige
verwondingen opgeloopen.

FINANCIEELE TOESTAND VAN
EGMOND AAN ZEE.

(Van onzen correspondent.)
EGMOND AAN ZEE, 16 Sept. - In de gister-

middag gehouden raadsvergaderiug was van
Gedeputeerde Staten een afschrift binnenge-
komen van het besluit van den Raad van State.
waarbij het beroep van den raad tegen de niet-
goedkeuring van de begrooting 1933 ongegronà
is vorklaard. Gedeputeerde Staten gaven den
raad nu in overweging om de begrooting over-
een'komstig de wenschen van dit college te her-
zien den verschillende opcenten te verhocgen.

De raad was algemeen van oordeei dat een
en ander boven de draagkracht van de gemeen ..
te zou gaau, Er werd hesloten de niet goedgs-
keurde begrooting ongewijzigd te Ia.ton, Een
depubtie, bestaande uit de beide wethouders,
zijn ter audiënti-e naar den minister afgevaar-
digd om het standpunt van de gemeente uiteen
te zetten.,

HAASl'RECHT _ Het tweejarig dochtertje
van den arbeidel: J. C. v. d. Hoek is in een
sloot nabij de oUderlijke woning verdronken,

(Ingezonden l\1ededeelIng)
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HET WITTE KRUIS.
Gisteren is onder leiding van dr. C. J. Brenk ..

man en mr. Gerda Veth, voorzitter en secreta, ..
resse van de Alg. Amsterdamsche Vereeniging
voor Wijkverpleging: "Het Witte Kruis" tot
stand gekomen de afdeeling Centrum, waartoe
waren uitgenoodigd de leden van de Arnst.
Vereen. voor Wijkverpleging, en van de afd.
Amsterdam der N.H.V. "Het Witte Kruis", voor
zoov-er deze woonachtig zijn in dat gedeelte der
gemeen , , Amsterdam waarover Centrum zijn
bemoeiingen zal uitstrekken. Een huishoude-
lijk reglement werd vastgesteld en het hestuur
werd samengesteld uit de heeren dr. F. 1. M.
Bonke, voorzitter, J. H. C. Gosens (Sarphati-
park 107) secretaris, dr. A. Spanjaard, pen-
ningmeester, en gewone leden mevr. C. Ha ne-
does-Bultman, en de heer J. C. Zaalberg. Cen-
trum zal in het centraal bestuur der vereeni-
ging vertegenwoordigd zijn door dr. Span.
jaard en den heer Zaalberg.

De vereeniging zal Maandag haar leden ver-
gadering houden In "Krasnapolsky", des avonds
om acht uur, ter afdoening van eenlge huis.
houdelijke aang'elegenheden en ter behandeling
van den beschrij vingsbrief voor de vergade-
ring van de Noord-Hollandsche Vereeniging
"Het Witte Kruis", op 3 October,

De zakenman van heden kent
geen seizoen; hij "speelt" het
heele jaar. Een "competitie",
waarin de mededingers naar de
eerste plaats des te feller en
fanatieker zijn! Dat hij daarbij
gebruik maakt van re IC 1ame,
spreekt van zelf.
En wat de goalgetter is voor
zijn elftal, dat is de Telegraaf
VOor de reclamecampagne van.
een zakenman.

AMSTERDAM, 17 SEPT.

DE BEKROONDE DAHLIA'S VAN
"ONS LUSTOORD".

Op de lijst van de bekroonde dahlia's in bet
Koloniaal Instituut kwam als winnaar van een
zilveren medaille voor een "groep argesnedon
dah.ila's ' Amster j Volkstuinen "Ons Lust-
oord". Zooals men uit het uitvoerige verslag
der tentoonstelling heeft kunnen lezen, was
het niet "Ons Lustoord" dat.deee dahlia's in-
zond, doch de heer P. J. van Hout, een de!'
tuinders van "Ons Lustoorü", die persoonlijk
deze fraaie bloemen ex poseerde.

AUTOBOTSING TE DEN HAAG.
's-GRAVENHAGE, 16 Sept. - "Hedenmidrla!;

tegen twaalf uur had op de Koninginnegracht
hoek Riouwstraat een aanrij ding plaats tus-
schen twee personenauto's. Een dezer wagens
werd bestuurd door den zes-en-twintigjarigen
H. G., wonende aan den Buurtweg te Wasse-
naar, terwijl de bestuurder van den andoren
auto tot dusver nog onbekend is. Laatstge-
noemde werd in bewu steloozen toestand naar
.,Bronovo" vervoerd. Beide auto's bekwamen
belangrijke materieele schade. De oorzaak van
deze aanrijding zou zijn, dat de onbekende he-
stuurder geen teeken van richtingverandering
heeft gegeven. - (Corr. Bur:) •

Heden, 17 September
begint de compecirie weer
en heel voe tbaHic verrd
Nederland isDE WEG AMSTERDAM-SCHIPHOL.

Een groote verbetering zal - naar bekend
is - tot stand komen met betrekking tot de
verbinding Amsterdam-Schiphol. WU vernemen,
dat het plan bestaat, den weg Sloten-Schiphol,
door bestrating van den Nieuwe Meerdijk nog
voor den winter in uitstekenden staat te bren.
gen. Binnenkort is de aanbesteding reeds te
wachten.

benieuwd
wat de komende wedstr'ijs
den brengen zullen.

STREEkPLAN VOOR HET GEBIED
SPIJKENISSE-ROCKANJE.

SPIJKENISSE, 16 Sept. - Ged. Staten heb-
ben aan het instil uut "Stad en Landschap van
Zuid-Holland" te Rotterdam het ontwerpen
van' een streekplan voor het gebied Spij ken ls-
se--Rockanje opgedragen.

Het streekplan beoogt maatregeLen te' hef-
fen om gr oepebebouwing , welke niet aansluit
aan de bebouwde kommen, langs den nieuwen
provincialen weg Spijkenisse--Roc!mnje te
voorkomen. Hiermee zijn' niet 'alleen verkecrs-
belangen, maar evenzeer de volkshuisvesting en
de financiën der gemeenten ten nauwste be-
.trokken.

BEGRAFENIS W. F. DOUWES.
BOND VAN JONGE LIBERALEN.

Het hoofdbestuur van den Bond van Jonge
Liberalen organiseert tegen 9 October a.s. een
propaganda-avond in een der zalen van het ge-
bouw Bellevue. Gesproken zal worden door dr.
I. H. J. Vos, lid der Tweede Kamer over "Al-
leen het liberalisme kan uitkomst brengen" en
ds. J. Luchies, Herv. predikant te VaIther-
mond over "Liberalisme Jutst nu."

DE HORECAF.
De Ned. Vereeniging Bond van Werkgevers In

hotel-, restaurant-, café- en aanverwante be-
drijven "Horecaf" houdt Dinsdag 26 en Weens-
dag 27 September in Parkhotel haar [aar lljk-
schen bondsdag.

Op de Nieuwe Oosterbegraafplaats is gister-
middag begraven de zoon van wethouder Dou-
wes. De heer W. F. Douwes, doctorandus in de
letteren, heeft eenige boeken en artikelen ge-
schreven over schilderkunst en vergelijken,de
studies geschreven over Vincent van Gogh,
Jozef Israëls en andere schilders. Op het kerk-
hof waren vele belangstellenden aanwezig uit
de omgeving van weth.ouder Douwes en de stu-
denten- en kunstwereld. O.a. gaven van hun
belangstelling blijk de referendarissen van de
afdeelingen Openbare Gezondheid en Maat-
schappelijke Steun 1111'. W. Bakhuys Roozeboom
en A. v. der Laarse, voorts de directeur van
den G.G.D. de heer L. Heijermans.

ZENDING ONDER RUSSEN.
's-GRAVENHAGE, 16 Sept. - Ds. F. J. Miles.

van Londen, algemeen secretaris van de Rus-
sian Missionary Society (in Nederland ver-
tegen woordigd door het secretariaat voor Ne-
derland van het Genootschap voor Zending
onder de Russen, Hoflaan 16, Dieren) zal op
zijn doorrets van Engeland naar Letland in
Den Haag op Woensdag 20 dezer in de Waal-
sch e Kerk spreken over: "Waarom ligt het op
onzen weg, ons met Rusland bezig te houden?
:Waarom zending onder de Russen?"

::U.8. "Joh. "an Oldenbarnevalt",
Het 111.S. Johan van Oldenbarnevelt" wordt 19

September 6 uur voormiddag van Batavia te
IJmuiden, en' 10 . uur 'te .Amsterdam verwacht ..' (Ingezonden MededeeUng) 6402
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Derde Blad DE SlAD OSS

:I

Dr Casparie heeft in zijn artJkelen, waarvaî
de n~druk 'verboden is getracht een fnt~roorc

c d 'll-e de psyc.le IS vante geven op e vragen,. we ~ aar ze van-
de in Oss wonende mlsdacl!gers't wword~n ver-
daan zIjn gekomen en hoe moe dader tot het
klaar d, clat zelden of 110QI~ e~n te br-engen en
afleggen van een hekenterus I~ldoende bewijs-
door . ge.tt~igenverk!arIngen ~aardoor een ver-
matertaal IS te vorznmelen. w liik .

. d cater mose IJ IS.oordeeling door en re ten di~ tusschen be.
Hij wijst dan op de vee vlelke zij onderling

paalde Iarnili es bestaar e~. op de solidarlteit,
wenschon uit te vectltelkander niet te ver-
di e hen er toe breng e t bed .
1 h di cretui"en zouden, e rei-

raden en em, o~ Het ~ijn geen .krankainnige
gen m~t den do ]/sdadi ....e krankzllll1lgen, zegt
Ill:~sdadigerslfO~n\eÎlioenfe personen, onverschil-hIJ, maar ze S.I 0 _ ,

lig, doch rustig en dze1.eI. dadioheid noemt hij
Als oorzaak van e rnis .~

d : I te der erfelijkheid, waarmede de categ<?-
!'l z~e{belast en meent dan als eerste aanlei-

d~e <fIS de marne tot het nemen van w~aak
IIll: vad en van moorden te moeten aanwijzen

h~t let ri~ilege" in 1399 door J~hanna van Gel=
d ,,~. Oss tot stad en vesting maakte, ge
:;~l~'onk:n waarbij bepaald werd, dat geen POOI::
t r van Oss in Oss of in de geheele Meieri]
e d B h door een eliout of benadeelde<\Tan en _Q~c cbt mocht "Worden gedaagd
'part;! vood ~sl~c;;e of medeplichtigheid .. a_an
degd~l~d t~~w~jl ~ook door twee. ollParhdJdilc
00 , ,0' n Oss tegen hem getuigd wel' ..

poö~tc;:y~~iater schrijft voorts, dat dde~amll1Ci
ct d . iedereen wordt gevrees. en za

ben e g~~avond of in den nacht a~s gewoon
laat Hi . toemakkelijk op den stillen Ber-
mensc 1 111e 0<fen in de befaamde herbergen
che~11s~ef Q';;~~he weiland komen. Alleen de
of III e ü uit
cl kter zaat VriJ 11l • k " 0'o .. ~ dt in het avonduur even I!auw ceurig

HlJ "or dan schrijft dr. Casparie, gaan de
bekeken fen "di ruimte zeinaakt en vriende-
petten a, WOl "
lIjk gegroeJ~ 11 hIj mede, dat, als de politie de

Verder _e . t haar eerste tactiek IS er
herbergen ontrwda't zij niemand achter zich
voor te zorgen'd " caat hel mes in den rug
krijgt, want an el S "

naar binnen. d wijze, waarop sane.enng
En besprekend e •ou kunnen geschieden

van de nustoestanden zt beOOl'deelen of den
zegt hij niet te wagen k e worden door groo-
weg daartoe gevonden .. an
tere activiteit der politie. • h t be too" van

De Ossehenaar onder"'reep. e aantaOI OP-
hh" oezt een '{len psychiater, doc II.V" '1 .end zijn.

merkingen toe, die allerminst "\ el van Oss
Hij beweert o.rn. dat de inwoners .. " kan

scherp worden gt"S.<?heJden.Deze SCh~I~:brull1
men slechts vergelJlken met het blan .. Oss
in Amerika. Hij noemt het ..0nden":rJ~ l~obeid
wemiz voonutstrevend en WIll. de mls(,~dl," a
voor "'een gedeelte aan den lllvioed. ~rw~~"ci
congregatie van vroeger, waar veel bier

ge~;fï!~~i~ht vervolgens de overheid er van da: Als ze buiten hun mi li eu komeh, zijn het

de "familie" bl ijf't voortleven. ~,~,z~~0~n~d~e~r~d~a~t~e~I~~~~~"""~""~.~"'1>l"~+_~~.~~~~~~_~~~-~"~~~~~~~!!1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"!!""~~~~~~~~~~~~!"!"~~~~~~f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!'~~~~~~~~~~~~~~£2!
'= ,,' d ,,'aarOll1 kon nll\lles niet in vrede gaan'? WaarOl :\IaUl'ice begon er derhalve heel in 't algemeen over te kerk te verlaten. :Uaurice wist wat dit beleekcndc en kort

teun;}. lïkbaar van denoudell vader de heele familie zicinformeeren. S~lvia toonde zich in het begin nog veront- daarop vernamen ook de o'verige bcgrafel1ls-gasten het
a~n e, J 'oen in olldr]lJlge tromven °liefde? "Vas hWaarchgd over de dnftige uitvallen van :lIalirice bij het treurige einde van GI'aaf Kurt.111et vel eent", .... , . . .

d 1 Idloe'l \Vaa\cbtIg met! AltIjd en telkens wec{OIt geleden gehouden fannltefeest· maar MaUrIce verze- De bijzetting in het familiegraf b~ de Schcrenbergschedan e SC]u ",. , .. . .' '"
. h d hij (Je gaende klove trachten te overbrugterde haar, dat hij lllZag, toen lil de eerste opwIlldIllg 111et patronaatskerk vond met de gebruikelijke staalsie plaats.

;me~w ï ~ad hij doo1'woord of gebaar laten blijken, da:oed op zijn woorden gelet te hebben. Hij verzocht tevens Daarop verzamelde men zich aan de plechtige begrafenis-
l",en. I OOId erfelllS jeb gelegen was, die hem toch waarnet het oog op het sterfgeval, dit incident te vergeten en tafel. Ook Gravin Pauline was llltusschen gearriveerd.lem aan e h" h l' t dhro de eerste pla~s toekwam. Jarenlang had IJ e~ vergeven. Eerst toen Ie e zwagerin baar terughou- maar toch vond Maurice geen tijd een rustig woord met
ac k

lo
o~ dat er in dIJ familiekring voortdurend tegenendheid varen en verhaalde wat ze in Rusland beleefd haar te spreken. Na tafel zou in engeren familiekring de

ver rop, h '.. d t .. '''d D Ir 1 I . h d ff" Itt t . d d . I h b1: G tookt werd el dat et lIederlIjke leven, a ZIJl...... at ze \.urt maar lee even geZIen a. Ze was voor 0 IClee e es amen sopemng oor en no tans p aats e-
lem ",es. . 1 ld k b d . kI . l' L XIV' 1 cl1 kk' 0" broer lelte verontschuldigd en hem Iec el~ za -en ont 0 en. Het g1ng maar om een aanstaande ben. Een - eme zaa m OUIS stIj was aaryoor aan.onge u· 1,,1.' , . '. '. • •
klein vergrijp - ja zes iedere phchtsvervullmg verdraalCltnbledmg van een WIssel, welke .hem heelongelegen gewezen. De droeve winterdag liet het polygonale vertrek.
en ten kwade geduid 'erd. Zelfs zijn kinderen had men:Vam - speelschulden, dran1<rekemngen en nog erger, ondanks de vele spiegels, niet tot zijn recht komen. Het
de antmathle tegen In vadel' laten voelen en hen tot)egde ze er bitler aan toe - en ze had hem voor een zwarte oud-goud der guirlandes, het sombel'-donker g-e.

h ~ Oebl'~cht ~en heusch hij glllg voor Iedereen 'genhlik weer lUL den brand geholpen en tegelijk weer schilderde plafond maakten het nog duisterder. Het mo-,:vall oop 0 " • ,

't "ell ,,,Mj e prondÎll aanspraak kon mal,en op ns goed op ZIJII gemoed gewerkt. Ze was expres zoo be- derne rouw-gezelschap, dat 0\'1.'1' het koude ~teenen pla-gaarne UI u ,\ ....n' .."1 ....... ••• '..

1 .' de haend-triomphal1telIJke blikken van otte!JJk kort bll hem gebleven, om niet den schijn te yer- veisel drentelue, de zwart-gesluierde dames en de slU"e(e er.enlS - . .. .
t Z"'acrerinlam hi)' volgaarne Ln ontvangst als ~kken, dat zlJ UIt persoonlijk verlangen nnar hem ioe- heeren pasten !T'aar slee-hl bij de onbegrepen pracht '-anzus ers en ." " .• ..

betalino van den besldlgen vrede - maar hll was tevens komen was. een reeds lang gestorven geslacht.
vas't b:sloten, zijn rnten door te zetten. Met geweld als faul'lce w~s erg verwonderd. Deze \'erklarwgen ol'er De notaris begon mel een korte ll1leldll1g. Behalve het
het noodig mocht bien. Hij wis!, dat Pauline er net een- ollgeluklngen bloeI'. klonken. wel heel aannell1el~jk, door zijn voorganger. :Ill'. Haberlein. gelegaliseerde testa

d

d d cht! ar ze kwamen met m het nUl1st overeen met hetgeen ment, v. as el' nog een ontwerp nm lateren datum aan\\'e~er over a . . ..
P I· llacl "eteraIJheerd, dat ze dIrect naar de be- ZE'gsman Il1 BerlIjn hem toevertrOlrwd had: n.m. dat ZIg, dat men onder de nagelaten papieren van den ge"tor-au Ine ° '. .
f . . S"hercrrO' zou komen maar zij was er nog 1'1 al van af lludden December met meer III leven was. vene gevonden had. :.\laar daar het niet van de hand \'::.n"ra enlS Hl ,co " ~ ,

~iet, toen -;\laurIce tal' arri veerde. Andere bloed verwan- via was eerst op 23 December teruggekeerd, ,,\el is den afgestorvene wa~, noch diens onderteekening droeg.
ten en bekenden ti hij reeds in grooten getale aan, zijn ar, gelijk ze zei, langs een omweg over 'Veenen, waar kon het niet als rechtsgeldig beschouwd worden. Of het
zwacrerin S~lvla 1 haar zoon Ernest Egan, vorst en Zich kort had opgehouden. Maar ook zóó stemden de geachte gezelschap de voorlezmg er van verlangde?
vors~in Solclrain, 1 Întiemen vriend Baron Lechner en a lllet overeen en MaUrIce kwam tot de conclUSIe, dat - Ik ken het plan, zeide gravin S) Ida met haar yaste

deren. Alles" aSllf en vormelIjk, als altijd in Scheren- gezantschapssecretaris zich bepaald vergist moest heb- stem. Ik heb hel zelf naar de opgaven ell yolgens den
~:rg en op het huge oogenblik Inelp het v~~'melijke over . Het wu ook knnnen geb<,uren. dat hij zelf in de war wensch van den overledene mtgewerkt. Daar het eyenwel
IllPlligc !TIoei1ÏJkhebij begroeting en samenZIjn heen . ' '" <lilt hij h<ld ell' Inlltste clngen woved aan zijn hoold. lJIet oilderleekencl IS. hOCI en we er ons hier niet mee bezig

Het ergste zag lnce op LegelI een olltmoett.:lg 1lIf'! Z~Il' vroeg dus niet verder. Een chng was zeker SylVIa Wist te houden".
zwagerin SylYla. I was aan te nemen, dat ZIJ van den s af van Knrts dood en de rest zou wel van zelf I.omeri. :\IaurÏce en Pauline keken elkander even aan. Ze begre.
dood van haar g~:Jl afwist, ·VI ant ze kwam ook JllIS~ uil n het kwam ook. Onder de UItvaartmis dcn volgenden pen elkaar. Zoo\'er was elus de zaak met den ouclen yader
Husland terug. ~!ans was het haar ongehYJjfeld piln- 14en "erd SylvJ<1 l'cn telegram o\'erhanchgd, dat zii haar reeds bel,onkelcl.
hIk, deze l,enniS nder haar toedoen, reeds in vreemde ~r opllehlend las en aan haar naaste buur, vorstin
handen te weten, :raill, doorgaf, om terstond daarop aan haar arm de

T

Rond de geheimzinnige moorden I

en branden te Oss
De bende moet naar een eoncentratie-s" . ---_- ------

kamp", zegt burgemeester Ploegmakers

Valsche beschuldigingen weerlegd.
Oss is ordelievend en vooruitstrevend.

noemenswaardi oe pogirigen wor-den gedaan om
ze uit haar tot:'stanct'" op te h.~ffel~" en besluit
met de tirade, die we Ietter lijk citeeren:

Bezoekt men het centrum der "familie",
n.i: het "Schalksveld" te Oss, d~!1 tarten fIe
woningtoestanden elke beschrijvrng. \\i at
wordt er zelfs op het oogenblik nog gedaa!1
om de jeugd uit de "familie" op hooger peil
te brenoen? Hoe staat 't met sport en kunst? h
Geeft ~1€-:1 de jeugd gelegenheid, om ZIC
voor iets anders te interesseeren dan. voor I
cle kroeg? Leest dit slag menschon ooit een
boek? . 1 11 I ceIk heb geluisterd naar .iun e en ange ° -
sprekken in bun eigenaardige, vaak stomp-
zinnize taal. ZIj waren leeg en nietszeggen.d.
I-Iet i~ alsof men ervoor waakt dat het. beg;~lp
ontwikkeling in deze kringen doordrinzt-
Wij vatten in het kort de voornaamsle pun-

ten uit de artikelenreeks samen, omdat deze d~
leidraad vormden VOor het onderhoud, dat WIJ
met burgemeester Ploegmakers hadden.

Is de pers schuldig?

\Vij lezen in het "Huisgezin". ..'
De misdaden, welke den laatsten tijd Hl het

Brabantsche stadje Oss hebben plaats g~v~n-
den hebben deze gemeente ll1 opspraak oe-
braèhL Bij den oppervlakleigen lezer der be-
richten, die daarover en in verband ermede
zijn en worden verspreid, zou de me 'm/~g kun-
neil worden aevestiud dat Oss met middelpunt I
.s van een Ia~d wa~r' slechts booze, kwaadaar-
~II"e menschen' huizen, die leven als vuanden
en'" elkander het licht in de oogen ~l1et glln!Ien.

In een tweetal artikelen, welke lil de ,,1 e~e.
srraaf" ZIjn gepubliceerd, heeft dr. J. Casparie,
psychiater ~an de Rechtba_nk te 's-HertogeI~-
bosch gepoogd een verklanng v~.n de aanlei-
ding en oorzaken tot het bedrijven v~_n de
moorden en doodslagen t~ geven, ter.wIJl als
aanvulling op deze publIcatIes een oud-inwoner
van Oss, thans te. Amsterdam gedomicilieerd,
meerdere mededeelingen hee~t gedaan betref-
fende de de gemoederen bezig houdende aan-
"elegenheid. ." d
" De laatste heeft m ZIJn betoog dingen geze.g ,
die niet alleen nadeelig zijn voor de bevolkins
van Oss maar die tevens een blaam werpen
op de w~reldlijke en geestelijke overheid dezer
stad, welke niet alleen onverdiend, maar ook
011 ccmoti veerd IS.

Naar aanleiding van de onderscheidene bPu-
blicaties, hebben wij ons gewend tot den ur-
oemees'ter van Oss, den edelachtbaren . neer
Ploegmakers, met het verzoek ons een Inter-
VIew toe te staan. is

Kom gerust", zeide hij ons, "want het e
11~~dig, dat terwille van .!TUjU.&ell1e~nte derfeI~
weringen. voor zoover ZIJ onjuist ZIJn, wo
weerlegd."

Burgemeester Plo eg mak ers begon het m-
terview met zijn teleurstelling er over. UIt te
spieken, dat sommige bladen alles wat In Oss
cebeurt uitbuiten om er sensatIeverhalen van te
~laken. Daardoor bewijzen ze noch zich zelv~l
noch Oss, noch de bevolking een dierist en ZIJ
bemoei lijkt de politie het onderzoek, wanneer
een ernstig feit zich heeft voorgedaan.

't Is doorgaans in een bepaalden hoek van de
gemeente, waar de slagen vallen.

De leden der bende, die a.h.w -,een groote fa-
mi lie VOlmen, zijn uiterst sluw, geslepen en ge-
sloten, wanneer ze de hand aan elkander h~bben
geslagen. Ze zwijgen als het graf en vertikken
het te getuigen. . .

Hoe zou het dan mogelijk zijn een juist relaas
te geven van het gebeurde? De journaltsten, die
komen om copie op te doen, zijn aangewez.en
op de mededeelingen van menschen, die met
getuigen zijn geweest van wat zich heeft afge-
~peelcl. Het volk fantaseert en de versiaggevers
fantaseeren mee, Zoo worden on imste vern~-
len gedaan. Ik zou willcn, dat men zich in ddlt
opzicht wat intoomde en zich tevreden stel e
met te vermelden UItsluitend datgene, wat dOBo!.
de politie of doormij wordt medegedeeld. IJ
den Iaatsten doodslag nog werd III h~t geval
betrokken Iemand, die hij de vechtpartij lil het
geheel geen letsel had bekomen. Zijn naam
kwam in alle kranten te staan: het gevolg. ~r
van was veeloverlast van de verontruste familie
en wrevel hij het gezin, dat te onrechte op aller
lippen kwam.

Wat de o01:zaa];;dm criminaliteit?

Wat anderen schrijven.

De criminaliteit is in Oss zeer groot.
Waaraan schrijft u dit toe? vroegen wij.

- Dat is moeilijk te zeggen, antwoordde de
burgemeester. De hoofdoorzaak is deze, dat een
bepaald aantal en soort menschen niet vatbaar
blijkt voor verbetermg: zjj blij ven in het eigen
milieu vertoeven en werken liever met dan wel,
Men kan de oorsprong van deze kwaal 'Y]~-
ten aan het door dr. Casparie genoemde prrvi-
leze doch daaraan hecht Ik niet veel waarde.
Vroel.Il."r was Oss een vrijplaats en al degenen,

die wat -w~9dg. ..e,hrcm.=-=~1.,~A.l~- J..~~> ~ .e.t:
. o'rn er berec.n.t te W"Ol-deu. . d
lleL~ter als ze vrij gekomen wa ..'el"!-,"eS~lg en ze
zich buitenaf. Doch vermoedel ijk J~ ook de aan-
wezi 0heid van vreemde troepen tIjdens den 80-
iar{l.I~n oorlog en daarna niet vreemd aan de
thal~s heerschende mentaliteit. 't Zi.,n echter
alle slechts gissingen: 't ergste is we ~.itten er
mee en moeten pogen hoe ook een €Ind aan
die mistoestanden te mak~n.. ..

Eens ben ik het met dr. Caspane .. als h i] zegt,
dat bij deze menschen geen psychische a<;hter-
Iijkheid bestaat. Als ze achte~llJk ~arel hepen
ze onmiddellijk in den val. Ze ZIJn zefs zeer
intelligent en redeneeren, althans als ret be-
treft het bedriegen van de pO!ÜlC en jet be-
houd van de vrijheid en van die van hm kor-
nuiten als de beste,

Het zijn slechts een twaalftal fami lirs, di.~
Oss al die narigheid bezorgen. Ze woren hij
elkander 111 één wijk, hebben hun V€e~n en
hun eigen opvattingen over recht dOen Een
menschenlevcn tellen ze niet: wat ric eerie
familie jegens de andere gedaan heeft moet
gewroken worden. Er entbreekt ~an hun op-
vattingen over orde en moraliteit veel, zoo
niet alles.

Zede lijkheidsbegrippcn hebben ZIJniet.
_ Zou dat begrip hun niet bij te brengen

zijn? ... 't I hi boon k_ Zeer moe ilijk. s ijn a on cg ~en wel' .
Z "aan het liefst stroopen, stelen bQiten Oss,
e OL c in de stad zelf de kans er toe niet meer

1nu..zen ell voor het overige üggen ze in 'tUIJge .
veld of op de hel.

Buiten het "milieu" goede 1ttenschen.

WElSSI(IRCHEN
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leri" en ietwatDe kincleren kwamen aan tafel, nog s ap '0 .•

stijf; alleen Engelbert moest op vaders bevel om ~IJn vo;:
AO" twee dagen Il1 bed blijven. De groote vraag, dIe op h t

an:stioe gezichten te lezen lag, was, wat vader w~l ove.r e]
~ '" hebbe'l Toolal1cr cewaa<fstuk van gisteren ZOLlte zeggen 1.,~.. " .
di~nel1de knecht nog III de kamer was, Sp!,,,k hI.) er In

op ld h J' een paar k_orte't oeheel met over, vervolgens ste I.' I ,
,:rt;gen, om het verloop en de oorzaak der \'lucht te weten
te komen. Dan zeI hij' :\
_ Jullie bent van hUlS uit wel een ~eelje ~erwen,~' n~

\.' deren hebben het in een heel laar met betu, da
dere ün b II 1 ~aart. n' in die paar dagen, dat je III Scheren erg a eel. \ .
JU ie . 11' l'k wel hoor memandK «enlijk kwaad heeft J II Ie zooa SI,
10<fedaan. Maar ik zie ook dat jullIe geen booze plannen

~:~den,' dus zullen we de zaak maar sti1letjes laten rllst.~~
.. .. dat alles nol' zóó "oed is afgeloopen. DadelIJen bllJ ZIJn, "" .. oe
cr1" weer op een ander thema over. Het was zIJn to -

spron" 11] h d b G' an had-
t .et om als de kinderen een dwaas el e"a

woon e nl , . I d 'er zilll
di toch niet meer te veranderen Vie, aaro'den, e

ergernis te luchten. I
1\~ t rees in het hart reed Maul'lce op den begrafenisc a~~
lUe VIt "UI rec'enen

S 1 erenbero Ondertusschen was 1e gac ,.., ,
naar Cl'" . k Het rijtUl"

d t h·· all de slee geen gebrUIk kon ma -en. ,..,
zoo a IJ v .,. " nul' over

d ' hte moddenoe we"en bllna Vleideed er op e zac, "" I I t lot'.r . e kwam doodmoe en slecht gehulTl( op 1(> Sen .vaunc "

aa~;Jdens den heelen I'll had hI] zIJn verzoelllngsplannen
laten vechten tegen de steeds opllleuw opkomende verbIl-

I Hij moet regel na regel kunnen verantwoor- nigingen, een Flor-alia-vereen igi n g, . 'n pluÏl~-
dell. 1vee-vereerngmg, postdui ven \_e,reen~glllgen, e

I Als er herbergen ontruimd worden, verzetten veel ..om op te no~men. Daal' an kan ledereen
de ruenschcn zich nooit, ook al treedt de po- profiteer-en, die Wil.
Idle stren z op. 't ls meermalen gebeur-d, clat G k t ninaen. integendeel.
ZIj, vreezeI~d, dat er iels "broeide", uit de zak- een ro wo ö ,

ken van de vermeende vechtersbazen de me:;- En de wouingtoestnn den ? Laten die te
sen haalde. En geen hard WOQI'd of een slag IS weuschon over"?
er bij gevallen. _ in het door den Ossehenaar genoemde

Ik bèn tevreden 0\ er mijn polilieman~len. ~r I Schaiksch veld stonden een stuk of wat [aren
wordt veel van hen ge~ergd. In den winter IS I geleclen ee~ 20-tal.wonlngen, die ..niet den
lederen nacht een patr ouille van zes man III I naam w onmg verdienden. Deze z ijn echter
de weer. Dit heeft 0.111. tot gevoJ.g gehad, ~all reeds Ian" onbewoonbaar ver-klaard en af'ge-
de laatste 3 jaren in c\e gemee.l~te inhraken met I broken. l~l de plaats er van ZIjn goede wo-
meer zijn gepleegd. Dieven krJJge~l de kans ook I rungen geDouwd. .
n iet daartoe. Nu ongeveer twee Jaren geleden, Daarnaast bezit Oss een arbeidersbouwver-
op Kerstavond, hebben een paar mannen het een iui n s clie met minder dan 330 woningen
nog eens gewaagd, maar we hadden ze meteen expl~it;~rt, terwijl eveneens eenige midden-
te pakken.. .. I stundsbouwvet-eenigingen bestaan.

Ik be~ de n:eel:lllg toegedaan, dat de pol it ie De gemeente bevordert den. bouw van ar-
beh oot-Iijk actief IS. hei derswo n ingen, zij helpt zelfs door het

In een concentratiekamp opsluiten! verleenen van een eerste hypotheek, w,elke
~ 80% van de bouwsom bedraagt, de arbei-

Zou het nu niet mogelijk zijn die kwade ders.
elementen aan banden te leggeIl.? , Deze hypotheek moeien zij in 30 jaren af-

. - Oss heeft een zeer er de.lieven de bevol-llossen, clan :s het huis, dat ze' gebouwd hebben
k inu. Er is niet een gemakkelijker plaats dan hun e iaen do m.I l1lij~ gemeente. Maar .dat kleine zoo dje on- 250 ~ 300 arbeiders hebben daarvan gebruik
rustzaaiers moest er lilt. De vraag IS: hoe? Igemaakt. wel een bewijs, dat deze hulp zeer op

Er zijn wetten. Anders zon het pemeent,:: pr-ijs wordt gesteld. .
hestuur het wel kl~ar spelen. Als t aan rmj Altijd is de gemeen.te nog bezig met h~.t op-
lag gingen ze onnlldd.el~lJk naar een conc,:n- rutmen \:all krotwoningen, maar "eel zijn er
trat ie kamp, onverschlllig of ze al dan met niet meer, bun getal blijft beneden 20. ..
lets op hun kerfstok hadden. Ik ben eerder bevreesd, dat men ons verwij-

gemoedelijke gewJlJig~ menschen ... Je .kunt We kennen ze allemaal! ten zal in dit opzicht te veel gedaan te hebben.dan met ze doen ,~at Je wilt en ze ZIJn mterst d .
d k ]\1 'laar er ziin wetten. Als we een individu laat an te wei nrg. . .oediensllg. Er werken er van ll1 ewer ver- - J Z I I II t 1 den

'" id d . in dell nacht te sen komen, vall wie WI']'vcrmoe- ~a men, a s men van a es, wa 1;: Inschaffing. Oss 11eeft 600 arbei ers aarm - ~.. d I d ct d Id h h
1 bb den dat hij wat 1'1] het schild voert, mogen we loop van het on er rou me ege ee , e:geen kleinighel'd dus. Maar last re en we,,, ~ kenni h ft t (lat we

~ hem niet eens tot den volgenden morgen in ennis eert genomen, ons nog verwij en.. . "
van hen no~it, . verzekerde bewar-ing stellen, want dan plegen niets doen en er "oor waken, dat ontwikke ling
In de overige werkverschaff.mgen van. het we vr iihei dsber-oovi ng" en worden daarvoor niet docrtlrmgt ook niet tot de kringen, waar-

land heeft men de Qssche werkkrachten lilt de • d' vi nae rs nelikt. Indien ons de vrije hand over wij spreken'? .. .
"familit::" gaarnc ; dIt pleit voor hen. Ook :n ~vPerdegelaten, z~n het In Oss spoedig veranderd Tenslotte, merkt. de. Ossche schrijver ll1 de
de fabrrek ZIJn ze giecle at beiders. Maar als ze zijn, dat beloof ik u. '" "Telegraaf' op, di kwijls geluisterd le he?bell
onder mekaar komep el1 er is een \ eete, waar- G kt naar hun ellenlange gesprekken III hun eigen-
van meestal de vrous schuld draagt. is het mis ; een assen. aardize. vaak slompzinnige taal.
dan wordt het Illes getrokken en af'gcr ekeud. Ossehenaar van de Telear-aaf" die I' Hij" spreekt zich tegen, want an~vankeJijk

-:- ~e ,,'" , schr-ijft r..!j hun intelleg~nti~ toe. ZIJ sprekenW'aaron'>geen bekentenissen of spseekt.v.... . onder- elkaar niet stompz in mg, maar ze hebben
' - In hoofdzaak o~eI' toestan~lcn van 30 !a- wel hun ei "en taaltje dat we barsoensch noe-

getuigenJ!erhlaringen? l'en terug; het g~o~ zl~ner beweringen gaat met men. Daar~an maken ze ultsluit~nd aebruik
- Hoe verklaart 1 het weigeren van een ge- op. ~bso.luut onjuist IS he~, dat. de Ossche be- als er sevaar-" dreigt. '"

tuioellverklarlllg of het afleggen van een be- volki ng III klassen gescheiden IS. """ Een uiensch;
ke~tenis '? Integendeel ze is juist homogeen. Alleen is

waar dat zij de beruchte categone mijdt. Dit Ik zou willen, zei de buraerneester. dat aan- De voorOlluds hebben het geweigerd, is ooi, beel begrijpelijk en niet ongewoon., I ~, K
de Ouders doen he nIet en de kinderen even- alle ellen de spoedig een einde kw am. tan,

k d d .? als de menschen zelf WIllen meewerken. Danmin. Dat komt Olpat de ouders hun lil .e- Wat te zeggen van het on erunist I .
1 d 1 :J zal er binnen twee jaren geen moorere ge-ren fantast,sche i!r talen op ISSC]e~ en 111 I meente in Nederland zijn, dan Oss. \CVezul-

geuren en 1,leuren lertellen hoe handig groot- - Men beticht Oss er van, dat het onderwijs len in ieder geval doen. wat in ons vermo-
vader en grootmMler het hebben aangelegd er weinig vooruitstrevend is.
0111 de po lrti e nit banrlen te blijven. Met de _ :'\'[en moei mij, zei de bur-gerneester een gen is.

Ik b· b d "ft B. en W. over-wcsen thans het nemen vanmoedenne - Worn un Ingegeven: • e!'IJ weinig toornig, de plaats aanwijzen, waar het ~ '1 k
d d· lt ~ ~ maatregelen, waardoor het misbruik ma eenhet kwaa , maar orgt, at ge mets verte onderwijs beter is. ~ 1

t f cl I b . U 0 van wapens o.m. van messen zoovee moge-van wat ge weet re 0 ge aan re t. Oss telt negen lagere scholen, drie . L. ._
Zij missen I:~t' .cgrip, dat het nooelig is scholen, een H. B. S. met vijf-jarigen cursus, lijk wordt tegengegaan.

de maatschapplJ v:J.mIsdadIgerS te zuiveren. een Ambachtsschool een Lagere Landbouw- De branden.
Zij weten niet Wf mi~da~igers zijn, z.ij be- school, een handeIsa ~ondschool. Er is een hu~s-I We war en nu eenmaal bij den burgemeester
seffen met, dat Zl zel.f mIsdadlgers zijn. houdcursus, die wordt uitgebouwd tot een huis- .n dus roerden we ook de "kwestie" van de

Zij beschOUwen etuigen als de meest ver- houdschool. waar de hoerinnen en de meIs-j <feheimzinni"e" branden aan
achtelijke daad, d' men kan stellen. Voor Jes uit den arheidersstanrî t~gen betahng "0_ Hoe k()~t het, dat de roode haan iIi Oss
hen is getmgen vrraden. Daarbij speelt de van een bedrag .:yan f 2.5,0 per Jaar de _lessen .mIke triomfen VIert?
zucht naar zelf .chter- spelen een hartig kunnen volgen, En als ze deze kosten met be- _ Het is niet gemakkelijk op deze vraag een
woordje mee, Ienjlld 111 de gevangenis nel- talen kunnon doet de gemeente. het voor haar. antwoord te "ev~n. Vooraf wil ik echter OP-
pen is het ergste vat zij doen kunnen. Als Vc;)Or è!e ieugdige werkloozen IS nog een ont- merken dat e'; bladen zijn, die in hun bericu-
men hun vraagt ])( IS het gebeurd, dan Imdt wlkkell11gscl1rs.~ls .In het leven geroepen. ten eên 'hUlsbrandje tot een fabrieksbrand "op-
het antwoord stels: "Dat zeg Ik met. ik .Ons on~er~IJs. IS goed. D~. schr-ijver beweert blazen" en die regelmatig melding maken van
maak het zelf Weln orde". Dit wijst ol? een dingen, d ie hi] met kan he wijzen, . • een brand In Oss als deze in een der naburige
mentaliteit, die me slechts bij de prirnitietste - Is het .~aar, dat .de Jeugd de vlegel]~ren.m gemeenten heeft plaats gehad.
volkeren aantreft. de kroeg slij] en dat 111 de z.g. congr-egatie hier Wat de branden betreft: eenige jaren gele-

Is vrees een factor? wordt geschonken. den is er een brandstichter aan het werk ge-
. - Der-tig jaren geleden was dat heel gewoon; weest. De baat speelde hierbij wederom pal'.
ik kreeg op kostschool lederen middag mijn ten. Maar bekennen moet ik: het brandt in mijn
potje bier en ik zou het vreemd gevonden heb- gemeente te dikwijls. Er is een normaal aantal
ben als het me zou. ZIJn onthouden. . branden, die aan een ongeluk moeten worden

Op ~e congr-egatie wer~, omdat het drtnken Itoegeschreven, de andere echter, en. dat is I et
van hier- algemeen geb~llk was, ook hier ge- gros, zijn onverklaarbaar. EIgenaardig mag het
schonken, maar slechts In beperkte mate. beeten dar in de kom van de ae meente of In

Die com:re"atll: werkte nuttig, want ~e hield ~ " : elte ...'aap tie 11 an d -el.'; v "ter l~i haal.
!" je ug van e straat en dus teru.g .van li~t beschIkking heeft, het vuur zelden groote ver-

uitvoeren van kattekwaad; Dat de Jongens 111 nieling aanr-icht. Meestal brandt het waar de
?e kroeg kwamen ka~ met worden ontkend. spuiten niet kunnen werken. Het zou te duur-
Fe!'en",:oorchg echter, ik bedoel. de laatste 20 zijn op de meer af'aele sen plaatsen brandput-
Jaren, is dat echter met meer m zoo groote ten te maken, doch" als" straks de waterleiding
mate het gp,ya]. is gelegd, zal het hier en daar toch er van ko-

men.
De mecning, dat men, na een aantal jaren

premie betaald te hebben ook de "vruchten" er
van moet plukken, schijnt de reden te zijn, dat
een onontwikkelde categorie huiseigenaren bui-
tengewoon onachtzaam is bij het omgaan met
vuur ....

Ook de invloed van de een op de andcr, die
door de uitkeer ing van de verzekeringsmaat-
schappij een mooi huisje heefl gekregen, schijnt
een rol te spelen.

Maar als 't ergens gebrand heeft en de aan-
duidingen zijn er, dat kwaadwilligheid in het
spel is, dan nog ontbreekt het bewijs .... om-
dat een bekentenis met wordt afgelegd.

Verscheidene tlssurantiemaatschapPljen ste-
ken voor die .Jirandliefhebberfj'' thans een
stokje. Ze hebben een hertaxatie verr-icht, som-
mige polissen eenvoudig vernietigd en bepaald,
dat 25 % van het risico door den verzekerde
persoonlijk zal worden gedragen.

Deze maatregelen werken reeds gunstig: het
aantal branden neemt af, maar de vnjuitgaan-
de bezitters van huizen moeten nu met de
slechten bloeden.

Ik ben tenslotte nog van oordeel - en hier-
mee sluit ik het onderhoud, zei de burgemees-
ter -, dat het van belang is, dat de verzeke-
ringsmaatschappijen nauwlettend toezien wien
ze als agenten benoemen.
Vereischle IS, dat deze personen in staat zijn

niet slechts de perceelen, maar ook de men-
schen Ie taxeeren.

B Cll'YCllleejcr Ploeqmakers.

- Dl' Casparie h:ft geschreven, dat voor-
namelijk' de factor vFs IS, die hen en anderen,
die met de bende nts te maken heeft, doet
zwijgen.

- Een moord, p.Jeegd door personen uit
het milieu" komt l de kom van Oss nooit
voor. "Hij geschiedt ;ee-ds. achteraf. Dus geen
~ ~fi'e tteaeI~It d~kring zelrbetreft;
vrees kennen ze llid Ze zwijgen, omdat het hun
aard is. En in den egel zaat het zoo, dat als er
twee aan 't vechte' zijn 0 de getuigen zich zoo
spoedig mogelijk 11 de 'voeten maken.

De meer ordelij~menschen zouden wel dur-
ven getuigen, dat ~et ik zeker want hel hefst
zijn we het gebroe kWijt. '

De gevadijke Berghemsche weg.
Is 't nu op d( Berghemscllen weg en de

andere door dr. (Sparie genoemde plaatsen,
werkelijk level1sgeGrlijk om er ll1 den avond
te wandelen?

- Dr. Casparie zoo lang hij in zijn arti-
kelen zich heeft bc:wld tot de wetenschap en
het gebruik van dhem ten dienste staande
gegevens, objectief, a~_r zoodra hij daarbuiten
ten is getreden, gi11hIJfantaseeren.

Men Jacht hier ( de mededeeling, dat de
menschen op. den J3ghemsehen weg niet dur-
ven komen, Men ga:er gerust heen, Voorbee 1-
den zijn er niet, d:I~mand, die n\~t tol het
milieu behoort IS lIg gevallen. NIet alleen
tegen den dokter ise "familie" voorkoman.j,
doch Voor iederee hebben ze een vrien-
delijk woord. HG~Portterrelll ligt in het
Schaiksch veld: )]]9 nog mmmer heeft een
van de velen, die .,Ileen gingen of vandaan
kwamen, moeiliJkherI ondervonden.

- .t:n wat zegt u van de beschuldiging, dat
er niet noemenswaardige pogingen worden ge-
daa?, om de lieden, behoorende tot het "mil-
lieu , op te heffen uit hun toestand?

- Dat is een insinuatie. In Oss staat het cul-
tureele en &odsd!enstig leven op een hoog plan.
Het Kathol.leke jeugdwer-j, bloeit er; in de pa-
tronaten vinden de Jongens en meisjes alles
'wat ze wenschen kunnen; deze instellingen zijn
op moderne leest geschoeid en sehenken behal-
ve geestelijke opvoeding en ontwikkeling, ook
ontspanning in den ruimsten zin van het
woord.

Daarnaast staan de vereenigingen als Geloof
en Wetenschap, de Kunstkring, Katholiek
Leven, waar men voor een paar centen volgen
kan populaire voordrachten over kunst litera-
tuur etc. en goede films \\ orden er ve'rtoond.
De arbeiders maken er dan ook een ruim "1.'-
b!'uik va~,. maar:. jammer genoeg, de ouder~n
urt het mi lieu blijven er weg en wat de jonge-
ren er van betreft: slechts een enkeling litat
zich inschrijven als lid van patronaat of jonge-
lingenvereeniging, niettegenstaande de vele po-
gingen welke ook van geestelijke zijde, wor-
den aangewend om hen er toe te brengen.
Voorts beschikt Oss over een prachtig sport-
terrein, een wielerbaan, een zwembad, zijn er
tallooze sportclubs, 3 harmonieën, zangveree-

Voldoende gelegenheid tot ont-
wikkeling.

Het op!den van de politie.
- Beweerd word>pk, dat de politie bij het

ontruimen van cafésteeds voor dekking in
den rng zorgt, want ders .

- Een ernstig mi als dr, Caspui-ie 1l1() est
zich wel tweemaal tenken, alvorens hij zoo
iets neerschreef.

(Wol'dt \·en-olgd).

3



~~~~~~~~~~~~~~~c~on~~n~tv~oo~re~lb~ng~UI~~n~~~~ct~5c~ent~te~rug~. ~~~U8~Me~er~1j~n~d"~~~~d.Avond~mb8chfschool te Oss.
Fancy-Falar rro<: ft 0 i.s.EZ~Tf;~~~G;\ YOND VAN HET I,!1ia~1:qe?e~b~p~~f ~b~C:::

OR C 0 school Monsterstraat 9 van 1l.30-1.30
• • •• HOE DEN ·MAG AZIJ N en 3.30-5 uur. Toegang gratis.

voorheen v. DINTHER.DANKERS AANGIFTE VAN LEERLINGEN die de school
Beleefd aanbevelend reeds bezochten Maandag 25 Sept. v-an

NEL L y VE RHO EVE N ' 5-6 uur aan de school.
HEUVEL No. 4L - OSS. - AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN Dinsdag

-~----- 26 Sept. van 5-6 uur aan de school.
De Directeur: Ir. A. N. M. VULSMA.

~llIIlIffIlIlIlIlJiiimmlml"III'J""IIJJ' "'ifill!: piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiEïiRiiiMAiiiiiiiNiiiiiiiiiCiïAiiiiAiïiRiiiiLiïiSiïiiiiiiiiiiii
~;hocol ade, S~ikerwerken, ~ voorh. Firma P. ODENKIRCHEN
-~ K - VUGHTERSTRAAT 25 DEN BOSCH~ oek, Bar.ket,Biscuits:: Optiek. Orthopedie _ Bandages • Staalwaren::::; L . , = Telefoon 176 - Post Giro 114677.

I
~ Im0 nad e's 0 rop s = L. S.
~ J ' = Hiermede heb ik de eer U te berichten, dat iedere~ ams, en~ = 2e Dinsdag der maand, in HoteJ "De Korenbeurs"~ == te Oss, de Heer HERMANCAARLSder Fa. P. Oden-::::;l = kîrchen zitting zal houden en zich alsdan belast met
::::::! = het vakkundig aanmeten van Breukbanden. Buik-~ ê banden, Elastieken Kousen, Kunstledematen Steun.
::=:: = zolen enz. - Tevens is gelegenheid voor het aan.
:::=; = schaffen van Brillen en Leesglazen, welker glazen
~I' A V A N V U == ook volgens voorschrift van H.H. Doktoren en Oog-~· • ~ G T~ ~~~:~c:::~~e;E~;~n'CAARLS, Opticien, Bandagist
~... IIAG. D·EZWAL'W TEL. 151ê=_- Moderne Electrische Scharen- en Messenslijperij.§Y1 ~ SLIJPWERK kan bezorgd worden bij den Heer

TH. VERBRUGGEN,Kerkstraat 6 te OSS.

HEUVEL 86 OSS TEL. 140 ~1I"1I11111111"1II1II1II1II11II1I1II1II1II~lmIIllIlIllIlIlIlIllJII"III~ ~~~~~~~~~~~~
ONTVANGEN RUIIE KEUZE Voorradig een uitgebreide sorteering

VAN DE~FT'S. ELECTRISCHE ARTIKELEN.
[INDERW., GENS zooals prachtige Schemerlampen; verder

"IlL Salon-, Huis. en Slaapkamerlampen, van de
Nieuwe kleuren. eenvoudigste tot de betere kwaliteit.

SPECIALITEIT IN ALLE MODERNE KRONEN
~t onze groote sorteering 'TRAGE en OVER. Groote prachtige keuz~ in TINNEN. ARTIKELEN
)RDIJNEN, COCOSLOOFRS en TAPIJT. ~~nt eterlste rangs firma's, tegen uiterst lage prijzen.

te e a age, maar komt ook binnen kijken, alvorens
\RPETTEN en MATTEN ian ongekend lage te koopen. Beleefd aanbevelend.

Groote voorraad in witte en zwarte email ~zen. - Steeds voorhan~ een groote keuze A. POUWE~S
M· HESLING VlfSER Fornuizen, in verschillende maten en décors, MEUBELEN, BEDDEN ell\{ATRASSEN. PEPERSTRAAT 23.alson - .I OSS. tegen de laags~:e%t~",:.n gegarandeerd I. ft. BVO iL iiUËR GH. '

I_H_EUV_EL_IO. ~ ~~~~~~""~EUV~EL ~37 -=-~OSS=-:. ~Te~lefoo~n 8. J·u~oo~roiiiiRAiiiinH~EniiiiQaiiiariiiipU~LLiiiiES~l
I Trappistenbieren

WINTER MODE
WIJ ONTVINGEN
reeds de nieuwe
collectie

lau U·nOg niel

Wollen
Dames

Pullovers.

BALLON·
RECLAME!
Deze week geeft
KOFA bij aan-
koop van min·
stens f 2.00 een
reuzenS'iLrö'N

GRATIS!

CITAXI
OOK TE OSS

wordt er gereden met de

"CITAX" ass
RUIME 5-PERSOONS CITROëN-WAGENS

MET 4 PORTIEREN.

Tarieven: Stadsritten met voorkomen vanaf
15 cent per wagen. - Buiten de stad 6 cent
per K.M. - Wachten 20 et. per 15 minuten.
De wagens zijn voorzien van taxi-meters, zoodat
reizigers zelf het bedrag kunnen controleeren.

Wij heb ben
VOORRADIG een
uitgebreide ser-
teering DAMES-
EN KIN DER·
TOMPOUCE'S

vanaf
98 cent

CITAX

PL.lips
Nieuyve
,,8i-J\ r IiIa" ? !Jt~±t##~ji!,~'t%"i > ) I ".,.,.,.,=

LaDl.pen
OPDieo"., lol 20 % oe«:ono.nis«:Lea=

Lilt op de gecombineerde Deca-
lumen-Watt_stempeling van de
nieuwe serie Philipslampen : de
.,Bi-Arlita" en de "Spiralta". De
",Bi-Arlita", met edelgas gevuld,
iinwendig gesatineerd en met
W;!ubbelgespiraliseerden gloei-

~draad; de -Spfralta", de held~~
vacuumlamp met enkelgespir<\Ji
liseerd!,!n gloeidraad. _ .Jeder~
gebruiker kan zelf onmiddellijk,
zien, welke hoeveelheid Iicht hij)
per hoeveelheid wgrbrui.kteOJ
stroom ontvangt..

de buitengewoon
chique collectie wel-
ke KOF A dit sei-
zoen brengt?
Werkelijk iets aparts.
De nieuwste schla-
gers zijn thans ge-
exposeerd en U weet
het immers: in 't
betere genre brengt
KOFA van elk maar
één stuk.
Komt U eens kijken
naar de zoo mo-
derne bontpelerine,
een echt mode-snuf-
je.
Schitterend is onze
collectie Bontkragen
in Breitschwanz,

Zilvervos, Opossum,
Slate-lam, Kidklau-
wen, enz.

GARAGE GEBR. HENDRIKS
HEUVEL - OSS - TELEFOON 144.-
VRUCHTBOOMKWEEKERIJ

~~DEI(RAI(FNBURG~~ - OSS
OYENSCHE WEG.

Alle soorten Vruchtboomen, Sierheesters en Coni-
feren en Rozen. - AIle be:lloodigdheden ViOOl' het

spuiten van hoornen en planten.

PRIMA KWALITEIT en SOORTECIITHEIDgegarandeera.
Prijzen en conditiën gratis op aanvraag.

BEZOEKTONZE KWEFiRERIJEN.

De verkoop geschiedt uitsluitend door MARINUS ZWANEN-
BERG en ondergeteekende. Aanbevelend,

August v. Erp, Begijnenstr. 10, Oss.

Drogisterij COX
DE LEVERTR~ANTIJD

IS E~.
Zuivere Sioomleyeriraal 45 d. met flesch

JUOVITOl } le~~rtra~n rT1!t 75 d. met flesch
geijkt vlfaml~TERACHIT gehalte 75 d. met flesch

HEUVEL 62 Apotheker·Ass.

Verhallen

-

Koperslager
Telefoon 212.

Zijden
Reoenmantels

in aile mode·
tinten,

reeds vanaf
3.98

KOFA .Fa. CUNENOSS

Buitengewone attracties.
Non stop [asz.

U bezoekt toch zeker het TUINFEEST van het St.
Willibrorduspatronaat aan de Koerustraat. ,,'T IS NOG NIET TE LAAr'.

HEIJMANS

Voor den komenden Winter kan iedereen nog
profiteeren van een aansluiting bij de ORCO .

AANSLUITINGS-KOSTEN,PRIMA PHILIPS
LUIDSPREKER, DRIE PROGRAMMA'Sen

STERKTE-REGELAAR.
Dit kunt U in tachtig termijnen afbetalen.

"PER WEEI( VIJFTIG CENT". I

Het ABONNEMENT bedraagt VIJFTIG CENT per
wee k of TWEE GULDEN per m a and.

SCHEPT GEZELLIGHEID IN UW GEZIN MET EEN
RADIO·AANSLUITINGVAN DE

Ossche-Radio·Centrale·Ondememing
Dir. N. v. AMSTEL, Houtstraat 8, Tel. 224

Oostersche Tuin.
. Allen hartelijk welkom.

Waar koopt U het best
BEDDEN

MATRASSEN
LEDIKANTEN

DEKENS
BIJ

Odiih·Uerbruggen
HEUVEL - OSS

SOLIED EN GOEDKOOP

AANLEG VAN

WATERLEIDING GASLEIDING
CENTRALE VERWARMING

GEBR. DRIESSEN

ILAAT· NU
UWEN HAARD vall buiten en van
binnen V AKKUNDIG KLAAR
MAKEN, om dezen winter goed en
voordeelig te laten hranden

Opening Winterseizoen.
Ontvangen de allernieuwste modellen

DAMES· en I(INDERHOEDEN bij w.
wie modellen.

.e:~ ZEER VOORDEELIG )RES
~r~ ~~ IN ALLE SOORTEN

+~~+~ Meubden
~~~ ~ % M~~E~Tt~ :~~~ ~~~~ ~~KbEKENS.~ .l.;p. ~ + Rietmeubelen. ~ouw· en Mandenwerk.

(9~ ~ 411"'0'... "1e> VLOERBEDKING ALS LOOPERS,
~ Q <'b(9L ~L ~I) ~~ MATTEN, KPETTEN, BALATUM, ETC.
~ -I:. ~ ó'~,~ U J~~ Q., Huishoudel Artikelen en Spe e Ig 0 ed.

~<9 -10.9 ~ "~ Hengelspetikelen. - Prima Weckglazen

NAAR
Firma G. v. HEES Heuvel

Goedkoope lkbedekking.
GEGALVANISRDE IJZEREN
GOLFPLATE54 CENT P M.

S. V. K. -'mST CEMENT.
PLATEN~CENT per M2

ZANDUnVAGENS •
VANAFf 5.50

I~imonade Siropen
Vruchtenwijnen

Bowl.
Goed en goedkoop!BERCH.WEG

Houthandel
Tel. 148

OSS
PULI~ES ..v, d. BERGH
Telef.oon 135. HEUVEL 48.

voor het a.s, seizoen. Groote keuze.
Beleefd aanbevelend.- .

TELEFOON 186 OSS.

!foor Uurwerken. Goud, Zilver en Reparatiën!
MAAR OOK VOOR UW BRIL.

OMDAT: men Ievert het juist pasend montuur.
OMDAT: men slijpt de juist passende glazen.
OMDAT: men levert op recept van den Dokter.
OMDAT:men uw ouden briJ repareert waar

men op kan wachten.
OMDAT: men heeft een vakkundige bediening.
OMDAT:het is het tfoedkoopste adres!!
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Sensationeele geruchten betreffende geheime
onderhandelingen tusschen Duitschland en
Oostenrijk ter regeling van hun geschillen doen
te Weenen de ronde. Naar beweerd wordt zou
Duitschland bij deze onderhandelingen verte-
genwoordigd zijn door zijn minister van bui-
tenlandsche Zaken Van Neurath en den chef
van het nat.-soc. persbureau, dr. Rosenberg, en
Oostenrijk door zjjn gezant te Berlijn. Alle pun-
ten van het geschil zouden besproken worden.
Naar beweerd wordt,t:heeft baron van Neu-

rath het volgende program opgesteld:
Volmaakte samenwerking in de buitenland-

sche politiek en de, huiteulandsche financieele
politiek, aanpassing 'van de' Oostenrijksche toe-
standen aan -de Duitsche staatsinrichting voor
~oover .dat .mogelijk "i~~ doc~ zonder ongepaste
mrnengmg In Oostenrijks bmnenlandsche aan-
gelegenheden en ten slotte regeling van het landen inzake de buitenlandsche en de han-]
nazi-conflict . in Oostenrijk,' zonder tu ss chen- delsp olitiek, ",Gleichsehaltung" tusschen oas-I Nieuwe belastingen.
komst van Duitschland. .' tenrijk en Duitschland, en oplossmg van het
Noch het Oostenrijksche ministerie van Bui- Nazivraagstuk in Oostenrijk zonder inmenging De eerste soort dekkingsmaatregelen tot weg-

tenlandsche Zaken 'noch de Oos'tenr~jksche o-e- van het Duitsche Rijk. werking van het tekort bestaan uit nieuwe be-
zant te Berlijn heeft de juistheid van deze o~t- De Oostenrijksche regeering, van een en Iastingen, waarvoor tegelijk met de begroeting
hullingen ontkend. In de pers heeft men slechts ander op de hoogte gebracht, zou hebben Ia- wetsontwerpen zijn ingediend:
zeer flauw deze .geruchten tegengesproken. ten weten, dat vredesonderhandelingen alleen

Het Fransche dagblad De Tem p s maakt gevoerd kunnen worden tUsschen haar en
melding van een sensationeel artikel in het den Duitsehen minister van buitenlandsche
Ne u e s Wie nel' Tag e b I at t nopenx de zaken en niet met de nationaal-socialistische
ree?s gemeld~ "v~edesvoorwaar.?en" van de partij:
DUltsche NaZI s. aan de Oostenrüksohs, regee-I :.\lel1 beschouwt te Weenen dit bericht als
ring. . . een proefballon van Duitscha- zijde, waar men
Volgens het Tag e b.l at t zou baron van zaarne het conflict zou b~jIeo'''en zonder dat

Neurath, de Duitsclieministcr- van huitenlnnn, daal'bij het prestige van Hitle~" in' het gedran 0'

sche zaken toen ~ebb~n ingegrepen, daar hij komt. Men zou daartoe zijn aangenmoedig doo~
de voorwaarden met diulomatiek genoeg acht- Dollfuss' herhaalde verklaringen, dat hij gaarne
te voor een openlijke. "bespreking.· Hij zou ze een vergelijk met Berlijn zon wenschen, mits
töen door drie voorstellen hebben vervangen, Oostenrijks onafhankelijkheid volstrekt be-
en wel: Ernstige samenwerking tusschen beide waard blijft.

Derde Blad.

OVERZICHT VAN DE
WEEK.

De Ontwapenings-conferentie gaat
weer beginnen.

Te Parijs wor~en op het oogenblik wederom
.,voorberelden?e besprekingen gehouden over
het ol1twapelllngsvraagstuk tusschen Engeland
en FrankrIJk.
Na afloop van de besprekingen van Dinsdag

werd een comllluniqué gepubliceerd, waarin
het heet, dat de situatie zooals deze thans,
vóór de hervatting der o~twapeningscollferen-'
tie is, besproken werd in een geest van "weder-
zijdsch vertrouwen." De afgevaardigden van
beide Ianden hebben de zienswijzen hunner
respectieve regeerillgen ten aanzien van de
verschil,lende prob Lemen uiteengezet, met het
doel belde standpunten tot elkaar te brengen.

De Britsche vertegenwoordigers hebben, na
afloop, de .resultaten van het onderhoud aan
hun regeenllg meegedeeld. Men verwacht, dat
de bespreki ngen onverwijld zullen· worden
hervat.
, Arthur Henderson, de president del' ontwape-
ningsconferentie is Woensdag reeds naar Ge-
nève vertrokken, waar hij de vooraanstaande
politici zalontmoeten voor verdere' besprekin-
gen over de problemen, welke ter conferentie
zullen moeten worden behandeld.

De Britsche regeering streeft er vóór alles
naar de Britsche ontwerp-conventie welke nog
steeds ter cO.I~ferentie in behandeling is, aange-
nomen te krIJgen. Zooals bekend zal den' 16den
October de conferentie worden hervat
Naar nit Parijs gemeld wordt, zal rnlnister-

president Daladier aan de eerste zittingen van
de yolkenbondsverg.?-denng deelnemen.

Hij wil persoonlijk antwoorden op de uit-
eenzetting, welke de Duitscha minister van bui-
tenlandsche Zaken over de politiek van Duitsch-
land zal geven.

Vol eens een bericht uit Weonen zal bonds-
kanselier Dollfuss zich aan het einde dezer
week naar Genève begeven, om deel te nemen
aan de op 25 September a.s. beginnende zit-'
tine van den Volkenbonsraad. Behalve door
Dollfuss zalOostenrijk in Genève vertegen-
woordigd zijn d?~,r den gezant Schuller.

De Paris SOlI' meent te weten, dat Bon-
cour ;{ch bereid heeft verklaard, toe te stem-
men in een trapsgewijz.e ontwapeniÎngsprogram_
ma, dat in Genève zou kunnen worden uitge-
werkt. Voorwaarde voor deze toestemming is
echter de invo·ering van een automatisehe en
met sancties verbonden controle, welker wer-
kina' eeniae jaren zou moeten worden beproefd.
Jui;t ove~ de instelling dezer controle hestaan
echter meeningsverschillen tusschen EngeIand
en Frankrijk. ..
"Norman Davis verklaarde voor zIJn vertrek

nit Londen dat men geen positieve resultaten
mag v.erw;chten vóór de beëindiging ~an de
zedachtenwisselinê tusschen de verschi llende
~eneerino'en en dat deze gedachtenwisseling zal
vo~rtdUl~n tot den aanvang, der conferentie,
d.i. tot 15 ·Octobér. '

Ook Henderson uitte zich niet zeel' optimis-
tisch en Ieade er den nadruk op, dat de toe-
stand sede;t de laatste zitting der ontwape-
ningsoonferenUe veel meer gespannen is ge-
worden. Hij hoopt echter, dat tenslotte ieder
zich zal laten overtuigen van het nut der ontwa-
peningseo'l1ferentie.
De Engelsche onderstaatssecretaris voor bui-

lelllandsche zaken, Eden. heeft met Londen ge-
telefoneerd, ocrn. met mi nister=presf dent Mac
Donald, en daarbij, naar de D a i 1y H era 1d
meldt, geen twijfel gelaten dat de Fransche
voorstellen in hun huldigen vorm een volledige
mislukking der ontwapeningsconferentie zou-
den tot gevolg hebben.

In Ber'Iijusche politieke kringen is· het" oor-
deelover de Engelsch-Fransche besprekingen,
'welke in Parijs zijn gehouden aldus, dat blijk-
haar de situatie nog niet opgehelderd is.

Wanneer speciaal in de Engelsehe openbare
meening de gedachte naar voren komt, dat men
met controle zou kunnen instemmen, indien
deze alleen tot het Europeesche vasteland be-
p.erkt blijft, dan kan die opvatting slechts ab-
surd en volkomen onmogelijk worden genoemd.

Het is eenvoudig onaannemelijk, dat Enge-
land de controle voor zichzelf niet erkent en
toch wcnscht, dat deze op het vasteland
wordt ingevoerd. Of de controle is algemeen
en op alle staten van toepassing, of zij wordt
niet gehouden.

Het is geen maatstaf voor de veiligheid, dat
de zwaar-bewapende staten tot een accoord
willen komen over de eischcn der veili chetd:
de _beslis.sin~ over ~en omvang der veiligheid
k-an nOOIt Iiggen bIJ diegenen die voldoende
<1ewapend zijn. Niet de sterke de zwakke moet
de veiligheid bepalen. I '

'Vanneer verder in de hesehouwin aen over
de co;Jtrole openlijk ervan worden o'~sproken.
dat zij ook za] gelden voor de ont;apenings-
bepalingen, opgenomen in 't verdraz van Ver-
sailles, dan moet dit ook volkomen ~nmögelijk
worden genoemd. Van ee.n controle inzake de
uitvoering van de olltwapeningsbepalingen
van het verdrag van Versailles kan "een sprake
zjjn. Slechts de nieuwe stand 'del' b-;'wapening,
waarmee thans zal worden beo'onnen, kan 'en
mar; gecontroleerd worden. "

De All1~rikaansehe gedelegeerde ~oor de
Ontwapen,lIlgsconferentie Norman DaVIS, heeft
DinsdagmIddag, begeleid door den Amerikaan-
sehen ambassadeur in Zürich Wilson. en den
[ur-id ischen adviseur Dulles 'den Franscheh
minister van buitenlandsche zaken een .bezoek
gebl'acht, dat een uur duurde. In aansluiting
hierop begaf Norman Davis zich naar het mi-
nisterie van 001'10" waar hij een kort onder-
houd had met den""premier Daladier, die hem
een schr~iven van den Amerikaanschen staats-
president overhandiade. Van hier keerde hij
terug naar den Qlla{'d'Orsay teneinde zijn 'ge-
dachtenwisselin "en met Boncour voort te zet-
. ,welke laatst~ intusschen den Italiaansehen

,bassadellr te Parijs ontvangen bad, teneinde
dezen in te lichten over den stand der onder-
handelingen.

Een officieel communique over de verschil-
Ie nele hespt-ek ingen wor-dt niet gepubliceerd.
Ook de tekst van het schrijven van Roosevelt
zal wa:U'schijnlijk niet wo,-:den gepubliceerd
daar, naar in politieke kringen meegedeeld
wor dt, het een zuiver persoonlijk schrijven
betreft. De algemeene indruk, dien men in
Fral1sclle kringen na het einde van den twee-
den dag der Pariische besprekingen heeft,
wordt nog steeds gunstig genoemd.

ten tot de wereldontwapening. Ofschoon toege-
geven moet worden, dat moeilijkheden in den
weg staan heeft het jongste contact tot een dui-
delijke aanmoediging gegeven. Deze nauwe
overeenstemming tusschen Frankrijk en Enge-
land over de thans te bespreken punten doet
hopen, dat Duitschland zal toestemmen. De
politieke veranderingen die in Duitseliland heb-
ben plaats gehad ,mogen echter niet over het
hoofd worden gezien en met het oog hierop is
het geenszins verr àssend dat de Fransche re-
geering en de Fransche openbare meening dnb-
bel nerveus geworden zijn. Dit maakt de toe-
stand echter moeiliiker en meer belangrijk. De
Engelsche regeering is van meening, dat alles
in het werk moet worden gesteld aangezien een
niet tot stand komen van een overeenstemming
ver-gaande gevolgen zou hebben. De kwestie
der controle, die in de laatste dagen bijzonder
de aandacht. getrokken heeft, is eigenlijk slechts
een probleem" van procédé en machinerie. In
regeeringskringen is men van meening, dat de
besprekingen over dit punt geen onoverwinne-
Iijke hinderpaal' zullen hlijken voor een alge-
meene ontwapeningsovereenstemming.

Toenadering tusschen. Duitschland
en Üostenrijk?

een couponbelasting, tot heffing
van een belasting op het vermo-
gen in de doode hand, tot heffing
van een cr isisinkomstenbel asting,
tot verhocging van den tabaks-
accijns en tot heffing van een
accijns op gebrande koffie,
Wetsontwerp tot wijziging van

het tarief der inkomstenbelasting
waarvan (met inbegrip der hef-
fing van 20 opcenten) meer wordt

verwacht
Totale raming voor deze wets-

ontwerpen

20 "

1.5 "
100.5 millioen

HOE HET TEKORT GEDEKT ZAL
MOETEN \VORDEN.

Bij de uiteenzetting der plannen om tot dek-
king van het tekort te geraken, stelt de minis-
ter weder voorop het verschil. dat er bestaat
iusschen het formeele tekort mede als gevolg
van het afloopen van een groot aantal tijdelijke
heffingen en het materieele tekort, dat over-
blijft, wanneer de verlenging dezer heffing-en
als vaststaand wordt aangenomen.

De volgende heffingen (alle geraamde op-
brengsten) komen op 1 Januari resp. 1 ~lei 1934:
te vervallen:
A. Geheven ten bate van de algemeene mid-

delen: opcenten op de invoerrechten, 15 opcen-
ten op den accijns op hier, waarvan reeds opge-
nomen onder de middelen voor 1934 en 20 op-
centen op den accijns op suiker, totaal
f 19.230.000;

B. Geheven ten bate van den geworien dienst
van het Leeningsfonds 1914. Opcenten op de
aanslagen in de grondbelasting wegens ge-
bouwde eigendommen. Verdedigingsbelasting I,
20 opcenten op de hoofdsom der Inkornstenhe-
lasting, 55 opcenten op de hoofdsom der Ver-
mogensbelasting, 33 opcenten op de aanslagen
in de Dividend- en Tantièmebelasting enz., 20
opcenten op' den" accijns op wijn, 10 opcenten
op den gedistilleerdaccijns, opcenten op het ze-
gelrecht van buitenlandsche effecten, totaal
f 27.758.000.

C. Geheven ten bate van den Crisisdienst
van het Leeningsfonds: Invoerrechten op Zuid-
vruchten en 30 opcenten, 60 opcenten op dell
accijns op wijn, 10 opcenten op den accijns op
suiker, 50 opcenten op den tabaksaccijns op
sigaretten. extra-opcenten op het zegelrecht van
buitenlandsche effecten, totaal f 13.150.000.
D. Geheven ten bate van het Gemeentefonds;

2/3 deel van 30-150 opcenten op de hoofd-
som der Gemeentefondsbelasting en 30 opeen-
len op de hoofdsom der Vermogensbelasling,
welk bedrag in het budget zou ....vcrden ver-
werkt door een vermindering van uitgaven we-
gens tekort op het. Gemeentefonds, totaal
t 16.260.000.

Indien de heffing van deze belastingen in-
derdaad werd beëindigd, ou derhalve net
tekort op den dienst 1934 worden vergroot met
een bedrag van f 19.230.000 + f 27.758.ÜOO+ f 13.150.000 + f 16.260.000 = f 16.398.000.
Het is derhalve onvermijdelijk deze heffingen

te verlengen.

De voorlezing der Troon-ede door H. iff. de Koningin bij gelegenheid der opening van
de Staten-Generaal, urelke Dinsdagmiddag te Den Haag plaats had.

W'etsontwerp tot heffing van
een omzetbelasting, inmiddels
door de Tweede Kamer' aan-
vaard

Wetsontwerpen tot heffing van
millioen

De rijksb,egrooting over 1934.

Vermindering van den salar islast,

Een verdere vermindering van den salaris-
last zal, zegt de minister, onvermijdelijk zijn,
'Vat dit aangaat, is de regeering van oordeel,
dat het geen aanbeveling verdient het systeem
der tijdelijke kortingen te bestendigen. Het is
immers hoven twijfel verheven, dat er geen
sprake van is, dat de thans geheven tijdelijke
kortingen, die op 1 Maart 1935 zullen komen te
vervallen, na dien datum kunnen worden ge-
mist. De regeering acht het daarom noodzake-
lijk, dat eene geheel nieuwe salarisregeling
wordt vastgesteld. waarbij dan tevens fouten
in het huidige stelsel kunnen worden wegge-
nomen.
Daar het niet mogelijk is die vaststelling zoo

Eindci JEers:"inkomsten 463 millioen, uitgaven

730 milfioen, tekort 267millioen.

8.";

Bezuinigingen.
Trekt men men 190 millioen de 160 millioen

aan nieuwe belastingen af, dan hlijft er nog een
84 millioen over, welke de minister door bezui-
nigingen hoopt te vinden.
Daartoe zullen, zegt de minister, zeer belang-

rijke wijzigingen moeten worden aangebracht
in de uitgaven van de departementen van On4
derwijs, van Defensie en van Waterstaat, ter-
wijl bijzondere maatregelen zullen moeten wor-
den getroffen met betrekking tot de uitgaven
ten laste van het gemeentefonds en de salaris-
regeling voor het rijkspersoneel.

De begroeting van Onderwijs zal 15.5 milhoen
moeten bezuinigen, die van Defensie 12 mil-
lioen, .

Waterstaat zal 32.5 millioen moeten leveren:
20 millioen op de spoorwegen, 3.5 millioen door
een gewijzigde financiering van den bruggen-
bouwen temporiseering van den wegenaanleg,
9 millioen door hoogere opbrengst van heffin-
gen.
Door een vermindering in de uitkeer ing mt

het gemeentefonds zal 8.4 millioen worden be-
spaard.
'Vat aan de 84 millioen nog ontbreekt (On-

derwijs 15.5, Defensie 12, Waterstaat 32.5, ge4
meentefonds 8.4, te zamen ruim 68 millioen) zal
worden gevonden door een verdere verminde-
ring van den salarislast tot een bedrag van
15% millioen.

Het tekort wil de minister

9.5 millioen \ Dit tekort wenscht de minister van Finan-
, ciën weg te werken door het heffen van nieuwe

1,2 " belastingen en door bezuinigingen.

13.1 "

3. De opcenten op den slliker~
accijns'

4. De opcenten ten bate van
den gewonen dienst van het
leeningsïonds 1914, omvat-
tende opcenten op de
grondbelasting. de vei-dedi-
gingsbelasting, de vermo-
gensbelasting, de dividend-
e~, tantièmebelasting, d~n
wunaccuns, den gedistIl-
leerd-aciins, het zegelrecht
van buitenlandsche effecten 27.7

5. Heffingen ten bate van den
erisisdienst van het leenins-
fonds, omvattende invoer-
rechten en opcenten op
Zuidvruchten, olJCenten op
den wijnaccijns, den suiker-
accijns, den tabaksaccijns op
stsaretten. extra opcenten
op het zegelrecht op bui-
tenlandsche effecten

6. Opcenten 9P de hoofdsom
Dit, ontzaglijk tekort van 267 millioen rekent der gemeentefondsbelasting

de minister met 76 millioen te verminderen en op de hoofdsom der
doordat hij voorstelt, alle tijde lijke heffinoen vermogenshelasting 16.2"
welke met 1 Januari 1~34 zouden aflooperl: t~ Daar al deze heffingen gehandhaafd blijven,
verlengen. wordt het oorspronkelijke tekort van 267 mil-
Deze heffingen ziin : I' lioen verminderd tot ruim 190 millioen.
1. De opcenten op de invoer

rechten,
2. De opcenten op' den .hier

accijns

dekken door:
, hehoud der tijdelijke, afloopende
heffingen: '.. .• 76 millioen;
nieuwe belast. : 106.5

"bezuinigingen: 84.5

D,r. Coliin, de minister-president begeeft
ZIch naar de opetunq del" Staten-Generaal,
urelke Dinsdagmiddag dool' H. M. de

Koningin plaats had.

\
De eindcijfers ~ler rijksbegrooting voor 1934

wijzen aan:
in uitgaven
in inkomsten

730 mil lioen,
'163 millioen,
267 millioen.

Het Engelsche kabinet h.eeft Woensdagrnid-
dag een zitting gehouden, die twee uur duurde
('.)1 waar alle ministers met uitzondering van
BnJdwin en Runciman, die niet in Londen aan-
wezig z~in, waren verschenen.

Na het einde der zitting werd er in verant-
woordelijke kringen de nadruk op gelegd, dat
het Engelsche ontwapeningsvoorsteJ nog steeds
het middelpunt vormde der onderhandelingen
eu dat dit voorsrel volkomen van krucht was.
Alles wat menschelijk slechts mogelijk is ter
bcrelkll1g van een ontwapemngs-overeenkomst
zal men doen.

De ontwapeningsovereenkol11st moet de 011-
derteekening van alle mogendheden dragen en
een aanzienlijke en werkelijke bijdrage bevat-

derhalve een nadoelig saldo van

Bestendiging van tijdelijke
·heffingen.

H. ;l[. de Koninqin heeft Dinsdagmiddag de plechtige opening verricht der Staten-Generaal te Den Haag. De aankomst del' Koninklijke familie in de gouden koets
op het Biunenlio], Rechts op liet bot-des de commissie van. ontvangst. H. M-. de Koniuqin ,heeft, de troonrede ill de hand,



2 DE STAD OSS
EERSTE KAMER.bjdig.te doen geschieden, dat zij vóór 1 Januari J verminderd worden; ook de gemeentelijke be- Gereserveerd voor subsidie voor lagere scho-

1H35 In werking zou kunnen treden, IS bet on- grootingen zullen vei-lichting van lasten onder '1('11 voor nljverb eidsonderwijs voor jongens
ontkoombaar voor den duur van het jaar 1934 vinden. \\ ordt f 7.2.)5.602. Hiervan zullen profIteeren
nogmaals een tijdelijke korting op te leggen. o.m. de Phllipsjongens-nijverhevlsschool te
Aanvankelijk is de regeering van oordeel, dat SCHOOLOPZIENERS BIJ HET Eindhoven, de avondniiverheidsscholen te Deur-

dat zou kunnen geschieden in den vorm van BEWAARSCHOOLO~DERWIJS. ne, DIemen, Geertruidenberg, Helmond. Heus-
eene verhocging der bestaande korting met 5 den, Made, Mlll, Millingen Oosterhout, Oss,
percent van het salaris voor alle ambtenaren De minister van Onder-wijs stelt voor, het St. Oedenrode, TIlburg en Vught ; voor de ge-
en een verhoogde korting voor de ongehuwde aantal schoolopzieners van het bewaarschool- meeute liike avondscholen 0.111. te Bergen op
ambtenaren in dezen zin, dat de thans toegepaste ouder-wijs te verminderen van 14 tot 13, als zijn- Zoom, Boxmeer, Eindhoven, Grave, 's-Hertogen-
verminder-ing van 3 ten honderd na den 25 ja- de een eerste stap om te komen tot de opuet- bosch; voor den avondcursus van de textiel-
rrgen leeftijd met 1pct. per jaar wordt verhoogd fing van het ambt. Het toezicht op dit onder- school te Eindhoven.
tot 10 pct. van 32-jangen en onderen. In ge- WIjS zal weer. evenals voor 1921, bij de gewone Voor de scholen "\oor huishouden, landbouw-
zinsverband levende eenige kostwinners zullen mspectie komen. huishouden, vrouwelijke handwerkcn en maat-
daarbij met gehuwden worden gelijkgesteld. schappelijk werk wordt voor subsHhen toege-

, GECOMMITTEERDEN BI.T DE ElND- staan f 3.'724.230, (vorig jaar f 3.963.630).
EXAMENS DER H. B. S. HIervan zullen een gedeelte ontvangen de

R. K. Volkshuishoudschool te Bergen op Zoom,
Vermindering 'Van het aantal. de kook- en industrfeschool te Breda, H. K.

Vakschool voor Meisjes St. Anna en Centrale
R. K. Huishoud- en Industrieschool St. Martha
te Eindhoven, R. K. Huishond- en Industrie en
Vakschool voor Meisjes St. Christina te Hel-
mond, de R. K. volkshuishoudscholen St. Mar-
tha, St. Catharina, St. Jacob, St. Petrus Banden
en de R. K. huishoud- en industneschool dezer
parochie te 's-Hertogenbosch, de volkshuishoud-
school .,St. Martha" te Oisterwijk, de vakschool

Opheffing van kantongerchten en voor meisjes "St. Dionvsius" en de volkshuis-
rechtbanken. hondschool "St. Ursula" te Tilburg, de R. K.

huishoudschool te Veghel, de vakschool voor
meisjes te Vught; de huishoudschool te Boxtel.
Tevens zullen o.rn. subsidie voor landbouwhuis-
houdonderwijs ontvangen de N. C. B. en de
Philipsvcreeniging voor onderwijs en volksont-
wikkeling. De subsidie voor de R. K. Leergan-
gen zal f 34.000 bedragen.

Nijver heidsond erwijs.

Een ontwerp-kortingsregeling van deze strek-
king is bij de Centrale Commissie voor georga-
niseerd overleg in ambtenarenzaken aanhangig

Zoo zijn de 84 milhoen bereikt en daarmee
ook de 190 mil lioen en ten slotte ook de 267
milhoen van bet aanvankelijk tekort.

Het ligt in de bedoeling van den minister van
Onderwijs om door verminder-ing van het aan-
tal gecommitteerden bIj de eindexamens aan de
H: B. S. te geraken tot verlaging van de kosten
dier examens.

DE UITGAVEN IN 1934 EN 1933.

Wij laten hier nog volgen een vergelijking der
UItgaven over 1934 en 1933 van de verschilfen-
de hoofdstukken'

DE '3EGROOTING VAN JUSTITIE.

1933
f 1.850.000

"
1.965.789

" 3.829.2;:;\)

" 27.102:-424

" 9.417.527

" 159.616.685

" 77.737.550

" G3.876.307

" 88.469.145

" 64.552.596

" 13.095.261

" 55.634.638

" 5.416.556
50.000

1934
Huis der Koningin f 1.850.0()0
Hooge ColI. v. Staat" 1.932.089
Buitenl, Zaken ••• " 3.G22·933
Justitie •....••••• " 26.255.769
Binnen]. Zaken ..• " 13.186.504
Onderw. K. en W. l:ï4.130.930
Nationale Schuld _." 97.372.201
Financiën " 143.076.705
Defensie _•.••••• " 87.887.483
Waterstaat •..•.• " 75341.751
Econom. Zaken ..,. 11.790.269
Sociale Zaken •..• " 109.164.740
Koloniën . . . .... . 4.714.417
Onv. Belastingen .. " 30.000

In de memorie van toelichting bij de hegroo-
ting van Justitie wordt opgemerkt, dat bij deze
begrooting is gerekend op de opheffing van
verschillende kantongerechten en rechtbanken.
Er is dan ook ruim twee ton minder uitgetrok-
ken voor personeel en materiaal voor kanton-
gerechten, rechtbanken en huizen van bewa-
ring.
Het wetsontwerp-Donner, dat tot de Kamer-

ontbinding aanleiding is geweest, keert dus in
den een of anderen vorm terug.

Totaal r 572.643.737 INKOMSTENBELASTING.f 730.534.792

De uitgaven over 1934 zjjn dus f 157.891.055
hooger dan in 1933. Eenige verhooging van het heff'ings-

percentage voor inkomens boven
f 70.000.

DE VERSCHILLENDE NIEUWE
WETSONTWERPEN_ BIj de Tweede Kamer is een wetsontwerp

mgediend tot technische herzIening van hel
tarief der inkomstenbelasting.
De afschaffing van de Ver dedigingsbelasting

II en de verwerking van haar verlaagd tarter
111 het tarief der inkomstenbelasting bij de w ~t
van 24 .Januari 1930, bracht de ongelijkhei-I
mede, dat de toeneming van het Inkomen tus-
schen f 1150 en f 2000 aanzienlijk zwaard" ..
wordt belast dan de toeneming van het inko-
men tusschen f 1100 en f 1150 en die tusschen
f 1200 en f 1250. Onder het vigeerend tarief
wordt bIj een inkomen van f 1100 een hedrng
van f 4.60 gebeven en hij een inkomen van
11.50 een bedrag van f 5.40; dit verschil van

f 0.80 stijgt tot een bedrag van f 1.60 hij inko-
mens van f 1200 (geheven wordt daar f 7.-)
terwijl het daarentegen weder daalt tot eer{
verschil van f 1.- bij inkomens van f 1250.
Het onderhavige wetsvoorstel streeft er naar

deze ongelijkheid weg te nemen. door de be-
lastingbedragen voor de inkomens beneden
f 1600 meer geleidelijk te doen opklimmen.

Daarnaast wordt voorgesteld het heff'ings-
percentage voor inkomens boven f 70.000 iets
te verhocgen. Voor inkomens boven f 70.000 rot
en met f 85.000 en voor inkomens boven f 85.ÛOO
zal de toeneming van het inkomen worden to
last met respectievelijk f 13.50 en f 15.- in
plaats van f 13.30 en f 13.50, voor elk geheel
bedrag van f 100. Het resultaat van een en
ander zal zijn, dat de inkomstenbelasting voor
het dienstjaar 1934/35 in hoofdsom naar schat-
ting f 1.900.000 meer zalopbrengen dan bij oe-
houd van het bestaande tarief het geval zal
zijn. Van dit bedrag komt 2/3 of 1.266.000 ten
bate van de Biiksbegrooting voor het dienst-
Jaar 1934.

Met het oog op de versterking van de inkom-
sten van's Rijks schatkist zijn verschillende
wetsontwerpen ingediend. De voornaamste la-
ten wij hier in het kort volgen.

VERMOGENS- EN GEMEENTEFONDS-
BELASTING.

Heffing van opcenten vóór een jaar verlengd.

Bij de Tweede Kamer IS een Wetsontwerp in-
gediend tot heffing van opcenten op de ge-
meentefondsbelastmg en de vermogensbelasting
over het belastingjaar 1934-1935 (verlenging
der wet).

De opbrengst van de voorgestelde heffing
over 1934-1935 wordt geraamd voor de opcen-
ten op de gemeentefondsbelasting op f 21.000.000
en voor de opcenten op de vermogensbelasting
op f 3.390.000. Van het totaal ad f 24.390.000 zal
2/3 of f 16.260.000 ten goede komen aan de
Hijksbegrooting voor het dienstjaar 1934.

DE COUPONBELASTING.

Wetsontwerp ingediend.

Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp
!ingedIend tot heffing van een couponbelasting.

Aan de belasting zijn alle coupons onder-
worpen,

De opbrengst van deze belasting wordt ge-
raamd op 64 milhoen gulden, bij een percentage
van 2 %.

BIj artikel 2 -wJjst de minister op .;Ie moge-
Hjkheld, vooral bij de vennootschappen tot een
concern behoorende, dat een in Nederland ge-
vestigde vennootschap recht heeft op de obli-
gaties eerier bmnenlandsche vennootschap of op
de aarideclen of ohligaties eener buitenlandsche
vennootschap zonder dat daarvan bewijsstuk-
ken zijn afgegeven. Ook dan moet de opbrengst
door de belasting worden getroffen.

RADIO-UITZENDING VAN TROONREDE
NAAR OOST EN WEST_

Volgens de voorloopig ontvangen berichten,
is de uitzending van de Troonrede naar Neder-
landsch-Indië en Ned. West-Indië een succes
geweest. Indië berichtte, dadelijk nadat de ko-
ningin had uitgesproken:WETSONTWERP TOT VERHOOGING

'fABAKSACCIJNS.
"Uitzending opening Staten-Generaal door

H. M. de koningin zeer geslaagd; doorgegeven
aan radiovereenigingen te Bandoeng, Batavia,
Semarang, Soerabaja, Medan en Makassar".
Uit Curaçao kwam het volgende bericht:
"Ontvangst zeer goed, alles goed te volgen".

Alleen Suriname meldde eenige fading, maar
in bet algemeen kon men de uitzending goed
volgen.
Dit is een volledig succes voor de Rijkszen-

ders te Kootwijk, die de uitzending verzorgden.
Ter onderstreeping daarvan wordt nog mel-

ding gemaakt van bet volgende telegram, dat
reeds zes minuten over halfdrie binnenkwam:

Ingediend is een wetsvoorstel, waarbij de
accijns voor sigaren en rook- en pruimtabak,
voor snuif en voor sigaretten wordt verboogd
voor sigaren en gekorven tabak tot 221/2 0/0
en voor sigaretten tot 37lf2 % van den klein-
handelsprijs.

De verhoogde accijns over een vol jaar be-
rekend zou een hoogere opbrengst kunnen le-
veren voor: sigaren van rond f 10.000.000;
rooktabak, enz. van rond f 2.000.000; sigaret-
ten van rond f 2.000.000; te zamen f 14.000.000.

Voor 1934 verwacht de minister alleen niet
meer dan een bate van 10 mIllioen.

Voor wat betreft de heffing van den verhoog-
den accijns op sigaren, die op 1 Januari 1934
voorhanden zijn bij winkeliers en grossiers, is
het systeem gevolgd, dat bij de verhooging van
den accijns op cigaretten en rooktabak, enz. in
1925 en hij de 'opcentenheffingen op den ciga-
rettenaccijns van 1931 en 1932 is toegepast en
dat hierin bestaat, dat den winkeliers is toege-
staan gedurende drie maanden na het in wer-
king treden van de wet te verkoopen, zonder
dat in dat tijdvak de verhoogde accijns zal
moeten worden betaald. Eerst van de op 1
April 1934 nog bij debitanten in het vrije ver-
keer voorhanden sigaren zal dan de verhoogde
accijns verschuldigd zijn. De winkeliers zullen
dus een zekeren tijd hebben om hunne voorra-
den van de hand te doen.

Met betrekking lot rook-, pruimtabak en
snuif en sigaretten is van navordering afgezien.
De practijk heeft geleerd, dat gekorven tabak
niet bij groote hoeveelheden door debitanten te-
gelijk wordt ingeslagen, terwijl het verschil tus-
schen den thans geheven wordenden sigaretten-
accijns (33 1/3 procent van den kleinhandels-
prijs) en den voorgestelden accijns (37% pro-
cent van den kleinhandelsprijs) niet van zoo-
danige beteekenis is, dat 0" ergroote inslagen
vóór 1 Januari 1934 door kleinhandelaren en
grossiers behoeven te worden gevreesd.

"Luisteraars Nederlandsch Oost-Indië ont-
roering letterlijk kennisnemend geheeie uit-
zending brengt dank. Bond radiovereenigin-
gen, Van Baelen".

DE PROVINCIE EN DE RIJKS-
BEGROOTING.

Hoofdstuk V: Binnenlandsche Zaken.

Op de njksbegrooting voor hel departement
van Binnenlandsche Zaken is ten bheoeve van
Brabantsche krankzinnigengestichten UItgetrok-
ken, voor het g( sticht te Woensel f 579.797, te
Grave f 92.028.

Hoofdstuk VI: Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen.

Hooger onderwijs.

Op de begroeting is voor de Nederlandsche
handelshoogeschool te Rotterdam uitgetrokken
f 53.270; voor tegemoetkoming in de kosten van
de voorziening in ouderwilslokalen voor bij-
zondere universiteiten f 8000.

Voorbereidend H()oger en Middelbaar
Onderwijs.

RIJKSINSPECTIE
LICHAMELIJKE OPVOEDING.

Op de begroeting van Onderwijs wordt voor-
gesteld de betrekkingen van rijksinspecteur der
Iichamelijke opvoeding op te heffen.

Ten behoeve van de gemeentelijke gymnasra
is uitgetrokken f 505.000. Voor subsidie komen
dit laar o.m, in aanmerking de gymnasia te
Breda en 's-Hertogenbosch. Ten behoeve van
hijzondere gymnasia is uitgetrokken f 855.900.
Voor subsidie komen o.rn. in aanmerking het
R. K. gymnasium te Eindhoven en te Rolduc
Ten behoeve van bijzondere Hoogere Burger-

scholen en Lycea zullen verleend worden aan
voorschotten f 3.362.000 en aan subsidiën
r 2.476.125 (v.j. f 2.979.800). Voor subsidie komen
o.m. in aanmerking het St. Janslyceum te 's-Her-
togcnbosch, het Mana-Lvceum te 's-Hertogeu-
bosch; de R. K. H. B. S. te Bergen op Zoom, het
R. K. Lyceum te Breda, het St. Catharina Ly-
ceum te Eindhoven, de R. K. H. B. S. te Eind-
hoven en Helmond, het St. Norbertus en St. Ger-
trudis Lyceum te Roosendaal, het St. Odulphus
Lyceum en het R. K. Lyceum voor meisjes te
Trlburg, de R. K. H. B. S. met 3-jangell cursus
te Waalwijk en de R. K. H. B. S. te Waalwijk.

ZUIDERZEEFONDS.

De begroeting sluit over 1934 met ruim 13
millioen.

De regeering wenscht met de inpolder-ing der
Zuiderzee door te gaan, althans wanneer deze
arbeid geldelijk mogelijk is.

DE NACHTTREINEN.

Voortgegaan zal worden, zoo lezen WIJ In de
Waterstaatsbegrooting, met het opvoeren van
het nuttig effect der nachttreinen, door ook die
plaatsen waar thans de post van de nachttrei-
nen nog niet in de eerste bestelling kan worden
opgenomen, door middel van autodiensten dan
wel op andere wijze met de nachtposttreinen III
verbinding te brengen.

OPHEFFING GEZONDHEIDSCOMMISSIES.

Van de uitgaven ten behoeve der Middelhare
Scholen voor techniek. nijverheid, mijnbouw,

Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp niiverhcidskunst en leekenen is f 1.259.800 voor
ingediend tot wijziging van de Gezondheids-l subsidie bestemd.
wet (opheffing van de gezondheidscomrnissics.) De afd. middelbare technische school van de

De Rijksbegrooting kan daardoor met f 53.200 K. T. A. te 's-Hertogenbosch krijgt haar deel.

Wijziging van de Gezondheidswet.

In de Waterstaatsbegroohl1g 1934 ZIJn voor
wat de provinclt' Noord-Brabant betreft UItge-
trokken de volgende bedragen:

Onderhoud en verbetering van de Noord de
Oude Maas, het Spui, het Mallegat en de Do~dt-
sche Kil f 552.000.
_Onderhoud en verbetering van 't Hollandsch

DIep, het Haringvliet, het zeegat van Goeree
het Hellegat, het Voll-erak en de Krannne;
f 113.000.
Verruiming Van den zuidelijken mond van

het Brabantsch vaarwater f 35.000.
Onderhoud en verbetering van de Maas de "Op economisch gebied - aldus het Jibe-

afgedamde Maas, het Heusdensch kanaal: de rale blad - had daarentegen een beslister
Bergsche Maas, het Oude Maasje en den Amer zeluid kunnen klinken, waarvan dan meer
en daarmede III verband staande werken leiding ware uitgegaan. Wij gelooven .~iet mis
f 576.500. te tasten, indien wij het voornamelljk aan

Hiervoor is voor onderhoud van het kanaal deze lacune toeschrijven, dat de versclrillende
's-Hertogenbosch_Drongelen en werken in besproken of aangeroerde onderwerpen met
den voormahgen Baardwijkschen overlaat be- 111 een algemeen verband zijn gebracht, waar-
stemd f 4666.14 ell voor 'l aanschaffen en ver- door de rede aan suggestieve krucht belang-
werken van hout aan de draaibrug te Nederhe- nik zou hebben gewonnen.
mert en aan de rolbrug over het Zuiderkanual Het blad zegt te hopen. dat het kabinet zich,
bi] Besoven f 20492.35. met den heer Colijn bhjkens diens rede in

BIjdrage aan het waterschap "Het Stroomge- unt.-rev. kring op 21 September 1932 te
bled vall de Dommel" in de kosten van verbete- Utrecht, doordrongen heeft getoond van het
rmg van de afwatering van de Dommel f 5000 besef; dat er een behoorlijke verhouding dient
(v. j. f 115.üOO). ' te bestaan tusschen bezniniging en belasting-
Bijdrage aan het waterschap "Het Stroornge- verhooging ; een verhouding van 70-63, zoo-

bied van de Aa" in de kosten van verbetering als werd aangetroffen in de toenmalige Mil-
van de afwatering van de Aa f 7700 (vorig jaar lioenennota van minister de Geer, kwam den Deze rede werd door alle leden staande aan-
f 90.000). anti-rev. partijleider "met zoo heel gunstig" gehoord en met applaus beantwoord.

Onderhoud en verbetering van de havens in voor. In het bijzonder zal kunnen blijken,
Noordbrabant, daaronder begrepen de rivier- hoe de wijziging in de departementale indee-
werken bij de havens te Moerdijk en Wiltem- ling, waardoor het aantal departementen met
stad f HOOO. één is vermeerderd ten koste van de daar-
Onderhoud en verbetering van het kanaal door onmiddelhik veroorzaakte vermeerde-

van St. Andries en den afslmtchjk te Heere- ring van uitgaven, toch kan leiden tot bespa-
waarden f 7200. rrng. Want deze IS door den minister-presi-

Onderhoud en verbeter-ing van de Zuid-Wil- dent 111 zijn rede op 2 Juni j.l. verwacht op
lemsvaart f 277.600. grond van een door die departementale or-

Onderhoud en verbetering van het \Vi111el- lSanisahe bewerkte fusie van belangen.
111ll1a-en Markkauaal en van het benedendeel Dat naast de voorgenomen verlaging van
van de Donge f 75.000. . de 100l1en en salarissen van het rjjksperso- Op voorstel van den voorzitter- wel d besloten,

Onderhoud en ~'erbetenng van de gekanali- neel een nieuwe bezoldigingsregel'ing in voor- de fmancieele wetsontwerpen (opcenten op de
seerde DIez~} 10.~OO.~ 0 ' • • b~reidlllg is, welke op 1 Januari 1935 in wer- gemeentefonds- en de vermogensbelastIng, tech.

Een bedrag van f 2:>0.00UIS "el aarnd ells bij- king zal treden, mag welficht worden opge- nische herzienin a van het tarief der inkomsten-
drage aaln de gemeeukte EIlndhovEen dlll1de kosten vat als een poging om tot een herziening van belastins heffll1;;' van een couponbelastma ver.
van aan eo van een anaa van In roven naar d I I . t ak 0 d ,."" "',h~1 Wilhelminakaal. cr c c G het oon

h
- en sa ans-nodrmen : geti~ enI' n der hocging van den tabaksaccijns enz.) te verzenden

E bed f "'362- . d I hiid e aan rengen van eze correc e za aan e naar een comrmssie waarrn werden aangewe-"en eurag van .,:; ::J IS oeraam a S lJ ra- ti cl I ikl ld' k ti er dl" c
a < j 0 c t R "'d I N' . 1) e IJ, ierr van e Ol' mgen an we een Izen de heeren Ketelaar, Snoeck Henkernansge aan ne "emeen e oosen aa en I ispcn In einde worden bereid." , Sh"
de kosten van verbetermg van den weg Roosen- . F leskens, v. d. Tempel, c outen, Sur-ing en
daal-c-Belgische grens I " Biercma, plaatsvervangers de heeren Ebels,

<' 'fet V 0 I k gew. agt van een 1 roonred.e, die III T'ilanus, Kortenhorst, J. ter Laan. Smeenk, Van

DE PERS OVE DE ON E donkere omstandigheden weuug vooruitzichten Poll en vos.
; R TRO SR DE. voor meer Iicht opent.

Niet ingenomen is het blad met hetgeen ten
aanzien van de te voeren economische polifiek
wordt aancekondigd. Evenmin met de fi nan-
cieele paragraaf, die tot noodlottige bezuiniging
op voor het volksleven allerbelangr-ijkste uit-
gaven zal lelden.

l{unsten en wetenschappen.

Suhsidiën voor het onderhoud en de instand-
houding van hlstorische gedenkteekenen en van
gebouwen, die oudheidkundige of kunstwaarde
hebben.
N. H. kerk te Breda f 24.440, N. H. kerk te

Ginrieken f 6800, Sint Janskerk te 's-Her-togen-
bosch f 16.000 (vorige begroeting f 25.00û).

Het tempo van de uitvoering van het werk is
vertraagd tengevolge waarvan nog een bedrag
aan subsidie eerder uitgetrokken, beschikbaar
IS. Er kan voor 1934 worden volstaan met
f 16.000 H. K. kerk te Loon op Zand f 1990 (slot-
termijn).

Kerk en teren te Waalwijk.
In de Memor-ie van Teelichting tot Hoofdstuk
VI van het ontwerp der Rijksbegrooting voor
1931 IS medegedeeld, dat voorloopig alleen de
dakruiter zou worden gerestaureerd. Er werd
hiervoor een RIjkssubsidie van f 6000 en een
renteloos voorschot van f 3600 verleend. Voor
uitvoering van de herstelling van het eigenlijke
kerkgebouw, waarvoor toen f 108.000 noorlig
werd geacht ontbraken voor loopig de midde-
len. Thans ziet men kans ook het dak van de
kerk te herstellen, wanneer men er op rekenen
kan. dat het Rijk, evenals voor den dakruiter,
50 pct. der kosten draagt. Aangezien de voor-
ziening urgent IS, trekt de ondergeteekende
voor dit doel thans f 1000 uit, met de bedoeling,
dat dan het hierboven genoemd, reeds uitge-
keerd renteloos voorschot mede als Rijkssubsi-
die voor de dakherstelling zal gelden. Er zal
dan dus f 4600 beschikbaar zijn. Omtrent het
totaal van de kosten van de voorziening zijn
nog geen juiste gegevens beschikbaar. Deze
zullen nader worden verstrekt, hetzij nog bij
Memorie van Antwoord, hetzij bij gelegenheid
van de indiening van het ontwerp der Hijksbe-
gr ooting voor 1935.

De subsidie voor het kasteel Bouvigne loopt
af. Subsidie aan het museum van het Provo Ge-
nootschap v. K. en W. te 's-Hertogenbosch
f 290.- (vorige besrooting f 320).

Subsidieering openbare leeszalen en bihlio-
theken. In overleg Illet het bestuur van de Cen-
trale Vereeniging komt het den minister voor,
dat de onvermijdelijke verdere hezuiniging op
dit artikel het best gevonden kan worden cp
do z.g, plattelanchlleetpurvoorziemng, omdat bij
stopzetting van den Hiikssteun hieraan geen be-
paalde instellingen met daaraan verbonden per-
soneel getroffen worden. De subsidies aan de
provinciale bonden in Friesland, Gelderland,
Groningen, Limburg, Noordhrabant, Utrecht en
Zuidholland zijn derhalve thans tot een totaal
van f 25850 geschrapt, waardoor het arfikel is
verminderd tot f 235.385.

Hoofdstuk VIII: Defensie.

Onderhond en herstelling van milItaire ee-
bouwen te Breda f 36.200, te Geertruidenb~rO"
f 1200, te 's-Hertogenbosch f 13.400, Te Tilbllr~
f 4.650, te WIlhmstad f 11.900. e

Onderhoud van waterwegen.

De biaden van allerleI r-ichting bevatten be-
schouwingen over de Troonrede. 'WIJ Iat en hier
eemge persbeschouwingen volgen

Bij Kon. Besluit is rur. W. Baron De Vos van
Steenwijk wederom aangewezen als voorzitter
der Eerste Kamer.

In de zitting van Dinsdag zei de voorzitter in
zijn openingsspeech o.a.:
Goede, mitsdien verstandige Staten-Generaal,

lullen onder deze omstandigheden er zich meer
dan ooit tevoren voor waren, door langwijlige
redevoeringen, overdadige interpellaties, 011-

doordachte motiên en bemoeIzieke schriftelijke
vragen beslag te leggen op den zoo kostbaren
LIjd van de bewindslIeden, waardoor' de Regee-
ringsactie ten zeerste word. belemmerd.
Naar daden van de Overheid, allerminst naar

De T lj d spreekt van den bijzonder onwellui- woorden van Kamerleden, wordt reikhalzend
denden toon der Troonrede III tegenstelling met uitgezien.
het woord der koningin op haar regeerings- Op een doelbewust, doortastend, krachtig be-
iuhilé. "Dat het geheele volk zware offers moet stuur is het wachten op een vaste hand aan
brengen weet het, maar zeg het met mee- Ihet roer van Staat.
levende menschelijkheid en niet zoo ouder- Stelle deze tak der volksvertegenwoordiging
wetsch liberaal kanselm-ij-zmn-". m dit benauwend tijdsgewricht alles wat klein
In de Troonrede bemerkt men er weuug van dat, is ter zijde. Betoone hij ZIch in deze groote tij-
zooals minister Cclijn indertijd heeft laten ver- den zelf groot. Mede door ZIjn ZWIjgen.
luiden, hij hel grootendeels eens was met het
ur-gentieprogram en de adressen van onze
industnêelen, werklieden, hoeren en tuinders.

geeft, doch terecht heeft - aldus de 1\1 s b. -
de koningin nu de volksopinie duidelijk at-
tent gemaakt op het vaststaand feit, dat, hoe
het toek ornsttge wereldbeeld ook won:en zal,
"bIJ de productie zoowel als bij den nul van
goederer Zich overal versohuivingen openba-
ren, die m menig opzicht een blijvend ka-
rakter schijnen te dragen". Wie ook slechts
over eeruge onentatie-vermosen hesehikt bij
het bezien van de huidige wereldkaart, be-
grijpt, dat hier voor geen ernstigen twijfel
meer plaats IS, al kunnen de meeningen ver-
schillen over den uiteindeliiken stand van
zaken, en wat III verband daarmee de toe-
komstige pcsitre van ons Rijk zal zijn.

Tegen dit perspeetlef past de forsche eco-
nomische paragraaf van de Troonrede."

"Zl) IS lang cn mat, zegt het H u i s g e zin,
een verzameling van DIet nieuwe algemeenheden
en weinig beantwoordend aan den meuwen
"eest die door ons volk vaart, een geest die om
~anpakken cn daden roept.
Zij is een Troonrede als andere en oudere,

alleen nog wat l,laaglijker gesteld, in den toon
van Ik -kan-I t et -niet -gebe teren-dat -de-toestand-
zoo-slecht-Is "

Zal de r'egeermg nu, eindelijk, vastberaden
een handel politiek voeren, in overeenstem-
ming met de eischen van den tijd en de be-
hoeften van ons volk? vraagt het H s g. en
antwoordt·
Men kan het missclllen met veel goeden wil

lezen uit de zeer voorzichtige passages om-
trent de economische politiek maar een reso-
lute, kordate toezegging krijgt men niet.
Bezuiniging zal worden nagestreefd door

salarisver-laging en hesnoeiing van diensten.
Salarisverlagmg blijkbaar ook voor hen, die

het weinige dat ze nog te missen hadden dub-
bel en dwars moeten afstaan aan de nieuwe
en telkens hooger accijnzen, waardoor onze
gezinnen worden getroffen.

Gloort er iets van een gezinspolitiek - die
naar het woord in het program onzer Staats-
partij het heele staatsbeleid moet doortrekken
- in de plannen der regeermg?

Noch den naam, noch de daad treffen wij
daarin aan.
Alleen vernemen we, dat, "zoodra het even-

wicht in de Rijksbegrooting zal zijn verze-
:;:erd", maatregelen zullen worden getroffen
om de arbeiders aan weoningen te helpen,
waarvan de huurprijs meer in overeenstem-
ming IS met het loonpeil, en, in het algemeen,
voor bestaande woningen geleidelijk huurver-
lagmg mogelijk te maken.

Ziedaar het afbraak- en bouwwerk der re-
geering.

Van een nieuw en, .orschen stijl, in overeen-
stemming met de figuur van den minister-pre-
sident, in overeenstemming ook met wat er
nieuws gist bij jongeren en ook ouderen, is
weing te hespe-n-en.

Men zou kunnen zeggen, dat de zaak op den
ouden, bekenden voet zal worden voortgezet.

De Gel der Iand erspreekt van een "kloek
stuk werk" en paraphraseert dan de Troonrede.
Noode mist ze intusschen een regeling om-

trent het cadeau-stelsel en maatregelen tot be-
teugeling van de todnemende openbare zede-
loosheid.

De Sta n d a a r d is zeer tevreden over de
Troonrede: een kloek en evenwichtig staats-
stuk. "Kloek door het ernstig bliik van haar
werkelijkheidszin en haar logischen bouw.
Evenwichtig door haar voorzichtigheid, die wel
krucht moet kennen, maar geen krachtsover-
schatting".

NIeuwe, verrassende dingen worden in de
Troonrede uitgevonden, maar daarvan heeft
ons volk allerminst behoefte.

De Ned e I' Iand e l' zegt, dat de Troonrede
ook nu weer een somber beeld moet geven va n
den economische toestand van ons land. Maar
de regeering zit met bij de pakken neer.

Na het staatsstuk op den voet te hebben ge-
volgd, tuigt het blad van een "alles te "amen
kloeke Troonrede, waarvan de ernst vertr~lU-
wen inboezemt en die in algemeene strekking
beantwoordt aan de beste verwachtingen".

"Over het geheelonderscheidt zich dit staats-
stuk, evenals de regeeringsverklaring van het
kabinet-Colijn op 31 Mei, in gunstigen zin van
de Troonredes, waarmede onder het kabinet-
Ruys de Beerenbrouck de nieuwe zittingen der
Staten-Generaal werden geopend", verklaart
de N. R. Ct. wel vriendelijk.

De l\I a a s b 0 d e vangt aan met er op te WIj-
zen, dat III dr- troonrede op (len voor grond IS
geplaatst ,.het enorme felt" dat we staan op In de Voo r \v a a I' t s schr-ijft hei Kamerlid
een der keerpunten van de wereldhistorie. IYliegen over de Troonrede. l-hj toont Zich be-

ducht, dat .Jicsnoeiing van VCl schillende dien-
"Het is niet <Iechl s een momenteele "gr on- sten" takken "\an onderwijs, "\an volksgezond-

dige verwarr-ing" welke de wereld te Zien heid, van sociale VI'" zekering op het oog heeft.

Derde Blad

Het adres van antwoord op de Troonrede.

't Voorste! van den voorzitter. de Troonrede
met een adres van antwoord te beantwoorden,
werd z. h. s. aangenomen, met aantcekening,
dat de socialisten worden geacht te hebben
teJ_engestemd.

EEN VERGADERING VAN TIEN MINUTEN.

De Eerste Kamer is gisteren tien minuten bij.
een geweest.

In dien tijd heeft ze het adres van antwoord
op de Troonrede - een Iorrneele terugslag op
het woord van de koningin - zonder bespre-
king en zonder stemming aangenomen.

En daarna heeft ze, eveneens zonder hoofde-
lijke stemming. aangenomen een voorstel-
Wibaut tot het aanbrengen in het reglement van
orde van deze wijziging, dat de Kamer zelf den
da-, der open1are beraadslagmg voor een wets-
ontwerp kan vaststellen. Tot dusver berustte
die bevoegdheid bij den voorzitter.
Men herinnert Zich, dat de voorzitter den

2gen Maart van (he bevoegdheid beeft gebruik
gemaakt door de behandeling te weigeren van
het voorstel tot WIjziging der Kieswet, dat bij
de naderende verkiezing aan de groote nar-tijen
een of meer zetels méér zou hebben toegekend.
Zulke grappen kunnen in de toekomst niet

meer voorkomen

TWEEDE KAMER.
De rijksbegrooting.

In de Dinsdag middag gehouden vergadering
der Tweede Kamer bood de minister van Fi-
nancien de rijksbegl'ootll1g voor 1934 aan.

Het voorzitterschap.

De nominatie voor het voorzitterschap had
een vlot verloop.
Nummer één werd de heer Ru y s deB I" e.

I' e nb I' 0 U c k met 74 stemmen tegen één op
den heer Lingbeek en 8 in blanco.

Nummer twee de heer S c hap e r met 67
stemmen tegen 3 op den heer Van DIjk en 13
in blanco.

Nummer drie de heer Van D ij k met 63
stemmen tegen een of enkele stemmen op ecu
paar andere leden,

De Troonrede.

Een voorstel van den heer WIj n k 0 0 p om,
wegens de verschuiving in de bestaande ver-
houdingen, de Troonrede ditmaal met een adres
van antwoord te beantwoorden werd met 83
tegen 4 stemmen ver wor pen.

De vergadering werd to~ Donderdagmiddag
verdaagd.

AANVAARDING VAN HET VOORZITTER-
SCHAP.

De heer Ru y s deB eer e n b r o U c k, op-
nieuw door de koningin tot voorzitter van de
Tweede Karner benoemd, aanvaardde in de ver.
gadering van gisteren zijn ambt met de volgen-
de rede:

Geachte medeleden!

Nu .mij opnieuw door Hare Majesteit de-
Koningin op uwe door mij zeer gewaardeerde
voordracht het voorzitterschap der Kamel."
werd opgedragen, past mij allereerst een
woord van dank voor het in mij gestelde
vertrouwen.

Voor hem, wien het voorrecht te beurt valt
uwe beraadslagingen te leiden, is op dit oogen-
blik zelfbeperking meer dan ooit plicht.

Slechts over den vorm, waarin, over de
wijze, waarop de Kamer haar werk zal ver.
richten, moge ik een woord tot u spreken.

De vertrouwenscrisis, die de wereld teis--
tert, heeft ook het parlementaire stelsel niet
onverlet gelaten.
De schade aan dit stelsel toegebracht, kan

slechts worden hersteld, wanneer de parle-
menten het bewijs leveren, dat met hunne
medewerking het algemeen belang naar den
eisch van dezen zwaren tijd kan worden ge-
diend.

Noodig is, dat alles worde vermeden, waar.
door wetgevende en uitvoerende mach! in
hare taak worden belemmerd.
De Kamer moge door daden bewijzen, dat

ZIj de plaats haar in ons staatsbestel toege-
dacht, op waardige wijze weet in te nemen.
Zaakkundige bondigheid - bondige zakelijk-
heid, zij ook in de komende maanden ons
wachtwoord.

¥et den wensch, dat Gods zegen onzen ar-
beid verge zelle, aanvaard Ik uw voorzitter-
schap.

Afdeelingsvoo r zitters,

De afdeelmgen hebben tot haar voorzitters ge-
kozen de heercn Aalberse, Schouten, Joekes,
De Geer en Alharda, tot haar ondervoorzitte
rle beeren Van DlÎk, Knottenbelt, Snoeck He,
kernans, Ketelaar en Vliegen.

De financieeJe wetsontwerpen.

Verdere arbeid.

Het afdeeli ngsondet-zoek der rijksbegrootmg
zaT Dinsdag 3 October aanvangen.

Op Donderdag 12 October komt de Kamer
weer in openbare vergadering bijeen tot behan-
deling o.a. van het wetsontwerp-Vos inzake de
winkelsluiting en lwl ,,"ph ')l1t" "rn op rif> huis-
industr'ie.

Op Donderdag 2 Xovember zal waarschijn-
JIJk met de behandelins dr-r r-iiksbearooting
worden begonnen.



De misdadigheid te Oss heeft een locale kleur e,

brek aan bewijs. Het behoeft geen betOOg da.
het vertrouwen op de zwijgzaamneid der getut-
gen op zijn beurt een bron van nieuwe mts-
drijven voor deze elementen is.
Deze zwijgzaamheid op dit bepaalde gebied

is een eigenschap van den inwoner van Oss
In het algemeen en van de crimineele elemen-
ten in het bijzonder. Merkwaardig is dat zij

In de najaarsverga4erlng van het Psychla- reeds op den voorgrond treedt bij de school-
trisch-Jurldlsch Ge~lschap heeft dr, J. Caspa- jeugd, jegens den onderwüzer, vooral bij de kin
rie eentge beschouwingen gewijd aan de crimi- deren uit de mlsdadtgersgesinnen. De eigenschap
naUteit te Oss en omgeving, vergeleken met die is vermengd met een onbeperkte soltdarttett
van andere centra In Noordl:}rabant. Het Alg. tegenover de politie. Deze mensenen. die nlet
libld. geeft het volgend verslag van deze rede: slechts naar bulten crimineeloptreden, met
Spr. stelde voorop, dat de top-criminaliteit te goed georganiseerde inbraken en beroovîngen,

Oss geenszins uitsluitend van reeenten datum doch ook onderling en vaak op zeer geweldda-
lso Integendeel, uit de archieven is gebleken dat dige wijze voortdurend vee ten hebben uit te
waarschijnlijk reeds-In 1672, doch zeker in den vechten, treden op als één man, ZOOdra het de
Franscllen tijd, het verschünset van veelvuldige politie geldt.
aware eigendomsdelicten en ernstige gewelds- Voor dl' verklaring hiervan zal men wellicht
mlsdrüven in en om Oss zorgwekkend werd ge- terug moeten gaan tot een zeer eigenaardig, in
aènt. Slecllta in de negentiende eeuw SChijn', de 1899 aan de stad Oss verleend privilege. Daarin
straek ~trekkelljk iets rustiger te zijn geweest, werd gestipuleerd dat geen Ossenaar wegens
Het merkwaardige is echter, dat de sterk ver- een halsmisdaad bij de bevoegde autoriteiten

noogëe criminaliteit met een eigenaardig locale zou worden aangeklaagd dan wanneer twee
kleur ziCh tot den dag van heden heeft door- poorters van Oss tegen hem konden getuigen ;
gezet. OCk andere streken, in Brabant b.V. de gesehiedde dit niet dan verbeurde de aankla-
centra Rucpllen en Uden. waren en zijn berucht: gel' dertig schilden boete. waarvan de helft aan
hier constateeren we echter Iangzamerhann een den .,onschuldigen" betichte verviel. Men kan
aanzienlij'ke teruggang van de misdadIgheid zich voorstellen dat dit een bron van zwijgzaam
In den loop der tijden gingen daar de plaatse- held en corruptie is geworden en zoo een prik.
lijke groepen met eigen reden op in grootere keI voor misdadige neigingen. Tot 1795 toe bleef
,collectiviteiten; de speclfteke erfmmogene rae- het privilege geldig en voedde de Ossenaren stel
toren verloren aan beteekents; door zaakkun- selmatig op in het halstarrig zwijgen als ge-
dige maatregelen kon deze ,.accidentoole" crt- tuigen in strafzaken. De rest deed het soltdart-
minaliteit worden beteugeld. tettsgevoel van het misdadigersmilieu tegen-
In het centrum Oss is dit tot heden echter over de autoriteiten en de vrees voor wraak-

niet gelukt. Toch wordt de cnminalttert daar neming oij schending van het geheim.
niet gedragen door het zoegenaamete vlotten- Ten slotte de belangrijkste vraag, die der cri-
de deel der bevolking; wel is zij in noornzaas mlneele politiek: hoe komt men tot saneering
geconcentreerd in bepaalde families. doch dit der verhoudingen? De burgemeester van Oss
zijn vastgezetelde kletne landbouwers. Ook ts wensent al zeer drastische maatregelen. In de
gebleken dat de Ossche deliquenten in het al- eerste plaats zou de plaatselijke politie de 00-
gemeen niet Ziekelijk zij71 gestoord. voegdheid moeten krijgen om een berucht lid
Wat kan dan wel de, tot nu toe onuitroel- der crimtneele families in verzekerde bewaring

bare oorzaak zijn van de vele ernstige misani- te stellen wanneer hij het vermoeden had dat
ven van Oss? Men heeft de verklaring gezocht deze iets in zijn schild voerde. Bovendien wil
in de verhoudingen welke bestonden in ae Z.g. deze een soort concentratiekamp stichten, waar
vrü-gebladen, die na 1629 in de Meijerij van de crimineel-belaste familie eens voor al wor-
's-Hertogenboscn ontstonden. Onderzoek -eere den opgesloten. Het eerste Stuit al dadelijk <..p
ecl;>.tt;,=geleerd, dat deze geen ongunstrgen in- wettelijke bezwaren; wat betreft de tweede
vloed hebben geoefend op de criminaliteit te maatregel SChijnt het toch wel riskant om deze
Oss. mensch en tezamen op te Sluiten. zoodat zij wei-
Een verschijnsel, ten nauwste samenhangend I nlg anders te doen hebben dan te denken aan

''Met. de misdadigheid der Ossenaren, dat het I hun onderlinge veeten.
eerst opvan en den autoriteiten de meeste zorg Veeleer zal men moeten overgaan tot ver-
baart. is de zwijgzaamheid van verdachten en spreiding der samenhokkende families; reeds 18
getuigen zoodra het gaat om het ophelderen gebleken dat een zware misdadiger uit "het
van een misdrijf. Even raadselachtig als de milieu" zich in andere omgeving zeer goed ge-
blij'vende misdadige nelgingen In dese tar- I droeg. Eerst dan zal men hun reelasseertng Dlet
beldaame rammes. SChijnt, zoo eigenaardig is i kans op succes kunnets ter hand nemen. Daarbij
Oak,, de opdoordringbare geslotenheid van deze I zal het SCheppen van goede woningverhoudlng
overtsens' gemoèdelijke spraakzame mensenen. op den voorgrond moeten staan; natuurlijk zul-
Stereotiep, soms zelfs met even een veelzeggend len hun de .,stamkroegen", de holen waar (I'
lachje, klinkt het "ik weet er nikS af", waar misdadige plannen worden gesmeed, moeter
politie en jUstitie maat al te vaak op dood 100- worden ontzegd. Daarnev,:;-"" Is welUcht eer.
pen. Meermalen is men genoodzaakt leden der doelmatiger organisatie der plaatselijke poutie
zwaar-crtmtneele families, die volgens li1geWij- lllogelij:lt .. Het geldt een nijpend en urgent pro-
den zich wederom--aatCeen 'ërnstlg delict heb-! bleem, dat met de meeste kracht moet worden
ben schuldig gemaakt- Vrij_ te Iaten wegens ge- terhanägenomen, . "

Middelen ter verbetering.

Beschouwingen van
dr. Casparie.
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DE' MISDADIGHEID TE OSS
door Mr. G. T. J. de Jongh.

BESCHAMEND
ANACHRONISME.

Het euvel verbloemen zou
den .doortastenden maatregelen,
die noodzakelijk zijn, in den
weg staan.

HET probleem del' criminaliteit te Oss heeft
ons gegrepen. Indien wij daarover in het

openbaar gaan schrtjven, dan ligt hierln geen
Enkele gedachte om sensationeel nieuws te
leveren, om Oss en den Ossenaren eens een duw
te geven, om toestanden te publi ceeren, die be-
schamend zijn niet alleen voor de misdadigm's
zelf, maar cok voor de omgeving. voor het
milieu, voor kerk en gemeente, die zulke tee-
standon mogelijk maken en in stand doen blij-
ven, maar alleen en uitsluitend om het kwaad
In zijn ware g,edaante en aard bloot te leggen
Om aldus de oorzaken en het juiste wezen te
leeren kennen en deze daarna in het hart te be-
"':l'ijden. Trouwens oever gebrek aan publteltett
heeft Oss niet te klagen. Alle bladen staan er
vcor-tdu rend vol van en he-t kan moe-ilijk erger
gemaakt' worden dan het is. Het zou bovendien
sÜuisvogelpolitie'k zijn om het e-uvel te ver-
bcemen en het zou den doortastenden maatvege-
Ien die noodzakelijk moeten worden genomen
in den weg staan. Later zullen wij er op terug-
komen, welke afmetingen de brutaliteit om mis-
daden te plegen, de onbeschaamdheid om
iemand, die een Inlichting , aan de politie durft
verschaffen, met de revolver of met het dolk-
mes te lijf te gaan, heeft aangenomen.

. ".

Het is een anachronisme in een land, dat
terecht prat gaat op zijn beschaving en op
zijn orde en veiligheid, een plek te vinden,
eigenlijk niet meer dan een buurt, waar
blijkbaar omtrent diefstal, drinken, vech-
ten, moorden, huwelijkstrouw, meineed,
brandstichting, en alles wat gewoon èn na-
tuurlijk schijnt in een ordelijke maat-
schappij, opvattingen en gewoonten be-
staan, die eenige eeuwen geleden niet zeld-
zaam waren, doch die thans met de ge-
woonste eischen van cultuur en zedeleer
in f1agranten strijd zijn.

.' Beginnen wij met een.bge algemeene oprner-
kingen.

Oss is een stadje met ongeveer 13.000 inwo-
ne-rs. In de verte ziet men de fabrieksschoor·
steenen als lange streepjes tegen den horizont
oprijzen. Deze nijverheld heeft de a.rbetdersbe-
volking voor een iga jaren zeer doen toenemen.
Daarna is door verplaatsing van de margarine-
fabricatte naar elders de we rlogelegemhel d weer
sterk ve-rminderd, zoodat thans de werkloos-

heid een onrustbarendan omvang aanneemt.
De aan hun oorspronkelijke bestemming onto
trokken fabrieksgebouwen en de overvloed van
arbeidskrachten zouden misschie-n anderen
aanlokken aldaar een nieuwen tak van nijver-
heid te openen, doch de reputatie van de ar-bed-
dersbevolking zal voor den ondernemenden
fabrikant een motief zijn om zich niet hier te
vestigen, zoodat er aan verbe-tering der tcestan-
den behalve een moreale zijde ook nog een he·
langrijke l11_ erieele kant verbonden is, het-
geen bij de vrr:ág, of de noodig geachte maat-
regelen kosten zullen meebrengen, ook nog ge-
wicht in de schaal mag leggen.
Het stadje heeft ver,",chillende uttloopers,

zand- en klinkerwegen. Daaraan staan armoe-
dige bcerenhuisies, waaraan de timmerman en
de schilder in de laatste jaren blijk baa r n iets
verdiend hebben, arbeiderswoningen met mini-
maal of totaal gebrek aan comfort; hier en daar
atgewisseld door een nieuw huisje, dat zijn
ubtblinken d bestaan meestal te danken heeft
aan een uitslaanden brand met onbekende 001'-

zaak, doch waarvan de veelvuldtgheid menige
brandv€rzekeringsmaatschappij heert genoopt
haar weldadige handen van OS3,en omgeving
terug te trekken, hoewel de ad-vertentie nog
met kleurige letters o'p de muren staar geschil-
derd.

Het recept, waaraan zulk een brand,
met onbekende oorzaak en uitgebroken tij-
dens afwezigheid van de bewoners, zijn
oorsprong te danken heeft, behoef ik hier
niet te publiceeren, maar te Oss zal zelfs
een kind het u kunnen vertellen. De ge-
heele buurtschap, die u door ieder aange-
wezen kan worden, de gribus, waar het
eigenlijke rapaille woont, dat zich onder
elkaar beroemt op zijn heldendaden, die
telkens weer met brani uit Den Bosch te-
rugkeeren na vrijspraak of ontslag uit de
preventieve hechtenis, ziet er scharnel en
luguber uit.

De huisjes zijn niet omringd zooals elders
door een fleurig groentèntuintje of een bloern-
perk met een violier of zonnebloem, Het ziet
er kaal, smerig en vervallen uit; de ledige
groentenblikken, vodden en prullen liggen er
verspreid. zendar dat een hand nethetd schept
en orde. Bij avond is Oss slecht ver licht. zondat
bij mi'sdrijf de herkenning der personen zeer
bernoei lijkt wor-dt. Buiten Oss in de uitloopers
ontbreekt nagenoeg elke verlichting en de man,
die mij vergezelt naar het Sehaijksveld, waar de
familie woont, die wij op w ilden zoexen, vraagt
of ik een revolver bij mij he-b. En meteen geeft
hij een harden klap op een voorwerp achter in
zijn broekzak.
Een revolver ? Wie heeft dat in Nedertand

ooit op de viool hocren spelen? Een revolver?
Waar zou i'k zoo'n ding vandaan halen en wat
meet ik er mee doen?

(Nadruk verboden.)
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Toestanden in deze gomeente.
AAN

25 Febr. 1934.
Mej. M.Verhoaven,
Derde Helmersstraat 2,

AMSTiGRDAloJI(Hest).

ww terzijde aangehaald sohrijven kwam in mijn bezit.
Het deed mij goed, dat schrijven te lezen. Ik bemerk daar-
uit, dat meerdere we1denkanden afkeuren, dat de gemeente
Oss op dit oogenblik op deze wijze in de pers wordt uitge-
buit. wij staan vrijwel maohteloos aan dit weerzinwekkend
gesohrijf een einde te maken.

Het doet ~ij genoogen, dat U zelf wilt trachten
maatregelen er tegen te nemen.

In ieder geval lijkt het mij hot beste, dat U aan de
redactie bericht, dat U om het geschrijff,over Oss UV! abon-

,~~nement OJ! de "e~ opzegt.
'I

Ik dank U voor Uw brief en houd mij aanbevolen voor
aventueele inlichtingen betreffende maatrogelen Uwerzijds

I

genomoni
De Burgemeester van Oss.

Coll.v.A.
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GEMEENTE OSS
AFOEELING II. OSS, den 9n Maart 19340

Telefoon 23 en 123
Postrekening 411 Ba

No.

ON 0 ER WE R P: Ui tn.oodiging vergadering.
Gelieve bij beantwoording van dit schrijven
dagteekening, nummer en afdeeling te ver-

melden.

-I -I
Aan

ANTWOORD OP BRIEF VAN

.0/00 den heer Mr. G.J.A. Konig,

Gemeente-secreteris,
BIJL.:_ te

Oss •

Hierbij heb ik de eer U uit te noodigen tot het bijwonen
van een vergadering, welke op Maandag, 12 Maart 8..s. des avonds
om 8 uur ten gameentehuize zal worden gehoudeno

Hat doel dezer vergadering is van gedachten te wisselen
over de vraag, wat er kan en moet gedaan worden ter weerlegging.
van den saaad, de gemeente en hare ingezetenen den laatsten tijd
door eenige groote dagbladen aangedaano

Tot deze vergadering worden uitgenoodigd de leden van de
Persconmissie , welke .in een vergadering van een:f.gevereenigingen
op 5 1~art j.l. is samengesteld, alsmede Burgemeester en Wethouders
dezer gemeenteo

Ik verzoek U dringend van dit schrijven op geen enkele
wijze mededeeling aan de pers te doen.

De Burgemeester van Osso

colI:

..
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DE MISDADIGHEID' TE OSS
door Mr. G. T. ]. de Jongh.

BESCHAMEND
ANACHRONISME.

heid een onrustbarenden omvang aannesmt.
De aan hun oorspronaelljke bestemming ont-
trekken rabr ieksgebou wen en de overvloed van
arbeidskrachten zonden mtssemen anderen
aanlokken aldaar een nieuwen tak van n ij vor-
herd te openen, doch de reputatie van de arbef-
dersbevolk ing zal voor den ond<l'rnemend'en
fabrikant een metter zijn om zich n iet hier te
vestigen, zoodat er aan verbetering der toestan-
den behalve een moreale zijde ook nog een be-
langrijke materieel€ kant ver bnnden is, het-
geen bij de vraag, of de noodig geachte maat-
regelen kosten zu llen maebr-e ngen, ook nog ge-
wicht in de schaal mag leggen,

Het stadje heeft ver~chi1lende uitJ.o,ol)ers,
zand- en klinkerwegen. Daaraan staan armoe-
dige bcerenhuisjes, waaraan de timmerman en
de schilder in de laa-tst€ jaren hlijkbaaj- niets
verdiend hebben, arb2'iderswoningen met mini-
maal of totaal gebrek aan comfort; hier en daar
afgewisseld door €en nieuw huisje, dat zijn
uitblinkend bestaan meestal te danken heeft
aan een uits-laanden brand met ünbekende 001'-

zaak, doch waarvan de vselvuldighetd menige
brandverzekeringsmaatschappij hcett genoopt
haar weldadige handen van OS'3 en omgeving
terug te trekken, hoewel de ad'vertenti.e n{Jg
met kleurige letters op de muren staat geschil-
der d.

Het recept, waaraan zulk een brand,

met onbekende oorzaak en uitgebroken tij-

dens afwezigheid van de bewoners, zijn

oorsprong te danken heeft, behoef ik hier

niet te publiceeren, maar te Oss zal zelfs

een kind het u kunnen vertellen. De ge-

heele buurtschap, die u door ieder aange-

wezen kan worden, de gribus, waar het

eigenlijke rapaille woont, dat zich onder

elkaar beroemt op zijn heldendaden, die

telkens weer met brani uit Den Bosch te-

rugkeeren na vrijspraak of ontslag uit de

preventieve hechtenis, ziet er schamel en
luguber uit.
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Algeheel rijverbod voor
Amsterdam in de 17e eeuw,
"toen al dat rijden en rossen
maar onheilen veroorsaèckten",

Wanneer wij kennis nemen van de vele
voorschriften welke vooral in de grootere ste-
den ten opzichte van het verkeer worden af-
.gekondigd; wanneer wij steeds rncerdere
straten op het één richting-verkeer zien aan-
gewezen en wanneer wij dan onze gedachten
nog even bepalen bij het voornaamste ver-
keersvoorschrift, zijnde de snelheidsgrenzen
welke in de meeste gemeenten in den loop der
laatste decennia werden afgekondigd, dan
moeten wij wel tot de gevolgtrekking komen,
dat al die bepalingen en voorschriften ren uit-
vloeisel zijn van het moderne, zooveel druk-

. kere verkeer, ook al zijn dan sommige bepa-
lingen - met name die van de maximum-
snelheid - niet naar den zin van alle auto-
mobilisten.

Toch zouden velen, die in onze dagen wel
eens mopperen tegen het uitsluiten van som-
mige stads-straten voor het snelverkeer,
vreemd opzien, wanneer hun verteld werd, dat.
er een tijd was. waar in een algeheel r ij ver bod
voor sommige steden bestond. En dat nog wel
in een tijdperk, toen er nog niet gedacht werd
aan automobilisten.

Het was in de roemrijke 17e eeuw, dat onze
voorvaderen tot de ontdekking kwamen, dat
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"al dat rijden en rossen maar onheilen ver-
oorsaeckten". In Amsterdam was men be-
vreesd dat de huizen door het Il'ijden te veel
zouden schudden, en in andere plaatsen had
men weer andere bezwaren, maar het resul-
taat was toch, dat binnen de stadsmuren niet
gereden mocht worden.

Dit was trouwens niet alleen in C'11S land
het geval; bij onze buren dacht men er in
vroegere eeuwen evenzoo over. Toen in 1717
de eerste postwagen door de stad Oranje reed,
klaagden de bewoners, dat door het ratelen
en dreunen van "al dat gerij", de zijdewormen
stierven en .. " de wijnen aan bederf onder-
hevig waren. Men voelde deze bezwaren zóó
ernstig aan, dat er een weg buiten de stad
werd aangelegd, waarlangs de postwagen
moest rij den, opdat de Oranje-bevolki::J.g geen
bedorven wijn zou behoeven te drinken,

In het jaar 1663 werd in Amsterdam het
rijden in de stad strafbaar gesteld, en wel op
een boete van f 100. Zooals het echter in die
tijden met alle verordeningen ging, werden zij
herhaaldelijk overtreden en het gevc!g was,
dat "de O.verheyt daer wel bij vaerde". Te
oordeelen naar de boete-lijsten uit die da gen,
schijnen er tal van overtreders geweest te
zijn, die er de voorkeur aan gaven honderd
gulden te offeren voor het genot, door de
stad te kunnen rijden. In dit verband geven
misschien de versregels van Weste rnp wel
eenige opheldering, die in dien tijd schr eer:

MOORD
TE OSS

Het euvel verbloemen zou
den doortastenden maatregelen,
die noodzakelijk zijn, in den
weg staan.

Het is een anachronisme in een land, dat

terecht prat gaat op zijn beschaving en op

zijn orde en veiligheid, een plek te vinden,

eigenlijk niet meer dan een buurt, waar

blijkbaar omtrent diefstal. drinken, vech-

ten, moorden, huwelijkstrouw, meineed,

brandstichting, en alles wat gewoon en na-

tuurlijk schijnt in een ordelijke maat-

schappij, opvattingen en gewoonten be-

staan, die eenige eeuwen geleden niet zeld-

zaam waren, doch die thans met de ge-

woonste eischen van cultuur en zedeleer

in f1agranten strijd zijn.

(Nadruk verboden.)
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"ChaiB en paardt
Karoszen, Faët.ons, Charetten
Den Wandelaar doen naarstig letten
Op d' adeldom en hunnen staat,
Hun swier en prachtig rijgewaa.dt."
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LIET probleem der crimill~~iteit te Oss. heeft
r. ons gegrepen, Indien WI] daarover In het
openbaar gaan ~,chrijven', dan ligt hierin geen
enkele ge dachto om seusationeel nieuws te
leveren, om Oss en dan Ossenaren eens een duw
te geven, om toestanden te punltceeren, die be-
schamend zijn niet alleen voor de misdadigers
~eU, maar ook voor de omgeving, voor het
milieu, voor kerk en gemeente, die zulke toe-
standen mogelijk rnaken en in stand doen blij-
ven, maar alleen en ubtsl u itenrl om het kwaad
in zijn ware gedaante en aard bloot te leggen
om aldus de oorzaken en het juiste wezen te
leeren kennen en deze daarna in het hart te be-
Eö-ijden. Trouwens over gebrek aan publiciteit
heeft Oss niet te klagen. Alle bladen staan er
veortdurend vol van en het kan moei lijk erger
gemaakt worden dan het is. Het Z'Ü'U bovendien
struisvc:;elpolitiek zijn om het euvel te ver-
blo·emen en het zou den doortastenden maatreg.e-
len die uoodzakelrlk moeten worden genomen
in den weg staan. Later zullen wij er op terug-
komen, welke afmetingen de brutalite·it oom m is-
daden te plegen, de onbeschaamdheid om
iemand, die een inlichting aan de poltt.ie durft
verschatteu, met de revolver of met het d.olk-
mes te lijf te gaan, heeft aangenomen.

De hutsjes zijn niet omrin'gd zooals elders
door een fleurig gr{Jententuintje of een bloem-
perk met een viobier of zonnebloem. Het ziet.
er kaal, smerbg en vervallen uit; de ledige
groontenlblikken, vodden en prullen liggen er
verspreid, zonder dat een hand net-heid schept
en orde. Bij avond is Oss slecht verlicht. zoodat
bij misdrijf de herkenning der personen zeer
'bemoeilijkt wordt. Buiten Oss in de ui tloopers
ontbreekt nagenoeg elke verlich ting en de man,
die mij vergezelt naar het Sch aijk svel d, waar de
familie woont, die wij op wi lûen zoeken, vraagt
of ik een revolver bij mij heb. E-n meteen geeft
hij een harden klap op een voorwerp achter in
zijn broekzak.

Een revolver? Wie heeft dat in NederIand
ooit op de viool hooren spelen ? Een revolver"
Viraal' zou i'k zoo'n ding vandaan halen en wat
moet ik er mee doen '!

Beginnen wij met eenlge algemeetie opmer-
~ingen.

Oss is een stadje met ongeveer 13.000 mwo-
mers. In de verte ziet men de tabrteksschoor-
steetien als lange streepjes tegen den hortzont
'Oprijzen. Deze nijverheid heett de aroeidersbe-
volking voor een ige jaren zeer doen toenemen.
Daarna is door verplaatsing van de margarine-
fabrlcatie naar elders de W€I'k'geleg,enheid weer
sterk verminderd, zoodat thans de wer kloos-

van maken wij heden een begin.

E ALLERGEEN-VRIJE
KAMER. INde herinnering onzer lezers leven on-

getwijfeld nog voort de vele interes-

sante artikelen, die onze medewerker

wijlen Prof. dr. W. Storm van Leeuwen

voor ons blad schreef. Zijn bekwame pen

is ons voor altijd ontvallen, doch over

hem en over ZIJn werk is nog veel te

zeggen.

Het verheugde ons zijn dochter, mej.

0.' S tor m van Lee uwe n, bereid

te vinden in eenige schetsen iets uit het

leven van haar vader en van haar arbeid

met hem te vertellen, Met de eerste daar-

HOE ZIJ ONTSTOND.

Herinneringen aan prof.
dr. W. Storm van Leeuwen.

Reeds lang is het bekend dat het klimaat van
een land grooten invloed heeft op de gezondheid
van zijn bewoners. Sommige mensch en zijn in
Holland ziek; zoodra ze echter naar Zwitser-
land gaan, worden ze beter.

Andere menschen zijn volkomen gezond op
de Veluwe, maar als ze in Rotterdam logeeren,
krijgen ze asthma.

Hoe· komt dat?
I~.----------------)Is er in Zwitserland iets in de luch t wat de

mensch en gezond maakt? Of ontbreekt er juist
in Zwitserland iets wat de menschen in Hol-
land ziek maakt.

Om dit te onderzoeken reisde Vader met twee
assistenten, drie Hollandsche asthmapatiënten
ell een aantal instrumen ten naar Zwitserland.
Hij bestudeerde de patiënten op verschillende
hoogten en in ve-rschillende "Kurorte", en het
bleek dat, naarmate ze hooger kwamen, het
den patiënten steeds beter ging.

Toen Vader hoorde dat dit meisje op dezelfde
ma tras geslapen had, probeerde' hij hetzelfde
extract bij haar. Ze reageerde, evenals haar
zuster, sterk positief

Vaders "behandeling" was toen dat hij de
moeder en de dochter naar huis stuurde nadat
ze hem de belofte harlden gedaan, om de ge-
heele matras aan Vader te geven. Zoodoende
hadden wij prachtig materiaal voor extracten
en nfem and kon ooit weer ziek worden door te

Toen men echter op 1200 M. één der patiënten slapen op deze matras,
Eén schimmel vooral, de aspergillus fumi-'

liet ademen boven een zak met graan, <lien men gatus, groeide bijna overal in. En het bleek dat
had meegenomen van des patiënts eigen graan- de meeste patiënten, die overgevoelig waren
zolder thuis, kreeg hij dadelijk een asthma- -voo r materiaal uit hun eigen huis, ook posi-
aanval. Zoodra men het graan wegnam, ver- tieve huidreacties hadden met. extracten van

deze schimmel. De sporen van de fumigatus
zij n zeer klein en licht; klopt men even tegen
een reageerbuis waarin een cultuur van de
schimmel groeit, dan warrelen de sporen op en
het lijkt of het buisje zich vult met een grijzen
rook. Vandaar de naam tum igatus. Het is te
begrijpen dat deze kl eln e lichte sporen overal
heen stuiven en in minder dan geen tijd was
ons geheele laboratorium dan ook doordrongen
van sChimmelsporen, voora I ook omdat Vader
niet wilde dat ooit één enkel van de wo kost-
bare veertjes of pluisjes werd weggegooid.

dween het asthma,

Vader deed ook verschillende vergelijkende
proeven met extracten van lucht en stof uit de
plaatsen, die ze in Zwitserland bezocht hadden,
en extracten van luch t en stof uit verschillende
plaatsen in Holland. Daarbij bleek, dat de
asthmatlkers positief reageerden op de Holland-
sche extracten en negatief op de Zwit.sersche.

Door deze en vele andere proeven werd het
dus waar sch ijn lijk dat er in Holland iets in de
lucht is dat asthma kan teweeg brengen, iets
dat in Zwitserland ontbreekt.

Het volgende vraagstuk was nu, hoe raken
We dat "iets" in Holland kwijt?

Om echter iets kwijt te raken, moet men het
eerst hebben. En hiertoe werd nu alles onder-
zocht wat maar in aanmerking kwam,

Vertelde een patiënt dat hij 's nachts den
meesten last van asthma had. dan vroe'o; Vader
hem om veeren uit zijn hoofdkussen, kapok uit
zijn matras, pluizen van een kleedje voor zijn
beel. Had een patl3nt den meesten las! in de
hulskauier. dan onderzochten we pluche van
de gordijnen. paardehaar uit den stoel. stof
van tusschen de boeken of veerWes uit de vo
gelkooi.

Van alles werden extracten gemaakt.

:I< *'*
Nu moesten we probeeren de lucht te zuive-

ren van deze asthmaverwekkers of allergenen.
Het lijkt zoo eenvoudig; men maakt "'en fil-

ter, dat de kleinste schimmelsporen tegenhoudt
en de zaak is opgelost.

Maal' zijn het wel zeker de sporen. zijn het
misschien niet stofwisselingsproducten van de
schimmel? En zullen die in een filter achter-
blijven?

We probeerden het.
We begonnen de lucht te filtreeren met filters

van watten, asbest, glaswol, collodion, enzoo-
voorts. De filters moesten zoo dicht zijn, dat de
kleinste schimmelsparen werden tegengehou-
den, teve-ns moest voldoende gefiltreerde lucht
worden aangevoerd om een patiënt in te laten

Eens kwam er een meiSje op het spreekuur, ademen. Dit was niet gemakkelijk.
dat vertelde dat ze steeds asthma k reeg als ze Als het filter dicht genoeg was, moest men
in een bepaald bed geslapen had. We maakten de lucht met veel kracht er door persen. Hier-
extracten van al het bedmateriaal en het bleek 1'001' Was een zware motor noodig. Die motor
da; het meisje sterk reageerde op het extract maakte zoo'n lawaai, dat de patiënt er niet van
"an de matras. slapen kon. Het filter geraakte verstopt van

Vader raadde haar aan niet meer op deze het vuil; er was te veel lucht n oodi g t hoven-
ma tras te slapen en werkelijk ging het haal dien was er in de kamer toch nog stof.
toen goed. "Men zou deze proef eigenlijk moeten doen

Maar de moeder. die het Zonde yond om zoo'n in een kleine ruimte, waarin niets staat als
matras gewoon ma.ar Ollgebruikt te laten iiggen, een bed voor den patiënt, een ruimte waarin
liet er teen een andere dochter op slapen. Dit I I di h

0'0 ,n, . _ . O' • geen schimme s ,unnen groeien, Ie er metf sch
zUo.v VI"" toch lmm~rs keln",e,zond, had nOOIt gesloten kan worden en die gemakkelijk te
een.se asthmaverSClll]nsele!l geoad' t'l' "

r '.. cl . ven I eeren IS.
)ia eerugen tIJd kwam ~ m')cder weer op liet Dit was de grondgedachte waaruit de aller-

SPl'Eekucll:. ,nu met de and,are dochter. Igeenvrije karn er geboren is.'
"Och pIO.cSSOl'. wat moeren Wo toch (hen, till

heeft dit kind ineens asthma. "Vilt II naar niet 0. STORM VAN LEEUWEN.
behandelen?" I (Nadruk verboden).
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Maar degenen, die met "den swier en het
prachtig rijgewaadt" binnen de veste Amster-
dam wilden pronken, moesten daarvoor dan
ook hun honderd gulden neertellen.

Ook Huygens heeft nog ervaren dat de
"Heeren van de Stadt" niet met zich lieten
spotten. Zes jaren na de afkondiging van het
"rijverbod op een poene van 100 ~uldens"
bezocht hij voor een tweetal dagen de hoofd-
stad, Huygens verklaarde aan een vriend,
niet te weten, hoe hij het "in die steens wil-
dernis" moest uithouden, en daarom, an plan
te zijn, met een "karos" door de stad te rij-
den. Doch de "Hooge Heeren van Amstel-
redamme" lieten Huygens weten, dat dit maar
niet zonder meer oogluikend kon worJen toe-
gestaan, waarop de gemoedelijke Huygens
een eerbiedig-gesteld "ootmoedeli-::k ver-
soeck" indiende, om door de Ametelstad te
mogen rijden, waarop goedgunstig werd be-
schikt.

ZÓÓ kon dan Huygens zich gedurende een
tweetal dagen door "die steene wildernis" in
zijn karos ongestoord laten rondrijden.

Het algeheele rijverbod voor Amsterdam
bleef meer dan een eeuw gehandhàaf'l. Eerst
in 1736 veroorloofde de Stads-Regeering het
rijden door de stad, maar uitsluiteni tegen
betaling van.... rijtuigen-geld, hetwelk dus
eenigszins beschouwd kon worden als de
vroegste voorlooper van onze wegenbelasting.

TALRIJKE NATIONALITEITEK IN
NEW YORKS POLITIECORPS.

Ruim 11.000 man geen zuivere
Amerikanen.

De hoofdcommissaris van politie te New York
heeft een statistiek gepubliceerd. waaruit blijkt,
dat niet minder dan 2309 man van New Yorks
])olitiemacht in het buitenland het levenslicht
hebben aanschouwd, terwijl bijna vijf keer zoo
veel, nl. 11.014 zonen zijn van buiten de Ame-
rikaansche grenzen geboren ouders,

Aan het hoordvan de lijst der in het buiten-
land geboren dienaren van den heiligen Her-
mandad staan de Ieren met 1533 man, terwijl
5671 man van Iersche afkomst zijn. Als num-
mer twee volgen de Duitschers: 151 politie-
agenten zijn in Duitschland geboren; 2445 zijn
zonen van Duitsche immigranten; 63 New York-
sche politiedienaren zijn geboren Oostenrijkers,
terwijl er 27 uit Oosten rijksche ouders zijn ge-
boren. Vreemd genoeg worden de Beieren in
deze statistiek niet onder de Duitsehers gere-
kend. Op beide lijsten komen zij met één ver-
tegenwoordiger voor. In Engeland geboren, re-
spectievelijk van Engelsche afkomst, zijn in to-
taal 326 politiemannen, terwijl in totaal 1214
Italianen in het politiecorps van New York
dienst doen. Ofschoon de Duitschers in getal-
sterkte ver bij de Ieren achter bltjveu, is toch
hun meerderheid ten opzichte van de overige
nationalit.eiten opmerkelijk genoeg.

Lezing ûr, }" }(;;nllel te Delft.
DELWT. 21 Febr. - Dr. Fritz Künk-} uit Berlijn

zal alhier op V,'oensdag a.s. voo r het gezelschap
"Vrije Studie" een yoordracht h- uden ove r : .,An-
la ge und Erziellung als Faktoren der Charakter-
bt ldurig",

'l'ele!(lOnyerl'Ï!lflill!!, .TaY3·'Stralls !Settlements.
BATA "IA, U Febr. - De openstelling' va n de

telefoonverbinding tusschen J'ava en de Straits
Settlements _zal op 15 Maart 193! plaats "inden.

(Aneta.)

&
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cultuur.
Nederland IS onnoodig 0\ en leugeld

De tegenwoordige arts maakt te
wermg 'an geneeskruiden

gebruik

ZELFSTANDIGE WETENSCHAP

A~~STERD 'I.:vI 24 Febr - Hedenmiddag wel d
In Natura Ar tis Ma g iatr a
onder au spieren uer Xed er l Ve e erug mg v oor
G c n eask ru idtu inen (sect etanaat Raamst r aat
22 Den Haag) een b ijeenk omst gehouden om
de geneeskr Inencultuur 'ian ver sch llende
kanten te belichten In de door vertegen woor
d ig er s van a lle lel wetenechappel ijl e
tin g en ZOO" el aLs doo belangstellende ambte
nat en van het Dept van Landbouwen door
kweekei s bIJge" oonue ve rgadertng "el d het
ee et het W oor d gevoel d daal den voor zttter
pr or dl' " C d e G r a a f f

Deze sprak 0' er Het belang en de beteeke
nIS van het \ raagstuk der geneeskrUIdenteelt
III het b ijz cn der \001 ons land Spreker IS van

oordeel dat men nOOIt
III ons land v oldoende
aandacht heeft geschon
ken aan de fundamen
teele 'i raag of het loa
nend IS andere aan de
g e ij kt e ge" assen te
kweeken HIJ denkt
daarbIj III het b ijzond er
aan geneeskrachtIge

11 omat sche en ver
wan te kr-uiden Natuur
lij k v er l ie st spreker
met UIt het oog aat de
\ er bouw en de afzet

Proï '". ( de Gra,lÎl der gebru ike l ijke land
en turnbouw gew assen

mln der moe il ijkh eden meebrengen - althans
In normale tnden - maal JUIS In deze a bnor
male tijden vr aagt het geneeskn1ldenplobleem
In sterke mate onze aandacht

De teelt van geneesklachtIge en aroma tische
ge' assen di ent echter allereerst gèleerd en
beoefend te w or deu "aar moet de Nederlat d
sche kweeket d it lee i en als onze tuinbouw
scholen en cursussen el geen aandacht aan
sch enke n ? Oak de oogst de dr og er ij de be" a
rmg de afzet hebben hiel alle hun etg enaar dig
karakter en de k weel er dient ZIch daarmee
vertrou w d te kunnen rnaleen

Het IS een zee r merk" aar d ig v er sch iinsel -
zegt SpI e eer - dat Nederland hoe" el rms
sch ie n het ouaste centrum van geneeskl u id en
cuttuur bezittend (Noordwijk l nochtans lIJ den

loop del Jaren daal de omrlng e nde landen ge
heel IS over v le ug e ld Niet miude r dan - 1U\\
p.€ochat - VOOI 1,4.m il l ioe n gu ld en aan g'e nee s
kr u ideri w or de n hier jaar lijl s mgev oer d "elke
'oor een groot deel ev engoed h iei te lande
gepl ad rcee rd zouden knnnen z ijn

Dat I~ eon economisch en een nat anaal be
lang Het zou goed ZIJn de aandacht, an 1,,, ee
kers hancle'aars en geneesku ndigen op
doze va lellandsche mogelIjkheden en e' entueel
cp haar proitucten te 'Vest gen S ~ek T 9fii!' 1'e\'\.x:
IJet lan gansehel halte dat rl" (egenIl00Jc!lge
artR zoo velllp "Van geneesIduIden gebluIk
maakt \aak omleden hI] er \\ell1lg van "eet
en daardoor \ OOIkeur geeft aan vele eenaags
vlIegen der bUltenlandsche pharmaceuhsch
chemische Illdustne

Het \\ ordt tiJd dat men, el schIllende belet
selen \ oor een bloeIende geneeskrtudencultuUl
UIt den \\ eg IUlmt DaarbIJ dIent de kweeke
zich bovenalap p I I ma ,.aar toe te leggen
en den patIent bijgebracht te wat den dat als
geneesmIddel het be.te JUIst goed genoeg voor
hem IS

:-<;1 deze algerneene beschou" Illgen I "am als
specIaal onden\ el p aan de orde EI vanngen
Ol') het gebIed der geneeskrl11dencultuUl m
NedeJland Hier I "am dns eel! pIactlcus aan
he' "OOI d III de persoon van 11 C M van
cl erS II k k e rIJI,stumbou\\ consllent (I eeu\\
arden) Deze beglllt III alle beschel(lenheld op
te merken dat deze ervallngen nog nIet num
zIJn daar hl) zIch betrell ellJk nog maar gedu
rende kalten tIJd met de teelt van genees
},rUlclen heeft bezlg:;ehouden en zIJn el val mgen
gl cotende€ls zIJn gebaseerd op hetgeen men III

zIJn ~mbtsgel) ed III FrIesland hielmede heeft
opgeewan Het IS hem echter Uit besp! e!mgen
met de bestuursleden del Ned vel eemglllg
'oor geneeolu Uldtulllen \\ el gebie! en dat
elders soortgelIjke el \ armgen zIJn opgedaan
en er daarom geen bezwaren zIJn het onder
"erp zoo num te stellen als op de agenda IS
aangegeven

A.chtereenvolgens ViOlden aan de hand van
de economlsc! e (bedrIJfsvorm wIjze van afzet
afzetmogellJkheden kapitaal arbe d kennIS en
'oorlIchtmg) en de cultuurtechm",che (grond
bemestlllg nl'intmatenaal zaaIzaad \ eipleglllg
oo((sten en dl c:;en) factol en de el \ al Ingen op
het gebIed der geneeskrm{lencultuur Ultvoeng
behandela

BIJ die genO€5kruiden dIe hun \\ erklllg dan
ken aan slpchts een enkel bestanddeel gaan
de resultaten van sCheIkundIg en pharmaco--
l"gtsCh onderzoek parallel BIJ dIe geneo.okrUl
den echter waar een samenstel van bestand
c]eolen de \\€Iklng beheelscht laat het schel
kundIg onderzoek III den steek doch geeft ook
het pharmacologlsch onderzoek slechts mdl
rente en onvolledige gego ens BIJ de mlnuer
sterk en Z,\ ak "erkende geneeskl mden IS de
beoOldeehng oer \\ erkmg neg aanzlenllJk moel
IIJker

Nog 'eel mmder l,an daar door eenzIjdIg
enderzoeK de \\ aarde als geneesmiddel bepaald
we den Om tot ,el be'ell!lg te lomen zullen
daarom \ crsclllllonde "etenschappen moeten
samen\\ el en en zal all£llllcest naodlg zIJn
,eamen" erkmg tUoS.scuen scheIkundIg en 'phar

macologf sch onderzoek ter" IJl In vele gevallen
de kw eeker zal moeten mee" erken om I assen
te \ er kr ijg en met bepaalde gewenschte eig en
schappen

De seci etaris del
Geneeskr u iden II of
Haag) SpI eekt een slotwoord waal In hIJ in
de eel ste plaats attent maakt op het ve len
waar sch ijnl IJI, onbekende telt dat el een bijzon
dere aan laid ng was om in dit Jaar 1934 een
bljeenkomst te houden met gr ootech e r opzet
dan III andci e Jaren Immers onze vereemgmg
bestaat thans 20 Jaar

1834 ,.ALOYS SENEFELDER 119341
1..-__ --

UITVINDER VAN
DEN STEENDRUK

Het Jaar J 798 IS een groote
datum In de geschiedenis der
grafische kunsten

Dell 26sten Febr uari IS het hon.dei d Jaar
geleden dat Aloys Senefeldel te Munchen
overleed Senefeldel die den steendr uk of
lIthogl aph ie heeft UItgevonden in het Jaar
1798 - een groote datum III de gesch iede
nis del grafische kunsten - \\ as de zoon
van een Belel sch hoftooneelspeler er. zelf
een dtlettan t tooneelschnll er De wensch
Z n tooneelstukken up een goedkoope manlel
te ,ermel1lg' ule!Jgen zonder gebruik te moe
ten maken van n kostbal e dl ukkerij bi acht
hem tot z n eel ste expenmenten Het dIep
etsen v an den steen dat hem aanvankelti!
((elukt "as beteekende ergerrlijk geen m eu
\\ e UItvin ding Maar voetje voo r voetje
k \\ am hij eel st tot het hoog etsen dathem
lil staat stelde van den steen te dl ukken
e\ enals van een houtblok en ten slotte tot
den eigenlIJken chemischsn hoogrit uk een
techmek die na 'iele en langdunge proe"Ven
zoo velvolmaakt werd dat de nieuwe litho
graplue werkelijke en bi uikbare resultaten

opleverde

Senefelder zelf had slechts weirug deel aan
de toepassing ZIjner uitvinding voor het druk
ken van arttstteke pr enten waar ZIJ haar eIgen
lijk terrein "Van wer kzaarn hei d zou vinden IIIJ
had hoordzakelük iudustr teele mogelijkheden op
het oog HIJ mteresseerde zich wel VOOI het
dl ukken van prenten maal met met het oog
op de den steen alleen eigen effecten doch met
de bedoehng een goedkoop SUI rogaat te maken
vaal de houtsnede koper gra \ ure en ets

ZOO IS het wel l icht te vel klar en dat Sene
feldel zelf met de VI lichten plukte van zijn uit
vln di ng die anderen betel dan hIJ pi oduc lef
wisten te maken Tel w Ijl hij te Weenen te ver
geefs be pr oetde m eu we dr uk ke r ijen te vostf gen
begon Hel mann Mi tter er III zijn geboorteplaat s
de n ltgaven van preutenboeken di e a tistiek
zondel beteekellls en slechts als voorbeelden
1'001 het on det WIJS gedacht nochtans n et wel
rug bijdroegen tot de ontwikkeling del techniek
omdat ZIJ velen kunstenaaIs den lust gaven om
op den steen te teel enen

Het duur de ongeveer tw intf g jaar da t de
aanvankelijl all' olmaakte uitvin d ing zlch tot
een brul kba r e techn lek on tw ikke ld had Om
streeks het Jaar 1820 kon ZIJ haat elgenllJl en
tr tornrtocnt begin uen T\\ 111 tig jaar lang d: ong
ZIJ de ets volkomen op den achterzrond In den
ia: e 30 Wel d echter een r ivale geboren de
m eu we houtgravur e En "eel tien raai later
wei d de ets door een Jonge kunstenaal sgene
I atle "eel aan de 'el gete lhe id ontrukt

OIJt\\ ikkel d In Engeland a m dOOI 'Vhlstler
III Dmtschland daal Menzel Liebel mann Kathe
KollwJtz Iller te lande door Jozef Israêls Ra
chussen Allebé Holswtlder Van Gogh Jan
Veth Derkinderen Van Hoytema Roland Holst I
en de Jongeren en Jongsten Sen e îel der heett I
zich met zun genIale Ultvlndll1g wel ver d ien
stehJk gemaakt voor de gr af ische kunst

Laatste "eek der speelale aanbledlngGOLBERT COSTUMES NAAR MAAT
In z\\ alt bla.uvs

ruime leuze
;f 41-

n VISSER'S

fantasIe Bekende prima stoffe n,
UItslUItend Kleei mal el sw el k

f41-
KLEEDERMAKERIJEN N V.

Eerste Hulp.
In velerlei o:pl'ilcht loopt iemand die het on

geluk heeft gehad III bi and te I aken gevaar
De vel stIkkende dampen de look de ondra
ge lijke, h.itta en last not least de schrik laten
n iet na hun im loed op het Ol gamsm e te doen
geldeu zoodat het duideltjk IS dat WIJ bl] lel
brandmeen met alleen op de plaatselijke afwIJ
kmgen doch ook op den algemeenen toestand
van den patient te letten hebben

Gaan WIJ eerst na wat Iemand die zelf In
brand , hegt te doen staat Met recht geldt

hoofd lwei houden! NIet als een waanzIn
heen en weer rennen en zeker niet de

op loopen en brand' schreeUwen
maar handelen Iamand die in brand raakt
zal een Beken of een tafelkleed gIll pen en ZIch
daal ill ro llen en als dit met bIJ de hand IS
Zich op den grond om en om wentelen ten
emde a ldus te ti achten de vlammen te smoren l
Is el een helper aanwezig dan zal deze PI eCles
hetzelfde doen eventueel dir ecj zrj n Jas UIt
trekken en dte om den patient heen" erpon De
valgende handelmg za.l h ierin bestaan dat hl]
naa het brandblusch apparaat snolt dat In alle
groots gebouwen aanwezrg IS en anders in de
provistekast naar een syphon sPUItwater grunt
dLe ook d ikw ij ls goede diensten kan be HIjzen

V€Ivolgens zal men z ij n volle aandacht aan
den patient kunnen WIjden Niet zelden IS deze
ten gevolge van den schr ik en de pun flauw
gevallen en soms zelfs IS de patIent schijndoOd
Natuur hjk IS het dan zaak de noodige maatre
gelen te tr effen alvorens men naar de brand
\\ onden mag 'kijken en wel b ij flauw v allen dIe
maatregelen w elke WIJ bIJ de besprektng hier
van reeds noemden ter w ij l bIJ schijndood on
mIddellIjk met de kustmatige ademhal ing m-Oet
wal den begonnen Geen betoog dat al' or ens
men hier toe over gaat even gecontroleerd moet
w Ol den of de patiënt geen valsen gehit of een
pflum tabak III den mond heeft die men dan
eerst moet verwijderen

En thans een enkel W001 d over de behande
Img del 'erbrande plaatsen zelv e WIJ onder
schelden een drietal gr aden van vel brand!11g
De velbranulllg van den eersten graad hebbell
WIJ allen wel eens ondergaan de verbrand ng
van de hu id door de zon III het meest bekende
'OOI beeld Iller van de hu id wordt w at rood

en zwelt een weirug op Eenvotlehg
poereren IS III den I egel afdoende Minder on
schu ldig IS de verbrandmg van den tweeden
gr aad deze gaat gepaard met blaarv or mlllg
het gevaar III dit stadium schtult III het zoo ge
l!efkoosde openen der blaren waal bIJ de In
houd als een llchtgeel nun of meel ge let àch
tig vocht naar lru itan komt DIt ope n e n nu
van de blaren d i e n t onder alle om
standlgheden'ielmedentewolden
infectie en allellel nangheld IS er het gevolg
van 1 Men ,ergenoege ZIch et mede de hUid In
dit stadium met een dikke laag z g brandzalf
te bedekken Is een blaar vanzelf open gegaan
dan moet men deze als een open" and behan
delen ma" zooars \\ IJ reeds vroeger zagen er
een dIOOg stenel gaasje op leggen hIeroP een
stukje stene Ie geplette watten dan weel een
gaasje erop en nu dit alles met een verband
bevestigen En a Is de wond el ntet maal lutZlet
dan dir ect el mee naai den dokter I

Ten slotte de del de gr aad van \ erbrandlng
het weefsel IS hier biJ 'el koold en afgestorven
De korsten dle daarbij ontstaan mag men el
voor al niet aftrekken ten em de infectie te voO!

Een hoogf e ei aal III de z oölog ie Pro fes komen In verband Illermede IS het tevens raad
s a I S I ank a \\ i t s c h van de Univet-sitelt te zaam de onderkleer en van den patiënt d ie
Be larudo die als een der eersten de betee meestal aan de kortsten vastplakKen met tut
I en~s van het Ochrkiamcci heeft beseft ver I te trekken In een dergel ijk geva l moet men
k laa i t TIen of v ijf'tien rat en geleden zou den getroffene zoo spoedig moge lijk III een Zie
men liet bestaan \ an zulke lev ende \\ ezens UIt keBnhUls Ibatend opnedmen 1 t en

t d liJ ver ran mg oor reet w a er moet 111
een IJ perk '\001 (en IJstIjd in EUlopa heb d t t d tL II td -' eh
ben ontkenc1 en pa len van e na e ~~~::,_en on oen ",a

1gemeen rsclltt!" tl~ op, attlfig i'Iäfae IJS' I cr -urmr?tma en
tljd overal lIet lel en had vel nIetige! Yan de lllet stuk te tI ekken BIJ vel bI andlllg doOI
dIer en wel! e wen ]IJ het OchlIdameel van{\ logen en zuren IS het vel stanel!g de geblauC!e
heelt men tot nu toe ten nllnlSte de helft m plek dl! ect met veel watel te ave I gIeten om de
de b olcQ,le met gekend zooals bepaalde SaaI bIjtende stof zoo, eel mogelIjk te verdunnen
ten vlsschen schaalc1lelen en wmmen een verbrandlllg daal logen wascht men Ver

Ht;t Ochlldameer IS tot nu toe de eemge volgens na met groene zeep of soda een, er
vmdplaats ,an dezen aard die \\ IJ III Europa brandmg door ZUl en met clh oen of aZIJn 'er
kennen De ZUId SlaVIsche regeellng IS van dund met water
plan een meu\\ bIOlogIsch statIOn op te rIch En tot slot nog een pI actIsche raad WIe ZIch
ten dat voornamelIjk de dieren" ereld van dIt brandt met heet water of met de een of andere
meeT moet onderzoe'o.en Dit scatIOn zal reeds bIjtende stof dompele direct de gebrande plek
!II den a s zomer zIJn wel k begmnen III koud water tot het gloeIen geheel IS Opge-

houden Op dIe mall1el !s het soms mogelijk
het ontstaan van een blaal te voo! komen

MEDICUS

De ]I thogr aph e IS n iet veeloudel dan
een een" en ZIJ IS de u.itvludirig van een
man wi en s naam men kent d ie zelf In
hijzonder heden vei slag heeft gegeven van
z n ex:pellmenten van vee l m lal u k kt n ge u
~n Alntellldell]k slagen

netel dan de DUl tsche! s van Senefelder s
tl]d el kenden vaal al artJstJek gem tel es
seerde Franschen _ dIe de l!thograpllle te
Mnnchen bestudeerd hadden - de ar tIS
tJeke mogelIjkheden dezer techl1lek

In het begIn del uegentlende eeuW" as
de lIthogl aphle hoofdzakelIjk een spar t der
VOOIname knngen ,an de PallJsche wereld
Het behoorde III PariJs een tIJd tot den
wn ton Zich met den steendruk beZIg te
houden en III de T1l11eueen zelf was een
per sopgesteld

Pas glaaf De Laste) lIe die In 1816 tut Mun
chen telugl,eelde om te PaIIJs een dluklerlJ
op te lIChten gelul,te het enkele beloelude 1 un
"tenaars van (llen tIJd vaal de lIthoglaphle te
Intm esseeren zooals balon GlOS "eldra ge
\ olgd door lngr es Chassellau Pr udhon Gel!
cault DelaclOlx DecampS Balye Gavarm
DaumleI later daal Fantlll LatoUl Blesdm
Redan de Toulouse LautJ ec etc

Maar ook mandele landen \\ erd de litho-
glaplue tot een artIstIek blUlkbare techlllek

PAD VAN PADDENBURG

Uitvoeriria der Utrechtsche
to

vrouw studenten
(Van onzen cOlrespondant)

UTRECHT 24 F'eb i - Met een tot
mIddel nachtelijk uur durende schou \\ bur g
\ OOIstellmg heeft de Utr VrouweliJke Studen
ten Ver eentgf ng gIsteravond de vier ing van
haar zevende lustrum lUIS tel bijgezet door de
opvoenng van Pad van Padden burg (Toad
of Toadhall) welke onder I eg ie v an Ben
GI Demer LIltstekend Vaal het voet l icht IS ge
komen DIt stul van A A MIlne speelt gehee
m de dlerell\\ el eld De dlel eh z.nn er echt.er
u iet reeel In Glen ZITI daf nelgens get ra cht
wordt een Irn ita t ia vvan het \\ elkellJke d le ren
leven te geven \\ ant Iller leven spr eken en
doen de dIeren als mensenen Een sp ; oo kje
zondel 11Tobleem zonder conflict 1 cht en
luchtIg

De onv oerrug IS een succes geWOI den Allen
speelden met een masker voor hetgeen, ooral
\ oor me geoefende speelst€! s als hier het ge
val was een met gel ITIge moell1jkheld moet
z un ge\\ eest Men w as aan ae w ez en op het ge
baar Daarom vel dient de Das (Allen K)J thof)
die aardIg spel gaf èn III ellctJe en 111 gebaal
een extra vermeldmo

Pad toonde ZIch de~ blagueur In grooten st ij!
elle een ieder maar nood ig d e met het stel eotJe
pe zeg als Je eens III de buur t van Padden
burg komt moet Je eens b ij me aankomen
Een rol dIe mei Wallel goed lag allon ZIJ
soms nog we l v, at besllster m V€1 \\ aandhelC]
z n n geweest Haal g rootspraak , a. uTIlek de
lachsalvo s getuigden het De Rat (Hany Jon
1 el) d ie Ultstekend en de Mol (Elly Backer)
dIe 111 Ietwat mllldele mate helden toch goed de
Pad secondeerden aangevoerd geleld m aa i

toch zè.kei gedommeel d door de vaal treffellJl e
Das drosgen het stuk dat vaal al voor de pau
ze ons het beste scheen III de ge\\ enschte
sfeer De Pad glofleerde in pochel st ijl de Rat
III s lim h eid en hat tellJke gen egenheid o OOI de
soms al te sentJmenteele Mol en de deftIge
Das lIJ ZIJn geldeede Jas toonde ZIch vool'du
I end den meerdel e lil het avcntuur dat z ij n
vrien den be lcef'd en III den str ij d met de wl ld e
w oudbew o n er s als 1 Oll1Jnea ft etjes wezels
eekhoor IS ve ldmu lzen e a Het eel ste tate: eel
In het 3e /)Jeelt IJf het gereChtshof stond vaal
zeker aan de sptts Een I!dlcnle Rechter (LIes
AI be iter ) een vaal tr eHellJl e bode (TI nus de
Graaff) en een puhl el dat z u n weer-ga ill de
I echtzaal met î mdt En tot slot was de scèh e
van de fees zaal van Paddenbut g geenazms
de mms e NIet onver meld mogen bin' en de
fl aare décor s en de goede masker s van J En
gelbel ts en de muziek aan (len vleugel \ au
mej C P de Looper alsmede de dan "en III

gestudeer d dOOI dansinstltuut Ligt er inge
De ,ele gasten m den schou \\ burg \\ aren

gul en hartel ijk met veel applaus dat zan del
t\\ iiîe l vel dien d "as Na de voorstelling nam
de hu ld ig irrg 'an stuc1entencorpOlatles een aan
val: ~ d'l.e hestond In "\ele altell]ke dank
\V"ool>tlell en het aanbIeden v :u taJJlJke bloem
stuk é€n en kl ansen

40 Jung JubIleullI ,an i1~ :N (Ie JOlig.
VELP 24 Febl - Ds N de Jong pi erllkan t

bIJ de Ned Hel v Gem val). Velp herdenkt
morgen den dag \\ aal op '11J voor 40 Jaar III het
pI edIkambt wel d bevestigd

De JHbllaI IS wel d 2 Jan 1869 te Dokkum ge
bal en en ontvmg zIJn opleldllig aau de RIJks
umve! sltelt te Olonmgen \Vaal hI] zIJn docto
raai examen III de theologie deed Na In 1893
candIdaat te zl)n gewol den Vaal het Prov
KeI kbestllur van DI ent" deed hi] 25 Febl 1894
zIJn mtI ede bIJ de Ned Herv Gem te EngWI8
rum Tl]den3 zIJn vel blIjf lil FI Je~land "ao lis
De Jong plae es van het Cla~,lcaal Be tnur
van Dokl urn In 1897 vel tI ok de JUbila1l3 naar
Ulthmzermeeden waar hI) 10 Jaa! albelc1
de Tijdens zIJn' elbllJf aldaal nam hi] mede
het IllltJatJef tot de opnchtmg van de Kweek
school met den BIjbel te Gronmgen waal van
hl) ook bestuurslId geweest IS In 1907 deed ds
De Jong ZI]n mtrede III zIJn tegen\\ aardIge ge
meente

Tel 36083

8184

1831

Genee~krUJden en geneeskunde
Als derde sprekel behandelt prof dl L E

Go est e r (Lelden) GeneeskrUIden en Ge
neeskunde epn onderwerp dat zIJn bIJzondeI e
belangstellIng ontleent aan het feIt dat het ten
slotte de geneeokundlge IS dIe het aloude ge
neeskrUld tOE')ast en el dus bovenal toe kan
mee\\ erl en het \\ eer meel meel e te hel stellen
Sprekers gedachtengang IS d~ volgende

In tegens eIllllg met \l oegel e tIjden 18 de
"aardeenng del geneeskrUIden door (Ie ge
nepokunde gedurende de laatste eeuw aanzl' n
lIJk gennger ge" orden VerschIllende factoren
heoben daarbIj meç!egewerkt doch een ,an de
allervoornaamste IS de omstandIgheId dat de Want het was VOOI een deel aan
gn leeskrUl«enleer een zelfstandIge" etenschap berg en zijne door \'.iallenstem reeds mgerlch
WEI cl die met de geneeslwnde Wel!l1g contact te weefgetouwen die III de geperfectlOnneerde
hIeld Door scheIkundIg onderzoek alleen laat fabrIeken der negentIende eeuween voortzet
zl,h de "aa de als geneesmIddel van een ge tlllg hebben gevonden dat Wallenstem een
nonpkl llld DInt bepalen De llleU\\ e tak der deel van zIJn rijkdom dankte en een bron om
m,dlsnhe "etenschappen de pharmacologle I dezen te vermeel deren Van hUiS UIt eenvoudig Later" erd hI] met het hel togdom Mecklen
kan eht echtor ook slechts zeer onvolledIg opgevoed had hi] een hoogen dunk van ZIch burg en Sagan beleend tot admiraal ,an den

en zIJn toekomst gelIjk hI] meer dan eens zIJn Oceaan en de Baltische zee verheven en ook
oom Slawata deed hom en WallensteIn opge met andere gunstbewl]zen overladen De later
voed III het Luthersche geloof IS later tot de gevoerde ongelukkige oo!log deden Wallen
katholieke kerk overgegaan en hI] behoorde stem Mecklenburg tegen de Zweden verlIezen
reeds ertoe toen hI] m 1609 door benlldde!mg en het was vooral de vraag op welke WIjze de
van de JezUleten te Oimuci met een reeds be KeIzer hem voor dat verlles zou schadeloos
daagde maat schatrIjke weduwe trouwde Deze stellen dIe hem een zoo eigenaardige houdmg
het hem na haar dood III 1614 zeer aanzIen deed aannemen Men overdrijft lllet wanneer
hJke goederen m Moravle na waarbIj zlcih dIe men Wallenstelll door ZIJn eerzuclht vrijwel
voegden die zijn oom hem nallet In 1623 her tot alles III staat rekende wanneel hIJ z ch
trouwde Wallenstelll met de even schoone als beklaagde over de lllderdaad met overdre\ en
rijke Isabella Katharllla van Harl ach nadat trouw van Keizer Ferdmand II te Zijnen gun
hI] reeds de waardIgheid van een Comes Pa Rte toonde hI] zelf ook blttel welmg van dezen
latmus had verworven tI ouw

Voor dIensten die hl) den KeIzer bewees I
het hi] ZIch behoorlijk betalen want vorde Wallenstem was een figuur die zelfs zIJn
rme:en die hl] ten gevolge van voorschotten tegenstanders ontzag Illboezemde en het moet
op de keizerlijke kas had braohten hem 5 mIl hem ter ee~e worden nagehouden hI] was een
hoen gulden op terWijl hI] er well oht met gebalen veldheer HIJ week ill zooveITe van de

~:~l ~:e~~I~:r 11~cr:~~IO:~e~~~lrn:abdlt~~tg~~~1 bevelhebbers e!Jer dagen af dat hI] - aan
zIJn gebl eken hIeld hem lIJ de gunst vel hIef î ankell]k althans - een voor ille dagen, oor
hem tot rIJksvorst en tot hertog van Fnedland 1beeldIge tucht In zl]n leger WIst te handha

In al die Jaren heeft ZIJ getr acht de bela ~g
stel ling n de geneesk rachtig s planten te ver
Ie en d ig en ZI had daa rb lj veel moe l ijkheden

te over wumsn en in het b,lJzonder te lijrle n
onder de lau" hei d ze fs van b lan ghehban d en
Dezen hebben veel al beid der ver eerug ing tot
onvruchtbaar hele] gedoemd b v door het ach

enz

Ondanks alles valt echter ook op allellel
6l1CCeS te bogen en spreker laat verschillende
voorbeelden de revue passeeren om aan de tot
deze hijeenkorr st geuocdig den het doel en de
w e kzaamheden del vereemgmg te demonstree
ren HIJ spreekt over de kweek en proefttunen
w e ke achtereen \ olgens m Den Haag Delft en
Utrecht \\ erden aangelegd en welke thans in
den Dolder en (111 am enw er k irig met het Open
Iuchtrnuseu m) m Arnhem worden aangehou
den over de voordrachten t ijd schr ift en dag
b adarhkelen vele eXCUl si es tentoonstelhngen
enz "elke de halaug stel ling van belanghebben
den en pub lek moesten wal kei schudden
over de tal IJke zeer mteenloopende inl ich
tmg en mede" el k ing "elke 'ian het secte
tar iaat gevlaagd we den enz In de laatste
jaren IS voora l op het gebied del internaüonale
samenw erkmg en inter nationale congr essen
veel goeds bereikt In e ig en land heeft de stich
tmg "Van een eigen Ol gaan veel bIJ gedragen tot
'el hreiding en ver di ep ing der bela ngsteillng

UIt dit alles en uit de voordrachten heden
gehouden moge u duid el ijk zu n gebleken het
onbaatzuchtige ideêel e str ex en onzer ver eeni
gmg zoo besloot sp rel el een nattonaal belang
"aal vaal ,\ J de mede" erkmg van vel en
n ood ig hebben in de e erste plaats daal als lid
toe te ti eden tot onze Ned er l Ve re en ig in g 'OOI
Geneeokruldtulnen

BELANGRIJKE VONDSTEN
HET OCHRIDAMEER.

ven Te velde was hI] matIg en eenvoud1g
sllep welmg was onvermoeId bezig spral,
we1l11g laohte zelden en was meestal somber
en knOlrIg

Maar hi] had een goed geheugen voor zIJn
soldaten en als Napoleon WISt hI] biJ ZIJn ill

spectles zich telkenmale gloneuse daden 'an
hen te hennneren Van ,lelenJ had hl] een
afkeer een gemeen soldaat tot offlcler bevor
der d door ZIJn dapperheid dIe hem daarvoor
nIet bedankte werd nog eens bevorder domdat
hI] getoond had te óeseffen dat de bevordel ng I
geen gunstbewIjs maa~ beloomng van den.
dienst was geweest HIJ WISt dappere en be
kwame mannen te midden van dUIzenden te
ontdel,ken en op voor hen geschIkte punten te
plaatsen aanbevelmgen waren bIJ hem van
welmg waar de vooral wanneer ZIJ van de l,el
zeJ!IJke omgevmg kwamen werl,ten ze eelCler
het tegenover gestelde UIt

In ZIJn Jeugd streed hI] met roem tegen de
Bohemers en tegen Bethlen Gaber van Zeven
tergen Eerst lIJ 1025 dus nadat de Boheom
sche onafhanl,ellJkheld reeds was vernIetIgd
toen Fel dmand II zIch opmeuw III groote ver
legen.held bevond I edde hi] den keIzer claal UIt
door aan te bIeden op eIgen kosten een leger
van 50000 man op de been te brengen

De versohIllende -penoden van den 30 Ja1l
gen oorlog die samenvallen met het laatste
deel van onzen 80 langen oorlog onderschel
den zIch met slechts door de wisselvalhgileid
van het wapengeluk maar ook dOOl de mtn
ges van de 'ooraanstaande val sten
raals Het valt met te ver" onderen
lenstelIJ wellllg vrIenden had onder de KeU!
,orsten en dat m het bIjzonder MaxImillaan
van Beleren hem slecIrt gezmd was

Daaraan moe' het zeker worden toegesclll e
ven dat te Regensburg vooralovel de uitspat
tmgen van Wal en stem s soldaten die waar
liJk de ergste nIet waren harde noten wer
den gekraal,t De Pommersche steden wisten
ervan te velhalen hoe ZIJ mishandelden plun
derden en blal,erden naar hal telust hoo ZIJ
landbou wgereedschap hUIsraad en gebouwen
moedwllhg vermelden of verbJandden en bIJ
het rooven en plunder en meuw UItgevonden
foltellngen aanwendden b v de handen "el
den met UIt haar gevloohten strIkken vastge
dJaald of een brandende lont werd elop gelegd

De keizer aarzelde begnJpehJkerwl]ze

want hI] WIst lllet alleen welke dIensten

Wallenstelll hem had bewezen doch ook

welk een gevaa bJke vijand hi) kon ZIJn

Het heet. dat de bekende CapucIJner Josef.

door den alvermogenden Franschen millIS

ter Rlcheheu aan een gezantschap bl] den

Keizer toegevoegd met den meesten IjVer

op WallensteIIJ s afzetllng aandrong, een

fout dIe Rlcheheu zIch later volmondIg

heeft bekend

BRUSSEL

HOTEL PLAZA
IlET BESTE HE'!: NIEU\\STE

Kamer met bad en w-c
Aan de straatzijde IsolatJeschotten

dubbele vensters Vanaf 55 belg frs
SPECIALE PRIJZEN VOOR
LANGDURIG VERBLIJF

OF VEELVULDIGE BEZOEKEN
GERENOMMÈERD RESTAURANT

The Dmer en Souper Dansants

OP ZOEK NAAR EEN
NIEUW VADERLAND.

LIJden der Assynsche

chnstenen

MIsschien kolonisatie In

Brazlhe Een bedrag van
t 800 000 noodig

De 20 000 A.s~:lllsche onrtstenen die sln ds
den n assamool d we lke III het afgeloopen Jaar
ill II a k heeft plaats gehad zonder vader-land
ZIJIl 'algen met span n ing en vol varwacht in g
het w erk 'ian de speelale Volkenbonds eomrms
sie d ie Zich thalls lil 1 et cent! urn van het rub
beIgebIed 'an BlazllJe be, in dt Aan deze cam
missie IS Opgedl agen te onder zoeken of de ter
besehlkkmg gestelde gebleden In deze Zul d
Amerlkaansche rcpubl iek geschIkt ztjn om als
t\\ eede ,adellancl 'OOI de Assyrtscue gemeen
schap te dienen

Indien de lilt dri s leden bestaande comtlll"Sle
het land Vaal dtt doel gesch Ik t acht ztet de Vol
] enbond ZIch voor een tw eeled ige UIterst moel
lIJke taak geplaatst

In de eerste plaats dienen dan de midde len
blJeengebJacht te WOlden die den massa lilt
tocht van de Assvl1sche Cnrtstenen mogelijk
moeten maken Vervolgens het niet mlnder
moeIlIjke P! obleem del orgauisatte van het over
lnengen van een gemeenschap van 20000 ZIelen
van de dnr re onv luchtbare woestlJngçbleden
var Iral naar de 'luchtbale \\Ildell11SSPI1 van
Palaua

Om de uitvoer in g 'ian het plan van den Vol
ken bond 1ll0ga!JJk te mal en IS een bedrag van
]mna f 800 000 nood lg Van dit bedr ag IS on
ge veer f 480 000 n ood ig 'Oor den aankoop van
het land en voor de kosten van levensonder
houd van de Assyrtëi s totdat de eerste oogst
zal ZIJn bll1nengehaald

Het lIgt lil de bedoel ing Zaden en gel eed
schappen ter besclllkklllg van de kolomsten te
stellen maar de leden van de gemeenschap
zullen hun crgen hUizen llloeten bouw en De
kosten v OOI de I eis "elke over de halve wereld
zal gaan zullen ongeveer f 240 per hoofd be
dUIgen •

De ChllsteIl]ke ],erkgeuootschappen hebben
Zich 1eeds met de leden "Van de Volkenbands
commISSie verstaan en men hoopt dat het groot.
ste. gedeelte van het benoo(l!gde kapItaal bIjeen
gebracht zal kunnen" orden. door een bllr oep
op het publlel, te doen Aan de11 anderelt kant
heert de I egeellng van Iral, op ZIch genomen
voor de bezJttlllgen van de UItgewekenen ver·
goedll1gen te geven ten'IJl men hoopt dat de
onkele "elval ende leden, an de A syllsche ge
meenschap VOOI fllllke bedragen zullen Il1~ChllJ
ven IndIen het geheele benoodlgde bedrag nlet
blJeengebr acht zal Imnnen wal den zal de ant
bI ekende som waal schllnlIJk dOOl den Volken
bond gegal andBel d WOl den m den ,01m van een
leenlng In Volkenbondskringen vertr ouwt men
echtel dat het plan zal gelukl,en

Zoodra men hlelln IS geslaagd zullen ele
Jeu",dlge leI del vaI1 de Assynsche Clulstenen
de III Engeland opgevoede patnar ch Mar SJIm
moen en de eelste 200 famIlies de leiS naar het
Vaal her onbekende land aanvaalden

Vervolgens zullen dan elke maand opmeuw
200 gezInnen de I eIS van 11 000 KM maken
totdat de geheele emeenschap zal zIJn oyerge
blacht

's Avonds VriJ laat kwam WallenstelIl 111 Egel
aan HIJ nam zIJn wtrek III het hUIs van den
burgemeesteI thans staclhUIs en museum GOI
don dIe als comm tndant der stad woonde 111

het toenmalig kasteel zoo karaktenstlek gele
gen aan de kronkelende wallen van Eger had
Wallenstem en zIJn voornaamste officIeren op
een maaltIjd genoodlgd Maar Wallenstein Nas
te zeer geschokt om aan den maaltIjd deel te
nemen en daalom verschenen slechts Tel tzky Ook van hem geldt als van zoo, elen SIC
Kmsky en 1110 Wallenstem s ,ertro1\wdon en 1tt anslt glolla mundl Maar de nakomelmg IS
I echter hand De dIBCll was opgewekt en ge na dlle eeuwen III sta(lt ZIJnen glooten be-
zeIlIg hoe konden Wallenstelll S off~cleren l,waamheden recht te doen wedervaren

ooI, ver moeden dat In het zIJveI trek een hoofd
man met 24 dragonders was geplaatst om hen
lafhartIg te vel moorden Toen tegen 8 uur het
dessel t aanvmg gaf Cal don met den k, eet
Leve het Hl!Is Oosten]]Jk het afgesproken sem
De dragonders plaatsten ZICh In de zaal
wachtten totdat Butler Cal don en Lesllè leder
een I andelaal met een brandende kaal s ill de
hand hadden en rIPpen Leve KeIzer Ferdl
nand ZIJ wrerpen ZIch op hun slachtoffer s
ll1et de degens wer den deze afgemaakt

Nu was de benrt aan 'Vall ell stem De hoofd
man De' eroUX die de dragonde~ shad aa,nge
'i oerd ontvIng bevel den moord aau den hel
tOg te volbl engen Deze stond op he.tr punt Zich
ter ruste te begeven met Senm zIJn r.aad$_l1lan
had hI] de sterren bestudeel d en gelneend
daarin te lezen dat bIJkanS alle gevaa.r 'Voor
hem was geweken Wallenstelll zag z\cIIi ge
plaatst tegenOHl deze tr oep van bloeddorstIge
mailDen Men had hun verteld dat bIJ dell Kei
zeI wllde onttronen men had hen woedend
tegen hem opgehitst hI] beg! eep zIJn lot Te
fIer om ook maar een \\ ÓOId te veel te ~pre-
l,en I, rUlste hiJ de a rlllen en wachtte de doode
IlJke slagen af De maal denaal s wier pen ZIch
op hem en ondel tal vall slagen bezweek hI]
Het bebloede IlJk wer d III een tapijt geWikkeld
en met de 0' enge slachtoffers vervoerd naar
het slot ,an 1110 Dat was het emde van een
gr oot veldheer

Duitsche en Zuid Sla \ Isch e geleerden houden
zich sinds €emge Jaren bezfg met een on del
zoek van het Ochlld2meel D t meel dat om
zijn n atuur l ijl e schoonheid be roernd IS ligt te
midden van de Albaneescihe belgen

Men heeft daal thans een fauna gevonden die
tot ae dl! eote nakomeltng enschap van levende
wezens behoort UIt een tii dper l dat ten mill
ste een mlllloen jar en achter ons hgt Men
\ er or derstelt dat het Ochr tdameer m later t.ijd
\ an "ate toev oei wer d afgesneden en dat el
z ic I del halve geen hoog ontwtkl e ld e water
bew oners konden nestelen

De praehistor ische dierenw ereld IS h iej dus
voo EUlopa bewaard gebleven Men I an het
Och rida rne et daarom als een natuurlnstortscb
museum beschouw en dat het voordeel bez it de
dte en "elke WIJ anders uitsluttend als vel
steen ugen kunnen vinden levend te hel bel

Ondel sdleHling.
BUITENZORG 24 Febl - Benoemd tot nd

del m de arel" van den Nedellanelschen Leeu"
mr H A Helb hoofdambtenaar bIJ het (]epal
tement van Justitie - (Aneta)

Sticht lig \llr Dag Kelk
,\ 1-rSTERD!\.M 94 Febr - In den muzlka en

1 dd I"] el st del AD 1,- ,an Maandag 6 Febl a,
1 t) 1 de El gelsche IIel \ Ol D1c1e l!o..ell BegIjnhof

z~l een zangere en :\edellnnclsch hed en 1 edelerl,
\ an J S Bach ten gehool e brengen

Niet zoo heel lang echtel kon men Wallen
stem terzIjde schUIven Des KeIzers le.gers
hadden vaal al na den dood 'i an Till) be
hoefte aan een llleuwen aanvoerder en 'Val
lenstelIl s naam bl~ek III 1631 voldoendp om
en leger van 40000 man III zeer korten tIJd te
doon aanwerven

De slag bIJ Lutzen ltl de onmlddelllJl e na
bIJheld van LeipZIg viel op 16 November 1632
geluklng VOOI Gustaaf Adolf s legers uIt al
velloren ZIJ den be!l1mden vorst Wallenst~lIl
heeft het ZIJn offlclel en n et vel geven dat ZIJ
zIch lafhal tig hadelen gedl agen hoewel de op
het laats' gekomen bIJstand, an Pappenhelm
de velmetJgmg van zIJn legel althans velhlll
derde deed ellens sneuvelen het behaalde vaal
deel weer vellal en gaan In Praag vmg op 21
Januall 1633 vVallenstelll s kflJgS)1;el echt aan
elf off1cleren wel dan tot den dood door nlld
del van het zwllard ,mderen tot den strop ver
oordeeld Vele zon"n der vaal naamste faml
hen bevonden zich onder de ter dood gebrach
ten en op de genade des Keizers mocht geen
beroep worden gedaan ZIJn legel kende zIJn
om el biddelll]ke strengheId Laat het beest
hangen "as de gewone ultloep als men hem
klachten over zIJn soldaten deed

Op meuw behaalde hI] voordeelen dIe zIJn
vl]anden aan het hof het zWijgen oplegi]on
maar toen de KeIzer hem daarna naar ZUId
Dmtschland wilde doen oprukken aarzelde hI]
Men was te Weenen met zeker van de pOSitIe
dIe hI] mnam en m den geheimen Raad wer
den de bespI ekllJgen gevoel d die ten slotte
leidden tot ZIJn val

De Keizer zag ZIch van een gevaalllJken
tegenstander ontslagen een veldheer echter
001, dIe hem llOg Tuemgen dlellst had kunnen
bewIjzen HIJ prees de moordenaal s en \ er·
deelde Wallenstell1 S bezit onder ZIjne mededm-
gel s Gallas voor aan Maar Rlcheheu erkende
de fout die men had begaan al was hI] met
blmd voor het gevaar dat WallensteIn s
heel schzucht en antI ou w opleverde In de
oogen "Van het volk was de lllOord een ver-
dIenstelIJke daad want groot was de haat
tegen den Hertog van Flledland streCkftls
geeft een gedlCh,t weer Waarvan de eerste
I egelen voor zIchzelven sP; eken

HIel lIegt und fall;lt mIt Haut und Bem

Centma I Ba ctellOloglsch·Serologi~(')l
Instituut.

Tot bactenoloog (hoofd van de bactellOlogl
suhe afdeehng) van het Centraal Bactenolo
gIsch SelalogIsch Instltuut te UtI echt ont
staan clbor samenvoegmg van het centl aal
laboratorIum vaal de Volksgezondheid en het
RIJksselalogIsch InstItuut \\ ordt benoemd
a ts J F Hulk oher 'ian den geneeskundIgen
{!Jenst del Zeemacht chef van het marIne
hospItaal en chef ,an het laboratollum ill

Den Helder

WALLENSTEIN.
25 Februari 1634.

Het tragisch einde
een groot veldheer

WIe het oude stadje Flledland bezoekt

gelegen aan den spoorweg die van Rel

chen berg naar SeIdenberg en verder naar

GarlItz voel t zIet dat slot hoog op de rots

gelegen en vmdt er nog allerleI hellnne

nngen aan den 30 Jangen oorlog Sedert

den dood van Wallenstem ill 1634 behoort

het aan dIens mlbtallen mededmger Gallas

gell]k ook de afstamrnelmgen van dezen de

famIlIe Clam Gallas het verbll]f van

Wallenstem te Reichenberg voor ZIch ver

kregen

Wallenstelu

•

Del glosse Krlegsful st Wallenstem
Der grosse Kllegsmacht ZlIsammen bracht
Doch me gelIefeIt I eoht eln Sc~lacht
GIOSS Gut that er gar VIelen schenken
Dagegen auah Viol unschuldlg henken
DUl ch sterngucken und lang tI act! ren
That er viel Gut und Leut veIlIer en
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FIN ANC I ËN E N r:':~~ENDENS~ KOERSFLUCTUA TlES
Be QN 0 ]\1I E. III Amsterdam ....... PIIJshoudend.
, New YOlk ••••••.... flauwer.

Londen ...•••••• , onregelmatig,
PanJs ..•••••••..... ged. ukt.
BerliJn'; .•••..•.•.•.. vaster.
FI ankfort .' ••••••..•.. gesloten.
Brussel~,,: . ~ : • > ••• " • gesloten,

OP
STEMMINGVASTE dag deed het niet na haar invloed op de Indi-

sche obligaties te aoen gelden Niet alleen de
n iet omgeWisselde, doch ook de omgew issel de
stukken" aren hooger Ook Indische guldens-
obligatIes war en beter, ver mo ed el ij k mede on-
der Inyloed van de aangekondigde mogul ij ke
verdere conver sre eperatjes

obügattehcuder s WDl dt deze gereduceerde
schutd oji'rneuw met rplm 1/3 verlaagd Per WE_.o \\7~ 1L~ EEE~~.TES",
saldé zal op deze Wijze de schuld aan de Ned er- lA 7

landsche obllgatlehouders worden gl tiër ceer d
Het schlJI\t n iet.ternirr wel UItgesloten te kun-
nen WOlden geacht, dat deze Iaat ste een gun- WATi'.:'R l['.ill ~O§ iUï'ii.lii'I:'UKr.'ft.T
st.ig er regel iug , zullen kunnen bedingen BliJ-I ,t, B !..lIl.iJ) ilJ H V~Ln. !!:n
kens de Jongste mededeellng der Ver cen ig in g
voor den Eltfeetenhal1'del IS de over gr oote meel- AMSTERDAM Tel. -!S:!:lll. V3j,j4, S3iJ9>l,
derheld der ~OOI sche crediteuren reeds tot het (In;;ezonoen )Iede~celln~) ;180
aanbod toegetr eden Een 1:\001 sch e "ct maakt
bovendien de aannemm.g van een dw ang a cco oi d
mo g e l ij k in d ien h-ouders 'an 3/5 van het totaal
der vo rd er mgen V60I sternmen en deze ver-
eischts stemmenmeer derheld van 3/5 JS reeds
Vrijwel Hl het bez it d er Kommunalban k

De kracht der o ppos it.ie van de Nederland-
sche obllgatIehouder-s IS bovendien óok aan
mel keIl] k ver mmder d nu de Engel,che obi 'ga-
tiehoudel s besloten hebben hun actie te staken
VOOI de Engelsche obl igat isho uder a "Ier eigen
valuta een ongeveer even groot a depr eciatte
heeft ondergaan als de NOOI sche Kloon doet
het aanbod der stad, althans oppervlakkig he-
Zien, anders aan dan VOOI de Nerler land sche
obligatiehouders Een Engelsche obl igatieh ou-
der IS Immers geneigd UIt te gaan van sun
eigen valuta, zoodat dan de de pr cc atle van de
Kroon VOOI hem geen rol speelt In feite IS dit
natuur lij k een onjuist standpunt, want omdat
de eigen valuta gede pt ec.iëer d IS behoeft een
obllgatIehouder nog niet daarenboven het ver-
lies op een andere valuta te aanvaarden

Met een dwangaceooi cl voor oogen op "el-
licht ongunstlger VOOIwaarden schiet er dus
thans voor den Nederlandschen houder met
anders over dan aanvaarding van het aanbod.
tenz ij h i] Wil afwachten wat de Neder lan dsch e
regeer mg, te "Iel ken n is een en ander thans
IS gebi acht, onder de huidige omatandigh eden
nog zal kunnen doen De hoop kan in dit op-
Zicht, gezien de houd ing die de Noorsche
regeermg b v in zake de aangelegenheid der
Chr istfan ia Hypotheekbank toont, Diet groot
z ijn voolal waar de Noorsche staat het aanbod
heeft goedgekeurd De gesch ied en is der NOQr-
sche leemngen fer beurz e van Amsterdam IS
zoodoende weer een zwarte bladz ijde r ij ke r
Het IS te hopen, dat obl igatiehouder s de lessen
voor de toekomst met spoedig zullen vergeten

Vooral In het laatst
week. - Bewogen verloop
Indische dollarleeningen
per saldo een herstel.

der C:-·~-.
voor
metBANK. 21

Febr
95
96'}8
G7'«
'16 s
100'h
931"1}

19
Febl
9674
961

97';4
fl'j)l

100 ~
93

22
rebl
95'h
96y.
~7';4
iJ678

10ll'i
94';4

23
FebrProducten New York

AMSTERDAM, 24 Febr - De stemmmg op
de markt voor Nederlandsche be legg ingswaa r-
den was gedurende de afgeloopel). week aan-
vanketijk weifelend op echter wel l ich tel ijk
hoogei niveau In de tw eede helft del week
werd de stemmmg echter vast Een uitzonde-
ring op deze algemeene tendens maakten alleen
pandbneven en tndustr ieel e obl îgatie s

De "feature" van de afgeloopen week vormde
het koersverloop del Indische leenmgen, dat
nogal bewogen IS geweest VOOlal gold dit de
nog met geconverteerde dol lar lcenin gen In het
beglll der week verscheen de mededeelmg der
regeermg, dat VOOI de houders del nog niet ge-
convel teel de Indische dollarleemngen de ge-
legenheid werd openg eatel d tot omwlsseltng
del obl igatles Hl de nieuwe Indtsche guldens-
obligatles op basts van f 245 (tegen eel st
f 250), met dien verstande echter, dut de hou-
ders die het aanbod met zouden aanvaal den
aflossmg zouden ontvangen in gedeprecleel de
dollars Waar aflossmg op deze W1Jze voor obl i-
gatlehouders een te gr o ot verlies zou mede-
brengen kwam het aanbod dus III feite neer
op een gedwongen convel sie tegen een koers
van f 245 Aa ngez ien dit vergeleken met het
eerste aanbod een nadeelig verschil u itmaakt e
van ca 2 % per obligatie was dus een koers-
reactIe voor de met omgewisselde do ll a robl i-
gatles onve rm ijdel ilk

Intusschen IS de r eg ee r m g bl ijken s de op
VlIJdag door mintster Col ijn in de Eerste
Kamer gedane mededeehng op haar stap terug-
gekomen Onze lezer s weten 1eeds uit het m
ons Avondblad van Woensdag opgenomen arti-
kel dat WIJ onomwonden onze var wondertng
en telenrstellmg tevens over de allesbehalve
Ir aaie slotacte waarmee de r egeermg van pial!
was de zoo prachtig ver loopen conyersle-ope-
1atie te doen eind igen, hebben uitgesproken
Het kan dan ook met genoeg worden toege-
[u ich t in het belang van den naam van het
Nederlandsche staatseredlet en het prestige
onzer r eg eerin g eenerz ij ds en de rechtszeker-
heid en de onaantastbaar held van eens ge-
sloten contracten anûerz dds, dat de 1egeenng
getoond heeft toch niet het eens mgenomen en
ook eemg Iutste standpunt te wlllen laten
val en Het kan niet anders, of ZIJ zal III dir ect
door den steun die daar door o pmeuw wordt
velleend aan het Nederlandsche staatserediet
- welks aanzien met alleen hier, maar ook
III het hu itenl an d op een in deze tijden uttzon-
derllJk hoog pe il staat - ruimschoots vel goe-
ding vinden VOOI haar loyale houding

De genoemde mededeellng die dl' Col ijn VnJ-

Goudvoonaad III de derde week van
Fëhr met Z" fr 121 milfioen

gedaald.
BERN, 24 Febr (Eigen tel) - In de derde

week van Februalils de goudvoor raad van de
z,wJtsersche Nation ale Bank mei Zw tI'S 121
mllllOen gedaald, tel Will de goudde viez en
slechts met frs 5 m il l ioon znn toezèllomen

De 001 zaak van deze ontwl"kellllg IS de
stel ke VI aag naai vreemde valuta, die van de
ZWltsel sche banken lS UItgegaan De gc.'ldvoor-
raad bedr aagt thans fl S 1877 m ll'liocn

Ta rwe _ " :gemakkelIJkei.
SUlkei ..••.• goed PIIJshoudend
Koffie. vast
Rubber gedl ukl
Katoen ...••••... prIjshoudend

Noleenngen

Amster damscu a equ n alent berekend naar
$ 1 = f 250

Nederlandsche staatsfondsen waren eveneens
vast YOOIal in het laatst del week Gemeente-
lii ke leemngen waren goed p r ijshouden d De
koers der meuwe 4 % emissie Leeuwarden
bleek iets te orrgunstig gegrepen te zijn, zoodat
de leenmg niet geheel 18 ondergebr acht

Dol lar f 14909 (\'1oensdag f 1 1~39)

24 I I 24 ! 23
Ae q Ae q ?\EW YORK. (R I SIo1k Slotk.

6'2 61.. Amer Beet Sugar 1012 11
4% 4% Am Bemberg B S'h 8

607S1 Amer-ican Can 10~ 103
1ï% Am. Cal & Pdr. 2312 dOl;'
2 Am Cit P & L BI 314 3' ..

13%, Am Glanzstoff B 2:1 231;'
5'4 Am Hide & Leath S7/e 83 ..

21 % Am HIde & L pi ef 3634 :lSl{
2,1,4 Am. Smelt. & lief 45"'4 461á
7~% Am Tel _ Tel. 1211.~.1121
44 7~ Am. Tobacco B 751~ :511..
123~ Am Waterworks 213~ 22
91Î\ Anaconda Copper 1514 1534
7~IAss Gas&EI CIA 13s1 1%

39''2 Atchison Topeka 6614 6,%
5<J'~ Atch Top 4r-"l\lgB 99"4 991;
18'r~ I Baltimore & 01110 .321~
27 Beth iehem Steel 4G'h
91f:, Cana dia Pacttic 16'S

54%IC' Pac 4% bR '99 ~17s
llh Centr States EI 1-8

17';4, Chase t,at Bank ~'I
26 I Ches Ól; OhIO 4 FI!
271g Chic Gr Western 'Ps
4 ChlC MIl". St P ~7b

61f:, ChiC >f. P pref. 111..
11 ~4 C M P 5% Ad] I3 20

31S 3 1 Chic Rock Island ijl{
34% 33341 Chrysler Corp . 5612 5i5s

1)'8 Cities Serv ice ! 3181 'P4.
28% Uit, Serv 5% 19651 4712 48
9''z Colgate Palm Ol. ·15% 16%
l·s Comm W South I 2~4 23~

461~ Contin. ntal Can. 'is '"
111~ Contmental 011. lS~ 19%
1 51 Corp Trust sh. 1\1 2 53 2 56
21 5 Divers itied Trust 360 365
51% 7 % (Dawes) . S5~ 853.4
34%151f:, '70 (Young). 5B1~ 5S
12'i Ene Railroad . .. 20% 2212
14%1 Ene Rallr. pref. 2412 2{it~- I Fisk Rubber.. 1778
135s Ford =c Canada 223i 23
41s General Aviat ion 7 •

20% General Cigar Co 333• 33=}~
125{!1 General Electr ic . 21% 213i

% Gen. Gas&EI Cl A 13~ F'S
23 General Motors. 3812 :l9%
65S1 GIllette Saf Razor , 11 11l~

22'~ Goed "ear Tyre . 3ï~4 39
23% Gulf States Stee]. 39~~ 39
12 Hudson Motors. 20;~ 2111g
.20% IlIIllOIS Central. 341'2 3514
2 lntercont. Rubber 314 314
4% Int. Hydro EI Cl.A 71~ 7'~
2~ Int. Merc. Manne 4~8 434

Int. 'I Mar. 6% B 54
13-8 Intern Nickel •• 23~ 231~
83~ Intern Tel & Tel 1458 US's
9'~1 Kansas City Soutb 16 I 1612

14 7'.1 Kar.s. Cit. S pref 25 I 25
1178 Kennecott Copper 19'& 201~
10318 Lcr il larrl 1ï'jl,. 1,12
31% Lou isvj l le & Nashv 5312 511%
'1-8 Ma rsha ll Fleld 165s 1678

5212 Mc Keesport Tm SS 89'-lsi Mld-Cont in Petr 13l.41 1314
14 Mlddie West Uti! % %ï~81MISS Kans Texas 12&s 1~58

517 R M K T 40:'0 1e H '90 87 S8
2% M1SSO'lrJ Pact"ic I 47~ 47;'
45~ MIss PaCifIC pref 7"t SlA;
93's1 !\lISS Pac. 4% hds 15lfs 1612

18% Montgomery Ward 311~1 32~
12% Nat Cash Regtst er ' 21 20~~
171~ Nat City Bank. 291,-., 2912
9 Xa t D:llry Prod. 15 1514,

31 I National Steel 52 I 5112
2il,!! New Y"rk Central 391f:? 4078
6 N York Ont & W 10';k 10%

1025
/8 I ?\orfolk & Nest. 172 173

607~ Norf &W 4% Gec I 1û2 I 1021'
12~';. 11~ :'\orth Amertcan . 19% ~'1~4
14q 14-, :\ortll Am TI ust > 46 ~ 50

1811.1 Xnrther . Pacific 3~O%I,;3
38;. Xcvade l Agene 64 65
21}~1 Pa ra muunt Pub]!x 4=73 41'a

21 Pennsytvania R.r 351,. 37
~% Phillip Pet rnl, • 1658 1714
8'," PIttsburg Coal. 1412 1G

Valuta's New York 23

pi IJshoudend
prIJshoudend.
.. flauW'J
PllJshoudend _~

Gulden . nauW
Pond Sterling goed
Fr. Flank
Mark

61%
Uils
2 I

14
511 1

14

Dollarbonds met goudclausule.
DOllaroblJgatles met goudclausule speetaal

4 % Kon in kl ijka en 4% % Bataafsche geno-
ten ook tijdens de afgeloopen week belang-
stellmg De weifelende houdmg van de 1egee-
r in g In zake haal standpunt toy de goud-
clauoule wem spiegelde zich III de koersen van
deze categolle fondsen

Eelllg licht 111 de kwestie omtrent het opmcr-
kel!Jke koersverschll tusschen ob llgaties Ko-
nlllldl]ke en Ba.ta atsch e op den dag vóor de
llltspraak van het vonrns, IS er nog niet ge-
komen Het wee kb lad "In- en Uitvoer' heeft
een verklarlllg tr achten te geven UIt de z g
"technische posit'ie" van de markt, nl door de
pos ttte van enkele arb itrage-huizen en het
afslUlten van pr emie-affa.ir es op den dag VOÓl
het vonnis Deze VeI klar-ing IS indei daad "tech-
nisch" en verklaart dan ook ten slotte niets
Met eelllge spann mg kan men dan ook tege-
moet Zien, wat het onderzoek in deze zaak ten
slotte zaloplever en

Per saldo waren ZOO" el obhgatIes Bataaf-
sche, als 6 % gemeente Rottel dam m herstel

PONDEN AANVANKELIJK TE
LONDEN BETER. II nauW
Later eeruge reactie

Lu e's flauw
LONDEN 24 Febr (Per tel) - Op de hu i-

tel).landsche Wisselmarkt was de algell1eene'
tendens heden aanvankehJk meer ten gunste
van het pond ster ling, doch tegen het slot trad
een hchte reactie In De affaire was pvenwel
n iet groot en de fluctuatIes waren t amehJk
gering De dollar opende op 5071,4 en sloot,
na 508 te ZIJn geweest, onveranderd op 507%
Ook de Fransche franc was onver au'Jerd op
77 13/32

Amstel dam gold 757112 de Belga 2185 Zwtt-
serland 1577lh, terWIJl Marken 1285'';. dedeu

De aandacht trok de flauwe stemm.ng voor
de Lu e, d ie, na te z nn aangeboden te;!;en 591~
op 59% sloot De eelllge vel klanng, die men
op de Wissel mal kt hiervoor z iet, IS, dat deze
flauwe stemmmg verband houdt met hilt
seIZoen

ZIlver lS met 1/16 gedaald tot 20 0;16 loco
en 20% op tel rmj n

27~
72Ys
44%1
13Ys
93,.

New Yorks Bellrs-
•nieuws. 7~

40
5~~~
1914

127'h
9%

54:!.,
11,"

WEDEROM ALGEMEENE
REACTIE.

17'~
26lr,1
271-
4~ÎI
6%,

11%

Onzekerheid houdt zoowel
publiek als kleine specu-
lanten van de markt.

Duttsche staatsobltgattes
tn herstel.

DuJtsche staatsobllgatJes waren aanvan ke-
IJJk juier Later kon echter een herstel mtr e-
den op het bekend wor den van de rede van dl'
Schac)ü waar-in deze de vaste verz eker lng gaf,
dat de stabllrtelt der Duitsch e Mark tot €Iken
Pl'lJS gehandhaafd zal brijven Tevens werd
aangekondigd dat 'het stelsel der "Zusatz-
Expor te' nog zal worden UItgebreid, hetgeen
beteekent, dat de latente vraag van Du itsch e
ZIjde naar laag genoteer de Dlutsche waarden
zal bll]Ven bestaan

later
BELGISCHE SPOORWEGEN.
Def icit over Janua-I Ir 15 7 m ijiioen

(v. J. fr 31 3 rrril.lioen}.
BRUSSEL, 24 Febr (Per tel) _ De Belgi-

sche NatIOnale Maatschapjqj van Spoorwe?:en
heeft over de maand Januart fl s 1846 mlllloen
ontvangsten geboekt tegen vorig Jaar fI s 187
nlllhoen. De UItgaven bedroegen fr s 1913 mi l-
]1oen tegen vor ig raar frs 209 3 ml llioeu Het
t€kOl t bedloeg del halve fl s 67 m il Ii cen tegeD
voris jaar frs 22 3 muuoen

Rel,enmg houdend met de finaucieele lasten
bechaagt het tekort over Jannart frs 157 mil-
]1oen tegen vor ig Jaar f! s 31 3 mtllioen

2
OMZET MILLIOEN.1,2 285s

9%1
ls's ,

461~
11%1
151
218
5111g
34%1
1331g
155'.
lOs;,/
133•
4'h

201/8
113

78
2R 1/~

6%
~314 j

231~
U '4;
21

Koersverloop Obligaties.van
NEW YORK, 24 Febr (Eigen tel) - De

g ti Ide n s lee n i n gen.
HH3 I<JII

fI I24FeLJ 17Feb 10Feh
LOIJ~ lO13. lOl '8 101 '.
102+.- lOl+' IIlH. lOOs
7D, I 7lJs I 70 701•
'17 tl6 <l4 95'6
101~. 101'{ 101 100'.
102 100'i 101 UlO',
lOl)/, 1111 11)1'{ 101
102 1101 101'8 1011;
10~ 10~ 10{ 1031,
1031-5j101 102' 10~'s
10' 'lliY, \l8'{ n7
98* C) 1 ()S/6
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BI nne 111beurs ver toonde heden weder om een alg"meene
I eactie De uitbr etding van de om ust lil het be-
dr ijîs levcn als gevolg van de loonsverhooglngs_
aischen der al beidei s lueld de koopers van de
markt De al beiders van de tabi-Ieken VOOI de
ver vaa.rrl ig ing van automoblel-ondercleelen te
Toledo zullen Maandag een steÎnmmg houden
over de vraag of al dan n iet het werk zal wor-
den neergelegd Van de zijde van de klellle
speculanten lS de neiging merkbaar om zich
uit de markt ter ug te tr ekken De luchtvaart-
afdeelmg was vast van stemmmg op de ver-

wacht ing, dat de openbal e inscm nving op de
luchtpostcon ti acten spoedig hersteld za 1 WOl-
den

Men IS van OOIdeel, dat de bezoi gdhe ld om-
U ent de VOOlgestelde r eg lementaerlng van de
beu r zen, alsmede de tar iefpo l itick ten gevolge
zullen hebben, dat een vel del e vel beter-ing in
het zakenleven Hl het VOOrjaar zal worden be-
lemmer d, mzonder held 111 verband met de be-
per kin g van de federale u ltgaveu voor open-
bale werken

Leeningen. stad Trondh jem:

DE LONDENSCHE VRACHTENMARI~T.
LO)JDEN, 24 F'ebi (Pel tel) _ De IIÏ(lee-

Iingen 100r thuisH'lIchten sloten de week he-
ilen, ZlItel'(lag, In een lmlme stemming en de
lloteeringen waren grootendeels om e1'llndertl.

De u itga an d s steenkoolafdeelmg was ka lm
tel \\ IJI tonnage rurm Wei d aan~ebodeI1 te2:en
de Jongste noteenngen

Van de Zwalte Zee waren enkele orders VOOI
gemengde lading naar het Veri e Oosten het
Contlllent en de Ver Staten voolhanden

De g ermge ammo voor tarweladmgen belem-
mel de een herstel op de Plata-afdeelmg en de
stemmlllg bleef gedrukt, Inzender he'd voor
v roe g e ladmgen als gevolg van 1urm aanboel
en senaai schte aan or del'S Afgesloten werd
7500 ton 10 % van Buenos Air es naai S]anghal
per 7 Maal t cance llaertng tegen 14/-, en 7500
wn 0 0/0. Ara....... DUe&Q-8 .8$ ~ SJangl1aJ
per 4 Maart ea n ce.Il eer tn g til1;e'I1 14(-

Op de Noor d-Am erilcaansche afdE:el'!;l<'" was
de stem ming eveneens kalm Er bestond slechts
eelllge vi aag VOOI diver se Iadingen van re Am e-
nkaansche havens, alsmede op tJmechal tel-
baSIS, laatstgenoemde tegen pll)shoudellfle no-
teerll1gen Vel der e tonnage kon worden ge-
plaatst van Cuba 'OOI EU! opeesche rel<emn<:
Voorts zal waarschIJnlIJl, tueuwe tonnagt no J-
dig znn III verband met de tarweverkoopen van
de Amenl;aansche Pactttchavens naar Chinn
1'001 Aplll-Me1-ladmg Voor Em opeesche e-
l<enlllg kwamen geen ats lu ltingen tot stand
afgeZien van gedeeltelljl{e ladmgen

Op de Oester sche markten wel el een tamelijk
actIeve stemmmg aan den dag gelegd De no
teer mgen wal en PllJshol1dend El werd onder
handeld over tonnage 1'001 palmpitten lilt Ma-
elias alsmede over ruimts van Sargort en Bur-
ma vOOI r ïjst naai Europa Er waren eveneens
or ders voor handen voor Mandsjoeriisch e soja-
boonen, doch tonnage was met VOOIhanden te-
gen de gelroden noteer mg

De Aust ral lsch e afdeelmg was kalm Gecon-
tr acteer d werd 7400 ton, 10 %, van Australle
naar bepaalde havens In het Ver, Kon VOOI
1-10 Maart tegen 22/6

In zake de onVerkv.lkkell]ke affan e der lee-
rungen van de stad T'rondhjern IS door de Ver-
eemglUg voor den Effectenhandel een mededee-
ltng gedaa,ll waaruit bl ij kt, dat III de positie del'
N'edellándsche obttgattehouder s verrnoedeltik
Wellvg VeI beter in g zal kunnen worden ~e-
braebt Naar men weet IS de situatie deze, dat
de stad - op grond van een door haar getrof-
fen overeenkomst met de Norge, Kommunal-
bank - aan de houdel sharer b inn en land sch e
Rronen-obllgatles orn wisseltng heeft aangebo-
den van elke obligatie van Kr 1000 (ongeacht /4
het rentetype) III een 4% % obllgatJe van de
Norges Kommunalbank groot Kr 600, welke
door dell Noorschen staat zal worden gegaran-
deerd ,VIJ z ijn leeds indert ijd 1) u itvo e rigei
op deze kwestie ingegaan, waal bIJ bleek, dat
dit aanbod voor de Nederlandsche obl igat le-
houdel s - ten onzent z nn de 4% % leemng
19H en a .... Ii¥.. % Ie nmg 192.1 geuoteerû -
zóo ongunstig was dat de Ver voor den Effec-
tenhandël terecht een actie In deze aangele-
genheId heeft ondernomen

Ten ~evOlge van de depr eciatie van den Noor-
sche Kroon IS de schuld der stad aan oblr-
gatJehouders reeds automatisch met ca 1/3
venulllderd door het thans gedane aanbod aan
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Goudbe,~ eging'.
Volgens een off iclee le statist iek b€trel'fende

de goudbeweging lS gistel en alsnog lllgevoeru
~ 41061700 aan goud, waal van $ 14 87£ 300 UIt
Engeland, $ 11 354 500 uit Nederland, $ 3531 :l00
uit Franklijk en $ 2183 400 tut Zwltselland
Heden bedroeg de Invoel $ 7224800 UIt En-
geland, $ 1864600 uit Neder land, s 27800 tilt
Belgw

Seder t de schatkist een aanvang heeft ge-
maakt met den aankooi> van Ingev oer d gond
beloopt het bedrag aan mgevoerd goud, dat nl€t
reeds Amertkaansch bez it was, $ 317 mtüiosn
ter-wijl de hoeveelheid VOOI buiten landsch e re-
kenirig g eear marked goud met $ 69 m il linen IS
ver-m inder d Slechts een deel h ie t van IS echter
aan de monetan e gOUdVOOII aad ten go ed e ge-

5~~j
2".
4%

El IS een VOOIstel geopperd VOOl den buiten-
landschen handel een enkelen admintstr ateur
aan te stellen ter central iseer ing van alle
kwesties van dezen aal d inclusiet een voorstel
alle f inannieel e kwesties m een bur eau onder
te brengen

AnlomohiellJrollnctie In Jnnuari
160.690 (1. Ill. 82.i;;0) stuks.

Volgens opga ...e van het minister ie i an Han-
del werden III Janua r i 115960 nerson enwag en s
(v m 52600 en 44730 vrachtautomobielen (v
m 30150) v er vaar d ig d ; III totaal 1GO690 (v III

82750) stuks

gunnmgen voor den invoer van alcohol aan de
bekende me! ken de VOOIkeur zal Vi or den ge-
geven, mzondelheld Schotsche whiskey Deze
maatregel zal de Dlst.i ller s COl por at ion ten
goede komen

het bestuur der Stock-exchange YOOI de senaats-
commissie voortgezet ZIJ vel klaar den Zich
allen tegen het VOOIgestelde wetsontwerp en
beteouden dat daar door vele maketaara ge-
noodzaakt zouden worden hun zaak op te
geven In sommige krtngen neemt meer en
meer het gevoelen toe dat de .wet bestemd IS
om aan de regeerrug de co ntr ole te ver schaf-
fen over het zakenleven dOOl de F'ed st al Trade
Com m lss io n die fondsen kan weren 'an de
otricieele en ntet-otnciee!e markt Dit leidt tot
de cone lus ia, dat de wet heoogt het prinCipe
van een door den staat gecontloleerde volks-
huishou df ng te ])3VOJ deren

13 3~

17%
91;i<

30a~

Wljzlgmg; III de tariefpohtiek ?_--
In llldustneele kringen maakt men zich

el ustig hezorgd over de tarietpo litiek Pre-
sident Roosevelt heeft voor Maandag een
confel entie biJ eengel oepen 'oor de vast-
stelhng van een bepaald plan hlerornt rent
Het Co n g r es heeft zich u itg esproken voor
,Ie lllvoenng van het wederkeelIghmdspilll-
"IPe lil de taneven Men vreest evenwel,
uat deze weder keengheldsover eenkomsten
\'OornamelIJk zullen beoogen den landbouw
te steunen ten koste van de mdustne het-
geen des te el nstlgel IS, gezien de llOoge
pi oductJekosten der mdustne, als gevolg
vall de Nu acodes De leiders der textlellll-
dustlle hebben verklaal d. dat de mogeliJk-
heid bestaat, dat de lIldustlle de code zal
moeten opgeven, mdlen de bescher mende
1echten worden verlaagd

Beursbestuur uuanlem tegen
nleuw e "et.

Heden i\ el den de vel hooren van de leden van

22
Yerlie. Ra<}io I~eidl $ 3.SP.il!

(v. j, 10.695.:;03).
De RadIO KeJth Olpheum sloot het J::ar 1933

met een, ellIes van $ 3 341 714 tegen een, elues
van $ 10695 503 m 1932

11 ijzigingen in bet coûe-sy steent ~
De volgende week zal te :Washlllgton een

confel entJe aanvangen tusschen alle autolltel-
ten helast met de Ultvoermg van code eu r e-
geellngsambtenaJ en ter bespl ekmg van de
wenschellJkheld tot het lllvoelen van WIJZIgHl-
gen m de tot dusveil e gevoel de politiek D€
confel entIe zal veertien dagen dUI en De aglta-
tJe voor de lIlvoerlllg van een werkweek van
dertig Ul en neemt ondel de arbeiders toe

Aantal verhandelde shares.
2~34-
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133$
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61~

50%
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17%
53%
191h
40%
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Prot t2r & Gamble
RadIo CorporatIOn
r~epu bhc Stee I
:{ep Steel pref.
Royal Dutch 1)
Sears Roebuck
She!. UnlOn ..
Shell Umon pref
St '.OUIS & FrIsco
Southern Pacific
S I'.tc 47n R b 0"
Fouth Railway
S Rallw 4% Mg
Standard Branrlo
Stand Oil (:-< J)

Studebaker ('O"P
Ten nessee ('orp
TIdewater Ass Ol'
dnlOn PaCIfiC' .
llmon r'ac 4 % bd,
lJmted Aircraft
{lnlted (;orp
On St Leather
Un Wate~ Rubber
[In St Stepl
Un St Steel pref
\Yahas'l Rail roarl
Wahash n r pi ef
WoolI'. Ol th & Co

I

I
Call-
geld

Zaterdag I VrrJdag

----~I --1
11 00 540 000 5,0 000
12 00 660 000 I 270 000 1
1 00 I 490 000 I 113 00 990 000

Totaal 1 ZOO 000 1--;-;-;0-;-\---

~314
GP~
3s 78

1'i33
11
~4
4

Uur

BINNENLAND. Radio Corp. lijdt Hrlies 1an $ ;;82.093
(1, j. at 1.13;:'.;:'85).

De RadIO Corp heeft lil het afgeloopen Jaa r
een vellles geleden van $ 582693 tegen een
vel lies van $ 1133 585 III 1932 In het Viel de
kwal taal heeft de maatschapplJ een "Illst be-
haald van $ 1 211 277, tegen een vel Le~ 'an
$ 540863 ill het ovel eenkomstIg tlJdvak ,an
het voor afgaande Jaar

:KOORD·! RlESCHE LOl'AAL SPOOR" EG "lU.
Door den 1aad \ an COnll1llssarlssen wal en de

obligatIehouders van de ...'\001d Fllesche Lokaal-
SpOOlweg1naatsch"'PPIJ ultgenoocllgd 0111 Zatel rlag-
middag te Leeuwal den In het OllnJ€ Hotel een
bespl eh..1ng te h011den 111et het clo~l d~ belangen
\ 001 obllgatlehoudel S del maalschftPPIJ ZOO\eel
mogelIjk te behartIgen In \elbanel met ele dOOI het
1IJh.. 111 llltZlcht ~estelc1e naastIng del SpOOlweg ..
ll1aatschapPlJ
De VOolzltter van ele maatschapPIJ de heel !Dr

r A ,an der Plaats, leIdde de besprekIngen 111 111et
de mededeeling dat geen leIding I,an worelen ge-
""'even door den raad 'an COJnlnlssanssen In \ el ~
band nlet beraadslagIngen 0\ er sta.ppen, welh.e
e\ entueel In het belang \ an de aandeelhouders
zouden h.unnen worden ondernomen a.angeZlen dIt
bUlten den werknng \an clen raad \alt Vel volgens
gaf spr een lesumé ,an hetgeen op de \elgrtdellng
\an aandeelhouclers was besproh.en

Bu e'\entueele naastIng \YOldt f::tllllssemEnt \001
konlen, hetgeen nog 011\ OOIdeehgel "'on zl]n ,oor
de oblIgatiehouders Als na.astlllgsSOlTl wel d ge
noernd t 1% ]1""'I11lOen tenZIJ ook lfJ33 In de bele
kenlng wel d opgenü111en, 111 ,vell\. ge\ al dit bedrag
dan lagel zou worden

Wanneer lTIen de hypotheeall e Val del mg "\an de
H IJ S ]II ten benlage \oW rUlm f 900 000 aftle1-t,
zou )n het allerg unstlgste ge, al \ an het overbl j-
\ ende aan de oblIgatIehouders kunnen worden lHt
gel .....ee1d \..-1n 16 tot 17 % hunnel nbltgatles Dlt
wat beU eft de gelclell]1.....e belangen del ()bhgat1e~
houders Voorts gaat het hiel bl] om een belang' an
ele streel, hetgeen het \ooltbest~an \an (len Sll)Ol ..
~ eg n]eeDrengt

De heer PelletIer ge1oo[(le dat na.lsling een
felt zal "'\Ol clen aangezIen het ",vetsontv; el IJ
zeel 7.ekel zal WOl den a.angenonlen De 1ec1ac·
tie J", an het \~etsontW€l}) laat echtel 1uIlnt,)
0\ el ,oor ele gedachte elat !,erleeltel1]l, behouel \ an
den ~pOOIVleg nIet geheel '" 11lt-ffisloten 001, VlIJst
spr er op elM \ olgens ,le toellchtwg tot het
,v~tsontwel IJ nog 0\ el ,len naastlngs1)l1]<;! 1\111 ,", f)r~
dt!n onc1elhRcndeld Tf t nog tOf' heeft SpI df'11 111..
dl u}..... gel"\regent dat het contact het" ell, tusschen
ele HIJS l\I en de ~oord-FI,esch8 Lokaal-
spoonvegmaatschapPI] bestaat zoor1anlg IS dat rl~
)\001 d~Frtesche aan h~Hl' flnan{ Ie-ele "' el plichtlngen
ten opzichte \an oblIgatiehoudeIs 7.011 hunnen 'nl.
doen DIt ',orclt echtpr floor flen heer V:1n oer
Plaats omstrpelen

De 1111nlster zal dus 1110eten k0111en of wel tot
faIllIssement of wel tot naasting Wat dIt laatste
aangaat naastIng ,o1gens de Naashngwet 1924
zou, eel \ oordeellger Zlll1 d....(.n naa~tlng volgens art
49 eler Spoor" egwet Mocht de I egeerlllg den laat-
~ten weg Inslaan clan zou dIt moeten WOlden be ..
ttenrd

De dn ectelll de heel Leopold wJ]st el op da t
het DIet )UJst IS dat een comIté wo t gestil .. on)
de belangen van obligatIehouders en hen die
~.treekbelangen WIllen dIenen, te verdechgen OoI\.
wanneer de obllgatlebouelers ZI]n \oldaan kan het
sb eekbelang naaI voren worden gebracht Spr
Wenscht ultshutenil In deze .. elgadenng hesprol\en
te ZIen dp bélangen der oblIgatIehouders

Besloten "el d on1 op Za tel dRg 3 Maalt a. seen
'elgadenng bneell tf' roepen "'an gel11eentebestuH

1en eventueel 111 san1enwelklng met de plO' InCle
en de> I{an1eI van Koophandel 'an FT1esland ten
elnele nogmaals de belangen \ an het behoud der
XOOId Fllesche J~okaalspool wegmaatschapPlJ ,oor
FIlesland onde1 de oogen te zien

ScllOtsclle "ltiskey geniet (Ie
100rkeul'.

De adnunlstI atle VOOI de contI ole op alcohol
deelt mede, dat Dl) het vel Stl ekken van ver-
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Cu I tlSb \~ 11g'h t
Clltl~s \~ 12 nt
SOUthern PaCIfIC
Baltimore & OhIO
An1eIlcan RollIng
Columbia Gas
Baldwlll Locomotive

20
22',4 2') ~()

~ 3~ I
• 1~ ")1

['OKI"

1.11\er
\\' I~~

07%
20%,
10

4'~
29 ,
32%
26~4
16's
13 }s
16';4
21 'Is

56Y.
'0 ';4
10';4

4'4
29%
31 %
2;;'%,
15%,

+
+

3%,1%4));

10 ~OO
9 000
9300
9300
8 700
8500
8300
7700
7700

--- ------------
37'}s
21%
181j2
21
12
11%
714

6Y.
1l~
3
4',4
2

2%
2%
Va

~834
37:'s
31%
28Y8
17%
14%
203~

11 Ys
81•
5%
9

3~2
2%

LAYTO~ RUSSElt & Co, ltd.MIlls •. .
o 80

BA"\Trt:ns
1,0:\ DOS, E. C. :! UlSTERDA)1 (Cl
SalhlJun HOlls~. He:>reIl2rllcl't ;,~(I.

1e]er.:r;:u.u.; ..,Nê\ all eo'" Tel. t;:;.?~r,...);)&-l~
'.J"'e~ll en kc~i~~O.l ... C!-"'1 fr':1!l<:O

BE 'JRS~ER~CtiTEN

13
15%
21
1V.

FRANSCHE GOUDEXPORT.
Yerdere verschepmgen naar

AmerIka
CHERBOURG 24 Febr (Reuter) - Hondérd
kisten goud ter waal de van 84 mlllloiHl fl ancs
afkomstlg ,an de Banque de FI ance ,IJn van
hier naar ?\ew YOI k 'er scheept en bestem d
voor de Fedel al Resel'l'e Bank aldaar.

Bnggs Maouf
Hudson Motols
Seaboal el 8.1r Lme1

b Incl extra dlY , g plus G% 111 nand, betaalb III aand, v plus 8 % 111 aand betaalb elk I{i\ artaal z ook extl"a dlv III contanten.
De In dezen staat opgenonlen noteel1ngen Zl]n ge dan e koersen

75...1(Ingez )leJ~deelrngl.
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Directies en Aandeelhouders van Besloten
Naal1llooze Vennootscbappen.

Met het cog op den s nocd w aal mede het dez er dagen vel schenen Wetsontwerp op
c besloten Vennootschappen m behandelmg VI ordt genomen w ill en WIJ door deze
dvertcutte el OD wijzen dat het van het al lergrootste belang IS dat men z ich van den

tuhoud van dit Wetso ntw er p ten spoedtaste op de hoogte stelt en III ttjds te bevoegder
t matse hetz ij iu dividuco! hctz ij III ve erug mg met antler en ZIJn bez w aren tegen dit
( itwei p kenbaal maakt

Aang ez icn dit Wetsontwer-p nadere u iteenz et.ttng en toelichting VOldel t I aadplegg
men onmirldel lijk een bekend Belastmg Consulent omtrent de , Clking en gevolgen die
deze Wet ook vOOI Uw bedr iir zal hebben

Het zal U bl ijken dat U ruet langei I staat zult zrjn met publ iek e Vennootschappen
te concurr eel en terwijl de fISCU~ U belet het karakter U" el besloten Vennootschap nu
11 later te WIJZIgen 'VIJ zrjn el van over-tuigd dat de Reg ee r in g ztch de d ra.ag w ljd te van
11 funest outw er p nauw elijk s bewust IS een ontwei p dat n ie alleen Uw bcdrtjt belang
I jke setiade ber-okkent maal te, ens de nat iona le welvaart een onherstctbar e klap zal
toebrengen

Het groote bezwaar tegen dit wetsontw erp in ZIJn teg en w 001 dig en vor m komt pI ac
tisch hierop neer dat alle besloten N V s over een kam kunnen WOlden g eachor en
terwijl de gestie van de bonaride besloten Vennootschappen III geen enkelopzIcht vel
schi lt van die del open bare 1\ V s die dooi deze \\ et met WOldell g et r offen

(Ingezonden Mededeeling)

BINNENLAND.

BOUW MIJ "HARINGKADE'

VOOIstel tot onderbreng ing der aetrva ill de
dochterondernemm;; Oneda

nemton en van de stortIngen van aandeelhou
ders een onbevr ed igend \ erloc p had

I'h ans z nn de beschikbar e middelen dan
tot een zoodauig mmimum mgeln 0 n pen
al houden WIJ rekening met de stor tmg en die
binnen afz ienbai en IJd nog van aa.ndeelh ou
ders mogen VIor den vel wacht \ er der e nako
m mg van de I ente en aflosaingsv er-pl icht in
gen Jegens obl igatiehourlei S en andere concur
I ente Clediteuren onmogel ijk IS

VOOIts moet geconstateerd dat volgen
bel ekenmg g! ootendeels gebaseerd op de
VOOI en ke le maanden door elkende desku n d i
gen uitgebr achte taxatie rappor ten l et saldo
der pel ulto 19;)2 gevormde Algemeene ar
schr v ngsrekcnmg en het geplaatste aanrlee
Ienkapitaal zelfs niet geheel tO~1eikeau dJD 0111
de verliez en door waal dever-minder lng ge\ oegd
bIJ die wegens gedwongen afstoctin g van en
kele grondbe'angen te dekken

Gez len de opbrengst van on o cr en de goede
ren bIJ de In den laatsten tIld plaats gehad
hebbend" executies meenen WIJ te moeten
vreezen dat gedwongen vel koop van het
hulzenbez.it en de gronden del Har ing kad e
met een normale verkoopwaarde van enkele
mill ioenen guldens een zeel teleurstellend
resultaat zalopleveren

Daarbij komt dat zoowel bIJ tatl l lsaemen t
del vennootschap al a bIJ het aa nv ragen van
SUI seance van betalmg III VOlband met de des
batt effenrle contractueele bepalmgen pa I e be
langen biJ de ten nam" van derden staande
gronden zonder tw ijf'cl geheel v er l or en gaan

GerInge uItkeel mg hi! faillIssem('nf.

Het IS dan ook onze 0\ el tmglllg ela1 bIJ fa J!
1I sement onder de hUidIge omstand gheden cl"
bescll1kbaar komende gelden nauwplIJk \ ol
doende zullen Z1Jn om de faIllIssement,ko,ten
te dekken en concurrentIe Cl edIteuI en - "II aal
too ook de obllgatI"llOudel behooren - Dlet
op UItl eermg van eelllge beteekelllS mogen re
kenen

Men stelt daalom aan de oblIgatIehouder~
voor de actIva del maatschappIj met de daarop
rustende hypothel,en en daaraan verbonden be
VOOIrechte schulden alle onder te brengen III

de dochtel maatschapPIj Bouwen Expl MIJ
Oneda - zulks naar aangenomen vel koop

waa~de - welke dochte! maatschapPIj de ex
ploItatIe d ~r In\lzen en grondbelangen ,oort
zet met de bedoelmg deze te reahseel en zoo
dl a bevI ed gende PrIJ zen k lInnen "orden be
dongen

Van dezen lllbleng zIJn de aandeelen dIe de
Hanngl,ade bezIt 10 ue Oneda en 10 de doch
tel maatschapPIJ MIJ tot Expl van Roerende en
Onroerende Goederen Samenwerkmg IIltge
sloten In laatstgenoemde maatschapPIj worrIt
feItelIjk het geheele actIef der Hal mgkade en
haar dochtermaatsvhapPIJen geconcentreerd
dOOldat Harlllgkade aan SamenwerkmR haar
aandeelenbezlt m de Oneda beloopende f510 000
(het geheele aandeelenlrapltaal) ovel dl aagt
benevens hare vorde lllg op deze vennoot~chap
Ult bovengenoemde mbl eng voortvloeIende

Samenwerklllg vel plIcht ZIch hIel tegen
over aan na te molden trustee schuldbewI]zen
af te geven tot b.et totaal bedrag der vorderm
gen van do concun ente credIteuren der Hit
Illlgkade

Deze schuldbewIjzen dragen ~een rente
alIa gelden welke Samenwerkmg vIa One
da of dil ect be ,cllll,baar krijgt UIt explOItatIe
W nsten of 1ea]Js"el mg vall actIva komen ten
volle aan de houder der schuldbewIJzen met
dIen verstande dat dezl' gelden worden aange
wend tot ponds POllOS gew~lze aflo~~ ng op de
schuldbewIjzen tenzI] drn dat de trustee als
hoodaDlg za I WOlden aangewezen een commIS
sle van due of me"l l"den dOOI de Vergade
rlllg ,an CredIteuren te l enoemen er de voor
keur aan mocht geven een deel daarvan te be
steden tot lllkoop van schuldbewIjzen bIJ 10
schrIJv10g

De schnldbewIJzen zIJn alleen
als Samenwel hmg haal verpllchtmgen Illet
nakomt ontbonden wo dt of faIllIet" ordt ver
klaard

De aandeelen SamenwerklDg WOlden e\ en
eens overgedragen aan de cOmmH\Sll door de
credlteuren\ ergaderlllg benoemd HIel nool
heeft deze C0111TI s~ è als trll~tee du~ de boag
ste macht 10 Samenwerkmg en waal deze
alle aanrloelen b~"lt III On"da ook 10 laat t
genoemde

700dra hot to aal I:; u
dOl

EENIGE BELANGHEBBENDEN

BRAZILIAANSCHE LEENINGEN
Protest van de 'el v d Effectenhandel

tegen de een lJ(hge maatregelen

Ve recu ig in g voor den Ettecten han del
een SClllIJ\ en ge r ich t aan den Brlzi liaan

scb en nn mster va n F'Inanciên In RJO de Jane ro

De

van B az ] aanse le staten en genleenten
De vereerugmg deelt In dit schrilven mede

dat ZIJ zi ch III \ erblnd ing gesteld heeft met de
besener m lngscomtté s van België
en F'rank rtjk en dat ZIJ zlch alle
de Neder la ndsche oblf gattehoudei s VOOIbehoudt

Vel gaderlng van i1z %
Paulo Coffee Institute.

De Heer-en Lazard Brothel s & Co Ltd
den be r lch t.en dat op verzoek van houders
van een groot aantal 712 % ver-zekei de ponden
ob ligaties ten laste van het State of San Paulo
Coffee Ins tttu te een Inter meele ver gade ring
\ an houdel s van bov engenoemde ob l iaat es ten
kantore \ an de heal en Lazar d Brother s & Co
Ltd Londen zal \\ or den gehouden op 5 Maal t
1934 ten ein d e ob ligat ieh ou de r s III staat te
stellen hun posttie 111 verband met de bepa lin
gen van het nieuw e BI aeülaa nsche schulden
plan ondel de oagen te zIen

DUITSCHE COUPONS
'ctlenolng \an den lermlJn tot aanvraag

,an nallon ], eCllng;
Het Bo~tuur van de VereeDlglng VOOI

Effec en landel deelt mede dat de tel m In
!len \\ ell en natJOnahSeeIll1g van III het 2e
Jaal van 1933 \ervallen coupons ,an Dllltsche
leel1ll1gen of dl vIdendbewIJzen \ an DUlt~che
aandeelen moet zIjn aangevl aagd vellengd IS
van 28 Februall 1934 tot 30 Apnl 1934

Deze ,ellenglllg betl eft ZOO\ el de coupons
dIe reeds betaalbaal gesteld ZIJn als de coupons
"aalvan de betaalbaalslelllllg nog zal WOluen

1 \R()( 1I1E , \"'i llE:oi II H:\ \ III S
Het heIlbestL L de Paloch 1 del H Igl"t IS

te ,Amsterda n bel cilt dat het z cl tot de Co
n ss e ,oor het ICe lelIJk C ed et n het Bsd 1
Haarlenl heeft ~ewend '001 de regel 19 der be
tal g van lente en flfloss ng De f'OUPO sper
1 Maa rt 19"4 van de 0"0 ObI gat eleen ng 19"9 kIn
nen del hal\ e ,oorlooplg met "orden ultbetanl,1

BEURS VAN AMS nRDAM.

Ac\.~'ILlDi( F:~ ]'> ,F,IUn rERnGE~ OP
IH 1'1UrS(;OUlt \:'1 I

N I GA.S
Centr St
H IJ Sp

II) 01/:, 30

BUITENLANDSCHE BEURZEN

LONDEN. pet! olenmfondsen

AGENDA ..Tel.-index

De ov errg e 60 % aandeelen in
I rug bl ijven onder c en trustee
schu ldbe w Ijzen bov en bedne ld dOOI
inkoop zn n VeI vallen

In d ien DIet alle Cl ed iteur en tot gemelde rege
lin g toetreden zullen de VOOI de met toct i e
denden besch ikbar e sch u l dbew IJzen ten laste
van en aandeelen in ::amen\\ el kmg aan Ha
r in gkad e komen

Mocht dit met toetJeden va n enkele crerl!
teur en het fa il l ias am en t v an Harmgl ade

Aan een ell cu latr e aan de honders van 5% % g ev o lg e hebben ZO) zal Sam en we r k in a
ohligatles del Bouw Handel en Expl o itat.ie I houden zun op eventueel \ er la ng en \ an den
MIJ Hanngkade te Den Haag ontleenen \\ ij CUIator oe \ oor de bet.r okken Cl edtteur en be
het volgende schikbaar gestelde ob l igat.les tel ug te n erneu

Door de algemeen ° waal devermmder ng \ an tegen afstand van een even r-ed ig aandeel III de
on oerende goederen en het ontbreken van actn a, an Samenwerkmg en/of van On eda
vr ijwel allen kooplust VOOI bonwte rem en 10 onrler lin g over leg of bIJ g ernrs van overeen
moeten WIJ tot ons leedwezen mededeelen dat stemming door d esk un d ig en aan te \\ Ijzen
bIJ het uitbl ijven van elke verbetering in den Houdors van schu ldbew ijzen kunnen III ver
toestand deze ruoerlll kheden een steed gaderin g wordcn b je en ger oepen en be s lu it en
sttger kar c, ktei hebben aangenomen over alle \ oorstellen b i] meel derheld van stem

Door volstortmg te vorderen van de aandee men
len UItgegeven met 10 % stortmg \' aren \\ IJ Als een bel an g r i] l \ 001 deel \ an d sz e I eg el in g
III staat III 193" onz e \ oornaamate verplicht II dient nog genoemd dat h ier door het verkoop
gen waaroneer ook die Jegens do houd er s van a ppai aat van het con eel n met z ij n \ ele lela
de 51~ % ohl igat.ics nog na te komen Intu s tlen mtact bl ijf't
schen wal en do ongunstige econom iscb e om Op 27 Febrnart a s zal een ver ga.der mg plaats
stand igh eden ook weder oorzaak dat het bill vinden van ob l ig at ieb outl et ~ en 0\ e r rae Cl erl i

teui en

100 ujS

4 90 7/~

\ 126
"- v v/S gb

gl

OnregelmatIge stemmrng -
BIlt-cIIe spoIen vast - O'lies en •
rubber S pr-ijshoudend I

In helstel
(R B D)
KPetr en
Cl nkr 3 7-

18 4
o 5
3?A4 I

(Van onzen f inancteelen corr espondent)
LO:NDEN 24 Febr (Per tel) - De effecten

I
beur s gaf heden een zeer kalm beeld te ZIen
en de stemmmg was onregelmatIg

Br its ch e staatsfondsen lagen zeet vast in de

I
markt De ~y? % War Loan beretkte met een I
kOOIs v an 10213/16 een nreu w hoogterecol d

Het felt \ an den dag w as de zeel vaste ten
dens en de actlv itett van Br itsch e SPOOlweg I Un Pan
fondsen Chade

Bu iten laudsch e ob Igat ies gav en \ an een CItroen
loome stemming blIJI Du itach e leeurngen C I y All
waren pr ljshoudend tel VlIJI Japansche ohl iga N d Esc
nes vaster in de m ar k t lagen C suer
Arbltr agewaar den \\ aren gedrukt gestGmd op Cr C del<~1

de koers da linz welke z ist.e re n 10 "all Street J Cr I v mn ,10-
heeft plaats "0 evonden" Industi I ele fondsen 1 Cr Nat 21 018-I 51 ~- [iJ Houst

" J P I Cr :-.rat 2 46 - 4"4 - I'r nsa t n A
hadden een onregelmatIge tendens Coats I I)e Beer 111- lIJ _ T'rêf Hä v i
Imperia! Tobacco waren Ijauw gescernd telWIJlillllCaJUI "60-1 - Un E'
olIes en lubbe! s I alm doch pllJshoudend III de FIS A 1 09 - o~ - Wag Lt~
mal kt lagen Fr r ord 104 - 11040 Zw Lucif

In de m ijnafdee l in g g in g nagenoeg DIets om B~ dr Cere 18100 t S )0
en de koel svei an del mg eri wal en zeer geflng

BERLIJN.

Dageli] ksch beursindexcij fer
van De Telegraaf

"ERGADERDGE~ OP 26 FEBRT:"ARI.
Amsterdam

11 u Effecten )I1j. "Amsterdam". - Keizer s
gracht 452 (gew)

11 u Kon, Stempelîabrfeken :)" D. Posthn-
mus. - In hotel Polen (bu iten ge w )

2 u Jobs. )[e1 jes & Zoon's Zeil!loekhandel.
- Ten kant (gew.)

5 u Kemo I'orsettnhrlek, - Ten kant (gew)

gb
197/16

"-ct c' e F onclsen
Sc loml:lh 1e I 14 1.1
M Ol I h.anoas reÀas 2e k 7 1/16-1 8 gl
Clucago MIlwaukee CpA ade k 71/6-1/8 gl

Dollal s Iets ),lger.

De bu iten lan dsch e \\ iss e lmar kt \\ as eveneens I Kalme en vastere operung
vellaten en de I 001 sen onder gmgen slech ts ge
rmg e w uzrgmgen De dollar deplecleerde lich Belangstelhng voor mont aanwaar
te lijk tot 5071/, tel \\ Ijl de conttnentale goud den - Slot opgewekt
valuta s even ens gem akke lljker waren De dol (Van onzen rinancteeten conesponden)
lal sloot op 5071 de Fransche tranc op 77% BERLIJN 24 F'ebi (Per tel) H temde
de gulden op 7591/, de r ij ksma rk op 12 ~5:t;,: en del beursweel had ook thans \\e--: e:n kalm
Z\ itser land op 1578 Op de termIjnmarkt deed I ver loop HIel en daal ware n ten :evoloe van
drlemaan ds New YOIk %, cts dlsagJO dr ie I ea l isa ti es lclein e koersvel hezen t '" con~tatee
maands PaIIJs trs 1171~ disagto dnemaands I len De aandeelen konden ZIch ov

e
het aloe

Amsterdam 3 ct d isag io driemaa.nds ~\~IICh 8 meen echter goed handhaven ter!~Jl III V~l
cen t im es d isa.gf o ter w IJI terrn ij ugulde op 1. schillende ge\ allen een koer sw inst geboeKt
maand 1 ct disa.g io deden \\ e rd DIt was in het bijzondei het geval voor

montaan w aarden die gestimulc el d \\ el den
door de gunst ig e mededeelmgen III zake Man
nesmann Alleen voor Hoscn Hal pener en
Rh ein Stah I 'leien k le ine koersverlIezen te
constateeren

Electllclteltsfond~en waren bIJ het begm der
beurs om egelmatig gestemd doch de f luct ua
ties naarbelde ZIJden \\ aren UIterst germg

Fondsen van maatscha ppljnn \ oor de 'eve
nng van en erg ie \\ al en opgewekt \ an t on
met koersverbeterJllgen tot %, %

GOIHlprl!S 1 sh, 2 d. hooger.

OhhgatJemarkt eemgszm«
drukt,

1

Cnl IturenDatum Olle

Op de ODen markt was een bedlag \ an
£ 520000 aan baar goud beschrkbaar \\aaf\all
het grootste ged ee lte voor \ el schepWg naar
Am erika wel d opgenomen De goudpJlJS was
1 sh 2 d hooger op 136 sh 6 d per o)lnce fllle

In Lombar-d Street was een goede ,raag naai

disco ntomar kt "as pr iishoudend PrIma
driemaands ba.nl accepten n ote er den h/16
tot 1 %

ban"
Call Mo n
Bri t Enka
Klrll r td
A h.. U

Op de mal kt \ oor, aste rented I agende \\ aar
den "as de tendens bIJ ge rm ge atrair« b i]
remrig lets gedr ukt Oud en n ieuwhez it

leemngen \\ aren fl actton eel 10 I eactIe OOR
VOOItdui end vel handelde obltgaties \\ a I en
slechts \\ e m rg vel ander d m et u ltzondertn g \ an
Hoesch die ten gevolge van eenl~ aanbod b11
openmg %, % gedr ukt wal en Opgew el t van
toon wal en de III r ij ksrna t It orug er u ile dol
lal bons dte 0\ erwegend koel sv er I>etelllloen te
zren gaven

In het vel del e verloop van de beur s , erd
de onder toon ofschoon de atrah egellDg b e~f
lets opgew ekter zondel dat dit ech el g rooten
invloed op het koer sver lobp UItoefende \ oor
enkele specta litelten bestond een zekere koop
lust met name voor aandeelen Rijksban k
Schu lth e iss Deutsche Erdoel en Rutgers Ook
ka li aandeelen die bIJ open mg gedrukt lagen
ontmoetten eernge belangstellIng Spec iaat
Kalt Aschel sieben her stelden Montaanwaarden
tokken ten gevolge van de hertcb ten omtrent
de tew er kste lllng \ an m eu we al bel del s \ erder
de aandacht

Tot aan het slot der belli s wel d de vastere
stsmnnng gehandhaafd De aan het einde der
Week gebl ulkelIJke reallsatIes hadden deels ge
llnge koelsafblokkellllgen ten gevolge Even
\\ el konden vele fondsen de koel SWlllsten hand
haven Schnlthelss sloten op 104%, Rutgel ~ op
59 Rijksbauk op 173% Go ldsch m idt op (23{.
en Leonhard Tietz op 21%, I G Farhan wa ren
op 133% slechts Wellllg veranderd Df.' beurs
sloot over het algemeen in een opge\\ ekte
stemmmg OblIgaties VI al en bIJ het slot der
beurs kalm van toon
(R B D) 24 23
Eend geld 478 1,4 43• 14 Th Gold
Part DISC 3 s 3, Harpellel
AnI Ablo. 96)1, 96 y" Hoesch h.
n w bezft 191!:I 1950 Ilse Ber~b

"- D Kreel 46'h 465, [(all I\.S~l
Gerl Bnd 94" I 94') K oe~ c n
Comp BI al % ;)1' [,01 s\\ ell
Deuts BI 6014 60'4 r aU! Huet
Dlesd BI 67 67
Relchsbl 17ó'/s 1701
A Lol alb 96". 96', Wacl In b I
Hamb PI 2 2" 1 Ober El.b
lImb Suel ?4", )r ~hoPP
Nel r lo~el '0% Phoen Bh
A E G "91h 'hBtaunl
Bd Elsen 78 Y" Rhell1.t
Char 'Vas 865, "'utgels\\
Cont Caut 1031" Salz Dptf
DaImler 40 8 SchlsBen:
Deut Erdl 110112 S hucl el t
~iYnL~~~1 1~~~ Schul hP I

10 R S emHal.
El I cht 1"~~ Glanz~tor I
Fatben û'8 V Stahlw
~elelmuhle 90 VI est 1\.11
[i'el &Gull 091(, 7ell\Valdh 1 47'
Gelsk B 6"780ta\I MI
GesfUI el 99 Del t Pet

Rotteldam
3 u Hellandsche Asbest-JI:ll. - Ten kant

(ge w )

sGlavenhage
3 u Bouw-, Huurlel- en EXIIIOltllüe.)IIJ. "HIl<

ringkade". - In De Tw ee Steden (bulten-
gew)

Enschede
4 u Bouwhuls "olink. - Ten kant , not

van Opstal l (bu iteng ew.)

MaastrIcht
12 u Staalwerken .,De )Iaas". - Ten kant

(ge\\ )
2 u Kempensehe Zmk.1Ilj. - St Servaas-

klooster 6 (bu iten ge w )

AA:\GJ::KO:'iDTGDE "ERGADERnGE~.
:\ eder) } ord Automnblel } nbrlek - 12 Maart

ten kant Amster dam 11 u (geVI)

\ f Na d r u l,,----~-----------

lets Iagere koersen over de ge
heele Iinie Staatsfondsen III

herstel na gedrukte opelllno-
Amsterd am Huhbei hooger '"

(Van onzen f lnauciee len COlrespondent)
PARIJS 24 Febr (Pel tel) - De gunsW~,e

mdl uk \\ elk;en gIstel en de veIl n!',lllg van fman
cleele blanco volmachten aan de Jegeeflng ge
maal t had en dIe een stlJgmg III de meeste
gIOepen te \oolschlJn had geroepen IS heden
eelll~SZlllS vervaagd

VII] wel alle gIOepen zoowel staatsfondsen
als FI ansehe aandeelen moesten ZIch bIJ de
opemng een zekel vel lIes getloosten De tranS
actIes waren van onbeteekenenden omvang
daal de ammo bIJ cllentele en beroepshandel
geheelontbreekt

In de coullsse waal de stemm ng eveneens
f1au \\ was schllJft men de verkoopen toe aan
de moellI]kheden "elke sommIge CoulIsse
IUllzen zouden ondel vll1den bIJ het zoeken van
de noodlge dlspombele mIddelen \ oor de plO
10ngatIe ,an ultImo Febl ual I
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Een der Wellllge fondsen dIe heden een gun
stIge houdmg aan den dag legden "as de gIs
teren gemtroduceerde Amstel dam Rubber De
Fransche perscommentaren van heden bevestI-
gen den hIel reeds eel del gegeven llldlUk dat
alhoewel UIt den aard der zaak 111de gegeven
olllstandlgheden van een overVl eldlgende be
langstelllllg van het publIek geen SP! ake kon
zIJn de IntroductIe een met OnbeVlp.dlgend vel
loop heert gehad Ook heden bestond III het
fonds eelllge handel EI gmgen tot duoverre
III de terml]nmal kt ca 500 onderaandeelen om
Wat daarbIj echter het voO! naamste IS IS dat
de transactIes werkelIjk het gevolg ZIJn van
opdrachten VOOI rekemng van de ellentele en
geen knnstmatIge mIddelen om de markt te
anlmeeren

94
901h

11 "%.
53
0"%

1191,6
48%.
37

108'h
21
981/,

80
122 I
99 <,
91%

102
77

Bemberg
D At! Tel
D Lmol
Junghans I
'[ tt Rtahl
Polvphon
Rh"VIestF.1

93/2 1 1)9

'3/2 1312

7 GO \--
1,Ol --
0900'- -
9BJ,--
H 0
48 04

te

1 I) Bata ia ::\e\\ York pass

GELD- & WISSELMARI(T

ONVERANDERDE STEMMING.

MIlaan zakt verder In

gapore
Pa t ror-Ius (Ooeaa n ) ? /?" T'al ngtao n 1:01 oha n a
I oeta u Bru s (::\ederl) tnutsr 23/" va n Si nga.pore
ro<nrl (~l J PI) "v/' van Calcutta n "\an
ecu el

TUIIPO'Rrn (T eh L) <)')/2" Sha ng ha i te ~Ja-
n Ila

" n tella IHI (H Lloy d) "4 " \ an Buenos AIres te
!\ nister darn

Z."lanlrrt (IT I 10 cl) u tr'ets "4 " 8 uur van R 0
Gletl de

BUITENLANDSCHE HA' EN:,

'h%I--

c\.le-Iflür IJ? ')" [0 de
.A1I)atros 2'>I ~, K 19 s
\m.erle rn _E a r me r )6 .2
verw ac ht

AntAres? 2" Lo de 1 Ant we pe 1 uitgekl
A.l,ollmRns' ? I" \ Bh th 1 Lo rd e 1
Apoll lnurts 'II "?/J, R lam te Boston L
l\~turJas 29/ va.n MadeIra 11 Southampton
Batallter '3/" R dam te Gra esend
He rg euû a l pa ss '"f? Horse S Fo- ton de Wes t
Ca rna rx 011 Ca stle 23/2, Kaapstad n Southamp-
ton

('hauidl) ??/? 'ian S ngapor€' n ),Iarc;:ellle
n \rtagnoll Kobe Ma.r'se ille 2"(" Port SaId
]), ("Krasse 92/:):, Ha re te :'\e'\\ Yor-k
Deneb "3f? \ Lor den n Antw elpen u tgekl
Du ehe ss of 1: or.k 2'" 2, Ltv er-pool te HalIfax
] bnn 1 /" Gd vn a n Lont-en
}< cle<ta I), Gra vese rd n Gravel ne s
F,llnllllrgl, Ca stle "2/2 van ""atal n Southampton
F.ton I) 1, La de n n An twer pen u tgekl
Eu ropa Xe w York Br-emen ?3 ? 'an So utha m p ton
FIe, omeer 90/2, Danz g te N, kjob ng
GeertruHla 2 /2, Londen n Bi L"el u tg ek l
G.n San )lartlll 2v12 van Buenos Au-es te :\la-

de ra
Grullo I) /9 'an Gr'av esend n Gr'on ing en
Grutto v/"' [onden nr.dam l tgekl
Henderlka 23/' \ Londen n VI samgen UItgekl
fon~e Jacobus "1/9, Burnana n \ alene a
fU)llter "3/', (ra, esend n "-11twei pen
Kenilworth Castle 23/2 \ Southampton n ZUId-
Afnla

Ke rkp leln Buenos Ai res Las Pa.lrna.s x 0 pass 23/1
F'erriando Noronha

Knbo ""I? \ Le Gu ldo te F'oway
"faIlo ?il/? \ Br dpo i t n Sa lta sh
~Iflr}ws<n 23/2 va.n New Yorl n TamPICO
)fl( s 22/', p, n out h te Te ~ unouth
)rolll.a "2/", \ lan rd rg en te Rouaal
)folll.1are <4/2, St lohn te Gre<,noch
"'rontrose 2 /2' L, °r1001 n St John
~." 1 ork 2 /2 van SOLthampton n New lork
Ooshp< TI /? lOlden n R c1a11 u (gekl
Oo,"t 'Iaunltlr« n 9iJ/') Gla\e~e1(1 n A..nn\erpen
Palma ')? \ Z" l]Hlrecl t te Ra aan
Prmul? ,lIa il nge 1 te ( oole
()lolomht ' /2, 1 Dl ns 1 R cbthbolOu.g-h
]'r.' 1100<0 .. It 2"/' an Southampton n ::\e" 10rk.
]"lOglf'S 'JiJ ?, Lo cle A_lt~e pen u tgekl
Quo 'nd,,"O", :\1ethl te ChoboUlg
Rans.1 "' ?, Pel til n St Dav ds
Rplnn II 1 f? \ G a,e nes n ::\ euwpoort
}{oh( ItR (ange 110uth Ion 1gen pass 22/9 St.

<\bbsHeal
S,h .. maJlle '2/" POl t I\.rthur n Kaapstad
ISo th ia 2 12 'an Ll\ el pool te Boston 'erVl acht
SII, eThell. 23/2 \ Seattle te Calcutta
Sta,l \rllhem R dam Bagnol pass 23/2 GIbraltar
'lhea ""/" Le th 1 Bel" eh
'1 hellno P, e<ton <\.dam pass ?3/' " gbt
'PUliS '3/', BI) th te Londen
1\ nr" lell Cnstle '6/? \ Z Aft ka te Southampton

\ er\' acht
"e-stla311 pass 3? Prav\ Ie Po It on1 de ~
".st TIRon,IHen " /' \ <\.nt"e pel te Chadton
,\ lIlemsp eln ?0/2' ~anlk te H , Holland ,er-
" acht

ZnI 118'HI 9"" " el te Deptford Creek
ZOllne'HJk naar R da n 9. /9 1943 80 m JI 'an Land s
El d

AMSTERDAM 24 Febr - In de flauwe stpm
nung voor het pond deI laatste dagen kwam
ook heden geen verandellllg Het deVIes opende
fractIOneel lager dan het slot van gIste! en op
7 57-7 a8 en kon daal na weer lets aantrekken
tot 757%-7 581/? Ook de dollar was nauwelijks
velanderd op 148%,-149112 telwl]1 BerlIjn
58 87112-58 97112 PallJS aanvankelIjk 978%.-%,
en later 978-978112 noteelde Voor Blussel
was de koers 34621/7-3472% en voor ZWItser
land 4795-4805 Ook VOOI het Noorden week
de noteellllg nanwelIJks 'ian dIe van den vOllgen
dag af Zweden deed 38%,-39%, Noolwegen
37"4-3814 en Denema!ken 331h-34 MIlaan
bleef flauw op 1280-12 90 en zakte daall1a nog
verder m tot 12 671h-12 77%

MIddenbeurs wIJzIgde de houdlllg van de
voornaamste aandeelengloepen zIch nIet De
stemmlllg blee~ ultel st ongeammeel d en eerdel
gedrukt Alleen de staatsfondsen konden mld
denbeUl s een zeker herstel boeken en zIch tot
het lllvean der \ ollge slotkoersen ,erheffen
Zoo noteerde de 3 % PeI petuelle 6870 (mlllus
015) de 4 % 1918 7640 (pIns 005) en de 41h %
1932 8260 (plus 005)

BIJ de dn ersen lag CItroen flauw op 392
(mlllus 13) en was ook Raffmenes Say op 2120
(mlllus 15) aangeboden
AI bItI agefondsen dIe I eeds hedenochtend ge-

dll1 ende de VOOIbeUl s rlauw \\ al en geweest
l,onden ZIch III den loop van den ofhcleelen
beUl stlJd practIsch gesproken met herstellen
Suez noteelde 19975 (mmns 35) RIO Tlllto 1622
(mmus 13) de Youngleeulllg 485 (om eranderd)
en CanadIan PaCIfIC 256 (nunus 8)

PhIlips werd gedaan op 1925 (vollg slot
1920 en aandeelen KonlllklIJke OlIe op 1814
(volIg slot 1826)
Aandeelen AlTIstel dam Rubbel openden op

1089 tegen 1065 bIJ het \ ong slot en werden Op de terml)nmal kt deden eenmaands pon
daal nu succeSSle\ ellJk velhandeld op 1090 1087 den %-114 cent en dllemaands ponden 2 a 3
1085 en 1080 cent agIO tel \\ Ijl ZOO"el voor eenmaallds als

In de coulIsse bleef het aanbod ,an ZUId VOOI dIlemaands paplel per 100 dollar vanaf
Ah lkaansche llllJnen aanhouden Crown Mllles 25 cent dIsagIO tot 50 cent agIo betaald wel d
daalden tot 821 (mmus 5) en Gold F leid tot 1Per 100 franc bedroeg t dlsa';lo voor eenmaands
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FlelomeH "",kJob ng '0 Febr - Het ::\e-derland-
sehe s s FIe, 0 l1eel IS heden hIer aangekomen
Spar Blenos "- es "' Febr - De sur,eyor be-

'eelt aa het ssSpal d"t bulten het kanaal In
cl ep \\atel op modele Igel bode TI ,astz t met be
hulp 'an de a lkers en n takel, lot te brengen
e 1 geen hulp ,a n ~leepbooten te gebr u ken In ge
'" I 'a n 10odz,,1 ehjkbe ct zal 000 ton lad ng 111 J eh
te s "Ol cle 1 gelarle 1 Gehuul(l n1ater aal en werk
k a hte 1 zIJn herle 1 \ an r.o~ar 0 naar het sch p
\ertrol} en
UI,. ",fen'lI To de 1 94 Febr - Het Spaansche

ss Ube)1e d ,an ...ll1e la naar Rotterdam
bestem 1 s b J Beacby Head aan den gro-nd ge

SCHEEPSTIJDINGEN.

ZEEVAART OP ROTTERDAM
Rotter,lnm 94 Feb - Deze weel Z]l te Rot

tel da 11 b l1e l~el Dille 1 1;)9 schepen \ Ol ge weel
190 Nede land 38 Engeland 30 "'me ka 4 Japan
2 It'll e " Gl el ellA.nd 4 Toegosla\ e " Panama 1
POltI gall Polen 2 Rusland 2 Oostenrt]l 1 I et
land 2 :'\oorwegen 12 Zweden 7 Denemarken 6
FlnlA.nd J Du tsehland "0 el Flanllljk a
Geladen met st II goed S' gIaA.n 9 fl utt 4 su 1 er

4 sOJaboonen I palmp tten 2 grondnooten 1 fos
faat' hout 1 1olen 3 erts 1 l]zer 9 kIel 2
1 gasohc:' 1 en le-dlg .A
Veltro-kl en z]n Jon schepen \0 ge "eek 180

="lederland 37 Engeland 2 ,\ nenka 1 Japan 2
Ital e 5 Spa Je Gr el enland 3 Portugal 1 Polen
1 Rusland 3 Oostem Ijk 1 Letlanad 9 Estland 2
::\ooIwegen 14 Zweden 10 Denemarken 4 F nland
1 Duttschland 37 FlanlllJk 37

Geladen 111et... 1 goed 86 0 t aa 1 3
noote 1 1 sOJaboo len , palnp tten 1
1 foofaat 1 benz ne 3 en led g 33
Opgelegd zlJn et 24 ~ederland' 4 Engeland

Flanknjk a

MARKTBERICHTEN.

PAA.RDEN EN 'EE
HOOR" 24 Febl - Vee 4 nuchtele kaheren f •
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Handel goed

BOTER, KAAS EN EIEREN
HOOR::\ 21 Oct - Boter I\.ange\oerd 413 kop

BoeienboterprIJs 69- 0 fabrJeksboterprIJs 71
BINNENLANDSCHE HAVENS
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Veltt EXPI ess n Partjs ry L M 26 n ,1 ss n

gen
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galor e' Otai U I "\ Londen"\ oor Soh edan1 Seln1a
, Stett I Da lae , IJmu den Ra.pld \ KIng s
Lyn 1 Wel nge " San Nwolas LoUe Halm v
DanZIg Ru la \ Stookholm en "este., k Ha \ en
ste 1 \ Man lla I , Ha\Ie Stad Zaandam \
Aberde-en oor Vlaaicl ngel !-\'lcyone \ Buenos
"-ll e' COlnel a B \ I onde 1 \ oor 'laardll1gen
Fr ..ga , "-Ig elS Desdemona' HambII'g P ta
Gare a , Porsgrund on1 te bunl eten Bastant"\
D eppe om te bunkelen Flankfult \ HambuIg
Vest, ard Do' el pel sleepboot Wltte Zee Et na
\ Stett n ::\1al Ie' Boston L
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- a C
<\.lIes per I op
I~EIDE~ "{ Febr - De pllJzen \ an boter op de
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bIlaksbotel (contI) f 1 60 per Kg prima booren
botel f 1 40-1 60
A, 1ge' oeI d "00 Kg
Handel J11at g

HOOI EN STROO
K "-MPE~ 23 Febr Het Kamper E.lander

hooI wel cl de afgeloopen week \ lug verhandeld
\ oor f 1250 tot f 13 aO per 00 Kg Voor het bIll-
nem eldsch "II eld bl] Ilnnder vraag f 11 tot f 13
betaald t" eede 000rt f 9 tot f 11

GROENTEN, FRUIT EN BLOEMEN.
Br.OEK OP LA.:'\GE::\DIJK 2! Febr - A.ange

,oeld 70000 Kg Roode kool f 110-020 150 e()O Kg
liele 1001 f 160---4 4000() Kg Deensche ''It f 330-
5 60 16 000 Kg UIen f 1-1 0 g dlIellngen f 080
1000 stuk, Bleten f 0 10-240 alles per 100
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-DE ZWIJGENDE CIRKELGANG
VAN OSS

door mr. G. T~ J. de Jongh.

Het recht
der

.".._:~ :,

messen.
Een repeteerende breuk

met roode cijfers.
Het was een gezellig vertrekje, waar wij

binnengelaten waren, en de man, die ons
ontving, was vriendelijk en mededeelzaam.
De Ossenaren zijn over het algemeen ge-
'zellige en vriendelijke menschen en op de
fabriek is men over hen tevreden. Doch
na het werk en na den horrel is het hom-
meles. Hij vertelde ons van den moord op
zijn l8-jarigen zoon.

's Avonds bij het naar bed gaan, was de
jongen nog niet thuis, maar dat gebeurde meer
en dan lieten zij de achterdeur open, Den vol-
genden morgen was hij er nog niet en nu
maakten zij zich danig ongerust. Aan zijn neef
Piet, die met zijn hoofd voorovergebogen voor
zijn huis stond, had hij nog gevraagd of hij
wist waar Gerrit was, maar deze antwoordde,
ontkennend. Later had hij pas begrepen, waar-
om Piet deze houding aannam, want er was
gebleken, dat zijn voorhoofd vol schrammen
zat en dat wilde hij op deze wijze verbergen.
Vader en moeder waren nu in hun ziel over-
tuigd, dat niemand anders dan Piet de dader
was. Er waren bewijzen te over, doch, de recht- I
bank wilde er niet aan. De helderziende, die
zij hadden geraadPle,egd, had het ook ge'zegd'l
De dader was een lange, bl.eeke jongen. Dat
klopte. Er waren drie valsene verklaringen I'
afgelegd. Dat kwam ook uit, want de weduwe,
die door beide neven bezocht en bemind (excu-
sez le mot) wer d, sprak onwaarheid en de
beide 'buren van Piet logen ook. Vervolgens
had 'zij gezegd, dat de fiets van Gerrit in de
buurt in een meertle lag en vader zelf had haar
met den brandhaak opgevischt. Wat had de
rechtbank meer noodig ?

Veertien dagen te voren was hun zoon thuis-
geko'ID'3nmet twee messteken in den rug. Op
de vraag, wie dat gedaan had, had hij niets
geantwoord, dan dat hij het zelf wel met den
melkmuil zou afmaken. Volgens het algemeen
gerucht weet de Ossenaar nimmor iets, als hij
door de :politie wordt ondervraagd, al heeft
hij er op den neus bijgestaan. Maar als zijn
ouders hem vragen, geeft hij ook geen be-
scheid. En nu had deze zelfde Piet. ... enz. enz.
èn moeder èn vader trachten ons 't geloof bij
te brengen, dat zich zoo diep in hun geest heeft
vastgenesteld en dat bij de justitie geen ingang
kan vinden.

1

Bet verhaal is .Ioorspekt met bijkOmStig-\
lieden o i!>i ':;iefsta), !lronken;;echap, onzBde1ijk--
heid en valsene getuigenis. Deze verhalen gaan
er i'lsschen door en het is blijkbaar dagel ijk-
sche kost, want niemand geeft blijk van eenige
ontroering of atkeur lng en het zoontje van een
jaar of veertien, dat onderwijl binnengekomen
is, luistert er ook naar, alsof di;!;alles voor
hem dingen zijn, waarmee hij al lang ver-
trouwd, is geraakt. Het jongere broertje ligt
gelukkig met het hoofd op de tafel te slapen,
maar ik weet zeker, dat dit alles voor het kind
001;: geen geheimen meer zijn.

Den volgenden middag was Gerrits lijk
in de braamstruiken gevonden met 68 mes-
steken in den hals en in het lichaam. Dat
zou één enkel mensch gedaan hebben? 68
steken! Een neef nog wel van denzelfden
leeftijd en om een vrouwmensch, voor wie
niemand eenigen eerbied behoefde te heb-
ben. Een paar weken later is op dezelfde
wei weer het lijk gevonden van een her-
bergier uit de buurt. Ook vermoord om een
vrouwmensch. Dader onbekend. Aldus zijn
in het jaar 1933 aldaar vijf moorden ge-
pleegd, waarvan slechts in één geval de
dader is gestraft.

Dit zijn de gevallen met doodelijken afloop.
Vechtpartijen met bloedende wonden zijn niet
van de lucht. "Zoo", zegt de wachtmeester van
de marechaussee, als hij in den nacht een man
tegenkomt met een gewond gezicht, "heb je
gevochten?" "Neen, wachtmeester, ik ben tegen
een boom gevall en". "Laat eens kijken of je
een mes bij je hebt". "Als u het beleefd vraazt
wachtmeester, want verplicht ben ik het niet'':
De wachtmeester is beleefd genoeg om hem te
fouilleeren en haalt spoedig een groot mes
voor den dag en de kerel gaat heen met de
liefelijke woorden: "Wij spreken elkaar nog
wel eens weer, wachtmeester, en als ik je bij'
nacht tegenkom, dan ben je nog niet van mij
af". De wachtmeester neemt van deze bedrei-
ging geen notitie. Daarvan zou hij anders dag-
werk hebben. Het zou echter niet de eerste
maal zijn, dat te Oss een wachtmeester in den
nacht op verraderlijke wijze werd neergescho-
ten.
Vanaf Kerstmis tot 1 Februari waren er te

Oss 20 inbraken gepleegd. D. w. z. in twintig
gevallen was aangifte' gedaan bij de politie.
Niemand weet in hoeveel gevallen er geen aan-
gifte wordt gedaan. Waarom zou je het doen?
Je goed krijg je toch niet terug en een ver-
oordeeling volgt toch niet. Je hebt er dus niets
dan last van,
Op denzelfden avond, dat wij in Oss waren,

werd er op eenige passen afstand op een man
geschoten, die eenige inlichtingen in een in-
braakzaak had verschaft De kogel had zijn
vrouw, die naast hem stond, geraakt, maar
het was slechts een schampschot en moeder
zei met berusting: "Het zou haast gevaarl ijk
worden".

In dit alles is een cirkelgang te bespeu-
ren. Over Oss hangt als een dreigende
donderwolk het ingekankerde gebruik om
niets te zeggen, niets te verklappen van al
de 'ongerechtigheden, die iemand van een
ander bekend zijn. Ik zwijg, gij zwijgt, hij
zwijgt en wij zwijgen allemaal. Dit werk-
woord wordt in alle vormen vervoegd en
nu moet de justitie maar doen, wat zij niet
laten kan en dat is niet veel.
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DE ZWIJGENDE ClRKELGANG
VAN OSS

door mr. G. T~J. de jongh,
Het afdrukken van opruiende

uitlatingen kan straf-
baar zijn.

Twee speciale treinen zijn van Newcastle
naar Southampton vertrokken, waar het Brit-
sche troepenschip "Dorsetshire" met 900 sol-
daten was aangekomen. Er zaten 700 menschen
in die treinen, maar slechts drie hunner hebben
een naam gegeven aan dien uittocht, want ge·
heel Newcastle sprak van de "Sweethearts'
expresses". Er waren onder die honderden rei-
zigers namelijk drie meisjes, die zich naar de
haven begaven om in het huwelijk te treden.

Het ministerie van Oorlog had speelale ver-
gunning geven voor de voltrekking van het
huwelijk om halfelf des morgens. Drie jaar
hebben de mannen doorgebracht in West-Indië,
des morgens om 9 uur kregen zij verlof om in
Southampton aan wal te gaan, om 3 uur des
middags vertrokken zij weer voor drie jaar, Inaar Egypte, wel heel korte wittebroodsweken.

Zoodat ieder sen derhalve nagenoeg onge- Nauwelijks was er in Newcastle, waarvan de
straft kan doen, wat in de geheele beschaafde meeste soldaten afkomstig zijn, bericht ont-
wereld nagelaten wordt. Want niemand zal een vangen, dat er gelegenheid was voor een kort
woord loslaten. En dit als uitgangspunt ne- weerzien, of alle familieleden maakten zich op,
mende, zal te min der iemand zich aan mede- om naar Southampton te gaan, waarvoor zij
€leebaamheitl schuldig maken, omdat hij daar- een geheelen nacht moesten opofferen. De oudste
100r de ongekende krachten der duisternis passagier was een grootmoedertje van 85 jaar,

Het recht
der messen.

Een repeteerende breuk
met roede cijfers.

Het was een gezellig vertrekje, waar wij

binnengelaten waren, en de man, die ons

ontving, was vriendelijk en mededeelzaam.

De Ossenaren zijn over het algemeen ge-

zellige en vriendelijke menschen en op de

fabriek is men over hen tevreden. Doch

na het werk en na den borrel is het hom-

meles. Hij vertelde ons van den moord op

zijn 18-jarigen zoon.

's Avonds bij het naar bed gaan, was de
jongen nog niet thuis, maar dat gebeurde meer
en dan lieten zij de achterdeur open. Den vol-
genden mor gen "ras hij er nog niet en nu
maalden zij zich danig ongerust. Aan zijn neef
Piet, die met zijn hoofd voorovergebogen voor
zijn huis stond, had hij nog gevraagd of hÎj
wist waar Gerrit was, maar deze antwoordde
ontkennend. Later had hij pas begrepen, waar-
orn Piet deze houding aannam, want er was
gebleken, dat zijn voorhoofd vol schrammen
zat en dat wilde hij op deze wijze verbergen.
Vader en moeder waren nu in hun ziel over-
tuigd, dat niemand anders dan Piet de dader
was. Er waren bewijzen te over, doch de recht-
bank wilde er niet aan. De helderziende, die
zij hadden geraadpleegd, had het ook gezegd.
De dader was een lange, bl eeka jongen. Dat
klopte. 'Er waren drie valsche verklaringen
afgelegd. Dat kwam ook uit, want de weduwe,
die door beide neven bezocht en bemind (excu-
sez Ie mot) werd, sprak onwaarheid en de
beide buren van Piet logen ook. Vervolgens
had zij gezegd, dat de fiets van Gerrit in de
buurt in een meertje lag en vader zelf had haar
met den brandhaak opgevischt. Wat had de
rechtbank meer noodig?

Veertien dagen te voren was hun zoon thuis-
gekomen met twee messteken in den rug. Op
de vraag, wie dat gedaan had, had hij niets
geantwoord, dan dat hij het zelf wel met den
melkmuil zou afmaken. VOlgens het algemeen
gerucht weet de Ossenaar nimmer iets, als hij
door de politie wordt ondervraagd, al heeft
hij er op den neus bijgestaan. Maar als zijn
ouders hem vragen, geeft hij ook geen be-
scheid. En nu had deze zelfde Piet. ... enz. enz.
èn moeder èn vader trachten ons 't geloof bij
te brengen, dat zich zoo diep in hun geest heeft
vastgenesteld en dat bij de justitie geen ingang
kan vinden.

Het vcrhaa I is ,100J'Spekt met bijkomstig-
hf.·doll O-\i ~a' die..fstul, droukènscnau, OllliCd-clijk-
beid en valsche getuigenis. Deze verhalen gaan
er tusach en door en bet is blijkbaar dagelijk-
sche kost, want niemand geeft blijk van eenige
ontroering of afkeuring en het zoontje van een
jaar of veertien, dat onderwijl binnengekomen
is, luistert er ook naar, alsof dit alles voor
hem dingen zijn, waarmee hij al lang ver-
trouwd is geraakt. Het jongere broertje ligt
gelukkig met het hoofd op de tafel te slapen,
maar ik weet zeker, dat dit alles voor het kind
ook geen geheimen meer zijn.

Den volgenden middag was Gerrits lijk
in de braamstruiken gevonden met 68 mes-
steken in den hals en in het lichaam. Dat
zou één enkel mensch gedaan hebben? 68
steken! Een neef nog wel van denzelfden
leeftijd en om een vrouwmensch, voor wie
niemand eenigen eerbied behoefde te heb-
ben. Een paar weken later is op dezelfde
wei weer het lijk gevonden van een her-
bergier uit de buurt. Ook vermoord om een
vrouwmensch. Dader onbekend. Aldus zijn
in het jaar 1933 aldaar vijf moorden ge-
pleegd, waarvan slechts in één geval de
dader is gestraft.

Dit zijn de gevallen met doodelijken afloop.
Vechtpartijen met bloedende wonden zijn niet
van de lucht. "Zoo", zegt de wachtmeester van
de marechaussee, als hij in den nacht een man
tegenkomt met een gewond gezicht, "heb je
gevochten?" "Neen, wachtmeester, ik ben tegen
een boom gevallen". "Laat eens kijken of je
een mes bij je hebt". "Als u het beleefd vraagt,
wachtmeester, want verplicht ben ik het niet".
De wachtmeester is beleefd genoeg om hem te
fouilleeren en haalt spoedig een groot mes
voor den dag en de kerel gaat heen met de
liefelijke woorden: "Wij spreken elkaar nog
wel eens weer, wachtmeester, en als ik je bij
nacht tegenkom, dan ben je nog niet van mij
af". De wachtmeester neemt van deze bedrei-
ging geen notitie. Daarvan zou hij anders dag-
werk hebben. Het zou echter niet de eerste
maal zijn, dat te Oss een wacntmeester in den
nacht op verraderlijke wijze werd neergescho-
ten.

Vanaf Kerstmis tot 1 Februari waren er te
Oss 20 inbraken gepleegd. D. w. z. in twintig
g;evallen was aangifte gedaan 'bij de polltie.
Niemand weet in hoeveel gevallen er geen aan-
gifte wordt gedaan. 'iVaarom zou je het doen?
Je goed krijg je toch niet terug en een ver-
ocrdealing volgt toch niet. Je hebt er dus niets
dan last van.

Op denzelfden avond, dat wij in Oss waren,
werd er op eenige passen afstand op een man
geschoten, die eenige inlichtingen in een in-
braakzaak had versc;haft. De kogel had zijn
vrouw, die naast hem stond,' geraakt, maar
het was slechts een schampschot en moeder
zei met berusting: "Het zou haast gevaarlijk
worden".

In dit alles is een cirkelgang te bespeu-

ren. Over Oss hangt als een dreigende

donderwolk het ingekankerde gebruik om

niets te zeggen, niets te verklappen van al

de ongerechtigheden, die iemand van een

ander bekend zijn. Ik zwijg, gij zwijgt, hij

zwijgt en wij zwijgen aE~maal. Dit werk-

woord wordt in al!e vormen vervoegd en

nu moet de' justitie maar doen, wat zij niet

laten kan en dat is niet veel.

die weinig hoop had over drie jaar nog in staat Niet te veelonteigenen!
te zijn haar kleinzoon te zien en die dus gratig 's-GRAVENHAGE, 27 Febr. - In het verslag
de moeite van de lange treinreis er voor oyer der Tweede Kamer over het wetsontwerp in
had, om haar jongen, misschien voor het laatst, zake onteigening, noodig voor vergrooting van
te omhelzen. het landingsterrein van het luçhtvaartterrein

Maal' de grootste belangstelling bestond er Schiphol, meenden sommige Tweede Kamer-
toch voor de drie dappere bruidjes. Zij werden leden, er voor te moeten waarschuwen, dat
natuurlijk geïnterviewd, en een aardige bru- Schiphol, niet dermate zal worden geoutiJIeerd,
nette, miss Abbott, die in het huwelijk treedt dat het het eenige groote vliegveld van Neder-
met korporaal Scott voerde het woord: We land zou worden. Huns mstena. moet elk van
zijn allemaal reuze-g~lukkig. Het zal vreeselijk • de vier grootste steden een behoorlijk eigen
zijn je man weer te verlaten vijf uur, nadat je vliegveld hebben.
bent getrouwd maar ik zal hem later nareizen. Andere leden meenden, dat er een centraal
Onze wittebro~dsweken zullen een record zijn, vli~gveld moet zijn vo~r ver~inding~n met h~t
wat kortheid betreft." buitenland, van waaruit de mternatlOnale rel-

Het meisje vat de zaak dus van den sportieven zigers. met kleine vliegtuigen of andere ver- Na onderbreking van 1300 jaar.
kant op en dat kan ook gezegd worden van de v?erl!l.lddelen over. het land kunnen worden ge- LONDEN, ,28 Febr. - Op last van zijn re-
900 man, die een geheelen nacht aan boord moes- d:stnbueerd. Overtgens nam men ~an, dat door geering zal de Perzische consul te Karatsji,
ten blijven en pas des morgens verlof kregen een dlt wets,~nt:verp met wor~t vooruitgeleopen op Hoessein Ostavan, zich begin April naar
paar uur met hun familieleden te wandelen. een besllssmg van het hier genoemde vraag- Sjanghai begeven om aldaar een Perzisch
Zij keken verlangend naar "Good old England" stuk. . . . consulaat te vestigen. Na een onderbreking
en meer dan een merkte zuchtend op, dat hij Voorts ,:r~egen ee.mge leden den mlmst~r, van 1300 jaar, aldus meldt de "Times", waaraan
net zoo lief direct was doorgereisd van West- naar aanleiding va~ ingekomen be'zwa~rSChl'lf-1 dit bericht is ontleend, zijn thans de directe
Indië in plaats van deze tantaluskwelling te ten, er ::oor t~ wrllen ..waken, dat me~ m~er betrekkingen tusschen Perzië en China hersteld.
moeten weerstaan. Maar bevel is bevel. Tot bun grond blJ de eindaanwiizfng voor ontelgening De slag bij Nehavend in het jaar 641, waar-
geluk kwamen krantenverkoopers bij het schip zal worden a~ngeweze~ dan voor d~.Ult.breldmg door de verovering van Perzië door de Arabie-
en nooit zijn er gretiger lezers geweest. Een van het landingsterr ein noodzakelük IS. ren een feit werd, leidde ook tot het afbreken
paar maal moesten de verkoopers naar de stad van de diplomatieke betrekkingen der Sassani-
terugkeeren, om nieuwen voorraad te halen. den-dynastie met andere landen. En met China

Het bataljon zal zijn gasten uit Newcastle URKER BOTTER LEK GESLAGEN. werden zij sedertdien nog niet weer aange-
waardig ontvangen. Bij aankomst wordt aan ALKMAAR, 28 Febr. _ De Urker botter "UK. knoopt. - (Reuter).
boord een maaltijd aangeboden, dan mag ieder- 260" is, gisteren onder Petten op een dam ge-
een doen en laten wat hij wil en om 2 uur volgt loopen en lek geslagen. De bemanning, bestaan-
een tweede maaltijd. De eenigen, die niet aan de uit drie personen, wist het strand te berei-
den gemeenschappelijken maaltijd deelnemen 'ken. Het schip, dat niet versekern was, moet
zijn de zes jonggehuwden. als verloren worden beschouwd ..

BESCHERlVIING VAN DE
OPENBARE ORDE ..

heeft ontketend. 'Want, omdat ieder ongestraft
of zoo goed als ongestraft zijn wraakgevoelens
kan botvieren, zal de loslippige spoedig de
Invade gevolgen van zijn spraakzaamheid thuis
krijgen. Dus de menschen zwijgen, omdat het
hun met den paplepel is ingegeven, maar ook
omdat het liun geraden is, want zij staan bloot
aan de wraakoefening van hen, die zij in on-
gelegenheid hebben gebracht.

Doordat bij verwonding en moord de ge-
rechte straf uitblijft, zal ieder, die zichzelf
eenigszins respecteert, zijn eigen rechter moe-
ten zijn en niet de revolver of het mes het
bloedige vonnis in den rug van den dader
moeten voltrekken. Doch de verwanten van
den gevallene zullen ook den weg der eigen
berechting moeten volgen, tot men een repe-
teerende breuk krijgt met roo de Cijfers.

SCHRIJVER EN REDACTEUR ZIJN
VERANTWOORDELIJK.

SCHIPHOL, 28 Febr. - Gisteren hooft men
in de radioikamer de "Rijstvogel", die op weg
is naar Indië, nog flauw kunnen volgen op de

de overheld op de gesties van gesubsidieerde 25 meter golf. Vandaag is de verbinding weg.
liefdadigev ereenigingen in ons land wel vol- Daaruit blijkt, dat men nog met een andere

golflengte zal moeten exper imenteeren.
Doch in Bandeeng hoort men roods sedert

Dinsdag het toestel duidelijk. Vandaag was de
verbinding "keihard". Schiphol krijgt nu YÏa
Bandoeng de berichten, die de "Rijstvogel" uit-
zendt. Heden is het traject Jodpoer-Calcutta
afgelegd. Te halftwaalf had men van Bandeeng
reeds het ber-icht, dat de "Rijstyogel" te 11 UUl

25 boven Calcutta was en zich gereed maakte
Het geval-i.T'reln 8.28" is daarop geenszins om te landen. Er werd aan toegevoegd, dat

een uitzondering. De overheid - in casu het marconist Loos blijkbaar tijdens de reis wei ~:g
gemeentebestuur van Amsterdam - was lm- tijd had gehad naar Indië te luisteren. Doch
mers, zooals ook uit de publicaties in ons blad men had alle berichten, die hij uitzond. uit ste-

bI k . ,. Ikend kunnen opvangen. Ook van andere zi'dE
ge ~e 1e~ ~s, a •. Ja~r e'::

r
~ag o~ "de,. hoogte van wordt in Indië druk naar de "Rijstvogel" g~

c ~il,ar:.il,en, "elke .. L rem 8.-~ 'C.ltbetaalt. Ittier"rrj,

De te Amsterdam gevestigd! ïereenigingen,! Bandeeng teteïoneerde neg: "Wij uooren 11
die zoowel gemeentelijke als Rijkssubsidies ge- vliegtuig zoor sterk."
nieten, worden gecontroleerd door den Amster-

MEVROUW MANN

DEN

's~GRA VENHAGE, 28 F'ohr. - In de memorie
van antwoord aan de Tweede Kamer over het
ontwerp tot aanvulling van de hepa.Itngen in
het Wetboek van Strafrecht betreffende de
bescherming van de open!bare orde, deelt de
minister van Justitie mede, dat het afdrukken
van opruiende uitlatingen onder omstandig-
heden een 'zelfstandige opruiing in den zin van
art. 131 kan vormen. Men denke in dit verbaud
,bijv. aan het juist .onlangs op voorstel van den
heer Aahberse c.s. gewijz igde reglement van
orde van de Kamer.

Ingevolge den nieuwen tekst kan de voorzit-
ter een lid, dat zich SChuldig maakt aan op-
ruiing in een redevoering ter openbare ver-
gadering, in de gel egeriheid stellen, de betref-
îen de woorden terug te nemen. Zij worden dan
in het stenogransch verslag niet vermeld. Ook
kan de voorzitter zelf, onder bepaalde voor-
waarden, een opruiend gedeelte van een rede-
voering uit het stenografisch verslag weren.
Indirect ligt in zoodanig terugnemen of weren
opgealoten. dat de algemeene bekendmaking
van de woorden met opruiend karakter onge-
wenscht wordt geacht.

DE LAATSTE RIT. Mohikanen als offer aan het snelverkeer.
De Maasbuurt-Spoorwegmaatschappij, die
m-et dit vöör-hlstor ische vehikel de verbin-
ding tusschen Maas en Waalonderhield,
'gaat zioh aanpassen aan de moderne eischen
van het verkeer. Luxe autobussen zullen
Maas en Waal uit hun Isolement verlossen.
En het rockende, vuurspuwende monster,
dat onder den naam stoomtram de wegen
onvefltg maakte, wordt bijgezet in het
museum van onze herinneringen ....

schenkt haar ring
AAN ELSE MAUHS.

Mevrouw The 0 ~I an n-B 0 u w·

mee s ter, die in het bezit is van een

haar door vereerders bij haar veertig

jarig jubileum geschonken ring, spe-
ciaal voor haar vervaardigd door den

kunstsmid Eyssenloeffel, heeft beslo-

ten dezen ring af te staan aan Els e
M a u hs. Door deze geste heeft Neder-
lands grootste actrice uitiug willeu ge-

ven aan de waardeering, die zij voor

het werk van Else ::\Iauhs gevoelt.

~!IILLIOENEN IN DE
TAFELBAAI?

Een bel~ingsmaatschappij gaat
zoeken naar de gezonken

schatten.
Indien de cor respondent van eenig dagblad

deze .ged,eelten van de redevoering nu toch in
zijn courant doet opnemen, al dan niet in ver-
korten vorm, is toepassing van art. 131 zeker
niet onder a lle omstandigheden uitgesloten.
Men bedenke, dat opneming van de opruiende
woorden in een groot dagblad aan die woorden
in het a lgemecn grootere bekendheid geeft dan
vermelding in het stenografisch verslag.

ONDERZOEK NAAR EEN NED, SCHIP.
KAAPSTAD, 27 Febr. - Ongeveer 400 sche-

pen hebben in den loop der eeuwen hun onder-
gang in de Tafelbaai gevonden.

Binnenkort zal een Zuid-Afrikaansche ber-
gingsmaatschappij pogingen ondernemen om
resten van de ladingen op te diepen. Men ge-
looft namelijk, dat er een schat van over de
twintig milhoen pond onder de zandmassa's.
welke de wrakken bedekken, begraven ligt.

Het zand zal door €en nieuw type bagger-
machine, welke zesduizend ton zand in acht
uren verwerken kan, verwijderd worden. Tot
dusver heeft de maatschappij de plaats van een
twaalftal wrakken kunnen bepalen.

In de eerste plaats zal de maatschappij een
onderzoek instellen naar een Nederlandsch
SChip, de "Haarlem II", dat in 1648 met een
kostbare lading goud en porcelein, op de thuis-
reis van Oost-Indië, is gezonken.

Uiteraard zal bij de beoordeeling, of art. 131
toepasselijk is, op de wijze van weergeven van
het opruiend gedeelte van de rede en op wel-
licht volgende bestrijding moeten worden gelet.
Ook de verspreiders van het dagbla,d zullen, in
het bijzonder indien dit bij herhaling in over-
treding is, onder bepaalde omstandigheden
onder art. 132 nieuw vallen. Wel zal natuurlijk
in de eerste plaats een vervolgtng tegen den
schrijver en verantwoordelijken redacteur
worden ingestel d.

Niet iets nieuws.
Intusschen betreft het hier, gelijk uit het

voorgaande blijkt, niet een nieuwe strafbaar-
stelling, doch een verantwoordelijkheid, welke
onder de geldende wet, althans voor schrijvers,
redacteuren, drukkers en uitgevers, in gelijke
mate geldt.

In het verslag wordt nog gevraagd, of be-
leediging van buitenlanders hier te lande, de
openbare orde in gevaar brengt. De minister
acht zulks onder omstandigheden zeer zeker
mogelijk. De artikelen beoogen trouwens, naast
handhaving van de openbare orde, ook be-
scherming van eer en goeden naam van de
personen en groepen, die zich op ons terri-
toir bevinden. Art. 4 van de Grondwet waar-
borgt gelijke bescherming van persoon en goed
aan Nederlanders en vreemdelingen.

In de nota van wijzigingen, bij dez e memorie
gevoegd, wordt een nieuwe tekst voor art. 67u
voorgesteld, welke aan de technische bezwaren,
geuit in het verslag tegemoet komt. In dien
tekst is buiten allen twijfel gesteld, dat het
Openbaa'z- Mtnister.ie, zoowei get1üreude a,. :ea
afloop van den termijn, voor het indienen van
de klacht gesteld, een kennisgeving kan rich-
ten tot den klachtgerechtigde.

TWEE WAGONS TE ALKMAAR
ONTSPOORD.

Geen stagnatie.
ALKMAAR, 28 Februari. - Hedenmorgen

kwart VOOI' tien is de uit Haarlem komende
electr ischs trein te Alkmaar na het uittaden der
reiz.igen-s van het tweede spoor naar de remise
gereden. Waarschljntljk h'eeft de sein hutswach-
ter in de meening verkeerd, dat de vier wagons,
waaruit de trein bestond, den wisset reed's wa-
ren gspasseerd ,en daardoor den wissel iets te
vroeg omgegooid. Hierdoor zijn twee wagons
ontspoord, die dwars over de rails kwamen te
staan. Het ongeval bepaalt zich tot ma.terieele
schade. Er zijn o.a. eenige assen gebroken. Het
zal waarschijnlijk ?;eruimen tij,d duren voor de
, weg weer 'vtîj L·. h"'t gew\one h'ehweI' eer 011-
dervindt evenwel geen ver,traging.

VIER INBREKERS GEPAKT.
',s-HERTOGENBOSCH, 28 Felbr. - Naar wij

__ernemen is het de koninklijke marechaussee
te Vught in den afgeloopen nacht gelukt een
viertal beruchte inbrekers te arresteeren, die
bez ig waren op den Boxtelscheweg in het café
"de Halsche Barrier" in te breken. De mare-
chaussee had lont geroken en zich verdekt op-
gesteld met het gevolg, dat l1e heeren geknipt
konden worden toen zij we-er te voorschijn
kwamen. Zij schijnen hier ter stede verschil-
lende inbraken gepleegd te hebben,

Dr. LOUIS RAEMAEKERS verzoekt ons
den velen lezers, die hem in brieven

en telegrammen gelukwenschten met zijn

jubii~um aan ons blad en de daarop vol-

gende Koninklijke onderscheiding, langs

I dezen weg dank te zeggen.

\.._--

WITTEBROODSWEI(EN
VAN 4112UUR.

Een teeder weerzien van Britsche sol-
daten in de haven vau Southampton.

Drie Britsche soldaten mogen even
aan den wal om te trouwen ..••

en dan voor drie jaar
naar Egypte.

"SWEETHEARTS"-TREINEN NAAR
SOUTHAMPTON.

Hijgend en puffend komt het oude tram-
'. metje van de welbekende Maas en Waal-
sche stoomtram onder het via:duct Nijmegen
binnen. Het is een der laatste !herinnerin-
gen aan den goeden ouden tijd, die vandaag
'"zal verdwijnen. Want !heden maakt het
trammetje zijn laatste rit, is hij uitgehijgd
en uitgepuft en valt deze laatste der

INDISCHE MIDDELEN
OVER 1933.

HOE LIEFDADIGE
INSTELLINGEN

WORDEN GECONTROLEERD.In. totaal 386 millioen.

RUIM 33 MILLIOEN ONDER .1932.
Gemeentelijke accountants-
diensten gaan gesties der
veteenigingen nauw-

keurig na.

BATAVIA, 28 Febr. - De opbrengst der
landsmiddelen in het afgeloopen jaar bedroeg
," 386.200.000 tegenover een raming van
f 500.600.000 en een opbrengst van f 419.900.000
over 1932.

Vergeleken met 1932 brachten de belastingen
f 20.400.000 minder op, de monopolies
f 7.800.000, de bedrijven f 14.800.000 en de
Olverse middelen f 3.200.000. Slechts de pro-
rluctengroe'P leverde een hoogere op'brengst op
van f 12.500.000, hooÏdzakelijk als gevolg der
groote banka-tinverkoopen. - (Aneta).

OVERHEID KAN TEN ALLEN
TIJDE INGRIJPEN.

Het opzienbarende gebeuren bij de ver-
eeniging "Trein 8.28" heeft de vraag doen
rijzen of in het algemeen de controle van

DE NIEUWE INDISCHE
SALARISREGELING. doende is.

Van welingelichte zijde verzekert men
ons, dat de controle uitstekend is en dat de
overheid geen risico loopt. Van alles watInvoering per 1April a.s.

BATAVIA, 28 Febr. - Aangezien geen over-·
leg met' het departement van Koloniën meer
noodig is, kon ten aanzien van het Herziene
Bezoldigingsbesluit voor burgerlijke landsdie-

er met het geld van dege subsidieerde ver-
eenigingen gebeurt, is zij op de hoogte.

naren de beslissing hedenmorgen worden
nornen, welke de invoering per 1April a.s.
111!,teert. - (Aneta).

ge ..
im-

Het officieele communiqué over het Herzie-
ne Bezoldigingsbesluit voor burgerlijke lands-
dümaren deelt het volgende mede:
Aangezien kan worden verwacht, dat de

salaris-herzieningscommissie de overweging
van de, door den volksraad naar voren ge-
brachte, wenschen en bezwaren ten aanzien
van het Herziene Bezoldigingsbesluit voor bur-
gerlijke landsdienaren, zal hebben beëindigd
op een zoodanig tijdstip, dat de regeering om-
trent de nadere voorstellen van die commis-
s'i-e nog voor 1 Aprtl a.s, zal kunnen beslissen,
besloot de regee.ring de herziene burgerlijke
en militaire bezoldigingsregelingen op 1 April
1934 in te voeren.

De op 1 April in functie tredende - nieuwe
- bezoldigingscommissie zal de verdere wen-
schen en bezwaren, en de eventueel n,og blij-
kende leemten en onnauwkeurigheden der
nieuwe bezoldigingsregeling in behandelfng
nemen.

De herziening van de salarisregeling voor
het militaire marine'Personeel maakt nog een
punt van overleg met het Opperbestuur uit.

Ü€fent de gemeentelijke accountantsdienst de
controle uit, dand oet het rijk dat niet voor de
tweede maal, ook niet als de desbetreffende
vere entgtngn aast een gemeentelijk een Rijks-
subsidie geniet. De controle kan nl. scherper
enb eter geschieden door de ter plaatse geves-
tigde diensten dan centraal door het Rijk. De
tevens door het Rijk gesubsidieerde vereenigin-
gen zijn groot in aantal en over het geheele
land verspreid en het zou dan ook een te dure
geschiedenis worden als men accountants naar
Gro'ningen, Maastrtcht, Vlissingen of Leeuwar-
den zou moeten sturen. De over het algemeen
goed ingerichte gemeentelijke accountants-
diensten zijn dus de aangewezen instanties voor
ditc ontrölewerk. Bovendien is de gemeente
beter op de hoogte van de plaatselijke toestan-
den en zij kan beter beoordeelen of bepaalde
lasten inderdaad te hoogz iiu.

Dit alles wil natuurlijk niet zeggen, dat het
Rijk, dat toch noode substdi es verleent, geen
gelegenheid zou hebben om in te grijpen. Men
kan zich het theorettschege val voorstellen, dat
b.v. in De"n Haag een vereeniging zou Z€telen,
die gesubosidieerd is en tot hare!' taak heeft kin-
deren onder geleide een dagje mee naar buiten
te nemen. Dan is het mogelijk, dat de gemeente
wel accoord gaat met het bedrag, dat voor de
geleidsters is uitgetrokken, doch dat het Rijk
dit bedrag te hoog acht. In zoo'n geval kan het
Rijk ingrijpen door met intrekking van het sub-
sidie te dreigen.

Intussehen zal zulks niet dikwijls gebeuren.
In het clgemeen zal het Rijk op de gemeente
vertrouwen en mogen verwachten, dat de ge-
meentelijke bestuurders met voldoende zorg op
het besteden van gemeenschapsgelden zullen
toezien.

damschen gemeentelijken accoun tantsdienst.
Deze controle is zeer nauwkeurig. Zijb epaalt
zich niet alleen tet de cijfers, dochtevens wordt
nagegaan of salarissen worden uitbetaald, die
te hoog zijn of in bet geheel niet gegeven be-
hooren te worden. Dergelijke gevallen worden
in het rapport gecri tiseerd en aan het college
van :::J. en W. gerapporteerd. Het staat dan den
wethouderv rij in te grijpen, aanmerking te
maken en zoon oodig met Intreltklng van het
subsidie te dreigen.

In andere gemeenten wordt denzelfden weg
gevolgd. Zoo is het te Den Haag wel eens voor-
gekomen, dat de wethouder ingreep.

(Zooals bekend heeft de Volksraad op 17 Fe-
bruari jl. het Herz ien e Bezoldigingsbesluit voor
burgerlijke landsdienaren met 29 tegen 24 stem-
men verworpen. Overleg met den minister van
ROloniën achtte de Indische regeering nu niet
meer nood ig, daar de voorzitter der salariscom-
missie, mr. dr. van Buuren ongeveer vijf maan-
den geleden persoonlijk hier te lande met den
minister over den algemeenen opzet van de
nieuwe regeling heeft geconfereerd. De gouver-
neur-generaal heeft dus, krachtens het hem bij
de Wet op de Staatsinrichting van Ned.-Indië
verleende recht, de ontwerp-ordonnantie op
eigen gezag en verantwoordelijkheid vastge-
steld.

In een uitvoerige uiteenzetting van Indië's
financieele vooruttaichten, merkte minister dr.
Co l ijn, enkele dagen geleden in de Tweede
Ramer, omtrent de hier nog hangende salar is-
regeling-kwestie o.a. op: "iVat de G.-G. over de
salarisregeling zal beslissen weet ik niet. Ik
wil er ook geen invloed op uitoefenen. Het is
een Indische kwestie." - Red.)

UITBREIDING VAN SCHIPHOL.

(Ongecorrtgeerd.I

PERZIË HERSTELT RELATIES
MET CHINA.

DE POSTVLUCHTEN.
Aneta-Vaz Dias meldt: Bij de K.L.M. is be-

richt ingekomen, dat de "Kwartel" op de
thuisreis te Singapore is geland,•

"Viel is waar is in de oorkonde, die bij dezen
ring - den Theo Mann-Bouwmeester-r îng ge-
naamd - werd aangeboden, bepaald dat mevr.
'I'heo Manu-Bouwmeester een actrice moest
aanwijzen, die zij waardig keurde na haar
dood, den ring te bezitten, doch in overleg met
de beide nog in leven zijnde onderteekenaars
van deze oorkonde, de heeren Simon Maris en
Frans Mijnssen, heeft mevrouw Mann beslo-
ten het kunstvoorwerp thans reeds te schen-
ken aan de actrice, die zij zelf als haar op-
volgster beschouwt. Slechts blijft de voor-
waarde bestaan, dat ook mevrouw Else Mauhs
later een opvolgster dient aan te wijzen en dat
het kunstvoorwerp den naam "Th€{) Mann-
Bouwmeester-ring" zal blijven dragen.

De schenking zal plaats hebben op 7 -Maart
a.s., tijdens de voorstelling van "Vorstelijke
em ig ran tet;" in den Stadsschouwburg te Am-
sterdam, aan welks voorstelling een speciaal
feestelijk karakter zal worden gegeven. Mevr.
Theo Mann-Bouwmeester zal het kleinood zelf
aan den vinger van Else Mauhs steken, terwijl
na afloop in den foyer gelegenhei-d. zal zijn de
actrice geluk te wenschen.

RIJSTVOGEL IN VERBINDI~G
MET INDIË.

Schiphol ontvangt de berichten
via Bandoeng.

WEDUWE TE EINDHOVEN
OVERVALLEN.

Twee onbekenden dringen haar
huis binnen.

(Van onzen correspondent.)
EINDHOVEN, 28 Febr. - Twee onbekende

manuen vervoegden zich Dinsdagavond aan de
woning van de weduwe P. op den Anna Maria-
weg en vroegen haar of haar zoon thuis was.
Toen de vrouw hierop ontkennend antwoordde,
verklaarden zij, dat zij huiszoeking kwamen
doen. De weduwe P. vermoedde onraad en
wilde wegloopen, doch een der indringers pak-
te haar vast, wierp haar op den grond en
snoerde haar mond met een doek om schreeu-
wen te beletten. Na haar gebonden te hebben,
gingen beiden naar de voorkamer, waar zij
zooals later bleek, met een beltel een kast
openbraken. Met medeneming van een overi-
gens klein geldbedrag zijn zij daarop gevlucht.
Xadat zij verdwenen waren, heeft de nauw
zich weten los te maken en heeft de buren ge-
waarschuwd, die de politie van het gebeurde
in kennis stelden. Het ingesteld onderzoek
heeft tot heden nog geen resultaat opgalever-

JAPANNERS VERLATEN
GROOTEN MUUR.

Zes passen weer in handen der
Chineezen.

TOKIO, 28 Febr. - Officieel wordt mede-
gedeeld, dat zes passen in den Grooten !ll:uur.
o.a. die van Koepeikau, om welke hevige ge-
vechten zijn geleverd, toen de Japanners in
de provincie Jehol oprukten, thans weer aan de
Chineesche regeering zijn afgestaan. Er is
dus thans een einde gekomen aan de bezetting
van den Grooten Muur door het Japansene
leger. - (Reuter).

Russische grenswacht schiet op
J apansch vliegtuig.

TOKIO, 28 Febr. - In een officieel militair
rapport wordt vastgesteld, dat Sovjet-soldaten
op 23 Februari met machinegeweren geschoten
hebben op een Japarisch vliegtuig, dat om ban-
dietenbenden op te sporen een verkennings-
vlucht maakte nabij de Russische grens, op de
plaats waar de Ameer en de Oessoeri samen-
vloeien. De piloot is licht gewond, maar h
vliegtuig werd niet beschadigd.

Een dergelijk incident is ook voorgekt .1 .

op 12 Februari, zonder dat het "liegtuig: v;

geraakt. De woordvoerder van het min:
van Buitenlandscue Zaken heeft aan r
medegedeeld, dat men die incidenten. n:
ernstigen aard acht, daar men zich hl f
in de posatle van de Japansche Vliegtlligc'
giste en dacht, dat deze de grens hadden
schreden. Ten einde een herhaling van ,.
lijke incidenten te voorkomen, zal den SJv;~.
autoriteiten waarschijnlijk worden ver-eor-b+ in
de toekomst voorzichtiger te zijn.

De Japansche regeering heeft bij de Sovjet-
regeering geprotesteerd tegen het vliegen met
Russische vliegtuigen over Noord-Kor-ea en
het Sjentau-district in Mandsjoerije. Uit een
nauwkeurig onderzoek is gebleken dat de vlieg-
tuigen die over genoemde gebieden hebben ge-
vlogen inderdaad Sovjet-vliegtuigen zUn. Het
protest is tevens bedoeld als een waarschu-
wing aan de Sovjet-regeering, om in de toe-
komst dergelijke vluchten na te laten,
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llids is !JUI~hèr

dan dit nat-koude weder. Voor-
komen is beter dan genezen.
WIe nu zorgt steeds eenige
Wybert-tabletten in den mond te
hebben, beschermt zich kracht-

dadig tegen kou-
vatten en verra-
derlijke infectie.
Verlaagde prijzen
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STEUN AAN VERBOUW VAN
PEULVRUCHTEN.

Voorloopige toezegging van den
minister.

De dr ie Centrale Lan dbou wor g an ls a tie s heb-
ben ZIch onlangs tot den Mintster van Ecorio-
mischc zaken gewend met het verzoek wel te
willen 0\ erweg en of aan den verb lUW van
peulvruchten steun zou kunnen worden ver-
leend

Tnans heeft de minister in antwoord op dit
.schr ij ven aan de dr ie Centrale Landbouw-
orxantsaües medegedeeld, dat hI] reeds eemgen
tijd geleden den Regceringscommtssar-îs. be-
last met den steun aan den gl aanbouw. had
verzocht deze aangelegenheid te be studeeren
en dat het door dezen onlangs uitgebrachte
rapport hem den Mintster. heeft bevest igd in
Z1Jn meemng, dat de verbouw \ an pculvruch-
ten met name groene erwten, veldboon en,
brume en wltte boonen zoàveel mogn'''k be-
houden moet hl ijven,

"Voor veldboonen IS zelfs - zoo SCIP'IJft de
ministar Iette r l ij k - g ez ieu de beper kin g van
den verbouw van versch ill enrie hakvruchten
en z ad er iien ee mg e ultbr eidiug niet onge-
weusent '

0\ er uoz e aangele genheld zal nog net oor-
deel der Lan dbouw-cr tsts-commlsstc worden
ir.;;:sv·onnen

Eventueel te nemen maat! e;;e1en zul leu, vnor
zoover :IJ een d irect en steun in houd en , slechts
gelden voor den oogst 1934 en met voor daar-
aan voorafgaande

COUPONBELASTING TE UTRECHT.
(Van onzen corlesponden' )

uTRECHT. 28 Fe D - De Prol iuciale Sta-
ten besloten, ge br u ik makenel van de bevoegd-
held, gegeven III art. 5 der wet van 29 Dec '33,
tot heffing van eon coupuube la st in g

1.1 handen van Gellep Staten "el d gesteld
een adres van B en W. van Llsse lsteln, hou-
-dende verzoek om een prov incia le bijdrage III
hat natleelig saldo van de kosten van restau-
\'aLe \ an dsn gemeentetvren

MINISTER VERSCHUUR TERUG.
(Van onzen cor responrlen t.)

's-GRAVE::\'HAGE 28 Febr. Mill ster
Ver-schuur IS gistel avond Ol11stJ eeks negen UUl
van ztj n Italiaansche rei-s In de resi dent!e
teruggekeerd ZIJn Exccllen tie be vest igde het
bencht dat men m beg inse l 0\ er een regeling
tot overeenstemmi ng lS gekomen Aan hetgeen
daaromtrent dezer dagen IS ber icht, IS III dit
stadtu m van de zaak nog niets naders too te
voegen, De heer HIrschfeld vertoeft nog te
Rome

VERZWEGEN BELASTINGEN TE
l\lDIEGEN.

NIJ~IEGE~, 27 Feb I - Naai "\\I] van de
inspectie der Belastingen vernemen, hebben te
NIjmegen de aangiften van tot dusver verzwe-
gen vermogen het mtl lioen I eeds verre over-
schreden

RIOLEERING TE GRO;'llINGEN.
(Van onzen correspondent)

GROXIXGEX, 28 Febr - B en W van Gr o-
nlllgen hebben gIsteren aanbesteed de verbete-
nng va;] de rioleering tUGscllen het ReitdIep
en de ~Ieu\\e BIeekolstraat en van de riolee-
rIng lil de WItte de \Ylthst aat en omgevmg
Laag6te lU,~ch~IJver "as de heer L R Jansen
a!hlel \ oor f 101700-

(lok werd aanbesteed de a?nleg van een
moerrIOol en een gedeelte nevennool van den
Coendersweg af tot nabIj de Yerlengde Lode-
w1Jkstraat Laagste InschllJ\er was de heer
H Heres te Gronlllgen ,oor f 56980-

::'i e(1erloudsehe kapitein ,rijgesprolH'n.
LOi'iDE::\', 27 Febr - De heer Otto Bosma

UIt Gronmgen, I~apltelll van het Nederlandsche
motol schIp Cornella B IS vandaag door de ma-
gIstratuur van Shoreham vrJJges!)foken De
heer B. stond terecht ondel beschuldlgmg de
ha, en van Shoreham te zIJn bmnengevaren op
een WIJze, welke III stl'l] d was met de lllstructle
der havenautoriteIten - (V D)

"ete!l~cltall en OorIng.
's-GRAVE:iHAGE 28 Fe'bl - Men verzoekt

(lUS plaatsmg van het \ algende
De onders-eteekenden \ ell1lnd£! d geweO!3t,

eeu bIJ eenkomst op Za t~rdag n Februan te
Amsterdam bIJ te wonen waar hun ambtge-
nooten Van Embden, Fokker, Heelll1g en Tm-
bergen Eleen, II1tusschen aan clen mInister van
onder\\'1Js. Kunsten en Wetenschappen tce-
ll'ezor.den stuk In zake de wetenschap_ en OOI

log-cIrculaire hebben opgesteld verklaren bIJ
dezen. daarmede accool d te gaan en hebben
-den mllllster daarvan keu;]ls ge;even (w g) G
.A va!! den Bergh van E)Slllga. Santpoort, L J
:van HaIk, LSlden

Het dreigend looneoniliet te Apeldoorn.
DE:if HAAG, ~7 Febr - De R1Jksbemlddelaar

'Prof mI' A C Josephus Jltta, heeft heden een
conferentIe "ehouden nH:t de partlJen, betrok-
ken bIJ het dl Ellgend confllct bIJ de N V Jute
en Cocosfabneken v h L .J Heumellel te Apel-
doorn. Aan partpen IS rn OVèrWeglOg gegeven
om de loonverlagmgen VOOI de stoom wevers.
-welke aanvankelIjk 20. 15 en 10 procent zouden
bell ageD, terug te brengen tot 12, ~ eD 4 pro
cent tel"IJI de dlrectle getandeert dat tot 1
Jull as 48 uur pel \\ eek \\ Ol dt gewerkt.

Pal tijen zu:len oyer deze YoOrstellel' helaad-
Slagen

. A}1~HE~r - De hranr]WN 1 w ....J 1 g-Ul.ld.1lllPCf(1
'\"oor Cln b ('1111'1 ('("11 uh If101<:\~(,11(1'\1 {t!-\ ...-lPll de
Ar 1')ubtra2t ten \\ I~t ('('h .....' de \ lUnh~l(.111 die fel
Ult!5lce,;e."j nl~t ('etl ~la n...; Ot) 11t" ,'\ at€llelUI ng \\ el-
nra te doo\ en Ret e;eo~u\\ I!;lng "cheel In de \ lam-
men op De oorzaaK \ an den brand 18 onbekend.

,.
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IN VALKEVEEN MAG NIET
VEEL MEER. BEVEROl AUTO-MOTOR-OLIE

DE DUITSCHE TUINBOUW
GEWAARSCHUWD.

•

ISCHIAS
Indien U gemat teld wordt door Rheumatiek in de Spieren

hchias, Pijn in den Rug, Lendejicht of Neuritis, dan heeft
U behoefte aan Sloan's Liniment De pijnlijke plek hcht
lI1smeren. Sloan's dnngt rechtstreeks door tot den zetel
der PIJIl De gewenschte ver lichting volgt snel en Uw
pijn sterft UIt Schaf U nog heden een flacon aan.
Houdt het steeds III Uw wonmg bIJ de hand.

~====~==~==~~==~I---------------------
17DE EEUWSCHE KAPSELS OP I'

20STE EEUWSCHE HOOFDEN.

(Van onzen conespondent) • AlllRmbra, 2'h. 7 en 9'h u. CllSIS III de Liefde.
MUIDEN, 28 Febr - In de gtster avond ge- Cupido III de Ca n tine

houden MUlder raadsvergadermg kwamen de • Asta-trneater, Leise flehen meine Lieder.
voorstellen aan de orde van de raadscommisSIe • Apollo. 8 u. Opere t te Malle LOUIse• Capitol, 1'h. :>'h, 7'h en 9% u. De man met de
ad hoc in zake wijzlgmg der polltieverorde- wassen beelden
run g, III hoofdzaak strekkende, om de zede- , Celutuur, 7% en ~'h u 42nd Street
l ij kh eid op het strand te MUlderberg te be- • ~~~~m,~ I~:,~unt, g" 3lh. 7lh" en 9% u De weg

vorderen . 0:- C111ema Pur ts+en, In de macht 'an het monster
Do o r den heer BrOl,lWer, l id der commiSSIe, * Cnlelnä BOla). 1%. 3¥2. 7%: en 9112 u, De da.nl€

'W~rd aan burgelneester De R§.adt. vóór de b e- uj t Be naohtjs roea !

handeHng een aanvang zou nemen, een voor- • oorso, Vh. 3'h. 7% en 9% u De blonde Engel,
db' Edison, 8 u De ster van Valencta

stel ter hand gesteld, om de door en urge- • Fflm theatar de Litkijk, 2"h. 7% en 9'h u IsrIoo
messter aangegeven aanvullmg van art. 75 • Luxor 'l'beater. Opgepast. de huzaren kome,~.
der polltleverordenlllg (luidende. dat dit ver- • Ol)rupla 'I'hea.ter, Indiaarische ltefde.
bod met van toepassmg 'zou znn op bad- en • Ooster, 7% en 9'1. u Mata Hall

Oosterth., Jeug db., Woensd en Zat.erd m De booze
zwemmnchtmgen en op die plaatsen. noor B heks UIt het bosch.
en \V voor baden en zwemmen aan!3"('wezen) • Passage, 1%. :]16. 7% en 9% u. Hokus Pokus
toe te voegen aan voornoemd ar-tikel (Revue)

Na eem g debat, werd art 75 aldus vastge- : Rembrandt Tbeater, 2%. 7 en 9% u Vl1,tchtelingen.RIalto, 2%, 7% en D'h u De bewaarschool.
stel d, zoodathet VOOItaan III Muiderberx ver- • Rox y, 2'A.. 7 en 9% uSO SIJsbelg
boden zal ZIJn, z ich m het openbaar op te • Theater Noggerath, 2lh, 7% en 9% u Anna. en
houden III zwembroek of bad coatuum, of ge- Ehsabeth
kleed anders dan III behoor lüke boven,deeding • Theater 'I'u sch in skf, 2'4.. 7 en 9",1, u De JantJes.-, • "est·;End·'l'heater, 7% en 0% u De bloem van

Art. 76. waarm eveneens strenge verbods- Hawau
bepalmgen voorkomen met betrekktn g tot AM S'l'}I)RlJAM, MORGEN.
baden en zwemmen weld door ie belde
S D A P -raadsleden krachttg bestredün. doch
het resultaat was, dat het geheele artikel met
5 tegen 2 stemmen werd aangenomen Het
staat dus nu vast, dat het voor,taan m MUlder-
berg velboden zal znn aan personilll boven
den leeftijd van 10 jaren, zich op het sr tand of
III de omgevmg daarvan. te ontkleeden, of zich
aldaar ongekleed of in bad<;»Stuum op te
houden Ook zal het 0 a verhoden ZIJn ~e zwem-
men of te baden, anders dan gekleed III een
behoorlijk badcostuum

dok art 80 werd vastgesteld, zo01at ~~t DEN HAAG. HEDEN.
voortaan te MUlderberg aan anderen rl;m milt-
tai ren III dienstverband vernoden zal z'in, "OP
terremen bmnen de gemeente gelegrHl. hetZIJ
alleen. hetZIJ III gezelschap van an'l"ren. te
kampeeren, tenzij met vergllullIng yan B en
W"

Ultvoeng werd gedebatteerd over (1-' voor-
gestelde verkeersvoorschfl Hen. Ten slotte
werd besloten dat 0 a. de Badlaan en <le weg
langs zee verboden parkeerplaatsen Z'IP Dit
wat betreft personenauto's Vrachtauto's zullen
III de geheele gemeente niet meer on'leheerd
mogen staan. • ROTTERDA!Yl, HEDEN.

Met 5 tegen 2 stemmen (die van de beide
S D A P -leden) werd het commissIe-voorstel
aangenomen. lUIdende dat fletsen nlet meer
op het strand te Mmderberg zullen mogen
Wal den meegevoerd Burgemeester De Raadt
voorzag hIervan veel moeIliJkheden. Hl] ver-
klaarde verschIllende voorschriften niet m het
belang van de gemeente te achten, doch dat,
wanneer de raad ze mettemm wilde Illvoe-
ren, ze dan ook krachtIg gehandhaafd zouden
worden

KUNST~AGENDA.

AMSTERDAM, HEDEN.
Tooneel.

Centraal Theater, S 15 u Comb Het Ned TO(>l1ee!'
Allel Zielen.
HOllandsclte Schouwburg, g 15 u, Gez Jan Nooy :
De BIg van het 168ste.

• Leld'clle PIe III 'lheater, 815 u Revue: TIJd Is
geld (met Tholen en Van LIer)
Plantage Scnouwburg, 815 u. Kromme Lmdert
(Ensemble Bouber)
Rlka Hopper 'I'hea ter, 815 u Cabaret Louis Da-
\Ids
Stadsschouwburg, 815 u Gem Volksvoorst Km-
delen van ons volk (Nw. Schouwtooneel)

MUZfek.
ConcertgelJou1\, kl z, 8J,i u Andries Roodenburg

Operette
Carre, 8 u Operette Gr'avi n Mar itza,
Grand 'I'h éá.tre, 8 15 ti Vader, Zoon en

8342
Geen verdere uitbreiding meer.

(Van onzen correspondent)
BERLI.JN, 27 Febr - In de laatste jar en

was ook voor de Du itsch e groententeelt de af-
zet zeer moeIliJk, niet alleen tengevolge van de
dalende kooplo acht van het publiek, doch ook
d oor de groote uitbr e id ing van den tuinbouw
Eerst het laatste Jaar kwam h ler in een veran-
der ing ten goede. hoewel 1933 met een opper-
vlakte aan tumgrond van rond 156 500 her taren
een I ecord bereIkte In verband met deze gun-
st.ig e ontWIkkeling sch ij nt echter netging te
bestaan bIJ de tumders om de groenteteelt
nog verder UIt te breiden Met allen nadruk
wor dt daartegen thans gewaarscbuwd Den
groent en teler s worelt er op gewezen, dat Z1J
zich van lederen specula.tieven aanbouw van
nieuwe groenten te onthouden hebben

Vandaag een toren, morgen
hoofdpijn.

(Van onzen correspondent)
ROTTIDRDAM, 28 Febr - We hebben <len

pronkzuchttgen tijd del Flansche Lodewijken
zien vei rijzen boven de hoofden van hedendaag-
sehe schoonen, gezeten III de modernste
kappe rsstoeten, twmtJgste e€uwsche stalen meu-
belen 'Want gIstel ayond IS op het mternatio.
nale kapp€l sconcours III de ~I gaarde een
\\ e dsti IJd gehouden III het vervaardIgen van
htstortsche kapsels. En onder de deskuud.ige
lelrl ing van den heer HenJ! Lex-gel, werd het
ons du ide lijk, hoezeer de 17de-lfeuwsche gr an-
des dames VOOI de schoonh~ld hebben WIllen
lijden Want als een expert u Hlftclt, dat op de
hoffeesten de dames dillg€nlang VOOI het gloote
feest beaou haar kapsels moesten torsen, om-
dat de kap~el niet allen op eén dag van haar
COIffure kon voorzien, en hI] vertelt u dan dat
de darnes dte nu gekapt wal den, mor gen stel-
Jig wel h~OfdplJn zullen hebben. beg rijpt zelfs
een nuchtere twlnttgste eeuweI. wat men In
vroeger tiid over had voor een mondall1€ COIf·
tui e Met haar ortnonnes wat vreemd geperst
III de moderne meubels, zaten gisteravond de
Iongedarnes te waoh ten tot ZIJ door de zaal van
de soctetett van de R{)tterdamrJohe DIergaarde
konden gaan 'Pal adeeren om de kapsels te
toonen waarop eens Malia Antomette. de prrn-
ses de LambalIe en komngln Maria Lecz iuska
trotsen zun geweest

En toen dan ee.nmaal de dames III haar
nlstorische costuums en met haar histor ische
kapsels door de zaal scrhreden, wedijverden
n ie uwsgierbghei d en belangotellmg om den'
voorrang, want behalve de 17d.s-eeuwsche pro
ducten van kapperskunst, VIelen er ook te be-
wondelen de dames III moderne avondtoll€tten
met op haar hoofden de pastIChes. dUIdelIjker
gezegd transtor mations, In onomwonden Hol
Ian dsch PI ui ken geheeten.

Lolo I?

Naardeus raad kan het
niet eens worden.

I
ONTWERP BADVERORDENING ZAL

NADER BEKEKEN WORDEN.

(Ingezonden Mededeebng-)

MINISTER KALFF TE EDAM.

ESTLANDS BOTER-EXPORT
NAAR DUITSCHLAND.

Besprekingen over oompensatie-
handel.

(Van onzen correspondent)
BERLIJN 27 Febr - Naar UIt Reval ver-

lu idt, hebben de Estlandsche boter-exporteurs
en de vertegenwOOrdIgel s van het Estlandsche
rntn ister ie van BUltenlandsche Zaken III een
vel gaderIng besloten een delegatIe naar BerhJn
te zenden, om kl aai held te brengen III de kwes-
tie van den Estlandschen boter-export naar
DUltschland De delegatIe zal lilt vertegenwoor-
d iget s der boter-expol teurs en een vel tegen-
woordtxer van het minister te van Economische
Zaken bestaan. De dalegatie heeft bovendien
de opdracht te mformeeren. welke Duitsene
goederen door Estland kunnen worden betrok-
ken BlIjkbaar wil men tot een compensatie-
handel overgaan.

WATERLEIDING IN LAND VAN
HEUSDEN EN ALTENA.

UItkomst voor de bevolklllg.
(Van onzen con espondent)

WOUDRICHEM, 27 Febr - Met de werk-
zaamheden beb effende l-et leggen van buizen
enz ten behoeve van de waterleldmg III het
Land van Heusden en Altena IS een aan~ang
gemaakt Het gl ondwerlt wordt mtgevoerd uoor
w erkloozen uit de vel schülende gemeenten,
ws lke r besturen tot aansltlltlllg aan de water-
letding hebben besloten VO~I,looplg zal voor
de VOOI7.lemng deze!' str eek een tor en WOl den
gebouwd De plaats IS nog n ie t defm'tIef vast-
gesteld Tot aansltutll1g aan de dnnkwater-
lelcJmg hebben thans de volgende plaatsen In
h • Land van Heusden en Altena hesloten
\~~Il{endam, De Wel ke.. en Sle auwijk. Alm-
kelk, DusBen, \~'OUdflCheJl1, Veen en Heusden

Reeds jar en aan-een/ ZIJn III het Land van
Heusden en Altena pcg mgen aangewend om tot
een betere dllnk" a.tei VOOIzrernng te geraken
VOOI deze streek De beter gesltueel (le III IV0-

nel s z un over het algemeen III het bezit van
pompen of regenputten, doch de minder met
aardBche goedei en gezegende bewoners z ijn tot
op ked en VOOI het ver kr ijgen van dnnkwater
aangewezen 011 de r ivre r en en water en. terw1Jl
de meel III de polder s \\ onenden hun dl ink-
wat et zelfs moeten betrekl.en lilt slooten en
\ l18ten Sommige gemeenten hebben aerug e ver-
hetertug In de d rinkwat er VOOIzre mng trachten
"an te br engen door het plaat:;,en van straat-
porn p ill op 1'1 e.:mnlenéle plaateen In ,te ge-
rneente, doch het water, da t daae vel strekken,
voldoet Hl vele ge.yallen ook niet aan cle eischen,
\\ elke aan dl inkwatei r oeten WOl den gesteld
Het kan derhalve wel Is een UItkomst voor
(leze st! eek WOl den genoemd, vooral UI t
hygfén isch oogpunt bekeken, dat eindelIJk ZIch
de gelegenhmd heeft voorgedaan, dat de mw 0-

nel S JU deze sti eek III de toekomst zurver dr ink-
water zullen kunnen bekomen .
Aangezren ten g evolg e van de uitg estr ekthetd

van de Sb eel~ en de niet d iclrte bevolkmg een
\\ ate,leldmgbedll]f zondel tmaucteele hulp van
regeenng en pr ovincie met rendabel kan wor-
den geacht, leek het er OP. dat het Land van
Heusden en Altena nog jaren zou moeten tob-
ben met ztj n dllnkwatelvoorzlenmg Betrel,ke-
lIJk onverwachts IS toen ill 1933 het aanbod
gekomen van de NV. DTmkwaterleldmg-Maat-
schappij Noord-WeBt-Brabant te Oudenbosch,
wellee leeds een groot aantal gemeenten van
dr lnkwater voorziet. dat ZIJ ook genegen was
het Land van Heusden en Altena onder haar
afzetgebied op te nemen

HET MUIDERBERGSCHE STRAND·
LEVEN.

Burgemeester De Raadt zegt strenge
handhaving toe.

ZWE)lIMEN IS EEN PUBLIEKE
VERMAKELIJKHEID.

LOOSDRECHT, 28 Febl - De Veroldemng
op de heffmg van een belastmg op toone''1-
vertoonmgen en andere vermakel1Jkheden III

deze gemeente, waaronder ook zal vallen het
bezoek aan badmllchtmgen, heeft de Konll1kllJ-
ke goedkeunng verkregen.

Het verzet van elgenaal8 van zwembaden in
de gemeente, die aan H M de Konmglll met-
goedkeurlllg der verordenmg verzochten op
grond, dat het bezoeken van een zwemlllnch-
tlUg Ulet als het bIjwonen eene, publleke ver-
makellJkheld kan worden beschouwd heeft dus
met tot eeUlg resultaat geleld.

('Oll1ml~'1C ,all a(I, les Bedrljlsratlcln\ et.
's-GRA VENHAGB. 27 Febr - De MlIIlster van

SOCIale Znken heeft goedgeyonc1en aan de vaste
leden \ an de commls"le \ an advies. bedoeld 111
altIkeI 8 der BeqrtJisladenwet de navolg~nde per-
'ónen als tlJdelJ]ke leden toe te voe!;en' G BIJden-
dlJh., tè Deventer; J B LOO1nan, te Alnsterdan1,
H van der Putt, te Etnc1hoven, V' Huysmans. te
Emdhoven. J van der Weyden te Amsterdam,
J Gemen. te Ellldho\en, C Wolff. te Amsterdam.
B KrUlthof. te Kampen en te bepalen dat deze
toe\ oegmg geschiedt ten behoe\ e v<tH het Uitbrengen
door \ orengeno.enlde con1mlssle van een adVIes 0111·
trent de "en~chehJklWld \ an het IItStellen van een
BedtJ]fsraäd voor de Slg,uenindustne en omtrent
andere dFl.alnlede ,erband houdende onc1elwerpen,
III artIkel 8 del Beclr}lfsr<,den1\ et bedoeld

~

onO\lertroffel',-

'I'enioonstetlinçen:
I,un,sthandel Auld er lnk Jac. v Lennepj{ade 55,
Ten toorist Otto Ha.ni a th (tot 3 Maal t)
lUl1lsthul1del Ber na rû Houtlutld,er, Roh.in 98, 'I'en-
toonst Mal tin Monnir-kcuda m (tot 17 Maar t)
Kunstzual Van Lier: Tentoonst. W. Schumacher
(tot 8 Maart).
Santee Land" eer, Ketzer'sgt 463, Tentoonst. Jack
Schaepherders (tot 17'Maal t).
hun.tzalen \. Vecht, Rokm 122, Tentoonst. Léon
Zack (tot 10 Maal t)
N.V. Kunsthandel P. de Boer, Heelenglacht 474.
Brueghel "I'entoonst

Otreus.
• Staûfon, 8 U Circus Sa.rr'a.sa ni, Woensd, Zaterd
Zond. 2 u ma tlnée.

Bioscoop en VanéU.

Mllztek.
Concertgebouw, gr z., 81/4 u Aborin cone o.l V
Hern-i 'an Goud oever'.

Tooneel.
Centraal 'I'h ea ter, 81/4 u Première De Nobel-
prIJS (GIOOt Ned Toonee])
Hollan(lsche Scho uwbu rg' 81/4 u. Komedianten
(Nw Schouwtooneel) .
Rlka Hopper 'I'Jrea.ter, 81/4 II. De VIer Mullers
(Gez. Cm Ruys).

" B"~Carre, 8 u Première Bouwmeester-s Pevue "Yoor-
utt maa.r weer"

Muziek.
Gebouw 'oor K. en W., 8 u. DIl1gentlaconcèrt
ol v. Leo Ruyg rok

Tooneez.
Prmcesse Scltou"h~rg, 2 u Anna ,Klaassen's KIll-
deltoone(ll HalleklJl1tJe op reis 815 u. Centraal
Tooneel MademoIselle

Rèvue
dicht.• Scala·'1'lteater, 8 11 •Dat doet de deur

BIOscoop
• Cit) .'fheater, De Jantjes
• Clne11l1l Odeon, Das blaue vom Himmel.

Tfloneel.
Groote SC)louwburg, 8 u Het WederzlJdsch Bu-
·wellJl<sbedIOg

* Ook morgen

SALARIEERING SECRETARIS VAN DE
ECON. COMMISSIE.

's-GRAVENHAGE, 28 Febl. - In een nota
van den mmlstel van Kolomen naar aanleldmg
van het veJslag van de Tweede Kamer In zake
het wetsantweI p goedkeunng van de bealUlten
van de.n gou:verneul-geneJaal van Ned -Indie,
zegt de mllllster, dat de functJe Van secretans
der economlGche commlSSl3 tot dusver.re ver-
vuld werd door den hoofdambtenaar :voor eco-
nomIsche zahtn bIJ het vaal malIg departement
van Landbouw, NIjVerheId en Handel. Deze
comblllatte vau \\ erkzaamheden IS in het hUI-
dIge tIJdsgewr,cht nIet langer mogelJJk. Daar
de beoordeelll'og vall de posItIe ell het salaris
yan genoomden secI etalIS beter III Nell -IndIe
kan geschIeden dall hIer te lande, refereert de
mUlIBter Zich aan de dOOI den I egeerings-
gemachtigde voor algeneene zaken In dèn
V olksl aad desh] ds gegeven mllchtmgen

ONDERZOEK ].\AAR WONINGHUREN
TE ARNHEM.

ARNHEM, 28 Febr. - De wethouder van
SOCIale Zaken. de heer J W. H M MeIjer
heeft een commISSIe gelllstalleerd welke het
huUl vraagstuk m deze gemeente zal onderzoe-
ken De commISSIe heeft tot taak. rapport UIt
te brengen ovel de vraag of en JU hoeverre
de huren van de WOlllngen der gemeente en
van de wOlllngbouwvereemglllgen, over welker
hUUl'polltlek de gemeente zeggenschap heeft,
dIenen te worden verlaagd en op ,velke W1JZil
deze zal ZlJll te bewerkstellIgen ZIj kan ook
de huren der partlcullere wonmgen IU haar
onderzoek betrekken ~I

robu~t .,-

(Van onzen correspondent).
KAARDffiX :CS Febl - De raad heeft gis- Meer industrie voor de visschers ?

teren het ont wer p bad- All st ra nd ve r o r den rn g EDAM, 27 Febr - GIsteren heeft de m!l1IS-
behandeld welke B en W hebben ingediend tel van Waterstaat, Ir Kal' f, een bezoek aan

De heer Be r g In a n (neutraal) acht vooral 'eze gemeente gebi acht en wel III "ezelscllaP
art 11 onncodig, \\ aa: bIJ het aan personen D .,_,van mr I aayer en 1I Houben, I esp dIrecteur

I boven 12 Jaar verboden wordt, lJl badcostuum van Waterstaat en directeur van den DIenst
op het strand te vartoevan. anders dan om ZIch der ZUIderzeesteunwet. ten emde zich op de
van het badhokje naar zee te begeven v v Spr horgte te stellen van hetgeen alhier to v de
begr ijpt met, dat men ZIch kan stoeten aan omvorming der ZUlderzeevlsschers was tot
badcostuums Ten opz ich te van de vrouwen- stand gekomen Na een bezoek aan het stad-
modes heeft men ZIch toch ook aangepast huis en de Groote Kerk, had een conferentIe
Waarurn nu het o nschu ldrg e bad lev en - vooral met den burgemeester plaats, die het gezeI-
zooals men dat m Valkeveen kan zien waar schap rondleidde, waarop de ambachtsscbcv!
ook dommees III badcostuum vertoeven - te na en de fabrieken der Ned. Touwfabneken NV
gekomen? werden bezichtigd

De heer May e 1 (8 d) sluit ZIch hierbil aan Na het noenmaal ten hu îz s van den burg-e-
en vesttgt III het bijzouder de aandacht op de r",eester toog het gezelschap naar Volendam,
bepalmg, dat men ook aan het strand In be- alwaar de nieuwe schoenfabriek werd bezlCh-
hoorl ijke bovenkleedmg moet z nn SpI' prot.es- tlgd en de Eerste Nederlandsehe Kunstpaarden-
teert tegen een derg e lijke WIllekeur die men haalfabnek de ENK E,V door den mm'stel
de bevo lking wil opleggen I offiCIeel III gebruik werd gesteld

De wethouder, de heer Jac Sm lts (n eu- Na de thee ten hutz e van den burgembest@f
traa l) , de minderheid in het college van B en vertrok het gezelschap, dat des ochtends têgeD
'V. verzet zich tegen deze voorstallen De be- 10 Uur was g ear rlvee rd, wederom omstree-ks
palmg omtrent de bovenkleedmg IS eenvoud ig 4 uur n m naar Den Haag.
belache lijk ; men zou mensenen. die zomers m Naar WI] vernemen kan men op een veld-
overhemd loopen, kunnen bekeuren Sp r neemt belarigr-ijka mdustlle-ultbj'eldlll" als werkver
het op voor de ta.Ir ijke menschen die UIt de I u nn mg voor de Zu ld er zeevl~schers alhIer
steden vluchten om hier van de zon te komen rekenen
gemeten

Den heer Zei cl en I ij k (a 1) gaat de be-
pa.Iing toch ook te ver Het IS hier gewoonte,
dat de moeder s met hun kmderen en logé's
naar het strand gaan en el z ij n hier geen
excessen te vreezen. SPI' geloo.ft, dat het vol-'
doende zal ZIJn., mellen badruantéls worden voor-
geschreven

De r k. wethouder, de heer K u y e r, ver-
klaart, er prtncipieal tegen te z ijn, dat mannen
en vrouw en naast elkaar JU de zon llggen.

Mevr Ad e I a a r Dan moeten ze weg bl ijven
Trouwens, In de katho lieke streken van
Duitsch land, b vaan den Moezel, z ij n wel ge-
mengde zonnebaden en er z ij n geen exces sen.:

De heer K u y e r Wat u, pal t i] genoote van
het echtpaar Wlbaut, geen excessen noemt!

Mevr Ad e I a a r U moet bIJ tie zaak 'hllj-
ven, het gaat el om of u het een exces vindt,
dat er onder bahoor l ij k to eztcht gemengde
zonnebaden wo rden genomen

De burgemeester, ele heer M P van' W e t-
t u m (a r ), "II toch de aan leid ing tot het in-
d ierien van deze veror deniug mededeelen We
hebben s in ds 1924 een varor d entng en er IS
mderclaad nooit lets aanstoote lijks v oor geva l l en
(geroep' JUISt, dan IS er geen meuwe noodig )
Maar er zu n aan vi agen gekomen om natuur-
baden te stichten en daar zou het wel eens raar
kunnen toegaan, daarom IS een scherper e ver-
01 denmg noodig SpI' zal ech tel zeer s oene l
zrj n

Het wordt den \\ ethouder Sm i ts nu toch
te bar De natuurbaden zijn Iller deriuitiet van
de baan. Naarden biedt hiertoe geen geachikte
terreinen. Het eerug e wat ons te doen staat IS,
dit ontwerp te verscheuren

Ten em de tot een oompromts te geraken
WOl dt ten slotte het voorstel-Dudek van Heel
(c h) aanvaard om de ver ord en ing terug te
zenden en een nieuwe te ontwerpen, waarm de
fouten van de oude (waar-in het ook verboden
stond om met badmantel te Iocpen. al werd
hieraan door de po l itie niet de hand geh..u d en )
en g rreven over de aanhangige zullen worden
vermeden.

ZANDOPHOOGING MET HINDER·
NISSEN TE ROTTERDAM.

ROTTERDAM, 28 Febr. - De a lgem een e he-
graafplaats "Crooswl]k" worelt u itg ebreid en
daal toe IS men begonnen, zand te storten op
het nog openliggende tel rem ten Noordwesten
van de begraafplaats, welk terrem aan de
't\ W -z ijd e wordt begrenSd d oor den Nood.
boezem Deze boezem is ecrugen tijd ~eledel!
verlegd ten eiu de hem te doen aanstu ten op
het ten NOOIden van de stad geprojecteerde
Noorder kanaal

BRANDWEERJUBILEUM TE
GRONINGEN.

(Van onzen correspondent).
GRO::«INGIDN, 28 Feor - De Glonmgsche

brandweer bestaat dIt Jaar vIJftIg Jaar.
In verband hIermee zullen op 'Voensdag en

Donderdag 27 en 28 JUllJ as. feestellJkheden
WOlden georgamseerd. De JaarllJksche verga·
denng van de Kon Nederlandsche Brandweer-
vereemgmg zal dan te Gronmgen worden ge-
houden. Er zal een tentoonstell!ng op brand-
weel,techmsch gebIed 111 den flllmsten zin wor·
den voorbereid.

Verder l!gt het JU de bedoelmg om op den
tweeden dag een optocht door de stad te hou-
den van brandweermatenaal Uit vroegeren en
tegenwoordlgen tiJd, waaraan vermoedelijk ook
een demonstratIe zal zIJn verbonden.

Door het storten van het zand op he t voor
de uitbr eldlug van de begraafplaats bestemde
t er r e in , is de veengrond gaan werken en tau
gevolge daarvan IS er een ondIepte on tstaan
III den boezem

Na ovei leg met het hoogheemrfladSchap
Sch ieland IS de gemeente nu begonnen. dezen
boezem weer op neil te brengen en met dell uu
dit water gebaggerden grond dempt meu than.
-een nog openliggend gedeelte van ('tl oude
bedclmg van den boezem en wel het ~edeelte
dat 111 de Rotte uitmondt

VERDACHT HEERSCHAP.
ROTTERDAM, 28 F'ebi - Een ge co·]slIh

hebben hl] de pol itie de aandacht gevp.stlgd op
een ongeveer 45-]ang man, d ie bi] de (onsuls
ouder bedr ieg el ijke voorwendsels s cld ge-
vraagd had De man sprak vloaienrl. Fransch
en Spaarisch en IS middelmatig van postllur
draagt het haar achter ova: gekamrl heeft
donkar e oogen een o pval.lend gaaf gebIt. een
gezonde gelaatskleur en drie roede strepen
recht VOOI m den hals In den I egel gaat hI]
gekleed III een blauw of gr ns cos tuum HIJ
vraagt den consuls om t ijdel ijke hulp onldat
hl] een Cl ed ietbr ief met zou kunnen vprzl1ve•
ren De man stelt ZIch III hoofdzaak in vel b in ,
d ing met consulaten van Spaansch sprekende
landen doch ook wel met par ttcul îe ren dle
I clatles onrlerhouden met AI gent1.1nfCh~
fll'ma'~ en hl) geeft dan op Mal tinez WsClis",,"
of Con ea te heeten.,STILLE'" EXECUTIES?

's-GRAVEi'iHAGE, 28 Febr - De heer Van
der We ij den heeft aan den 1111U16ter van Justttie
de v ol gende 'Iagcn gesteld

I Is het den mi nist er beke n d dat een groot
aantal hypotheeltboeren en turnder s, om Iai l l is-
sement, ver-lies van toekomst en goeden naam
te ontgaan, er toe overgaan hun bedr ijve n zon-
del faillIssement aan hun hypotheekhouder
over te dragen en dat deze z g stIlle execut ies
reeds groote atmettng en hebben aangenomen?

Weet de mintster. dat ve le n steeds meel tot
ong ewenschte praktijken hun toevlucht nemen
om het laatste restje van hun bez it te redden?

Meent de mlntster niet, dat het gebieden d
noodza kel ijk IS met grooten spoed het wets-
ontwerp tot ruge li ng van executIes ill te dierren
en te behandelen of executie-x el bod III het
leven te roepen 0

Do Inûlsehe Ieeuing Hl31.
's-GRAVENHAGE, 27 Febr - In het Staats'

blad no 75 IS opgenomen de wet van 24 Fe-
br ua rI j 1. tot w ijz lg ing en aan vul ll ng van de
Ned -In d ische conver aieleen ing-Lûd l.

INGEZONDEN MEDEDEEL1NG.

ELT MA.A.GLITDEX ,Het zuur", gebrek aan
eetlust. vet-stopping \ an den darm. dl uk tegen
de level. benauwdheden bewerkt een glas \ an
het natu urltjkc "rranz·Josef"-blttel water pen
nor male regelmatige functlOnneerJng \ an de SPilS-
veI tellngs organen Door :Vleolcl t zeer aanbev

De sterke man UIt het
pita Ik voel dat Ik U UItleg verschuldigd
ben Juffrouw Zuurmans, Ik heb een nacht-
merne gehad - (Humollst)

INT. CHR. VAKVERBOND VERDEDIGT
RECHT VAN VEREENIGING.

Het bestuur yan het Inter natIOnaal Christe-
liJk Vakvel bon d heeft dezel dagen te Bazel
vergaderd

Het besloot, op de agenda van het bl1ltenge-
woon congrw, dat op 1 en 2 JunI a s te Mon-
treux zal plaats hehben, aan de orde te stel-
len het thema de chllsteluke \akbewegmg en
de vr1Jheld \ an vereeUlgmg

Het bestuur meende echter. leeds thans als
zIJn standpunt te kennen te moeten geven

1 dat de vr1Jheld en het :recht van vereelll-
gmg gehandhaafd en ge" aarborgd mQetElU blIJ-
ven, onder voor" aarde, dat de lIltoefenlog er-
van geen afbreuk doet aan de openbal e orde
of aan het algemeen welZIJn.

2 dat een nOl male opvattIng van het eIgen-
domsrecht verelscht, dat de bezJttmgen, welke
door de vakorganlsatJeB, danl, ZIJ den oHels en
contllbutIes der leden. ,oor gewettIgde doel-
emden bl]een gebracht ZIJn, door geen enkele
IllstantIe In beslag genomen mogen worden. en
dat ZIJ. waal aan het beheel dIer bezIttmgen
mocht \"\Ol den 0\ elgedragen, \ erpllcht ZIJn.
deze als een (leposlto te beschouwen, ze als een
goed hUI!3VadeI te beheeren en ze ter beschIk-
kIng te houden van hen, waaraan ZIJ recht-
mal'@; toebehool en

BEGRAFENIS DR. M. NIEMEYER.
(Van onzen corr,espondent).

HILVERSUM, 28 Febl - Dmsdag'middag ge-
schIedde op de algemeelle begraafplaats
,Boschdrift" all1ler de teraardebestelling van
het stoffe!JJk oversehot van dr. M Ni e m eye r.
De overledene was van AprIl 1899 tot Septem-
ber 1924 geneesheer te HIlversum, waar hI]
tevens van 16 Jul! 1912 tot 2 September 1919
lid van den gemeenteraad IS geweest.

In de wachtkamer op de begl aafplaats werd
het woord gevoerd door de heel en dr. Stleler
namens 11et hoofdbestuur van het WItte Knlls,
J H Rlddering namens de VnJzmlllge Klesver-
eelllgmg van ZUllen. dr LeYdensdorff nàmens
de Ned Ver van HUIsartsen. dr Beukers na-
mens de afdeehng HIlversum van Het Wllte
KrUIS. Ad ten Cock namens vIoegere leden van
de llberale Hllversumsche raadsfractIe Ten
slotte dankte mevrouw De Glaaf-v dEIst
vaal hetgeen dr. NIemeyer als redacteur van
het tlJdschlift voor practlsche velloskunde ge-
daan heeft.

Achtereenvolgens werden op de plano ten
gehoore gebraCht het Largo van Handel het
AdagIo UIt de Sonate Pathétlque van Beet-
hoven en het lied "Een vaste Bill cht".

Aan de groeve heeft l11erna een broer van
den overledene bedankt voor de belangstelling

UIT DEN AUTO GEVALLEN.
• (Van onzen correspondent).

WIERDID:\' 28 Felbr - Alluer had nabu de
fabriek Ten Bos aan de Almeloschweg een vnj
el nstJg ongeval plaats Een drietal pel sonen
reed met een snelle vaart 111 een groote luxe
auto III de nchtlllg Almelo, toen plotseling
het portIer open gmg met het gevolg dat een
der lUzlttenden UIt het voel tUIg vlei Met een
ernstIge hoofdwonde werd hI] opgenomen en
de onmIddellijk gewaarschL wde dr BeUl S

achtt" overbrengmg naar het zIel,enhuIs nood-
zal,el!Jk

OP HET NIPPERTJE!
WIJHE, 28 Febr - De melkrIJ der G van

Alfst alhIer WIlde den onbewaakten overweg
bIJ den Duu,schehoek passeel en, toen plotse-
lIng UIt den dIkken mIst, die het UItzICht belem-
merde. de sneltrem lilt Zwolle te 'OOI schIjn
kwam, dIe het achterste gedeelte van den melk-
wagen greep en zoo goed als geheel vermelde
Voerman en paard bleven onl;;edeerd en kwa-
men met den schrik vrIJ De n'lachllllst bracht
den trem tot staan. maar vervolgde de reIs
toen hi] zag, dat geen pel600nl!Jke ongelukken
te betI€uren waren

INBRAAK IN STATION TE ZAANDAM.
ZAA.\'DAM 28 Febr In den vangen

nacht IS lllgebroken JU het statIOn alhier. Door
een loketraampJ8 IS men de I estaul atle blllIlen-
gedlongen Voor zoover ~ na te gaan I~ er
VOOlongeveer f 20 "an sigaren, sigaretten en
(nocolacle verm,st De polItie vermoedt, dat
dezelfde personen, dIe VOOI eenlge dagen een
SOOItgeliJke Inbraak op het statIOn Koog Zaan-
d1Jk pleegden, hIel aan lIet welk zIJn geweest
ZIJ stelt een onderzoek Ill.

NIEUW GEDEELTE VAN JULIANA-
KANAAL BEVAARBAAR.
(Van onzen corre~pondent)

ROERMOND, 28 Febr - Naar WIJ vernemen
ligt het m het yoornemen van den RIJkswatel-
staat In LlmbUlg het llIeuwe gedeelte van het
Jullanakanaa! Maasbracht-Roostel en met lll-
gang van Zondag 15 Apnl yoor de scheepvaart
open te stellen.

JONGETJE DOOR VRACHTAUTO
AANGEREDEN.

(Van onzen correspondent.)
ALKMAAR, 28 Febr - Glsteravond onge-

veer negen UUl !tepen op den Bovenweg te
Slllt-PanCI as tW_Fe da.mes, van WIe de één,
mevrouw Hopman, haar zevenjarig zoontje aan
de hand hIeld Op dat oogenbl!k naderden twee
auto's lilt ycrscllll1ende nchtmg, die e11,aar
vlak bIJ de dames passeerden Het Jongetje
"\\erd daarbIJ geraakt door een uitstekend ge-
deelte van den vrachtauto van den heer SClh00rl
UIt Broek op LangendIJk H1J weId zoodll.llIg
getroffen, dat hl] met een zware hel sens~hud-
dIng en tlltwendlge verwandmgen wel d onge-
nomen Op last van den plaatselIjken gennes-
heer werd het knaapje nog gistelavond naar
het Smt-Ehsabeth-zlekenhms allner vervoerd
\I aar het geopel eel d IS Tegen dne uur III den
nacht IS het JongetJe overle-den De weg, waarop
het ongeluk plaats vond, IS meuw en heeft
naast een vIJf meter breeden riJweg nog neven-
banen van ongeveer anderhalven meter De
chauffeur van den vrachtauto schIJnt zeer snel
en roekeloos gereden te hebben

FIETSER IN DEN HAAG AANGEREDEN.
's-QRAVEN:HAGE, 28 Febr - GIsteravond

aJUstreeks halfelf Hl een fietser in de Groote
Marktstraat door een auto aangereden De ge-
neeskundIge dIenst heeft hem naar het zieken-
lUllS overgebracht De auto vloog, om de aall-
rJJdlng zoov'eell!! mogelJJk te voorkomen, het
trottoir op en botste tegen een poort waarvan
de deuren braken (Carr Bur)

FORD fraai .,
la

•••
(Ingezonden Mededeelll1g)
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DE MAN, DIE DE ~100ISTE SPROOKJES
VOOR ONS SCHREEF.

EEN MOEILIJK .JONGENSLEVEN.

Hij wilde tooneelechrijver worden,
maar daarmeé had' hij

.geen succes.

./: FRANSCHE COUPE : \
'_Ned:_rlandsch Fabrika~t

~Pereboom's
<"Passen4.e Patronen
voor VOORJAAR en ZOMER zijn

PRIJZEN VAN IS tot 65 CENr.
Overal verkrijgbaar. Vraagt adressen I

Rozengracht 236, AMSTERDAM
(1ngezonden ;VIededeeling)
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ZIJN SPROOKJES BRACHTEN HEM ROEM

I~d~. hoofdstad van Denemarken. in KO]Jen
hagen, staat in een klein. stil en wat af-

gelegen park, een standbeeld. Dit standbeeld
stelt een man voor, die rusUg op een stoel zit
te denken. Hij hesft zijn eene hand Opgeileven,
'en, als je lang naar het. standbeeld k ij kt,
krijg je het gevost, dat het je dadelijk iets'
zal gaan vertellen.' Dit Î3 het standbeeld van
Han, Christiaan Aud ers en, het standbeeld van
den beToemdsten sprookjesverteller der w ere ld.

Er zijn er méér beroemd' geworden met hun
spi'ookjes: de gcbroedH3 Grimrn. Wilhelm
Hauff, Maeder de Gans. maar Andersen h ectt
toch de mooiste sprook.ics : gemaakt, die ooit
geschreven wer dcu.

Andersen werd in 1805 geboren in de Deen-
s ch e stad Ode nse. Als kleine jongen had hij
het niet zoo p'rett ig, want zijn ouders wa ren
arm en al heel jong verloor hij zijn vader.
De kleine Ander.sen was een droomer: van
voetba nen zou .hij niet gehouden hebben, als Klein Azië.... en 'hij schreef: 'Hij schreef
dit spel al in zijn tijd gespeeld werd. Liever reisbeschrijvingen, gedichten, opera's, tooneel-
naaide hij in zijn vrijen tijd poppenkleertjes stukken, romans van al les.
en schreef hij tooneelstukjes, die hij met zijn En voor de a'ardigheid schreef. hij ook
poppen en soms met een vrindje opvoerde. sprookjes, hoewel hij dat zelf nu met zooveel
. In uien tijd begonnen de kinderen eerder bijzonders. vond. Hij hoorde 'liever 'van iemand,
geld te verdienen dan tegenwoordig, en ~oo dat deze zijn romans of' zij-n .toonee:stukkeIl;
trok Hans Christiaan toen hij pas veertten bewonderde, dan dat hij' 'zijn' sprookjes mooi
[aar was, bijna zo.nder geld op zak naar K')- vond.
penhagen, waar hIJ erg veel moeite deed ?I!l I Nu is het 'zoo merkwaardig, dat juist deze
aan het tooneel te komen. Dat lukte met, sprookjes. beroemd zijn' geworden, terwijl het
Niemand wilde den jongen hebben. andere werk vrijwel vergeten is.

Toen besLDot Andersen' dan maar zanger te De grooteren onder ju.llie, die -al op de mid-
worden. Hij kr eeg een tijdje les, maar hij ver- delbars school. gaan; I.~nnen .. misschien. de
loor zijn stom.. Wat nu? Schrijven dan n.l.aar. Camera Obscura van Nicelaas Beets (Htld e-

Andersen begon tool\eelstukken .te schrijven brand was zijn schuilnaa~)" en deze Nicola~.s
en' iè,dere paar weken zond hij een groot Beets heeft ook van alles geschreven, ter wli 1
tooneeistux. -vol spelfouten naar de directie van hij zich eigenlijk een beetje schaamde over
·den schouwburg. De directeur dacht er niet zijn Camera Obscura, maar a!leen dit laatste
over om die stukken op te voeren, maar toch boek wordt nog gelezen, van al zijn werk. Net
zag 'hij in, dat er iets in der, jongen stak ~.n als bij Andersen dus.
hij stuurde hem naar school. Langen tlJ.d Andersen's sprookjes zijn niet aIleen voor
moest Andersen toen leeren, want als.' Je kinderen. Kinderen zullen ze metpleizter lezen.
tooneelstukken wilt SChrijven, moet je heel wat 'en ze mooi vinden, maar e.r zit ook nOg wat
geleerd he-bben, an der s gaat het niet. achter, wat voor de volwassenen bedoeld is.

Toen Andersen drie en twm tig jaar was, wist Daarom kun je met je verjaardag gerust een
11ij rrenoeg, 0111 toegelaten te worden to, t:e bandje Andersen vragen, want je zult er je
H~o~eschool en toen begon hij ook te schr ijv en. heele leven pleizier van h ebhen.
GEll1~kkelijk had hij het nog steeds niet. want .Ik zal je vertellen wat'ik bedoel: Andersen
hij moest leven. van 118t geld: da~ hij met Zijn heeft bijv. een 'sprookje geschr even, dat heet:
schrijverij verdiende. Maar tien Jaar later be- "De nachtegaal". Voor hen, die het spraakje
gon het hem beter te gaan, omdat de reg ec rlng, niet kennen, kan ik het natuurlijk niet heele-
die een groote bewondering had voor Ander- maal gaan ve rt el leu. Dat is 00].: niet noodig,
sen's talent, hem een klein salaris gaf. Ander- want wie het lezen wil, kan het overal leenen.
sen reisde, ill Europa, in Noo rd-Atr ika, in In dit sprookje wordt vertel' van een Chi-

neeschon keizer, die zoo graag luistert naar
het gezang van een nachtegaal. Maar op een
goeien dag krijgt de keizer een cadeautje en
wel een beeldje, waar een uurwerk in zit, en
als je het uurwerk' opdraait, begint er een

, ~~H:jé'te luit'lo'I). :!3e-k-éizer'Vindt het 'i!oo prach-

P f ,tig, dat hi.1 den echten nachtegaal wegjaagt.er eet 'lederen dag luistert de keizer naar het uur-
werkvogeltje, tot het plotseling' breekt en er
is niemand, die het ingewikkelde uurwerk ma-
ken kan. Nu wordt de keizer ziek. Hij ver-
langt heel erg naar den echten nachtegaaL Deze
komt en geneest hem. En nooit wil de keizer

gereed. meer naar iets anders luisteren, dan naar het

I.V. VER. • A'DAM •
VERKRIJGBAAR B.IJUW TAPlJTWINKELIER

(Ingezonden Mededeehng) 8368

zingen van den echten nachtegaal. Dat is du~
het sprookje, zooals kinderen het zeker moo!
vinden. Maal' de bedoeling van Andersen was,
0111 er meteen mee te zeggen, dat alle na-
maak minder mooi is dan het echte. Zoo is
bijvoorbeeld een kunstbloem nooit zoo mooi als
een echte bloern. '

De natuur is zóó mooi, dat geen mensch
haar kan namaken, bedoelde Andersen te zeg-
gen. En vooral in Andersen's tijdwas het wel
cer : noodig, dat te vertellen. 'Want er WHen
toen heel wat groote mensch en, die lieve r een
kunstbloem zagen dan een' echte bloem. En
zoo zit er in elk geval van Andersen's sprook-
jes een waarheid,' die de volwassenen wel eens
vergeten en waar Andersen hen dan weer op
wijst. En dat is het b ljzondere van de=:;
sprookjes.

Wein iz schrijvers hebben een zoo groot suc-
ces geh~.d als Andersen. Zijn sprookjes, die
in kleine bundeltjes verschenen, zijn in aller-
lei talen vertaald en worden in de geheele
wereld gelezen.

(Nadruk verboden). A. v. O.

BONTjE'S EERSTE BAD.
EEN KALVERENAVONTUUR.

Toen zij voor het eerst In de
wei kwam, deed ze rare dingen.

Bontje was een klein, roodbont kalfje, dal
in 't najaar in boer Jansen's stal geboren was.
Den heelen larig en winter had ze, met nog dr ie
suortgenooten, in het kalverhok gestaan. Daar
was het schemerdonker en lekker warm. Drie-
maa l daags, wanneer Mina kwam met de rin-
kelende etensemmers, konden ze hun buikje,
dik eten. Langzame; hand leerden ze al je
geluiden in den stal kennen, .

Aan 't begin, bij de staldeuren, stond "de
Bruin!" Met zijn zware hoeven schopte on
trapte hij soms tegen het houten beschot, dat
de kippen, die kouwelijk van 't erf in den war-
wen stal kwamen sch .r r-alen, verschrikt weer
naar buiten stoven.

Naast het paard stonden de koeien; met
veel gras en geramme.J van haar ijzeren ket-
tingen aten ze h'lt hooi, dat Johan hun up
gezette tijden voorgooide. Naast het kalverhok
lagen d) varkens. Hun er'Jarmelijk geschreeuw
vulde soms den lieel en stal, zoodat de kalfjes op
"die herriemakers" JU(:,t minachting neerkeken.

Dart was de wereld die de kalfjes kenden.
Maar wanneer ze de oude koeien zoo nu en dan
over "buiten" en .,weide" hoorden praten,
waren (lat vreemde, nietszeggende klanken
voor hen.

Eens op een nacht was Bontje verschr-ikt
wakker geworden. De wind gierde en joeg om
de ;Joerderij en deed deuren en ramen schud-
den. Angstig luiaterde het .kalfje; maar daar
hoorde ze, hoe Roos, tege:l een andere koe, die
naast haar stond, zei: "Hoor je dat ? Dat is
de voorjaarswind! Die schudt de -loomen nit
hun wlnters laap wakker!"

"Winterslaap! Voorjaarswind !" zong het
door Bontjes ooren en droomend over al dat
onbeken.js sliep ze weer in.

Maar ja hoor, den volgenden morgen scheen
de zon door de kleine stalraampjes. Overal
vielen breede Iichtbanen op den vloer en "e
koeien staken haar ko ppen op en snoven met
ye·el m ~baar.~ "t W~ a Iaof ze 11et-~voofJä.£"r
k;onden ruiken. , ,
: En op een zonn igon morgen kwam de boer in,

den stal. ,,,Zie zoo Jongens," zei hij, toen hij bij
de kalveren kwam, "nu mogen jullie naar bui-

Flippie FlitIk.

Wikkel
uw
kleuter
•In een

Fcbrikcct r
N V Stoomlin"enfobriek~n
j. EUAS - EINDHOVEN
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Rits!

Na het bad zijn
kleine kleuters
vatbaar voor het
minste tochtje. Snel
afdrogen, is de bood
een Rits badhanddoek omslaan, dan is
het water als bij tooverslag verdwenen,
Daarna vlug de huid wrijven met de Rits
• stevig moor, dat bevordert den bloeds-
omloop , en het kind tintelt en gloeit,
dot het een lust is! Let op het ruige, rulle
weefsel van de Rits en op de keuze
uit meer don 50 kleuren en dessins,
Drie prijzen: J 0.85 f 1.20 f 1.60.

(Ingezonden Mededeeling)

IGeweke, d., Yriesdonck: Heynsbroek-:-Dijkmans, z.,
R'dam; Wijab roe k-c-Herine kam, <;I., R da~.; !fehen-

. kamp=-Schut s, z., Amersroor-t ; Wa lrna-e-X itvoer, d.,
Een boer merkte, dat 's nachts de mooiste J'oure : Hof,tra-Alberda, Z., Ma kk um ; Okkema-

appels uit z ijn tuin gestolen waren. Den vol- Ka'lm~. z., Boksnm; Butskool-c-Eisma, d., Leeuwa r-
den· Pleysant-Ten Kaat, Z., Zwo lle ; ~....a.uta-c--Runl a,

genden dag liet hij al zijn dienstpersoneel bij d., ~reppel; Wielenga-Schoep, Z., Was'enaar; Ho-
elkaar komen, plaaatste hen in een kr in g en gen-or"t-Hogenlbirk, Z., Den Haag.

o \' e r l ede n : R. Luxwolda, 74 i., Ape1cloorn;
vroeg toen: M. C. Pot, 65 j., Kinderdijk ; V. J. 111.Y. Schaik, I~'-

Zijn jullie daar allemaal? den; A. J. ten Haye, 71 r., Zwolle; J. J. A. Epke.
- Ja, klonk het veelstemmig. 82 r.. Den Haag; jhr. \V. T. Gey<;,rs pey:,oot, 8~ Jj,Den Haag; G. Meyer-2'<ooy, /1 J., VI; o.rmer.; :.
- Is ook degene daar, die mijn appels ge- Modderman. 79 r., Groningen; W. Sch ukkf ng, • J.,

stolen heeft? Zu tfe n : A. J. Pijlman, 63 j .. Dedernsvaa rt : J. ~I~
_ Ja, eh, neen, zeide een kleine bengel, een Kronenburg, SO j., Xederlangbroek; E. :lIartem. ~.~

j., Goes: ~r. Ma.r's, 64 j., Sneek ; L. I{.. Veernn n, 1-

stalknechtje. j .. Leeuwarden; A. v. Fe,'linge!', Oo"t,el'bee.k;. J; de
Zoo had de dref . zichzelf verraden. W'i nte r Kzn., Pernis; .J. Blom, 03 !., .R dam. S. zur-

haar, 34 j., R'rlarn : X. Kog~l, ,.) J .. Arn!:,e~~l'. H.
.H'uvsrna.n, 51 r.. Rdam; G. \ l ieg er, 6~ J., Zei. t : G.
G. v, Heek, 63 j., Yelp: B. H. Gorter, ,1 J., Bersre~
T. ::II. J. Or tspiro, S2 j., Den Haag; P~ v. d. Hor. t,
~3 j., Ma rle : ,I'. Teunissen-Hardon, ,0 j., ~"oll",
J. xr. v. d. ::lIeulen, 63 j., Leeuwarden; T. \ o.?.:d~-
wind, 85 i.. Leeuwarden; S. G. Y. d. Meer, ". J.,
Darrtumawoude : H .. T.,Y, d, Wal, 54 J., Ar' hem, G.
J. C. Berends, 69 j., Arnhem.

VLIEGENALS IN

Ja, dat schommelen was eemg,
Maar toch was het ook héél dom;
Want, vóór Flip er op verdacht was,
Pats, daar sloeg de tobbe om.
Beiden spartelden in 't water,
Vié,ér deed Waf een flinke daad:
Pakte Flippie bij zijn buisje,
Kom maar mee hoor, kameraad.

CLINGE DOORENBOS.
(~adruk verboden).

'ten! Johan, doe de staldeur maar ope., !"
Daar golfde een zee van licht naar binnen.

De andere kalfjes verblind en verschrikt door
al dat !ichtgewarrel drongen achteruit. Maar
Bontje had zóó ver larigd naar de weide, dat
hij met een vaart vooruitschoot.

Daar stond hij nu met vier dikke pooten ver
van elkaar m iddan op het erf. Eén oogertblik
stond Bontje verbluft te. kijken. En omdat hij
niet wist, wat hij 't eerst zou doen, vliegen,
ZWe'!llmen of loopen, sprong hij met zijn vier
paoten tegelijk van den grond, maakte 'een
sierlijke buiteling en voor Johan, de knecht,
henl grijpen kon, stond Bontje midden in de
sloot!

Dat gaf een tumult van belang! De .andere
kalveren waren nog niet den stal uit en haastig
"loot boer Jansen de deur. Pas nadat de dren-
keling weer op het (rcge was gebracht, moch-
ten ook de andel''l kalfjes ia de weide. Ze. waren
gelukki;; mihder onstuimig dan Bontje, maar
het koude bad had hem ook wel gekalrneerd.

Dat de wereld zóó groot was, neen, dat had
geen der kalfjes gedacht; dat kon je dui elijk
aan hun groote verwonderde oogen zien.

M. L.
(Nadruk verboden).

LANGËR, MAAR NIET GROOTER.

HI] WAS ER OOK BIJ.

Hans Christiaan Andersen, de Deensche
sprookjesdichter.
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Stikdonkere· nacht! Zware
m ist! Een onbekend oord!
Een neerstortende machine!
Dat was meer dan Mikkie
kon verdragen en hij riep
wanhopig: "We zijn bijna
beneden, Miepsfe : nog maar
€en paar seconden en we zijn
er geweest!"

"Ik zal j€ waarschuwen als je uit de machine
moet springen, want als die op den grond komt
. dan vliegt ze stellig in brand!" "Goed Mikkie,
maar jij moet meespringen, ik doe het niet
alleen!" ze i Miepsie. "Pas op, telegraard raden!"
"Waarzoo Miepsie, ik zie niets!" riep Mikkie.
"Vlak onder ons, pas op, we vallen er bovenop! "
giLde Miepsle.

Te laat! Met een smak viel de machine bovenop
de telegraafdraden en bleef er met de vleugels
aan hangen! Door den schok zwiepte de ma-
chine op de draden op en neer en Miepsie riep:
"Hè Mikkie, wat een leuk spelletje, net twee
POppetjeS aan een elastiek!" "Het is maar wat
je leuk vindt Miepsie, we zijn gevangen als
tw€e Yliegen in een spinneweb!"

NapDleon zocht eens in de bibliotheek te
Malmaison naar een 'boek, dat hij noodig had.
Eindelij'k onMe'kte hij het op een van de hoog-
ste planken, waar hij niet bij kon. Een van
zijn generaals die 'bij hem was en die zelf een
der hoogste positie.s in Napoleon's leger be-
kleedde, trad onmiddel lijk op hem toe en zei-
de; Sta mij 'toe, 's1re~f I - oal boc even
'Voor U pak, ik hen immersveel grooter dan U!
- U bent alleen langer, maarschaIk, ant-

WDord'de Napoleon, nadat hij hem even aan-
g~keken had.

FAMILIlEBERICH'flEN.

EEN SPINNEWEB.

De v~I.gende -ranliIiebeióÏc11ten nenl@ wij uit an-
dere bladen over'
Ver 10 0 f d : Gerie Boezaardt en G. H. Visser,

Delft.
Get rou w d , Je Huisjes en E. A. Oussoren,

Harkstede.
Be valle 11: Tolm-eyer-Gerritsen, d., Arnb ern :

\ViIlers-Looyenga, Z., Zwollerkerspel ; Hamstra-
Smit, Z., Zwolle; Paln1-Holstein, Z., Wa saeria a r ;
Sta.rr'eveld-c-Va lk, d., Assendelft , Straatsma-
Hoeksma, d., Dokkum ; Wier'sma-e-De Vr ies, d., Hui-
ZUlU; ~-oyons-y. Dijk, d., Eindhoven; Randag-

Toen de machine eindelijk onbewegelijk aan de
draden bleef haugen, zei Mikkie: "Die tele-
graaf.draden hebben ons het leven gered, Miep-
sie; het is nu te donker om iets te kunnen
zien, maar als het lich te r wordt dan moeten we
zien hoe we langs de draden op den grond ko-
men." "Nu Mikkie, dat zal niet zoo gemakke-
lijk gaan, we zijn geen koorddansers!" vond
Miepsie.

FEUILLETOV. opgeprikt, lagen er, door dit verblindend licht
beschenen, twee vergroote foto's, beide en pro-
fil genomen: de een die van een jongen Belot,
de ander die van den onbekende - van Jean
Martin. De snor van Belat en de andere wijze
waarop zij hun haar droegen, maakten de pro-
fielen 'verschillend van elkaar. En toch wist ik
wat Cava me zeggen ging, wist ik dat de moe-
der van m'n voogd zich niet vergist had ....

- Begrijp je het niet? vroeg Cava en het
was vreemd, zooals zij n Cor stcaansch accent
opeens sterk naar voren kwam. 't Is krank-
zinnig, 'ouwè jongen, krankzinnig. Maar de

14 I feiten vallen niet te loochenen; je moèt er
wel aan ge looven l

Hij steunde zijn beide handen op de foto's
en keek, zonder met z'n oogen te knipperen,
omhoog in het felle Jicht, Het was of hij op
het punt stond op een of ander heilig voor-
wer p een eed te deen. Plot reling greep hij me
bij Hen schouder en OOgO·1me haast met tee-
derheid toe te spreken. a:~ iemand die noodig
heeft, dat men hem iets vergeeft. Zijn her-
vonden welbespraakthcid verraadde Zijn ont-
roering.

- Je weet wat m'n bedoeling was, hè? Nie-
mand had me iets opgedragen. Maar 'k vond
het zoo zonderling, die tW", mannen waarin
Bonardel en jij -'jij vooral, zijn petezoon -
zich vergist hadden! Let wel, dat ik geen
oogenblik begrepen heo, hoe jullie je had kun-
nen.vergissen. Maar toen ik gisterenavond in
het gerechtelijk-medisch instituut kwam, toen
hadden ze de gr image al weggenomen - tus-
schen haakjes': 'n geweldigen professione€len
blunder! En het verwondert m s, dat d r. Dam-
pierre hem begaan hee tt. Hij zal het gedaan
hebben, om jou gerust te ~~tl1en, om je aan Simon strekte een hand naar me uit.
te toonen, dat het niet je peetoom was, die - Ik 'heb mezelf de gelofte gedaan niets uit
dood was. Arme kerel, arme kerel.... m'n verhaal weg te laten; je verrast me dus op

Zij n blik ging van mij naar de foto's.' Ik momenten, dat ik alles behalve reden heb
wachtte af. mill of meer (\'erweldigd door dien trotsen op mezelf te zijn. Maar 'k geef je de
WOordenvloed. 'k Bad pijn in al m'n ledematen, verzekering, dat deze flauwte de ecn lge is ge-
Cava v ervo igtl e 0]1- zuchten toon: 1weest in 'een loopbaan, elie dergelijke kinder-
- 'k Wall al leen maar begrijpen. Zoo maar; acht f zb erl en niet toelaat., '

De tweevoudige dood van
Frédéric Belot.

Naar hel Fransch M
van' , Aveline.

:XI.

• Er trok een sch ar'uw van droefheid over
SiInOll>S innemend gezicht.

- H:L was het uur van den dag, waarop de
drukte' in c.e straten geen haast toelaat, ver-
vol;;de hij; ik nam den métro crn vlugger ter
plaatse te zijn: De.rtert - L, Cité, een rech te
Ilin. II: vond er de verstik:,enclè sfeer terug
van de kamer met den sa!amander. De cognac
. brandde in m'n maag. Tusschen ' <. menscl1en-
maEsa's geperst. m'n oogen gesloten, I.i m'n
oeren een dof ge~ol1S, bang voor'de vntl. ullin-
gen, die met spoed naderbij kwamen, zat ik
daar en proheerde niet ·t~ denken.

Cava wachtte me. op in de spreekkamer van
de Identiteit. De O-lbewogenheid. die we allen
zoozee:' bewonderden, Was van hem afgeval-
Jen. ZOOdra h:f ine gewaar w erd, kwam hij op
me to 'gesneld en trok me met zich .. te, 'n
nauwe trap op, en van 'le hOkjes binnen, die
zich opzij van het fotografisch atelier bevin-
den. Aan ~,: t einde van de gang zag men. in
eeu 500rt Yroeg' oehtendlirht. enorme appa-
raten rp'?;esteld. met zwarte Goeken bedekt,
ell de verialen s ilh ouet van Casimir. de maune-
QUin, die de ki"€l'en der verschillende vermoor-
'dell ·aan1nijgt. hi het kamirtje een werktafel.
Waarboven een fel licht. Met enkele punaises

wa t wil je? de Ii efde voor de kunst. Ik zei
tegen mezelf: Ik ga de overeenkomst zoeken;
dan zal ik me den eersten indruk van Rivière
kunnen verklaren. Maar ü:gelijkertijd zou ik de
verschillen vaststellen, begrijp je wel? en me-
zelf in zekeren zin kunnen bewijzen dat ik ge-
lijk had gehad aan je 'te twijfelen .. 'k Heb een
foto van Belot gevraagd, en er eentj€ gekregen
die dateert van zijn intrede bij de prefectuur.
En toen ....

Hij duwde me tegen de tafel. Boog er zich
zelf overheen tot zijn borst er op rustte. Zijn
baard raakte haast de foto's.

- Kijk, zei hij met dringende stem, terwijl
hij z'n wijsvingers op de foto's legde, kijk dat!
Kijk het aanhechtingspunt en het aanhecht.lngs-
vlak van het oorlelletje met de wang. Kijk deze
plooi en die daar! en die. En dat vlekje hier,
waarschijnlijk het litteeken van een zweer of
van een wondje ....

Hij richtte zich op en haalde diep adem.
- Daar dan. Heb je het begrepen?
En toen ik me niet verroerde, riep hij weer:
-'Begrijp je het nog altijd niet?
Ik zei alleen maar:
- Jawel.·
Cava begon op en neer te leepen. Ik bleef

onbewegelijk staan. Ik hoorde weer de moeder
van m'n peetvader: "Wil je me soms leeren m'n
zoon te herkennen?"

- En .. en .. dat doet je niets? vroeg Cava
stom verbaasd.

Ik antwoordde met dzzelfde onbewogenheid:
- Jawel.
En zakte in elkaar.

'k Gaf hem een teaken verder te gaan. Ik zag
alles- zoo duidelijk voor me, ik was zoo ver weg
vall 0 nsb e ide n, dat ik hem zijn onderbre-
king haast kwalijk nam.

We kwamen langs het bureau der ad mini-
strat'ie. Zoodra de kantoorjongen me in het oog
kreeg, zei hij me, dat M. Regnard me bij zich
verwachtte. 'k Droeg hem op den chef te zeg-
gen, dat ik op het oogenblik onmogelijk kon
komen, maar dat ik hem liet verzoeken op me
te wachten, daar ik hem zeer ernstig, zeer be-
langrijk nieuws had mede te deelen. Vervolgens
vertrokken we, Cava en ik. 'k Voelde me weer
aanmerkelijk flinker.

Eenmaal in de taxi, vertelde ik hem m'n
bevindingen van dien dag. Er bestond geen en·
kele reden waarom ik dit verzwijgen zou tegen-
over een .kameraad, die een vrij wat belangrij-
ker g·eheim ontdekt had, een geheim waar de
heele zaak 0111 draaide. We bekaken de zaak
onder dit nieuwe licht. Het was dus de echte
Belat geweest, die het anoniem appartementje
der tweede verdieping bewoonde, en de onechte
elie de rest van het huis had bezeten, door Mme.
Morin verzorgd werd, als eigenaar van het
pand had gegolden en bezoeken ontvangen had
van Mme. Deguise. Het was de valsch€ Belat
die voor deli officieelen was doorgegaan. Het
was de echte, die zich gr imeeren moest, om zóó
te worden als de mensch en dachten dat hij was.
En de andor , grimeerde die zich ook? Neen,
blijkbaar niet. 'k Herinn€rde me m'n bezoek
van dien ochtend aan het ziekenhuis, hoe prof.
Frogier dat gelaat, met zweet overdekt, had
afgewischt: om de oogen , om den mond heen -,
Tijdens den a.tgeloopen nacht had de verpleeg·
ster die handeling waarschijnlijk een oneindig
aantal malen herhaald. En had ik zelf den vo-
ri.gen avond niet het bloed van zijn gezicht ge-
veegd? 'Welke grimage zou tegen dat alles be-
stand zijn geweest?

Het stond nu vast dat mijn voogd sinds twee
jaar met een dubbelganger had gewerkt. en dat
hij dien dubbelganger gisteren tweemaal ver-
wond had, alvorens deze hern met een schot in
het lrart had gedood. Maar het simpele feit dat
we dit wisten, bracht ons niet veel verder.

RADIO~AGENDA.

Donderdag 1 Maart.
HILYERSCn, A.V.R.O.' 8.00 Gramofoonmn'"!ek.

10.00 :lfor;;enwijding. 10.15 Gramofoonmu~lek.
10.30 Zang-yoordracht door mevr .. Bod i Kra-
mer. 11.00 Knipcursus. 11.30 Piano-recital
door Anthon Klumper. 1~.00 Omroeporkest
0.1.\". Xico Treep. :2.Li Halfuur voor de vrouw.
2.43 Gramoroonn1uziek. 3.00 Knipcursus. 4.00
?l1e\'r. Ant. "an Dijk spreekt voor ZIeken en
ouden va.n rlagen. 4.~O Granlofoonrnuzlek.
0.00 Hadiotooneel \'001' de jeugd: "Op zoek
naar de schatten van Bidoux" . ;;.30 Omroep-
orkest. 6.30 _Spor'tpr'aa.t.ie door H. Hof la nrler.
7.00 Kamermuziek door het Guarnen-kwar;
tet. 7.30 Engelsche les. 8.00 Va.z Dias .. 8.00
Jack Hylton en zijn band voor de A\'ro-m~c.r0-
foon. 8.45 Gramofoonmuziek. 9.30 Aansluttmx
met het Concertgebouw te Amsterdam. Abon-
nementsconcert door het Concertgebouw-or-
kest o.l.v. Henri D. "an Goudoever. Solist~;
Ruth Posselt, viool. 10.15 Gr'a.mofoonrnuaiek.
10.30 Kova.cs La ios en zijn orkest. 11.00 Va z
Dra s. 11.00 Gr-amof'oonrnu ztek. 11.15 Kovacs
Lajos.

HCIZEX K.RO.' 8.00 Morgc-icoucer t. X.C.RY.
10.0'0 G'ra mof'oonm uz iek, 10.15. :IIorgenüienst.
10.4'; Gramofoonmuziek. K.R.O.: 11.00 Gra-
rnofoonmuztek. 11.30 Godsdienstig halfuurtje.
12.15 K.R.O.-orke·,t X.C.R.Y.: 2.00 Handwerk-
cursus. ~.OOGramofoonmuziek. 4.00 Bijbel-
lezing'. 5.00 Cursus handenarbeid, 5.30 Viool-
en orgelconcert door H, Hermann en Ferdi-
nancl Kloek. 1.00 .Ietske van Oppen draagt
\'001'. I.~O Weekoverzicht. 8.00 Kerkdienst,
9.30 Vaz Dia.s. 9.4·) Ouderuurlje. 10.15 GralllO-
foonmuziek.

KALUXDBORG, 11.20 St.r ijkor'kes t. ,.30 Omroep-
orkest. 9.50 Dansmuziek.

LAXGEXBERG, 12.20 Strijkorke"t. 3.20 Kamermu-
ziek. 7.30 Opera-concert. 10.20 Piano-recital,
10.50 Ka rner rnuztek.

DAYEXTRY, 12.20 Orkest. 4.20 Concert. 5.35 Da ns-
muziek. 6.50 Oude kamermuziek. 9.55 Solis-
tenconcert. 11.05 Da.nsrnuz'iek.

- Ik kwam weer betrekkelijk vlug bij, dank
zij de energieke be11andeling van, Cava, die me
door elkaar schudde en om- m'n' ooren sloeg. Ik
wil'd€ me rechtyaardigen: hij liet me lliet spre-
ken. 'k Zei hem dat ik den heel en dag niet ge.
geten had. Hij haalde een sandwich .utt zijn
zak te voorschljn, zijn "vier-uurtje", die hij door
alle emotie vergetéi:i had. op te eten. Ik at hem
met tegenzin op; uit, louter verstandigheld. bij
wijze van geneesf1licidel.' Hij zei' een tijd lang
niets. 'k Vroeg hem: '

- Weet iemand het?
Cava schudde ontkennend het hoofd. Met een

verrassende 'zelfbeheersching herwon hij zijn
kalmte en daarmee zijn gebruikelijke spreek-
wijze:
._ Niemand . Beu. fot de deur van cTen chef

geweest. Menschen bij zich, ter bespreking. Heb
teen gedacht: "Neen, Rivière". Maar 'k wist
niet waar je' te bereiken.

Ik bracht hem mijn onderhoud met Mme.
B ot over en wat er me toe geleid had hem
zonder verder een minuut te verliezen op te
bellen. Hij kon niet beletten, dat er een uit-
drukking van extase op zijn gezicht verscheen:

- Ach, een moeder! 'zuchte hij.
:_ We moeten oogenblfkkehjk den chef waar-

schuwen, zei ik.
Maar plotseling, met de kracht van een bevel,

drong zich een andere gedachte aan me op:
- Neen, nog niet! Luister, Cava. 'k Ga eerst

naar het Saint-Louis, om .. dien man te zien, te
trachten wat ik uit hem kan krijgen. Als hij er
van dood gaat, dan gaat hij er van dood! Maar
hij zàl spreken, en 'k zal er het mijne van
weten! Daarna kom ik h ier terug.

Cava antwoordde:
- 'k Ben hier klaar. 'k Ga met je mee.

Ik vroeg me af, waarom ik daareven niet bij
den chef was binnengegaan? Uitgaande van de
veronderstelling, dat hij wis t, waarom had ik
hem dan niet liever dadelijk het droevige
nieuws medegedeeld, zoodat hij er mij den oor-
sprong van had kunnen verklaren? Omdat ik
er thans aan twijfelde of hij wel de he e I e
waarheid wist. Immers had hij haar geweten,
dan zou hij zich niet, zooals dien ochtend, over
het bed van den onechten Belat hebben gebo-
gen; hij zou niet voortdurend herhaald hebben,
dat we moesten arwacnten, hij zou anders ge-
reageerd hebben bij het zien van de foto's van
het lijk. Neen, ik had goed gedaan aldus te han-
delen en niet anders.

Gedurende den verderen rit spraken Cava en
ik geen woord. Telkens als we langs een lan-
taarn kwamen of voorbij een verlicht €t.alage-
raam, zag ik in het spiegeltje tegenover ons
het bebaarde gzicht van m'n collega en ik kon
niet nalaten me af te Hagen; ..ZOIl het Cava
wel zijn?" Dwaze verhalen van persoonsverwis-
selingen doemden voor m'n geest op, zotte
treinromannetjes, en ik zei tegen mezelf: "Wij
beleven dat. I k beleef dat. Het is werkelijk-
hef d. En het gaat niet om den eerste den beste:
maar om m'n peetoom! om Frédéric Belot, di-
recteur van de Speciale Brigade der Recherche!
En h ij is het, die het zoo gewild heeft! En nu
.s hij dood. omdat hij het gewild heeft.." Ja,
nu het mysterie ge w i I d bleek, nu ging het
mijn begr ip pas heelemaal te boven. Tot ten
slotte het drama op zichzelf nog slechts een
onbelangrijk detail leek, - een nog niet opge-
helderd gevolg. Ook merkte ik, dat de dood van
m'n voogd me niet op dezelfde wijze aandeed.
Gisteravond had ik den onbekende gehaat, hem
als den aanvaller beschouwd. Den heel en nacht
was ik doorgegaan hem te haten. En nu? - de
plotselinge omkeer was te hevig, dan dat ik
hew dadelijk verwerken kon. Alles overheer-
schend was een gevoel 'Van ,>verplettering".

("'ordt vervoisd.)'
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de rdag s van 2 4 UUl

stallIng

Gedlpl Verllleegster b Z a
voolachtend el avondverpl
1 1 20 p dag Br 6 N9990 Tel

personeel enz.

Aangeooelen \ 00 ad n
bedr Jf Kap deeln

Te huur gevraagd wmkel
op eerste stand te Amsterdam b v Kalverstr Reguhersbree
str Brieven met pr ijsopga.ve 11 2645 Bureau De Telegraaf

n euw Iandhu s waarde
f 000 - te Zand, oort

Br m opg v rente and G 30
& Co Adam (C)

14 8478

Zie vervolg Speurders op pag. 17.
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!VIJFTIE~ JAAR VOOR EEN 16-JARIGE.

Gelijk gemeld diende gisteren voor de Bos-
sche rechtbank de zaak tegen den 24-jarLgJen
van O. en den 16-jarigen De B., verdacht van
den roofmoord op den 60-jariJgen Verhoeven
te Oyen. We laten hier in aansluiting aan wat we
gisterenavond publiceerden het verslag volgen
van- het verder verloop der rechtszitting.

t Als getuige wordt L. Boeyen voor de rechters
t gebracht. Hij verklaart om half twaalf den
bswusten avond te zijn thuis gekomen en kort
daarna, 12 uur, naar bed te zijn gegaan. Voor
v, 0., dien hij thuishoorde komen, deed hij de
achterdeur open. Hoe laat dat geweest is, kan
hij niet meer zeggen, maar het zal half een
geweest zijn. Van O. was van nog een ander
vergezeld. Deze persoon had hij voor Toon
Hendriks gehouden. Hij had er edhter niet veel
acht op geslagen.
De onbekende vroeg: Waar moet ik nou

blijven, en getuige vond goed dat hij bij uit-
zondering in zijn huis kon blijven .slapen.
Boeyen is toen naar bed gegaan. Toen hij

nog hoorde stommelen riep hij en kreeg v. o. Mr. Kruse, verdediger van van 0., betoogt,
ten antwoord dat hij al in bed was, of in bed dat er geen enkele rechtstreeksene getuige is.
ging. Weliswaar zijn stille getuigen vaak meer waard
Het O. M. vroeg hier, of de onbekende per- dan andere, maar de hier aanwezige hebben dit

I soon klompen droeg. De getuige verklaart het I~~~en, dat er nog een andere oplossing moge-

I
niet te weten. Ook herinnert hij zich niet of llJk 18 dan deze, dat verdaehten op de plaats
er nóg iemand later in het huis is gekomen, van het misdrijf zijn geweest. Het moge
maar acht dat ook niet waarschijnlijk. onwaarschijnlijk zijn, onmogelijk is niet, dat

I
Gertruda Boeyen-v. Orsouw verklaart dat een allder met de gevonden kleeren aan de

haar man om half twaalf is thuisgekomen en d~ad ~epleegd. !hee~t. Oss heeft geraff~Iree,rde
, om 12 uur naar bed is gegaan. Om circa 1 uur misdadigers. Misschien heeft half Oss dien dag
werd er geklopt en toen 'kwamen menscihen wel sla met aardappelen gegeten! Wat de ge-
binnen, Zij hoorde dat v. O. sprak en haar man speekken in de gevangenis betreft, het verhaaf
zeide dat hij voor uitzondering Toon de Soep is bijna te naïef om waar te zijn. ])en Ossene
(A. Hendriks) toegestaan had om te blijven verdachte, die de waarde van zwijgzaamheid
slapen. kent, zou zulke gesprekken voeren met een
De president informeert wat verdachte de B. mede-gedetineerde! Pl. acht het niet juist den

wel bij Boeyen kwam doen. hoofdbewaarder als instrument te gebruiken.
Verdachte antwoordt daarop: "niets". Er was Wat de strafmaat betreft merkt spr. op, dat

nog licht aan, en toen zag hij er v. O. Als er het O. M. tracht over de dagvaarding heen
nog Iicht aan is, gaat men wel eens meer bij te laten straffen voor roofmoord, die niet ten
kennissen binnen. Tot kwart over 11 was ver- laste is gelegd. VOO['diefstal met geweldpleging
dachte op den "Heuvel". den dood tengevolge hebbende acht pl. 15 jaar
InspecteUr v. Kempen verkilaart hierop, dat wel zeer aan den hocgen kamt. Het zal nimmer

daar .om half tien niemand meer komt. zijn vast te stellen of er 2 of. 3 daders zijn
Verd. v. O. zegt nu, eerst gefietst en ver- geweest en welk ieders aandeel in het misdrijf

volgens nog gewandeld te hebben. 'W1aJS. Dat is echter voor die strafmaat van
Gevraagd door den president of er bloed aan beteekienis. Mocht de rechtbank verd. toch

zijn kleeren was, antwoordt verd, dat niet te veroordeelen, dan overwege zij wat ieders aan-
weten. Maar die kleeren had hij niet aan. deel geweest kan zijn.
Verda~hte de B. verklaart verder nog, dat Mr. Pulles, verdediger van De B., tracht op

v. O. aan de deur was. Hij hoorde de vrouw jurddische gronden aan te toonen, dat verd. op
van Boeyen met haar man praten. Waar v. O. deze dagvaarding niet te veroordeelen is. Er
op dien avond geweest is, weet hij niet. blijft veel reden tot twijfel of De B. in Oyen
De burgemeester, de heer Ploegmakers. is geweest en het bewijs ervoor is niet geleverd.

on<'liervraagdhoe hij de B. m het bed had aan- Sp!I'".beroept zich verder op het reclasseerings-
getroffen, deelt mede op dat moment den rapport, de verklaring vain het hoofd der sOOo01,
indfuk ge!aEigen te hebben, dat de B. zich dat De B. een vlijtig leerling was en die van
verstopt had. Er was niet te zien dat er iemand den pastoor, dat de jongen zijn plichten steeds
in het bed lag. De B. hield zich, naar spreIkers waarnam.
meening, alsof hij sliep. Hij speelde de comedie Na re- en dupliek en nadat dle verdachten
echter al te mooi. De 'houding van de B. was opnieuw hun onschuld hebben betuigd, wordt
zeer zenuwachtig, terwijl van O. zeer brutaal de uitspraak bepaald op Maandag 25 Maart.
deed.
Daarna "wordt de zitting geschorst.
Om drie uur wordt ziJ hervat.
Even wordt nog gehoord de vader van verd.

de B., aan wien de president vraagt of zijn
zoon een goede jongen is, waarop getuige ant-
woordt: Ja, het is een goede jongen. Op derelf-
de vraag ten aanzien van van O. zegt get., 'nooit
iets van hem gehoord te hebben,

DE ROOFMOORD TE OYEN
VOOR DE BOSSCHE

RECHTERS.

Tegen beide verdachten zware
straf geëischt,

Requisitoir.
Daarna wrkrijgt mr. van Everdingen het

woord. Na de misdaad geschetst te hebben,
bespreekt hij den overval door -de politie in het
kosthuis van van 0., waar deze verklaarde
wat uit te zij. geweest, maar niet kon duidelijik
maken waarlheen. Burgemeester Ploegmakers
vond de B. in bed. Hij beweerde door alles
heen geslapen te !hebben, doch er waren alle
aanwijzingen dat hij zich slapend had gehouden. '
Wat was de reden dat hij zich trachtte te
verstoppen ?
Toen de politie aan beide verdachten beval,

zich te kleeden in de kleeren van den vodgen ,
dag, trok van O. een blauw pak aan, dat in
een dichte kamer had gehangen, waarvan
Boeyen en zijn vrouw verklaren, dat er nie-
mand in was geweest, Zijn sokken en schoenen
kon hij niet vinden. De B. kon zijn broek niet
vinden en trok er tenslotte een aan, waarvan
hij beweert, dat het de zijne is, maar die hem
veel te wijd is. De bretels, die hij beweert
gedragen te hebben, zijn nergens te vinden. De
broek was overigens ondraagbaar zelfs voor
schaarntelooze jongens als deze verdachten.
Sokken, schoenen of klompen waren niet te
vinden. Er is nog een broek, waarvan De B.
beweert, dat ze niet van hem is, maar uit de
verklaringen van den kleermaker blijkt het
tegendeel. In een broek van Boeyen, die oOik
wel eens door van O. gedragen werd, werden
een portemonnaie en een zakdoe'k met geld I

gevonden. Niemand wist, hoe het erin gekomen
is. Boeyen weet er niets van en van O. heeft
nog schuld aan zijn kostbaas. Spr. wijst verder
op het vinden van haverkaf en kippenpluizen
op kleeren van verdachten, terwijl ze ook in
de woning van den vermoorde zijn gevonden.
Van de aanwezigheid van versch mensenene
bloed op de pet en kleeren van van O. kan
deze geen verklaring geven. Hetzelfde is het
geval met De B. Bij de woning van den ver-
moorde gevonden voetafdrukken komen geheel
met die van van O. overeen, In de gevonden
faecaliën werden spol'en van sla gevonden, die
van O. bij Boeyen gegeten had. Voorts memo-
reert spr. het afgeluisterd gesprek in de cel.
waarin van O. zeide: ik zeg het nooit dat ik
het gedaan heb. De bewering dat hij het ver-
haal van den overval in de krant gelezen had.
klopt niet, want de krant was nog niet uit.
Uit dit alles concludeert spr. dat verdachten
de daders zijn. Het bewijs is volkomen geleverd.
De gepleegde misdaad is gruwelijk. Verd. staan
ongunstig bekend en hun houding stemt ook
niet tot clementie. Spr. eisent tenslotte wegens
diefstal door twee vereenigde personen met
geweldpleging den dood tengevolge hebbende
tegen ieder der verdachten 15 jaar gevangenis-
straf zonder aftrek.
Beide verdachten houden daarop hUili

onschuld vol.
Pleidooien.
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SCHOOLFIASCO IS NOG GEEN; -- ,

LE~VENSMISLUKKING
door dr. J. Luning Prak .

De maatschappelijke toekomstkansen wor-
den voor de schooluitvallers veelal te laag ge-
schat. On'der meer is hieraan ook een naïef
misverstand schuld. Men stelt b.v. vier moga-
lijkheden : zal deze jon.gen advocaat worden
of ingenieur of arts, of in den handel gaan? BISSCHOP HILHORST VAN
Bij 4 kan sen lijkt elk 25 % waard. Schakelt bet BAGAMOYO.
struikelblok der school nu drie van deze kan- PARIJS, 2 Maart. _ Pater Bernar-dus Gerar-
sen uit, dan meent men van 15 % der moge- dus Hilhorst, pr ovin eiaal van de. Paters van
lijkheIJeh ,beroofd' tEl zijn. Maar er moet ook den .fIeiligen Geest te Gemert, is benoemd tot
gedacht worden aan de relatieve plaatsings- bl sschop van Bagarnoyo (Tanganyika, Oost-
kans, de ruimte in elk beroep. Afrika).

In het cr e die t- en ball k We zen b.v. Bisschop Hilhorst is op 31 'December 1895 te
werken evenveel personen als alle academische Amsterdam geboren. Zijn lag.e·re studies volgde
beroepen te .za,men,onll'ai-ten; in he_[ verzeke < hij .te Weert, de hoogere ,te Gemert en later
ringsv-àk' niet 'veel nrîn der .. In den han del te Leuven. Vervolgens werd hij benoemd tot
zijn wel een dozijn __keer zooveel menschen professor te Gentinnes (Beg iê) en tot overste
bezig, ten. de:~~ in ze.e;'. eenv~udige fun~ties, van het Ph tlosophtcum .te Bcnsecours, In .het
ten iljeEl'~, f)~k, In:é~{)eiJ.lJk!, i. leIdende, posIt:es jaar 1931 volgde ziju. benoeming tot provinciaal
In' hete vêrk~l:s~e?:~n ·hêt' t!e~vo~d. In Vil 1, n-: , der Nederlanèsche pr ovtncie . , '
k tn 1> :,~~r~6l} ,Ib.eèr,~'Pea·so~e~ dan in scholen. : .
"W.-il-... tllefi- ,neg $.corfeV'eter ~ één sroot warenhuis, ' î •

één ·hoofrlkantooT va'tl een groote bank of in- .. . ;'~
d·, t' .-' telt vaak loyé' . d II HredikantenlJ]JeellkoJllst met ür, $t,Rnley Jones te
l\!l.!le t. .meer amp s an a e , Utrecht.

le'eratè111 III '-de.zelftl:e 'stad. De b 0 uw bed r ii-l AMSTERDAM, 3 Maar-t. - Dr.· J. C. du Pui, te
V ~ rl ,Ill~en llerglim ~dFiemr.aJ. ZOO 'veel werker s ,Bilthoven verzoekt. o~s te .me lde n, dat de te rm ljn,
't' J j'~ r k t ). • - . 'h' I' I ' voor welken de pi ed!kanten verzocht worden Zich

a S aUe. "..e .. J;.aC; lten, IU hct., ee e and. En voor bo\"er.genoemde hijeenk<:>l11st 06 te g'even, ver-
da,altoc :J'eh~or~~; IHtàsf: met~'r'laars,. Opperlie Illeng.cl is tot" Maárt',daar ;el<:n.nog geen a ntwoor«
den en 11!J1cx'f:l:1\1l o·êk· e'en hed pertentaNe tes- Ingezonden l1ebb?n .. Z€l'nclel tlJcllge. aanmelding be-
k . 111' ist '. . e- ._, sta a t er veel ka ns, da t men niet kan wordenenaai s, al run s lallcye krachten, aannelllcr~ toegelaten wegens plaat:;gebrek.

.,bE PRAKTIJK 'BIEDT
,GENOEG PERSPEC~

C -t ; TIl;VEN.

Daar is
viteit en
-troef.

DE ,~,tudie van ir:' Va~s ~ver 'de abituriën-
tèm van de 1ste Rótterdamsche H.B.S.

leert, d~t 'zij, die deze school uit de eerste

of tweede' klasse verlieten, later werden

teruggevonden in meer dan 100 verschil-

lende betrekkingen. Tevens dat het maat-

schappelijk succes. dezer mislukte scholie-

ren tamelijk wel meevalt en zich geenszins

zoo ongunstig onderscheidt van dat der wel

gediplomeerden. Ná een negatieve uitkomst

bij de schoolzeef blijken' de twee volgende

zeven - de sollicitatie en de strijd om het

bestaan in de maatschappij - nogal eens

een gunstig resultaat op te leveren.

handelen, acti-
zel fstandigheid

Dit is ook begrijpelijk als we bedenken, dat
de schoolzeef enkele kwaltteiten behoor lijk
toetst, ander..e' daarentegen achteloos voorbit-
gaat of miskent. :D'e school' ver lanrrt de gave
voor abstracte. studie; 'de leerling van het mid-

L
.. <, delbare onderwijs

W .' \ moet overweg kun-
at n:ceten onze ,nen met ~~el~e~,
kinderen . les~en, thema's, ver-

.taltngen, sommen,
.worden? Etc, Verbale en ma-

1 thematische aanleg
. ../ wordt vereischt, van

veelzijdig karakter; passieve dociliteit wordt
ver boven pari gewaardeerd, een zware memo-
rieJast moet worden getorst zonder te bezwü-
ken. In het ,practisèhe Ieven zelfs 'in dat van,
den geleerde, heb ik nooit weer zulk een si-

-tuatiè ·aan.getroffen. Daar is handelen, activi-
teit, eenzij digheid, ~pecialisatie, eigen oordeel,
inzicht en zelfstandigheid troef.

De school heeft vrijwel niets dan blaam voor
het levendige, ondernemende kind; ocrspron-
kelijkheid en zelfstandig oordeel verfoeit zij
als de peat; voor practische talenten en han-
digheid mist zij eIken toets. Het eenzijdig ta-
lent, zelfs als het groote beloften voor de toe-
komst inhoudt, wordt met hoonende minach-
ting bejegend. Zie Newton, Darwin, Ein atein,
Fokker en tientallen andere grooten, opsohool
voor lampions gescholden, later zich open ba-
rend als vèrlichtende vuurtorens.

Hoe vaak word ik niet geconsulteerd over
", 'fll" ~de gel::ln1eerd g~'lTIllwas',

. ~ di~ ~ v ru ch t e ï oo s poogt den verbartet.iscb e n

stroom der ktaesteke wijsheid - in de practijk
zich openbarend als een hardnekkige taalpuzze-
larij - te verzwelgen, en die blijkt een zou
gaven, zoo voortreffelijken technischen a~nleg
te bezitten,dat hij op een middelbare technisohs
school tot de uitblinkers zou kunnen behooren,
en in de practijk wonderwel zal slagen,

Onnadenkende ouders,
Steeds opndeuw treft mij de oppervlakklgh eid

der ouders bij de schoolkeuze, waarmee niet
slechts veel kosten, ook voor den staat, maar
zelfs levensgeluk en toekomstkansen zoo nauw
zijn gemoeid. Men baat even onnadenkend aan
een H. B, S. of gymnasium beginnen als aan
een vacantiereisje of een bezoek aan' Artis.
Wat is de allermooiste opleiding? Nu, dan zal
mijn zoon of dochter van die a llerpulkst e
Echool profiteeren!

Welnü, de school der scholen bestaat
niet. Wel kan men serieus zoeken naar de
school, die in verband met aanleg, neiging,
milieu en toekomstmogelijkheden de groot-
ste waarborgen geeft voor een harmoni-
sche ontplooiïng en een stevigen grond-
slag voor den toekomstigen arbeid. Het is
geheel een vraag van individueele aanpas-
sing. De miskenning van dit eenvoudig
principe leidt tot 50 % mislukkingen.

Volgens Vaes' statistiek zien we, dat na 1900
de meest gevolgde weg voor den uitvaller op
de H. B. S. is het opzoeken van een makke-
lijker school. U. L.O., nijverheidsonderwijs,
land- en tuinbouwscholen, speciale vakscholen
komen dan in aanmerking. Te betreuren 18

echter dat vaak zulk een overgang wordt uit-
geateld tot zich gewoonten van mislukking
hebben geconsolideerd, de levensvreugde zw.a"!!'
gedeukt is en de veerkracht om er nog iets
goeds van te maken is verspild. De mooiste
jeugdjaren worden dan verknoeid voor herstel
intreedt. Zooals in de sport het opwekkender
en animeerender is .een goed figuur te slaan
in het derde elftal, dan een bij de gratie ge-
duIde kruk te wezen in het eerste, zoo is het
nuttiger, leerzamer en menschwaardiger een
goede leerling te zijn op ambachtsschool _ ol'
U, L. O,-school dan een achterblijver op' de
H. B. S. Bij een tweede schoolkeuze of een
beroepskeus na schoolfiasco moet tot eIken pr ijs
een tweede mislukking worden vermeden,

Dit kan de genade.slag zijn van zel trespect
en ondernemingsgeest.

Te laag geschatte kansen.

en andere moeilijker pesten.
Daarnaast zijn er talrijke men.schen, die op

andere wijze van het huizenbezit, de helft van
het maatschappelfik kapitaal bestaan, als ma-
kelaar, v~ woningbureaux etc, Andere pr os-
pecten zijn 1a n d- e 11 t u i n b a u w, de k u n.s t,
het fot 0 g I' a fis c 11 ate 1 ier. Voor jongens
met eenig aesthetisch gevoe1 en redelijk tech-
nisch inzicht valt het drukker-svak te noemen.
Teekenbureaux, calqueeren, het reclamevak.
étaleeren, het zijn alle bernenen waar de werk-
gever vaak eerder zal zeggen, laat me je tee-
keningen eens zien, dan dat hij de cijferlijst
van het eindexamen opvraagt. EenVOUdige
ambtelijke betrekkingen zijn vaak geschikt om
den voet in den stijgbeugel te krijgen.

A u t 0, I' a di 0, f i 1m schiepen reeksou
nieu we beroepen. In zeer grooten getale trekt
de jeugd naar de administratie op handelskan-
toren, in banken en industrie,ele ondernemin-
gen. Voor zeer diverse talenten en bekwaam-
heden is hier plaats: de cijferaar in de bock-
houding, rle linguist naar de cor resnonuonu»,
de organlsator naar de planafdeeling of de
contróle. Warenhuizen en filialen van ketting-
winkeis zoeken het gehalte van hun personeel
te verhocgen. Het hotelvak en de levensmi!-
delenbranch e bieden weer een ander perspec-
tief. ..

Voor het bereiken van verdere promotie is
verdere gespecialiseerde schol ing vaak zeer
dienstig. Daarvoor staan diverse in st.ituton
klaar; die, mondeling of schriftelijk lessen u it-
dee len. AI wat men van dit soort scholen ZEg-
gen mag, ~l staan ze in gehalte van docenten,
in methoden 'en degelijkheid achter bij het
regulaire onderwlfs, ze hebben één kostelijke
prfk kel : het vitaal be la ng der leerlinGen zelve.

Wie traint voor steno en typen met het oog
op een wachtende betrekking, arbeidt zooals
op de U. L. O. school nog niet werd vertoond.
Wie zich in zijn technische betrekking onvol-
doende beslag-en acht verstuikt zijn hersens
op een schriftelijken cursus met een felheid, die
hij op de H, B. S. nooit leerde kennen.

Uit elk beroep hoor ik al het protest opstij-
gen: maar de cr lsis, in ons vak is het toch zoo
slecht. ... Het is mij niet onbeken-d, dat ean
schrikkelijke werkloosheid ons teistert. Maar
in 1927 en 1928 konden scholieren en ouda-s
zich de toekomst niet rooskleurig genoeg voor-
stellen. De hoogte dezer verwachtingen werd
nog verre overtroffen door de diepte van de
in 1929 losgebroken depr esste.

Wie nu tusschen 12 en 18 jaar is en

over 5 à 10 jaren volledig aan den

slag moet wezen, heeft evenveel kans

op een misrekening, d.w.z. op een te

sombere toekomstschatting.
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Er is stagnatie in de beroepen; gaan rente-
nieren, promotie maken e.d, zijn begrippen,
die in dit tijdsgewricht niet passeu, Toch sij-
pel.. het. eueeds c.oor-, het gaat slechts langza-
mer. Herstelt het economisch Ieven zich, dan
volgt automa ttsoh het inhalen van den achter-
stand, en komt er weer vraag- naar goeüe
krachten op allerhand terrein.

Individueele energie,

De werkloosheid wordt in alle somberheld
geschetst in statistieken en klaagzangen, De
psychologische zijde IS teveel uit het oog ver-
laren. Een enkele ervaring uit mijn contact
met de industrie. Een machinefabriek gaf on-
langs bericht aan een twee jaar gele-den we-
gens inkrimping van werk ontslagen jonge-
man, een haltgeschoolde. dat hij weer aan den
slag kon. Hij kwam graag terug. De bedrijfs-
leider verwachtte den gewonen, wat afg etakel-
den steuntrekker te zien opdagen. Niet aldus
deze knaap. Hij was in die twee jaar slechts
3 dagen zonder werk geweest. Hij had alles
aangepakt: aardappels gerooid, graafwerk ver-
richt, kisten getimmerd, meegeholpen aan een
brug. En hij had vergeten zich af te vragen
of de twee of drie gulden d,ie hij boven den
steun kon verdienen, zijn arbeid wel loonde.
Naast de noodigc collectieve maatregelen zijn
er ook nog individueele metho{ien van crisis-
bestrijding, Het is zeer de vraag of onze steun-
regelingen daartoe wel voldoende aanwakke-
ren.

HERLEVING OUD-GERMAANSCHE
KUL TUS-GEBRUIKEN.

Irminzuilen worden in Thüringen
weer opgericht.

Uit Berlijn wordt gemeld, dat het streven in
extreme kringen van Duitschland, oie zich
uitgeven voor aanhangers van een ~èl'estau-
reerden Wodan-kultus, in den laatsten tijd
geleid heeft tot pogingen tot oprichting van
Irmin-zuilen in Thüringen. In versch illcn de
steden zijn plannen hiertoe reeds ver gevor-
derd; alleen is in de uitvoering een ige stag-
natie ingetreden, doordat men de ju iste plaats
van den Irminzuil bij den Eresburcht lil West-
falen niet met volkomen historische betrouw-
baarheid kan identificeeren. Irmin was bij de
oude Germanen naam eener go dhef d. Me
vooral in Noord-Duitschland en N JOf\vegen
vereerd werd. Bij de Irmin vereering- bracht
men gaarne offers bij hoog-opgerichte boom-
stammen (de z.g.n. Irminzuilen) in het heilige
woud. De naam Irmin is afgeleid van l'en wor-
tel, die het begrip "opheffen" aan du id t ; de
naam der godheid beteekent dan cok ..de
Verhevene", De vermaarde Irminzuil ['ij den
Eresburcht werd in 772 door Karel den nrooten
vernietigd. als een symbolische aanduiding,
dat het oude heidendom ontworteld en in
elkaar gezonken was door de macht \ an het
Christendom.
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'I doeling zoo heel even, als tussclien de regels I
door, een hoogere geestelijke of zedelijke le-

1=:~::::~::~:::::::::::::;ders te 1
De populaireta prediker IS op het oogenblik,

na Parker Cadman, de officieele radio-predi-
kant, ongetwijfeld pater C a ugh I i n, Klein
en groot kent hem in geheel Amerika. Bij de
afspraken voor den komenden Zondag blijft het
uur tusschen vier en vijf uur voor ..Father
Coughlin" gereserveerd, Dan houdt hij zijn be-
roemde preekenseries in het kleine kerkje,
gewijd aan de "Schrijn van de kleine bloem"
dicht bij Detroit. Voor een paar jaar begon
zijn ster te lichten. Hij wist op onnavolgbare
wijze de actualiteiten van den dag in zijn toe-
spraken te verwerken, Een geniale zet van
hem was het, tegen den tijd van de nieuwe
verkiezingen, het Hoover-plan aan te vallen.
Men zegt, dat de uitslag van de laatste cam-
pagne, die Roosevelt zegevierend uit het strijd-
perk deed treden, voor e-m gr oot deel aan den
invloed van pater Coughlin toe te schrijven is.
Acht duizend vdoüars voor één uur zendtijd
moet de populaire prediker eIken Zondag be-
talen, maar daarvoor krijgt hij dan ook gemid-
deld per jaar vier- tot zeshonderd duizend
brieven, waarvan sommige zwaar van goud zijn.
Father Coughlin heeft niet mlnder dan 125 se-
cretarissen, om deze omvangrijke correspon-
dentie te 'bewerken. Zijn woord is een betee-
ken is volle factor in het gistende volksleven
van het huidige Amerika. Als een Oud-Testa-
mentische profeet geeselt hij de zonden van
het kapitalistische productiestelsel. De ver ra s-
sende uitkomsten hebben het vertrouwen in
zijn profetieën gesterkt: reeds voor twee jaar
verdedigde hij het standpunt, dat Amerika den
gouden standaard moest opgeven en dat zilver
als dekking van de geldwaarde gebruikt moest
worden. Inderdaad, pater Coughlin is onder de
vele populaire €prekers. die in de kolommen
van de Maandagochteud-blad.,,i gevierd worden.
wel de allerpopulairste , •••

IDALENDE UITVOER,
. Volgens de ultvoer-sta.tlstiek bedroeg de

Iwaarde van hetgeen Suriname het afgeloopen
jaar uitvoerde ongeveer 3.8 millioen gulden.

In 1932 bedroeg de uitvoer 4.6 ml llioen. Een
achteruitgang derhalve van acht ton, consta-
teert "De West".

Gaat men de cijfers in bijzonderheden na.
dan blijkt er uit van vervlogen illusies, In de
eerste plaats ten aanzien van Curaçao. De uit-
voer van verschillende artikelen die afzet vin-
den op dat eiland, is in de meeste gevallen ge·
daald.

De uitvoer van sinaasappelen is toegenomen,
hoofdzakelijk naar Holland. Er werden 947
duizend vruchten verscheept. tegen 507 duizend
het jaar te voren, Het totaal bedrag valt niet
mede: ongeveer acht duizend gulden, De uit-
voerwaarde van sinaasappelen wordt dus op
minder dan een cent per stuk gesteld,

De suikeruitvoer daalde belangrijk: van
20124 ton tot 13423 ton. In geld is het verschil
nog grooter.

Van koffie daalde de uitvoer van 32517 balen
tot 26588 balen.

Het is we! jammer, dat de uitvoer van rijst
sterk teruggeloopen is. Deze daalde van 2713
ton tot 1635 ton.

Een der vervlogen illusies, waarvan wij hier-
boven gewaagden, geldt den uitvoer van hout.
Eenige jaren geleden scheen een opleving te
wachten. Helaas, zien wij het omgekeerde. Het
reeds zeer bescheiden uitvoerbedrag van 1932
(107 duizend gulden) daalde het afgeloopen
jaar tot 72 duizend, De uitvoerwaarde van
bauxiet daalde van ongeveer 1.6 millioen tot
ruim 1.3 millioen.

PAUSELIJKE KUNSTINSTELLINGEN, Balata doet pogingen, na de geweldige inzin-
Ter eere van het Iû-Iartg bestaan van het king van enkele jaren geleden, weder op te

op initiatief van den Paus opgericht laborato- krabbelen. De uitvoer steeg van 96 ton tot
rium voor onderzoekingen betreffende restau- 13{) ton.
ratie van de schilderijen del' Vaticaansche piua- Het blijkt dus voor loopl g een enorm versehit
kotheek, heeft Pius XI er nu een wetenschap'

l
met voorheen. toen er een productie was van

pelijk instituut voor de bestudeering van des- 800 tot 1000 ton. met een waarde van drie tot
kundige monumentenzorg aan toegevoegd, vier gulden per kilogram,

POPULAIRE PREDIKING IN
AMERIKA.

FILMS VAN JORIS IVENS.

Fransehe, Belgische en
Russische producties.In de avonddiensten worden vaak

acrobatische krachttoeren op
de kansels uitgevoerd.

Doordat Joris Ivens het proces gewonnen
heeft, dat hij te Parijs voerde tegen een Fran-
sche productie-maatschappij over het uitbren-
gen van zijn film "Nouvelle Terre", zijn de des-
betreffende moeilijkheden thans opgelost. De
film, waarvan de muziek door Hans Eisler ge-
componeerd is, zal weldra te Parijs vertoond
worden, zij is binnenkort ook in Holland te
verwachten,

De première van de enquête-film "Borinage"
die Joris Ivens in samenwerking met Henri
Storck over het leven van de mijnwerkers in
de bekende mijnstreek bij Bergen in België op-
nam, vindt 6 Maart a.s. te Brussel in het Casino
.plaats,

De cinematografische bewerking van het be-
kende boek van André Malraux: .Ja Condition
humaine", welks handeling zich in Shanghai af-
speelt, heeft Ivens ge.reed. Uit besprekingen
met Fransche productie-maatschappijen bleek,
dat è.eze de artistieke vrijheid van den regis-
seur wilden beperken. Ivens was niet geneigd
hierop in te gaan. Hij ontving van de Me-
schrabpom filmmaatschappij te Moskou een
aanbod om zijn plan voor te leggen, mede in
verband met het feit, dat Meyerhold het boek
van Malraux voor zijn theater wil bewerken.
Tevens werd Ivens een ander groot film pro-
ject voorgesteld. Einde Maart vertrekt hij
daartoe naar Moskou,

RADIOPREEKEN VAN PATER COUGHLIN.

Amerik'a is het kiassieke land van de popu-
laire prediking. Vooral in de groote steden be-
staat wedijver tusschen de groote kanselrede-
naars (niet tusschen de allergrootsten van het
formaat van een Harry Fosdick of Joseph Fort
Newton) om door or ig inee ie en sensationeele
thema's het publiek voor de avonddieneten te
lokken. De morgendiensten dragen in het al-
gemeen een wezenlijk ander karakter, Dan kan
men theologisch goed gefundeerde preeken
hooren, die door het raam van een strenge li-
turgie omspannen worden. Maar dezelfde Pres-
byter iaaneche predikant, die in de Bartholo-
meuskerk te New York 's morgens een fijn
doorwerkte exegese van een bijbel woord geeft,
kan men's avonds de nieuwste films hooren
bespreken, waarbij hij de kwaliteiten van den
SChlager "Kleine Vrouwen" breedvoerig en ook
zaakkundig uiteenzet, Met plakkaten en adver-
tenties worden de onderwerpen voor het "groo-
te publiek" vooruit aangekondlgd. In de Metbo-
,distische kerk zal van avond over het. regee-
ringsmotto: "kopp nu" eel'! causerie gehouden
worden; of in, een andere kerk zal een film-
ster een g etuigenls van, :;;ijn religieuze inzich-
ten. ten beste geven, De toga .wordt daarbij, ge-
'heel afgelegd; óp ' Inrorrnèele wijze leunt de
'prediker 'op zijn lessenaar. het hoofd door de
l{a,n-d gesteund; geen. rhetorische galmen, ook
geen apodiktische orakelspreuken alles
heel, gevoon, zooals men op straat als
vrjendan onder elkaar een gekruide, maar on-
SChuldige anecdote vertelt : sch ijubaa r wel wat
oppervlakkig, maar toch met de heimelijke be-



Z-ondag 4-Ma-al't 1-934-, -- DE TELEGRAAF: - -Derde Blad.6 ,. __,

Gra:tf de ll:tillet
Latour,

Biljarten.

DOMMÈRIN6'; VERLIEST
VAN DE DONCI(ER, , .

SPORT EN WEDSTRIJDEN. ARSENAL VERLIEST IN CUPMATCH
VAN ASTON ,rII~LA~,NEDo B. I-IOCI(EY ELFTAL WINT

van W'est-Dllitschland met 3-0. Tournooi te
Amsferdam,

over zijn doel heen zou gaan, doch deze viel
nog juist achter zijn hoofd in het net.

Arsenal stond met rust reeds-met 2-0 ach-
ter. Een prachtige onhoudbare schuiver van
Astley bezo rg de de Villa. het eerste doelpun t
en de hierboven _Qmschreven, door Moss ver-
keerd beoordeelden bal, gaf de Villa een' 2-0
voorsprong, die juist in de laatste minuut' van
de eerste sp~ellielft werd bereikt. De strijd
werd gewonnen door de pleeg, die over de
mi)lf:;t sterke v~rdedigjng maar Over de. be-
weeglijkste voorllO'ede beschikte.

Deze beweeglijkheid van (len Villa-aanval
bracht wel is waal: vak de groote talentenvan
Arsenar~ verdediging op' den voorgrond, maar
de middenlinie van Arsenal raakte er dooi'
van streek en het gevolg was, da] dè Al'senaf_'
aanval niet met dien zorg werd gevoed, welke
hij gewend is. Ook de beide binnenspelérs
werden er door aangetast, zoodat het drietal
in de voorste linie steeds den bal voor 'zijn
neus zag wegtrappen.

Deze Iactor vooral Was het, die den strijd
volkomen gelijkwaardig deed zijn, maar zij
had tevens een 'gevolg, dat noodlottig werd
Voor Arsenal: Jack geraakte, nu hij zoo hard
moest werken, vnlkom en uitgeput. Na de rust
had Arsenal een andere tactiek gekozen. Met
den 2-0 achterstand had zij n.l. alles op aan-
vallen gebaseerd. Er kwamen nu vier Voor-
waartsen in voorste lijn met Dougall als links-
buiten. Daarachter zwierf Bastin met de
vleugel-haUs en Roberts en de beide backs
volgden op zoc'n dichten afstand, dat op een
g'geven oog enhlik het geheele Arsenal-team
op Aston Villa's speelhelft w as. Een geweldige
pressie werd op het doel uitgeoefend, doch er
waren nu zooveel verdedigers samengedrukt,
dat er in Arsenal's <,peratie-terrein geen vrije
llRSS meer te geven was.

Astley's schitterend
d02lpunt 'l;:wam na 35
minuten spelen. Kog
geen twee minuten
daarna volgde Morton's
geweldigen afweer op
Bastin's 71iegend schot.
Toen er 25 minuten van
de tweede speelhelft
voorbij war en, kreeg
Dunne een kans. Hij
schoot al vallende op
nog geen drie meter
meter van het Villa-
doel tegen den paal.
Na eenig geharrewar
kr eag Dougall den bal
vo or de voeten. Met
e-en prachtig onhoud-

baar schot werd Morton eindelijk gepasseerd
(1-2).

EEN VERRASSENDE 2-1
NEDERLAAG.

Ir. W. 'L.' EERKÊS
cie. ingen,

PARIJS 3 Maart. - Op 5 en 6 Juni 1933
vonden in "We-enen twee vergadering plaats ya-n
de Uitvoel'ende Commissie van het Inte rnat io-
naalOlympisch Comité- en de gedelegeerden
van de internationale sportbonden. Deze VN'-

gadering heeft zich in hoofdzaak bez iggeh oudan .
met de amateurkwestie en de verschillende hè-
palingen over wat men wel en wat men niet
mag doen als amateur.

De feitelijke resultaten der" conferen ties
war en slechts, dat ten
eer sts graaf De Baillet
Latour eenige "reCOl11-
mandations" voor het
amateurisme mededeel-
de en te~ t:veede, d<j t
een commissn, tot vast-
stel ling eener a'lgeheele
amateur-definitie werd
benoemd.

In . deze commissie
werden aangewezen de
volgende h aer en • Ans-
pach (schermen), Evere
(hockey), Stakovitz
(athletiek), Hector

(hippische sport), Mul-
leg (roeien).

Uit het door deze
commissie sam cngeste lde zeer lijvige 1'8PPOrt
kunnen wij één punt lichten, dat van groot
belang is.

Men zal zich herinneren, dat sinds. het Be r-
lijnsche congres van het I'nternationale Olym-
pische Comité opnieuw al ls betalingBl1 weg ens
het deryen van loon, hetwelk door sommige-
federaties aan amateurs was toegestaan, -war en
verboden; dus deelname, aan'de Olympische
Spelen was voor iemand, die van zijn patroon
wel verlof· kon krijgen met inhouding' YRn
salaris, terwijl hem dan een deel van dit, sa la.r+s '
hetzij door een nattouaten b<T!W-'hetz}j '(lQO,' -);1'

cluh werd vergoed gedurende deelname- aan
bepaalde wedstrlj den, onmogeliik, -, "

Groote meerderheid
landgenooten.

UTILITEITSBOUWbestoud hierin, dat zij zich wat meer achter de
voorhoede aan waagde en niet zoodra kwam dit
tot uiting of de overmacht der gasten was
weer afgeloopen.

,SWEERING MAAKT DE HOOGSTE
- SERIE. HUDDERSFIELD T, WINT

VAN DERBY C.
GEW. BE TO'S.

AMSTERDAJ\I r. TEl .. 1
(Ingezonden Mededeeling)

48269-
son'l
5359"

onzer AMSTERDAM, 3 Maart. - Hedenmiddag om
twee uur zijn in café ZUl' Guten Gue ll s onder
lelding van de B. V. Sarphati de wedstrijden
tusschen Nederland en België voortgezet. Onder
de talrijke' aanwezigen bevond zich de Belgische
consul-generaal de heer J. van Haute, die met
groote belangstelling de verrichtingen van zijn
landgenooten volgde.
-In de eerste partij tusschen Baudart en Dam-

man heeft laatstgenoemde ,zich in het bijzonder
onderscheiden. '

Vooral. de serie van : 71 getuigde 'Van' zjjn
technische kennis. Zijn tegenstlLnder: was, al-
thans in den aanvang der partij, zeer slecht
op dreef. Hij speelde zeer moeilijk en elke
serieuze aanval werd r aeds in de kiem ge-
smoord. De voorgift van 150 punten kon hij
niet wegwerken en na 13 beurten luidde de
stand 164-126 voor den Belg. Zijn serie van
39 in de volgende beurt werd door Damman
beantwoord met de reeds gememoreerde serie
van 71, waardoor de stand 199-197 werd.

Laatstgenoemde stond er aldus zeer gunstig
voor, totdat Baudart er eindelijk in kwam. Hij
scoorde o.m. 35 en 53, en met 85 in de 26e
beurt noteerde hij een totaal van 361 punten-
Nog was de Amsterdammer, 'die nog 13 punten
moest maken, niet verloren. Zijn overwinning
scheen bijna een feit, toen voor de laatste
carambole een, zeer eenvoudig stootje gemist
werd. Direct daarop maakte Baudart aan alle
onzekerheid een einde door een serie van 39 te
scoren, waardoor zijn 'tagenstanûer de partij
met het minst mogelijke verschil verloor.,

Een tweetal strafcorners op het West-Duit-
sche doel wezen hier direct op en één daarvan
stelde Schook in staat door tij dig in' te loepen,
nadat Paffenholz den door Schnitger afgevuur-
den koge l met moeite harl kunnen afweren,
het derde en laatste doelpunt voor de B-ploeg
te scoren (3-0).

7180Leicester C., Portsmouth, Manches-
ter C. en Aston V. plaatsen zich

III de demi-finale, , Olympische Spelen.
Het slechte veld een handicap

voor beide ploegen. ,
LONDEN, 3 Maart. (Eigen tel.) - De uit-

slagen van de heden voor de zesde ronde om.
de F. A. Cup gespeelde wedstrijden luiden:

A'MATEUR-DEFINllJE
EN HET I. O~C.

NED. AA~-:VALGOED OP DREEF
(Van mm bijzonderen correspondent.)

ARXHEM, 3 Maart. - De heden op het
Vitesse-ter reln alhier gespeelde semt-otü-
cieele hockey Iandanwedstr-Ijd Nedertand
B.-W.-Duitsohland eindigde met een 3-0
overwinning voor onze landgenooten, die
zich reeds in de eerste speelhelft van een
2-0 voorsprong verzekerd hadden. Dit' is
de eerste overwinning van een B-elftal op
een West-Duttsche combinatie.

Hiermede was de strüd vr-ijwel beslecht en
hoewel de gasten nog eenige malen hardnek-
kige pogingen in het werk stelden ten minste
één tegenpunt te scoren, het tegenspel der gast-
heeren was te solide om daartoe mede te wer-
ken. Begrijpelijkerwijs ging het publiek, waar-
onder zich ook Arnhems burgervader, mr. de
Monchy bevond, tevreden huiswaarts.

1-2
0-1
0-3
1-0

Arsenal-Aston V. • "." ••. , .•
Preston N. E.-Leicester C.• , .•••••• , ••
Bolton W._Portl1mouth , .• , ••••. ,.
Manchester C.-Stoke C ".,,:, .•

Wordt langer vacantie met
behoud van salaris

toegestaan?
Behalve Preston K. E. en Bolton ·W., die in

de 2e divisie spelen, zijn de overige l e divisie-

clubs.
Aston V., Portsmouth, Mancuester C. en

Leicester C. hebben dus de demi-finale bereikt.
76.400 ToeschOUWill'S, minder dan er verwacht
Waren, zagen op Highbury hoe Arsenal werd
Uitgesch~keld en he'. toeschouwers-record. in
de provincie werd door Manches ter C. royaal
verbeterd met 64.600 belangstellenden.

De uitslagen der League-wedstrijden luiden:

Spel en spelers.

RAPPORT VAN DE AMATEUR··
COMMIS.SIE,

Wanneer we na di-t relaas nog even spel en
spelers aan een korte bespreking onderwerpen
dan moeten we in de eerste plaats constatee-
ren, dat van Nederlandsch standpunt bezien het
spel van onze B-ploeg groote reden tot blijd-
schap mag geven. De eenige speler die niet vol-
deed was Romeyn : de overigen gaven geen re-
den tot critiek al had b.v, de spil Houtzager de
geheele eerste speelhelft noodig om goed op
verhaal te komen. Een extra vermelding ver-
dient West.erkamp. Ook aanvoerder C. v. d. Ha-
gen heeft weer een prima partij hockey ver-
toond, evenale de aanvalsspelers Schnitger en
Heybroek wier variabel spel de Duitsche ploeg
de meest ongelegen oogenblikken bezorgde.
De indruk dat we met deze Bvploeg over een
combinatie beschikken die voor het A-elftal
niet uit den weg behoeft te gaan is door het
vertoonde weer eens meer dan bevestigd. En
met zulke ,.reserves" kan Hockey-end Neder-
land de toekomst blijmoedig tegemoet zien.

Als deze West-Duitsche ploeg een afspiege-
ling moet zijn van wat er oog en hl ikke l ijk al-
daar aan vooraanstaand spelersmateriaal voor-
handen is dan ontkomt men niet aan het ge-
voel dat uit dezen hoek voor de onzen ditmaal
niet die bedreiging zal komen, waarvoor we
vroeger zoo beducht waren. Behalve Anspach
en Huffmann, de beide vleugelhalves en in de
tweede speelhelft doelman Paffenholz, maak-
ten geen der overige spelers eenlgen indruk
van beteekenis. Zeker technische vaardigheid
kon men den gasten niet ontzeggen en ook het
onmiddellijk doorgeven van den bal was tot
in de puntjes som" verzorgd, doch overigens
was het vertoonde, zeker wat het aanvalsspel
betreft, bij dat der B-ploeg niet te vergelijken.
Wanneer ooit een zege verdiend te noemen is
geweest dan was het zeker deze eerste van
onze B-ploeg op West-Du itscb land. 26

25
24
22

"'a al hetgeen reeds omtrent onze huidige
B pleeg beschreven is, zal voor menigeen de
3-0 overwinning op West-Duitschland niet ais
een verrassing klinken; weillcht had men reeds
niets anders verwacht. En inder-daad voor die
verwachtingen bestond alle grond, zeker na
de traale ontmoeting tegen de Anglo Indians te
Hilversum in welken wedstrijd de, B ploeg als
één geheel voor de overwinning streed. Ook in
het verdere verloop van haar oefenwedstrijden
wist de B-·ploe-g die eenheid te bewaren, zoo-
dat men zich omtrent het teamwerk van deze
ploeg niet al te bezorgd behoefde te maken.
Die eenheid van wil len was ook ditmaal tegen
de West-Duitschers weer aanwezig en hoewal
we dus ondanks de fraaie prestatie onzer land-
gcnooten met de getuigenis moeten komen aan-
dragen, dat we van hen to oh nog beter ge-
wend zijn dan valt hier lichtelijk uit te con-
cludeeren, dat het met de kr acht der West-
Duitsehers in deze ontmoeting niet zoo'n vaart
heeft geloopen. Zeker de gasten waren niet wat
men noemt uitgesproken zwak, doch het gemak
waarmee onze landgencoten deze tegenstan-
ders stonden, was een duidelijk bewijs van een
• 'ederland!'tche superioriteit. Over alle linies
immers speelde de B-ploeg een veel degelijker
spel.

EERSTE DIVISIE.

Chelsea-Blackb. R. .
Buddersfield T.-Derby C............•
L\verpool-Mid,dlesbrough .... , , , , , , ..
Sheffield U.-Sheffield W. . .• " .•• , .. ,
Sunderland-~ewcastle U, ., •••• " ...•
'I'ottenham H.-Everton ", .
WOlverhampton W.-Birmil1gham

3-0
2-0"
6-2
5-1
2-0
3-0
2-0

T eleurst~lling.
Hierna volgden de partijen Dommering-De

Doncker en SweeriJ).g-Demeuninck. De Arn-
hemmer heeft in genoemde ontmoeting de aan-
wezigen danig teleurgesteld. Geen enkel oogen-
blik Kon hij zijn krachten ontplooien en ,:zijn
hoogste serie bedroeg slechts 41.

Hij was hierdoor eenigszins geïrriteerd en
dit werd er niet beter op, toen zijn tegenstan-
der, die reeds een kleinen voorsprong boekte,
deze door een serie van 123 aanmerkelijk wist
te vergrooten. In deze serie toonde de Belg
zijn energie en veelzijdige kracht. Hierdoor
luidde, de stand thans 249-96. Dommering gaf
zich nog geenszins verloren. Hij deed nog vele
goede pogingen, doch alles was echter tever-
geefs. En met groot en achterstand moest hij
ten slotte een nederlaag accepteeren.

Sweering is in dit tournooi slecht in vorrn-
Wel is waar geeft hij af en toe keurig werk
te zien, doch dit geschiedde te weinig en zijn
totaal-gemiddelde geeft tot nu toe geen aan-

leiding tot vreug-
.de, Het ging ook
in deze partij zeer
eigenaardig.

Eerst talrijke
. zeer slechte beur-
ten. Ter opluiste-
ring echter in
deze mistroostige
vertooning scoor-
de hij plotseling

,. een serte van 49
en een aantal
beurten hierna
mocht hij het ge-
noegen smaken
om de hoogste
serie in het tour-
nooi, tot nu toe,
te scor en n.l. 130.
Wederom volgde
hierna een inzin-
king; doch nadat
series van 39 en
72 zijn totaal be-
langrijk opvoer-
den, kwam ten
slotte in de 28e
beurt het einde.

Bij zijn tegen-
stander wilde het
al evenmin, best
vlotten en, be-
houdens de voor-
gift van 150, bleef

hij nog belangrijk achter. De resultaten luiden:

luidt thans:eerste divisie

30 17 7 6
31 16 9 6
31 15 9 7
3~ 16 5 11
31 12 9 10
32 14 5 13
30 12 8 10
31 12 8 11
32 12 8 12
30 10 11 9
31 10 11 10
30 12 6 12
31 13 4 14
31 10 9 12
28 10 8 10
31 9 10 12
~o 10 7 13
31 11 5 15
32 9 8 15
31 7 11 13
32 9 6 17
30 8 6 16

De stand in de
Arsenal .
HUdrlersfield T .
Derby C .
Tottenham H. ..
Sunderland .. , .
Blackb. R. .
Manchester C. ..
W. Brornw. A .
Sheffield W. . .
Portsmouth .
EYerton .
Leeds U .
Middlesborough. ,
Worverh. W .. ,.,
Leicester C. . .
~ewcastle U ,
Stoke C .
Aston V , .
Liverpool .
Birmingham .
Sheffield U. . .
Chelsea

50-2V
68-43
58-33
56-40
63-40
54-62
43-52
51-46
48-51
38-37
46-47
49-45
55-64
56-6·7
41-39
53-51
38-54
58-61
56-66
32-36
46-82
44-54

.).,,..,

:~z
n+),,~
32
31
31
30
30
29
28
28
27

Ast!('y.

De opbouw der aanvallen was goed door-
dacht, zoo goed zelfs, dat de Duitsche achter-
hoede herhaalde malen hopeloos uit positie
gespeeld kon worden hetgeen haar reeds enkele
minuten na den aanvang noodlottig werd toen
een opbrengen van den rechtsbuiten Wagener
zijn clubgenoot Heybroek in staat stelde den
middenvoor Schnitger een moeilijke kans te
bieden. En Schnitger zou Schnitger niet ge-
weest zijn als hij deze niet geaccepteerd had:
op keurige wijze toch wist de Oostelijke goal-
getIer den bal langs Paffenholz te jagen (1-0).

Arsenal veranderd" haar aanvallende tactiek
niet en hierdoor kreeg de Villa nu en dan
gelegenheid om gevaarlijk door te breken. Een-
maal kreeg haar rechtsbuiten den bal en zijn·
center kwam voor Cunliffe's voet, die alleen
voor open doel stond. Hij nam den bal te vlug
en schoot keihard tegen de lat., Daarna schoot
Bastin het schot af, dat Morton's reputatie
geweldig deed stijgen en waarvoor hij don-
derend werd toegejuicht.

In de laatste minuten probeerde de Villa tijd
te winnen door uit ie trappen. Cunliffe kreeg
er een waarschuwing voor, maar Arsenal kon
toch niets meer bereiken door het afbr'ekelld
spel van de :Villa, die dansend YaJl vreûgde het,
eind-signaal begroette, '
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SPORT~AGENDA
TWEEDE DIVISIE.

Bradford-Port V ................•. _..
'l5renti'ord-Fttlham .. , . , •••.•••••••.•
Burnlev=-Southampton .. " ...••••••...
Gr imsby T.-Notts C. :: ..•• , •••••••.•
Manchester U.-Bury ..... , , ••....•.•
Nottingham F.-Swansea T. """""
Oldham A.-Blackpool .......••••.... ,
PIYlnouth A.-Lincoln C......•.•. , ....
West Ham U.-Millwall

De stand der' leidende
juicH thans:

heden.voot" 2-2
1-2

'2-1
2-2
2-1
4-2
2-0
3-0
1-1

AMSTERDAM.
Ofschoon er dus geen reden van pessimisme

was, bleken de omstandigheden toch niet zoo
rooskleurig als men zich wel had kunnen wen-
schen. Het Yitesse-veld toch bleek alras voor
hockey niet geschikt, ten minste niet voor
goed hockey. Het vele missen aan beide Zijden
stond een goede combinatie meermalen in den
weg. Behoorlijk den bal weg krijgen vermoch-
ten de spelers soms niet en deze omstandighe-
den werden dan ook aanleiding, dat de strijd
soms een mat aanzien kreeg. Toch viel er Lin-
nen de lijnen ook nog wel iets te apprecieeren
en dat was de ,rijze waarop de B-aanval ope-
reerde. Een Duitsche defensie bestond blijk-
baar voor deze linie niet: herhaalde malen za-
gen zoowel Maier als Kirberg z.ich volmaakt
overspeeld en zelfs een speler met reputatie
als doelman Paffenho lz moest in de malaise
deelen. Hadden de Nederlanders dan ook van
a lle kansen hun in de eerste speelhelft gebo-
den evenveel gebruik kunnen maken, het zou
onget w ijf'e l d voor de gasten op een débacle
zijn uit.g eloopen.

BILJARTEN: ZUl' Guten Quelle, Rembrandts-
plein : Btljartwedstrfj den
land-België. AMSTERDAMSCH ELFTAL TEGEN

HAARLEM.
Dit volkomen naast de pFa<ltijk staande'

besluit is ook weer in het studierapport
der commissie opgenomen, doch, en nu

KORFBAL: Pa.rkschouwbur-gter re!n : D. T. V.-
K. V. D .. Aanvang 14 uur. Van
Speykstraat: Blauw Wit-Koog-
Zaandijk. Aanvang 14 uur. Regge-
straat: D. E. D.-Westerkwartier.
Aanvang 14 uur.

, :Oe,samenstel'ling.: , -,
AMSTERDAM, 3 Maart. - Naar wij .ver-

nenien is het voor loopig Amsterdamsch" 'elf-
tal, dat Dinsdagavond a.s. op het A.F.C.-ter-
rein een oefenwedstrjjd speelt tegen Haar-
lem, als volgt samengesteld:

Doel: Oerlemans (Spartaan). Achter: Wil-
del'S (Blauw Wit) en Caldenhoven (D.W.S.).
Midden: P. van Deyck (Ajax), P. de Boer
(Blauw Wit) en Schubert (Ajax). Voor: Jonas
(O.V.V.O,), Ten Have (Ajax), Van Reenen
(Ajax), Slot (D.W.S.) en Van Wijngaarden
(Ajax).
Zeer waarschijnlijk zal dit elftal i~ dezelfde

opstelling tegen Antwerpen op Zaterdag 10
Maart a.s. uitkomen. Een definitieve beslissing
wordt daaromtrent a.s. Dinsdagavond, na den
oeren wedstrij d tegen Haarlem, genomen.

2
5
6
6

8
10
9

10

74-43
67-50
56-40
46-40

44
37
36
36

Grimsby T.
Brentford
preston N. E. ..
port v .

31 21
31 16
30 15
31 15

RUGBY: Sintelbaan: Nationale
Aanvang 12 uur.

In ee~ goed gespeelden maar niet op zoo'n
!loog pell staanden wedstrijd als die tussch en
j\.rsenal en Derby C. teeft de Villa over Arse-
nal gezegevierd. De uiterst bewegelijke Villa-
voorhoede zorgde voor de rust reeds voor een
2-0 voorsprong en keeper Morton vergrootte
zijn repu ta tie door zorg te dragen, dat Arsenal
llem niet meer dan eenmaal passeerde.

Wat deze doelverdediger presteerde grenst
aan het wonderbaarlijke. Tweemaal hield hij
een geweldig schot van Bastin. Het eerste op
korten afstand gelost, door er zich boven op
te werpen, het andere seh er p en laag afge-
vuurd, door prachtig 'langs den hoek van het
doel liF te vallen.

Moss daarentegen berekende eenmaal een
schot verkeerd van den naar binnengeloopen
vüta-rccntsbuuen, die derr bal tegen het been
van Robel ttl aantrapte, zoodat het leer om-
hoog schoot. Moss dacht l.!lijkbaar, dat de bal

SCHAKEN: A. S. C.-D. D.

VOETBAL: Spaarndammerdijk:
R. C. Aanvang 14 uur. Pauwen-
laan : O. V. V. O.-Kinheim. Aan-
vang H uur. Kruislaan : Zeebur-
gia-Z. V. V. Aanvang 14 uur. Sta-
dian: Blauw Wit-To O. G. Aan-
vang 14 uur.

Sweerhig,

's-GRAVENHAGI' ..
Goede Duitsche kanthalves.

400
249

27
26

85
71

14.81
9,57

S.-Excelsior.VOETBAL: Houtrust: H. B.
Aanvang 14 uur.

Baudart
Damman

Cricket.
Toch dient de indruk dat West-Duitschland

in deze phase van den strijd in een volmaakt
üéfensiton-e positie teruggejrongen zou zijn ge-
weest. weggenomen te worden. De beide kant-
h a lves Knffmann en Anspach wisten meerma-
len door goed steunend wer k hun aanval tot
betere daden te mspireeren, doch hoe goed van
bedoeling de actie der West-Duitsche aanvals-
linie zich soms ook liet aanzien, in den slag-
cirkel bleek zij elke effectiviteit te missen, ter-
wijl ;t1s )1IltC' '0011$ dreig.de te gelukken de taai-
hE!id d~riN.ede"rlandsch~ vër ded igtrig ieder sue-
c¥ ~oor hen in d~ll weg stond.

Want dat de gasten op een eenswillende ver-
d~cl,~ging stuitten; bleek op het einde van de
ee,}'ste speelhelft toen de middenvoor Aus der
"lYjesche na zich fraai opgesteld te heb ben den
bal .na een pass van achteren even fraai voor
den 0~d. doelmond wist te brengen. Een tegen-
punt scheen onafwendbaar doch als een flits
schoot Rees hem achterna om nog juis-t op tijd
den bal vau de doellijn weg te tippen. Deze
episoda vi~l veer toen de stand reeds op 2-0
vcor 0ededand B stond, want even van te vo-
r an had' de B-aanval weer een magnifiek
staaltje van com binat.lewer k laten zien en dit-
maal 'had de Duitscue defensie het geluk eens
niet aan haar zijde. want Schaak benutte de
k~!l5' p~ voerbeeldige wijze. (2-0).

ROTTERDAM;
9,39

17.39
11

123
23
23

28
27

216
400

Dommering
De DonckerHenegouwerplein : Rozenburg-Ons

Eibernest. Aanvang 14 uur.
Spangen: Sparta-'t Gooi. Aan-
vang 14 uur. Dordtsche Straatweg:
Feyenoord-Haarlem. Aanvang 14
uur.

NAT.' KAMPIOENSèllAPPEN.
's-GRAVENHAGE, 3 Maa,rt. - In de H.B.S.

aan het Aär onskerkplein , alhier werd p.e.d~R-
middag een aanvang gemaakt .met de national~
kampioenschappen, welke de navolgendê: uit-
slagen brachten: '~"', ...
. HeerenenJ,elspel: Fr. Ernst s,. L."v. .d .. I{UY8
15-3, 1.5-3;' De Haas sI. J. Smlts 15·;12, 15-4;
J"l Polak sI. Rosen baum '15-2, 15-3; E>~ng'em~us
sI., Angenst 15-4, HH. .' . ,;-
,Çeméngd dUbbelE,pel:", m~j""Jansen:'en·,, ir.i'de

'Haas 151.·mej. H. Polak en EL Pola)_{~~5':fj 15-3;
l1\e:f:.'M. Ernst en J, Woltman.sl. m.ei: .YQQ)I'Jlll-
den en J. Smits 15-3, l~-L ., , .. '

Damesdubbelspel: mojo C. van Assen en
mevr. K. Voorwin-den sI. mej. nrutvestévn en
mevr. Magewold 15-7, 15-7.

KORFBAL:
LARWOOD'S VOET HERSTELD,

I La rwooü heeft na zijn operatie de eerste proeven
net ZIJn voet goed doorstaan, zoodat, 'naar men
hoopt, de fastbowler weder geheel in orde zal zijn
,als de Australiërs in Engeland zijn aangelwmen.

130
36

14.28
7.18

VOETBAL: 400
194

Sweering .' .•..•
Demeuninck

(Zie verder Laatste Nieuw5~

I
Seh. slechts 4 seii, bieden, dan nog probeer ik
nemen. Normaliter zijn deze steeds gemaakt,
terwijl bij gunstig zittende Seh. h. zelfs 7 voor
de hand liggen.

Zelfs als deze kaart bij den anderen tegen-
stander zit, en dè partner de resteerende kaar-
ten zou hebben, zit ervoor N.-Z. een' manche
in. N. zou dan n.l. h ebben :

• h., X. x
<:? v., x
<> X. x+ b., 10, X. X. x. x

De manche is dan in S.A. zeer eenvoudig te
maken, 5 Kl. worden ook altijd gemaakt, ter-
wijl 4 Sch. bij goed spelook wel tot winst te
voeren is, zelfs al zitten er 5 troeven tegen.

Het essentieele kenmerk van de forcfng Is-
dus dit: men moet nagenoeg voor zeker weten,
dat bij mintmaal-steuu de manche gehaald
wordt.

Tot slot voor heden wiI ik de vraag behan-
delen, wat er dan wel geboden moet worden op
bovenstaande spellen, waarvan ik al beweerde,
dat ik geen 2 Kl. daal' op bied. Op het eerste
spel zeg ik 2 S.A., op het tweede 2 R. Het moge
misschien overvloedig zijn, maar ik wensch er
op te wijzen, dat het openingsbod van 2 S.A.
niet forcing is, en dat van 2 R. wel forcing, zij
het slechts voor 1 maal, indien N. eerst 2 S,A.
zegt, en Z. daarop 3 R.

Onverschillig hoe de kaartverdeeJing is, Is
bij een echte forcing de kans groot, dat de
manche gemaakt wordt. En ook alleen dan is
de aan de forcing ten grondslag liggende ge·
dachte tot uiting gekomen zonder dat haar ge-
weld wordt aangedaan.

Ik kom binnenkort nog wel nader op deze
kwestie terug.

ACHT VAN DE
SLAGEN.

NEGEN
~\) BRIDGE ,EN BRIDCERS<>+

Probleem no. 39.
• v 6
<:? 9
<>b
+65432 Wielrijden.

"FQ,ReING" .
\

op Z:s kaart 4 S.A. om N. uit zijn tent te lok-
ken. Deze moet dan met 6 Sch. de decisie maar

_ men 5112 H.T. heeft, maar bovendien de aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat
met minimum steun bij den partner de manche
gemaakt wordt, terwijl bij afwezigheid van
steun er geen d ébäcle kan ontstaan. Men biede
derhalve wel 2 Kl. op:

NIEUWE WIELERBAAN TE TILBURG,
'I:ILBURG, 3 Maart. - Vandaag heeft de

aanbesteding plaats gehad voor den aanleg vjln
een cementen wielerbaan aan den Bredasche~
weg voor rekening van de Kon. Erk. Wieler~
club Vitesse . .Het werk is opgedragen aan de
N.V. Bredasche Beton Maatschappij' viIi H.
Vriends. De heer L. BaartmanS' zal als uit-:
voerder optreden. Reeds begin April hoojit men '
de openingswedstrijden te kunnen houden. Er
komt wel concurrentie te Tilburg! ' .

Het twee klaveren-bod.
• h 10 9 7
<:? 8
<> 10 8
.,. b 8

• 8 5
<:? 7
<>9653
.,. II) 9

N
Partner móét doorbieden

tot manche-hoogte. • a., v., b., 7, 6
<:? a., h., b., 7, 6
<> a., b,
.,. h.

• a., v, b., 7
<:? a., h., 10, 8
<> a., h., 6
.,. v., 6

maar niet op
• a., '1".,8
<:? a., n., 7
<> a., h., 10
+ 7, 6, 4, 2

Z
of op

• a b 432
<:?
<>
.yo. a h 'I" 7

Het is in alles lastig om maat te houden, en
dus ook in bridge. De pessimist zal steeds te
laag bieden, de optimist te hoog. Ten einde bei-
den categorieën te hulp te komen, bedacht Cul-
bertson zijn systeem, dat als leidraad bedoeld
het groote' voordeel heeft de individueele 'op-
vattingen te niveJleeren en al te groote arwii-
.kingen, ontstaan door deze persoonlijke waar-
deering, te voorkomen. Oppel'Ylakkig oordee-
.lend zou men geneigd zijn te concludeeren, dat
deze nivellatie ook een groot nadeel heeft: dat
van het dooden van particulier initiatief. Wie
dat denkt, doorgrondt de waarde van een
systeem niet. Een systeem is niets dan een
raam, dat lijn geeft, maar waarbinnen nog zoo-
veel mogelijkheden zijn, dat een goed speler
zich alttjd genoeg kan onderscheiden.. Het
nemen der juiste beslissingen, terwijl men de
keuze heeft uit meerdere varianten, is slechts
bij de betere spelers in veilige handen.

Een van de biedingen, die door mindere groot-
heden op dit gebied vaak misbruikt wordt, is
wel de forcing. En al heb ik bij tijd en wijle
daar al een enkel woord aan gewijd, het lijkt
mij niet overbodig dit chapiter nogmaals aan
te snijden,

Het bod van 2 Kl. is de meest absolute for-
cing. die men zich kan voorstellen. De partner
moet doorbieden tot manchehoogte. zelfs als
hij niets in handen heeft. Vandaar, dat man
over een sterke kaart moet beschikken om
dusdanig bod te kunnen doen. In het algemeen
zegt men. dat daarvoor 5%' H.T. noodig is, .In
tiitzonderingsgevallen 5, Maar het is zeer goed
mogelijk, dat men met 5lj~ H.T. in handen beter
doet geen 2 Kl. te bieden. Namelijk dan, als
de distributie van de kaart erg slecht is, of als
de eenige speelbare kleur één der lage kleuren
is. Slechts dan is een 2 Kl.-bod gerechtigd, als

• h.
r:::) a.,
<> a.,
.yo. a.,

of op . b.,7
h., b., 8,4
v., b., 5.

Harten is troef. Zuid komt uit en moet acht
van de negen slagen maken 'tegen de beste
verdediging.

Oplossingen worden ingewacht tot uiterlijk
Woensdagnacht te middernacht e.k. Op de
buitenzijde der enveloppe of kaart gelieve men
duidelijk te vermelden: "Bridge-probleem
No. 39". Wederom worden één hoofdprijs van
f 10.- en voorts vier doublé-vulpotlooden als
troostprij zen benealkbaar gesteld.

_ Op de jaarvergadering van de Gymna.tiek-
Vereeniging "Kracht en Vriendschap" te Amster~
dam, werd het bestuur als volgt samel,gesteld':
W. H. van Nie, voorz.; mevr. W. C. van der
Reijden-Hemerik. seer. ; G. Jörning Jr., pènningm.~;'
M. ,Vitmondt, vtce-voorz, : mej. P. van Blijen:'
burgh, vice-seer.; Jac. van der Reljden, tlirecteUr,

Naar wij ver nerne n is wederom een - zwemfeest
in het Sportfondsenbad te Amsterdam in voorberei-
ding, dat zal worden gehouden op Zondag 18 :Maart
a.s. De netto-opbrengst is bestemd voor het ldee-
dingfonds van het genootschap "Liefdadigheid ~f'ar
Vermogen." Dien avond zalo.a. worden opgevper~!,
de première van het wa.ter-speL "Freddy's Droom,
auteur Goubits.
_ Op Maandag 19 Maart v1nden in do' Dieren-

tuinzaal te 's-Gravenhage bokswedstrijden 'plaats.
Donnars krijgt als tegenstander den' Franschen
neger Bassin, terwijl Staal za! uitkomen tegen den
Lta.Ila.a n ,Grizzo.

Erg levreden waren de Xed. spelers over hun
eigen spel in de eerste helft allerminst en daar-
om. zatten zij na. de hervatting een offensief in
dat den West-Duitseher-s te machtig bleek. De
m;:dd,enlinie begon op uitmuntende wijze haar
ofl;e:nsieve taak te vervullen en daarvan maakte
de B-aanva1 een krachtig gebruik. Doch nu
YO)1d hij doelman Paffenholz in uitstekende
conditie. Met een iets mlnder goeden speler
tusscuen dl) pa len hadden de gasten wellicht
€81l greoteren achtarstand te boeken gekregen.
Deor tijdig uit te loopen wist hij echter de ge-
varen. te bezweren. gevaren die mede in de
h:l;nd gewei'kt w er den door het minder sterk
re~geeren der Duitsche achterhoede op het
gO,ede 'open spel dat de Bvaanval wist te onder-
houden. Bij intuitie voelde men reeds dat onze
Ianûgenooten hier een Gewonnen wedstrijd
speelden, doch een mindar juiste tactiek van
onze -plo eg werkt bijna het tegen deel in de
hand,

'Want langzamerhand beging de middenlinie
de fout zich meer in de verdediging terug te
trekken. Van deze onverwacht bekomen vrij-
heid pr cf'lteerden. de gasten om op hun beurt
een soms .gevaarlijke offensief in te zetten en
ee)11gep tiid was het overwicht der B-ploeg
dan ook VIl1'1l.Wi)nen.West.erknmp evel1\vel hie ld
h et h(lof-d. k}Ei~ en zulks deed doetmaa De Jong;
02Kc El' W'ás voor de. gasten dan. ook geen door-
komen 8.:;tI! .. ean situatie die geleidelijk aan nog
Terslechterd werd door het feit, dat een her-
stel in onze middenlinie intrad. Het herstel

Laten wij het eerste voorbeeld eens nemen.
Z. heeft inderdaad die kaart, N. kan dan b.v.
hebben: Korlè berichten..x

<:? b. X. X. x. x
<> v, b, x. X. x
.yo. X. x

Na de 2 KJ. van Z. volgt dan 2 R. bij N., daar-
op 2,Sch. bij Z., 3 H. bij N. en 4 H, bij Z. (die
gewaarschu wd is, dat N. niet veel heeft). Zelfs
als Z. 4 S.A. zou bieden, zegt N. niet anders
dan 5 H. (afstopbod) of desnoods 5 R., na welk
laatste bod Z. wel 5 H. zal moeten zeggen. Deze
5 H. worden bij normale troefverdeeling ge-
wonnen. Gezien Z.'s distributie .voel ik er het
meest voor op zijn kaart na N.'s 3 H. met 4 H.
te volstaan.

Nemen. wij eens aan, dat deze kaart bij
één dertegenstanders z.it, dan zou N. kunnen
hebben:

J. K. te A. - U vraagt mij of N. met 2 Kl.
mag openen op de volgende kaart:

• x, x
<:? h., x
<>
.yo.

x, x
a., h., b., 10, x, x, xMr. E. C. GOUDSMIT.

(Nadruk verboden), Mijn antwoordt daarop luidt: dat hangt van
het systeem af. Er zijn spelers, die een tweebod

Correspondentie. gebruiken om een eenzijdige kaart aan te geven.
C. J. H. te 's G. _ Het spel van 6 H. is altijd In dat kader is het bod juist. Zelfs toen er nog

gewonnen. W. kan daar niets aan veranderen. geen officieele systemen bestonden, had ik
A. T. te Z. - Ik nam nota van uw opmerking, hartgrondig het land aan zulke tweeblodingen,

die ik aan den betrokkene' doorgaf. Ik maak daar men niet wist, wat men er aan had. Een
U er op attent, dat de puzzles niet onder mijn enkele maal kunnen zij nuttig zijn, doordat de
auspiciën staan, en dat alleen door .mi] gestg- tegenpartij niet meer tot bieden komt (vooral
neerde artikelen van mijn hand zijn. als deze kwetsbaar is) of doordat men zelf net

J. C, T. te S. _ Vier honneurs van troef tel- tot 3 S.A. komt, die te maken zijn. Evenwel
len onder alle omstandighéden 100,=.zijn de geval len van nadeel m.i. veelvuldiger,
lig of de honneurs opvolgend zijn, of in welke zoodat dit systeem zeker geen aanbeveling ver-
band deze zich bevinden. dient, .

• X. X. X. X. x
<:? ·X. x
<> X. X. x
+

=~.!~~~,l··
'dle er prUs op alea een
EIGEN OORD.EEL te

kunnen vellen.

a., h., x
Op deze kaart zal N. na de 2 Kl. of 2 S.A.

of 2 Sch. moeten bieden. Ik voel meervoor het
eers-te, omdat dit zuiverder weergeeft: Le, ten
minste 1% B.T. 2e. geen biedbare kleur. Daar-
na zal Z. wel 3 Sch. bieden, en N. moet dan m.i,
over de 4 heen bieden en 5 zeggen, waarna Z.
met moed de 6e moet bieden, Zou N. na de 3
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New Yorks Beurs-
•meuws,

!(OERSVERSCHILLEN
BLIJVEN BEPERI(T.

Over het geneel was de
stemming onrecel-, 0

matig.

KOPER- ,ENMETAALWAARDEN
GEZ,OCHT.

NEW.YDRK, 3 Maart (Per tel) _ De beurs
legde heden een onregeltnat\ge tendens aan
den dag. Verschillende .fondse1\ waten trac-
tioneel lager bij 'geriIlgen handel. _,

Koper en andere metaal-aandeelen stegen als
gevolg van hermeu-wde- hoop JU zake het tot
stand komen e~ner cOPe. Aand eelon eIL fabrie-
ken van spoorwegm!,\ert~el. waren vaster.

In de voornaamste mdustrieelen en sporen
hadden matige wmstnemmgen plaats evenals
In speculatieve- obligatIes, doch men neemt een
gestadige absorbeermg door beleggers waar in
vel band met het ontbreken van n ieu we emis-
sies.

"' ¥erzet teg~n ~let~Tade~ e~lOntwerP.
• 1\ " .. ", J p ~ 'ti t

Dé regeerlllg heefe 'àen w';disc1i te kènnen'
gegeven, dat het wetsontwerp nopens het af-
slu\tE;n v.a~ ,wede:ke~TIge. \andehverdragen III

den loop der volgende week zal worden afge-
handeld, doch de pr.otec_~?~lstische grc.epen z ijn
doende een heftlge oppositie tegen het voorsteÎ
te organlseeren

.' , .\,"_Nien,,~,\S,ltátlfiS'telnissje ,yénHu:ht.
V'llrwaélft wotdt, dat het fiJia:ûclermgspro-

gràmma der r e geer ing, Vlpor Maart zal bestaan
in een nieuwe emissie met een 100ptI.id van 5
Ja:I;gn. De aankondiging hiervan wordt begin
volgende "<Vee~ t~gemoe~ geziell. . •

~ i "{.

NÏIlu"e l.OQl1Stç.lHmder zihe:r~groep.
De zIlver-groep IS voornemens b ij het Congres

éen; wetsontwerp 111 te dienen, waarbf de re-
gee~ing wordt gemachtigd onbepérkte hoeveel-
heden zilver over te nemen tegen een PrJJ~, die
15% hooger>is'gan de mi'!,r\ÜPlI.is van h~t me-
taa-l,. als betalmg; voor den uitvoer van Amen-
kaansche landbQuw-p.To£ltlG,tell. ,

Goudstroom houdt nog steeds aan,
."'De Federal Re'serve Bank deelt Ill, haar dage-

IIJksch rapport omtrent, den goudvoorraad
mede, dat op 2 Maart nog: werd "ing evoern uit
Engeland $' 16 406':,()00 aan goud, uit F'r an kr ijk
$ 7757 000, UIt Ned~rlan(1 $ 7267000, en uit
Zwitserland nog $ ,311;119;~Q

Aantal verhandelde shares.

Zaterdag Vrijdag I Call-geldUur

1100
12.00
1 00
20Q
3 00

310 000
lSO 000
250000
100 000
660 000

1
1
1
1
1

450 000
350 000

sao 000 1 500 000:rotaal

~Icflegec1eeld iloor H. Hentz & ("0 A'dam.

-~ .'
Campagne 1001' woulngr er-

nleuwïng aanstaande: l '
PresIdent Roosevelt overweegt een eamnaxne

ter stImuleermg van het moderniseeren 'en het
verDleuwen van wonmgen over het geh eel e
land.

Betere vooruttslchten voor de
tocomottev enïabrleken,

Er z ijn orders voor 120 locomotieven aan de
markt voorhanden Het loopende jaar belooft
het beste sedert tal van Jaren te worden voor
de 10conlOtIPven-fabllkantPl1 I'"

I.C.C. 11011(lt a'~'nf nurort+satle-
fonds 1oor SI)Ool'we~,bligfltj~e~ vast,

De Interstate Commerce Conimission deelt
mede, dat ZIJ ill de toekomst de mst.el l lng, van
een amortlsatla-fond3 of erllllvalente 'maatrege-
len zal eischen voor het aflossen vall ver pl ich-
tiugsn alvorens haar to:stemmmg t(j; geven
voor de uitgIfte van SpOOl weg-oblIgatIes

Hoogere "lust Corn PrO(lucts
Ueiiuing. -

De netto-winst van de Corn Products Refl-
DIng bedroeg over 1933 $ 3 37 per aanueel tegen
$ 2 77 over 1932.

Wisselkoersen.

2 Maart
'</ Bern

, 67.24 Ween
5.07% Stckh
6.5814 Monlr

3970 B Ayr
23.30 TokiO
8.641,2 Zilver

1362 WlSS.

3
'3229

- 1895
2620

99\~
33.Sa
3012

2 Maart
3230
1890
26 22~

991/,
33.82 -
30.12

3
Call M
A'dam
Lnd.C
Par. c
Berl c
Bruss
Rome
Madr.

6723 -
5 OH!'
658

3969
2330
863

1360
46% 461,4

114-11h 11,4-1;!,

Koersindex.

!ileronder volgen de 'gemiddelde Koer~en van
20 Amenkaansche sporen. 29 punllc-util1tles. 30
indUstrleelen Hl 40 obflgatles dezer ondernemin_
gen berekend door Dow Jbnes & Co

Datum SpOOl'W Utllit lnduqr ObI
Pllbl
28.43
28.66
29.16
29.03

, "8 92
28.27
2820
28' 31
2760
27.13
26.47
26 64
3645
2932
î7 08
2692.

13 Febr.
14 Febr.
15 Febr.
16 Febr.
17 b'ebr.
19 Febr.
20 Febr.
21 Febr.
23 Febr.
24 Febr
26 Febr.
27 Febr.
28 Febr ...... ~
1 Maart
2 Maart
3 Maart

5037
50.70
51 84
52.01
u202
51 62
51.79
51 81
50 02
49 {'8

, 47,90
4194
47 8i}'
,4757
49 i9
4922

1-06 10
106.78
108.30
10~.61
10H 07
1075tl
10814
108.50
106•.14
104.77
10312
10367
10346
10318
10579
10556

...... '.

.....,
Goederenindex.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van
de gelPlddelde dagelijksl;lhe inooxcilfers van Ie
voornaamste goederenpr1]zei'l In de 'Yereenlgde
Staten. bereltend door ~ood:y 'tDecejnber 1931
gesteld op 1001:; "

1934 24 Februari 139 2
16 Februari 1404 26 Februari 138.5
17 l<'~uruari 139.7" FebruarI' 1384
19 Februari 139.5 28 Febr-uari 1378
20 Februari 138 OlMaart .. .,. 13~ 3
21 Februari 138.8 0 OH •....• ~.lllllJÁI g

~,:: Februari •• 139.1 3 Maart .... 139 9

GUNSTIG RESULTAAT VAN
, SEARS ROEBUCK.

.De netto-winst van Sears Roebuck be-
droeg in het jaar per 29 Januari $ 2.35
per aandeel. In het vooratgaande jaar werd
een verlies geboekt van $ 2 543 651. De
maatschappij heeft begin van het vorige
jaar groote voorraden verworven tegen
prijzen, die belangr-ijk lager zijn dan de
huidige.

De verkoepen in de vier weken per 26 Fe-
bruari war en 29% hooger dan een jaar ge-
leden.

KOERSFLUCTUATIES OP DE BELEGGINGSMARKT.
FLAUWERE TENDENS.

Nederlandsche en Nederl-
Indische staatsfondsen iets luier'
met zeer geringe koersschom-
melingen.

AMSTERDAiYI, 3 Maart. Op de markt
voor Nederlandsche beleggmgswaar Jen trad
gedurende de afgeloopen week, na het herstel
dat in de vorige a.ch tdaagsch e penode was
mgetreden, een reactie in Deze flauwere ten-
dens viel gedurende de cerate helft der week
bij alle afdeelmgen te constateeren, later
werd de stemming eemgszms onregelmattx
Nederlandsche staatsfondsen waren iets luier,
evenals Indische obligaties. De koers, erschil-
len waren echter fracti.oneel. Gemcentel iike
leeningen waren verdeeld.

Ook lD de afgeloopen week is wederom een
gemeentelijke leening geemItteerd. Het IS dit-
maal Utrecht dat de inschr ijvlng op f 1.4
millioen 4 % obl igat.ies à 991j2 openstelde.
Emittenten hebben zich niet door het minder
groote succes der 4 % ern is sie Leer;. warden
willen laten weerhouden en den Inschrlivtngs-
koers toch nog iets hooger gesteld. (Leeuwar-
den tegen 9914). Het gevolg was dan ook dat
het succes in zooverre "matIg" was, dat de
geheele leening werd geplaatst, en van eenige
beper klng bIj de toew ijzing geen sprake be-
hoefde te zijn.

Obligaties "Haringkade".
De afgeloopen week heeft voor de houders

der 51h % obligatIen ten laste van de Bouw-
en ExploItatie MiJ "Haringkade" door de op
de vergadenng gedane uiteenzett in gen een
nader mzicht gebracht in de positie der maat-
ach appij. Als hoofdoorzaak van het vastl oopen
der onderneming wordt door het bestuur de
algemeene waardedalmg der huizen en bouw-
terreinen genoemd. Het kapitaal is n iet vol-
doende om de waardevermindering te dekken
en gedwongen verkoop der bezittingen zou
naar het inz icht van het bestuur voor obliga-
tiehouders een zeer teleurstellend resultaat
opleveren. Men heeft daarom voorgesteld door
middel van een dochtermaatscha PPlj de
exploitatie voor loopig voort te zetten, tot
reaüsatie der bez.tttlngen tegen bevredigende
pr ij zen mogelijk is. Vla een speerale construe-
tie krI.igen obllgatiehouders schuldbewijzen
_ die geen rente dragen - welke g e l eid el ll k
zullen worden afgelost uit de gelden die be-
schikbaar komen Ter vergadering kon ge-
makkel ijk een meerderheid voor het bostuur s-
voorstel worden verkregen, daar obl igattes
langzamerhand reeds 111 enkele handen zijn
vereen lgd Afgewacht zal thans moeten wor-
den wat de andere obligatIehouders doen.

Na de Leidsche ExplotatIe Mij. van Onroe-
rende Goederen IS dit reeds de tweede grond-
en hUIzenexploItatIemaatschappij die in den
laatsten tijd in moellijkheden is gekomen.

OBLIGATIE-INDEX.
Beursindexcijfer van De

voor obligaties
relegraaf

30

Frankrijk. Van eenige andere actie I~ Intus-
schen tot dusver althans naar buiten toe. mets
gebleken.

11

Koersverloop van Obligaties. _::
.....~

Bin n e nl. gul den s1 een I n gen. ~
1933 193!

If
toi .~
102IT
71~
~7
101%
102
101'i
10:
lOl
103to;
10 ,
98it
103

'g )Irt. 24Feb'1iFeb
lOl nr 10j3~ 101%

1

1!)1-k 101;\ 101%
7~~ , 71U I 70
9uIT 96 94
ioi '. 101>-4 101
ioor, lOON 101
100'{ 101 101'{101'{ 101 10lJ~
101'i tos 10~
lOl'. 101 1102?f
97', (8)~ 98~1
n6\{ 9 ) 98'!\-
100ft IWOH 99*

Bin n e n I. doll a r 1een i n gen.
$6 %lndle'22A RO IlOOU 97'i 197*
$6 ft R'dam 24 57 lOl;!:; I 77'; 77·, I
S 4; ft Hat.Ptr.27 fJ(Hi I 96 1 67', 67
$ 4 • Kon Petr 5"91 90i 84 1 83

~ 0:' :\led. W?, 2e.!.
·H" " '17, .••••
2* ft N. W. S ....
H ft Indië '31 .••
~ ft Adam '32 ..
4~ " 's-Grav '18.
it • :\T.,HoII '31
~ • Alz.Fr.Hvo.
6 t • en Ivè De I ft
ti ft Aniem ..•..
H ft ~U(JI.Xeti.1.
4 • H.IJ.Sr.l900
H ft St. Sp.w '23

L
98~~
<l9!,
62U
BI',
92
~183i
~9
(in
10 )9,
~2
88
8;)%

96*
76%
67?i
81U

B u i ten 1.
IH % BelgIt! 30
ft 5 ft Denem.'26
• 5} ft Dtschl. 30
"5 • Kopnh. '26
"5 • Pari]" '32.
.4i • Oslo '31..
• 5 ft Arbed '30
"4; ft Mes, Mar.
ft 6 _ Par.Orl.'27

g u Ide n s 1 een I n gen.
70~ b7 87;, 87Js \88
73'1 !J4 87 86 857Ç
iL~4 631;' 51 50 52'i
73 lI7 868{ 86 89V.
91?i 104 10018 lOOI. lOO~'
56 70~ 69'!Î 72 72
7.; 8'1 84"! 8W 85~so 98 85!. 857• I ~;Hi
88 104 7~ l()(}-f,- 100'. 1007Ç

Buiten!. leen.
$ 7 % Helg.arg'5618J
£ 7 "Helglt! '26 hl
$51. Derrem ~5 43
£7 " Dtschl, '24 38U
R.M. 6% D.Gr.b 42 40
£4 % Funti. Eng. I 62t~
$f'ii.Milflan '27 47

in andere
98J~ 98'i
~:I 70
8634 i).; IS
tii .')6#
(8)1 .')()1{
7~ 711;
f9H 521;

valuta.
97 n6~
70 iOH
M;'" ;,7H
M~. 57
5H12 07
7Ll, 71t.
5412 54:i

3

72%
43%
12%,
91h
~4

40
59 o/s
18 '12
271,{t,!
9%

53%,
1

17%1
26%1
2%
41jsl
6%,11~:
3

33%1
1%'

23%1
9%!
1%'

47

351h
13
15
11%
141
4

23~2
6~

22~
~3%,
l~%
2014
2
4%'

13'4 Kans. Cit. S. pref
12 Kennecott Copper
10% Lorillard .
32% LOUISVIlu & Xash v
10gs'Marshall Field ..
53 Mc. Keesport Tlll.
7% Mld-Cont in. Petr.

5/32 Middle West urn.
7lk Miss. Kans. Texas

51%1 M K.T. 4% le H. '90
3 MISSOUri Pacific ..

41~ MIES. Pacific pref
10 Miss. Pac. 4% bds
19% Montgomery Ward
12% I Nat. Cash Register
17% l\at. City Bank ..
9% 1'\at. Dairy Prod ..

30% .\'atlOnal Heel ....
2314 New York Centra!
6lk' '" York Ont. & W.

102% .\'orfolk & West. ..
1'\orf &W. A% Gee

11~8 1'\orth Amencan .
1 49

1
>':orth. Am. Trust.

18% l\orthern PacIfIc.
39%Il\ovad I Agene ..
J Paramount Publix

21 Pen::Jsylvania R.r.
1ûo/s PhIllIps Fetrol. "1
7%, Plttsbu~g Coal •.

22"18 rrocter & Gam Jle
4 "/S RadIo CorporatIOn

1414 Republic Steel .•.
3S% Rep Steel pref.
22% Royal Dutch 1) ••
29 Sears Roebuck ..
6% Shell UnlOn .

49% Shell UnIOn. !lrer.
214 St. LoUIS & Fl'lsCO
1ï % Southern PacifIc
51% S Pac. 4% Rb '05
19% South. RaIlway .
40'4 S RaIlw 4% Mg!
13~, Stan lard Brandl
2.% Stand 011 (1'\ J)
4% Studebaker Corp
>% Tennessee Corp
t;3i TIde ater Ass. Ol)

,6%, UnIOn PaCIfIC ...
60% UnIOn Pac. 4% bdsl
15 Umted Aircraft ..
4% UnIted Corp ... \
tiljz Un St. Leather ..

11% Un Rtates Ru bber
33% UJ. St. Steel . "153%\ Un St. Steel I,ref
21,2 Wabash [lullroarl
1~;i Wabash f{ r pref 1

3q1,~1 Wool\\orth & ('oi

Amsterdamsch aequivalent berekenü naar
$ 1 = f 250.

N oleeringen:

Dollar f 1.4874 (eergisteren r 1.4872).

I 3 2
Aeq. NEW YORK, (R.) Slotk. Slotk.

61h Amer, Beet Sugar 10\i· 1t)1~
5Vs Am. Bemberg B .. ! 8% 8Vs

6114 American Can .. 103 10314
17% Am. Car & F dry 29% 29%
2 Am. CIt. P. & r., B. 3% 3%

13%1 Am. Glanzstoff B. 22:8 221~
5 Am. HIde & Leath 8% 8:!ti

21%, Am. HIde & L. pref. 36~1 3672
27% Am. Smelt. & Ref 46 45'4
72 Am. Tel & Tel. •. 121 122 •
43'/2 Am Tobacco B. •. 73 72~
12% Am. Waterworks. 21~ 21%
9% Anaconda Copper. 15% 15'4
% Ass. Gas & El. C!.A 11,,, 1'4

40 Atchison Topeka • 6n~ 67'4
59% Atcl.. Top. 4%MgB 991}& 99*
18% Baltimore & Ohio 30% 31
27~'2 Bethlehem Steel.. 46% 45%,
9% Canadian Pacific. 16Vs 1678

54Ys C. Pac. 4% b.R. '99 90'%; 90~"
1 Centro State El.. 13., 1%,

17% Chase Nat. Bank. 2914 297"-
261,2 Ches. & Ohio .... 44% 44%
2% ChIC. Gr. Western 412 4~
41/8 Chic. Milw. St. P. 6~s fF;'
6'12 ChIC. :111.P. pret. 11 1114

110/. C. M. P. 5% Adj. B. 19% 20
3 j cnic, Rock Island 5% 5

33% Chrysler Corp. . .. 5651; 56%
l%ICIties Service .... 1 3,É 3%28'121 CIt. Serv. 5% 1966 47,,/1" 48

10 COlgate Palm Ol. . 163/4 16'4
Háo Corrrrn. W <Sou th 2% 2~

47 Contmental Can. _ 79 79
llVsI Contmental Oil .. 1~~4 19
151

1
Corp Trust sh. M. 254 255

2 ~4'1Dtverstt ied Trust'l 3.6~ 360
51'}~ 7 % (Dawes) ..•. 8612
351,~ 51'" % (Young) •. 5912
13% Ene Railroad.... 21%,
15 I Ene Rallr. p ref, • 2~ 'AI
11% Fisk Rubber 1914
14 Ford of Canada _ 231/2 23'02
4 General Aviation . 6s~ 6~';'

20 General CIgar Co. 331;2 33%
131'2 General Electrfc , , 2?I}SI22%

% Gen Gas&EI. CI.A i1.4 1'4
231/~ General Motors •. 39% 39%
G% GIllette Saf. Razor 115.8 l1~i

22% Goodyear Tyre .. 38% 381i
22% I Gulf States Steel.. 38 40
12% I Hudson Motors .. 207~ 20%,
20% I IllInois Central .. 34 34
2 Intercont. Rubber 3% 31;..
414 Int. Hydro El. CLA 7Vs 714
2% Int. Merc. Mar ine 4=74 4~~

Int. 1.i, Mar. 6% B 57
H~ Intern. "'lekei.... 23% 2334
8% Intern. Tel. & Tel. 1412 14%
9% Kansas CIty South: 16-1;2. 1672

A:q. I
61,4
4%

611j2
17%
2 I

13%
514

21%
26%

11%
1 52 I
214

51161

2~8
33"1'8
14%
>;%
9%

14
11%
1014
32%
10%
5314
7%

3/10

7%15314
2%
41/2
10
19%
1214

1
181h
91,21

31
231,4
6lk

103
60s's
11%

1,49
lS3~
38%
3

21
101h
8~~

22~4
5

14%
39
22~~
28%
6%

483,4
21'4
17%
511,4
191h
40%
13%
28
4V2
3ij~
6%,

76%
60:Y4
15%
41j&
6Vs

11%
33%
55~H
21Az
3i}'x

30~~ ,

2214
20 lts
17~~
5412
177F
89
123~

~4

231.2
19%,
171{
5412
17~
89%
1278
5/16
12%
87%
4%
7t>g

16%,
32%
20%
301-2
16

}ViQEtsaldp f 479.027 (v. j. f 436.089).
Onveranderd dividend voor gesteld.

Aan het verstag der. NV. Maatschappij voor
Gemeente-crediet over 1933 ontleenen wij het
volgende

De geldmarkt bleef in het atgelocpen boek-
, jaar- nllm. Handel en ~gdus-tl'l~ hadden wemig
geld toodig-, vandaar, dat gemeenteleenmgen
een gewIld object voor beleggingen waren,
zoowel voor allerlel maatschappijen en lllstel-
lin gen als ook voor particulleren Daarbij

(komt, flat wegens bezu inlgtng mlndor open-
bare werken werd en urrgevoerd dan In vorige
jaren, zoodat de gemeenren- mlnder beroep op
de gfldmarkt deden. Gesloten werden 110 (124)
leenmgen tot een bedrag van f ;)450 309
(4650141).

Hte rin z ijn begrepen 11 ·leenlngen, over-go-
sloten tegen lagere rente tot een bedrag van
f 685496 BovendIen werd van 25 leenmgen tot
een bedr-ag van f 938 199 de rente verlaagd,
zonder dat de oorsnronkelf ke Ieen in gnn wer-
den afgelost Afgelost werd door diver-se ge-
meenten f 3940173 (2125030), zoodat het be-
drag aan UItstaande leenmgen (tweede serte)
vermmderde met f 489864 en deze :"ilmngen
per 31 December voor f 46296756 (46736620)
op de balans staan.

Het saldo der Ieen in gen (eerste serie), alle
annmteItsleeningen, loopende tegen de Pre-
m ie l een in g, bedraagt f 1390939 (1 en9 406).
De an n uï taj tan dezer" leenmgen br-achten, door-
dat ee.n leening afgel.oopen IS, f 42447 mmder
op dan nooelig IS voor rente, aflo asiug en
pr ijz en der Prernleleening, zoodat dit bedrag
a îg ebo akt werd van de "Reserv:e premie-
leenmg", dle daarvoor bestemd IS. Deze reserve
blI.ift dan f 2'22395.

Het etfectenbezft, berekeml naar den koer.s
van "29 December, heeft een waarde van
f 1.10S,590 .. Het 'geleden koersV(ll'lies werd van

" e.ser ve. ge ([bii'leggIng" afgeschre\'en.
De post "dIverse debIteuren" voorlmmenc1e

op de balans voor f 108082, is hooger- dan in
andere jare)il, dbèh het grootste gedeelte hier-
van verschutdigrt per 31 December, IS na het
arsluiten der boeken À binneugekomen. Een
paar 'gemeenten hebben zich tot de re geer ing
'gewend lom steun ën hebhen ons een spoedige
aanzu lver ing van achter stal l lge rente en af-
lo ss in g In vuitzfch t gesteld. Het kapitaal sene
B., behoefde niet te worden uitgebreid.

UltgiIte van obllgatien bi] openbare mschrti-
vm g had n iet p+aats : wel werden Qlj v<:lrwlsse-
IIOg- tegen uitgelote obllgation en door "!rkooP
ter beur ze geplaatst f 366000 4V2 % obligatien
en f 396 000 4 % 'Übllgatien. UItgeloot werden
nbl igat.iên van verschillende rente type tot een
bedrag van f 675.000, terwijt de uitstaande 5 %
nbl igat iën wetden aflosbaar ge~-efà, f 1000.000,
totaal Ingetrokken f 1675 000, zo'odat het be-
drag aan nltstaandè obüxattën verminderde
met f 913 000 tot f 42 sar 000

Op de 4 pCt. leenmg op schuldbekentenis op
naam Ao 1929 wërd f 25000, afgelost, zoodat
deze per I esto f 900000 groot is, ó1)' de pre-
m lel een in g f 224700, waardoor dete voor
f 1232700 aan de credItZIJde komt te Staan.

De statutaire I eserve verrneerder~A met
f 11 903 (5 pCt. vau de overwiustj tot

5Ö6 998
Yerlies Barnsdall Cor~). nlce1' De onkostenberekentnx bedraagt f 54489 en

<lau 1erdubbeld. is ruim f 18.800 lager dan In het vor ig o boek-
De Barnsdall CorporatIOn boekte 1n' het af: iaar., voornarnelük do~rdat rU!ll1 'f 15 l'lIO min-

. verl'es van $ 1949635 t «ler aan zegel- en I egIstratlekosten betaald
geloopen Jaar een '. ~ egen werd.
een ver-lies van $ 847072 III 1932. Na afschrijving van deze rekening bl ijtt er

leen winst saldo van f 429.Q27 (v.' j 436089).
Dlt bevredigende winstcJjfer geeft aan lei-

ding voor te stellen af te schr ijven op de
koel srekeningen f 55,071 (v. j. f 61 ~11) en
op de aandeelen A f 58 (onv.) per dandeel
UIt te keeren en op de aandeelen B f 90
(onv) per aandeel.

SCHERPER PETROLEUMRESTRICTIE
IN TEXAS.

Na vinnige bestrijding hebben de wetgevende
lichamen van den staat Texas nieuwe wetten
aangenomen, welke de verscherping der con-
trole op de petroleum-productie door de spoor-
wegcommissies mogelijk maken. De nieuwa
maatregelen bepogen de stab il iteit in de indu-
strie te handhaven, hangende het beroep, dat
aangeteekend is bij het federale gerechts)lof
tegen federale controle

De ambtenaren van den staat krijgen inge-
volge de nieuwe wet het recht om inzage te
nemen van de boeken der raffmadeurs ten
einde na te gaan of deze, meer: ruwe petrole;lm
hebben aangekocht dan waartoe zij gemach-
tigd zijn.

JAARVERSLAGEN.

MIJ. VOOR GEMEE'NTECREDIET.
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Ofschoon ons protest, naar wIj hebben
kunnen constateeren, in breede kr In gen
weerklank heeft gevonden, hl ij ken de ver-
schil lends emittenten die destijds de aan-
zIenliJke bedragen aan Br az il ia an sche
fondsen bi] het Nederlandsche beleggend
publiek hebben ondergebracht, er de voor-
keur aan te geven z ich nog steeds Oost-
Indisch doof te houden.
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(Nadruk verboden)

Men ontkomt intusschen als buitens-aander
echter niet aan den inrlruk, dat in dit verband
Wel eens wat al te veel uitsluitend gewezen
Wordt op de waardedaüng der onroerende
goederen, terwijl de bedrijfspolitiek buiten
het gedlDg wordt gelaten. Was deze eerste fac-
tor van zóó utsluitende uitwer-kin g dan zou-
den immers niet alleen ook alle uver ige
hUizen-explo"tatIe-maa cschappijen in ernstige
moeill]kheden verkeeren ~ hetgeen n et met
de feIten strookt, integendeel - maar zouden
bovendien ook onze hypotheekbanken in een
zeer verzwakte. posttie zijn gekomen. Dit
laatste wordt door de tot dusver verschenen
jaarverslagen dezer In stel kngen nog filet ge-
staafd In tegendeel hebben deze verslagen
tot nog toe een bevredigenden indruk ge-
maakt. •

Een en ander wil niettemin geenszins zeg-
gen, dat de factor der waardedaling van op-
roerende goederen geen rol speelt. Het tegen-
deel IS natuurlIjk het geval en met name ook
JUIst onze hypotheekbanken mogen z ich aan
hetgeen ziJ rondom ZIch zien gebeuren spiege-
len. Vooral waar dit waardedal ingspruces
voorshands nog met is afgesloten kan dan ook
de bedrijfs- en III deze tüden als onderdeel
daarvan ook de dlvidendpol itiek - dezer in-
stelllngen ni etc.o n ser vat i e f gen 0 e g
zijn. Of dit lil het algemeen wel worelt mge-
zIen laten wi] nu h ier maar buiten beschou-
Wing Maar een wedijver om een gef'Jrceerd
hoog dIvidendpeil te handhaven moet hier toch
zeker veroordeeld worden.

Braziliaansche leeningen.
Met betrekking tot de aangelegen.tetd der

BrazIliaansche leeningen is dezer dagen de
eerste stap gedaan in de richting eeuer ver-
dedlglllg van de belangen der Nederlandsche
oblIgatiehouders. In een mons Avondblad van
17 Februan opgenomen beschouwlllg, waar m
uitvoerig op deze kwestie werd ingegaan, heb-
ben "\Vlj reeds scherp geprotesteerd tegen de
wlliekeunge w ijz e waarop Brazilie door mid-
del van zun nieuwe schuldenregeling in de
posItie van de houders harer obhgatieleenin-
gen heeft ingegrepen, terwijl wij tevens o.m.
..(}p gro:..'1.d .cok x.aIL.il. ~t.ciL..dm:. N~~-
landsche handelsbalans met Brnz il ië In het
Iicht stelden dat hier een taak voor onze re-
geertag IS weggelegd.

De Vereenlgmg voor den Effectenhandel
blljkt thans de eerste Instantie te zI.in die op
BrazllIe's schuldendecreet met een positieve
actie reageert. Naar men m ons blad heeft
kunnen lezen heeft deze Vereeniging een pro-
testschnJven gericht aan den Brazlilaanschen
mintster van FmanClen, terwijl ZIJ zich tevens
III verbindtng heeft gesteld met de I:fGscher-
mlngScomité's van Bel g iê, ZWItserland en

BUITENLAND.

STAATSSCHULD.

20

100

90

Ook in Engeland blijkt van eenige actie der
emittenten niets. Ten kantore van de Engel-
sche emittenten der 7% % leen in g ten laste
van het San Paulo Coffee Institute, de heeren
Lazard Brothers, zal op 5 Maart een vergade-
ring van obligatleh ouder s in deze leening
plaats vmden Deze vergadering IS echter met
bil eenger oepen door emIttente zelf, doch vindt
plaats op verzoek van obl igatichouders.

B5

Be

75 Naar WIJ reeds in onze hierboven aan-
gehaalde beschouwing opmerkten zullen
obligattehouder s overigens in deze kwestie
van de Zijde der emittenten III het alge-
meen weinig" steun kunnen verwachten.
De Engelsche bankiers zijn immers reeds

'Thans tot ruim $ 26 mill iar d geste;;cn.
Bijna het naoorlogscllc record-

niveau hereikt.
Y'!\SHI~GTO:'-i', 3 Maart (Reuter). - De

Anlel'lkaansche staatsschuld die III Februari
een toeneming van $ 984 milüoen heeft onder-
rraan, is thans tot ru im $ 26 milliard geste-
~en. Zij heeft met dit bedrag bIJna de record-
hoogte van $ 26 597 millIoen berelkt waarop
zij onmiddellljk na den 001'10'; stond.

Wanneer men van de winsten afziet die uit
hoofde van de dollardepreciatIe zIin. ontstaan,
bedraagt het def ic it der gewone huishoudlllg
III Februan rond 425 millioen.

Tot dusver heeft de schatkist in 1934 naar
verhondmg meer leeul n g en opgenomen dan in
1D19, gedurende welk jaar de groote leemngs-
operaties ter fmanClerll1g van de oorlogsuit-
gaven plaats vonden. Irid ien op denzeHden
voet wordt voortgegaan zal gedurende Maart

van te voren door de
geermg over het plan
de besprekingen het

Brazlliaansche re-
gepolst - waarbij
karakter van een
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"onderonsje" droegen - en daarna werd
het schema à prendre ou à laissar aan
obligatIehouders voorgelegd. De ver dedi-
ging der belangen van deze laatsten zal
dan ook van andere zijde moeten komen.

Hoe wil lekeur ig met alleen de geheele opzet
van het schuldenplan, maar ook de wijze IS
waarop men de .onderlmge verhouding der
leenmgen heeft geregeld, bl ljkt ovengens wel
h ier-u it, dat b.v. op de 7 % San P a u I 0
Co f f e eRe a II sat ion Loa n 19 Z 0 wordt
voorgesteld den v 0 11 e n mterest te betalen,
terwtjt op de 7'12 % leemng van het San Paulo
korüe-instttuut slechts 22'12-37'12 % Ier inte-
restsom zal worden betaald, ondanks het felt
dat deze laatste leenng 0 m verzekerd lS door
een eerste verband op de ontvaugsr en der
transportbelastlng'

Dat deze zekerheid geen wassen neus I, hl ijkt
uit de nog deze week door de Iiscal e agenten
gedane mededeelIng, dat de Juli-coupon 1933
thans geheel kan worden voldaan, terwijl ver-
moed clljk op de coupon van Juli 1934 90 %
kan worden UItbetaald Het nieuwe Br-iz.iltaan-
sche decreet gooit deze extra zekerhaid sr eg el ing
geheeloverboord en de speelale ontvangsten,
die aan deze leening ten goede moeten komen,
zullen nu worden aangewend om den interest
op andere leeningen te betalen'

De 8 % San P a u I 0-] een I n g ZIet haar
mterest eveneens dr asttsch vermmderd ondanks
speelale zekerheden. Den houders der leen in-
gen Bahia 1904, d te sedert 1931 al op hun rente
wachten, wordt gedecreteerd nog vier Jaar
verder geduld te oefenen Van de zskerheld
op de '4ltvoerrechten van tabak, cacao en
koff'ie wordt geen woord gerept!

Behoudens een enkele UItzondering :~ even-
min iets vernomen omtrent een regelIng van
de achterstallige bedragen van rente en af-
lossing, die men op de ver sch il lende lee n in gen
Vel'~l.ldlgfl, is . .Het jnooiste nu alles IS. dat
de regeenng mgevolge het tueuwe decreet
gemachtIgd zal worden "in speelale ~evallen"
obl igaties op de open markt aan te konpen
en dat dus, nadat men eerst door z nn ver-
pi icht in gen n iet na te komen den koers heeft
gedrukt.

Goudclausule.
In dollar ohligaties met goudclausule g m g

w em ig om; ZIJ waren Iractfoneel lager
Duitsch e obllgaties waren lets luier. evenals

Amenkaansche fond "en.

KOERSVERLOOP DE NEW YORKSCHE BEURS.

De balans per 31 December 1933 'el me ld t als
.1:\. c t 1 V a an.ncleelh kap ser-ie A (\ 001 orige-

tour neerrt kap) f SOO 000 (am), kassa en ka.ssiet-
f 2 027 686 (1 471 785); koer srekentng ob liga.tl én
3 % t 53235 (63785), Idem ob ltg, 2'){, % t 67.076
(75 (20), Iee n inge n 111et gewesten, gemeenten en
polder s (eerste sene) f 1 390 939 (1 609 40G). idem
(tweede serie ) t 462% 756 (46 7S6 620), diverse
effecten f 110S 590 (1 178 1~3), gebouwen meu-
belen der rmj I 16000 (onv), cln debit (d lv erse
geIneenten) f 108082 (42 SS7) totaal J :;1 S68 36G
en als
Pas si, n . knpl ta a l S£IIP. .1. flOOD OGO (onv);

Iûern serie B f 2333000 (orrv.j : ob l iga.t iën 4112 0/0
f 21 960000 (21 765 000), Hl 4 % f 8 775 000
(13 470 000) lel 3% '70 f 5 2JU 000 (5336 CUO). Iel
3 % f 4 221 000 (4 459 000). lel 2% % I 2 136 000
(2214 000). Hl 3 % prernie leen lrig' f 1.232700
(1457400), 4 "ó leen op schuldbek op naam Aa.
Hl2D f 900 000 (n5 000). uit.g e l obl ig, f 1 832200
(92! 050). u it.lot ing prernieteentng 15 .Ia n 1934
f 136 'j00, koer sreh.enlng obl iga.ti ën 4 % f 25 000 ,
d lvet'se credl te uren f G51417 (663 7S5). reserve
f 506998 (495094). I(l premieteen f 222395
(~2Z 819). Id geldbe.leg'g lng f J23000 (405000),
wlnst en 'et lie s f 37395, (3ï414S).

De winst- en ,elllesrekening staat
Deb e t VQm kocr-srekenlng obl lg at lén 4 %

f 35 V77 (36 (31). ld 3 % t 10550 (11.145), td 2%
% I 8 541 (8 856), onkoetent-ekeni ng I 54 489
(73 343) saldo J 3n 955 (J74148) en
C 1 e dl t \001 onve rdee ld sa ldo Aa Ra f 4 S2')

(4613). koe rsrekcru ng' rüverse Ieentng en t 20S3
(18 105). huishuur f 902 (any); interest.i elcen ing
f 463112 (49{751).!JIo\I'Ie Re k e n ing f 11~49 (-),
1...( ols}cl"E'lllll'?, obllgatJcn 4% 70 f 1115 (-),

OP

NEW YORK,
Overzlcht 'an de meest ,'erhandelde llalldceJen.

Maart. - In ondelstaande "aarden was de handel op de New Yorksche beurs heden het levendigst:

1933 1932 Dl\>idend Aandeel Omzet Vang OpenIng Hoogste Laagste Verande-
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6H % HTERX. OOS'fEXR. LEE\UG.
Blijkens berIcht UIt Ween en zal ,je op-

brengst van de l\ederlandsche tran ~be der
61/2 % InternatIOnale OostenriJksche leeDlng,
Sch. 3 millioen naar Oostenrijk worj0n oYer-
gemaakt in de eerste veertien dagen van
Maart. Wat de Cechische tranche der IpenIng
betreft, door de devaluatie van den kroon zijn
de besprekingen daaromtrent .opgeschdrt.
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het oor logsn iveau gemak kel ijk worden over-
troffen.

Indien het hedrag dat aan leeningen wordt
opgenomen binnen de hegr ootingsrarntngen
hlijît, welke president Roosevelt heeft opge-
steld, zal de totale puhlIeke schuld het vol-
gend Jaar twee maal 7.00 groot zun als III

1930.
DIt schuldbedraz zal dan voor ongeveer de

helft bestaan UIt de nog resteerende oorlogs-
schuld en voor ongeveer de andere helft Uit
de schu ld "\,elke JU vel band met het hers tel-
plogramma's aangegaan

Naar verlu irlt zou president Roosevelt el
minder op UIt ZIJn om de opleving in de lente
te stimuJeeren dan om te voorkomen dat zich
de normale setzoentnziuklng 111 het bedr ijfs-
leven gedurende den zomer voordoet. In ver-
band hlerrnce verwachten sommigen dat er
geen be la.ng r ij ke toeneming in de staatsuit-
gaven zal plaats vinden vóór dat de activ lteit
in het bednjfsleven teekenen van vermindenng
gaat geven.

GELDWEZEN IN DE V. S.
Ontwerp Fletcher-Steagall almog
door het Huis van Afgevaardigden

goedgekeurd.
WASHINGTON, 13 Maart (Reuter) - On-

danks de .oppositIe van eenige democratische
afg''''aardlgden, heeft het HUIs van Afgevaar-
dIgden ten slotte toch zIJn goedkeurIng ge-
hecht aan het wetsontwerp FletCher-Steagall
waarbIj de wet dIe de Federal Reserve Ban-
ken toestaat, staatsobligatIes als dekkmg van
bankbIljetten aan te wenden, wordt verlengd

Het wetsontwerp werd geamendeerd In over-
eenstemming met de voorstellen van den Se-
naat, dIe zIJn goedkeUrIng er leeds aan fieeft
gehecht.

Het wetsontwerp is thans ter teekenmg aan
pl eSldent Roosevelt voorgelegd.
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DE SPAANSCHE PESETA.
Geen de\ aluatie.

MADRID, 3 Maart (EIgen tel). De
Mllllster van Flllanclen heeft alle geruchten
over een mogelIjke devalonsatie van de
Spaansche Peseta gedementeerd

CHICAGO &; XORTH "ESTERX.
Blijkens bericht uit :'-i'ew York beliep 11et net-

toverlIes der ChIcago & North Western ln 1933
$ 7875419 (v. J $ 11 216 820) De op~rengst
van het bedrIJf belIep $ 733945(1') (v. j
72 491 521). De mkomsten. niet UIt het bedrl.lf
zelf afkomstig, waren $ 3386994 (v. j.
4263517).

BETHLEHEJI STEEL CORP.
Een der fabrieken van de Bethlehem Steel

Corp. nl die te Spanows (Md) werl!t naar
UIt New York gemeld wordt op bijn 1 60 %
der capacIteit.

10~

* ex dIV T laten ¥. lJleden
1) Noteenog 111 dollal s per certIficaat 3 ('er-

ufieaten 7,Jn n0n1111aal f 1110
Waar geen ~!leclale qllalJflca!H' Is vermeld,

ZIJn gel', "ne aandeelen bedoeld.
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Sears Roebuel, & Co .
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N Y Central .
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b. lncl. extra div.; g plus 6 % in aand.; j. betaalb. In aand ; v plus 8 % in aand betaalb. elk kwartaal; z. ook extra dIV. In contanten

Pathé. Exchange .

!Je In dezen staat Ol)g"€,nomen noteenngen zijn ge d a. nekoersen.
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ZWITSERSCHE SPOORWEGEN. I
de~lra! V:la~t;~:el U~~nL:eZ~~lts~~~~~~ee~tonvdasn BU I TEN LAN D SCHEB EURZEN
spoorwegen, heeft een vaal dracht gehouden
over den huldigen toestand der Zwitser sche
Bondsspoor weg sn en de vooruttztchten

De verlagmg der taneven, vel klaarde hi]
zou slechts mog el ijk ZIJn indien een verstan- LONDEN.
d ig e oplosstug van het probleem "trem en
automobiel" gevonden zou kunnen worden

Een der'gel ijke oplossing ligt m de JUiste
verdeelmg van het verkeel tusschen tr em en
automobiel Deze moet echter n iet worden ge-
vonden in een str ïjd van trem contra automo-
!!:nel Indien het buurtvel keer met den automo-
biel en het ovenge verkeer met den trem kan
worden doorgevoel d dan zouden ongeveer 4000
Illaatsen en j.laatsjes Vla vervoer per automo-
biel aan het dag e lijksch e goederenver keer aan-
gesloten kunnen w orden

Tot de saneermg van de Spoorwegen be-
hoort ook een grondige 1eor ga.n isa.tie van het
beheer Verder zou een zakel iiker beheer van
de Spoorwegen plaats moeten hebben Dr Wal-
ther gaf in overwegmg het bedr ijr van Ie
Bo ndsspoor wegen over te dragen aan een par-
ttcul ier o of gemengde maatschappii

De staat bleef eigenaar de beheerende maat-
schappij zou echter 60 to+ 70 m il l ioen in de
rentelasten bijdragen Op deze Wijze zou ook
een stabil iseer ing van den schuldenpost moge
hJk worden

Spr wees er n adr ukkel ij k op, dat met ian-
ger schulden op schulden gemaakt mochten
worden ten behoeve van de reorgamsatJe en
san eer iug van de grootste ZwItsersche onder-
nemmg
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PENNROAD CORPARA'l'ION.
Bl ljke ns hencbt UIt New Yor k bedroeg de

netto -'mst van de Pennroad Corp over 1933
$ 702000 (v J $ 794 000)

FORD ilIO'l'OR COllIPANY.
Bl ij kens bencht UIt Det.ro it heeft de Ford Mo-

tor Co prijs, erlagingen tot $ 19 per automobiel
ingevoerd De ver lag ingen z ijn voor de ver sch il-
lende dtst.rtcten n tet steeds dezelfde

JAPANSCHE RUBBERFABRIEKEN OP DE
PHILIPPIJNEN.

Naar UIt Man ila wordt ber-icht ZIJn Japan-
sche koopl u i III de Plril ippij nen voornemens om
fabrIeken voor de tabr icage van rubberschoe-
nen hemden enz op te r ichten Het op Fe
bruan 19::2 mgevoerde meu we Phil ippijn sche
tarief, waal bi] 100 tot 200 % invoerrecht op af-
gewerkte artJkelen geheven wordt sloeg den
Import van J apansche ru ber en ander e arti-
kelen nagenoeg lam Daar het mvoerrecht op
grondstoffen slechts 20 % IS zullen de Japan-
mers er toe overgaan, zelf fabneken in de Ph l-
hpP'Jnen op te nchten

Dollars welnlg 1erauderd,
De bu iten landsch e wisselmar kt bood een

kalm aspect en de noteenngen onder gmgen
weinig wijzrgmg In de vroege beursur en no-
teerde de dollal 507112 Contmentale goudva-
luta's "aren in de meeste gevallen opmeu w
lager De dollal sloot op 5 07%, de Fr franc
op 775/32, de gulden op 754lh, de r ijksmar k
op 1280 en ZWItserland op 1572

Op de terrn iinma rkt deed driemaands New
York lh ct disagto dnemaands PanJs 90 een-
tirnes disagîo dnemaands Amsterdam 3lh cts
d isag io, dr iemaan ds Zunch 10112 centimes dis-
agio, en termijnguldens op 1 maand l1,4, ct dIS-
a gro

Goudprijs 3% d. gestegen,
Op de open markt was een bedr ag van

£ 485 000 aan baar goud beschikbaar dat voor
rekenIng van een onbekenden kapel werd op-
genomen De gou dprfis was 3% d hoog er op
136 S11 10112 d, deze noteermg was geoaseerd
op vraag en aanbod

In Lombardstreet heel schte een kalme stem-
mmg ; geld noteerde %, % De discontomarkt
"as prijshoudend Prlma driemaande wissels
noteerden 1 %

lIANQUE GE~ÉRALE DE LIËGE EI ns HUY.
BRUSSEL, 3 Maal t (Per tel) - De Ba nque

Génér.lle de Liëge et de Huy heeft over net afge
Iocpen boekjaar een bruto wl nst behaald va n frs
21332937 (v ) frs 23512525) De algemeene on
kosten bedroegen f rs 11 305403 (V ) frs 11 610028)
Voor a ïschrtjvtngen op onroerende goederen werd
frs 704 920 bestemd De netto winst bedraa gt fro
9574498 (10 724791), waarutt een divIdend, an frs.
87.90 (53.06) zal worden ui tg ekeer d

BINNENLAND.
(R B D)
Angto Pers 50/7'12
Burma 0,1 91/3
Mex Eaglp 11/-
Phoen 011 12/10'
Kon Petr 23
;,,1"11 Tr 52/6
Venez on 36/3
Alfied Surn 14/9
Arig Du tc h 20/-
KLump 32/6
Anac Cop 2-~
Rio Tlllto 20
Cons Dtam 5/-
DeBI~Del 5%
Ce n Minc 2()34
BSAChart 23/3
Rand Mln 128/9
BrAmTob 120/-
Irn p Tom 122/6

2
103%
113;'"
110'h
110%

3
10sH
1H%
110%
1l0h

1051's
79
46 •
22 '/:,
7514
97%
107
101
701{
26%
6H;'
92"i
42
62
II
3

13
69
1

94
40
211'4,
12'4
83

DE WIT'S DEKENINDUSTRIE.
In 1934 weder geen uitloting

van oblf guries.
Naar Wij vernemen heeft de N V Genmale

Trust Corupagn ie TI us tee van de 5 % obl iga-
tIeleemng ten laste van de N V De Wit s De-
kenmdustne te Helmond ook voor 1934 beslo-
ten geen u it lot.i ng te doen plaats hebben

105
79
46
22'(0

Faillissementen

Opgege, en door , ct UIaa f & Co
(Afd Ha.ndelsi nfor mat ies)

UITGESPROKf N
1 Maart L U DE SW,\RT koopman Nijmegen

lIo~tstlaat 57 R -c mr C van Nievel t CUI mr
A H H A KrootJes :!>:I)111gen
_ H J LEUTERS landbouwer Halle gem Ze

hem R c mr C van :'\re,elt Cur mr J. P Coops
Laag Keppe l
_ C W V,\~ BRUI:'\ESSE~ Jr Ede Arn

hel1lschestraatweg 54 R c m r C van ~le,elt Cur
mr 'V Vos Bennekorn

- J DE BREE kt utden ter en pens ionhou der
Renkum, Groeneweg 73 R c mr C va n Nrevel t
CUI mr E de VIsser Arnhem
2 Mrt HA:s'DEL E:s' I!'>DUSTRIEO~DER",E

l'vIIXG DE BIEZE Meè rw ijk en hare ven nooten
C P P AH.DTS BEUGEX en N J M , d VEL
DEN EMPEL en MEERWIJK R c rnr J E
Poermk Cur mr A Bloemarts Den Bosch
_ L VAN KEULEX aannemer Meerveldhm en

R c mr KSassen CUl mr J J ,\ v d Putt
ElDdhoven

_ J B WOLTERS veehouder Peize R c mr
Jhr W W Feith Cur mr JhI T J \ Lddek inge
GronIngen
_ J BULTJE steenko1enhandelaar Groningen

TUinbou\\s'raa' 1" R c mr )hl W W Fei tn Cur
mr J E Hes::::.e Glornngen

In de week 'an 26 F'ebt tim 3 Maal t 1904 wer-
den 111 :'\ederland 70 fa ilüssemen ten uitgesproken

OPGEHE'EX
(wegens gebrek aan actIef)

1 !vI! t K r SEW,\I T koopma.n NIJmegen
- A VOS landbouwer, Leerdam
2 Mrt C \ BEEKVELD Berlicum
- A v ACQ"OY Ei nûhoven

XV

Sn Viscosa 84/4'12
Unileve r 23/10' I%Po' ta
Un rev NV 25/3 4 Rus 8~
Cab W 7% 235A< 22 7 Polen
Vickers II; 9/11jo 8/10! 3' UIUg-
Cunard 7/3 6/9 C Arg-~pA
SwMtch B 10/41j? 10/9 Leop Sp A
Separator 2"41 2% o%Untlgr
Ph ill ps L 47/6 47/6 DISC 3md
URl"teel ~ 55% 53% ba nkw
IntHold g 2% 23/8 Call Man
Int "'IckeI 23jit /2314ex BrIt Enka
Can Paclf 16]!. 15'h Klrld Ltd
2?!to;nCon~ 81 795sex A K U

~4
40
18'h
121f,
83

H
3,{

9/3
3/11;.')
~/01

'li
8/6
3/1 %

10/6

PA RTT".

Over het algemeen goed Pl'lJS-
houdende stemmmg. - Dalmg
voor enkele arbitragewaarden o.a.
Kon. Obe en Philips. - Verdere
reactie CItroen.

(Van onzen fmancleelen correspondent)
PARIJS, 3 Maart (Per tel) - Alhoewel

door de lIchte ontspanmng in den binnenland-
schen pol itleken toestand de stemming der
beur s ongetwijfeld mindar ner veus geworden IS
bl ijf t de omvang del zaken nog steeds te wen
schen overlaten Over haaste verkoopen va lien
n iet meer te noteeren doch de cl lëntèlo on rle
beroepshandel schijnen evenmm het tijdstip ge
komen te achten engagementen a la hausse aan
te gaan

K.OLONIËN.

• DE KINARESTRIC'l'IE.
BANDOENG, 3 Maart (Aneta) - De advies-

comrrussrs voor de kinar estrictie IS a.lh ier ge-
mstalleerd Tot seci etalls del commlSIe IS be-
noemd mr W Jappe Alberts De commiSSIe be-
sloot een onderzoek hl te stellen naar de voor·
raden kinabast bij tIen tnsschenhandel aanwe-
zIg en belanghebbenden op te roepen om aan-
gIfte blJ de commIssIe te doen Houders van
yoorverkoopcontracten zu lIen worden opgeloe-
pen om hun contracten bIJ de commiSSIe m te
dIenen Ten slotte besprak de commiSSIe de
maatregelen ten aanzIen van de llcentIeermg
van bevolkmgskmabast

De onzekerheId waarm men verkeert met
beb ekkmg tot de toekomst van Cl troen is
daaraan waarschIjnlIjk met vreemd De Ill-
dustIleele activIteIt del ondernemmg
schijnt door de mCldenten der laatste dagen
met te zullen worden geschaad en het llleu
\\ e model waal aan thans gewerkt wordt,
zal op het vroeger, astgestelde lJ]dstJp Ult-

komen Daarentegen SpI eekt het vanzelf
dat de onvermijdelIjker gewOlden fman
cleele reorgalllsatJe zekere gevolgen zal
hebben, zoowel voor de aandeelen als ,oor
de de onderneming gefmanclerd hebbende
banken

BEURS VAN AMSTF HDAM

AA"!i'VULLI.'IGEX Eli VERBETERINGE"li OP DE
PRIJSCOUR,\XT.
ObligatIes

Dordrechtsche Hypoth6ekbank 4'/:, % P 99'h
Eerste Nedell Hypotheel,bank 4 % 941/4
Utrechtsche Hypotheekbank 5 % 1005/16 gb
ZUld Holl Hypotheekbank 4 % P 9J 7/8
Amstel BlerbI 5 % lOl'/:, gl
DUltsche Grootboek 48 C R II 6 % 561/4
Kon Petroleum C \ 0 4 % S4%-5'h
MIJ tot Expl , S S 94/9, 3 % 90'/:,
RhE'm ,Vest Elektr 1930 G % 39 3/S ex coup
DIto 31 R II 7 % 44% ex coup
Berl St Electr '29 612 % 343/4 gb ex coup
Ver Stahl A 20) 6112 % 34 ex coup
Kall SyndiC S F £ 20-100 7 % 55 1/8 gb
Gelsenk,rchener Bergbau 6 % 46'/:, ex coup
Beleren R II 6'h % 35%
Noord-Holland '31 4 % 99 3/4

Aandeelen
Kon Handel MI) v/h Boeke & H 51
Illmols Central 207/8 gl, 207/8-211/8
New York Ontano & W 1e I, 615/16-7/16
New York Ar Huds Claim 2750
Borneo Sumatra Handel MIJ 121'/:, gb
Moeara E11lm Opr 1800
Kall Tello C v A 11 5%
U S Steel C g A 345/16-7/16
Gillette C 10 A R II 711/16-13/16
Fisk Rubber cert g A 11 7/S
Detro't A,rcraft 7/16 gb
ChrvsIer 34 3/4
Bntlsh Bemberg 6 gb
ExcelSIOr Metaalfabr 18'/:, gb

ActIeve Fondsen
.Anaconda Copper 2de k 99/16-5/S gb
4e k 99/16-5/8 gl 6e k 9,18 gl
Shell Umon c A 3de I, 611/]6
T,de Watel 6e k 613/16 g-b-7/S gl
Contll1ental 011 3de k 11 3/16 gb 4e k 11 3/16 gb

6e k 11 a/16 geb 1/4
J"avasche Cultuur 6e k 07 gb
Dell MI) C A 6e k 1163/4
Wabash C A 6e k 3 1/16-1/8 gl
;Peil BataVIa Rubber 4e It 42'1.. gl.

De meeste fondsen ZOO"el FI ansche fondsen
als aandeelen, bewogen zICh m de onnllddelllJke
nabIjheId der VOrIge koel sen, sommIge zelf
fl actIes hoogel Daal entegen valt het op, dat
enkele al bltragewaal den dle gedurende de voor
beUl s goed pI1Jshoudena waren geweest onder
offlcleelen beulstud van aanbod te lIjden had
den en VII] gevoe!Jg reageel den Hlertoe behoo
1en onder meer aandeelen KonmklIJke OlIe en
aandeelen PhilIps, welke laatste een laagte-
Iecol d boekten sedert den datum van mtro-
ductIe Dit IS daarom te meer merkwaardIg,
omdat op dit oogenbhk alle groote beurzen ge-
sloten ZIJn, de arb1trage III deze fondsen dus
slechts ln enkele Ultzondenngsgevallen mogelIJk
lS Tevens moet met lilt het oog worden verlo
I en dat de omvang der zaken germg IS en da~
de transactIes zelfs van 25 onderaandeelen een
bUiten verhoudmg groote koersverlagmg te-
weeg kan brengen
'Van FI ansche staatsfonclsen IS de 3 % Perpe

tuelle prijshoudend op 68 60 (mmus 005) de
4 % 1918 0 25 lager op 7570 en de Ph % 1932
005 lagelap 8215

Van bankmstelllngen geeft Banque de FI ance
100 punten PriJS tot 10900, CredIt Foncler de
Fl ance 25 punten tot 2545, doch Banque de Pa
lIS was 5 punten hooger op 1420
ElectrIcIteItsfondscn ZlJn hchtehJk verdeeld

SocIete Lyonnalse des Eaux gold 2650 (plus

1. B D) 2 3 2
F'rnk r 3% 68 50 68 40 K Petr IDO1770 _ 178, -
18 4 7540 7575 KPetIlOOO 1766 - 1785
'20 5 106- 10620Kr &'1011
'32 A4& 8175 82' 0 Ku hl ma n 583 - 585_

AstraRom 84 - 84 - MexEagle 44 - 45
B de Fr 10900 11000 Montecat 180-
Bariq Par 1414 -11420 - Oug Mar 485 - 496_
Un Pans 211- 214 - 5%Par '28 8"8 - 843_
Chade 35 10 34 - Peugeot 362 - 362-
CItroen 260 - 283 - Rand M111 496 - 498-
C Lvv A}! 18 - RIO 'I'In to 1560 - 1565-
N d Esc 1000 - 1035 _ Shell Tr 210 - 210-
·C Suer 900 - 940 - Sidr-o 283-
Cr C deF'r 730 - 733 - Soc Gen 106~ - 1071-
Cl Lyo nn 2000 - '010 - Steaua R 48 _ 5~_
Cr Nat z i 518 - 519 - Suez 19995 20030_
Cr Nat 2~ 518 - 518 - Th Houst 210 - 210-
De Beers 455 - ~56 - TrnsatnA 30 _ 30_
FIll Caout 108 50 108 - Tref Hä.vj- 400 _ 400_
FIS A.. 27501 2850 Un Eur 1346 - 354-
Fr Fordl 56 - 56 - Waf; Lts 94 -I 49_
Hyd r Cere 96 - 96 - LW Lucif 61 - 5S-
KPetr ent 17625 17900

BERLIJN.

Opgewekte opening. - Slot
vast hij levendigen handel •. -
Belangstelling voor automobIel-
fondsen.

(Van onzen tlnancteelen correspondent)
BERLIJN, 3 Maalt (Per tel) - De onder-

toon op de beurs ) leef hedeu opgeweld, het_
geen tot mtmg kwam in de koersontwIkkeling
Ofschoon de omvang van de affaire eerdel van
nog kleinet e armetingen was, VIelen er Over_
wegend koersver heter.ln gen tot 1% te consta-
teeren, waartegenover wel IS waar hIer en
daar ook koel safbrohkelmgen optraden

In de afdeeltag voor electnclteltsfondsen
wal en aandeelen !:SIemens bIJ het begtn van de
beurs 1'h lager Hetzelfde was het geval VOOI
Lahmeyer, wel'k fonds % afbrokkelde Van een
vastere tendens gaven bl ijk Gesiurel (plus
%,) en A E G (plus o/s)
Aandeeler, van mas.tschapplien vaal de leve-

ring van ener gre openden tot 31,4, boven de nO-
teermgen van gisteren met uttzondertng van
Rhetntsche ElektnzItats en Schleslsche Gas,
dIe resp 1,4,en % r'aalden

In de afdeellng voor de chemische fondsen
waren I G Farben (minus ¥!!) eemgazrns ver-
laten, terwIjl er voor de mlnder gefavorIseelde
waarden tegen hOJg' I e koersen vraag bestond
Rijkabank waren ua de Jongste lwersdalJll-

gen goed In hel stel Daarentegen was Banlt
fur Brauindustrfa (nnnus 1112) gedrukt

Er wer d een ige bulangstellmg aan den dag
gelegd b i] onbedutde nde transact.es voor
scheepvaal taandeeleu van welke Hapag en
Nor ddoutscher Lloyd tot 1/2 stegen, terwijj jta-
suda bi] een klem aanbod 1lh% moest prJJs-
geven Een levend ig e t elangstellmg we, d Vaal ts
aan den dag gelegd voor automoblélfondsen
De st irnu la n s vorrnd e Iller de balans van Adam
Opel en de mvloed die nag u itg ing van de on
langs gepuhl iceer de balans van de Auto-Unwn
De vooruitztchten voor deze mdustne ZIet men
met vertrouwen tegemoet, te meer, daar de
as automobteltentccnstetltnx een gal antJe
Val mt vaal de verde I e nn tw ik kel ing van dezen
tak van mdustne

Ook cellulose-aandeelen tr okken de aandacht,
speciaal Feldmuhle, welk fonds 1% hooger
opende Van de overrge industrieele fondsen,
die een vastere tendens te ZIen gaven, dIenen
nog vel meld te worden Rheinischs Braun-
kohlen (pItIS lh), !lJmtracht Braunkohlen (plus
1), Schu Ithelss (plus %,), Berlmer Maschmen-
bau (plus 1) en de MetalIgeselschaft (plus %0)
Een flauwer e openrug hadden Salz Dethrurt
(minus 1%) Contmentale Gummi (mirmj, 'h)
en Deutsche Atlanten (mmus %,)

BinllenLlU(lsche obligaties opgewekt.

Op de markt voor bmnenlandsche vaste ren-
tedl agende waar den. heel schte een opgewekte
stemmlllg NoemenswaardIge koersverande-
rmgen vielen echter nIet t~ constateel en DUlt-
sche leellingen lagen onveranderd, terwIjl
Relchsschuldbuchfor,Iernngen eerder lets ge-
vraagd welden, ev,mals de m IIJk3mark omóe-
wisselde dollar-bands De voortdurend verhan-
delde mdustneele oblJgatIes waren meelen-
deels fractIoneel la.ger De contante obhgaOe-
markt bood een kalm beeld bIJ nagenoeg on-
veranderde koersen

In het verloop van de beUl s trad de mon-
taanm;ukt meer oi) den voorgrond In deze
fondsen zoowel als In kunstzij dewaar den en
automoblelaandeelen ontwIkkelden zIch bIJ ver
der stIjgende koersen levendIge transacties,
welke ook op de avenge marktafdeehngen van
mvloed waten De vaste stemmmg op de aan
deelenmal kt handha~fde zich ook m het twee-
de beUl suur en tot aan het slot van het ofh-
cleele beUl sver keer BIJ levendIge transactIes
bleef de stIjgende telidens ondel Imdmg van de
reeds voorheen gefavonseel de waarden ge-
handhaafd en de beurs sloot ovel buna de ge-
heele hllle m een vaste stemmmg

Montaanwaal den vel heten de markt over het
algemeen tegen den hoogsten koers van den
dag evenals aandeelen van automoblelfablle-
ken, waar Ian Daimler biJ een dagomzet van
R m 5000000 op 52¥!! sloten Het slot van
Bayensche Motoren l:ellep 1381,4, Van de reeds
m het verloop van de beUl s levendIg gevraagde
kunstzIJdefondsen werd A K U na 56 op 581,4,
levendIg verhandeld RIJksbank sloten op 1711,4,
I G Farben handhaafden de openmgsnotee-
nng, terwIJlap de obhgattemarkt oud-bezit op
95% iets lager was en de meuw-bezIt leelllng
op basL~ del openlIl ~snoteellng 19 20 gold

Tel.-index
Dagelijkach beursindexcijfer

van De Telegraaf

Datum I Totaal!lndu-I Rand. I CUI-I
Index strie V~~k turen

98.47 117 03 154-
82.01 IO!J43 137.-
8341 III 13 138 13
9444 14428116888
!J!J6!J 146!J8 1!J7-
80 ,,1 1112 Ui) 170 6~
70 62 108 fifi 177 63

74 38 120.45 176.-
74!Jl 12~ 3{ 177 25
7n75 12278177.88
75 72 122 ~3 178 13
7h 38 122!J1 177 38
7621 12280 177.75
7h 5~ J 22 88 1 77 50
71>31 120 ')0 176 12
70 38 11!J45 175 25
7h 70 11!J 05 175 50
75 '14 11855 175 25
7a 78 119 05 174 50
7h - 120 10 17-±75

30-12-'2fl I 310.66 22".70116!J.13 417.80
28-12-'28 3,,3.38 36760 217 50 424.68
17-U-'2!J 37880 41288 22041 421.89
30-12-'2') 30323 26!J43 20047 341 3',
30-12- 30 W8 ,,0 17026 ]4'1 38 19,~90
30-12-'31 11469 117.0!J 84.41 144.50
30-12-'~2 11518 12049 8878 118 1"
1933
31 Jan
28 Febr
31 Maart
31 Mel
4 Juli
2 Oct.
I Dec
1\)34
2 Jan 128 lh
1 Fell! 12H 12

20 112883
21 128 ~2
22 128 89
2~ I 12L) 14
24 112L) 24
26 128 05
27 " 1127 4fi
2H I 127 46
IMaart 12691
2 ~126ll1
3 127 30

2 50

3
64%
98
71>%

ou«

420.-
403 7,
456 88
3\167"
280.38
111. 75
152.7"

C "'aclruI, verboden) _.)

GOEDERENMARI(T.

GRANEN.
ROTTIDRDAM 3 Maalt - De omzet op de ter

mil nrnar kt bed JOeg heden MalS 14 X 50000 K G
en 'I'a.rwe 17 X 100()00 KG

LONDEN 3 Maart (R B D) - No teerf ng-en
der Londensche tarwe termijnmarkt op baSIS
No 3 Northern Manitoba c.Lf De contraeten
omvatten 1000 qrs
Lon derig r ade 3 Mrt \ 3 Mrt 1

Slot Open
Apr-il 17/lH¥" 18/1 .,
.Iu ni 18/6]j,t 18/7~*'
September. 18/11V' 19/0~
Manitoba 3
Maar t 23/1
Mel 23/1 ••
Jul! 11

23/2%tAugustus • 23/4 ~
No vernbei 23/7 *'
Sternrnîne z, ast

., Ve rk § Waal d t Bet ~ Genot
LIVERPOOL 3 Maart 3 MI t

Slot

2 Mrt
Slot

17/9' *
18/3h
18/81

1

1 Mrt
Slot

17/7!.··
18/1:t
18/5h

8,62

1
10), Dlstrtbution 2480 (minus 5), Compagnie
Generale d'ElectncIte 1860 (mmus 5) en Union
d ElectncIte 775 (min us 1)

Vastere stemnnng, - Rubbers Metaalwaarden en kolenmljnen kunnen zIch
en olies pr ijshoudend. - Bntsche goed handhaven, terwijl bIJ de chemische fond
sporen actief. sen een herstel genoteer d wel d van 10 punten

voor All LIqUIde tot 732
\Van onzen f ina.nc.iee len COlI espondent ) Aandeelen Cf tr oen openden 2 punten honger

LONDEN, 3 Maart (Pel Tel) - De handel op 287, werden op 290 gedaan en bewogen Zlel,
in Br itsch e staatsfondsen mdustneele fondsen daal na geruimen tüd op den koers van onge-
en bmnenlandsche SPO!en, was ta.mel ijk leven- veel 2R5 Tegen halftwee trad echter een nieuwe
d ig reactIe in, d ie den koel s tot 277 deed dalen.

PI esident Roosevelt s boodschap aan het Van de arbi tr agefondsen daalde Suez Kanaal
Congres in zake de talleven werd Iller gunstig 110 punten tot 19970 terwijl RIO Tmto ouver.
ontvangen en droeg bIJ tot de vaste stëmrn iug antler d was op 1547 en Canadian Paclttc 5 pun
voor Br itsch s staatsfondsen en a.rbltr age-waar- ten hooger op 256 Amsterdam Rubber sloot
den Speciaal de aandacht ti okkeu Bntsche heden voorbeurs 15 punten hooger op 1080 doch
staatsfondsen op het vooruitztcht van een la- gedurende den off'lcieelen beurstijd trad een
geren interestvoet in de naaste toekomst De Iichte 1eacti e in tot 1071 Phi lips, die aanvan
3% % War Laan ber-ei kte een nieuw hoogte- kalijk prtjshoudend waren geweest op 1835, daal-
record op 103 11/16 en Consols met J1 een den scherp tot 1805 om ztch daarna tot 1825 te
nieuw record sinds den oorlog Brftsch-Iudi- herstellen Ook Konl nklijke Olte lag gedrukt
sche obllgatIes monteerden eveneens lh a 2112 De koers daalde tot 1760 (v slot 1781, slot voor
punt beurs 1792), terwij I daarna een licht.e verbete-

Binnen landscue sporen gaven opmeu W van rrng m trad tot 1768
actlvîtait b lijk en de noteermgen war en zeer In de coulisse zrjn de ZUId Afnkaansche mij
vast Van de in dust r iee le fondsen waren Vaal al nen goed prilshoudend Rubberfondsen kunnen
scheepvaal t- en textJelfondsen hooger Cour- f ract.ies verbeteren, petroleum en kapel waal
tau Ids Dunlop en Irnper ia.l Tobacco gaven den waren werm g veranderd bi] gertngen
eveneens kosrswlnsten te zIen' handel

In de m ijnatdee ling heerschte een kalme Op de wisselmarkt sloot het pond hedenoch·
stemmmg ZUId Afrikaansch e munen war en tend vrIJwelonveranderd op 77 70 terwiil de
loom en practisch onveranderd Tmaandeelen dollar lager was op 1519% (vortg slot 1522) en
hadden een kalme affaire en de rioteeringen de gulden gedaan werd op 1022 (VOrIg slot
waren vaster 10221,4,)

Petroleumfondsen en rubbers legden weirug
activiteit aan den dag maar de tendens was
pr-ijshoudend AI bJtragewaarden waren vaster
gestemd en wee rs piege lden de ver betenng in
'Wallstreet van gisteravond

(E'g" 'rel)'
Fr Krupp
D RbahnP

K r.;

3
9114

11)
57%

2
91'{
113
56%
55
lJa 1h

1

~~~

22 !h
99 ~

3 2
104 IA< 10H 3
122 12114
68 70
89 90'1.
124]4 1125%

I~i~102
78%

Wmth ga
Dessau G~
Ford Mot
POl ti Zpm
<\.rbed 0
6 D Gr '34
7Pr C Bod
Bavel Ver
DeutsHyp

123 151110 21
113 64
141 46
14838
136 61
144 61

116 33
IO~ 71
108 1\1
134 21 1140.71
120 9~
122 44

121
68%
911/0
28"4
7114
3(;V.
45%
15
691,i
51

20,
92
5R'M.
153
41

10314
103'4
150lA<
86
43'h
121
511,i
14%
74%

-.- -.--.- -.-

I 3 I 2
1/6-(. 1/6~

630 - 625-
535 - 535-
18 - 18-
22502275
12225 122 50

4 06 4 06

26939696
2862 ?~62
1/6% 1/6%
1/4l/, 1/4-flo
1/2h 1/3'3/ ..
2/4,1\, 2/4,1'"
1/10i 1/l01A<
97% 97%
£9859985
* 13617

20% 20%

8177- 8193
5 639- 5 651
2160- 2164
16 50- 16 54
10 38- 1040
8097- 8113
4720- 47 30

1)'-'''

13:')1/2
120'4
C8%
9038
27'.
70
3634
45'4
15%
6934
[,114-

~05l4
9014
58
155
4014
103'4-10314
150%
88%
431(?

1

120%
5014
14%
74"4

GELD- & WISSELMARKT 22/6/-**
22/6!t
22/8t
22/9t*'
23/01
vast

2 Mrt 2 MIt

RUBBER.
LOXDE" 3 ~Iaart (Reuter) - Slot
Sternmi ng kalm

Crepe 3 2 2

B :1berg 55%.
r Atl Tel .2014-
D 1.11101 52%
Junghano 137'4
VI)tt Stahl -
Poh phon 23
RhWestEI 10014

91
102
78

PONDEN FLAUW GESTEMD.
AMSTERDAM, 3 Maart - Het pond opende

heden zeer flauw op 7,54-755 en bleef, al kon
het later lets aantrekken tot 754%,-7,55%, be-
neden de slotnoteermg van gIsteren De dollar
opende op 1,48%-1,48% en noteerde later
148%,-1,49 Voor Ber l ijn was de koers 5890-
5900 voor Par ijs bIJ operung 9,78112 en later
9,781,4,-9,78%" voor Brussel 34,57112-34,67% en
voor ZWItserland 47,97112-48,07%

Ondanks de flauwe stemmmg voor het pond
kon het Noorden zijn niveau van den vangen
dag handhaven Zweden noteerde 38%-39%.
Noorwegen 37%,-38% en Denemarken 33%-34
MIlaan noteerde onveranderd 1270-12,80

Op de termijnmarkt deden 1 maandsponden
%,-llh cent en 3-maands ponden 2%,-3%, cent
agIO, terwIjl 1-maands dollars pall tot 25 ct
agIO noteerden en 3-maands papier per 100 dol-
lar pan tot 50 cent agio deed Pel 100 Ir ancs
bedroeg het dISagIO voor 1-maands papier 21~_
4% ct en voor 3-maands papier 7-10 cent

Slot ouen
4/1%
4/3-/.
4/5- 8

4/7%

I Loco 5'l'. x ,12,- Apr/Jun 5,h 5-·
Sheets J'uli ZSpt 5:i'2 § 5:1','·

Loco 4H 4}f!' Oct/Dec 514 § 5;"'''
Mel... Jan/Mrt 5H T 5/,,'·

x Koop t Verk § Bet en verk * Bet. en
koop ] Waard ¥* Be t en waard Tt Bet

KATOEN.
LIVERPOOL 3 Maart (R B D) - Kata e n,

2e dep
Amerfkaansons Brazütaanscjie 16' Sa kella.r-i-

dIS 2.1 Upper Pillon 13 Indische 12 punten hoo-
gel

Am MldJ I 3 I 9 Ilev loco 6 71 6 55 lev Juli
lev MIt 639 625 lev Oct
lev Mel 6 37 623 lev Jan J

3 1 26 34 620
6 31 6 17
- -

148 5"
146 89
148 18
148 28
14H 03
148 61
148 !in
147 52
147 13
147 14
146 b4
146 53
146 68

Tarwe
Maart •.•••••••••••
Mel .••••••••••••
Jul! .
October ." •••••••••.

4/2"1.
4/4'14
4/612
4/8

412
4/4'
1/6
4173"

LIVERPOOL 3 Maal t (R B D) - IC a toe n.
Slot (Offf cieele noteertrigen)

Stemmmg prijshoudend
'I'er-mijn 3 2
Maart 639 OQ ~ov
Apr il 6 38 6 28 Dec
:VIel 637 627 Jan
J'un l 6 35 6 25 Febr
Juh 6 34 \ 6 ~4 ~Lart ..
,\ug 6 33 6 23 >. pnl
Sept 6 32 6 22 :\fel •••
Oct 6 31 6 21 Juni •••

F;gvpt I 2 F:gypt I 3
SakelI F G F
Maart 897/ 8 S3 Maa rt I 698
Mel 8 90 8 78 !l1"I. 6 96
Jul! •••. 8 88 8 75 Juli. • • • 699
Nov 860 850 Nov 700

Stemrnirig prifshoudend
ALEXANDRle, 3 Maart

toe n Sakellandls Lev
Jul! 1652 Ashmoem Lev
Oct 126{)
LIVERPOOL, 3 Maart (Reuter) - Kat 0 en

In de afgeloopen week beliep de omzet voor export
nhhil en de irrvoe r 49,,72 balen De totale voorraad
bedraagt tmans 913<52>40balen

3
631 621

(R B D)
Eend g-eld
Part DIsc
AnI Ablos
nw bez it

,\ D Kred
BeIl Hnd
('amP Bk
Deu tx Bk
Dresd B',
Reich sbk
A Lokalb
Hamb PI,
Hmb Sud
Nd Lloyd

E G
Bd Elsen
Char Was
Cant Caut
Daimler
Deut Erd
DYI Nob
EI Liefer
EI Licht
Farben
8'eldmuhle
8'el &Gml
Gelsk B
Gesfurel

I
LeverIng op termIJn

Opgave 3 Maart
Ned.-Inti. Slotkotlrs Inkoop Verkoop
Hand.- Rnk. Ink verk'IPrem PertePrem Perte

p maand p maand

BERLIJX 3 Maart (R B D)

\

3 Maart
1%/190 & blief
164/158 & brief

• \ 1471155

2 ~1aart
196/190 & br-ief
164/158 & br-ief

147/155

632
6 :>2
632
633

622
622
622
6 ~3

2

pan 002
000% 000%

-.-

Ta rw e loco
Rogge loco
H a ver loco

Mrt
Mel

LONDEN, 3 Maart (R B D ) Geruchten
doen de ronde, dat de Argentijnsche regeering
overweegt den basisprijs van tarwe te verhno-
gen met ingang van 5 dezer Het doel hiervan
zou ZIJn de export over een langere penode te
verdeelen, daar het surplus, Indien de versche-
pmgen m onveranderde mate aanhouden,
reeds 31 Mel in plaats van 31 Jul! UItgeput zou
zrjn Op het oogenhhk IS de ArgentIJnsche tar-
we goedkooper dan de Canadeesche Voort;
zou d4J regeermg door een vermmdenng van
den tarwe-export de matïsverscheptngen wil-
len stlmuleeren
LO~DEN 3 Maal t (R B D) - Slotnoteerlngen

011 e Z a den III £ pel ton LIJnzaad La Plata
Mrt -Apr.il 9 3/8 Ca.leut.ta, Mrt -Apr il 111/S Bom-
bay 11 5/16 Raapzaad Tona Mrt -Aiprll 9, Castor-
zaad Bombay Mrt -April 9112 Katoenzaad Egypt
Blaèk MIt 4112 SakelI Mrt 41/4, Grondnoten
Córorn Apr il S 3/8 alle ,elk
LO~DE~ 3 Man t CR B D) - Slotnot ecringen

)I[ a i s In sh pel 4S0 lbs bIJ par-tljen S'temming
JJIIJsll La Plata Mi-t 17/10 1/2 bet en koop
'Donau Galatz Fox ~Irt '\plll 17/6 verk

Gel st In sh pel 400 Ibs bIJ pa rt ijen Sten1mln~
kalm Canada no 3 Me! J'urii 18/6 verk Pel zie
Mrt '\plll 12/9 bet Donau Mrt 13/ \81 k
H a v e I In sh pel 3Û'4Ibs bIJ partijen St ernrni ng

kalm La Plata 1\11 t ~nl 8/9 \ erk, Canada no 2
Mel .Inni 17/ vsrk
LOXDEl:K 3 Maal t (R B D) - Slotnoteellngen

Soya boon en Mandsjoertje ,\pnl 5 1/4 ver-k
LONDE~ 3 Maart (R B D) - Slotnoteellngen

Soya.boon Ma nda] lev. Mrt 51/4, Sesamzaad Chin
lev Apr il Mel 111/8, Grondn Decor Corom lev
83(S Mel 83/8, Chineesche lev Apr-il-Met 73/4,
Lijnzaad La Plata lev AlprIl-Mm 93/S, Bombay
lev Apr il-Mel 111/4, Calcutta lev April-Met 11,
Raapzaad Tona lev aprIl-Me, 9, Mel-Jum 9
LO~DEN, 3 Maal t (R B D) _ Slotnoteerlligen

Ma.is La Plata Versch Apnl 17/9 ve rk., id Mel
16/6 verk
A:KTViTERPEl." 3 Maal t (R B D) - 0 1 I e z a

den Lij naaa d Stemmmg prlJshoudend La Plata
disp 100y,_, Idem stoomend l()OI£, Idem lev Maart
101 Lijn koeleen Stemmll1g kalm <\.menk dlsp m
frs 79-80, Idem Ie' stoom 79-80, Maal t/ Apnl
78-79 Bmnetnl dlsp m frs 82-S3 Cocoskoeken
Java harde 73-76 ld id zachte 76-78, Palnlh.oe-
ken 7a l\tlalsh.oeh.en 66
CALCUTTA 2 Maal t (Reuter) - Sc hell a k

PnJshoudend T oco en Maart Rs 40 koopers Apnl
Rs 39'/:, koopers
GRANEl.'" EX Z '\DE~
LONDElN 3 Maalt (R B, D) - Slotnoteenngen

Tar wem sh per 4S0 Ibs bi) partijen Stemmll1g
lusteloos Mamtoba no 1 Mrt 26/71(2 verk,
Witte PaCIfIC Mrt Apnl 19/9 koop Rosafe 64 Ibs
Mrt '\'J)rtl 18/6 Barusso 64 lbs Mit 18/6 ZUld-
;jy:t~ el~rt <\.p'll 21/9, West Austr Mrt '\prtl 21/9

692
690
s 93
696

(R B D) Slot - ä a-
Maart 16 19, Mel 16 41,
Apr il 1247, JUlll 1256,

LIVERl;'OOL 3 Maart (Reuter) - Kat 0 en
Loco s temmmg pTlJsh Lnv oer van den dag 200'0
balen

WOL.
GEELONG 2 Maart - Op de deze week alhier

gehouden wo lvei ling werden 17000 balen aange-
boden De pr ijaen waren over het algemeen 5 %
lager

VEZELSTOHEN
LONDEK. 2 Maart - Afr ik sisa l prtjsnoudend,

Tangan)lka en Kenya no 1 Maart zMel genoteerd
£ 17 koopar-s Aprtf/Ju ni verkocht £ 17216 en koo-
ners Mel/Juh genoteerd £ 170/- "aard Xo 2
Maal tlMel genoteerd £ 16101 "aard "0 3 Maart.z
Mel £ 15 1a/ Vi aal d elf, êen ha, en

C'\LC"CTTc\. 2~Iaalt (Reuter) -Jute PIlJ'-
houdend t e 0001 t loco Rs 29 3 S \ el k "'pnl Rs
2~ 3/4 vsr-k Light nlng loco R~ 25'i S verk., Aprü
Rs 261/4 verk
LO"DEX 3 Maalt (R B D) - Slotnoteen rgen

Jut e 111 £ per ton cif Stem ming lusteloos "at
F'irs t Marks 1st gr MIt -Apr il 163/4 verk, Idem
Apr il Mel 1615/16 verk Mel Jull 171/S wrd,
Llg'htn ing Grade Mrt Aipnl 15 3/S \ erk, April Mei
15112 verk
Hen nep In £ per ton cif Stermming' lusteloos.

Mamlla Grade.J Mrt -Mel is, K Mrt -Me, 14 1/4,
L No 1 Mrt -Me, 13, M No 1 Mtr -Mel 13, alle
waard
LONDE~ 3 Maart (R B D) - Slotnote€rmgen.

Hennep Ma.nilla. Grada M lev Mel Juh 13/3

3
4"!s-]/R

3%
9J<>~
1920
46%
9514

Th Gold
Harpener
Hoesch K
J se Be rg b
KalI Asc h
idoeckn
Koh.s'VPFh.
LaurHuet
Mannesm
Mans Brg
Machm b
Over E1Sb
Or&Kopp
Phoen Bb
'l.hBraunk
1.hemst
Rutget~'v
Salz Det[
SchlsBerg
t.chuckert
SChultllP
SIemT-Ials
GI nzstof
\ Stahlw
WE'st All,
lellWaldh
Ota vi M
Deut Pet

3%
9534
1920
46%
95
53
66
68

169
9;;%
29%
28"4
33%
28
78%
8614

1581•
4934-

109
6714
lOl-%.
106
1341A<
92
61'),.
65
99"4

002

635 -- -.---
-.--.- -.-

-.-

SUIKER.
LO"DE" 3 Maart (R B D) - Slotnoteenngen

SUIkeI WInd Gecnst 18/ à 19/ Tates Cubes
,\ T C 23/11/2 '

KOFFIE.
ROTTERD\M 3 Maart - KoffJestatJstlek 'an

G. Duurlllg It Zn. 19,,3 1932
'\anvoel Februall 1 2,8 000 863000
,\f1evellngen Febl Uall 1 OS7000 737OOJ
"'fIe, smds Januan 2000 COO 1607000
Voorraad 1 Maart 2378 000 1656000
Voonaad 1 FebI uan 2 207O()O 1 a90 000
ZlChtb "ereld\ oorr 1 Ml t 7 08, 000 5 76SO{)O
Idem 1 Februall 7715 OO{) 0647000
H,\MBURG 3 Maart (R B D) Slot

Lev Maart 32 velk, 311/4 k ~,el 3.' ,prk, 313/4
k Jul! 333/4 ,elk, 321/4 k Sept ZP" ,erk, 04
koopers

CACAO.
LONDEN Maart (RBD)

3 Maart
Verk Kool> Ged

- Cacao slot
2 Maart

Verk Koop Ged
23% 2314 -/-
24]4 24% -1-
25',8 25 -1-
26% 26 26%
261/, 6 -/-
26% 26';.: 2614
26% 26"~ _/_
-1- -1-- -/-

RAAP· EN LUNOLIE.

LONDE", I 3 Ma ar t
(Reuter) Openmg Slot

Raapol1e loco -- -_
LIJnalle loco 11934 19"i
Mrt / Apnl 183~ 18".,
HULL (Reut)
Loco 18/10% 18/10]

2 Maart
Operung Slot

19% 19%
18% lS"'-

18/9 18/9

-.--- -.-

6~14
67

170
9P '2
29%
29
3414
29
80%
861k

15514
51%

110V.
69
10234
10614
133%
961h
61
r.51h

10034

-.-
-.--.- -.-

Nw contr

Maart
Mel
JulI
September
October
December
JanuarI
Februan

24%

OLI~N EN VETTEN.
LO" DEX, 3 Maart (R B D) - Slotnoteennge;n

011 e In sh per cwt LI)nolte le, Mrt 1S7/8 ,erk.
Mel Aug 19 1/4 verk
LO~DE" 3 Maart (R B D) - SlotnoteerIngen

Katoenol!e Egypt Ruwe loco 13, Raapolte Ruwe
loco 10 1/4 PalmpItolIe te Hull loco 14 3/4, Grond-
nootolte Onent lev "!\lrt -Áprll 13 1/4 SoyaolIe
Mands) Ie, 11rt Apnl 13 Cocosnootolle CeJ Ion
Ie, Mrt ,\pnl 13 alle \ erk, Palmohe Lagos
~Irt ,\pnl 133/4 genot LI)nolIe loco 193/4 Sesam-
zaa1 Chll1 MIt Ápnl 111/S LI)nkoeken Londen
8 pct Olle loco S 3/8 Bombay 3{)!let Id 73/4 alle
velk
LO"DE::-; 3 Maalt (R B D) - Slotnoteerlngen

LI)nolle Ie, Sept Dec 195/8, Castorohe 1e mer-
ken 3, 2e 3Q, CocosolIe Cey Ion loco 10 1/2, Palm-
olte zachte loco 17
HULL 3 Maart (R B D) - Slot LIJnolle loco

IS/10 1/2 lev ~Irt 18/10 112 ~Irt -,\pnl 18/101/2,
Mel Aug 19/3 Stelunl1ng \ ast
Kat 0 e nolle Eg\ pt loco 13/6 StemmIng

kalm
A"TWERPE" 3 ~faart (R B D ) 0 II e n

Stemmmg ,ast Ll]nolte m balT d,i.,p fob Antw
210--212])_ Idem tamb A.ntw d,SP 175_177v", Idem
ldenl binneni dIC;;:P170-1 ï21.,! ldenl lev ~Iaart 170
-1721f.. Idem Ie' ~Iel/\ug 1761/4-1783/4. Soya-
ohe persll1g dISP tamb 23{)-230 Idem g~raff stoom
210-215 Katoenolle Eng Industne 3~0~ Mals-
ohe Belg m tamb bll1nenl d,sll 200-210, Idm 1ll
barr Id 310-315, RlcInusolIe Ie p.e.rSlng 'TJ barr
ld l60--365 Idem 2e Idem 340-;]45, RaapolIe m
barr Idem 310-320 Idem Il1 tamb lOem 2'~5_3{)0.
Cocosolte ruwe III barr prompt Java 220-225. Id
Ceylon 111 tamb 195-2{)0 GrondndtenolIe prompt
goede kleur 185-100 Ohe v ZeepiahT III barr
!is 9>9dlsp 440-445 ,d bmnenl dlst<ll 4«l--445 Id
blanke 540-040

Londen
N Yorl, cab
Berltjn
Par-ijs
Br-ussel
ZUrich
Madrid
Milaan
Koperiha g
Oslo
Stockholm
Weerren
Boehpest
Plaag 610
Iridië cable --
Voorn pits lOOn
Klem. pits --
Endié zrcht . --
Voorn pIts --
Klem. pIts --
Pro dtsconto 1% %

7521.
147{

58 R71.
9 76~

1

3460
4796
~O10
12 70

1

3350
3770
3870

---.-
005-.--.-

-.--.- -.-

23%
24%
25%
26%
265i;
26%,
26%

2314
24%
2514
2614
2614
26%
26%

26%
26"4 VETWAREN.

AXTWERPEX 3 Maart (R B D) - Spe k en
Vet war e n Steml1Ung kalm Reuzel III TIerces
&80 Idem Calssettes 36{), Short Fat Back 10-12 %
700-S()0, Idem 12-14 % 700-S00, Idem 14-16 %
7()t}_800 BellIes 80Q--90C
LOJ>;DE~ 3 Maart (R B D) - Slotnoteermgen

COll r a 111 £ per ton Stemm1l1g prt)sh ZUldz Sm
dr clf Mrt -,\pnl 7114 wrd F M S Xed 0 Indle
:Vlrt 911/16 "rd PalmIkernen (Ll\erpool) Mrt-
<\.prtl 77/J6 ,erk
LO" DE:'\ 3 Maart (R B D) - Slotnoteermgen

Copla Smg FM S clf R dam :Mrt 911/16 wrd,
Ceylon clf 5 POltS )II! t 101/S wrd

(Zie verder pag 1~)

,\.MSTER':lAM 3 Maal t
NOTEERINGEN VAN EDELE METALEN.

(Medegedeeld door H Dn]fhout & Zoon A'dam)
GO U D' Inkoop Verkoop

Baren à 12% KGf 1659 - f 1663-
Voor de Iridust rie (lOOO/oon) 1650-
Gouden Ponden 12 32~
Gouden t~apoleon~ (20 frs st )
Gouden Dollars .

ZlLVER
Baren à 32 KG
Voor de IndustrIe
Dllltschland Mark
FrankrlJk Z!lverst

-.--.-

3400
3820
3920 -.-

-.------.-
100fs -.-
lOOI;!,-.-

-_-.-
%%-.-

5 eenh

22 -
2125
o 10
047

LONDEN

1242t
1050
252

23-

LONDEN 3 Maart (Reuter) - De omzet op de
geldmarkt was ,oor een Zaterdag tameliJk groot
Daggeld noteerde % % geld op een weel, "4%, ter
WI]I leel1lngen verlengd werden tegen "4%
De discontomarkt was goed prIJshoudend. De

handel Via. echter beperkt Dllemaands bank-
accepten golc1en 15/16 à 1% en dnemaands schat
kIstwIssels 1%

HIeronder volgen de door den BerllJnschen
wIsselhandel III overleg met de RI]ksbank offi-
cIeel vastgestelde bUltenland~ehe wIsselkoeisen

(R. B D) 3 Maart 2 Maalt
B All es 1 pap R {)648- 0652 0 648- 0 652
Londen 1 £ ... 12735-12765 12765-12795
New YOlk $ ••• 2512- 2518 2505- 2513
RIO JaneIro •• 0214- 0216 0214 0216
Amst -Rott f 100 168 88-16~ 22 16888-16922
Brussel 100 Belg,l 58 49- 58 61 584 - 58 61
BoedapeH •.••
Danzlg 100 gld •.
Hels t 100 F Mk
Italle 100 LJI e
PaliJS 100 Frs •
Praag 100 Kr .
ZWltserl 100 Frs
Weenel1 100 Seh.

R B D 3
N York 50787 50806 Calcutta
MontI eal 51000 51025 Const
FI anktlJI, 77 21 7734 Athene
Belgle 2181 21 82! MexJCo
Halle 5~ 15 5918 Monte\ Id
ZWltse!l 1571J 1575\ Praag
Spanje 37 34 37 40 ItlO Jan
POl tugal 109 87 109 87 Valparais
Holland 7 5H 7 56~ Warschat
Denem 22 39 2239 Weenen
NOOlW 19 90~ 1990' Hongkong
Zweden 19 39 19 39 SjanghaI
Helslllg"f 226 50 22~ Kobe
Dm tsch I 1~ 80 12 R2~ 8111gapore
Belglado 224 - 224 - Bangkok
Boekarest ,,10 - 510 - Alexandr
Boedapest 25 - 2475 Z -Afrlka
B All"eS 36 37 3&37 Goud
Bombay 1/6"/6,11/65/., Zilver

, 136/10%

BERLIJN.

8177- 8193
,,624- 5 636
21 58 2162
16501654
1038- 1040
81 02- 8118
47.20- 47 30

Sternrnmg pllJshoudend lusteloos
Omzet tijdens de call 60 ton
LONDEN, 3 Maart (R B D) - Slotnoteennge I

Cae a 0 Accra F F Ml't Me! 21'6 nom Trtl1ldad
G F Plant Mrt - '\prll :16/6 genot
LO~DEN 3 Maalt (R B D) - Cacao De

omzet \ an den geheelen dag helIep ao tons

HOP
LOXDE" 2 Maal t - De handel op c1~ hOfn al kt

bleef mtelst bepell,t Eerst wanneer de benchten
own de 00gstveIwachtll1gen de londe doen kan een
,"V1JZIglng van beteekenls verwacht" owden De hUl-
tenlandsche markten "alen omerandeld met slechts
gerlllgen handel en eemg-e expo! tzaken.
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NIEUWEVENLOSCHECOURAN
Ad t tië van 1 tot 4 regels 80 cent, verder v.h. Venloosch Nieuwsblad en Venloschever en len: 20 een' per reget, Buiten Limburg Uitgave der N.V. Ni.uwe VenlOlche Courant, Venlo ..

I incasso. - ·Per post t. 2.75 per kwartaal. Bij vooruitbetaling2l'1 cent "el i'eg~l - Staatwerk fi een exira. - Tetetcon- WIant n. Groot....Ke-kstraat l~... ~. ore. V. - I t. 10.- per iaar. - Voor het buitenland t. 5.90 per kwartaalnummer 617 - Posrrekentns 714. - Dil blad verschijnt
Telefoon Redactie: =60. .£.dministratie: 61'7 Losse nummera.ë cent. - Zaterdags 10 cent
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Op de in de polis gestelde voorwaarden verzekerd voor de volgende bedragen door de Ongevalienverzekering Maatschappij "fiducia", Nijmegen

\

60 01J vernes
van een

wnsvinzei

Alle abonnés op de "Nieuwe Yenlosene Courant' en "Het Weekblad" zijn

Courant Ab ts-nril · Per bode 1. a.so peronnemen s-prIJs. kwartaal plus 10 cent

Di} . verlies
van een vol-
,edigen duimf.2000 Dij tevens

lange onge
schiktheld 200 hij overttj-

den door
ongeval 200 bij,yer!ies Van100een hand,
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OVERZICHT
Frankrijk's vredes-hartewensch.

Met de ontwapening is het tegenwoordig
hommeles Na het échec der Ontwapenings-
conferentie is deze zoo uiterst belangrijke
kwestie hoe langer hoe meer van haar eind-
punt teruggedwaald tot een discussie over ge-
reglementeerde bewapening en tenslotte be-
gint men nu al weer de mogelijkheid te stel-
len, dat de wereld zich weer in voor-oorlog-
sche gewapende bondgenootschappen zal gaan
verdeelen De geheele, formeele, kwestie' gaat
tussehen DUitschland en Frankrijk; Frankrijk
blijft weigeren toe te slemmen in de r:erbe-
wapening van het tegelijkertijd om gelijkge-
.recntigheid en vrede met Frankrijk schreeu-
wende nazi-Duitschland, terwijl het tevens
met groot misbaar beweert, dat Duitschland
in feite al herbewapend is. Engeland en Arne-
rika doen daarbij hun uiterste best beide lan-
den in ontwapening tot elkaar te brengen,
terwijl zij zelf niet vergeten hun leger en
vloot te versterken en ieder protest daarte-
gen afwijzen met de niets-zeggende verkla-
ring, dat zij hun maximum. nog lang niet heb-
ben bereikt. Wie zal het overigens controlee-
ren? Italië houdt zich bij dit alles onledig met
toe te zien, de voorstellen der anderen te
bekijken en hen daarna in twijfel te laten
over de vraag, welk standpunt het eigenlijk
zal gaan innemen.
Ook thans schijnt de ontwapeningsreis van

Eden op een fiasco te zullen uitloopen. In
ieder geval zal het een kwestie zijn van al
of niet toegeven aan het Fransche standpunt
ten opzichte van Duitschland's bewapening.
Want mochten vroegere Fransche regElerinj?;en
al eens een zekere geneigdbe,id 1!bt concessie
hebben getoond (tot feitelijke concessies is het
nooit gekomen), van de regeering-Doumergue;
waarin menschen zitten als Tardieux en Bar-
thou is het zeker niet te verwachten, dat zij
van haar onzalig veiligheidsstandpunt en haar
verouderde eisch van handhaving der vredes-
verdragen zal zijn af te brengen. Zoo kon men
dezer dagen in de Journal des Debats lezen,
dat dit blad het toejuicht, dat de nieuwe Fran-
sche regeering andere methodes schijnt toe te
passen dan de vorige regeeringen, wier
voornaamste zorg altijd is geweest zich tegen-
over anderen tegemoetkomend te 'toonen en

tenslotte in hoofdzaak toe te geven. Het blad
noemt de methode van Doumergue en Bar-
thou een voorbehoedmiddel tegen zwakte en
is van meerring, dat zij~sverstanden zal
v.oorkomen.
Met welke laatste opmerkingmen het moei-

lijk oneens kan zijn. Want Barthou heeft voor
de Commissie van Buitenlandsche Zaken der
Fransche Kamer mededeelingen gedaan over
zijn besprekingen met Eden, wien hij zijn
vrees omtrent de semi-militaire organisaties in
Duitschland had te kennen gegeven. Ook be-
critiseerde Barthou het Engelsche plan tot be-
wapeningsbeperking, dat, aldus Barthc .
geen rekening houdt met een proefperiode, a, ~ I

Duitschland reeds in het eerste Jaar superio
teit in kanonnen en tanks over Frankrijk
ZO'.l geven en bovendien geen waarborg of
sanctie geeft in geval van aggressie, omdat
eenvoudig overleg, zooals het plan dat wil,
onvoldoende is. Barthou vertelde Eden nog op
de koop toe gewaarschuwd te hebben vo.or
Duitschland's Iuchtvaatteischen. De commis-
sie scheen het met de inzichten van den mi-
nister van Buitenlandsche Zaken eens te zijn,
was althans zeer onder den indruk van zijn
uiteenzetting.
Uit het hierboven aangehaalde kan men ten-

slotte concludeeren wat men wil, maar toch in
ieder geval geen gunstig Fransch antwoord op
Eden's voorstellen voorspellen. Frankrijk
schijnt inderdaad met geen mogelijkheid ge-
haald te kunnen worden uit haar waan, dat
de garantie van den wereldvrede alleen gele-
gen is in een volledige ontwapening van
Duitschland en een zoo hoog mogelijke bewa-
pening van zijn, Frankrijk's, bondgenooten. En
omdat men omtrent Duitschlad's opinie hier-
ovet- ~ ~ , %O~ .moe-
ten veronderstellen, dat Frankrijk _van zins
zou zijn nieuwe dwangmaatregelen tegen
Duitschland te gaan ondernemen. Hetgeen ge-
zien de zeer gewijzigde omstandigheden in
Duit.ehland en zijn betrekkingen lang niet
meer hetzelfde succes zal hebben als vroeger.
Zelfs indien Frankrijk's "bondgenooten" het
zouden toelaten, hetgeen, zooals Frankrijk zelf
wel zal weten, zeer onwaarschijnlijk is. De be-
doeling van Frankrijk lijkt ons eenigszins
duister. Doch het zal niet lang meer duren,
voordat het ronduit met de kaarten op tafel
zal moeten komen.

---------:o:~------

DUITSCHLAND

DE KATHOLIEKE KERK
EN ROSENBERG.

LAATSTE WAARSCHUWING VAN
KARDINAAL SCHULTE.

alleen in, wanneer het een getuigenis van
officieele zijde gevaarlijk acht.
Op het oogenblik is het een stuivertje op

zijl). kant; het plotselinge bezoek van den
Keulsehen kardinaal-bisschop Schulte bij
Hitler op 8 Februari kan een laatste waar-
schuwing beteekend hebben: de beslissende
woorden, die de tegenwoordige rector van
het Duitsche college Maria dell' Anima, bis-
schop, Hudal, in den bidstond voor Duitsch-
land op 11 Februari tegen den geest van
Rosenberg gesproken heeft, droegen onge-
twijfeld een zelfde karakter.
Hitler staat thans voor een zware l'·~slis·
g.

Een belangwekkende beschouwing over de
verhouding tusschen Duitschland en " .
Kerk geeft het R. K. Oostenrijkscfie bl~ ui>.
"Reichspost" van 24 Februari/ ondtl,~n
titel "Rom gegen Hitler". Het/ blad ~t.elt m
het licht, dat het boek van dr ..'Alfred I0s~;,
berg, "Der Mythus des 20sten Jahrhunder~;',
door Rome formeel veroordeeld en op den
index geplaatst, reeds in het najaar van 1933
door het Pruisische departement van Onder-
wijs op de "lijst van aanbevelenswaardige Gisteren werd in het proces inzake de
boeken" gezet was, waarmede het dus van "Kölner Handwer'kskammer" vonnis geveld.
staatswege feitelijk was voorgeschreven voor Dr. Engel werd wegens bedrog en 'ver-
de schoolbibliotheken, ook die der confessic- duistering tot vijf jaar gevangenisstraf en
neele scholen; een boek dat, volgens het oor- 500 M. boete veroordeeld, met verlies van
deel van de "Congregatio Sancti Offici" alle het recht om openbare functies te bekleeden.
dogmen der Kath. Kerk, ja zelfs de grondsla- Thomas Esser (oud-vice-president van den
gen van den christelijken godsdienst ver- rijksdag) werd wegens bedrog en onjuiste
acht, en geheel en al verwerpt. Natuurlijk balansopmaking tot 7 maanden gevangenis
konden de Duitsche bisschoppen deze uitda- en 200 M. boete veroordeeld, beklaagde Wel-
ging niet onbeantwoord laten; zooals het ter tot 2 jaar en 200 M. boete en beklaagde
orgaan van het bisdom Aken mededeeldo, is Pesch tot 1 jaar en een maand en eveneens
daar (en OOK elders) m ..Januan van den 200 M. boete.
kansel nog eens nadrukkelijk tegen het boek I Beklaagde Stelzmann werd vrijgesproken.
van Rosenberg gewaarschuwd, en heeft men
verklaard het onbegrijpelijk te vinden, dat
het boek voor schoolbibliotheken aangeschaft
werd. Dat na dit uitdrukkelijke stellingne-
men de rijkskanselier den heer Rosenberg
het oppertoezicht gaf op allen intelectueelen i

arbeid, hem in zekeren zin tot oppersten pae-
dagoog en leeraar van den staat, waarin zijn
wereldbeschouwing overheerscht, benoemde,
zou verwondering kunnen wekken, als men
aannam, dat de rijkskanselier zich innerlijk De verklaring van Bondskanselier Dollfuss
op dat standpunt stelde, dat zijn verklaring over de nieuwe standen-grondwet heeft alge-
van 21 Maart 1933 en het sluiten van het meen groot opzien gebaard.
concordaat verwachten lieten. Dat dit alles Krachtens de overgangsbepalingen, welke
in werkelijkheid echter slechts voor den zullen gelden tot de definitieve grondwet is
overgangstijd bestemd was, kon niemand afgekondigd, zal bondskanselier Dollfuss dis-
meer betwijfelen, die de in de "Duitsch-oe- tatoriale volmachten krijgen ..
Ioovige" ol'ganen verschenen en nergens ge- Ten aanzoen van de nieuwe grondwet is
dementeerde uitspraak las, die Adolf Hitler thans bekend, dat daarin een verregaande
27 Augustus 1933 op de nat,-soc. leidersver- bevoegdheid der regeering tot handelen in
gadering te Bad Godesberg gedaan heeft: alle groote vraagstukken, de staatspolitiek
"De eenheid van de Duitsehers moet door betreffende, zal worden voorzien, alsmede
een nieuwe wereldbeschouwing gewaarborgd een speciaal recht voor den bondspresident
worden, daar het christendom in zijn tegen- en de regeering tot het afkondigen van nood-
w:oordlgen vor~ niet meer aan de eischen, verordeningen.
die tegenw.oordlg aan de dragers van de De leden van de nieuwe standen-corpora-
volkseenheid gesteld worden, beantwoor-dt." ,ties zullen voor het grootste gedeelte door
Zoo was het voor Rome gemakkelijk de 'de zegeering worden benoemd.

taal te verstaan, die met de benoeming van i

Rosenberg gesproken werd. Het heeft in zijn I Nieuwe regeermg in Vorarlberg.
eigen taal !eantwoord: niet m~.t een politiek I D~ landdag van Vor~rlbel'g h~eft in zijn
protest, do~.h met een kerkelijks damnatio lMaandag gehDuden zrtting de -rneuwa lands-
(veroordeelmg). Dit oor'dee'l stond na~Ullrlijk j reg~.ering. gekozen, welke bestaat uit. 6 chris-
reeds voor een ~eder, die Rosenberg s bo~k telijk-socialen en een vertegenwoordigor van
gelezen h~d, vase Aan particuliere geschnf- de Heimwehr- en op -corporatieven grondslag
ten versput Rome geen woord: het grijpt staat,

et Handwerkskammer-procas.
I
DR. ENGEL, DR. ESSER, WELTER EN

PESCH VEROORDEELD.
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OOSTENRIJK

DE NIEUWE GRONDWET.
BONDSKANSELIER DICTATOR?

I De medische expert heeft een nauwkeurig I'
onderzoek ingesteld van de longen, de nieren
en de lever van den vermoorden Prince, en I
dat zich in die organen vergif bevond, een I
vergif, waarvan de nauwkeurige samenstel-
ling, wegens de weinige ter beschikking *** Na de sensatie-artikelen over de
staande organische stoffen, nog niet vastge- smokkelarij aan de Limburgsche grens en de

MEDISCH EXPERT -VINDT SPOREN VAN steld kon worden. . strooperij in Putbroek, komt de "Tel." nu met
De expert is echter, zooals gemeld, van Iheel veel spannends over Oss. De artikelen

oordeel, dat het een soort chloroform is. worden geschreven door Mr. G. de Jongh. De-
De minister van justitie, Chéron, heeft ze zegt niet aan sensatie te wiZZen doen. De

Hurlaux den substituut van den gewezen kopjes-redacteur weet er echter tite~ boven te
procureur-generaal Pressard, van zijn post fabriceeren, die er toch lichtelijk aan denken
ontheven, op grond van zijn relaties met. doen. De laatste beschouwing had als aankon-
Stavisky. Idiging staan: "Het recht der messen. - Een
Hurlaux trachtte zich door vergif in te repeteerende breuk met roode cijfers". Dit.

nemen van het leven te berooven. Dit werd trekt niet waar? Maar dan de plaatjes van
hem echter belet. Hij is zoo overspannen, dat Jo Spier! Ze zijn pakkend, dat is zeer zeker,
hij naar een zenuwinrichting moest worden maar zijn deze publicaties vrij van gruweli_ike
overgebracht. griezel-propaganda voor de krant? De vorige

keer werden we pijnlijk getroffen door een
schets op 't kerkhof: enkele kale graven met
een kruis hoog en zwart tegen den leegen
achtergrond. Onder elk stond geschreven aan
hoeveel messteken of revolverschoten de daar
begravene was overleden.
Zondag werden we vergast op een s illeven

van messen nà Vastenavond; een verbra a:e
boerderij en een zeer suggestieve plaat v",n.
dronken kerels in den nacht, die lallende en

, brallende "I'j;'e gaan naar moeders toe'!" hUls-
. I kVaticaan opdracht zou hebben gegeven, ce I waarts '.eeren. ..

lovermmcligen op het pauselijk staatssecreta-! We zijn. eerierzijde dankaLtilr. om deze aai
riaat. Ongetwijfeld zal de lezer reeds een te-12n ook om de andeTE~ûlustratws: elke 11,..!dz-i lég"am onder oogcri hebben gehad, dat hem s,trijder teqen- de drankzucht is welkom. Wc:nt

I vau deze anti-clericale oevheging op de hoog- aat de a.ronkenschap h:er de hoofdschl.lw.ge
, te braent. , zs, zegL mr. De .Jongh oo«: .De Ossenaren z ,,11.
. Aanleiding tot genoemd proeest was een I' over het aLgemeen gezellige en vrier>delijkc
feestelijke viering in de kathedraal van Ma- mensciien en op de fabTiek is men over hen
«rid, van den verjaardag der "Katholieke Ac- tevreden. Doch na het werk en na den borrEl

MAD?, D, .26 Februari 1934. tie". is net hommeLes".
De oprichter en directeur van de Kathelle- i Doch aan den al~deren J:.ant doen ons deze

Op drie punten is de pOiJLi2kesituatie thans ke Actie hield hierbij een rede, welke voor de I pubhcattes toch pijn. Is hier met sprake van
zoo klaar als de dag. Dezi.:drie punten zijn al- gevoelens van net sectarisch republicanisme ] öensationeele uitbuiting?
len van zeer belangrijken aard. Het eerste is, stootend heet te zijn geweest. Dit was op zich I WaaTOm de veTkeerde toestanden te Oss _
dat sedert de bijeenkorn a van het nieuw ge- een reden om bij het Vaticaan te protasteeren. ze zijn er! - met zulke groote lappen aan de
kozen parlemem, de kin.:eren der duisternis, Gelukkig was bij de plechtigheid in de kathe- kaak te stenen? Wordt het daardoor beter?
de vrijmetselarij, de poli,jek beheerscht heb- draal en bij het uitspreken van de rede, de Doet de "Tel." hetzelfde van Amsterdam?
ben. pauselijke nuntius tegenwoordig. In deze te- Zijn daar geen teeke:r-ingen en verhalen te
Ret tweede, dat de re~r1Lschepartijen, die genwoordigheid lag wel een reden tot protest. mi.iken. van m~nnen, die m verdachte, lok;alen

Lerroux door het toezeggen van haar stem- Erg geweldig kan die reden tot protest niet naar ztel en hcht;Lam en portemoïuiaie uitçe-
men in de gelegenheid Helden, een radicale zijn geweest, daar er een week voorbij moest schud worden? ZtJn daar geen dteven, dteveg-
minderheidsregeering te vOïmen, ziçh deerlijk gaan alvorens ze als zoodanig werd ontdekt. g_enen dronkaards? Z~}n daar. geen vechtpar-
vergisten, dat dus de kinderen des ·lichts in Toen in de bladen dan ook het gebruikelijke ttJen en moorden Utt mmnenlJd en geldzucht?
vrijheid zich weer eens laten overtroeven door regeeringscommunique verscheen~ waarin van 1-Veetc:Laar de Amsterdamscne g!,i.bus niet over
de kinderen der duisternis. Het derde, dat het zenden van een "in energieke termen ge- te zwtJgen? Komt daar de polttte achter g.e-
Lerroux niet meer is, wat hij was, en te zeer steld protest" den volke kond werd gedaan, heimen der onderwereld? W.ordt er zelfs met
aan diverse ouderdomszw, kten lijdende is, om wist het volk niet eens waar het om ging: deftig gedl'onken en gezondtgd? Hoeveel on-
tegen de uiterst gecompt.ceerde taak, welke niemand had in de predieatle van den direc- bekende grove, g.Dre zonden worden daar ge-»-'" }:<~~ .'F .~ - - Ii<'i....,__""~ . l:e<M" der h..a£ho ......:lte Aéue tel. e.~tlj...::"" p.~ega: X"WW" 'W .l.ti£r iT' eie "Tel.' ~
nisterraad thans is, opgetoJassen te zijn. sage gehoord of gelezen. wingen en teekeningen over?
.Wat het eerste punt betreft, wij hebben I 0 b k d k d

hierop reeds meerdere malen de aandacht ge- Eerlijkheidshalve wil ik bekennen de predi- n ss ge eurt waa en we unnen at niet
. catie noch gehoord noch gelezen te hebben, scherp genoeg veroordeelen, doch in Amster-

vestigd. Door Martinez Barrios te stellen op daar ik ze niet als iets opvallend gepubliceerd dam niet meer? Waarom hekelt de "TeL"
den post van minister van Binnenlandsche heb gezien. dit niet even zeer? Durft ze dat niet? Wel van
Zaken, het mmisterie, van waaruit de meeste Wel heb ik van den inhoud der protest- Oss, omdat dit toch maar in het "donkere Zui-
i:r:.vloed. op het openbare leven ~~n worden nota kennis gekregen en die is ronduit be- den" ligt? Over het "donkere Noorden" was
uitgeoefend, heeft Ler roux de vrijmetselarij, l Iachelijk of brutaal. Zij is zulks, omdat zij echter veel meer sensationeele copie te maken.
nog :vel m d~~ per~o.~n van haar grootmee~- iedere kracht van argument mist en klaarblij- We zijn daar echter allerminst voor. Dat geeft
ter, lil d~ politiek binnengehaald. Met Marti- kelijk slechts is ingegeven door den list om maar ziekelijke sensatie. We zijn wel sterk
nez Barnos deden nog een drietal ande:e per- eens flink te beleedigen. In de nota beklaagt voor het bestrijden der mistoestanden. Dit zal
sonen van dezelfde overtmgIr:.g hun mtre~e zich dus de regeering over de tegenwoordig- echter vooral door geestelijke m.iddeLen moe-
m het minister ie, zoodat tenslotte de meest vi- heid van den Nuntius bij een handeling, wel- ten gebeuren. Denkt de "Tel." daar genoeg
tale posten van het gezagsappar~at ongeveer ke tekort schoot in eerbied voor het regiem en aan? Maar de materiëele mistoestanden mogen
allen door .dra~ers van het schootsv:el werdell de constitutie van het land enz. n'iet vergeten worden. Daar valt ook nog zeker
~edlend. Dit VIertal loge-mllllsteI'~ IS, wat WIJ "Het ergerlijke hiervan", zegt de nota, in te verbeteren.
m Holland zouden noemen, hevel' I'urksch dan springt vooral in het oog, wanneer men be- Deze publicaties over Oss maken aI? o!!,s een
Paa:psch,. veel en veel Iiever. a . denkt, dat dit alles plaats had in een lokaal, onaan!}enamen mdruk door hun eenzt]dtghet~.
Dl~ .. v!ertal heeft geen gelegenheid lat~~ door de regeering zelve ter beschikking ge- Is er tn Oss ook met veel goeds? W~e zal dit

."ooroIJga,:,n on: de wen:chen van. de rechtscne steld. Want ingevolge de wettelijke bepalingen laten zien? Over Rucphen heeft de "Tel." ztch
~m~~r~elt "blhdf gka~e ~a~ WIer stemmen, op de confiscatie van Kerkelijke goederen, zijn vToeger ook eens zoo druk gernC1:akt.De Pas-
b]' m - e ó~ ee eh a ~ne, e_ven,~te dwars- .de kerken en kathedralen van Spanje bezit tOOT e7'van protesteerde krachttg . en men
o~ ien, en e rec t~c e partlJel1 zelve, ver- der natie en worden zij door de regeering zweeg. Kan een ander geen beter hcht op Oss

dacht te maken van s,~atsgevaarhJke plannen. slechts ter beschikking gesteld voor het hou- doen vallen? Wij willen het kwade niet ver-
j\an tdet ?v~rl~e[StCl1enc!~nmVlOeg van de den der religieuze diensten. Kan men zich iets I donkeremaand zien en we zijn overtuigd, dat

vnJm~ se arij IS e e WIJ.en, dat . e regee- belachelijker of brutaler indenken dan een de drank ook in Oss zeer veel kwaad doet,
nnb

6
dwajs IfamkgeSlagen,en.lh

n het geneel geen beroep op gestolen goed tegenover den besto- misschien meer dan zij denken, die er zich zoo
ar el lee t urmen v:ernc tell' !ot nu t02. lene zelf.' warm over maken, maar van een dergelijke
j\an den ()verheerscnend~p invloed van de Het is ondertusschen niet zeker, of de nota eenzijdige voorlichting houq.en wij niet. Ver-

vrijmetselarij IS het te wij ~e~, ,dat een ver- ook inderdaad overhandigd is. Sinds den dag beeLd je, dat wij zoo eens begonnen over Am-
langen, van de reé!h~che mmaernedel1, dat ~e van het communique is sierover het stilzwij- sterdam en Den Haag! Dan zou er wat anders
regeerrug maatregelen zou,nemen tot het hel- gen bewaard. Met velen lijkt het mij niet voor den dag komen.
ste~ var: het gezag; e,n daarmede. van de .open- onwaarschijnlijk, dat men in het geheel slechts __ -==-__ ..,.....-__ "";-:'-:'_.,;i.:!:::S:'::::::::"";;:;"' __
bale orde en velLgj~eld, Werd ingewilligd C!P een minderwaardige manoeuvre heeft te zien ::::;::>
een la~fe en. ayerecllcsch1.wijze, welk~. met m van dat ·deel van den ministerraad, dat aan- door de radicale partij als zoodanig, na te ko-
het minst, JUlSt de orde levende partijen van gevoerd wordt door Martinez Barrios die geen
rechts treft. 1 h id 1 t bOO d' ht h men.H t, . d . duider·k d td' ge egen ei aa voor ijgaan om e rec sc e Deze strooming is hoog merkwaardig en zou

<e. w a~ eeme el r v lJ~, a e eemge partijen te trappen. Zou de nota werkelijk op men misschien evenzeer verblijdend mogen
partij, .welke een gevaa 00< den staat, voor het staatssecretariaat zijn overhandigd, dan noemen. Voorzichtigheid is evenwel geboden,
de openbare orde en vo?r. de veiligheid vorm- zou zij kunnen dienen als een wel buitenge- daar de buitenstaander naar de motie 'en,
~g,. d~ soclallstIs~he palhJ was met de SOCla- woon ongelukkige inleiding van de onderhan- welke deze stroorningen beweging brachten,
Iistische arbeider sume. d Ii reen concord t f d . Vl' h tDe redevoeringen van de leiders, Largo Ca- e mgen ove . 1 aa 0. mo us vrven- slechts kan gissen. oor a snog IS e voor-
ballero en Prieto waarin de arbeiders werden dl. Het IS een onmiskenbaar felt, dat het ope- oarig van een anti-Ioge-stroormng te spreken,
opgeroepen zich 'gewapend en gereed te hou- nen dezer onderhandelmgeI_1. langer op Zich daar men nog niet weet of de motieven, die
den voor de sociale revolutie, redevoeringen laat wachten, dan aanvankelijk verr~lOedwerd, de strooming bepaalden, principieel zijn. De
afgestoken, zelrs in het parlement, waren daar ook. dat Pita Romero, momenteel minister van motieven kunnen evengoed van practischen
om de revolutionaire en gewelddadige gezind- Bunen~andsche Zaken, reeds een maand gele= aard zijn b.v, ingegeven door de overweging,
held van het socialisme te bewijzen als het den w~r~ aangewezen als buiterigewoon ge dat vele leden van de radicale partij met
socialistische pistelerisme en het epidemisch volmachtIgd gezant,' om deze onderhandotjn., leven van beginselen alleen, maar ook vall
misbruik van het stakingsrecht het nog niet gent tek~oer~n, en nog steeds met naar Rome goed-loonende regeeringsposten, zooals gou-
deed. ver ro e~ IS. verneurschappen, staatssecretariaten enz.
Derhalve eischten regeerderswiisherd en Dit trameeren.behoef~ echter, ..niet per .se Inderdaad is het geenszins uitgesloten, dalt

rechtvaardigheid, dat in het bijzonder tegen alarmeerend te ZIJn. Het IS .namellJk geenszms de anti-Barrios-meerderheid der radica e
de socialistische partij en socialistische orga- ~:mwaarschIJnliJk, dat het ditmaal de H. Sto~l partij van meening is, dat men zich niet m
nisaties werd opgetreden desnoods, dat het IS, dIe geen haast heeft. O~ het pauselijk die mate door zijn logebeginselen en loge-
socialisme buiten de wet werd verklaard. staatssecretanaat ill de Vaticaansche Stad liefde moet laten voortdrijven, dat de macnt
Van het door de vrijmetselarij bezette mi- schijnt men op deze regsering Leroux niet bIJ- en het vruchtgebruik van de macht erdoor

nisterie van binnenlandsche zaken, kwam een zonder gecharmeerd te zijn en het geen lang in gevaar komen. En dit gevaar is geenszins
echter zwak decreet waarin verklaard werd, leven meer toe te kennen, kortom men zou denkbeeldig, zooals wij reeds eerder .~chreven.
dat de overheid zou' optreden, tegen alle' po- daar binnen heel goed afzienbaren tijd ~en Indien de regeering niet onmiddellijk beter-
gingen om de orde te verstoren, hetzij deze rechtsche, of rechtseher. Spaans.~he regeermg schap belooft en bewijst, kan Gil Robles, zon-
van rechts of van links kwamen. Alsof alleen verwachten, waarvan natuur-lijk gunstiger der een groot deel van zijn prestige op het
het ministerie van binnenlandsche zaken niet Voorwaarden voor de positie der Katholieke spel te zetten, onmogelijk den steun van ZIJn
wist, waar het om ging. Kerk in Spanje t.e ver~rijgen zouden zij~.. fractie blijven geven. Ik durf met zeggen,
Maar dit was nog niet het ergste van de De ~ll:neste, dUIstere Invloed yan ~e vrijmet- dat Gil Robles al niete reeds een deel van

laffe houding. Er werd 'Ook een maatregel ge- sela:lJ in de Spaansch~ regeermg IS geen fa- zijn prestige heeft verloren. ..
troffen en deze was dat voortaan het uitzen- beItJe, dat de katholieken elkaar vertellen. Kennissen, die twee weken gelede? tot ZIJ11
den van alle politie'ke en sociale redevoerin- Dat de katholieken .geen spoken zien, maar voorstanders behoorden, staan nu uiterst on-
gen via de radio, verboden zou zijn, ook dus t~stbare werkelijkheid, wordt beves~igd door verschillig tegenover hem. Gil Robles "'er~
die van rechtsche voormannen. mets meer of monder, dan verklar-ingen af:: klaart, dat zijn aanhangers met ongeduldig
Een maatregel, wellee blijk geeft van een komstig uit de radlc~e parti] zelf, de .:par~IJ moeten zijn, daar de macht toch ten slotte

moedwillige verwaarloozing van ook maar de van Lerroux, van Banos, en valn de "'!lJmeL- in de handen van rechts moet komen. De pu-
minste discriminatie. selarij. Hoe het nu ZIJ, of d,:,.t ,a~g met alle blieke opinie begint een opwerping t~ for-
Wat is toch het geval? le~en vail d~ radicale partij vnJ~ets~laars muleeren, niet van zin ontbloot, welke IS, dat
Dat het uitzenden van de redevoeringen, ZIJn, of dat lang niet allen "mgewIJd~n van het hier geen kwestie geldt van geduld of

welke de rechtsche leiders houden, politieke de hoogere graden zijn, of dat lang met allen ongeduld, maar van opportuniteit.
en niet minder sociale redevoeringen, een der het maar goedschiks slikken WIllen, dat alle Heeft rechts, zoo is de vraag, met twee
machtigste propaganda-middelen der recht- gezonde, h~t daglicht verdragende belangen honderd afgevaardigden, zich niet twee maan-
sche partijen konden veroorloven, dank zij van de natie worden opgeofferd aan de on- den lang bij den neus laten nemen, twee
zeer ruime propaganda-fondsen. gezonde, . het daglicht schuwend~ belangen maanden waarin rechts met twee honderd
Het onrechtvaardige, ja het verborgen-sec- van een m het geheim werkende internatio- afgevaardigden de opportuniteit had., invloed

tarische van dit uitzend-verbod springt in het nale, .cen feit is, dat een zeer groote meer- uit te oefenen op den gang van zaken?
oog, wanneer men bedenkt, dat deze rechtsche derh~Id binnen de radicale fractie ZIch tegen Voor ons, Noorderlingen bet~ekenen twee
propaganda juist het tegendeel van geweld en den mvloed van de Barnos-groep heeft ,ge- maanden niet zoo het!l veel. WIJ geven onze
ordeverstoring beoogt namelijk den socialen keerd en van LeITOUXverlangt, dat hij oeze poltcitr gaarne den tijd. 1

~ .' - .. h·' 1 t f d it d HtS aansche karakter is anders vooravrede ende bezwermg Van den klassenstrijd. groep. et ZWIjgen op eg 0 an ers Ul e. e p .. . elt~ri en
EAn ander symptoon Van het vrijmetselaars- regeermg verwijdert, jiS het zeer verander lijk en. wisp k l'.~' n

kar;kter dezer reaeerinrr heeft Spanje nog on- Bovendien verlangt deze groep, dat de re- daarmede houdt G!l. Robles, die wer h~ IJ e~
langs kunnen wa;rnel11~n, in de protest-nota, geering eindelijk een begin maakt, .. de be- Europeaansch politicus Iijkt, miSSC len e
welke de regeering haar zaakgelastigde bij het loften, gedaan aan de rechtsche partijen, ook weirug rekening.

FRANKRIJK

IS PRINCE VERGIFTIGD ? OSS.

VERGIF IN HET LIJK.

De commissaris van nolrtie, Bonny, heeft
zich tegen veler verwacbtmg in niet naar
Dijon begeven, om zijn onderzoek in te stel-
len in het mysterie Prince, doch is te Parijs
gebleven, "aangezien daar de meeste inlich-
tingen verkregen zouden zijn".
Een medicus, die belas. was met de autop-

sie van het lijk, zou geconstateerd hebben,
dat Prince vergiftigd zou zijn. '

Rechts op een d'Naalvveg
:0:

LOGE AAN riET WERK.

Een brutale nota aan
het Vat.caan.

(Van onzen con ~s:ponàent.)
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VAerICAANSCHE serAD
Het 1ge Eeuwfeest der

Eucharistie.
OPROEP AAN DE KINDEREN DER

GEHEELE WERELD.

Men seint uit Rome aan de Msb.:
Donderdag 8 Maart a.s. zal Mgr. Bathole-

masi namens het permanent 'EuchanstIsch
Comité door middel van de Vaticaansche
radio een boodschap richten tot de kinderen
der geheele wereld, waarin hij h~n zal v~a-
gen God te bidden,' dat de plechtige vierrng
van de instelling van het H. Sacrament des
Altaars en van het H. Priesterschap, welke
zooals men weet, den 15en en den 22sten
Maart in de St. Pieter zal plaats heben, moge
slagen.
De boodschap zal in verschillende tal€!1

worden vertaald.
De uitzending zal plaats hebben om 16 uur

Midden-Europeesche tijd.)

---0---

DE VOLKENBOi\~V

CONFERENTIE VAN
DERTIEN?

TER BESPREKlNG VAN HET ONTWA-
PENINGSVRI\AGSTUK.

De correspondent te Londen van de "Frank-
furter Zeitung" weet te melden, dat m Engel-
sche regeeringskringen gesproken ~ordt over
een plan om binnen afzienbaren tijd te L,ol1-
den een dertienmogendhedenconferentIe OlJ-
een te roepen, ten emde te trachten, nu Edens
:eis niet buitengewoon veel succes heeft op-
jeleverd, alsnog op het gebied der ont~ape-
ling eenige resultaten te bereiken. President
.oosevelt zou reeds zijn instemming met het
iIan hebben betuigd.

---~-o---

RUSLANV

DE SCRIPBREUK DER
TSJELJut.SK1N,

ALLE VROUWEN EN KINDEREN GERED

De tien vrouwen en twee kinderen, die be-
hoorden tot de bemanning van de in de Pool-
zee verongelukte "Tsjeljoeskin" zijn door
een groot vliegtuig van het ijsveld overge-
bracht naar Kaap Wellen.
Het is den vlieger Ljapidefski en zijn met-

gezel Petrof, die met het vliegtuig "Ant 4"
te Kaap Wellen waren opgestegen, gelukt -te
landen op een door de bemanning daartoe
geschikt gemaakte plek op het ijsveld.

Van de visschers, die op ijsschotsen in de
Kaspische Zee zijn afgedreven, zijn de
meesten gered. De vlieger Bragin bracht met
zijn toestel 3 mannen aan land, die ongeveer
een maand op een drijvende ijsschots hadden
doorgebracht. .
Er bevinden zich thans nog 84 visschers op

'îet ijs, die men door samenwerking tusschen
.chapen en vliegtuigen binnen enkele dagen
Jebouden aan l<rud hoo~ te bren~,.

---0---

VEREENIGDE seTATEN

Economisch ambassadeur
naar Europa.

HIJ :MOET NAGAAN WAT ANDERE
LAND1!,N DOEN VOOR HET ECONO-

MISCH HERSTEL DER WERELD.

De vroegere Amerikaansene ambassadeur te
Rome, Rashburn Child, is Maandag tot am-
bassadeur voor speciale diensten benoemd.
Hij zal op 14 Maart a.s. vertrekken voor een
reis naar Europa, waar hij met de verschillen-
de regeeringen zal spreken over den econo-
misehen toestand, in het bizonder over de op
de economische conferentie van Londen aan-
genomen of ingediende resoluties.. .
r.euter meldt nader, dat Child met g~-

m..cntigd zal zijn, om verbintenissen te Sll11-
ten uit naam van de Ver. Staten, maar dat
hij aan Roosevelt een rapport zal doen toe-
komen. Roosevelt heeft gezegd, dat Child zal
nagaan, wat de andere randen doen om aan
he, economisch herstel van de wereld mede
te werken. Child zal zich eerst naar Londen
begeven.

De Staatsschuld.
GESTEGEN TOT 26 MILLIARD.

De Amerikaansche staatsschuld, die in Febr.
met 984 millioen dollar is toegenomen, is
thans tot bovcn de 26 milliard dollar geste-
gen. Daarmee is haast oen recordstand van
26.6 milliard bereikt, die onmiddellijk na den
oorlog bestond. Het tekort op de begroeting in
?ebruari bedraagt 425 millioen.

Ontploffing in een vliegtuigloods.
Door een' geheimzinnige oorzaak heeft in

een hangar van het militaire vliegveld te Fort
Leavensworth (Kansas) een ontploffing
plaats gehad, zoodat 10 militaire vliegtuigen
een prooi der vlammen werden. Een groote
hoeveelheid wetenschappelijk materiaal werd
eveneens vernield.
De schade wordt op een half millioen dol-

lar geschat. (Naar men zich herinnert, heeft
Roosevelt onlangs een .onderzoek gelast naar
aanleiding van beschuldigingen omtrent sa-
botage aan militaire vliegtuigen.)

--~o---

CHINA

AANSLAG OP JAP ANSCH
GEZANT.

Bij een herdenkings-plechtigheid voor de
gevallen Japansche soldaten en matrozen, en
waaraan werd deelgenomen door tal van
militaire autoriteiten, onder Ierding van den
gezant Ariosji, heeft een Koreaan een bom
geworp.e~, .welke .niet is ontploft. De Japan-
scha militaire politie begon direct een achter-
voJpng, .welke leidde tot arrestatie van den
dader, die volgens de autoriteiten lid is van
een Koreaansche organisatie van terroeisten.
Vel.e. p~rsonen zijn gearresteerd. De militaire
polrtia IS de mee.ninig toegedaan, dat de bom-
aanslag gerfcht is geweest tegen den persoon
van Ariosji. .

. De raad der gemeente Broekhuijzen kwa_l!l
Naar wij van de Karner van 'Koophandel m openbare spoedeischende vergadering bIJ"

en Fabrieken voor Noordelijk Limburg te Ieen. l' .
Venlo vernemen, is een nadere regeling, in- Al e leden waren aanwezig, .
gaande 1 Maart 1134, tot stand gekomen De voorzItter opent de vergadering met

De Ned. R.K. Middenstandsbond zond per inzake de handelsbetrekkingen tusschen gebed! waarna de notulen der vorige ver-
28 Februari jl. het volgende schrijven aan de Nederland en Turkije. gadering werden voorgelezen.
Tweede Kamer, naar aanleiding van het inge- Krachtens deze regeling, die terstond in De heer .Geelen zegt, dat het voorstel vo~r
diende belastingontwerp inzake de besloten werking is getreden, wordt voor een aantal samenvoeging der kassen van Van Megen IS
naamlooze vennootschappen: Nederlandsche gO€deren de uit de Turksche uitgegaan, maar door hem mede IS verde-
"In het vraagstuk van de belastingheffing contingenteering voortvloeiende beperking digd. 1

van Vennootscnappen" stelt onze organisatie van den invoer in Turkije opgeheven. .Spre {er vraagt. waarom dat voorstel nu
zich op het standpunt, dat teneinde onbillijk- Deze vrijstelling geldt tevens voor de gee- met op de agenda IS geplaatst,. ofschoon in de
neden in de verhouding van groet- en klein- deren, die vóór de inwerking treding van de laatste vergadering het punt IS aa~gehouden
ondernemingen te ontgaan, een zoo gelijk mo- overeenkomst nog niet konden worden inge- om het in e.~n voltallIge vergadering te be-
gelijke belastingdruk behoort te worden ge- klaard voor zoover zij thans op de vrije lijst handelen. HIJ meent, dat het de bedoelm.g
.ezd op natuurlijke als rechtspersonen. ..' Itt IS om deze zaak op de lange baan te schui-~ zlJn gep aa s. .. . ven
Ten aanzien van de afschrijvings- en reser- Bij afzonderlIJke overeenkomst IS daarne- . ..

veer.ngspolitiek geniet tot dusverre de rechts- vens bepaald, dat de andere niet op de vrije De Burgemeester. zegt, . dat, a~ngezien hij
persoon een aanmerkelijk grootere vrijheid lijst voorkomende goederen, welke voor de laatste vergadering met geleld heeft en
dan de ondernemer, die een eigen zaak drijft. 1 November 1933 in de douane-entreepots geen der wethouders .. of secretaris er over
Het onderhavige wetsvoorstelontneemt deze waren opgeslagen, alsnog ten invoer zullen gesproken hebben, hij er niet aan gedacht
bijzondere vrijheden, wellee onteg";l1:t.eggelijk, worden toegelaten. " heeft en meel_1t, dat een punt van zoo'n groet
Gen economisch goede beteekenis hebben, aan Aan den anderen kant is voor een Iijst belang eerst m de vergadermg van B. en W.
de z.g. besloten vennootschap. Waar hiermede van Turksche goed.eren de vrije invoer in moet behandel~ worden. Bovendien is het
een vaak gabruikte weg tot ontduiking van Nederland gegarandeerd. .. voorstel nog met rup. . ..
oelasting wordt afgesneden, neemt ons Hoofd- Deze overeenkOIllst is een tijdelijke en De heer Geelen geeft te kennen, dat hij
bestuur hiertegen geen bezwaar te mogen ma- zal uiterlijk na twee maanden vervangen de ver.gadermg zal verlaten, indien het voor-
ken. Echter komt het ons onbillijk voor nu worden -door een definitieve overeenkomst, stel. met behandeld. wordt.
eenmaal deze weg wordt ingeslagen dat' het tegelijk met het hlsschen beide landen te .DIt onderwerp vmdt nog verdere uitwij-
Ontwerp van Wet de vrijheid voo; de z.g. sluiten clearing _Verdrag, waarover de on- ding, totdat de heer Geelen de vergader-ing
open vennootschap volkomen intact laat. De derhandelingen ZlJn aangevangen. verlaat omd~t den burgemeester met tot be-
ongelijkheid ten aanzien van de belastinghef- Voor wat aan de contingenteermg in Tur- handeling wIlovergaan.
iing tusschen de grootonderneming - als re- kije onderworpen blijvende Nederlan~- De heer Hermans meent,. dat er voor de
gel toch uitgeoefend in open vennootschaps- sche artikelen betreft zijn overeenkomstig samensmelting der afdeelmgskassen nog
vorm - en de kleinondernemiog langs den het ter zake geldend~ Turksche decreet, de allen tijd is en verklaart tegen het voorstel
weg v,an de bona-fide gesloten vennootschap eontingenten voor het eerste kwartaal 1934 te zijn.
word onmogelijk gemaakt. verhoogd. , . De notulen worden goedgekeurd. Wel zal

Ons hoofdbestuur meent op grond hiervan Nadere inlich~lÛgen met betrekking tot het verbeterd worden~ dat het voorstel tot op-
zijn ernstig bezwaar tegen het wetsontwerp in vorenstaande ZIJD op het secretariaat van heffing der gesplitste kassen door van Me-
den voorhggenden vorm te mogen kenbaar genoemde Kamer verkrijgbaar. gen is gegaan, maar dat het door Geelen
maken. Naar zijne meening behoort de voor- mede is verdedigd.
gestelde regeling te worden vervolledigd in Een schrijven van den minister van Sociale
dien ~in, dat ?0k aan ~'". open venuootscnap Centraal BUreau voor handel Zaken wordt voorgelezen waaruit blijkt dat
de vrijheden m afschrijving en reserveering er thans voor J. Coenders niets kan gedaan
worden ontnomen, dan wel dat aan de na- met Rusland. worden.
tuurlijke personen dezelfde vrijheden in hun
bedrijfspolitiek worden toegestaan als aan de
open vennootschap blijven.
Met nadruk biedt ons hoofdbestuur deze be-

zwaren in ernstige overwegingen, in het ver-
trouwen, dat ook door uw college zijn ver-
langens ten aanzien van een zoo groet moae-
lijke gelijkheid in belastingdruk tusschen ~a-
tuurlijke- en rechtspersonen kunnen worden
voorgestaan."

BINNENLAND

Wetsontwerp besloten
vennootscha ppen.

R. K. MIDDENSTAND WIL OOK HE OPEN
VENNOOTSC~AP ONDEB. DE BELAS-

TINGHEfi'FING.

Nederlandsche handelsbetrek-
kingen met T~rkijë. Gemeenteraad van Broekhuizen.

---0---
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/2 millioen vrijwillig
aangegeven.

---0---

De lankmoedigheid van den fiscus.
OF MEN ER IN DE INSPECTIE VENLO

OOK VAN "GEBRUIK_MAAKTE."
--0--

De Inspecteur der Directe Belastingen al-
'hier deelt ons mede, dat ingevolge de bekende
aanschrijving van den Minister van Financiën
in deze inspectie, tot heden aangifte werd
gedaan van verzwegen vermogen tot een
bedrag van ± f 2.000.000.- en van verzwegen
inkomen tot een jaarlijksch bedrag van
± f 80,000.~
Nog dagelijks worden aangiften ingediend,

zoodat te verwachten is, dat bovengenoemde
bedragen nog aanmerkelijk zullen stijgen.

40-jarig dienstjubilé.
\

BIJ DE FIRMA WED, H. BONTAMPS.

Gisteren was het 40 jaar geleden, dat dhr.
Arnold Janssen bij de firma Wed. H. Bon-
tamps alhier in dienst trad.

Op het kantoor werd de jubilaris temidden
zijner collega's door de heeren firmanten on-
der overhandiging van een geschenk, geluk-
gewenscht met zijn jubileum. Daarbij werd
de wensch uitgesproken, dat hij met dezelfde
ijverige plichtsbetrachting ook zijn 50-jarig
jubilé zal mogen vieren.

Wielerclub "De Valk."
TRAININGSRIT.

Zondag hield de Wielerclub "De Valk" een
trainingsrit voor hare leden. Aan de start
verschenen een 12-tal deelnemers. De afstand
bedroeg 70 K.M. De uitslag was als volgt: 1.
J. Jansen (onafh.) 1.57; 2. J. v. d. Baan (on-
afh.) 2.04; 3. A. Peeters (amateur) 2.06' met
denzelfden tijd kwamen binnen: 4. P. Smits
(nieuweling); 5. P. Gommans (amateur); 6.
J. Smeets (amateur) en 7. J. Knelissen (nieu-
weling). Eenige minuten later kwamen nog
bmnen: 8. W. Boekholt (nieuweling); 9. S.
Suyling (nieuweling) en 10. Th. Linssen
(nieuweling.) De renners Linssen en Suyling
hadden met eenige pech te kampen gehad.

R. K. Werkliedenbond.
BESTUURSVERGADERING KRING

NOORD-LIMBURG.

WEDERZIJDSCHE GEDEELTELIJKE
OPHEFFIlG VAN INVOER-

BEPERKINGEN.

- :0:' _

Streekplan Voor Noord-Limburg •
De raad is van oordeel, dat, ingeval de

andere gemcenten alle meedoen Broekhui-
zen niet achter zal blijven en z;l de beslis-
sing daarom tot zoolang nog worden uitge-
steld.

De motie der moderne arbeidersbeweging
wordt voor kennisgeving aangenomen.
Mededeeling wordt gedaan van de verda-

ging der beslissing betreffende de vastge-
stelde bouwverordening. Gedeputeerde Sta-
ten aanmerkingen makende op de begroe-
ting voor 1934 geven te kennen, dat tot ver-
sterking der middelen van de afdeeling
Broekhuizenvorst moet worden overgegaan.

De verstoring van het evenwicht in de
begroeting is gekomen door de kosten der
werkverschaffing en krankzinnigenverple-
ging, Vooral de kosten der werkverschaffing
zijn voor de afdeeling Broekhuizenvorst zeer
hoog.

Bij onderzoek der vorige rekeningen is
gebleken, dat de afdeeling Broekhuizenvorst
steeds achteruit is gegaan. Nu zijn bijna alle
arbeiders van de werkverschaffing woon-
achtig in deze afdeeling. Als gevolg hiervan
werd er in één jaar f 1000 meer uitgegeven
dan geraamd was.
In nader overleg met de Gedeputeerde

Staten zal de begrooting worden vastgesteld.
De heer J. Joosten, aftredend lid van het

burgerlijk armbestuur, wordt herbenoemd.
Afhandeling aanvraag ziekteverzekering.
Nadat de voorzitter het besprokene met

dr. Strijbosch aan den Raad heeft medege-
deeld wordt besloten de bestaande regeling
te lat~n voortduren en hiermee de zaak afge-
daan te beschouwen.
Een schrijven van den R. K. Werklieden-

bond betreffende klachten ten aanzien der
werk;'erschaffing en steunregeling, wordt
voorgelezen. De klachten worden door., den
Raad besproken en besloten het schrijven
in handen te stellen van de commissie van
advies, die daarover den Raad wel voorstel-
len zal doen.

Gisterenmiddag vergaderde het bestuur
van den kring Noord van den Limb. R.K.
Werkliedenbond in het bondsgebouw te
Venlo. Voorzitter Cornelissen die de verga-
dering opende, achtte het in verband met
zijn pas aanvaard voorzitterschap en nog
aan te \,ullen bestuursvacatures raadzaam
te komen tot een spoedige vaststelling var:
een te houden kringvergadering.
Nogmaals werd ter afdoening de begroeting
193,! besproken. Vervolgens werden voor den
kr ing te houden meeting besproken. Doel is
een meeting voor den geheelen kring een
voor het zuidelijke en een voor het no'orde-
Iijke gedeelte.

In de eersrvolgends krir ::;vergadering zul-
len naar aanleiding hiervan voorstellen ge-
daan en verwacht worden.
Eveneens werd aandacht geschonken aan

de te houden bondsbedevaart en den Ned,
Katholiekendag.

Hierria gaf de heer van Rooy mede ter
vergadering aanwezig zijnde, een uiteenzet-
ting van systernatisch te organiseeren cur-
susavonden der afdeelingen.
Na een geanimeerde gedachtewisseling,

sloot de voorzitter met den Christelijken
Groet.' .. -

Naar wij van de tamer van Koophandel en
Fabrieken voor Noordelijk Limburg te Venlo
:vernemen, is me! Instemming van de Neder-
dandsche Regeermg opgericht het Centraal
Bureau voor' den handel met Rusland, geves-
tigd te Amsterdarn, Keizersgracht 296, welk
Bureau is ingesteld door een Comité hier te
lande, omvattende de belangrijke Nederland-
.sche en Nederland-Indische bedrijfsgroepen.
, Belanghebben.den bij don handel met Rus-
land kunnen ZIch Voor het verkrijgen van
nadere inlichtingen tot genoemd Buren
wenden,

zou medezeggenschap krijgen in het beheer' Bovendien vielen als slachtoffer van het
van "Ons Buiten", tegen betaling van! 2.50 vuur: 692 kippen en 3450 kuikens. ,.
zouden gezinskaarten beschikbaar worden Nogmaals zij er 'de aandacht opgevesh~d,
gesteld, waardoor kinderen en ouders vrijen dat deze ontstellende cijfers alléén betreffen
toegang tot het terrein. zouden krijgen, ter- boerderijbranden, . waarvan eerrespondenten
wijl bovendien op speelale dagen het terrein van het persbureau V. D. bericht hebben in-
zou gereserveerd zijn voor de leden van den gezonden, zoodat het werkelijke aantal III
Bond. 1933 verkoolde dieren aanzienlijk hooger zal

Discussies. zijn geweest.

Na een korte pauze was er gelegenheid
voor discussies. Hiervan werd een druk ge-
bruik gemaakt, waarbij vragen werden ge-
steld en beantwoord.

Toen daarbij werd teruggegrepen in "oud
zeer" maakte de heer Speetjens daaraan een
gelukkig einde, door voor te stellen, wat
achter ons lag met den mantel der liefde te
bedekken en vol idealen aan het nieuwe te
beginnen. .
Aan het bestuur werd daarna met alge-

meene stemmen het vertrouwen geschonken
en gemachtigd, de onderhandelingen tot .een
goed einde te brengen.

---0---

P,ovincraal IVleuU)~Pater Seelen's Poppen-
ten tOonstelling.

VELE INZENDINGEN. De moord op Carnavalsavond
te Maastricht.

HET BOSSCHE HOF EISCHT 12 JAAR
GEVANGENISSTRAF.

Zaterdagmiddag is het Comité, dat de pop-
pen-tentoonstell~ng ten bate van den Venlo-
schen missionarIS ~ater Seelen, organiseert,
begonnen met het In ontvangst nemen van de
inzendingen. War('l! de verwachtingen hoog
gespannen, ze ziJn overtroffen. Meerdere
.hond~4~om;lep "'Sero.en x_ds bezo~d... De
VerSCneId.enhelct I~ te groot, om hier te wor-
den besproken, trouwens men zou hiermede
-verraad plegen tegen de organisatoren. En-
.kele groote groeperi willen wij hier echter
'toch toch melden, o.~. de missieschool, thee-
;visite, voetbalwedstrud, missieboot, enz. Al
-degenen, die de poppen no.g niet hebben be-
zorgd, doen er goed aan,. dit zoo spoedig mo-
'gelijk te doen; men vergemakkelijkt het de
commissie hierdoor mede. Gelegenheid be-
staat tot ij met Donderdag a.s. eIken avond
'Van 5~6 uur in het Oude Gasthuis. Door de
'commissie is een jury sal?engesteld uit een
9-tal dames, die de [nzeridirigen zullen beoor-
deelen.

Rondvraag.
Bij de rondvraag werd door .een de!, leden

geïn£orD'l.oerd ..aar .r...b-edo

"spothoekje" van ee!l zeker politiek blad,
waarbij de bondsvoorzitter werd aangevallen.
De heer van Meegeren. die het een schimp-

hoekje noemde, gaf daarop een uitvoerige
uiteenzetting van de aanleiding tot dezen
aanval. Oe aanwezigen waren hem daarvoor
dankbaar.
Met den Christelijken groet werd daarna

de vergadering gesloten.

Ve.,·dachte 'tVasniet verschenen.

In den avond van 26 Februari 1933 is te
Maastricht de heer L. Melotte vermoord. Van
dezen moord verdacht heeft destijds voor de
rechtbank te Maastricht terecht gestaan ze-
kere H. M. v. d. S., geboren te Luetgen bij
Dortmund, wonende te Limmel-Maastricht.
De rechtbank heeft hem echter vrijgesproken.

Vanwege het O. M. waren 15 getuigen ge-
dagvaard. Verdachte was niet verschenen. Get.
bosch. In de dagvaarding werd verdachte
moord ten laste gelegd. Hij zou den heer
Melbtte met groote kracht zware slagen tegen
het hoofd hebben toegebracht, hem eenige
ribben hebben gebroken en vervolgens heb-
ben geworgd.
Vanwege het eO. M. waren 15 getUigen ge-

dagvaard. Verda~hte was niet -:erscrenen. Get.
desk. dr. Smedding te Maa~trIcht ..b~vestigde
in zijn rapport, waarin E7~nmschn]vmg werd
gegeven van den gruwelijken toestand waarin
het slachtoffer werd gevonden, dat de dader
naar de verwondil::gen te oordeelen een bok-
ser geweest kon zIJn.. '
Get desk. dr. van Waegenmg te Maastricht

deeld~ mede dat er bloedvlekken waren ont-
dekt op de 'das van den .:verslagene. De jas
bleek schoongemaakt te Zijn. Get. meent dat
er bloedsporen op zijn g~weest. Op de klee-
ren van het slachtoffer zijn vezels aangetrof_
fen van de truis van verdachte., .

Uit de verklaringen van eemge getUIgen
bleek dat de zuster van verd~chte had ~ede-
gedeeld dat hij dien avond niet mee UIt kon
gaan.

De volgende getuige A. de Graaf heeft ~p
den bewusten avond half negen een man. ill
het huis van Wolters zien gaan. Half tien
kwam de heer Melotte thuis. .

Een zinkwerker uit Maastricht, Krzykatski,
had verdachte's avonds nog gesproken, ,maar
mets aan hem bemerkt Ook een caféhou-
der, bij wien verdachte ~et den vorigen ge-
tuige geweest was, had niets vreemds bemerkt.

De advocaat-generaal, requisitoir neme~~,
meende dat ..er voldoende aanwijzingen ZIJn
om een bewijs te construeeren. Wegens dood-
slag requireerde hij 12 jaar gevangenisstraf
met aanhouding van verdachte.
Uitspraak 19 dezer.

---0---

Garnizoen Venlo

R. K. Bond voor Groote
Gezinnen.

Het 13e Regiment te Venlo.
Maél;ndagmorgen arriveerde het 13e Reg.

In.f. ':lIt Maastricht alhier in het garnizoen,
teme~~de gedu~ened deze week aan de geza-
menbJk~ oef~nIngen der geconsentreerde Ve
I~fanterIe ~nfade deel te nemen. De troepen
UIt Maastricht staan onder leiding van Ma-
joor Hoofdinstructeur M. de Jong terwijl de
Kapitein J. Lamberti als detach~mens-com_
mandant optreedt.
In den loop dezer week zullen enkele oefe-

ningen in samenwerking met het alhier ge-
legerde 2e en 17e Reg. Inf. worden gehouden.

Het Maastrichtsche Regiment keert a.s.
Zaterdag weer naar de Limburgsche hoofd-
stad terug.

GRIENDTSVEEN.

Benoeming Rijksveldwachter. Naar wij
vernemen, is tot rijksveldwachter alhier be-
noemd met ingang van 1 Maart den heer S.
Tolnel', voorheen in gelijke betrekking te
Barger, Oosterveen.

Algemeen~ Iedenvergaderfng,

FUSIE KINVERSPEELTUIN.

In een del' zalen van de R. K. Piusvereeni-,
ging hield gisteravond de R. K. Bond voor
Groote Gezinnen een algemeene ledenverga-
dering.
Na opening niet den Chr. groet heette de

voorzitter, dhr. W. Huber, de aanwezigen
welkom.
: De notulen der varige vergadering werden,
na een kleine aanvulling, goedgekeurd.

Mededeelingen. ' 1 L' t tBenoemd tot reserve e UI enan .
Door den voorzitter werd medegedeeld, dat

voor het bezoek aan het op Paasch-Maandag Bij Kon. Bsl. is de reserve 2e luitenant A.
te Den Bosch te houden gezinscongres groe- J. M. van Dijk van het Ze Reg. Inf. benoemd
pen gevormd werden voor gezamenlijk rei- en aangesteld tot reserve te luitenant bij zijn
zen. Met de afdeeljngen Blerick, Tegelen en tegenwoordig Korps.
Reuver worden onderhandelingen gevoerd te
dien einde. ---0---

Het kinderspeelterrein.

Het voornaamste punt van de agenda noem-
de de voorzitter de mededeelingen betref-
fende het kinderspeelterrein.

In de N. Venl. Crt. waren reeds mededee-
Iingen gepubliceerd omtrent de fusieplannen
van den Bond voor Groote Gezinnen met Ons
Buiten te Genooi. Spreker stelde drie vragen
aan de orde: le. wat is op 't oogenblik de
toestand van het eigen speelterrein; 2e. aan
welke eischen moet een behoorlijk speelter-
rin beantwoorden en 3. wat kan bereikt wor-
den door samenwerking met Ons Buiten.
Bij de beantwoording der eerste vraag

wees spr. er op, dat alles gedaan was, wat
mogelijk was, om het terrein in behoorlijken
staat te brengen. Ondanks het ijverig werken
van bestuur en de goede zorgen van mede-
helpers als de neeren Spiertz, van Keeken en
Heesbeen, welke heeren een warm woord van,
dank werd gebracht, alsook aan burgemees-
ter mr. Berger en het gemeentebestuur, die
in alles ter wille waren, ondanks dat alles
beantwoordde het speelterrein niet aan de
gestelde verwachtingen. Het beroep op finan-
cieele hulp der leden voor extra-bijdrage
bracht evenmin het verwachte resultaat.
Meer dan de helft der kwitanties kwam on-
betaald terug.
Spr. belichtte de voorwaarden, Waaraan 'n

goed speelterrein moet voldoen en wees er
ten slotte op, hoe door een gevormde com-
missie, bestaande uit de heeren Gielen, Car-
dinaals en den voorzitter! besprekingen ge-
voerd werden om te komen tot samenwerking
die tot een grootsch geheel zou kunnen ko-
men, terwijl gescheiden werken niet tot vol-
heid zou brengen.

Met den directeur van "Ons Buiten," den
W. Eerw. Heer Kapelaan Lucassen, was op
schappelijke wijze een regeling getroffen.

Bij fusie zouden de eigendommen van den
Bond overgaan aan "Ons Buiten," de Bond Totaal "." .....•.. 0 •• ti " •••• ~ • 1662 dieren

Veeteelt
Inlevering van rundvee.

Aangezien het den laatsten tijd voorkomt,
dat door leveranciers minder dieren worden
aangeboden, dan door hen zijn aangevraagd,
wordt er nogmaals op gewezen, dat zulk een
handelwijze de Crisis-Rundveecentrale aan-
leiding kan geven tot het treffen van maatre-
gelen, welke voor de betrokkenen onaange-
name gevolgen kunnen hebben.

Tevens wordt er nogmaals op gewezen, dat
de Crisis-Rundveecentrale zich het recht Voor
behoudt, wanneer haar na levering blijkt, dat
een rund niet aan de door haar gestelde Voor-
waarden voldoet, de overnemingsom met 40
pct. te verminderen.

---0-

HORST

Stille Omgang.
DE VOORBEREIDENDE VERGADERING.

De jaarlijksche vergadering van den Stil-
len Omgang was ook dit jaar druk bezocht.
De Hoog Eerw. Hee~. Deken opende ~e ver-
gadering en sprak ZIJn groote voldoenmg uit
over de talrijke opkomst. Hij heette allen
harteliik welkom vooral den spraker de Z.
Eerw. ·Pater Govaerts van het klooster Brak-
kensteijn. Door den. spreker werd een zeer
boeiende rede met lichtbeelden gehouden.

Door den heer Peeters werd het plan :van
de reis besproken en voorgesteld 0In; 'I'ien-
ray als verzamelpunt aan te Wl]Zen .m ver-
band met de deelnemers van de omliggende
derpen en den toch te beginnen met een
Lof in de kerk van O. L. Vrouw van Lourdes
te Tienray. Vastgesteld werd om te 7,15 te
kunnen bijwonen.

Na de vergadering werden reeds h~.el wat
kaartjes voor de reis besproken~. terwijl deze
voor Horst nog verkrijgbaar zijn bIJ.. G. H.
Peeters voor de omliggende dorpen bIJ E . ..,.
d. Voort te 'I'ienray,

Slachtoffers van boerderijbranden.
IN'1933 MINSTENS 1662 ZOOGDIEREN

VERBRAND.

De Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren
heeft gedurende het geheele jaar 1933 aan-
teekening gehouden van alle bij het pers-
bureau Vas Diaz ingekomen berïchten, waarin
sprake was -van stal- en dergelijke branden,
waarbij dieren om het leven zijn gekomen.
Uit de ons toegezonden gespecificeerde lijst

blijkt, dat in het afgeloopen jaar zijn ver-
koold:
Paarden .• 0 c e. G , •••••••••••••

Koeien .......••••.••••••••
Kalveren •.•••••.••••••••••
Varkens •............••••..•
Schapen en geiten •...• '.' •••

73
553
112
907
17
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SPORT EN SPEL.
Wat Hitler doet is goed gedaan! ?

KAPELAAN LEIJENDECKER
VEROORDEELD.

De toestand der overige vijf is hopeloos. Drie
andere matrozen zijn door de golven dood aan
land gespoeld.
Op de andere helft van het schip, dta nog op

de rotsen hangt, bevinden zich de kapitein
en de overblijvende elf koppen der beman-
ning.
_ Alle. reddingspogingen zijn tot nog toe
vruchteloos gebleven.
Men vreest, dat ook zij ten doode zijn op-

geschreven.

GemengtJ Nieuws--
'f1Bata"-fabriek In Holland,----------:o::--~------

Concordia-So S. S, 3-1.

I O~der ideaal voetbalweertje brengt Con-
Bakhuys naar H, B. S, ? cordia de bal aan 't rollen. Wij zien direct

• ee':l gelijk ..opgaande strijd, om beurten zijn
Bakhuys, die onlangs uit Indië terugkeerde belde partIJe~. m den aanv~l. De beide ach-

en voor den wedstrijd tegen België van 11 terhoeden bliJ':,'en voorloopig nog meester
Maart a.s. gekozen werd als middenvoor van van hun terrem.
het Nederlandsche elftal, zal zich naar "Het Wanneer er geruimen tijd gespeeld is,
Volk" verneemt, binnenkort te 's Gravenhage pl.aatst de Coneerdia-spil mooi voor doel en
vestigen en zal dan zeer waarschijnlijk het VIssers bezo~gt met .et;n mooi pracht schot
komende seizoen voor H. B. S. uitkomen. aan Concordia de Ieiding, 1-0. Evenwel,
Voor Z. A. C., dat na' Bakhuys' terugkomst lang heef~ Concordia van dezen voorsprong

aanmerkelijk aan kracht heeft gewonnen, zou geen plezler,_ want spoedig maakt S.S.S., met
dit een geducht verlies beteekenen. een schot van links, gelijk, 1-1. Tot de rust

-gaan bt;~de partijen goed tegen elkaar op.
Met gelijken stand 1-1 komt de rust. .
Na .de . rust is, Concordia .in de. meerder-

heid: Aanval op aanval wordt opgezet. Het
beslissende schot blijft echter nog steeds ach-
terwege. De enkele S.S.S. aanvallen worden
door de Concordia-achterhoede goed onder-
s~hept: BIJ een Coneerdia-aanval plaatst de
Iinksbinnen . mOOI voor. Bartels mist. Maar
Heijnen schle.~ beter,. 2-1. Direct daarop is
het weer Heijnen, die den voorsprong ver-
groot, 3-1. Met onveranderden stand komt
het einde.

HET LIMBURGSCHE
ELFTAL.

Na afloop van den wedstrijd Noord-Zuid
te Spekholzerheide vergaderde de elftalcom-
missie in het clublokaal van Juliana, waar
de Limburgsche ploeg als volgt werd sam en-
gesteld:

Pöttgens
(Miranda)

Voorjans Neelen
(Juliana) (Roermond)

Imkamp Holthuysen S. Heger
(Roermond) (V.O.S.) (V.V.V.)
Geradts van Loon van Rhee
(Hendrik) (Roermond) (Tegelen)

Quaedvlieg Holthuysen
(Palemig) (V.O.S.)

Reserves: Holla (V.V.V.), Janssen (M.V.V.)
M. van Loon (Roermond) en Jörissen
(Juliana.) ,

Groeiende zwemlust m Limburg.
Oprichting van den Kling "Limburg"
van den Koninklijken .Nederlandschell

Zwembond. '

Zaterdagmiddag had te ... tt ·.ret een verga-
dering plaats van afgevaardigden van alle in
Limburg gecestigde en bij den Kon. Nederl.
Zwembond aangesloten vereerrigingen, waar-
bij de Kring "Limburg" van genoemden Bond
opgericht en het Reglement werd vastgesteld.
Het groote aantal afgevaardigden, (alle

zwemclubs waren vertegenwoordigd en had-
den tot den Kring toe), bewijst wel de groei-
ende zwembeweging in onze Provincie.
Tot den Kring traden toe de vereenigingen:

Zwemvereeniging Oranje Nassau, (Z.O.N.) te
Heerlen; Zwemvereen. Maastricht M. S. V.;
Maastrichtsche Zwem- en Poloclub M.Z. en
P.C.; Zwemver. Roermond; Zwemv. Sittard;
en Zwemver. Brunssum.
- De nieuwopgerichte zwemvereemgmgen
Susteren en Venlo hadden ook een deputa-tie gezonden.
Als eigenaardigheid vermelden we het feit,

dat de Zwemvereeniging Susteren, sinds kor-
ten tijd door een "niet-zwemmer" opgericht,
thans reeds 165 leden telt.
Voor Venlonaren bestaat de gelegenheid op

de a.s. Vrijdag in Hotel Dielen tg houden ver-
gadering zich voor het lidmaatschap' op te
geven.

I.V.C.S. 2e KLASSE.

Parmingen I-D,E.S. I 2-1.
In een vlot gespeelden wedstrijd is het Con-
cordia gelukt beide punten in de wacht te
sleepen. De thuisclub probeerde vandaag de
zooveelste opstelling. Zooals de ploeg van-
dag gespeeld heeft, heeft ze nog het best
voldaan, met Pietje op' de midhalfplaats
stond er een spil, klein in bouw maar groot
in daden. Trouwens de heele ploeg heeft
heden van begin tot einde gewerkt voor wat
ze waard was, waarbij keeper Engels een
groet aandeel in de overwinning heeft ge-
had. Swalmen is een ploeg van vlugge, harde
werkers, die van geen opgeven weten. In de

Zooals bekend heeft de Tsjecho-Slowaak-
sche schoenenfabriek "Bata" te Best' (N.-B.)
grond gekocht om daal' een fabriek te vesti-
gen. Dat gebeurde ongeveer een half jaar ge-
leden; het terrein is groet plm. circa 160 ha.
Snel is met de bouw begonnen en thans zijn
verrezen twee fabrieksgebouwen, elk van 80
bij 20 m. Voorts zijn opgericht een ketelhuis
en tien woningen; een gezellenhuis is nog in
aanbouw. "Bata" heeft op het terrein beton-
wegen aangelegd. Wellicht zal. de fabriek
reeds in de volgende week gedeeltelijk gaan
werken, voorloopig met één 'band.
Zoo heeft de Bata- zich in Noord-Brabant

gevestigd. De Tsjechisch-Slowaaksche fabriek
gaat de Waalwijksche industrie beconcurree-
ren "in eigen huis".
Uit gesprekken welke wij onlangs met N.-

Branbanters hebben gehad, is ons gebleken
dat men zich niet al te ongerust maakt. '
,.,Bata" concurreert toch al, tot nu toe met

ge.l.mporte~rde .scho.enen. Die mededinging
blijft, In dit opzicht IS er weinig verschil. Ech-
ter de Bataschoenen zullen nu worden ge-
maakt met Nederlandsch leer. Dus', meer
werkgelegenheid. Samenvattend meent men
dat de voordeelen de nadeelen zullen over~
treffen.

voorhoede is de rechtsbuiten de gevaarlijke
man door zijn snel rennen en goed schot.
Concordia wint den toss en Swalmen trapt

af. Direct zit. er reeds een flink tempo in.
Het spel is nauwelijks 5 minuten oud, of
uit een mooie voorzet van rechts schiet Lom-
men ineens in, 1-0.

Swalmen forceert een corner welke rake-
Iinsg langs de goal geplaatst wordt, de kans
gaat verloren, doordat de linksbinnen off-
side staat. Swalmen forceert een corner wel-
ke rakelings langs de goal geplaatst wordt,
de kans gaat verloren, doordat de linkbinnen
offside staat. Bij een gevaarlijke aanval der
bezoekers wordt een der aanvallers in het
strafschopgebied gehaakt, hetgeen Swalmen
een penaltyoplevert. Het harde schot wordt
'door Engels keurig gestopt. Bij een der vol-
gende aanvallen van D.E.S. breekt de rechts-
buiten door en de bal belandt na diens schot
bij Suilen, die vrijstaande, dankbaar van de
hem geboden kans profiteert, 1-1. Hierna
heeft de thuisclub het eerste succes, als bij
een scrim age voor het D.E.S.-doel de bal
bij Kessels belandt, die direct het net voor
de tweede maal doet trillen, 2-1. Hoe hard
er ook gewerkt wordt, tot rust, weet geen
der partijen meer te doelpunten.
Na de rust is het begin een slappe vertoo-

ning. Swalmen verknoeit reeds direct een Onze verbinding met het Noorden.
paar goede kansen om gelijk te maken. Aan
de overzijde schiet Lomm van groeten af: De gemeenteraad van Nijmegen heeft dezer
stand naast, terwijl een door Juicken kei- dagen besloten om ten behoeve van het veer
hard ingeschoten bal in het zijnet belandt. eenige weegtoestellen aan te schaffen. De be-
Hierna komt Quicken bij een aanval te val- doe lmg van dit raadsbesluit is om aan een on-
len en moet wegens een onwillige knie het gewensenten toestand een einde te maken.
veld verlaten, van Dooren komt hem ver- Den laatsten tijd neemt het vervoer met
vangen. Doordat de thuisclub zich te veel auto's van groote afmetingen sterk toe en het
op verdedigen gaat toeleggen, komt Swal- is geen zeldzaamheid, dat vrachtwagens of
men hoe langer hoe meer in den aanval. touringcars met een gewicht tot 15 ton van
Deze methode van verdedigen deugt niet, de het veer gebruik te maken. Op dergelijke
beste manier van verdedigen is nog steeds zware vrachten zijn noch de aanlegsteigers,
flink aanvallen. Hoe de bezoekers ook zwoe- noch de ponten berekend en het gevaar is dan
gen, Engels is niet te passeeren. Plotseling ook lang niet denkbeeldig, dat door overbelas-
denken we de thuisclub den voorsprong nog ting eerstdaags een ongeluk gebeurt. De vroe-
te ZIen vergrooten als van Dooren is door- de vaderen van Nijmegen wl!nschten den put
gebroken, deze keurig voorzet en Rutten op te dempen voor het kalf' verdronken is. Er
een paar meter afstand alleen voor den kee- bestaat een voorschrift, dat wagens met ex
per komt te staan. Gelukkig voor de bezoe- grooter gewicht dan 7 torr. niet mogen wor-
kers schiet hij juist in keepers handen. Hoe den toegelaten, doch aan deze bepalmg kon
Sw~lmen ook zwoegt om den gelijkmaker, bezwaarlijk de hand worden gehouden, daar
er I~ geen doorkomen meer aan en als de Icontrole, .bl] gemis van een weegtoestel, uit-
scheidsrechter einde fluit, heeft de gelukkig- gesloten IS.. .
ste gewonnen. De leiding was bij scheids- Het Iigt thans m de bedoelmg van het ge-
rechter Schattorje in goede handen De wed- meentebestuur de aanlegsteigers en brugvak-
strijd begon te 4 uÛr en trok een r~cord aan- ken zoodanig te verzwaren, dat vrachten tot
tal toeschouwers. een maximurn gewicht van 10 ion zonder be-

zwaar kunnen passéeren. Zwaardere voertui-
gen worden worden dan zonder pardon ge-
weigerd.

Indien Ged. Staten van Gelderland goed-
keuring aan het betreffende raadsbesluit ver-
leend hebben, zal de controle onmiddellijk
worden toegepast, nadat zulks in ruime mate
door het geheele land is bekend gemaakt.

Gisteren heeft op den Amsterdamsehenweg
te Amstelveen et;n brutale roofoverval plaats
gehad ten huize van den veekoopman H. J.
Gels. De woning ligt op eenigen afstand van
den grooten weg, iets in de laagte en ongeveer
15 meters verwijderd van de naastbijzijnde
huizen. Te 10 uur des ochtends vervoegden
zich 2 mannen aan de deur, die, toen de
vrouw des huizes die alleen thuis was open
deed, voorgaven een bouquet bloemen te ko-
men afgeven, dat zou zijn besteld, doch waar-
van de bewoonster niets afwist.

Zoodra de deur geopend was, zijn de man-
nen naar binnen gedrongen, hebben de vrouw
tegen den grond geworpen, haar vervolgens
aan handen en voeten met een electrisch

SCHIP TEGEN DE· ROTSEN' snoer vastgebonden en een prop in den mond
geduwd. Toen de vrouw weerstand bood ga-

GESLAG1ii'1\T ven zij haar een harden slag op het h~ofd,
£.J. 'I. tengevolge waarvan zij een bloedende wonde
~ bekwam.

REEDS t2"SeHEl"ELINGEN' VERDRONKEN. Daarna hebben zij in de woning alles on-
, derstboven gehaald.

BOEKAij,~S~,. 6 Maart. ' Uit het bure,au, dat was geopend, hebben zij
In de nabijheid van Constan~za strandde het een hoeveelheid geld gestolen, evenals uit de

van Istamboel komende=:petro-,. brandkast, welke zij met een sleutel hebben
leumschip "Santoni", welks machines onklaar kunnen openen.
waren geraakt. In totaal hebben zij ongeveer 200 a 300 gld.
T~en de ter hulp gesnelde reddirrgsbooterr gestolen; - - . -

na~I] het gestrande schip kwamen, brak het Verder hebben zij blijkbaar niets van hun
SChIPonder den druk der golven midden door. gading gevonden.
De eene helft zonk onmiddellijk. Zeventien De mannen zijn er tenslotte vandoor gegaan
leden der. bemapm~g, onder wie eenige offi- zonder een spoor achter te laten.
eieren, WIsten ZIch m een reddingsboot te be- . De vrouw slaagde er na korten tijd in zich
geven welk~. echter omsloeg. los te werken en heeft toen hulp van om-
Aan ve~r.le? hunner gelukte het na boven- wonenden ingeroepen.

menschelijke inspanmug den oever te berei- De politie heeft een uitgebreid onderzoek
ken. ingesteld.

Negen hunper stierven, voordat zij naar Mevr. G. heeft een vrij volledig signalement
een ziekenhuis konden worden overgebracht. van de daders kunnen geven.

Latere BeTIchten

---0-

Rivierberichl

Waterhoogte Maas, Venlo,
Stand op 6 Maart 1934 te 8 uur 's morgens

1083. Val 6 c.M.

'TEGELEN

Mutatie Ned, Spoorwegen,
Met ingang van 18 Maart is de heer M.

Th, A. Nijssen, telegrafist, overgeplaatst van
Heerlen naar Tegelen.

Schutterij St. Antonius.
Uitslag gehouden schietwedstrijden.

Zondag had in. café G. Doesburgh de
finale plaatst van de door de bovenge~oem-
de schutten] georganiseerde schietwedstrij-
den, w':l~rvan de uitslag was als volgt:
Ie prus W. Leenen, heerenrijwiel' 2e prijs

F. Faassen, klok; 3e prijs J. Engefu, electri-
scl?e lamp; 4e 'pl'lJs Ger. Gielen; 5e prijs Hen-
dricks: 6e prrjs J. Faassen.

MEERLO. ~
Pater Coenders (Meerlonaar van geboete)

mocht bIJ zijn vertrek naar Surigao vanzijn
dorpsgez:.ooten .e,:ne som van f 1100 ten
bate zIJner: II_lIsSIe.ontvangen. Deie daad zal
v?or de mI~slOnans weel steeds een groote
troost en dlerb.~ar aandenken aan zijn ge-
boorteplaats bl ijven,

Jaarvergadering Boerenbond. - De Boe-
renbond. van MeerIo houdt eene algemeene
vergadering op Zondag 11 Maart des nam.
om 4 uur m de oude school. De agenda be-
vat de volgende punten: I e opening; .2e. no-
t~len; .3. Jaarverslag; 4. rekening en verant-
woording over 1933; 5. mededeelingen; 6.
rondvralig en sluiting.

---0---

OOST-BRABANT

Brand te Overloon.
SCHUUR MET LANDBOUWGEREED-

SCHAPPEN AFGEBRAND. "

~istermorgel1 omstreeks 10 uur !rak plot- .
selmg brand uit in de landbouwschuur van
den landbouwer . H. Tiessen boerderij De
Rou"",:". De geheele senuur e~ alle landbo~w-
machmes en gereedschappen alsmede een
~rooie partij briketten en bra'ndhout gingen
m vammen op. Enkele kippen verb;andden.
eveneens. Het woonhuis met stallen welke
slechts 5 a 6 M. van de schuur ver~lTijderd
la~en:. ~leven gespaard, dank zij de goede
windrichting en het flinke optreden van de
brandweer. Oorzaak van den brand is onbe-
kend, verzekenng dekt de schade,

:- _I ~~~~~--~----------------------------------------------------
..!1 Heden 'overleed tot onze diepe droefheid, na
, een Iangdurig smartvol, doch met geduld ge-

dragen Jijden, meermalen gesterkt door de
Genademi~delen onzer Moeder de H. Kerk, zacht
en .kalm, m den ouderdom van 40 jaren, mijn innig
geliefde echtgenoote, moeder, dochter, behuwddoch,-
ter, zuster, behuwdzuster, tante en nicht

MARIA HENDRIKA HUBERTINA JENTJENS,
echtgenoote van

I Johannes Andreas Peters.

Wij bevelen hare ziel in uwe godvruchtige gebe-
den aan.

J. A. Peters.
Marietje.
André.
Hubert.
Agnes.
Familie Jentjens
Familie Peters. .

MAASTRICHT, 4 Maart-1934.
Heerdergroenweg 31.

De plechtige lijkdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaats hebben a.s, Woensdag 7 Maart om
9 uur, in de Parochiekerk van den H. Martirrus te
Tegelen.

Bijeenkomst aan het ouderlijk huis te Tegelen,
Kerkstraat 11, om 8A5 uur.

De H. Rozenkrans zal gebeden worden Dinsdag-
avond te 7.30 uur, - in de Rectoraatskerk van het
H. Hart, Scharnerweg, Maastricht.

Begrafenis-Onderneming "St. l\'lartinus", Tegelen.
Telefoon No. 1129.

Geen vervelooze deurel1
en ramen meer • gebruik

DRIEHOEKZEEP
zacht • zuiver en zindelijk

In eertons verpakt.

[tl ;J1-J :[elj :t4j~il
MW 8

K Iok -a dverte ntiën

Van ooer de Grenzen

Het Schöffengericht te Aken veroordeelde
Zaterdag Kapelaan Leijendecker uit Aken
die van den kansel critiek had uitgeoefend
op een rede van minister Goebbels tot 1
maand gevangenisstraf. '

DE WEERAFDEELINGEN
DER N, S, B.

Programma Radio-Centrale Venlo.
WOENSDAG 7 MAART 1934.

HUIZEN en HILVERSUM volledig program.

Derde Programma:
7.20-8.20 Langenberg; 10.55-2.05 Langen-

berg; 2.05-4.35 Kalundborg; 4.35-5.20 Lan-
genberg; 5.20 -7.30 Brussel; 7.30-11.50 Lan-
genberg.

-
VAN EEN MILITAIRE ORGANISATIE OF
GEOEFENDHEID ALSNOG GEEN SPRAKE.

---0---

RudiO
Op vragen van het Tweede Kamerlid van

der Heide heeft de voorzitter van den raad
van ministers, de heer Colijn, geantwoord:
Omtrent de "Weer-afdeelingen" bij de

N. S.- B. was der regeering het noodige be-
kend. Een nader onderzoek heeft niet kunnen
doen blijken, \dat de lichamelijke opleiding
van de leden dier afdeelingen uit iets meer
bestaat dan uit sport, boksen, wandelen e.d.
Hoewel de titulatuur bij de indeeling zou kun-
nen doen denken aan een militaire organisa-
tie,. is voorshands van een dergelijke orgam-
satie of van werkelijke militaire geoefend-
heid practisch weinig of geen sprake.
Als vas~staande kan worden aangenomen,

dat de leiding der N.S.B. niet wenscht, dat
de leden gewapend zijn. Dit geldt ook voor
de W.A. Een verbod is door de leiding uitge-
vaardigd, volgens hetwelk geen lid een wapen
mag hebben ,op straffe van royement. Aan
dat verbod blijkt practsich streng de hand te
worden gehouden. -
Al is de- regeering niet zoo snel in het als

waarheid aannemen van allerlei geruchten, zij
IS toch vooor wat betreft de wapensmokke-
larij en het eventueelopslaan van wapenen
door politieke organisaties, hetzij dat deze be-
hooren tot fascistische, hetzij tot andere re-
volutionaire bewegingen, bijzonder waakzaam.

Voor zoover aan de vraag door het ant-
woord op de vorige de feitelijke grondslag
niet is ontvallen, merkt de ondergeteekende
op, dat, mocht een politieke formatie hier te
lande practisch overgaan tot het vormen eener
in wezen militaire organisatie, de regeering
niet zal aarzelen tot opheffing daarvan de
noodige maatregelen te beramen.

(Wijzigingen voorbehouden.)

Weesbenebt

Matige tot krachtigen later afnemende
Zuid-Westelijke tot Westelijken wind zwaar-
bewolkt met tijdelijke opklaringen ' enkele
regen- of hagelbuien, later iets ko~_der.
Verdere vooruitzichten: Tijdelijk opklarend

en iets kouder.
Zon op ë.38 uur, onder 17.46 uur.
Maan op 24 uur, onder 7.42 uur.
Lichten op van's vonds 18.16 uur tot des

morgens 6.05 uur.

---0-

Marktberu ..hien

PRIJZEN DER VENLOSCHE
VEILINGVEREENIGING,

Marktbericht van 5 Maart 1934.

Boerenkool 3.-4.50; Koolrabi 0.40; Breek-
peen 4.-4.60; Prei (stuks) 0.40-0.90; idem
(bos) 1.10-2.60; Rabarber 10.10-11.20;
Schcrseneeren 3.-6.10; Selderie 2.-5.70;
Spruiten 16.10-19.10; Witlof 14.60-16.-;
Kasproductent Spinazie 23.10-27.70.

COOPERATIEVE ROERMONDSCHE
EIERMIJN, ROERMOND.

.Aanvoer 4.600.000 stuks. Prijzen: groote
eieren 2.30-3.70 per 100 stuks; kleine eieren
1.90-2.20 per 100 stuks; eendeneieren 2.50-
3.20 per 100 stuks.

COOPERATIEVE VEILINGVEREENIGING.

VENLO, 5 Maart.
Aangevoerd 2.075.000 eieren; kipeieren

2.50-8.80; kleine eieren 2.00-2.25; eenden-
eieren 3.00-3.40.

Een pijnlijk bouquet.
TWEE ONVERLATEN DRINGEN

EEN WONING BINNEN.

2 Maart
II. 7;.,ti1/.
" 58.9)
" 9.781/2
" 34.65

Financiëelè BeTlchle-n

Amsterdamsche Beurs
Het verloop der wisselkoersen was gisteren

5 Maart 5 Maart
Londen 7.54l/. Weenen
Ber~!jn 58.921/2 Kopenhagen J3.75
Parijs 9.71:;11. Stockholm 39.-
België 34.631J2 Oslo 38.-
Zwitserland 48.021/2 New-York i.-R)3,',

WISSELKOEI<SEN VAN I<U I I 'ROAM.
5 Maart

Londen II. 7.54'/.
Berlijn ,,;8.94
Parijs ., 9.781/2
België .. 34.631/2

t Tot onze diepe droefheid, overleed heden na
, een kortstondige ziekte, gesterkt door de Ge-

nademiddelen onzer Moeder de H. Kerk, in
den ouderdom van 24 jaar, onze inniggeliefde doch-
ter, zuster, behuwdzuster en tante,

NELLIE PEETERS.

Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene
in Uwe godvruchtige gebeden aan.

De diepbedroefde familie,

DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN LIMBURG,

brengen ter algemeene kennis, dat van 10 Maart 1934 af
ter secretarie der gemeente Maasbree kosteloos voor een
ieder ter inzage zijn nedergelegd:
het met redenen omkleed advies van de Centrale Com-

~issie voor Ruilverkaveling omtrent een bij hun college
ingekomen aanvraag om ruilverkaveling van gronden,
gelegen onder de gemeente Maasbree;

de in artikel 18 der Ruilverkavelingswet bedoelde kaart
van het blok van ruilverkaveling; en

eene lijst van hen, die bij het kadaster bekend staan
als eigenaren van- of rechthebbenden op de in het blok
gelegen perceelen.

Tevens roepen zij bij dezen de hierbedoelde eigenaren
of rechthebbenden of hun schriftelijk gemachtigden op
ter bijwoning van de vergadering, welke op Woensdag,
16 Mei 1934, des voormiddags te 10 uur, in het Patronaat
te Maasbree zal gehouden worden onder voorzitterschap
van een lid van hun college.

Meergenoemde eigenaren of rechthebbenden worden
bovendien dezerzijds nog bij aangeteekend schrijven op-
geroepen voor deze vergadering. Op het niet ontvangen
van deze oproeping kan geen beroep worden gedaan.

V óór het houden van voormelde vergadering, doch
uiterlijk vóór 1Mei 1934 kunnen belanghebbenden hunne
bezwaren schriftelijk tegen de ter inzage gelegde stukken
bij hun college indienen. Zij, die buiten het blok gelegen
perceelen in de ruilverkaveling wenschen te zien opgeno-
men, kunnen in persoon of bij schriftelijk gemachtigde
op voormelde vergadering verschijnen, mits zij ten minste
acht dagen te voren hun voornemen daartoe, onder over-
legging van uittreksels uit het kadastrale plan en den
kadastralen legger, die perceelen betreffende, aan hun
college hebben kennis gegeven.
Belanghebbenden kunnen hun bezwaren in de verga-

dering mondeling te berde brengen.

De Gedeputeerde Staten voornoemd,
E. VAN HöVELL, Voorzitter.
J, H. JASPAR, Griffier.

MAASTRICHT, 2 Maart 1934.

Openbare Kennisgeving.

Ruilverkaveling te Maasbree.

Tegelen. Willem Peeters.
Mathea Peeters-Knapen.
Anna Wilms-Peeters.
Antoon Wilms en kinderen.
Jan Peeters.
Maria Peeters.
Hendrika Peeters.
Willent Kurstjens,

Verloofde.j
I

• Belfeld.

TEGELEN, 5 Maart 1934.

De plechtige lijkdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaats hebben a.s, Woensdag 8.30 uur, in
de- Parochiekerk van den H. Martinus.
Bijeenkomst 8.15 uur, Veldstraat 25.

Begrafenis-Onderneming "St. Martinus", Tegelen.
Telefoon No. 1129.

VERSCHENEN:

De Provinciale Almanat
voor Limburg 1934

samengesteld door
J. M. van SAS.

Hoofdcommies ter secretarie te Maastricht
en

Mr. R. A. H. M. GIELEN,
Directeur van het Econ. Techn, Instituut in Limburg

te Maastricht, '
bevattende samenstelling van alle gemeentebesturen
in Limburg, Eerste e!l Tweede Kamer, Hooge Col-
leges van Staat, Provinciale Staten, Kerkgenootschap-
pen, Onderwijsînrichtingen, benevens de besturen

van Vereenigingen.

Pl'jjs t- •• '3
Verkrijgbaar in den Boekhandel en bij de Uitgevers

N.V. Leiter-Nypels:.

I\.AN ONZE WEEKABONNé'S!
Wij verzoeken onze abennè's, welke per week
betalen, beleefd bet weekgeld geregeld in bet
begin der week te betalen; latere betaling
veroorzaakt U en onze bode's veel last, het-
r;een voorkomen kan worden.

pji: ADMINISTBATJt:.



DINSDAG 6 MAART 1934. NIEUWE VENLOSCHE COURANT. NUMMER 55.

Gevraagd op expeditie--
kantoor

aank. kantoor-
bediende

Sollicitaties ond. No, 1749
Bureau van dit blad.

III HET IS NIET ZONDER REDEN ..... dat wij
aandacht

vragent God den Almachtige heeft het behaagd tot zich te
nemen, na voorzien te zijn van de H. Sa~ramenten
der stervenden, in den ouderdom van 61 Jaar

, Den Heer

Jacobus Gabriël van Aerssen
- lia van het R K. Kerkbestuur

Echtgenoot van
Elizabeth Fleuren

Wij bevelen de ziel van den dierbaren overledene in
uwe godvruchtige gebeden aan.

Familie fleuren
Wed. E. van Aerssen-Fleuren
familie Van Aerssen

WELLERL001, 4 Maart 1934
De plechtige lijkdienst, gevolgd door de begrajenis,

zal plaats hebben. in de parochiekerk van de H. Catharma
te Wellerlooi, op Woesndag 7 Maart om 10 uur..................... _.I.. ~

Voor Communie-
pakjes- en kleedjes

hebben wij aparte
keuze in:

Marinekragen, kraagjes
en ruches, ceintuurs,
knoopen en gespen.
Komt eens kijken!Laat ons NU toonen, hetzeen U wenschtl -lANGfa. SMEETS-CANTERS

VENLO
I. Schreurs-Ihiissen

Telefoon 831
I~~~~

Wollen- en Zijden Zomer Japonstoffen,
Dames mode-nouveaute's, Vossen, Corsetten het aan deKlaasstraat 24

Venlo - Tel. 1250Lomstraat groote
KLOKla maal voori een gulden

Voor direct gevraagd R. K.
halfwas kleermaker, voor
fijn maatwerk. Th. Weijers,
Siebengewald (L.) C 79.

..... I ~

-I- De zielemissen voor wijlen Mejuffrouw Christina
I Beumers Echtgenoot Gerardus Broekmans zullen

, gelezen worden in de St. Martinuskerk Woensdag a.s, en
: 10 volgende dagen te 71/2 uur.

familie, vrienden en kenrussen worden vriendelijk
uitgenoodigd deze bij te wonen,

. Bezoekt de Meu?el-Jaal beurs _- Huishoudelijke artikelen -
Textiel - Galanterieën - Haalden en kramerijen
VAKBEURS: "Verwarming - Stookinrichtingen
Ventilatie" • Algemeene warenbeurs - Sport
Reizen - Verkeer. .'

KEULENvooriaarsbeurs
Intern. 2~ N\aart 1934.18- J ,

Jaarbeurs-toegangskaaeren worden op sehri.telijke aan-
vrage gratis toegezonden door den oWe. Holla~;d-Dienst
der Keulsche Jaarbeurs te Amsterdam-Z; Rijnstraat 110

R.K. Begraf~nis-Onïierneming "St. 'Martinus" Venlo.

·'iidens
tal ,van

a.kweek, -.onze _Schoon" " biedlng.n II,
"e',er biizondere aaa ==- d met,=-;
• ' loverhem en

, Sloopen, prima
Geborduurd~ gelooHÛk goed-
graslinnen. ng

kooP! 34 ct.
, B 'katoen p. pak

i. Ol:\gebleekt relThans slechts
, van 500 gram.

'471
/1 ct.

Indanthren Brei:~~en. in
fijne tinten. per •

14 ct.
veters voor noose :

IJzergaren NU per dozijn
schoenen,

g'IJ ct.

Handdoeken

FANTASIE BADDOEKEN,
zware kwaliteit, prachtige
sins en kleuren

WITTE HANDDOEKEN:_,60)( 60
CoM. Profiteert hiervan"

INTERLOCK DAMES DIREC-
TOIRS, fijne lingerie-tinten. Di-
verse maten

DAMES KOUSEN, zijde met, ill
d'ecosse. Slechts zoolang de voor-
'raad strekt

26 ét. WITTE BADDOEKEN met rand •.
60 x 95 CoM, Het kost minder bij •
"V. en D."

1 kens • Fijne
t Tafel a 'Damas _,. ,

motieven 135 x 165 e.M.
150:><180 c.1IJL -

r,.70 1.60
120~ 15,0ç. ,M-_

- 1.15

16 ct.
i • , 'mooie, royale

Heeren py,a~~'er'he strepen
modellen.

1.45
sporthemden,

percal seerer:nodeUen. - Nu
extra lange ,

slecb
ts 49 ct. _

Dames zakdoe-
Witte ajour6 stuks voor '
ken, thans

42'/2 ct.
zakdoe1\:en,

Witte Heeren 6 stuks
flinke maten, per

39 ct.

121
/2 ct.~9 Cl.

INTERLOCK HEEREN PANTA-
LONS. Thans een klein partijtje
extra voordeelig

9S-ct.
KINDER DlRECTOIRS,' solide
kwaliteiten

. 25 '30 35 40 45 50 e.M,

121/2 lr/2 24 29 36

DAMES KOUSEN van fijne mat-
zijde, uitsluiteJid aparte voor-
jaarstinten

69 d.. 29 cl.
BijpaSsende servetten

31 ct. HÉEREN SOKKEN. - Nieuwe
fàntasie-dessins, Speciale prijs

24'd.

KnoOpen,
Kaarten d unng:~ort, op kaart
Thlfns 8 OZ,

19 ct.
,w' t katoenen Kleedjes m~
I k~nt, spotgoedkOOP! ....

19 ct.
d Kinderscbor- 'fijne' onopge-

4Qpgeteeken e t _ proïi- Wit Katoen'liteit ~, lingerie
,:tjes, in alle ma en, .... _24 maakte kwatteert! .p ' 22'/1 ct.
__-~~~~~---~~l7=:::~:;;-;~;;-'1'~'cM. breed, in wit,Etammel 80 k met gekleurde

. Looper pracbtige, crême àlSOOtrepen, Per Meter
Axminster z • NI. breed. ruiten en s
zware kwalitelt, 7~:~d.strekt. 12'/2 ct. ,
zoolang de voor b ctv"te 90 c.M. reec-
Pel' Meter ZÛden ar~1 'per Meter' ~,. 2.50 Iets ap 22\[2 ct. -- ,

\ K rpetten. Mach\- d Etamine-, zeer mO~
; A.xminster a extra hooge Gebloem e uit diverse soor-

naal-Smyrna m. "leine partij dern. ~euze '
001. Thans een.· " ten, per Meter ," .

~oor zëér speciale prijzen. 24 ct.
200 x.,.300c.w, M teres m. breede

50 !Ûgepaste %~ lange zijden
44• entredeux, spotkoopje!

koordfranje.
59 ct.
tte Gordijnen, -MarquiSe et breede zlj-·

130X200 e.M., mkant en lange
den entre~euX,
kOordfran'.90, ..

e uit dl\lerse
Cretonne, Keu: n Werkelijk
mode~e nsg~:s~ i20 c.M, br.
iets blJZO .
Per Meter ft t3.,.(,

met' prachtig
ontbijtlakens d n 120x15Q
gekleU~de l..rka~xt~a'voordeelig
c.M, TlJde 1J

75 ct. '··Il~[)~CT'E~ONNEN
BON 1 BON'-,.,2' ' -}
a EEM LAP , Geldig tot 12 Maart
en SPo Extra groote m

N S Prima kwaliteit aar,

T
Waarde J .35 . 1

hans Voor • '. 97"z cOt.

. Makimale afgifte 1-st k
_ u S per bon.

BO .

P~LM OLIE Z~I~eldig tot J2 Maarf
prima kWd!iteit. Onze bekende
Normale ..
Op dezenP~~snper 12 ~tukken 90 ct,
per dozijn . • • . • 67"J Gt.

Niet meer dan 2 doz]

. N 3 I n per bon.

BON4~~~t~k,;fgifte van dez~el~g tot 1..2 Maart
Daar: , ' On stellen wij
AMES HUISH

van prima wit I OUD JASSEN

° eans, Materegelde pr" en 44-46-48 en 50
Deze week vg~r2:50 1 7S'

Niet mee;da~' •
, 2 stuks per bon.

230 x 315c M,

52.50

Tege~ afgifte van d Geldig tot 12 Maart
beschIkbaar' eaen Bon stelle .5 POll . _ n Wij

d prima onverhla
KAPOK "!Ide

OOeregelde prijs 3 25
P Bon . 2 75

Ni~t ~ee; d.,'n ; )( ; •
;l PonlJ lteL~,9n._.&~"

Tegen lnlev ' Oeldi~ tot 12 M
besch'kb enng van deien B aart

I aar: on stellen wij
Zware GRASLINNEN
2 perSOons, 150x 240 LAKINS

Geregelde prijs 2 10 c.M.
Nu slechts . 160

Ma)(i~ale' afgift~ 6' •

250 x 350 c_N\

·62.50
Li~oleUftl

kwaliteit,extra zware "td Nog nOOI
,200 c.M·'dbr~~(;!Per meter
zoo vaal e 1.60

I BON 6 st ••• P" b:.
Tegen afgifte ' ,Geldig tot 12 Maart
beschikbaar' van _dezen Bon stelle .

• IJ wti
• - MOLTON DE
.. extra zware kwal't. . '\ kENS

° I elt In w't .
I ;,._ eregelde prijs 1~35 I ofmet gekl. rand.

Op Bon "110
Ma)(i~ale' af~ift~ 2 :st k •u s per bon

Nog '5dagen geldil
Kamermatten met prach-
tige bloemdessins. 140x 180
c.M. Slechts tijdelijk zoo
goedkoop

49 ct.
Gezondheidsmatrassen op
ijzeren raam met ~euget;
1-persoons 2:Qer~00fi$
4.75 -'S.75ij

Prima IJzeren Ledikant
met Gezondheldsmatras,
waarop 15 jaar garantie,
90x 190 c.M. 80x 190 e.M.
14.50 13.90:;

Houtverf Linoleum, prim-a
inlaid, 200 c.M. br. Fraaie
dessins. Per Meter

2.60
Mohair Tafelkleeden,
125X150 c.M. Zeer mooie
kwaliteit. Nu voori

5.00
KInderledikanten m. hoog
gesloten zijkanten, 55X110
c.M. Moderne kleuren

5.60

i

~Wolgarnituren met damast
,overtrek, 2-pers. matras:'
; oeluw en .Zgevulde kussenS

i i j,1.9Q,
l Dito met extra zware
, damast én kapok.' gevula'è
kussens ' ,

16..90
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HOE WORDT DE MISDADIGHEID
TE OSS BESTREDEN?

Doelmatige middelen
ter verbetering.

Tracht eerst het kind
te winnen.

• ALS de wakkere burgemeester te Oss zich

even laat gaan, zegt hij: "Wij moesten

die gansche bende in een eoncentratie-
kamp opsluiten." Een ander heeft een nog

radicaler middel, want hij stelt voor het

heele zoodje te steriliseeren en een derde

- een Draufganger - wil ze bij de klad-

den pakken en met brute kracht en ruw

geweld overmeestere~·1. Practisch is dit alles

niet toe te passen en zoodoende schieten

wij er geen haar mee op.

Wij schieten er ook niet mee op, als wij
diegenen die ruchtbaarheid geven aan de
Osser toestanden met een blauwoog ver-
sieren, zooals door een nobel stel notabelen
werd gepropageerd, waarmee. even werd aan-
getoond, dat het begrip yan den mond snoeren
door bedreiging geen monopolie is van de
laagste standen.

Het is ons doel niet meer wonden open te
leggen dan noodzakelijk is, zoodat wij verder
zullen zwijgen over Osser toestanden en ons
zullen wenden tot doelmatige middelen tel'
verbetering. Mits men accepteert. dat de toe-
stand zeer hedo rve n is, dat wi] geen woord
te veel hebben gezegd en onze kennis hebben
geput uit de meest onverdachte bronnen. Al"
het blad "De Stad Oss" insinueert, dat wij
onze appels niet van de hoogste boom en heb-
ben geplukt, dan weet het wel beter. De
adressen zijn het blad genoemd en het behoeft
deswege geen onwetendheid voor te wenden.
Want de erkenning van grove misstanden, die
niet van vandaag of gisteren zijn. doch reeds
jarenlang in de volkszeden zijn gegroeid en
vastgeworteld. moet de stuwkracht zijn om
het kwaad te bestrijden en te yernietig,en.

De veron twaa rdiging over hetgeen bestaat
moet van blijvenden aard zijn en de spoor-
slag 0111 tot daden over te gaan. Die daden zijn
van diversen aard. Wi] kunnen ze spiitseu in

A middelen van algemeen maatschappe-
lijken aard;

B van bijzondel e preventie (ve r licht.in g en
drankbestrfiding) ;

Cvan politioneelen en just It ionoe len aard
(repressie) doch sommige maatregalen
dragen een tweeslachtig karakter.

* *
Allereerst dus een maatschappelijk middel

van primair belang. hetwelk uit de OSBer 1:'ur-
gerij zelf moet ontstaan en door haarzelf in

LONDEN, 5 Maart. - Het aantal werkloozen
was den 19den Februari in Engeland 2.317.409,
hetgeen 71.159 minder is dan den 22sten Janu-
ari en 538.729 minder dan op den overeenkom-
stigen dag van 1933. - (Reuter).

"LANGE JAN'· TE MIDDELBURG
BOUWVALLIG.

Steunt Rijks-Monumentcn-Commissie?
(Van onzen co rrespoudent).

MIDDELBURG. 6 Maart. - De Abdijtoren
te Middelburg, in den volksmond bekend als
de ..Lange Jan", nateert reeds van eenige
eeuwen geleden. Hij is van onder opgetrokken
uit steen, doch het bovendeel van den toren
bestaat uit hout. Dit is oorzaak geworden, dat
de toren herhaaldelijk door brand is ver ntel d.
Het laatste kwam dit voor tijdens een groot
onweer in 1712. Vier jaar later was de toren
weer hersteld en is sedertdien steeds in dien-
zelfden toestand gebleven, zooals tallooze
vreemdelingen, die de stad bezoeken, hem reeds
"an verre hoven de andere hooge gebouwen
zien uitsteken. Thans is het bovendeel der
toren door den tand des tijds hier e-n daar zoo
vermolmd, dat deskundigen een herstelling
noodzakelijk achten.

Dit zal de gemeente echter belangrijke Iinan-
cieele offers kosten en daarom hebben B. en W.
bij de behandeling "an de gemeentebegrooting
aan den Raad toegezegd, dat zij zullen trachten
in dezen financieelen steun van de Rij ks-
Monumenten-commissie te verkrijgen om zoo-
doende dit bouwwerk ook voor de toekomst
te ku nnen behouden.

ns: Abdijtorcn te Middelburg, in dell volks-
mond bekend als "Lunge Jan", zal worrleu

gerestaureerd,

het leven moet worden gehouden. Ik heb het
oog' op het Toynbeewerk, zooals het in de
groote steden in Ons Huis . wordt toegepast.
Dit grijpt de kwaal in haar hartader. be beter
gesitueerden, de menschen van grootere ont-
wikkeling en hoogere zedelijke begrippen, stel-
len zichzelf in dienst om de slecht bedeelden
op t" halen uit het moeras, waarin zij dreigen
te verzinken. Het is hard werk, maar wij heb-
ben hetzelf ook gedaan en wij weten, dat
met Hefde, met toew iidin g en m et een on ver-
zettslijken wil tot daal zetten groote over-
win ningen te behalen zijn. Een prettig ver-
lich ' zaal. een radio. een paar domino- 'eu
andere spelen. figuurzagen. een mooi verhaal,
dat voor-ge.leaen wordt. wat muziek; maar voor-
al een vriendelijk gezicht. een v rool ij k humeur
en de arme var waarloosd e schooiertjes zullen
met hun gore handen naar u toe komen ell
verheugd zijn, dat gij wilt trachten hun leven
te verwarmen en verrijken. Zij zullen de deur
van hun hart voor u open zetten en gij zult
be langrijker dingen zien dan in de eerste de
beste bioscoop.

,.Mlinheer, mag ik met U domineeren ?"
vraagt een jongen. die om zijn rood omrande
oogen "de papegaai" wordt genoemd "Laat
eerst je handen eens zien". Een paar vutte
handen wo rden mij ,.üegestoken. ,.Dank je wel.
mijn jongen. zu lke vicz e yingers wil ik niet
aan mijn donlÏnosteenell hebben". Een ,,01-
genden keer laat bij mij zijn schoongewasschen
handen zien. IVij spelen. Ik vertel wat. Hij
vet-telt wat. Hij vertelt. hoe :Iij met een witte
rat den boer opgaat. Een anderen keer ver-
telt hij, !toe zij een boerin bestolen hebben,
toen haar aandacht was gevestigd op de kuren
van het witte dier. Een derden keer doet hij
nog een sterker verhaa 1. Tot hij eindelijk zelf
inziet. dat hij te ver is gegaan en een z ek e r
gevoel van schaamte over hem komt.

Nu is de slag aan mij. "Zou je niet liever
een yak leeren? Ik ken een sigarenfabrikant,
die je nemen wil".

,.!\Iaar ik zie er zoo vies in de k lee re n uit".
,.Als ik je eens een nieuwe pet geef en een

jasje". Om kort te gaan ,.de Papegaai" draaide
na eenige weken sigaren, dat het een lust
was om te zien.

OSS!
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Dien weg moet hei. uit. Met vriendelijkheid

- niet met neerbuigende - maar met e-chte,
natuurlljke hartelijkheid moeten de kinderen
veroverd worden. Zoo moet een bres ge-
schoten worden in liet bolwerk. dat deze groep
van a-socla len van de beschaafde wereld
scheidt.

Via de kinderen zal men de ouders bereiken,
voor zoover zij tot toenadering bereid zijn.
En over een ig e jaren zullen de kinderen van
thans vo lwa ssen zijn en dan is het ergste ge-
leden. Een kleine groep van welgezinden moet
ztch aan het hOOfd stellen en de anderen
hebben niet veel antlers te doen dan moree len
en Iiua nciee len steun te ver leen en. Veel g'eld
b ah o eft el' niet ingestoken te worden. De goede
r.,eest, de hartelijke geest tot toenadering is
de IJ oofdzaak.

Een agent van politie treedt onlangs een
arbeiderswontng binnell. Een jongen van 8 jaar
neemt het broodmes van de tafel en zegt:
"Moeder. zal ik het hem in zijn donder ste-
ken ?" Zoo zijn onze manieren. Zoo is onze
opvoeding. Moet dat zoo b lijven ?

Mr. G. T. J. DE JOKGH.

Laseliapparaat. in lichterlaaie. I .
(Van onze-n correspondent). S

ARNHEM, 6 Maart. - Hedenmorgen werd BIJ VAN DER LIJBBE~
de Arnhemsche brandwee-r gealarmeerd voor
een brand, die zich aanvankelijk zeer ernstig GRAF
liet aanzien. In de- reparaliewerkplaats van een •
der grootste autogarages, n.1. van de firma Van
Zijll, waar de brand woedde- in de smederij van
deze Iirma, gelegen aan de Spoor wegst raat,
bleek een acetyleengashouder vlam te hebben
gevat. Tijdens het lassohen schoot plotse-ling
een vlam uit het apparaat, die het onmogelijk
maakte- de-n toevoer nog af te- sluiten. Een der
aanwe-zige sme-den gree-p onmiddellijk naar he-t
schuimbluschapparaat en oostreed daarmede .rp
veiligen afstand het vuur. De- anderen verlie-te-n
de- werkplaatsen en waarsen nwden de bran j.
weer. Toon deze- arri ve-erde was de- stalen flesch
één groote hoog-oplaaiende zuil..

De politie zette- in grooten omtrek de strate-n
af. Water geven zou in dit geval niet gehol-
pen hebben. Slechts het afsluiten van de bui-
tenlucht kan in de-rgelijke gevallen bate-no Door
middel van een grooten autodeken slaagde men
er ten slotte in het vuur te verstikkeu. In m ld-
dels was een zich in de werkplaatsen bevindend
zu uratotappa raa t naar buiten ge-dragen, daar
men bevre-esd was, dat dit dóor de ontwikkelde
hitte uil, €olkaar zou springen. G€lukkig deden
er zich geen persoonltjke ongelnkken voor. De-
schade wordt door verzekering/ede.kt.

Vorige week met 'auto te water
gereden.

(Van onzen corr espondent.)
ZWOLLE, 6 Maart. - Omstreeks halfvijf

gistermiddag stootte een sch ipper in het Apel-
doornsch e kanaal ter hoogte van de sluis te
Berghuizen in de nabijheid van de papterra-
briek m et zijn vaarboom op een hard voorwerp.
h~twelk later bleek te zijn de kap van een auto.
Ook had men in de orngevin g een paar hand,
schoenen drijvende gevonden. Later slaagde
men er in uit het ter plaatse diepe "Vaarwater
het lijk op te halen van een jongeman, die
reeds sede-rt Donderdagavond tien uur was ver-
mist, t.w, de 23-jarige Arend Gerrits, afkom-
stig uit Zwn l le,

Hij was Donderdagavond het laatst te Heer-
de gezien, vanwaar hij omstreeks tien uur ve-r-
trokken Is met een zuurauto in de richting
Zwolle. G. was werkzaam bij de firma Zijlstra
te Elburg. De raadselachtige verdwijning van
den auto en diens bestuurder deed vermoedens
aan een ongeluk of misdaad ontstaan. Men
neemt thans aan, dat G. ee-n ongeluk is over-
komen.

BRAND IN SMEDERIJ TE
ARNHEM.

(Van onzen speelalen verslaggever.)
LEIPZIG, 5 Maart. - Wij zijn uit de "Mes-

se-branding", welke rondom het massieve
"Volkerenslag"-gedenkteeken woedt, gevlucht
en wandelen in gezelschap van een oppasser
langs de stille laantjes van het groote Leip-
ziger Zu lder ker khof.

Het is een stralende lentedag en de bijna
vriendelijke stemming, welke op dezen akker
des doods heerscht, vormt een merkwaardige
tegenstelling tot onze herinnering aan de mis-
troostige gebeurtenis. welke wij precies ;,e-
ven weken geleden hier beleefden, toen wij
door een "luier van regen en nevel langs deze
zelfde gele paadjes schuifelden, achter den
beschefden lijkstoet van Van der Lubbe.

De oppasser wijst ons den weg naar het graf
van den fanatleken metselaarsjongen. die ge-
heel Duitschland en de wereldpers in opschud-
ding bracht en aanleiding gaf tot een der sen-
sationeelste processen der geschiedenis. Wij
hadden eerst geprobeerd de plaats van het
graf alleen te vinden, doch tevergeefs, want

BIJ STOEIPARTIJ OVERLEDEN.
(Van onzen correspondent.)

HEERLEN. 6 Maart. - In de zeefinrirhting
van de staatsmijn "Hendrik" te Rumpen was
gistermiddag de vijftienjarige C. Broer met
een kameraad aan het stoeien. Eensklaps viel
hij neer en bleef liggen zonder een teeken van
leven te geven. Geruimen tijd werd kunst-
matige ademhaling toegepast, doch alle pogin-
gen om de levensgeest en weer op te wekken,
faalden. Naar de dood~oorzaak worrit een na-
der onderzoek ingesteld. De overledene was
woonachtig te Nieuweinde.

I

Een ruwopgeworpen zand-
hoop, te midden van
zerken der ande-

op het Zuidelijk gedeelte van de begraafplaats
bevinden zich onder duizenden ve l e graven,
welke geen enkel kenmerk dragen en er alle
ongeveer eender uitzien.

Ons oriënteerings\'ermogen laat ons in den
steek en wij moeten ten slotte onze toevlucht
nemen tot het informatiebureau van het kerk-
hof. De eenigszins wantrouwende, maar overi-
gens zeel' beleefde, directeur beroept zich op
zijn instructies, volgens welke hij aan niemand,
zonder Uitdrukkelijk verlof van de politioneele
instanties, het graf van den vermaarden
brandstichter mag toonen.

"Gisteren heeft het storm geloopen" , zeide
hij. "Vooral van Nederlanders die de gelegen-
heid van hun Messe-bezoek wilden gebruiken
om ook het graf van Van der Lubbe eens te
zien. Maar wij kunnen aan deze nieuwsgierig-
heid en sense-tlebelusthetd niet tegemoet ko-
men. De rust "an het kerkhof zou worden ver-
stoord en wij zouden eIken dag een onwaardi-
gen oploop krijgen. U begrijpt, dat .wij onder
deze omstandigheden elk opzien trachten te
vermijden. Ouz e beambten hebben -dan ook
strenge opdracht, aan geen enkelen bezoeker
desbetreffende inlichtingen te verstrekken."

Pas als wij den directeur er van hebben
overtuigd, dat wij niet door persoonlijke
nieuwsgierigheid worden gedreven, en dat een
kalme en zakelijke beschrijving slechts zou
kunnen dienen om de lastige nieuwsgierig-
heid van het publiek te bestrijden, verklaarde
hij zich bereid ons naar het graf te laten bren-
gen, onder voorbehoud, dat de politie geen be-
zwaar heeft. Hij belde het hoofdbureau van po-
litie op' en kreeg inderdaad vergunning ons de
laatste rustplaats van Van der Lubbe te toonen.

Zoo wandelden wij dan, nu tusschen zerken.
kruisen en nog nuchtere voorjaarsbloemen,
langs dezelfde gele paadjes, waarlangs op Ui
Januari Ll, het zwarte wagentje reed met de
toegedekte kist. Achteraan, dichtbij den muur,
blijf. onze gids staan.

"Hier is het! ". zegt hij.
Wij staan bij een langwerpigen, ruw opge-

worpen aandnoop, te midden van andere gra-

re graven.

DERTIG JAAR BLIJFT HET
ONAANGETAST.

Belastingaangiften in Groningen.
(Van onzen correspondent.)

GRONINGEN, 6 Maart. - Het aantal opga-
ven van verzwegen belastinggelden te Gronin-
gen groeit nog steeds. Tot dusver is e-r in de
inspectie Groningen op deze wijze reeds een
bedrag "an tusschen de 4% en 5 millioen aan-
gege"en.

(Van onzen correspondent.)
IJMUIDEN, 6 Maart. - Naar wij ve-rnemen,

heett de- te- lage aangifte- van Iukomsten- en
vermogensbelasting in de inspectie Beverwijk,
waaronde-r de gemeenten Beverwijk, .Velsen,
Wijk aan zee- en Duin ressorteeren, niet dien
omvang zooara men van andere inspecties ver-
nee-mt. De gemeente Velsen heeft in totaal
f 300.000 ve-rzwegen, terwijl de andere gemeen-
ten te zamen nog een bedrag van f 150.000 als

ONGEVAL OP WIELERBAAN TE
LEEUW ARDEN.

LEEUWARDEN. 6 Maart. Een ernstig
ongeval op de wielerbaan alhier behoort tot de
groote zeldzaamheden. Daarom ging de tijding
van het ongeluk, 'den wielrenner Meyering uit
Assen op de Leeuwarder baan overkomen. als verzwegen aangaven.
een loopend vuurtje door de stad.

Een andere renner rustte op zijn rijwiel een
oogenblik, leunend tegen de balustrade, uit,
toen Meijerin.g kwam aanr i'den en tegen hem
aan bootste. Meyering "iel, n et het gevolg, dat
een aantal andere renners die achter hem
reden, op en door elkaar on ~ de baan tuimel- HEUSDEN, 6 Maart. - De boterhandelaren
den. Meijering scheen er het ergst aan toe te B. N. en D. v. d. P. uit Wijk. iij Heusden, zijn
zijn. Hij klaagde over ..pijn aa' de wervelkolom. gearresteerd en naar het Huis van Bewaring
zoodat de ontboden geneest Ier overbrenging te 's-Hertogenbosch overgebracht. verdacht
naar het Diaconessenhuis n \dig achtte, Men lvan heling van groote partijen boter, afkom-
vreest. dat de renner een ru ""ervel heeft ge- stig van diefstal uit de Coöperatieve Zuivel-
broken, fabrie-k te Nu land.

MEJ N ! ".':t., Hà.. ~~?~
Acv.-*4~ 0ÛH>d- ~ ~,)

$re- ~ ~.t It.a.a.,~ ..ad va_,

W11"'v'tL. .

ven. Bovenop de kluiten bruingele aarde lig-
gen nog de beid€: kransen welke de stiefbroers
van Van der Lubbe indertijd uit Nederland
meebrachten. De witte papieren rozen zien er
wat verregend en verwaaid uit. Verder is' er
niets bijzonders te zien.

"Als niemand van de familie belang stelt In
het uiterlijk van het graf", vertelt ons nog on-I
ze begeleider. "dan wordt de zandhoop boven
op het graf op den duur weggenomen en met
den grond gelijk gemaakt. Dat doen wij met
alle graven, waarom zich niemand bekommert.
Het graf zelf blijft echter dertig jaar onaan-
getast en deze termijn kan, indien gewenscht,
nog worden verlengd. Maar voorloopig laten
wij alles nog zooals het is. Misschien meldt
zich toch nog iemand van de nabestaanden en
interesseert zich voor het graf."

Wij werpen nog een laatsten blik op den
onaanzienlijken zandhoop en keel' en langs het
kolossale g!'auwe monnment tot de Messe-
drukte en het lawaai terug.
(Nadruk verboden).

DE MILLIOENENSTROOM
HOUDT AAN.

VERZWEGEN VERMOGEN,

HELERS TE WIJK GEARRESTEERD.
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RECHT EN WET.

DEBUUT.

DE danseres, die een half jaar geleden nog
verkoopster !D een groote zaa.k was en nu

met groote moeite het "Elüetheater" voor één
avond had afgehuurd, danste het eerste num-
mer van haar programma' "Jeugd".

Een jonge, nog Onbekende pianist begeleidde
haar en speelde Schubert.

Dikw ijl s, toen zii nog studeerde, had zij het
gevoel gehad alsof de muren van het ](,810kaa1
doorschijnend waren en dichte rijen mensch en
haar vijandig begluurden Nu waren de muren
weggevallen en het publiek keek toe.

Jeugd, wat was er met Jeugd? 0, Ja, toen was
zU nog verkoopster en wonde bij een lastige
hospita

Applaus "JUist, nu moet ik buigen' ' dacht
de danseres en boog en zag voor het eerst het
publiek. Op de derde rij rechts zat de lastige
hospita' Maar het gordijn vie! en ûe avond
moest ten einde gedanst worden. De '!anseres
holde naar haar kleedkamer. "Niet meer naar
de derde rij reehts kijken Er gaat iets van die
rij uit, en men moet zich niet laten beïnvloe-
den .... " /

Dan stond ZIJ weder op de planken en danste
het tweede nummer van haar programma:
Spoken Zij schuife1rle over het tooneel in een
zwart transparant! costuum en bracht door
haar sluipende hr i'legingen de illusie Steeds
heviger wer den b 'ill' s id de r-Inge n , stee 13 duis-
terder haal' spoke') noodlot. Aan bet eiuds was
zij uitgeput en te n zij zich uit dien toestand
WIlde opheffen '011 Ol' haar buig iug, viel haar
bl ik op de derrV{ r i] rechts Haar ledematen
verst~l!den en ~ r oogen stonden wijd open
ZiJ begreep vol'8', kt met, waarom het publiek
zoo enthousias \S.

NASLEEP VAN HET
ALKMAARSCHE

DRAMA.
HET DRAMA IN
DE JORDA}\N.

STDKER UIT EGMOND
VOOR RECHTBANK.Zes jaar geëischt.

Officier van justitie meent dat ver-
dachte met opzet heeft

geschoten.

Handelde hij in drift? - Verdachte
barst in snikken uit. - Huis-

houdster als getuige
gehoord.

A:'\ISTERDAM, 6 Maal t. - Bij de gf sterrn ld-
dag voortgezette behandelIng van den doodslag
In de Jordaan te Amsterdam werd een schoon-
zoon van het slachtoffer gehoord. Hl] heeft
den indruk gekregen dat verdachte bang was
voor den logementhouder. Hi) durfde nooit de
Boomstraat door en voordat hij uitging keek
hIJ steeds of de weg veilig was. Get weet ech-
ter niet waarom het tot zulke ernstige gevol-
gen gekomen IS. "Ik kan het van mijn ~choon-
vader ook niet begrijpen want op den dag van
ZIJn verjaardag had hIj ons nog allemaal op
taartjes enz. getracteerd."

Hoe komt verdachte aan de wondjes aan
!EIJn rechterhand? Twee mogeltikheden kwa-
men ter tarechtz ittlng ter sprake, Naar ver-
dachte beweerde, zouden zij het gevolg ztin van
den slag op z ijn arm. De logementhouder was
volgens hem immers met een mes gewapend.
Dit wapen zou de wondjes veroorzaakt hebben.
Een omstandigheid dus die naar voren ge-
bracbt werd om zelfverdediging aan te roonen.
Volgens enkele deskundigen echter kan ver-
dachte zich evengoed zelf gewond hebben met
zu n revolver. Een der getuige-deskundigen
var klaarde dat bij een onkundig gebruik van
de revolver dergelijke wondjes zouden kunnen
ontstaan. BIJ een normaal gebr-uik is dit ech-
ter niet het geval.

Germmen tiid werd er voorts gesproken over
de tal r ij ke oneel1lsheden in het gezin van Arts.
UIt de verdere getlugenverklarmgen bleek, dat
waderz ijds nogal eens "gestoold" werd en dat
de leden van dit groote gezin, waarbij ook ver-
dachte vroeger inwoonde, elkaar het leven
ncaal lastig maakten. Vooral Arts zelf was
dIkWIJls de aanietdtns tot scènes. Als luj d~'on-
ken thuis kwam en men hem hoorde flutten,
zelden de ander~n: "Nu is het oppassen".

Vader had mlnder moeten drinken. en moe-
de'l: had meer thuis moeten hl ijverr", was thans
een del' trieste verklaringen. Zelfs werd bij een

, der twisten thuis met den ploertendooder ge-
d re ig d

- Hoe was de verhouding tusschen uw vader
en de verdachte, vroeg de ver dedlger, mr. F.
Y. Hatturn, aan een der getuigen.

- Vader duldde hem niet meer in huis.
- Waarom met?
Get u I g e: - HIJ kreeg te veel "babbels";

hIj had te veel praatjes in hu is!
Een jongere dochter vel telde daarna als getui-

ge, dat haar moeder en vader het slecht met
elkaar konden vinden. Den laatsten tijd was
ook de verhouding tusschen Arts en verdachte
slecht, Toen dan ook op den bewusten avond
haar vader in beschonken toestand het huis
naderde, waarschuwde ZIJ verdachte die met
getuige en haar moede-r in de deur stonden te
praten,

(Van onzen correspon dent.)
ALKMAAR, 6 Maart. - Voor de rechtbank

sche stoker D. G, wonende te Alkmaar, wi en
alhier stond heden terecht de 26-jarige Egmond-
ten laste gelegd, het toebrengen van zwaar
op 9 J'an uarî den landar-belder J. Oldenburger
opzettelijk van het leven heeft beroofd door
hem met een met ijzer beslagen hout een slag
op het hoofd te geven, waardoor de schedel van
het slachtoffer werd ingeslagen. Subsidiair Is
ten laste is gelegd, dat hij in den nacht van 8
lichamelijk letsel. meer subs. mishandeling.

Verdachte is weduwnaar met een kind. Hi]
had de huishoudster van Oldenburger, die in
Egmond-Binnen woonde en weduwnaar was met
drie kinderen, weten te bewegen die functie bij
hem waar te nemen. Dit was met naar den zin
van Oldenburger, die JU den bewusten nacht
naar Alkmaar ging en de aandacht van ver-
dachte, die zich reeds ter I uste had begeven,
had pogen te trel,ken, door met steentjes een
paar rulten in te gOOIen van zijn aan de Bloem-
straat gelegen bovenwol1l11g. Verdachte was
daarop woedend naar beneden gesneld, had een
stuk hout gegrepen en het slachtoffer, toen hij
hem in een hoek van de straat verborgen vond,
onmiddelijk een slag op het hoofd gegeven, met
het bekende noodjotttge gevolg. Verdachte 'had
Zich hierop onmiddellijk bij de politie aange-
meld en bevindt Zich sinclsdien nog steeds in
voorarrest.

Voor deze zaak bestond groote belangstelling.
Een uur voor den aanvang der ztttmg werd
reeds queue voor de publieke tribune gemaakt.
Als getuigen waren gedagvaard' de huishoud-
ster, mej. A. de H., de kruidenier Van Z, de
poli tie-agent J. O. en dr. Hulst uit Leiden.

Als toegevoegd verdediger fungeerde mr. N.
van Lee uwe n.

De rechtbank Was als volgt samengestêld:
president mr. Led eb 0 e r, rechters mr.
Krabbe en mr. Van Lookeren Cam·
pa g neen officier van justitie mr. v. d. Fee n
de L i l l e,

Requisitoir.

De officier van Justitie, mr. J. W. Bos c h,
ging in het kort de feiten na, die in deze zaak
bekend zun gewor der.. Vast staat wel, dat bij
de ruaies en vechtpartijen beide partijen schuld
hadden. De toestand was zeer gespannen en in
illt h~.'-.houde-n heeft verdac-bte een actieve rol
gespeèld. Het is moetlijk na te gaan hoe die
rol was en ook hoe z ijn houding jegens de
vrouw van Arts geweest IS. Hij heeft ook deel-
genomen aan de familletwisten. Aan dezen ver-
dachte was door anderen medegedeeJd, dat Arts
z ijn goede gezindheid jegens hem den laatsten
t ijd gewijztgd had. Er was wel geen bepaalde
bedreiging geuit, maar toch moest hij op zijn
hoede z ij n

In den nacht van het m isdr ijf ging verdach-
te regelrecht op Arts af met een revolve'
bIJ zich, aldus de Otfic le r. HIj heeft zun arm
vooruit gebracht en w aar sch ljn lijk op een af-
stand van niet meer dan een Meter geschoten,
waarop Arts is neergestort. Verdachte zegt, al-
dus SpI' , uit zelfverdediging gehandeld te heb-
ben Sp: gelooft ecli ter niet, dat dit verweer
hem voor straf zal behoeden. WIe per ongeluk
op Iemand geschoteu heeft, 1001,t niet weg zon-
der zich om zrj n slachtoffer te bekommeren.

De wondjes aan ue hand van den verdachte
kunnen m isschien door zij n eigen revolver ver-
oorzaakt ZIJn, doch dit l ijk t den officler niet
waarsch ij n llj k HIJ IS van meening, dat het min
of meer oude wondjes geweest zijn. In geen
geval echter kunnen zij zijn toegebracht door
een steek van den vers lagene, daar de hand
beschermd was door zijn revolver,

Verhoor van verdachte.
Om halftwaalf werd aangevangen met het

verhoor van verdachte, een korten, stevig ge-
bouwden man, met donker haar en donkere
oogen.

Dr. Hulst uit Leiden deed mededeelmg over
de sectie en zeide, dat de dood IS veroorzaakt
door den toegebrachten slag.

Ver d ach te vertelde, dat juffrouw De
Haan per advertentie een betrekking zocht. Hij
maakte kennis met haar en zij zou 2 Januari
bi] hem in betrekking komen, maar de versla-
gene, bÎj wien zij tot dUwer III dienst was, wil-
de haar in zijn huis honden. Verdachte vond
goed, dat zij een dag later zou komen. Op den
avond van de misdaad was hij met de huis-
houdster op bezoek geweest bi] zijn broer. Bei-
den waren om halfelf naar hu is gegaan, had-
den een kop koff ie gedronken en nog wat ge
sproken. Toen had verdachte een slag gehoord
tegen de r uf te n, dIe dalut>", !Stuk g-egoo1d ,,-er-
den. Hij greep een zaklantaarn om beneden te
gaan zien, wat er gaande was. Hij nam een
stuk hout mee, omdat de huishoudster gezè2;d
had: "Pas op, het kan Oldenburger wel zijn."
Inderdaad trof verdachte 0. aan in een hoek
en hij meende, dat de ander iets glinsterends
in zijn hand had. De man stond gebogen in aan-
vallende houding en daarna bracht verdachte
hem den slag toe. HIj haatte O. niet, maar
vreesde een aanval.

De p dl' e sid ent wees er op, dat het toch.
niet aanging iemand zijn schedel te verplet-
teren.

Ve r'd ach t e zeide zeer zenuwachtig te zijn
geweest.

Pre sid ent: Als je een revolver had ge-
had, had Je den man zeker ook dood geschoten

Verd ach t e (sn lkkeud) : Ik heb hem niet
wi Ilen dooden. Twee maanden heb Ik er ellen-
de genoeg om gehad. Ik lieb hem alleen buiten
gevecht Willen stellen.

Dr. H u l s t vertelde, dat de slag ook als hii
op den rug was aangekomen, doodelJjk zou ZIJU
geweest.

Verd ach t e zeide in een overspannen toe-
stand naar de polit le te zijn geloopen.

De 34-jarige luushoudster, mej. De H a a n
vertelde twee jaren bil O. huishoudster te zijn ge·
weest. Van aanvanlcelilke trouwplannen zag
hij af. Zij WIlde met haar kind vertrekken, maar
O. beloofde beterschap en Zl] keerde terug. Er I
was echter steeds ongenoegen en daarom was
getuige ten slotte toch naar Groen gegaan.
O. trok zich dat erg aan en zeide ZIch van kant
te Willen maken. Hl) had gezegd' "Die Je met
Je goed komt halen, sla Ik dood !"

Getuige was bevr eesd voor hem en verhaalt,

SpI', is van meening, dat de rechtbank
moet komen tot een veroor dealing we-
gens doodslag. Verdachte liep met het
wapen in schietlelaren toestand. Hij ging
op zijn s lach toffor af en schoot. Dit mis-
dr ijf neemt nog een er nsttger aspect aan
nu in dezen tijd In het algemeen het ont-
zag voor 't leveu van een ander afneemt. Het
aantal misdrilven tegen het leven neemt
steeds toe, De Officier komt ten slotte tot
de conclusie, dat deze daad geboet zal moe-
ten worden met een gevangenisstraf van

zes jaar.
L~

COURANr
'VERTELLtNG

Nadat mr. F van Hattum enkele woordeu
gewijd had aan den persoon van verd., behan-
delde de tweede verdediger, mr. B. Cohen, de
vraag of verd. al dan niet uit noodweer ge-
handeld heeft. Spr. komt daarbij tot de con-
clusie, dat er wel van selfverdediging sprake is
geweest Opzet om den dood van den versla-
gene te bereiken of hem zwaar te mishandelen
heeft verdachte niet gehad. Hi] heeft dat schot
niet geYllld. Dat IS afgegaan ,doordat hij een
slag op den arm k reeg. Volkomen ter goeder
tlOUW heeft verdachte gemeend dat hij gesto-
ken was, hii heeft DIet gemerkt dat de slag
op zijn hand zoo hevig was, dat hij zich aan
zrj n eigen wapen verwondde. PI. besprak ten
slotte de wijze, waarop verd. op het gevolg van
bet schot heeft gereageerd. Van een overhaaste
vlucht IS geen sprake geweest. Hij heeft zich
langzaam verwijderd, is als v er dwaas d blijven
dwalen en kon toen gemakkeliJk worden ge-
arresteerd Sill', vroeg vrijspraak en drong aan
op onmid de ll ljke Iuvrffhetdstefltng Dit verzoek
werd door de r eclitbank met Ing ewi ll ig d.

Uitspzaa 1, op 19 !\1n,Q rt.

J. JANSEN.

Vandaag is het 25 jaar

geleden, dat de heer J

Jansen, chef menteut

der gemeente

teits-werken te

In e g e u,

sch edwarsweg 28

dien tak van d len st

werkzaam werd ge-

steld.

DEN

HONIG'S OSSESTAARTSOEP6 borden voor 20 cts.
(Ingezonden Medeeleelmg).

SPORT.

Zij danst moe en triest. Slap en treurrg woei
zij als een verdord blad over het tooneel. Ver-
loren, in een herkenning van den dood lag zij
op de planken. Het pubhek begreep, klapte en
rieP haar naam. Zij echter bleef llggen en wist
slechts één din g : de blamage, de licntzmnig-
held van deze geheele onderneming. ZC\u de
pers haar hoekige bewegmgen, de gebonden-
heId harer figuren hebben opgemerkt?
Op Sterven volgt "Bezinning", Zij had den

str ijd opgegeven en had nog enkel een ver-
ontsch ul d ig en d lachje. Glimlachend danste z i]
met onschuldig gedragen schuld : zIj had alles
losgelaten, was uitgenut en onverschillig Maar
[uist deze b oudiug maakte haar hawegmg en
otherisch en luchtig.
En dan het laatste nummer: Moed.
"Goed," zei zij in een woordloos gesprek

met de derde riJ rechts, "goed, ik heb sch uld, Domrnering' ,... 200
en daarom juist heb ik het recht over uw Moons .. ,., .•••••••••• ,. 30

kleinz iel ighuid te triomfeer-en. Juist daardoor Dedoncker .....••••••• , . 200
word Ik gr oot !" Dornmer lng- ..••••••••••• 103

Zij boog en zwiepte weder terug als een
bu igz aarn riet tegen de derde rij rechts, zij
vocht, zwijgend, onbemerkt. met de hospita.
Extatisch danste ZlJ en vocht en wilde de zege
behalen. Maar de hospita zei duidelijk: "Nu DEELNEMERSLIJST ZESDAAGSCHE
geeft zIj Zich over, dat spook .... " VAN BERLIJN.

va~:~, P~~~~;~e~~:n:a::al~l~t~:~~~g 11~~1~t:!0~:~ deBelEnRenLjleJrNs'a6anMadaernt(dPeretrl';setle)n-BDeerllIJ~jnsstcvhaenn
verwachten slag gegeven had. Zli stond moei- ~
lijk op, gebroken. "Verloren," dacht de danse- Zesdaagsche, welke bmnenkort wordt gehouden,
res, "Ik heb ver lcren !" is op één koppel na compleet. Men verwacht,

Het publ iek brulde haar naam en het applaus I dat nog het koppel Funda-Putzfeld. zal ~an-
duurde voort achter het gesloten gordijn. De geworven worden. Ge 'ontracteerd zrj n : 'I'Ietz-
danseres stond verward en niet begr iîpend Lonoke, ~usch-Lobman~, Jan van .Kempe.n-
midden op het tooneel en staarde naar de Brasp.ennmx. Smetz-M~rtlll, G.obel-Pneto, Sie
touwen, die van het gor dijn bungelilen. ZIj was g~l-Rleger, Dorr;-Maczmskl, Zlms-Ippen, G~br
moe, doodmoe, weerloos bijna. NICkel, Ehrner-Knrsmerer, ymbenhauer-Hoff

"Nu, dát noem ik succes!" zei de pianist, Imann, Patzack-Negd, Van Nevala-Staats.
"voor een debuut."

De danseres lachte, een bleek lachje. "Sus- Boksen.
ces? Heb Ik succes .... op de derde rij rechts
zat mun vr oegere hospita en ik ben haar nog
acht en der tig gulden sch ul d ig .... "

"Wat dat er in's hemels naam mee te maken
heeft!" riep de pianist -UIt en verdween met
groote stappen achter een gorüün

ELSA KAISER.
(Auteursrecht voorbehouden, Nadru'k verboden).

rijder Baanen werd aangereden en gedood.
Toen S. van een café wegreed s llnger da hIj

de greppel Ill, reed er tut schuin over den weg
en greep aan den overkant van den weg ge-
noemden wlelr ijder.

De offlcier eischts vijf maanden gevangenis-
straf en Inhouding van het rübewljs voor den
tijd van één jaar.

wat er op den avond van 8 Januari gebeurd is,
Van wat er buiten voorgevallen is, weet ZIJ
niets. Verdachte kwam terug en zei: "Ga Je
mee naar het politiebureau. want die kerel
wilde mij doodschieten." Toen zij hoorde, dat
O. was neergeslagen, onstelde ZIJ zeer en
weigerde mee te gaan. Het stuk hout, waarin
twee Ijzeren scharmeren zaten, had verdachte
van een platje gegrepen, waar brandhout lag
Verdachte had haar gezegd, dat O. hem had
Willen doodschieten.

Zij kon zich niet herinneren verdachte voor
O. gewaarschuwd te hebben, omdat ze niet aan-
nam, dat deze verdachte zou dooden.

Nadat nog eemge getuigen waren gehoord,
hield de Officier I equis itoir. Verdachte hoorde
een knal, aldus SpI'. en meende dat het O. wel
eens kon zIjn, die geschoten had. Toen hij 0. in
een hoek zag Zitten, bracht hij o nmtdderlijk den
doode l ijken slag toe aan Iemand, die ten RIotte
niet meer had gedaan dan een nut ingooien.
Elr was geen I eden aan te nemen, dat verdachte
zou worden gestoken en z e lfvcr ded ig lng IS dU3
uitgesloten.

De Off icier gelooft niet, dat verdachte heeft
wJllen mishandelen. Het betrof Iller een gewone
m ishandeltng met noodlottig gevolg Verdach-
te's stratreg ister teekent hem als een ruwen
klant. Hl] IS evenwel zeel' onder den indruk van
het gebeurde. De Off lc ier eind ig de met een [aar
gevangemsstraf te vragen.

Verd ach t e ontkende desgevraagd, dat hij
in 1918 ten gevolge van m ishan de lin g ter be-
schikkmg an de regeering is gesteld.

De verdediger. mr. Van Lee uwe n zeide,
dat verdachte het gebeurde zeer betreur t. Spr
meende, dart hij UIt noodweer gehandeld heeft.
G. is opgevoed in het vnj-gevochten Egmond
HIj had lang gevaren en zn n mentaliteit ln-acht
mede, dat hl] met een stuk hout op zi]n aanval-
lel' afstormde. Op uitvoerige gronden meende
pleiter, dat men Iller met v. ett ige zelfverdedi-
ging te doen had, zoodat hI] conc ludeer de tot
ontslag van rechtsvervolgmg.

GEESTELIJK LEVEN.

MILDERE HOUDING JEGENS
KERK IN RUSLAND?

Pater 1. Braun celebreert de mis in
Moskou.

MOSKOU, 6 Maart. - Voor de eerste maal
na de revolutie heeft een buitenlandsch geeste-
lijke, pater Leo pol d Bra u n, uit Amerika,
zich voor geregelden pastoralen arbeid in de
Sovjet-republiek mogen vestigen.

Pater Braun, uitgezonden door de Augustijn-
sche orde van de Assumptio, kwam dezer dagen
met enkele leden van het 'gezantschap der Ver.
Staten m Moskou aan en beeft Zondag j 1. de
mis JU de Fransche kerk opgedragen. Hii heeft
Zich ter beschikking van zun superieur, bis-
schop PlUS Nevew van Moskou, gesteld, die hem
een vaste standplaats zal toewijzen.

(United Press)

ZILVEREN AMBTSJUBILEUM V AN
DS. J. A. v. SELMS.

NIJMFJGEN, 6 Maart - Morgen hoopt ds.
J. A. van Selms, Ned Herv predikant a.lhier
zijn 25-jang ambtsjubJleum te vieren

Jan A dam s v. S elm s werd gebot en te
Nisse (Z) in 1881, waal' ztj n vader pred ika n t
was. HIJ ontving zrjn opletding aan de RIJks-
univer siteit te Utrecht en wel d '7 Maart 1909
door z ijn vader in z ijn eerste gemeente te
Gr ij psker'k (Z) bevestigd. In 1917 veltrok de
Jubtlarts naar Dedemsvaart, welke standplaats
hiJ in 1922 met zIjn tegenwoordige verwisselde
In z ijn tegenwoordige woonplaats beweegt ds
v, Selms zich op ver schitlend gebied Ds. v
8elms IS voornemens morgen in de Kapel van
de St. Stevenskerk te recipieer en om 3 uur
's middags, terwijl hij morgenavond in een
büeenkomst III het Centraalgebouw zal wor-
den gehuldigd A s Zondagavond zal de jubi-
laris een gedachtenisrede uitspreken. Woens-
dagavond 14 Maart spreekt ds. Y. Sclms een
gedachtenisrede uit te Grijpskerke

VERDUISTERING DOOR CONTROLEUR
VAN CRISISVARKENSCENTRALE.

Acht maanden tegen veearts geëischt.

(Van onzen correspondent).
MAASTRICHT, 6 Maart. - Alhier heeft voor

de rechtbank terechtgestaan de thans gedeti-
neerde Rijksveear ts W. J. Sch. te Beek, ver-
dacht van het plegen van verduistering tijdens
de uitoerentng van ztj n beroep aI'S controleur
van de Crtsls-Varkenscentrale

Verdachte was belast met de contröle bij de
slagers. Varkens, die b v, 100 kilogram wogen
en waarvoor de slagers ook volgens dat gewicht
betaalden, noteerde verdachte in zijn weeksta-
ten voor 80 of 85 Inlogram gewicht HIerdoor
was het hem mogelijk geweest om van Novem-
ber 1932 tot dezelfde maand in 1933 en-ca
f 1200 te verduister-en. Als getutgen wer den
gehoord de burgemeester van Beek en een
Rijksaccountant UIt Rotterdam.

De off icf er eisch te acht maanden gevangenis-
sti af. De rechtbank achtte het gewenscht, nog
eemge getuigen te hoor en.

DS. R. J. v. d. WEERD i
VEENENDAAL, 6 Maart - Alh ier is JU den

oUderdom van ruim 35 Jaar overleden ds. R
J v. d. Weer d, predikant bij de Gel ef Kerk

Ds Ru d a Ip h v. d Wee r d werd 15 .Jun i
1898 geboren en studeerde aan de Theol. Schoo~
te Kampen, waar h i] op 22-Jarlgen leeftl]d can-
didaat werd Zes Jaar was hIJ candidaat en in
die 6 Jaren heeft hl] door het geheele land Zon-
(jags gepreekt en genoot een groote bekend-
heid. Als candidaat was de overledene enkele
jaren leeraar aan het Gel' Gymnasium te Kam-
Pen. In 1928 nam h ij een beroep aan naar de
Gel', Kerk van Leimuiden. Het vorige jaar nam
hi) een ber oep aan naar de Geref. KeI k van
Veenendaal, waar h i] 14 Mel 1933 ztj n mtrede
deed. Met ds. v. d. Weerd, die de gemeente van
VeenE>ndaal maar kort heeft mogen dienen.
il~a}t een 1lredütant van groote ltahselgayen ten
glaVe.

WIELRIJDER AANGEREDEN EN
GEDOOD.

(Van onzen correspondent).
MAASTRICHT, 6 Maart. - Voor de rccht-

bank alh ie r heeft terechtgestaan de chaurrsnr
S. uit Mechelen, verdacht van het veroorzaken
van dood door sch.u Jd gepleegd 1JP den f;weed"n
Kerstdag op den weg te WIJlre waar-bij de wie l,

SARPHA 'rrs NEDERLAN])!JBELGIlË~WEDSTRIJD.

Nog net
komt nog

is de balans ten gunste van
met ~en paar fiksche series

land het

de Belgische biljarters doorgeslagen. Moons
aancllagen en met 21 calamboles moet Neder-
onclei spit delven.

,.Belachelijk om zich op te winden over een
hospita," dacht zij in haar kleedkamer, "Wat
weet deze vrouw van run en van mijn ~trijd?"

Zij legde blauw poeder op en tipttJ luchtig
met een groote dons 'over haar strak gezicht.
Maar toen zij in den spiegel keek, wist zij
plotseling dat zij nooit over zichzelf tevreden
was. Opeens hermnerde zij zich de manier en
de wijze, waarop de hospita zich altlid UIt-
drukte: "Zoo! zoo! spoken danst z i], dat WlU-
l:eljuffle! Nu danst z i] spoken en dopt wan-
hopig Won der lijk, zooals spoken er bovenop
kunnen komen Maar ZIJ komen er bovenop. ZIJ
moet zich UItspreken, natuurlijk, ze moeten
»ich allen uitspreken, wie zou anders een
spookach tlgeu dans dansen? Een eerl ij ke ziel'
Wat? Ik ben nieuwsgleng wat zij nu danst!
0, zoo, Narcose! Natuur lijk, Z~l danst Nar-
cose. dacht Ik het niet."

Dit hoorde de danseres in haar kleedkamer
en zij hoorde het nog op de planken, toen zij
haar derden dans danste. Een narcose-dans,
een blauwe schemerrug. een blauw noodlot, een
vergif. Maar het gif van de derde rÎj rechts
maakte haar bewegingen slepend, het verlamt
haar leden ....

"Zoo, zoo, dit danst zij Het is wel aardig!
En zoo iets wordt beroemd . . , . "

Steeds hoorde de danseres deze woorden die
7lJ haar vroeger e hospita III den mond. legde,
Iets zwaars, iets verlammeuds kwam ln haar
bewegmgen, zij sleepte kettingen.. Dat
scheen echter precies te ztjn zooals bet moest,
want toen ~I] aan het slot tusschen de gor-
d ijn en verdween en bevend op den eersten
Ilu ittoon wachtte, brak een donderend applaus
los ....

De danseres zat in haar kleedkamer. Het
was pauze. Zij herinnerde Zich een ~esprek
met de hospita. Duid el ijk hoorde ZIJ den ge-
Imgschattenden toon. "Nu, en hoe ZIt het met
de kunst?" op een manter alsof de vr ou w wilile
zeggen: "Nu, hoe IS het met je verloren zie l ?"
Het antwoord van de nan ser es was een klacht
de klacht van eIken echten kunstenaar, het
eeuwige ongeloof aan zichzelf En op "enmaal
nam dit ongeloof geheel en al bez it van haar,
zIJ was totaal leeg en arm en JU dit geloof
danste zi] na de pauze het vier de )!ummer van
haar programma: Sterven.

TILDEN,EN VINES NIET
NAAR EUROPA.

Wedstrijden te 's-Gravenhage
gaan dus niet door.

De manager van 'l'Ilden's tennistroep heeft
medegedeeld, dat TJlden en Vmes van hun
voornemen hebben atgezten om in het voor-
jaar een toer door Europa te maken. Dit betee-
kent dus, dat ZIJ ook niet te 's-Gravenhage,
zooals reeds voor looplg overeengelromen was,
zullen spelen.

Voetbal.

GRASSHOPPERS EN SERVETTE IN
DE CUPFINALE.

Voetbal in Zwitserland.
(Van onzen correspondent)

ZuRICH, 6 Maart. - Zondag werden de demi-
fmales "oor den Zwitserschen Voetbalbeker
gespeeld, waarvoor ZIch de volgende clubs
kwa l iftceer-d en.: Grasshoppers, Servette, Locar-
na en F. C Montreux. Vooral van deze laatste
club, die niet in de Nationaal-Liga, doch in de
eerste afdeelmg der cornpet itie n itkomt, is het
een fl aa ie prestatie geweest het zoover te
brengen De loting paarde voor de half-fmales
Servette en F. C. Montreux, terw ijl Grasshop-
pers tegen Locarno moest uitkomen De eerste
ontmoeting werd in Lausanne, op neutraal
terrein, gespeeld, tel wijl Grasshoppers met
!?,oed\mden van Locarno deze club op eigen
ten em mocht ontvangen.

Het IS een allesbehalve fraaie vel toon ing
gew ot den, we lke er met alleen onder te lijden
had, dat het terrein met een dikke sneeuwlaag
was bedekt, doch ook en vooral dat de beide
clubs ver onder haar kunnen speelden. Vooral
de "Hoppers", die den laatsten t ijd slecht ill

YOI'm ZIJn, brachten er met veel "an terecht.
Dat ZIJ het onder deze omstandigheden toch
nog tot een overwinning wisten te brengen
spreekt boekdee len voor de spalkwa liteiten "au
de bezoekers. Drie der vijf goals, welke Lo-
carno te mcasseeren kreeg, hadden zeker met
een weinig betel e tactiek door den Local no-
keeper gestopt moeten worden en het is al les-
ZIllS beg rijpel ijk, dat ook de voorhoede door
deze tegenslagen eemgszins down werd

Wat Servette betreft schijnt het geval zich
regelrnat.igm te hebben toegedragen en de be-
wener s der Volkenbondsstad hebben zich op
afdoende wijze voor de finale gekwalificeerd
doei Montreux met 5-1 te slaan Servette
heeft Zich ook JU de compet it.le in den laatsten
tijd van een betere Zijde Ieei en kennen; ZIJ
sta at no 1 op de ranglijst en het zal dan ook
zeker nog de vraag z ijn of Gra sshopper s het
JU de finale tegen Servette weet te bol" erken.
Men heeft er In het kamo der "Sauterelles"
een hard hoofd in
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RADIO~AGENDA.

Donderdag 8 Maart.
HILYERSUl\f, 800 Gr-arnofoonrnu aiek. 1000 Mor-

gerrwijdi ng 10 15 Grarnofoonmuaiek 10 so
Vtoolrecita l door P. E J Appeli us "an Ho-
boken 11 00 Kntpcursus ki nder kleedi ng. 11.30
'-OOI t.zet t ing' \ iool reci ta l. 12 15 Ensemble Otto
Hendrfks 215 J. K Budde ,,'-a~te, overbtij-
ven de planten, oor Iedereen" (II). 245 Gra-
moroonrnuztek 3 00 Kn ipcur-su s 4 00 Voor' ZIe-
ken en ouden, an dagen 4 JO Gramofoonmu-
ziek 500 Radio-tooneel "Op zoek naar de
schatten van Bido ux", 5 30 Kovacs L"-Jo~ en
z ijn orkest 6 30 Sportpraatje door H Hollan-
der • 00 Ka' acs La jos 7 15 VY F Go uw e :
"Sanlenwerklng tusschen Industr-ie en Kunst
op de Jaarbeurs" 7 30 Engelsche les 8 00 Yaz
DIa. 805 Omroeporkest 0 I Y. Albert 'an
Raalte. so'liat Gerna.rd Rusch, ball ton. 930
Aa.nalul ti ng me t het, Concertgebouw te Aln-
sterdam Abonnementsconcert; o.I.v. PIef] e
Monteu x : sol iste Lotte Schone, sopraan. 1n 30
Gramofoonm u z.iek 11 00 Yaz Dlas 1110 John
'on Bruck 111et ziJn orkest In "ClarIdge' te
Den Haag

,TL I'7.E::-\, KRO' 800 )IOlgenconcert XC R V.:
10 00 Gramofoonmuzlek. 1015 Morgendienst.
10 45 Gral1lofOOnmuzIek KRO 11 30 Gods-
dieris ttg halfuurtje 1215 KRO -orkest,
XC R v.: 200 Handwel keur-sus, 300 Vrou-
\'I enhalfuur 4 00 Bijbe lleztrig 500 C'lr811S
handenarbeid 5 ~O Lieder-enreettal door Her-
man Hülsmarm, bar-iton 630 Gramofoonmu-
zrek 'i,30 Weelcov eraicht 800 Klem-orkest.
1030 Gramofoonmuztek,

KAlJUNDBORG' 11 20 StrIjkorkest 2 05 Carl Ry-
dahl's ensemble. 730 Omroepsymphonie-or-
kest. 9 50 Dan smuztek

LAXGEXBERG. 11 20 Omroeporkest. 730 Dansmu-
ziek. 10 20 Kamerorkest.

DAVEXTRY. 12 20 Rutland Square Orkest. '" 25
Concert 5 35 Da nsrrruaiek. 820 B B.C -orkest.
9 55 Concert, 11.05 Da nsmuaiek

Dammen.

STICHTING INTERNATIONALE
DAMBOND.

Organisatie van het wereld-
kampioenschap.

's-GRAVENHAGE, 6 Maart. - Zondag ver
gaderde alhier het bestuur i an den Kederland-
sche Dambond. UIt de toetreding van eerug e
nieuwe damver eenigmgen bl ijkt, dat de ont-
wikk el ing van <len bond voortdurend -,pwaarts
blijft gaan. Hiertegenover staan wel eemge
afvallige "el een ig ing en , maar dit verschijnsel
is niet van ernstigen aard. In de Oostel ijke en
Zuidelijke pr ovincies is het str ev en tot toe-
tredmg i ooruitgaande. Bergen op Zoom zal
trachten met Zeeland contact te ki ijgen, waar-
voor de Brabantsche distr ictsbond ziJn mede-
werking zal verleenen. Alleen het Noorden
houdt zich nog afzijdig. Besloten werd, dat de
Oostelijke Dambond een competitie zal organi-
seeren. terwijl met den Utrechtsche Provtncla le
Dambond ei eneens een regeling III voorberei-
dmg is.

Ook op internationaal terrein is het bestuur
van den bond werkzaam. In samenwerking met
Beigie, Zwitserland en Frankrijk zal worden
overgegaan tot stichting van een Internatle-
nalen Dambond. welke te Brussel wordt geves-
tigd en die voor namel ijk de wedstrijden om het
weretdkamnioenschap zal hebben te orgamsee-
ren. Een comrnissts i an 3 personen werd be-
noemd om met den eerste-secretaris van den
bond reglementen te bestudeeren en samen te
stellen.NED. TEGEN BELGISCH LIMBURG.

MAASTRICHT, 6 Maart. - De Nederlandsch
Limburgsche ploeg, welke ()lP 11 Maart a.s. te
Bf lsen (B) de nattonale kleuren zal verdedi-
gen tegen Belg lsch Limbu rg , IS als "\olgt samen-
gesteld:

Doel Pbttgens (Miranda) : acbter: Voorfans
(J'uliana) en Neelen ( oermond) ; midden'
Imkamp (Roermond', Ho thuysen (V 0 S.) en
Heger (V V V); voor Quadvlleg (Pa lm ig ) ,
Gerards (Staatsmijn Hendrik), Van Loon
(Roermond), Van Rhee (Tegelen) en Holt-
huysen (VO S Venlo).

Op 29 Apr il wordt op het terrein van de
vereeniging 'regelen te Tegelen-Venlo de
return-wedatr ijd geepeelc1.

NEDERLAND-BELGIË.
BRUSSEL, 6 Maart (EIgen tel) - Als v ijfde

re se rv e 'oor den wedst.rfjd tegen Nedelland IS aan-
gewezen de Belg 'an Landeghem (Un. St. '.}lllolse).

AMSTERDAM-ANTWERPEN.
AMSTERDAM, 6 M1Lart. - De wedst rijd Am-

Fterdam-Antwet pen, die Zaterdag a s op het
Ajaxteneln gespeeld" ord t, zal geleld worden door
(len heer H S. Boekman

Biljarten.

OFFICIEELE LANDENWEDSTRIJDEN
NEDERLAND-BELGIË?

Zaman zal voorstel indienen.
AMSTERDAM, 6 Maart. - De aanwezigheld

te Amsterdam van den Antwerpenaar E. Za-
man, algemeen sportleider Van den Belgischen
Biljartband, heeft tot besprekingen geleld tus-
schen Zaman en den N.B B. over het in het
leven roepen van off:cieele landenwedstnJden
tusschen Nederlandsche- en BelgIsche bi ljar-
ters

Zaman's voorstel is 111 deze wedstr ljden vier
spelers van elk land tegen elkaar te doen UIt-
komen Ieder team bestaat Uit een speler, uit-
s lu itend cadre 45/2 en een speler die cadre 41/2
zal spelen, terwijl de eerde biljarter het drie-
bandenspel leveren zal en de Vierde voor h et
maken van fantasiestooten aangewezen is.
Elke speler moet zij n tegenstander III drie par-
t ij en ontmoeten. wtnstpartiien zullen door een
bepaald aantal te voren vast te stellen winst-
punten worden gewaardeerd.

Zaman zal z ijn voorstelook ter behan de.ln ig
aan het bestuur van den Be lgjschen BIljart-
bond voordragen.

SLECHT SPEL VAN MOONS,
AR:\'HEM, 6 Maalt - GIsteravond hebben de

Belgen Moons en Dedonckar en de oud-ka.mptoen
'an Nederland DOnl1l1el1ng J11 Hotel BrIstol alhier
eemge wedstrijden cadre 45/2 ge~peeld, waa.rv an
de uttstagen als volgt wa ren

Dedoricke r . . ••.• ..•.. .
Moons ., ..•.•••••••.•.•.
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De wedstrlid om het persoonlijk kampioen-
schap' an Xederland zal beginnen op 17 Maart
a.s Besloten werd te spelen op Zaterdagen en
Zondagen te Amsterdam, één partij per dag,
25 zetten per uur.

De agenda voor de jaarvergadering, welke
op Hem"lvaartsdag te Utrecht zal worden g£-
houden, werd vastgesteld.

Luchtvaart.

DE POSTVLUCHTEN.
's-GRAVENHAGE, 6 Maart. - De "Pelikaan"

is te Jodhpur geland.

Zwemmen.

rxr. ZWE"\IFEEST IN ;)EN WILGENPLAS.
ROTTERDAM, Ij Maart. Kaar wij vernemen

zal de Hottel da.mache Z" emeiub op 1 J uh a s. een
In ter'na.tlo na a l zwemteest orgaruseeren, dat zal
worden gehouden m het ru eu we wedstr ridbad aan
den Wrlg'e npla.s Irrte rna.t iona a.l zullen deze wed-
st rijden zijn door de ja.a rl ijksche ontmoelmg Rot-
terdam=-Antwernen, die dan eveneens op dien da-
tum zal plaats vinden en een onderdeel zal vormen
'an de leeks sportwedstr-Ijden, dIe, an 29 Juni tot
8 Jul! onder ausprcien 'an de Ve reerug ing' voor
Vreernde ling'en ver-keer- wordt georganu:;eerd Verder
zullcn In het nieuwe zwernba.sain op 21 en 22 Jull
de kampioenschappen 'an den Neder-la ndscne n
Zwernbond \\ (II den gehouden

62
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18
18

46
18

Korte berichten.

Za tel dag 10 Maart a s zal de dames-g) mnastJek-
vereerng mg "MaflSnY111pli" onder leidtng van haar
directeur F. A. \ an Seters. een groote urtvoertng
ge' en In de X'ieuw e Doclezaal te Rotterdam. Aan
deze ui tv oenng zullen de keur turners van het Kon.
Nede rl Gymnastiek Verbond onder lelding van Ant.
Metz me t keurx r ije Oefelllngen, brug .. en rekturnen
hun medewel kmg verteenen

Wielrijden.

LARRY GAINS WINT VAN ERNST
GUHRING.

LEICESTER. 6 Maart. (Eigen tel.) - Larry
Gams won in den gisteravond gehouden boks-
wedstrijd van Ernst Guhring (Dttitschland)
door k.o. in de zevende ronde.

ONDERWIJS.

DR. G. G. KLOEKE BENOEMD TE
LEIDEN.

Als hoogleeraar in Nederl. taalkunde.
's-GRAVENHAGE, 6 Maart. - Bij K. B, is

benoemd tot gewoon hoogleeraar in de facul-
teit der letteren en wüsbegeerte aan de rijks-
universiteit te Leiden om onderwijs te geven
m de Nederlandsche taalkunde dr. G. G. Kloeke
te Hamburg

2222
3.75

BOERDERIJBRAND TE LONNEKER.
(Van onzen correspondent).

LONNEKER, 6 Maart. - Vannacht omstreeks
halftwaalf brak brand uit in «e boerderij, be-
woond door de weduwe S V. aan den Kuipers-
dljk. Toen de brandweer die laat gealarmeerd
werd, ter plaatse kwam, was het woonhuis
reeds een vuurzee en er viel mets meer te red-
den, Men liet het vuur dan ook maar stil uit-
branden. De taak van de brandweer werd be-
perkt tot het omhalen der muren, Dat men de
brandweer met vroeger waarschuwde kwam,
doordat men eerst een zestal koelen III veilig-
heid wilde stellen, hetgeen ook inderdaad ge-
lukt is. De omllggende stallen bleven voor het
vuur gespaard. De schade wordt door verzeke-
rmg g edekt.

HET UITZICHT
IS BEPERKT
Op hooge bruggen h
SCHERP RECHTS HOUDEN
het wachtwoord I U kUM

Immer. niet zien, of "an d.
andere zijde".rk_r nad.rtt

"
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HOE WORDT DE MISDADIGHEID
TE OSS BESTREDEN?

door mr. G. T~ ]. de jongh.

Doelmatige middelen
ter verbetering.

gesitueerden, de menschen van grootere ont-
wikkeling en hoogere zedelijke begrippen, stel-
len zichzelf in dienst om de slecht bedeelden
op t - halen uit het moeras, waarin zij dreigen
te verzinken. Het is hard werk, maar wij heb-
ben hetzelf ook gedaan en wij weten, dat
met liefde, met toewijding en met een onver-
zettelijken wil tot doorzetten groote over-
winningen te behalen zijn. Een prettig ver-
lich' zaal, een radio, een paar domino- en
andere spelen, figuurzagen, een mooi verhaal,
dat voorgelezen wordt, wat muztek maar voor-
al een vriendelijk gezicht, een vroolijk humeur
en de arme verwaarloosde schooi-rt.ies zullen
met hun gore handen naar u toe komen en
verheugd zijn, dat gij wilt trachten hun leven
te verwarmen en verrijken. Zij zullen de deur
van hun hart voor u open zetten en gij zult
belangrijker dingen zien dan in de eerste de
beste bioscoop.
"Mijnheer, mag ik met U domineeren?"

vraagt een jongen, die om zijn rood omrande
oogen "de papegaai" wordt genoemd. "Laat
eerst je handen eens zien". Een paar vuile
handen worden mij toegestoken. "Dank je wel,
mijn jongen, zulke vieze vingers wil ik niet
aan mijn domincsteenen hebben", Een vol-
genden keer laat hij mij zijn schoongewasschen
handen zien. Wij spelen. Ik vertel wat. Hij
vertelt wat. Hij vertelt, hoe :tij met een witte
rat den boer opgaat. Een anderen keer ver-
telt hij, hoe zij een boerin bestolen hebben,
toen haar aandacht was gevestigd op de kuren
van het witte dier. Een derden keer doet hij
nog een sterkér verhaal. Tot hij eindeiijk zelf
inziet, dat hij te ver is gegaan en een zeker
gevoel van schaamte over hem komt.
Nu is de slag aan mij. "Zou. je niet liever

een vak leeren ? Ik ken een sigarenfabrikant,
die je nemen wil".
"Maar ik zie er zoo vies in de kleeren uit".
"Als ik je eens een nieuwe pet geef en een

jasje". Om kort te gaan "de Papegaai" draaide
na eenige weken sigaren, dat het een lust
was om te zien.

Een agent van politie treedt onlangs een
arbeiderswoning binnen. Een jongen van 8 jaar
neemt. het broodmes van de tafel en zegt:
"Moeder, zal ik het hem in zijn donder ste-
ken?" Zoo zijn onze manieren. Zoo is onze
opvoeding. Moet dat zoo blijven'l

Tracht eerst het kind
te wmnen.

ALS de wakkere burgemeester te Oss zich

even laat gaan, zegt hij: "Wij moesten
die gansche bende in een eoncentratie-
kamp opsluiten." Een ander heeft een nog
radicaler middel, want hij stelt voor het
heele zoodje te steriliseeren en een derde
- een Draufgänger - wil ze bij de klad-
den pakken en met brute kracht en ruw
geweld overmeesteren. Practisch is dit alles
niet toe te passen en zoodoende schieten
wij er geen haar mee op.

Wij schieten er ook niet mee op, als wij
diegenen die ruchtbaarheid geven aan de
Osser toestanden met een l.lauw oog ver-
sieren, zooals door een nobel stel notabelen
werd gepropageerd, waarmee even werd aan-
getoond, dat het begrip van den mond snoer en
door bedreiging geen monopol ie is van de
laagste standen.
Het is ons doel niet meer wonden open te

leggen dan noodzakelijk is, zoodat wij verder
zullen zwijgen over Osser toestanden en ons
zullen wenden tot doelmatige middelen ter
verbetering. Mits men accepteert, dat de tce-:
stand zeer bedorven is, dat wij geen woord
te veel hebben gezegd en onze kennis hebben
geput uit de meest onverdachte bronnen. Als
het blad "De Stad Oss" insinueert, dat wij
onze appels niet van de hoogste beomen heb-
ben geplukt, dan weet het wel beter. De
adressen zijn het blad genoemd en het behoeft
deswege geen onwetendheid voor te wenden.
Want de erkenning van grove misstanden, die
niet van vandaag of gister en Zijn, doch reeds
jarenlang in de volkszeden zijn gegroeid en
vastgeworteld, moet de stuwkracht zijn om
het kwaad te bestrijden en te vernietigen.

De verontwaardiging over hetgeen bestaat
moet van bllivenden aard 3ijn en de spoor-
slax om tot daden over te gaan. Die daden zjjn
van diversen aard. Wij kunnen ze spütsen in
A middelen van algemeen maatschappe-

lijken aard;
B van bijzondere preventte (verlichting en

drankbestrijding) ;
Cvan politioneelen en justitioneelen aard

(repressie) doch sommige maatregelen
dragen een tweeslachtig karakter.

* *'*
Dien weg moet het uit. Met vriendelijkheid

- niet met neerbuigende - maar met echte,
natuurlijke hartelijkheid moeten de kinderen
veroverd worden. Zoo moet een bres ge-
schoten worden in het bolwerk, dat deze groep
van a-socialen vau de beschaafde wereld
scheidt.
Via de kinderen zal men de ouders bereiken,

voor zoover zij tot toenadering bereid zijn.
En over eenige jaren zullen de kinderen van
. thans volwassen zijn en dan is het ergste ge-
leden. Een kleine groep van welgezinden moet
zich aan het hoofd stellen en de anderen
hebban niet veel anders te doen dan moreelen
en tluancieelen steun te verleenen.

* .. .. Veel geld behoeft er niet ingestoken te wor-
Allereerst dus een maatsch.appelijk middel Iden. D~ go.ede geest, de hartelijke ~eest tot

van primair belang, hetwelk uit de OS3er ~u:- toenadenng IS de hoofdzaak. Een prettig lokaal
gerij zelf moet ontstaan en door haarzelf n in de buurt, dat goed verlicht en verwarmd
het leven 1110etworden gehouden. Ik he.b hdet kan worden, zal eenig geld kosten. Welnu, de
oog op het Toynbeewerk, zooals het In e 1 .. ..
groote steden in Ons Ruis wordt toegepast. eerste. honderd gu.lden IS er al. WIe volgt. MIJn
Dit grijpt de kwaal in haar hartader. De heter Postgtronummor IS: 57350.
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SENSATIE ROND BRABANTS

"ZW ARTE PUN'I'!,'.

EEN PROTEST.

Door de vriendelijke belangstelung, welke,
het dagblad "De Telegraaf" in 't algemeen, en
uit naam van dit blad de bekende Amsterda~-
sche kinderrechter mr, Q. T. J. de Jongh in
't bizonder den laatsten tijd vbor een zeker
..zwart pu~t" op de kaart van ~ost-Brabant
koesteren, is niet alleen. het stadje Oss, maar
een heel Brabantsch provinciedeel in het cen-
trum der aandacht van veel Noordelijke Neder-
landers getrokken. . - ." . '.' - ..'. '. ..
In Oss bestaan nu eenmaal een~ge mistoèstarr-

den. Er wonen daar een aantal families" die
men met het volste recht'moreel';gedegenereerd
kan noemen en die onderling als het ware een
soort van eedgenootschap vormen om over
elkaars misdaden te zwijgen, 'die een .verbre-
king van dit zwijgen met een mes of ~en re-
volver plegen te straffen en de ,doOr d.l~ alles
aan politie en justitie niet gemakkelijk vat
geven. ' .: .
Dit zijn feiten, die .niet val}~~ weg.t~ ,praten

en wij zUllen de 'laatsten ziJn,' om <;1.1tte. pro"

~:t':Vspreekt va.nzelf, dat dez.f .f.a.'.mi.lieS.".dli.a~'rzijn, wat de Nederlander der betere, ~nll:!!;en
het ,,~riebus" pleegt te noemen -:-: ~en woor~,
...1 ....... s.....:,t urn' de m1mta1!telt, llle· er 'va '
aehter schuilt., uit ,menschelijkheidsmotieven
steeds eentge bezwaren voel, maar dat ik. in. '
dit geval op zijn plaats acht., . . '.
'De fatsoenlijke Ossenaar, die. tenslotte de

eigenlijke is, omdat hij Immers. mlnstens negen-,
tien twintigsten c:1f negen en twintig dertigsten
~ ik noem maar ruwweg een cijfer - der be-
volking uitmaakt, heeft met dit aüès niets van
doen. '.."
, Het betreft een, klein stukje onderwereld "-
dat met en' bij de Amsterdamsche onderwereld
niet onbekend is! - in een provincieplaatsje,
en iedereen, die provincieplaatsjes .kerrt, weet,
hoe zulk een stadsdeel de stadsbevolking zelf'
den grootsten doorn in het oog is.
Voor dit stukje onderwereld nu heeft "De

Telegraaf" tegenwoordig een uitgesproken in-
teresse. Het blad brengt er spannende artikelen
van mr. de Jongh over onder titels- als: "Het
recht der mess~n. - Een repeteerende breuk
met roode cijfers", en pakkende platen van Jo
Spier, waarop dolk en kogel hoofdrollen ver-
vullen.
Wij zullen de goede bedoelingen van den

Amsterdamschen kinderrechter, wij zullen zelfs
de filanthroplsche bedoelingen van de "Tele-
graaf" niet in twijfel trekken.
Men wil niet aan sensatie doen - goed. Men

'wil niet meer wonden open leggen dan nood-
zakelijk is - goed. Men wil de grove misstan-
den doen erkennen - goed. Men wil doelmatige
middelen ter verbetering aangeven - alles
goed! Maar wanneer werkelijk de gevoelens
der heeren uit Amsterdam zoo hooggestemd.zijn,
wanneer zij werkelijk door een zoo onbaatzuch-
tige liefde voor het "arme" Oss en het "don-
kere" Brabant gedreven worden, waarom sprei-
·den zij dan niet een tikje meer fijngevoeligheid
ten toon bij hunne liefdevolle' pogingen om
hier een hulp te brengen, die niet gevraagd
en die niet noodig is.
Zij' konden eraan gedacht hebben, daLer jn

·Oss nog een groot deel.andere menschen leven
dan de gedegenereerde groep, waaraan zij ZPO
belangeloos heele kolommen van hun blad of-
feren, en dat dit andere deel wel eens pijnlijk
getroffen kon zijn, als het boven suggestieve
platen, waarop een aantal zwaaiende 'en bral-
lende dtónkemansfigui'ert, in -den- nacht' -huis- -
waarts keeren, ilen titel'~"Oss."~.:moet -Iezén of
.sla 0iHier een at'gebnmd nuie - met-::~n :ve!"',
,~ekeringsbordje ernaast! - het. onderschritt
"Oost"Brabant" staat. Zij. konden er eenig be-,
sef van hebben gehad, dàt zij door onder sen-
sationeele opschriften voor den altoos genera-
-liseerenden man-in-the-street over snijpartijen
en moorden te schrijven, het gewest, "dat· zij
zeggen te willen dienen, weinig' goeds ' doen,
omdat zij er. de oude en bijkans geluwde
sprookjes over de Brabantsche .znessensteke-
rijen" nieuw voedsel door geven. Zij konden,
wanneer zij aan het Nederlandsche volk en de
Nederlandsehe maatschappij een dienst willen
bewijzen, zich hebben afgevraagd, of het dit
volk en deze maatschappij zoo buitengewoon
,gunstig zal beinvloeden - als kinderrechter zal
mr. de Jongh wel begrijpen, wat ik bedoel _
over deze griezel- en steekverhalen zooveel
,te hooren en te zien. Men wil niet aan sensatie
doen - maar waarom dan de Iuldruchtige be-
handeling van al deze dingen voor een publiek,
dat ze immers niet anders dan uit sensatiezucht
leest .en dat aan de verbetering dezer toestan-
den op geen enkele wijze kan meehelpen?
. Men wil niet meer wonden, openleggen dan
noodzakelijk is - maar sinds wanneer is .het
gebruikelijk geworden Öperaties in het'belang
van den patiënt· te verrichten' op het volle '
marktplein en midden in het volksgewoel ?
Men wil de grove misstanden doen erkennen

_,. maar wie wil men daarop dan .eigenlijk
opmerkzaam maken. Mr. de Jongh is van deze
misstanden op de hoogte gekomen. door. infor-
m~ties ter PIa.atse bij.,mensch en.' die. het beter l
Wisten en vermoedelijk nog. beter weten dan
h~j. In Oost-Brabant zijn deze misstanden; zoo-
wel bij de civléle als biJ de justitieele over.
heden' genoegzaam bekend 'en een uitvoerige
publieke analyse van het .kwaad heeft men
daar ,niet noodig om: het met alle middelen te
bestrijden. Als de schrijvar "b.v, ook bij de
Bossche rechtbank zijn .licht he.eft opgestoken;
zal hij hiervan zelf welovertuigd zijh.
Men wil doelmatige middelen tot verbetering

aangeven: maar waarom gaaf men dan met
deze middelen niet tot de kringen, die' nauw
bij de bestrijding van het kwaad betrokken en
voor wie ze dus bestemd zijn. Voorzoover .de
middelen .riieuw zijn,' zullen deze kringen 'er
met graagte kennis van nemen, maar Wat mr,
de J?ngh tot nog toe a~nbevar, wisten iiV-ijge-
lukkig in Brabant reeds. Men versta: 'mii,' goed:
ik wil in geenen äeel« eèn struisvogelpolitiek I

propageeren, die maar liever de pogen voor
ee~ kwaad sluit of dit. kwaad tegenover ge
buitenwereld ontkennen, wil .
.Brabant geeft toe, dat het bestaat.

· Het protesteert er slechts, tegen, dat :-Jan een
kwaad, hetwelk in een klein, uitzonderlijk, ge-
degeneereerd kringetje van zijn gewest heer-
schende is en heusch voldoende bekendhefd
heeft, zoo uitvoerig. en zoo weinig zakelijk
wordt opgegeven, dat de naam van het heele
gewest er zonder twijfel bij de onnadenkende
buitenwereld schade door moet lijden.
"Het zal niet lang meer duren", zei mij een

rechterlijk ambtenaar, "of, wanneer wij, Bra-
banders, in Amsterdam komen, worden we aan
het Centraal-Station op dolkmessen gej!ouil-

, leerd". '
D,it is een sarca~tisch grapje, maar het geeft

typisch de stemming weer, waarin "De 'I'ele-
graaf"-artikelen en platen door hun eenzijdige
belichting van Brabant hier breede kringen
brengen, -
.Dat deze artikelen geschreven worden door

iemand, ..die ze tengevolge van zijner vroegere,
rechterlijka loopbaan met den schijn van des-
kundigheid, dekt, maakt de. zaak voor mijn
gevÇ)~1~iet beter, maar slechter, Want ,op dit
..terrem, IS mr. de. Jongh. g.~en.,deSk.undige en. J
kan ruet als deskundige schrijven: hij wint

[ U laat ,toch ge.~ gelegenheid I
-passeeren om De 'Maasbode ,aan
f te' bevelen·? ' ,.

noch.verwerkt zijn informaties anders dan ieder
journalist het zou doen. .
Wat zou men in het Noorden zeggen, wan-

neer :een hooggeplaatst rechterlijk ambtenaar
uit Brabant naar de hoofdstad toog om de
euvelen der Amsterdamsche onderwereld - die
veel grooter in aantal en omvang zijn - op
een smeuïge wijze aan het Nederlandsche pu-
bliek bloot te leggen?
Wij kunnen ons indenken, dat mr. de Jongh

zich tot de journalistiek getrokken voelt: het
is een vak. waarin men, als in weinig andere,
geestelijke verrijking kan schenken en verwer-
ven. Hij moge daarbij echter bedenken, dat
bij zijn rolverwisseling voor de rechterlijke
de journalistieke waardigheid in de plaats is
getreden, en misschien kan het hem goed doen
te weten, dat er journalisten zijn - waartoe
wij de eer hebben ons te rekenen - die uit
hoofde dezer laatste waardigheid voor een
opdracht in den geest der hier volbrachte zou-
den bedanken.
Wat "De Telegraaf" betreft, hij heeft eenigen

tijd geleden met veel vuur een anti-Iawaai-
campagne gevoerd. Is het de redactie daarbij
ooit, tot bewustzijn gekomen, dat men ook op
papier.in sommige opzichten veel meer Iaw~d
kan maken dan noodig is ?

v. D.
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LAAT OSS IN LICHT BADEN!
door mr. G.' T. J. de jongh,

het goede werk, dat met deze vliegmachines
in dit opzicht is gedaan.
In de eerste zes maanden van 1927 werden

per vliegmachine vervoerd 36.000 Kg. vracht
en 150 passagiers. Ret volgend jaar werd be-
sloten tot aankoop "an twee machines, beide
W 34 Junkers, ,..elke den tucht tot volle tevre-
tleOO~id vetbraenten. 'Tllans was men in szaat

I
alle machined'eelen en wat verder noodig was

. vo.?:,. d~;,_ontWikl(eling van deze gou'~veldell' per
Voor het vervoer van arbei- vhe"tUl" aan te voeren. In negen maanden tlids

. . d . werden meer dan 166.000 Kg. vracht en 498
ders, machine- eelen, materia- passagiers vervoerd. Dit gewicht aan vracht zou,
len, enz. over haast ontoegan- op de o~de wijze vervoerd, alleen reeds meer
k liik bi d d d dan 500 mlandsche werkkrachten gevergd heb-e IJ e ge ie en, naar e gou - ben.

velden, bewijst het vliegtuig Thans ging het steeds excelsior. Van Decem-
onschatbare diensten.' . ber 1927 tot October 1928 werden door deze

SLUIT DE KROEGEN
buiten het centrum.

En trek vergunningen in van
kroegen waar gevochten is.

r.>iepten der hemelen,
Diepten der zeeën,

Antwoordt mij, wat is licht?

ZOng eens een Ho llandseh dichter en ik weet
niet, 'Ofhij ooit antwoord gekregen heeft, maar
als het gevraagd werd 'aan een heerschap uit
de diepte van de Osser onderwereld, zou deze
st eblig geantwoord hebben: houdt op met over
licht te praten, dat is met de politie mijn groot-
ste vijand. Wat doe je als het licht is? Iedereen
ziet je en iedereen .herkent je.

Hebt U ooit gehoord van inbraken hij dag-
licht anders dan door onnoozelen, die hun vrij-
hei·d niet op prijs stenen? In de straat, waarin
ik woon, werd wel is waar niet gestolen, maar
er gebeurrlen andere ongerechtigdheden, die
vroeger tot het departement van Eros en Cu-
pido gerekend werden, zoodat ik mij geneerde
voor de menschen, die mij 's avonds bezochten.
Een paar extra straatlantaarns en 't is uit met
dat gedoe.
Een verlichte Ossenaar zegt: Het is hier niet

donkerder dan in andere Brabantsche steden.
Alsof dat een argument is! Tusschen twee lan-
taarnpalen deed ik 84 lange passen van zoowat
een. meter en op de helft kon ik ternauwernood
een man van een vrQUWonderscheiden. Nu moet
ik toegeven, dat ik in het donker slecht van
gezicht ben.

Tegenwoordig wordt veel reclame gemaakt
voor de nieuwe Philips natriumlampen. Welnu,
Philips is ook te Oss gevest igd in de oude fa-
briek van Jurgens. Zou hij een betere reclame
kunnen maken, dan dat hij de statistiek van de
Osser criminaliteit verbeterde door hier en
daar een flinke natriumlamp te plaatsen?

Licht, meer Iioht, de vijand van den boos-
wicht en minder drank en minder bier. 't Ver-
laagt den mensch tot beest en dier. Dit zeg ik
maar om het rijmwoord, want ik kan de zon
zeer wel in het water zien schijnen, doch in Oss
loopt het de spuigaten uit.

Waar dient dat gezuip voor? In Friesland
woonde -ik eens een feestavond bi], Er was jo-
lijt en pleizier. Een honderd jongens en meisjes
dansten en hadden volop pret en ik zag zelfs
geen glaasje bier drinken. Lolk]e, mei ik ien
spuit? hoor ik de jongens nog vragen.

Te Oss zijn 49 vergunningen en 31
verloven 'Op nog geen 16.000 inwoners,

AUSTRALISCH NIEUW ..
GUINEA.

ouddelving en v iegtuig.

(Bijzondere corresponöentie.)
In een vorig artikel heb ik het een en ander

medegedeeld' over het werken met Inheemsche
contractanten in Auetralisch Niet!w-Guinea,
over kleeding en gedrag van de huisbedienden,
over het hotelwezen en de hygiënische toe-
standen.

Wetenswaard mag m.i, ook geacht worden
wat tot dusver in de Oostelijke helft van het
groote eiland Nieuw-Guinea is verricht voo-r de
goud-delving en op welke wijze daarbij met suc-
ces gebruik is gemaakt van het v liegtu ig,
Australiërs zijn, zooals bekend, goudzoekars

en zij hebben ln het korte bestaan van Austra-
lië als geclvillseerd land reeds enorme rijk-
dommen aan goud aan den grond onttrokken.
Hoewel het gouddelven in de laatste jaren in
Australië niet is toegenomen, worden, vooral in
het Westen, van tijd tot tijd nog zeer belang-
rijke goudklompen gevonden en regelmatig ko-
men rapporten binnen van waardevolle vindin-
gen in ver seh il lende deelen van het land.

In 1909 naar Nieuw Guinea.

Is het wonder, dat, vooral nadat een deel
van Nieuw-Guinea door de League of Nations
onder mandaat van Australlë was geplaatst,
men zich meer ging toeleggen op gouddelving?
Reeds in 1908 was het Durtsche Gouvernement
attent gemaakt op de aanwezigheid van goud
en het vol gende jaar trokken versc!:tiJIende
Austra ltscne niijnwerkers er op uit, wien
een concessie in de Huon Golf werd verleend.
Zij werden door andere gevolgd en in den loop
van de jaren 1910 tot 1913 waren er reeds ver-
schillende groepen werkzaam in de terreinen
aan de Waria-rivier en werden vindingen ge-
rapporteerd bij de Markham- en de Ramu-rl-
vieren.
Het ligt voor de hand, dat gedurende de 001'-

Iogsjaren, die toen volgden, geen tijd kon wor-
den gevonden Voor het zoeken naar goud. Het
was dan oo'k pas in 1921, Qat door zekeren W.
Park goud werd ontdekt bij de Kqranga Creek,
een zijtak van de Bulolo-rivier.

Langzamerhand ging men verdor, tot plotse-
ling, in 1926,. door Royal en Glasson onmete-
lijke soud-rükdommen wer,den ontdekt bij Edie
Creek, op een hoogte van 7000 voet,

Maatschappijen werd'en opgericht en de werk-
z'aamh'eden begonnen thans in ernst over een
oppervlakte van mfnstens 1100 acres, waarop
40 millioen cubic yards grond werden aange-
troffen, Welke voldoende erts bevatten om met
vrucht te bewerken. De kosten van den aan-
leg van wegen en SPOürlijnen werden gi'aaind
op £ 250.000. De eenige manter tot Dpv§'e·rvan
materialen, etc. was dle met behulp van in-
landsche krachten, z'oodat zes tot negen dagen
heengingen met één tocht.

Lumineus idee.
Toen kwam een 'der pioniers op het lumineus

Idee om ge'brUik te maken van vliegmachines
en in Januari 1927 werd de eerste machine van
Sydney naar Njeuw-Gui:hea ve-rscheept. Vlieg,
velden werden aangelegd te Lae en Wau. En
aldus werd een begin gemaakt met een der
meest moderne en succ-esvolle toepassingen van
de aviatiek, anders dan VOor mail en passa-
giers-vervoer.
Hoewel ik g;een' vriend ben van cijfers, meen

ik er hier toch eenige te mogen laten volgen,
!!.~~r'!iooX::ti, _een bete'. beeld zult krijgen van

waaronder een buitengewoon groot kwan-
tum kinderen. Een massa kroegen liggen
aan de buitenwegen in het donker en ik
zet het de politie om eiken avond om elf
uur die 80 gelegenheden af te loopen en
te zorJlD, dat zij op tijd verlaten worden.

Dat sluitingsuur is anders laat genoeg en de
burgemeester zou het graa,g vervToe~d zien,
want de laatste borrels tusschen 10 en 11 uur
ontnemen den bezoekers juist dat restje bezin-
ning, dat hen van hun gerrieens streken zou
hebben afgehOUden. Doch om alJerlei vreemde
en onbegrijpelijke redenen is de raad tegen het
vervroegde sluitingsuur. Zijn hier verkiezings-
motieven in het spel'? Ik weet het niet, maar
wel weet ik, dat wat de raad niet wil een hoo-
gere autoriteit zou moeten willen en onveroid-
del i]k moeten doorzetten.

~ Vooral de drankgelegenheden buiten het cen-
trum van de Plaats moeten worden opgedoekt
en daarna alJe kroe·gen, waarin een vechtpartij
is ontstaan, zoodat ook de herbergier belang-
hebbende is bij orde en veiHgheid. Er zou dan
een zeker aantal - zegge de helft - ruime
goed verlichte lokaliteiten gelegen in de kom
van de stad overblijven, waarin een zee van
licht niemand aan het oog onttrekt. Dit aantal
(de helft) komt ongeveer overeen met het aan-
tal vergunningen en verloven te dezer stede.

Daarmee is het Osser p'f()ljyleemnog niet op-
gelost, maar wij zijn de oplossing in elk geval
een heel stuk naderbij gekomen. In het buiten-
land wordt ook 'bij vechtpartijen de vergun-
ning ingetrokken en het midde.I werkt probaat.
Indien men zich tegenwoordig bij nacht te

Oss QP straat beVindt ~ hetwelk ik ieder, die
verzot is op sensatie, sterk kan aanraden -
ontmoet men tel'kens kleine clubjes uit de don-
kere onderwereld. Als de pol itfe "handen op"
commandeert, ko'men bij fouilleering herhaal-
delijk groote messen en revolvers te voor-
schijn; onlangs in één beruchten nacht 10 mes-
sen en 2 revolvers. Wat doen die ongura types
op straat anders dan loeren op een of andere
gelegenheid om hun slag te slaan! ·W'erken doen
zij niet, doch drinken en spektakal maken des
te meer.
EIken morgen wordt den burgemeester een

lijst van deze nachtelijke maraudeurs voorge-
legd en eIken morgen leest hij daarop weer
VOOl'een groot deel dezelfde namen.

Diepten der hemelen,
Diepten der zeeën.

Antwoordt mij, Of deze kerels, indien Oss
overvloedi'g verlicht ware, niet liever van de
nachtr-ust zouden genieten, dan van de nacht-
lucht?

"MOEDER DER REVOLUTIE"
90 JAAR OUD.

oss

,

•

•

vliegtuigen 7000 ton aan vracht en 12.000 pas-
sagiers, inclusief Inlanders, vervoerd en wer-
den 1.100.000 mijl gevlogen.

Niet alleen was deze wijze van. transport
een uitkomst voor de g'Û'uddelving, wat betreft
snelheid van vervoer e. d., doch ook de vracht-
prijzen konden spoedig aanmerkelijk worden
verlaagd. Vóór deze vliegdiensten waren inge-
steld was de paSSa;gepl'ijs van Lae naar Wau
per passagier £ 33/6/8. Met deze vliegmachines
kon deze prijs in het begin verlaagd worden
tot resp. £ 25 en £ 15 voor de heen- en de
terugreis. Naar gelang met meer succes werd
gearbeid, 'werd ook de redelijkheid Iugeaien om
deze vrachtprijzen nog meer te verlagen. zoo-
dat momenteel niet meer betaald wordt dau
£ 5 voor de heen- en 30 sh. voor de terugreis.
De prijs voor vracht kon worden verlaagd van
1 sh. 6 d. tot 4 d. per l,b.

1/.
..".i /,/"-' (..
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VERSNELI~ING VAN DE ENGEIJSCHE•
LUCHTVERBINDINGEN.

seering en hiermee gepaard gaande versnel-
ling zal allengs voortgang vinden, doch de poli-
tiek blijft in de eerste plaats er op gericht het
comfort der passagiers te verzekeren.

groote snelheden gaat, naar de meening dsr Een bewogen leven.

IEngelsche autoriteiten op luchtvaartgebied, I
gepaard met een opoffering van het gemak der Catharina Bresjko-Bresjkofskaja, de "moeder
reizi"'ers en ook ten koste van financieele op- der revolutie", zooals de Russen haar noemen,

vi egverhindingen weuug verschi l maken. De ff ~. dl t lotte den heeft dezer dagen in een dorpje bij Praag haar
reizigers brengen namelijk twee nachten en 0 enngen, ie en s passa ge-prljs 90-sten verjaardag gevierd.
een dag in den trein door. Dezelfde afstand, die ongunstig moeten beïnvloeden, In 1844 als dochter van een aristocratische
ruw geschat ongeveer 1000 mijl bedraagt en familie geboren, maakte zij al als jong meisje
via Marsetlle (over welke stad de luchtroute Roê prettiger het verblijf in een vliegtuig propaganda voor revolutionnaire denkbeelden.
sat worden geleid) nog iets langer is. moet is, des te langer zal men kunnen 'doorvliegen Het gevolg was, dat zij door den tsaar naar
dOor de vliegtuigen in een enkelen dag worden zonder den reLzigers te veel vermoelenis te Siberië werd gezonden, waar zij twee en twin-
afgelegd en het is bij de huidige kruissnelhe- veroorzaken; vandaar dat hier ster k de neigtng tig jaar lang in balJingschap leefde.
den uitgesloten dat-het traject tot verder dan naar voren komt Dm de "airliner.s" tot ware Pas als gevolg van de revolutie van 1917 Dam
Brindisi zou worden uitgestrekt. Evenmin zou Pullman-vliegtuigen te maken, In de·ze rich- haar ballingschap een einde, doch na den val
het moge lijk zu'n om het t,raject Londen- ling ziet men de natuurlijke ontwikkeling van van Kerenski moest zij de wijk nemen naar het
Brindisi in een dag te nem en, daar dit bijna het luchtverkee'r: steeds grooter comfort, als buitenland. Zij begaf zich naar Cechoslovakije.
and'erhalf maal zoo lang is als de afstand van gevolg hiervan langere vliegtijden en dienten- waar men haar het onderwijs in Karpatho-
het thans tot een dag saamgetrokken traject gevolge versnelling van den dienst waarbij na- Rusland liet organiseeren.
Brindisi-Caïro. tuurlijk van technische verhetering gebruik

zal worden gemaakt om de kruissnelheden op
De overschakeling van trein 'OPvliegtuig zal te voeren. Doch niet: snelheid ten koste van

zal dus in den totalen reistijd geen veranda- alles. En ook het parool: snelheid VÓór a lles,
vindt hie'!' weinig ingang.

Ret 'Onderhouden van Iuchtdten sten

COMFORT VóóR ALLES.

Het uitwinn"envan één dag op de trajecten
met Rr.-Indië· en Zuid-Afrika geen

snelheids-experiment.

(Van onzen correspondent).
LONDEN, 13 Maart. - De versnelling van de

Engelsche luchtverbindingen met Britsch-
Indië en Zuid-Afrika beteekent niet dat men
hier bekeerd is tot een uitgesproken snelheids-
politiek. Dit werd mij zoowel van de zijde van
Imperial Airways als van het luchtvaart-mini-
sterie duidelijk gemaakt toen ik de vraag stelde
of de nieuwe dienstregeling uitgelegd moest

Dertig Vliegvelden.
'-------_

. Momentos! zijn er in deze st ree z ::0 aerodro-
mes en Iandlngplaatsen in' gebruik, waarvan
er 4 zijn in Papua, terWijl de maatschappij be-
schrkt over één G31 Junker,drie W 34 Junkers,
één F 13 Junker passagiersmachine, twee
Moths en één Fox Moth. Verder zijn twee G 31
Junker drie-motorige machines in gebrutk, spe-
ciaal voor vrachtvervoer bestemd.

Deze twee machines, waarvan de eerste in
Maart .en de tweede in Mei 1931 in gebruik
werd genomen, hebbentot October 1933 vervoerd
meer dan 6.000.000 Kg. aan vracht en hebben
meer dan 300.000 mijl afgelegd. Vier complete
haggermachines, elk wegende 1200 ton, zijn met
deze machines vervoerd.

Deze resultaten stemmen zeer zeker tot te-
vredenheid vooral wanneer. men bedenkt in
welke zware, moeilijk-toegankelijke terreinen
gewerkt moet worden en met welke bezwaren
men te kampen heeft in deze woeste streken.
Voor Nederland en Java valt hier misschien

zj'i ontegenzeggelijk schatten aan mineralen,
doch naast het arbeidersvraagstuk is ook, het
transport een moeilijk probleem. Daarom ver-
dient de zeer gelukkige oplossing van het
transport-vraagstuk bij de gouddelving in
Austr-ahsch Nieuw-Guinea zeer zeker alle aan-
iets te leeren. Nederlandsch Nieuw-Guinea be-
dacht.

(Nadruk verboden.)

den met nastreving van haar, in de statuten
vastgelegde doeleinden. Als daar zijn: het ver-
krijgen en vervreemden van onroerende goede-
ren, het opnemen en ter leen verstrekken van
gelden en aanverwante oogmerken. Over die
"aanverwante oogmerken" kan men bij een hy-
bridisch wezen als een huwelijk, tevens N.V.,
lichtelijk peinzen, desverkiezende debatteeren .•
Alle naamlooze vennootschappen hebben dit

gemeen, dat zij - men zou het anders niet zeg-
gen! - wel degelijk een naam bezitten. Zooda·
nige naam mag trouwens echtpaar-concerns al-
lerminst onverschillig zijn. Keuze te over, van
Philemon en Baucis, Romeo en Julia, praemis-
sis praemittendis, tot hedendaagsche echtparen
toe. Indien ge wilt: Fairbanks-Pickford e.d.
Om van kampioenen der onbaatzuchtige liefda-
digheid en voetbalparen nog geheel te zwijgen.

Slechts statutenwijziging brengt verandering
dn den naam eener N.V. Neefjes en nichtjes
moet dus volstrekt worden verboden, met een
.SChijn van recht, van "Oom en Tante"-N.V. te
gewagen. Hetgeen inmiddels allerminst navol-
gende aankondigJng in de bladen verbiedt:

(Nadruk verboden.j,

ring brengen; alleen zullen de passagiers nu.
op meer confortabele wijze de nachten, die zij

worden als een zwenking in de tot dusver aan- thans in den trein moeten verblijven, in een
genomen houding van afkeer van snelheids- hotel kunnen doorbrengen.

'I'rouwens, al wordt op d·e voornaamste tra-
jecten een dag gewonnen, de vltegsnelheid is
niet noemenswaard opgevoerd. Het· zijn nog
steeds dezelfde vliegtuigen die de diensten
zullen onderhouden en overmatige snelheden
zullen niet· ontwikkeld worden. Ook van wer-
kelijk nachtvliegen zal geen sprake zijn.

expertmenten. "ECHTPAAR"~N.V.Ret eenige traject waarop nog tijd zal wor-
den uitgewonnen, is dat van Calcutta naar
Singapore. Dit zal in het ver volg een dag in
plaats van llh dag in beslag nemen. Overigens
hlijven de vliegtijden ongeveer gelijk aan
voorheen.

Vennootschappelijke
realiteiten:

Speelruimte. In den strijd over de wenschelijkheid van
belasting van z.g. besloten naamlooze vennooot-
schappen hier te lande stel ik mij geen partij.
Laat mij iets anders mogen opmerken over het
intieme karakter van menige N.V. naar gel-
dend recht. Wij gieten in Nederland in "naam-
Jooeenv-vorm allerlei groote, mindel' groote en
Lilliput·schepen, huizen, kantoren - de opsom .
m ing is allesbehalve volledig - en daarnaast
tallooze éénmans- of familiebedrijven. Voor
negentig tot honderd procent knusse onder.
onsjes met gezelli.ge Uitsluiting van persoon-
lijke aansprakelijkheid der oprichters en deel-
hebbers.

Op gezag van den Hooge Raad der Neder lan-
den moet nu aan die staalkaart nog een juri-
disch-economisch pronkstuk worden toege-
voegd: "de man en vrouw"-vennootschap. Een-
voudigheidshalve genaamd: "echtpaar"-N.V.
Het is geen fantasie 'Of vroegtijdige April-grap.
Integendeel: twee echtelieden zijn bevoegd,
mits zij huwden buiten gemeenschap of in be-
perkte gemeenschap van goederen, een rechts-
persoon in het leven te roepen en zij erlan-
gen daarop de voorgeschreven ministerieele
verklaring van geen bezwaar. Ziedaar een
kunstgewrocht (zetter, denk er om: geen ge-
drocht!), waartegen fiscale ambtenaren, ach-
tereenvolgens in drie instanties, wanhopig heb-
ben gevochten, toen men meende uit deze fami-
lie·N.V. eenige penningen bij wijze van inkom-
stenbelasting te kunnen puren.
Het '!;p.itsvondig debat tijdens die schermut-

selingen kan ons minder interesseeren. Men
moet trouwens belastingmensch of jurist zijn
om al die argumentatie-geneugten naar waarde
te kunnen schatten. Het simpele feit is er: deze
Echtvereeniging-N.V. is zoo geldig en spring.
levend als iets en zij kan zich rustig bezig hou-

Wat men zal doen, is de trajecten Brindisi-
.Athene en Athene-Caïro, waarvoor tot dusver

in één enkelelk eeli dag was u>i.tgetrokken,
traject af te leggen.

Het beteekent dat het ochtend-vertrekuur
vervroegd zal worden en dat men's avonds
later te Caïro zal aankomen, ongeveer als de
schemering heeft ingezet. Op zijn hoogst komt
hierbij dus wat avondvliegen te pas; nacht-
vluchten worden evenwel niet gemaakt. Ten-
gevolge van dit samentrekken van twee dag-
vluchten tot één, waarbij de tusschenlanding
te Athene gehandhaafd zal blijven, worden de
vliegtijden met ingang van April a.s.:
Naar Britsch-Indië (Karachi) 5 dagen (thans

nog 6).
Naar Singapore 8 dagen (thans nog 9lh).
Naar Kaapstad 9 dagen (thans nog 19).

Deze dienstregeling houdt geen rekening met
de Uitschakeling van het treintraject Parijs-
Bcmdisl. Zooals men weet had. tot dusver de
Italiaansche regeering er bezwaar tegen om
de Engelsche luchtvaart maatschappij vergun-
ning te gevsn boven Italiaansch gebied te vlie-
gen, doch onlangs werd gemeld dat overeen-
stemming bereikt was. De officieele onder-
handelingen zijn nog niet geheel 'afgesloten en
ook Frankrijlts toestemming is nog noodig;
men hoopt Intusschen dat deze aangelegenheid
binnenkort geregeld zal zijn.
Bet vervallen van het treintraject Parijs-

Brtndist zal evenwel in de dienstregeling der

:BRANDWONDEN, DIE 125.000 DOLLAR
KOSTEN.

Mevrouw von Stroheim, de vrouw van den
bekenden filmregisseur Er~c van Stroheim, on-
'derwierp zich eenigen t ij d gel aden aan een
schoonheidskuur, die haar slecht bekwam. GR-
durende de behandeling ontplofte er een flacon
.met vloeistof, welke voor de kuur noodig was,
met het gevolg, dat de patiënte brandwonden
opliep aan hoofd, handen en schouder-s, Zij
diende een isch tot schadevergoeding in tegen
den schoonheidsspecialist, een eisch, die inder-
daad is toegewezen.
De rechter heeft het llchamel ljk letsel ge-

taxeerd op een waarde van 125.000 dollar, die
aan mevrouw van Stroheim zullen moeten
worden uitgekeerd.
De schoonheidsspecialist zal nu op zijn beurt

een proces beginnen tegen de firma, die hem
het omineuze fleschje met schoonheidsvocht
heeït geleverd,

"Heden hero,nken onze lieve ouders, in de
zakenwereld meer bekend als Grijp--Stuiver
N.V., den dag, waarop zij 12'h jaar in den echt
zijn vereenigd. En gelijktijdig: den dag, waarop
12 jaar geleden de verklaring van geen bezwaar
op de statuten hunner N.V. afkwam.

Hun dankbare kinderen enz.
N.B. Wegens famiLieomstandigheden blijyen

de kantoren en magazijnen ;van het Grijp--
Stuive'r-concern gesloten."

Mocht de minister van Financiën aan ge-
melde naamlooze vennootschap en haar zuste-
ren desondanks ~n intiem, besloten, mitsdien
uitermate belastingplichtig karakter toeken-
nen, dat Z.E. dan niet gelijktijdig, naar het
heet, de "laatste reserves" van het bedrijf aan-
taste! Want het gevaar is niet denkbeeldig, dat
de animo om van een huwelijk een N.V. te ma-
ken zou verminderen. Of van een N.V. een hu-
welijk, wat evenzeer voorkomt!

De huidige 'ontwikkeling van het vennoot-
schapswezen is ontzaglijk en verheugend. Maar
laat er nooit eenige twijfel rijzen omtrent deze
gewichtige, actueele vraag: trouwen wij eigen-
lijk om (in N.V.·vorm) zaken te doen, of loopt
ieder onzer 'zijn affaires na met het oog op een
N (ooit) V (erbreekbaar) huwelijk? ..•

Mr. E. W. CATZ.

Het uitwinnen van een vollen dag op de In-
dische en Afrikaansche routes is een geyolg
van de omstandigheid dat de Imperial Airways
bij het ontwerpen van 'hare dien'stregelingen

Treintraject Parijs-Brindisi.

over een vrij groote mate van speelruimte
wenscht te beschikken. Hierin wordt geen ver-
andering gebracht. Het proces van moderui-
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LANGS DE FOTO--STANDS OP DE
LEIPZIGER MESSE.

TAL VAN NIEUWE
SNUFJES.
Veel kijkers, maar ook...

veel koopers. - De exposee-
rende firma's zijn tevreden
over het bezcek.

(BIJzondere cor-respondentie)
LEIPZIG Maart - De .aloude Mes se-

stad (ze beroemt er ZIch 0)) dat de Me sse
er reeds 700 Jaar plaats vindt) baadt III

een weelde van Lentezon De heele stad IS
eén en al vlag en éen en al Messe

In tegenstelllllg met onze Utrechtsche Jaar-
beurs, die in een gebouw plaats vindt IS LeIp-
zIg geheel "ooonpekt' met Messe-gebouwen
d w z de binnenstad Er IS zoo veel gebrek
zelfs aan Messe-gebouwen dat men ook 0 n
der den g ron d en wel onder de Markt bIJ
het Oude Raadhuis, een ultg estr ekt complex
van stands heeft ondergebracht Bovendien
liggen meer aan de zelfkanten der stad de
r eusacht ig e terremen van de 'I'echnische Mes-
se (niet ver van het Völkersch lachtdenkrna l)
ter wijl bIJ de Frankfurter Tor III de enorme
Turnhalle de Photo-me sse IS ondergehracht

De Voorjaar srneese IS "el het be la ng r ijkst e
en In het bijzonder maakt de groote Duitsche
toto-Industrte (daaronder hegrepen pr ojectie
en klno) er veel werk van om daar steeds met
n euwigheden en verbeter lng en UIt te komen

De Photo-messe duurt slechts vr n kort n I
van Zondag tot en met Donderdag, doch ze is
steeds zoo UItermate belangwekkend, dat Ie
foto-handelaars die er maar ev en de kans toe
ZIen, blJ duizen den naar de Turnhalle stroo-
men om van de nieuwste snufjes UIt hun
branche kennis te nemen UIt den aard del'
zaak overheerschen de Duitsch e fotohandelaars
doch overrgen s zenden practisch alle landen
van Europa een met te onderschatten contm
gent van foto-handelaars naar LeIpZIg Met
genoegen kunnen w e coustateeren dat ook
Neder landsche fotohandelaars voor namel ijk
gr ossrer s aanwezig waren 'WIJ ontmoetten, el-
der Zwitser-s, Franschen, Belgen Engelschen
ltahanen Zweden Noren, Denen Spanjaarden,
Oostenrijkers, Cechen en Polen

UIt een en ander blIjkt wel, dat de DUlt-
sche foto-mdustne een b~lzonder -voorname
plaats lllneemt en . dat dIt ook algemeen
wordt erkend

A!gemeene mdruk
Laat Ik nu eerst even mIJn algemeenen

indruk van de Photo-messe weergeven. Het

bezoek was druk, zéér druk zelfs. drukker

dan dIt III de laatste Jaren het geval IS ge-

weest En met enkel kIJkers, doch mderdaad

vele koopers De eXp05eerende firma's

gaven dan ook voor het grootste deel blijk
van haar tevredenheId over de bereikte

resultaten.

MIJn tweede algemeene mdruk meer betIek-
kmg hebbende op het geexposeerde, l.s, dat de
z,g klembeeld-camera hoogtIj 'Iert

Tal -van fabrIeken komen UIt met mmlatuur-
caméra's met hoe langeI hoe klelller UIt" en
dige afmetmgen Daar zIJn er dIe men lnder
daad III den ves·zak steken kan en waarvan
de afmetmgen werkelIjk ben-eden dIe van een
lucIfersdoosJe bllJven

Ik vraag mIl echter ernstIg af or de grens
thans DIet werkellJk overschreden IS Men
moet met UIt het oog verhezen dat men mlTI'a-
tuur-opnamen ,an b v 15 X 15 cM groot
n,et tot elk WIllekeurIg formaat kan vergroo-
ten Ik kan mIJ daarom nauwelIJks voorstel-
len dat dit ,blIJvertjes' zullen zIJn Ik geloof
dat de serIeuze amateur goed zal doen lllet
naar klemere formaten om te ZIen dan 3 X 4
cM of U X 36 m M In dIe formaten specIaal
24 X 36 m M be.staan enkele precISIe-camera s
d,e aan de hoogste elsehen voldoen

OHTlgens zullen goedkoope klembeeldca-
lnera s op den duur tot teleurstelhng lelden

Als tweede zaak ,an groote lInportance be-
8chouw Ik de belde aam, eZIge fabnkaten van
smalfilm-kino-proJectoren met gel U I d é-
Vi " erg a veNIet met sync hI oom afgedraaIde
gramofoonplaten maar net als In een echte
bIOSCOOp met het op den fIlmband gefotogra-
feerde gelUId Opname-appaJ<üen daanool be
staan met

TIOU\HnS de PTlJs 'an de opname-appara-
tuur zou veri e uitgaan boven da tgene watook
de zeer goed g e aitueet de amateur daan oor
zou wtüen en kunnen besteden

De 16 mMsmalfIlm posttieven worden voor
Ioopig nog verkregen door • e k l ei n ing • an de
nor male gelu,dsfllm (, an 35 m M br eed) op de
smalfIlm EI zul len op den duur zob d er tw ij îe l
ce n.tt ales moeten komen me g el u îd sma lfi lms
tegen r edel ljken prus aan amateurs verhui en
Verder ZIe Ik h ier in een prachtig reclame-
middel voor groote iudustr een e d Ten slotte
voel Ik nog een heel typische mogelrikheld het
samenstellen • an een ser ie ge l u ids ma l fi lme,
die tot doel hebben het aan leet en • an een
I eemde taal Zooals men weet bestaat er al

lets dergeIJJks op glamofoonplaten De ge lui d s-
fIlm zou nog het groote voordeel hebben dat
men t ijdens het sp r aken de m 0 n d sta n den
kan z t e n Ook zou men een ig e reeksen van
eenvoudige handehngen kunnen mlasschen
zooals b v handen" a sechen een deur openen
een srgaar aansteken een <las omknoopen e d

Het z ïj n de nrrna s Agfa en SIemens d e met
deze nieuwi gh ef d de Messe bezoekers komen
verbazen Siemens • el toonde een cultuurfilm
waarbij een onzfch thar e SpI eke! ons Inl icht
over t geen" e op het doel. zren Ag ra daal en-
tegen dernon st.reerrla een gelu îd sfi lm waarop
koren orkesten ba nds zangers en sprekers
ons konden over tu igon met alleen van de UIt-
nemende k la n k wee rg ava, maar ook van de
pel fecte gel ij kt ijd igh etd van ha nde ling en g-e-
luid

Een rondgang langs de stands.
In het kad er va n een dagbladartikel IS het

natuur lijk nlet mog el ijk alle stands van de
Photo-messe te bespreken Voor enkele stands
echter "II Ik een u itzon d er mg maken ook om-
dat des daar geexposeerd€ fabnkaten III Neder-
land goede bekenden z ijn

Ag f a heeft haar stand als gewoon lljk op de
gaander f Den voornaamsten Schlager, den
ge luidsff lmprojector bsprak Ik al Als tw eede
n ieuwigheld \1 II Ik nog. ermelden een dagllCht-
ontwikkeldoos VOOI rolfilms 6X9 en 6X6 Op
het eerste gezIcht een beetje gecomp!Jceerd in
het gebt UIl" noch Ik geloof dat dit op den duur
"el zal mee, allen

Lel t z, de bekende f. br iek van de Loica,
ht engt weer urv ei se llleuwlgheden hootdzake-
l ijk aa nvu ll ing en en uitbreldtngen van het
Lelca-systeem Aangezien III ons land vele dui
zenden Le ica s III gebruik zijn • an amateur-
en vaktotograron laboratona enz, bespreek II,
kort enkele dezer nteuwrgheden

Een klem in st r umentje dat op elke Laica I
en II kan "orden geplaatst stelt den Lelca-
gebllllker in staat ook langzame momenten'
van 1/1 :y" 14 en 'l1! seconde te maken Tot
nog toe had abeen de bezItter. an de Lelca III
dIt pllvllege

Een tot m fmesses Ultgewelkte ullIverseele
reploductJe-lllTlchtlllg voor alle denkbare doel
emden lIjkt mIl een zeen gesclllkt lllstrument
toe yoor laboratolla blblJotheken e d

Dan was er een practlsche kleme proJectIe-
lantaarn, dIe heel gemakkelIJk op reIS kan
worden meegenomen

De lnnchtmg om de Lelca op een a f.stand
te kunnen bedIenen IS pra chtlg geschIkt 'oor
natuurhlstoncl, bIJ het fotografeeren • an dIe
ren m het WIld

K 0 dak heeft op de gaande] IJ een grooten
stand, "aal haar dIverse camera modellen
WOl den gedemonstJ eel d alsmede de 'el schll
lende smalfIlm "'pname- en weelgave appa
raten

M u II ere n Wet ZIg etaleel t en demon-
sb eel teen gloote colle::tlê ,el gl ootIngen-
appal aten, met alleen voor amateul gebrUIk,
doch ook. oor technIsche en "eten~chappel!J"e
doeleInden

Dn erse optIsche fab leken 0 m S c h n e 1-

der en Hug 0 Me y e r etaleeren op haar
smaal,vol IllgenChte stands haal foto- pro-
JectIe en Idno ObJectIe. en

StatIeven C2111era ta.sschen albums ed, mdt
men op vel schIllende stands III alle denkbal e
uItvoellTIgen

De kleurenfotografte ontbreekt ook nu weer
TIlet Zooals men" eet wordt ongeveel eenmaal
pel maand een meu" kleurenplocede UItgevon-
den Slechts" einlge handhaven zich echter

Klelllbeeld-camel a s zIJn kWIstIg over de
Messe verspreId JU allerleI mtvoermgen Veel
llJeuws IS er op dIt gebIed echtel Ulet Een
Ultzondel!TIg aaarop maakt de Robot waann
enkele meuwe Ideeen ZI)n ontwlkkeld De p18C-
tIjk zal natuur]JJk moeten leel en, hoe dit came
ra type ZIch op den duur zal gedragen

De bekende Rollelflex van F I ank e "n
Hel dec k e heeft een Jonger zusJe gekregen
de RollelCord "elke llltusschen ook III ons
land reeds bel,end IS !\atuU! IlJk IS ook Te t e-
n a I "eer aanWezIg met haar bekende flJn-
korrel-ontwIkkelaars Lelcanol en EmofIn dIe
ook In ons land reeds goede bekenden zIJn

Alles In alles heeft de Messe mIl den llldruk
gegeven, dat men III DUltschland met stIlzIt

VOOR SCHAKERS.
Alle brIeven, dIe op deze rubrIek be·

trekkmg hebben, te rIchten aan:

W A. T. SCHELFHOUT,
Marmxstraat 321,

Amsterdam

15 Maart 1934

PAASCHWEDSTRIJD V A S
TWI*den Paaschdag (!l Apnl) houdt net VeI-

eenlgd Amstel da.msch Schaakgenootschap ZIJn
tradltJoneelen Paaschwedst~ld III groepen van
vIer spelers De speeltl)den ZIJn van 10-1
2-5 en 630-930 uur Er bestaat gelegenheId
een partIj vooruIt te spelen op Zaterdagavond
31 Maart, mits dIt vooruIt aangevraagd wordt
bIJ den heer L Weltevreede, Cellltuurbaan 39a
Amsterdam bIJ wlen men zIch kan aanmelden
De wedstflJd heeft als GewoonlIJk plaats III
Hotel de Roode Leeuw

...

Intenlationale ton nooien.
• -aar men ons UIt Barcelona meedeelt hE'eft

de "Club d Escacs Barcelona" een meester-
tournooI voor de maand Mel Ultgeschl even te
houden In het bekende Terramar Palace Hotel
te Sltges Beach, dICht bl) Barcelona gelegen
Tot nog toe heert slechts de Hongaar Llhf'n
thaI toegezegd Aanmeldlllgen te nchten aan
de Club d'Escac.s, Rambla de Cataluna, 2 en
4, Barcelona

Ook te Zunch denkt men een meestpI tour
nooi te houden Er is sprake van de eel ste
ot tweede helft van JulI

Practlsche scllaaklessen.

Van het populaIre senewel k PractIsche
Schaaklessen van de heeren Den Hertog en
dr Euwe verscheen thans de del de druk van
deel II. Deze drul, verschIlt wemlg met den
voorgaanden Slechts ten opzIchte van de SICI
llaansche partl) was het lloodlg eemge theore
tIsclre toevoeglIlgen te geven Voor bezlllners
dIe het cel ste deeltje met vrucht doorge", erkl
hebben kunnen WI] Illt t\\ eelle deel \\ a m l1an
be.elen Dp UltvO~tlllC; .an hot \\elk IS tlpo
grafIsch zeer te loven

Slclhaansche partij.
Gespeeld te Debl eczm 1925

Wit dr A Va J d a Zwart H Kmo c h

1 e2-e4
2 Pgl-f3
3 d2-d4
4 Pf3Xd4
5 Pb1-{!3
6 LH-e2
7 0-0
8 Lc1-e3

c7-c5
Pb8-c6
c5Xd4

Pg8-f6
d7-d6
e7-e6

Lf8-e7
0-0

Thans IS een der meest VOOIkomende stellm-
gen van deze valiant del Slcllraansch" partl]
ontstaan De belangn]kste kenmerken zIJn A
Een over WIcht voor zwart m het centl urn B
Een aanval van zwa 1 t op den d,amevleugel, C
Meer terrem voor W It, en daardooI €en ge-
makkelJ]ke en natuUl hJke ontwlkkelmg Aldus
dr Eu,", e op pag 212 van boven besproken
tweede deel van ,PractIsche Schaaklessen'

UItgaande van deze steItmg, behandelt dr
Euwe eerst een partl] waallU zwarts aanval,
lllgeleli door Pc6-a5-c4 doorslaaG Vel vol-
gens een partIj waarm het zwarte centrum
een rol speelt en ten slotte de onderha\ Ige
pal til, waarIn zwal t talmt "n wIt de gelegen-
heId krIjgt tot een koningsaanyal, dIe fraaI
doorgevoerd "ordt - (Red)

9 Dd1-d2
10 a2-a4

a7-a6
Dd8-c7

HIer moest onmIddellIjk Pa5 geschIeden
want na de gekozen voortzettIng komt zwart
daar met meer toe

11 Pd4-b3' b7-b6
Na Pa5 zou thans 12 Pa5 , Da5 , 13 Pd5 t

Dd8', 14 pe7 t, De7 , 15 Lg5 gebeuren en
pIOn d6 IS zwak

12 f2-f4
13 Le2-f3

Lc8-b7
Ta8~bll

Z" art speelt veel te passIef en komt daar-
door lil bes]Jssend nadeel

11 g2-g4
15 Dd2-f2
16 g4-g5
17 Pc3-e2

Il£ndelnk beleldt

TfS-d8
Lb7-a8
Pf6-eS
Pc6-b4

zwart zIch YOOI tot een

Er wordt krachtig aangepakt Zeer tot mIJn I
genoegen hoorde Ik van vele handelaren UIt
a l ler lei lauden, dat men gelooft, dat de dieüate
stand van de crrsis achter den rug IS, en dat
uiterst langzaam een klelne \ el betenng senlint
door te breken

Laten WIJ dat er nst.ig hope-n'

SCHEEPSTIJ DINGEN.
BINNEN"C <\NDSCHE HAVENS

Amsteldam, 14 Maalt Aang Dt Flottbel,
Danztg hout ca rg Baltica Oude 'Ho ut hav en
'VestfalIa' Danzig Id carg idem Minervahaven
Alladne"' Va lencia stukgoed ca rg Ver Carga
doors Sunnamel,ade Zw Gr-a.ug'e sbe rg' v Tampa
bunkeren ca rg Ned Steenk H M Coenba\ en. It
VRlplato"\ Londen lel ca rg Idem Idem
1~ Maal t Dt Wolftam \ Hambmg stukgoed

cara Ho ll W Afr LI]n Handelskade Dt Astar-ts
v Bren1en If] cal g , ER & v Ommeren Ruyter
kade Let Salsca' Rotterdam hout ca rg Vi nke &
Co Oude Hou thav en
JJmuld.n. 40 Maart - Aang

me n Sulace , P da m Bow lIng"\ Lei th
Stad (111 ) , Jonden
Vertr Glangesberg n Landskrona

Pluck"\ Swa n sea.
lJltgaande va s ..gemaakt Va lpra to en Prowess
I.fmuldeu. 14 Maalt Aangekomen Wolham ,

H~~~t~rg Oberon n Ha.mbu rg Flandrta n Buenos
Alres Du na.vrs n R dam Triton (Du tt.sch) n BIe
men Theano n R dam Stella (Estlandsch) n Ant
werpen Amazone 11 Kopenhagen
]\ leln' e "n ter" eg ] 4 Maal t - Aa ng

Wirida u Edmund Hugo St inne s IV v
Madal,et (m) I Mob Ie I, Hamburg
, La Ro(helle PoseIdon, Stettm

Ver tr FIYlIlg Scotsman (rn.} n Liv e rpnr 1 !\ 1
ba t ros (m.) n F'lensbu rg Rhe in'ha.u se n n :::-\a1\11•.
Sal a ca n ~ dam Vienna n Ha rw eh

l'\JfllHVe Water"eg, 1;) Maalt - Aa ng
\ Gc1ynla Pele;,:eus" Pena ng I 'I. Londen
\ Dublll1 I, A da m \ Pel nIS Jonge Johanna. \ an
V a lencu\. 1 \ ] onden Ran df'on te in o Ka.apat ad 1 \
Ant we i pen O: anjepolder , Londen La pwi ng v
Jonden Allel \ KOU~.R I v Londen Dunavis va.n
Amsteldam Ba tavte r A II (m b) , Ki ng' s Lynn
Pja0tle' Halwlch n Hoek' Holland Sparbe r
, nloa I' londen Shenngham, HU\\ICh

x eln<l~nd \ Cl angerno ut h Auenstetn x Kon ing s

be{~~~l Anita I~ 1\1 Russ n Bien en
n Stettlll O'l if er (11 b ) n KleI Bi n ne nd ijl
tlt1.101 e Beenlsterdl)k 11 1'\ ew Ortsans Ci ty of
amblldge TI Kaapstad Si g rld (m b) TI Londen
Ma i G IR.uCO TI Ca g l ia i

~ .lell" e '~fttpn, eg, 1:) Ma a r t - Aa ne
(m) , Londen, oor "\ la a i d ing en
(ru.) \ Havre voor Schiedam
Rouaan
\ el ti CIrce n Caen
\ Us.lngen. 14 Ma.al t Gepasseerd Irene v Lon-

den n Gent
Van Ant" erpen Wesra Gez iena fin Aldebalan n

Londen Randl n/d Cana.r isob e EIlanden
v 1Iss lngen, 10 NI"a 1L - Aa11g

Londen om te hunkeren
\eltr Ska nd ln a vlë n Gent
Gepasseerd na a t !\ n twe rpe n 7.eeland,

castle Bello, Co usta n aa Rlnacollado,
Ia leff Beemste1(ll]k, Rotterdam

V;tTI Antwarpe n Elctlld n Sho reha m Ra nd fon tei n
n Itotteld:1l11 Ida en Zu id l i nd n Loriden Porto TI
Laracne Black Gul n New YOlk Welssenfels n
Bombay Vmodol n Pn aeus ,
Van Sas va n Gent Venus n Br-id ling to'n
Delfzijl, 14 Maart Aangel omen Fneda Rel der

stoom Ha.mbur g Agnes Wu rd isch Enlden
vertrokl",en 'I'r-u irla Hei derna KIng s Lynn Tohn

Rehder stoom Goole Mall 0 stoom Brestol B nze
VI Karel BI emen Hoop op Zegen E, e r sd ijk
Ma.rla Mullel Onde r-neml ng Zv\ iers Nieuwe Zorg
Jasper Ambulant Ho\ mg naar Emden
I erneuz en 14 M'aa.rt Ver-t rokl en naar Gent Gun

dega en Carohne
Dord ree ht 13 Maart Aa ng'elcome n

S" a nsea.
veltrokken Venus naar Sa s va.n Gent
Dorûreeh t, 14 Maalt - Aa ng Badenla,

den
Vertr Ba den la naar Keulen
·Vlieland, 1;) ::Vt:aalt - A..ang Glonlngen \} Lon ..

den

ONDERWl]S

NEtJTRAAL BIJZ. ONDERWIJS

De Bond, ergadert dit Jaar te
Dordrecht.

AMSTERDAM, 14 Maart - De Bor.d Van
Scholen voor neutraal bijz onderwIjs ill Neuer
land' zond ons zun Jaarverslag VOOI 1933/34
Uit dit vel slag blijkt dat JU den loop van het
laatste Jaar een zestal schoolvereenlglllgen ZIch
bIJ den Bond aansloten een tweeta l vmtvlelen
aan de or ganlsat!e UIt vel schIllende plaatsen
waar openbale lagere scholen opgeheven 'Ier.
den, be re ik ten het bestuur • erzoeken om In

l lch ti n g en Ie ldi n g te WIllen geven bIJ de plan
nen om tot opricht ing van neutJale bijz >;cl!Olen
te komen Het Ouder nummer van De Boeg
velscheen in Mel met een oplage van 12000
exemplaren DIt Jaar hoopt men het oudelblad
nog III den loop van Maart te kunnen ultge'en
Het bleek aan het bestuur dat ook d it nieuwe
nummer met groote belangstellIng tegemoet
gezren wor dt De I edacti e heeft bijzonder e zoq;
aan de samenste ll lng besteed

De jaar ltj ksch e Paaschschooldag ,. Oldt dIt
maal III Dordrecht gehouden, op Woensdag 28
en Donderdag 29 Maal t De heel G van Veen
ad] directeur van het Nutssern inarlum
paedagogi ek te Amsterdam zal spreken over
De school en de tijdgeest."

INSCHRIJVING VAN NIEUWE
LEERLINGEN.

De aandacht van de ouders WOldt er op ge-
vest ig d dat nog tot 15 April a s gelegenheid
bestaat tot de inschr ljv mg hunnel klllderen
VOOI plaatsing op de openbäre scholen vaar
voorbel elden d en VOOI gewoon lager onderWIjS
na de as zomer vacantie

Voor plaatsmg op de openbare voorbel elden.
de scholen kunnen In aanmerkmg komen lon-
deren, die b i] den aanyang van den nletl"en
cursus den Ieettljd van 4 Jaar zullen hebben
b erefkt voor plaatsing op de openbare scholen
voor ge" oon lager onder wijs kmderen dIe als.
dan den Ieett ijd van 6 Jaar zullen hebben
bereikt

De inschr ljving kan geschleden zoowel aan
het Cent! aal Bureau voor Inschr ijving aan de
Nieuw e Heel engracht 47 (dageltjks van 9-3
uur des Zaterdags echter van 9-12) als aan
elhe openbal e school op de daal voor op het
bord aan den gevel van elk sChoolgeboUWaan
gegeven dagen en uren

Geboort0bewIJs of famIlIeboekje moet worden
medegebracht

NEDERLANDSCHE STOOMVAARTLHNEN
\gamemnoll (Oceaan) 14r, R da.m te Hamburg
AI,hlbll (RZAmL) thUlsieis 14/" v RIO de Ja
rello

Amazone (1,-" SM) 14/3, A dam 11 Kopenhagen
Am.t,IIB11I! (H TAovcl) Seattle R dam 13/3 2200 800

111 ZW, Land sEnd
RuloeraJl (R Lloyd) 15/l 8 u , P dam te Batav'a
Butoe (S,]\ J P 1.) VancoU\ el Calcutta. 14/3, Ma
mila

Ucemster.lIlk (H !\ 1.) R darn "'ew Orleans
Antweipen

BeulIekom (K"", SM) 13/3, Talcahuano te Pa
nan1R

BllIllelldijk (H AL) 1,,/3 v R dam n Ballll101 e
1I1ommersdlJk (ff AL) )4/1, R dam te Ne" "\:olk
1I11ltellzorg (R Lloyd) Hll \ Bata\ila n R dam
Bodegraven (K)'; S ~I) Llvelpool Londen p 14/3
WIght

CO!l.tn Rj~fl (1,- ~ SM) We£t Indle !\. dan"! 16/3 te
P\yn"\Q-\4-\''h vel."'1::1 ('11 t

DfllCallon (K N SM) 14/3 1$ UU! v Hamburg naar
\m<>:terdal1l

D lflmbl (J N Y L) Bata\la :\few Yofk 11/3 van
Belawan

GalQllledes (K" SM) 14/3 y Valna n Constallza.
Hel,ler (H ,V Afl I ) l4/3 v Las Palm as 11 H,,, le
Hontmoll (Paket) 13/3, Kaapstad te Tal1lata,,~
hot" Rad ,.. (Sl]\ J P 1.) 14/3 \ Seattle- te Port
i>atal

Loom.uolt (Oce,an) 14/" te Kobe 11 Bata"a/L 'er
pool

Je lIJnlle (Paket) 14/3", Bell" le Za11z1bar
Jeer<lam (HA L) ]';ew 1:orl, Rdarn p 14/3 Scilly
Lorllkatr1lJ~ (H;\ L) R dam PaClÎlckust 12/3 van

eha r.np.er!Co
l,orhmonal (H AL) R dam Paclf cl u,1 "4/3 ,an

Londen llltgeld
;)fanslllltil (H ].loyd) 14/3, <\ dam te HambU1g
)Isaskerk (HW Afl 1.) 14/3, Dakar n Fleeto~n
:i\JJrlllllton (Oceélan) Java", dam 14/3 v Genua
Xagsla (H A J,) 14/3 v R dam te Hambllg
:IS nrenta (H <\ L) Paclf1ckust R dam H/3 2216 \ an

] onoen
Nllkelk (H "'-fl L) 10/3 , Lorenzo Marques te
Port Natal

NIjkerk (H Afl I ) ,ertI 18/3 y POlt ]';atal naar
East London

Oheron (K N SM) 14/3 'an A dam n Hamburg
Oranl .. (H Lloyd) 16/3 v "'-dam
verwacht

Patroclus (Oceaan) Dallen R dam
kong

Pers. liS (Oceaan) 15/3 v Penang
Rotterdam ,

Randtonteln (H Air L) 1"/3 v Kaapstad I y Ant
werpen te R dam

Rllea (K); SM) 14/3 v :Musel n Oporto
RleUontem (H ",ft L) 14/3 v Hamburg 11 "'-dam
Sallalld (H Lloyd) thUIsreIS 14/~ y Santos
ISlamat (R Lloyd) UItreIs 15/3 7 u te Malsellle
IStatendam (H AL) 15/3 6 11 v Istanboel te "'-thene
Stentor (Oceaan) 14 3 v Swansea te L"elpool
\ertr 17/3 n Java

Talandoen (Nederl) tht11'rels 13/3, Smgapore
101l.s. (J N Y 1.) 6/3, Macass:u n BataYla/"",ew
York (Verb)

LUSTRUM LEERLINGENCORPS DER
MTS. TE ROTTERDAM.

(Van onzen correspondent)
ROTTERDAM 14 Maart - Tel gelegenheld

• an het t" ee Je lu.strum van den bond van leer
hngen van de MIddelbaar Techlllsche School te
Rotterdam (afd A en B van de Academ1e van
Beeldende kllllsten en Techmsche wetenschap
pen) heeft zIch een eere-comlte gevorlUd
\I aallll zlttmg hebben genomen autonterten en
"V OOIaanst;lande pel sonen UIt techn16che lOIn
gen Onder hen bevlllden zIch de burgemeester
van Rotterdam mr P Droogjeever FortU\n
de "ethol1del van Ondel WIJS de heer F 10 D
Nlvard en de ins:pecteuT .geue..t:'aal :v.Q..U het
mj\ erheldsonderwl]s Ir G Hofstede

Onder de :::usplclen van dIt eete-com te
het t" eede lustrum \I orden geYleld De'l.e vle-
Jlng zal bestaan UIt een pIlJ8kamp onder de
leellmgen, met d~araan • erbonden tentoonstel-
lmg gedurende de Paaschweek III het gebOtlw
van de acadenl1é" de vert-oomng van een Ironds
kIjkspel In den Gloote Schou" bll! g op 1 A]'1nl
en een feestavond 1h het socleteltsgebouw van
de Rotterdamsche Dlelgaalde op 7 APlll

Pionier lan liet Esperanto 01ellellen.
BRUSSEL 14 Maart - Te Antwerpen IS OP

46 Jangen leeftIjd overleden de heer Frans
Schoofs, plOTIlel van het Esperanto In Belgl~
HIJ ., as voorzIttel "an de BelgIsche €speranto-
hga en secretalIs van de InternatIonale Espe-
rantlsterrver eemglng

R •• tUll r V V IS L t. L.1ilell
LF.:IDE" 1~ M~a1t - Het bestuur ,an de V \

S L 1934~193a '" als yolgt samengesteld MeJ C
J, de Roos p,ae"eS meJ R J G Goethart ""
a.etl" mel J E <1Oddard quaestrIx mei M:
I ycklama à. Ne~ eholt assessor I me] ~ L T
I,-anlnll11ga asseSSOl II

DELFT - 't'erwl]1 straatmakel· op den weg naar
Pvnackel werkzaamheden Ven Ichtten lS een vracht~
auto naast de daar tel plaatse gelegde l]Zeren pla-
ten gereden en <>mgekanteld De straatmaker B
kWam onder hot, oertUlg en "erd el nstlg gev.ond

TILBURG - Uit het WIlheltl11nakanaal lS het
Il]k opgehaald 'an den b6-jarlgen v d V dIe sinds
Dinsdagavond werd Vellll1st Velmoedel1jk IS de man
door de dUisterms nllsleld III het water ge'allen

18 Pe2-d4
19 e4-e5
20 LfS-e2
21 Pb3-d4
22 f4-f5

d6-d5
~b4-c6
Pc6Xd4
a6-a5
e6Xf5

Zwart geeft op fe6 dan De6 mat

actIe In het centrum, rnaalj het IS reeds te
laat

Zwart geeft op want mat IS niet te pal eeren
Analyses van dr Euwe lil

, PI act Schaaklessen
De volgende korte partij werd In den wmter-

wedstI IJd van de schaakclub te Basel gespeeld

NatuuII!J' met De5 wegens Lf4' De4, Ld3'

SlciIlnanscbe l)artij.
WIt Hen neb erg e r
Zwart Langasher

1 e2-e423 Df2Xf5
24 e5-e6
25 e6Xf7r
26 Df5-h1
27 Le2-g4
28 Lg4-e6
29 Le3Xd4

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Pg1-f3
d2-d4
Pf3Xd4
PbI-c3

/
Lfl-d3
b2Xc3
0-0
e4-e5'
Dd1-g4
Lc1-a3ï
Pd4Xe6'

07-(;\\
e7-e6
c5Xd4

Pg8-f6
Lf8-b4

Lb4Xc3t
a7-a6

d7-d5?
Pf6-d7
Ke8-f8
Kf8-g8

Le7-c5
Pe8-d6
Dc7Xf7
Df7-e7
Lc5Xd4
Kg8-h8
Td8-e8

Stelling na 29. 1'118-e8.
Z" al t H Kmo c 11

Correcte Oillossillgen Tan 110. 701
ontvangen van A Bakx (A) A D Beynvoort
(AB), dl s J S H Boer sma (AB), G Boonstra
(AB) P G Broekhuyzen (AB), J G BUrgeI
(AB), Jhr A C Druyvesteyn (A), P Cyan
DIJk (AB) J P Heppener (A) J WInde
Betou w (A) M Keyser (AB), H L La Lau
(A), W van Piggelen (B), H la RIvIere (A)
A P Posthumus (AB), C SchrIek (AB) J P
W SliJkerman (A), H J Steege (A), AdVfles
(AB), allen te Amster dam ,Anon} mus te B
(AB), J .Apetz, H W van DOl t, K Plillm
Mentz B A Snelleman A J Spoor en W
ZIjpe allen te Haarlem (AB), L Bosma S
Gortel en B Rollander allen te Leeuwarden
(AB) E Blouwel (AB) en A N Wmd (B)
belden te 's Hage P T Fabel te Franekel
(AB) J Glavestem en T Klavel, beiden te
Zutnhen (AB) G Huizmga JI (A) en A G L
Westen berg (AB) belden te HIlvel sum T G
de Jong, J F N SpIjker en D F Volgt
te SoestdIJk (AB) F J Inlml\ ang te
(A) I Koopmans te WmBchoten (700 AB)
J C van Llllden Tol, te ApeldoOl n (AB) Th
van der Mey (A) en B Scharp (AB), beiden
te Lochem W MOl et Jr te Rotterdam (A)
A J C NOldlohne (AB) te Goes A Plette en

\

L Tlmmel te Ermelo (AB) H Riegen te
Amstelveen (AB), P A St te Maast! leht

a b c
Wit

d e t g
dr Va J d a

h

30 Dh3-h6'
Wit dreIgt nu met Tf7 de pártJJ te reslJs~en

Zwal t mag Ulet op e6 nemen wegens mat
op g7

30
Om Tf7

31
Dlelgt

32
33
34

Pd6-e4
I te beantwool den

Tb8-b7
met Dg5
Tn-f5

De7Xe6'
gn-g6'
Tf5Xf6
Le6-f7

Pe4-f6'
g7X16

==(g'c~}~/4a/~ ,Ne~o!~~~n~ ~at~~7: I JUBILEUM .. P Hili P S n
",olendam (H <\ 1..) R dam xew Yorl, 14/3 y South "

arnpto n kk" . ,
Volcllda1l1 (H AL) uï trels 14/3 rs Uur va.n Bou-· Bloemstu en In groote variatie!
logne

"' ureanus (K N S 11>1) 14/3 v TarIagona n Vl na roz AFLEVERING DOOR EIGEN PERSONEEL
SPECIALE AUTODIENST.

~~CORON A~~
RADIO VERBINDINGEN

Amsterdam 10 :Maart - (l\'edelland,che Tele-
g rn a f lIIaatschapPI] Rad io Bolland) De n3\01-
gende schepen zrjn VrIjda g 16 Maalt ra d io t eleg t a-
rtsch te be rel ken via het kuststation Sch e v em ng en
Ra d io Akyone ChI HuygenS Colombia Costa
Rica Flandfla, Johan de WItt Kota Nopan Kot;,
T'ja.n d i Ora n ia Or an ja :\assau Poelau Br-as Poelau
La ut Poelau RoeblAh SlbaJal Slamat. Van Sp il-
bergen St:ltendam St uvv esant Tasn1an VolendanI
en Zeela nd ia

Beha lv Q bo s en~enoenlde pase;,:ag1elsschepen z ij n de
mees te Neder-la ndsche vrachtschenen eveneens 'Ia
Scu e vn ing e n RadlO te be red en
BI] verzend ng van een 1adlotelegl am via Sche-

vem nge n Rad 0 bedrage.n de totale kosten 44 cent
pel Vi oord

• BUITENLANDSCHE HAVENS
Ald eba ran 14/3, Antwerpen n Londen
AI]lllard 14/3, Scb leda m te Gdvnta
Antonta HI" v Ll\ e rpool te :\few YOII
\ notüuarts Iv l4/3 v Lonàen n Antwerpen 11 -cl 1.
A]loJlJllarls V 11 3, Gr av esenel 1\ -
A]lolhnarls VIT 12/3 v Ayl te Challestown
~rho 13/~ v Pal tsmouth n Gent
ArtemIS CU1a~"o Ma t-sel lle P 11/3 Glbralt",
~s.anJa 1'13 \ Ha l ifa x n I,onden
Ast nrtas lln \ Lissabon n BUenos Aires
\ uba tros Londen Gra, ehnes 11 Hl" Southend
AUl9nla B/ v Hallfax n "",e" Yorl
Batavler VIlT 14/3, Gueln5eY te BOl deaux
lle)ellalHl 10/3. Antwerpeu Oil de Tyne
l~el~llgalJ.l 141", SouthfLmptol1 11 New Yorl
('all Arroua 14/3 v Bueno" <\ les 11 Ha.mbu ra
Ca stoj-, 111 S De RUltel 14/3' Ora vesend n Rot-
terdam

('atelI 14/3, An twe rpen te Ln~ en
(hnmOntf'BlIX l\lal seü le Sl,ngaPOte 1;)/3"\ Sue?
{'orn~ll" H/~ \ 1 oride.n n Antwerpen ui tgek l
Demnerna r 14r, de Tyne n Blyth
DunennJepllt ];)/3 \ Stoel holm te Hclsingbo i g
lhl",at.r D arna n te Las pOllllas '0 p 14/3 Sl

\ meent
Deu t 11/ , Exmouth 11 Fowe~
1':hro sleepb 14/3' Setub"] 11 Ma de it-a
1 la nd 141" \ An twe rpen n Shoreham
] x po rt 14/3, P dam te Lande"
:E:'llr ... 11/3 \ A'dam te panls
Ve'llla, Cl all n _ p 14/3 St Abbs Hea'
lrlelo;)811(T ]4~, Balnburg- te 1I11nllngharn
O'n I,tle" 13/3, Hambulg te Mo nt evtdeo
Ge:r.len, 14/~ "\ AntV\erpen 11 Londen,
Gore4l1t 14/'>, Londen n Anh\erpen u ,;e
frOIC'}lt 14/~ \ Antwerpen te Tonden
( ... 111110 1 I~ \ Ha rubu rg 11 GronIngen
l{{'J(lelber~ R dam )'faca~sal hl'"! v Pn da nc
Hoop oJ! 7.eg~1l p H)/~ BrunbuHel n Stettln
Tda 14/1, An tw erpen n Londen
Tren. 14/3 \ Londen te Gent
fncoha 13/3, POI tland n Jerse)
Jüntleno Fekl es 13/3' Hambmg n zee
Jantje rn s 13/3 v StettJn te Ha.mbur g
Jeannette 14/3, GI ave"end n .':\no1]~
JobsI13Hn 14/3, Monte\ldeo n Buenos A re'
Jonge Jacobus R dam st Lou," du Rhone p 14/3

Do var
JlIplter 1öf?, Gl asgo w n A)l
l\alllD 13r, Kin a s J ynn n ronden
Ka sh tmn ")TaIU La pa n R dam 14/3, Colombo
Ke ntlwnr-tu Castle 13/3' Kaapstad n Port "atal
IHrkplplll """ ",cola. Hf1mb\lJg 11 14/3 Dllnge1~"
l<to Alnclla R'd arn 133 lSZ" ~60 111 ZZ,~ va n
1 nnd ~ End

J Illl)HUg 11/ 1\ Ant"l'\.,pen te eh r l to n
T 1II~('stroom 14/ , A dam te J nn("h;l
'Ila,..tu 14r, Southlln1Pton te New ToJ]
")fnr. 1?/?, Southampton n Rellelu])
~Ia,,"('ottp. 13/3, Hanlburg- TI Zf'('
'1[eu se 1 j /", R da m te Bo~ton Line
lrfeu" 14/3 "i ] onden n (lJomn2,en ui tzc
'II." ve ,1e 14/", Gdll te G eat Yarmouth
ilfooulJeellt l'\e\\ Olleon" A\onmouth 14/ 10"0 400
m W , Valent a

")IOOHllfcht ="e" Orleans Londen 14/" 12 u I O{)
m W , SCllly

3ful1ln ]) 10/3 B, un"buttel 11 Stettm
'fJ(I.laud 14/ , Hall n::\en 01 de T,ne
)i ew 1:UIk lor \ "e" ~ 011 te Southamptc
1'1 H thoro] 1" /' \ Hamburg n Southampto
Noorflstf r 10/3, Flensburg te Ro~tock
NOOld iStall J4n, Gla\eSeld n \ (l 111
:lSII,er.lol 14/", londen n De'f~l]1
O,,~ 14/3" R dam te !(lI1g sI" nn
Oo.tPr.chel(lo P 12/3 Blunsbnttel n Boston [ IJlC
Ootmarsum Buenos 4.ne' i\ dam p 14/3 MadeIra
Oost", la Indelen 14/3' lira\e"end n Ant"elpen
Palla. 14/3 , Londen n Gra \ ell'S ulloekl
Pax I 13/ ~, G1 Po ngelnOuth 11 Londen
l'oolster 1 'lr " LeIth n Methll
PrcsHlent Roose, cU 10/3, ~ew YOlk te Plymouth
Itaullnra 1,/3. Japan te Plymouth
Regina 13/3, Capelle ad IJssel te Le Legue
Rn ol HI/3 "an Rostoçk 11 Dusseldorf
Rotterflanl 14/')", A.ruba te Stettln
S~llelde. !'>lC?epo 1\ dalll l.fong.kGng lnJ3 'OOIID \<3.11
:Ptlrt Sá1é1 ~

Sellleland i\1ethll Bayonne 13/3 827 ö'() 111 ~ W •
Cullel coa ts

Senuraml. 14/3' S1l1gapore te Fremantle
Seh'llklondl J4/~' 11 dam te Blyth
SlhPrJlulm 14/3' l1angoon n Los Angelos
Sta.l Hoall~lIl 14/~, R dam te Porto Ferra]o
Stentor 14/3' S"ansea te Ll\ erpool
V.nus 14/~, Gent n BIIdllngton
Volente 13/3' Keulen te Hamburg
"ea 14/3 v Gla\esend n Be'er"l)
Wega 14/3"\ Antwerpen n Londen
"est vlaondeJeu 14/3 v Ant"etpen e 13utllng
W! stJllnd 10/3' R dam te LeIth
i':eelalld lol"' cle TYne te '\11t\\ el pen
7.eehon,1 12/3' Falmouth n T, uro
:r.~ester 1"/3 , Kll1g s J..,1nn 11 H dan
7.uuURud 14/3' !\nt"erpen 11 Londen

GEMENGDE BERICHTEN
RUe7.Olld. Delfzi]1 13 :Maart - Het motorseh p
Breezand 1 apt Wolthms OP weg 'an Harb lrg

naar Keulen met een ladwg asphalt !Jep hIel
heden bInnen ~lR bl)legger
RIJksbetonning Enkhulzen 14 Maart - Op de

Eems en 111 het eerste en t" eede DIStI1Ct Loods·
wezen IS een aan' ang ~emaakt n1et het leggen der
wmterbetonnmg De r~ode hchthoel Nr 0 Zll1d-
Oostrak Oude Vhe IS "eer mtgelegd
Clulstilla. Rotteldam 15 Maart - Het Glleksche

ss Chllstll1a op relS van Gdynla naaI "'-Iexan-
dlle IS hedenrnorgen den NIeuwe Water"eg blnnen-
geloopenwegenF-> machIneschade Door personeel van
LIth & :\lr.del n s ~[achlnefabrlek zal de schade op
stroom wordén hel'teld Hlermede zullen onge\ eer

dagen genloeld ZIJn

VERKOCHTE SCHEPEN
Lett - Het Blltsche s" Lett (ex DeInes) SH

bruto leg ton gebouwd te Glonlngen III 1924 en
toehehoOlende aan CarVelt BIOS te Goole, IS ver-
kocht naar ::'\oonvege:n.

1i,; JulI' ERS'IR.
(Inp,"ezonden Mededeell11g)

TEL. 37483
g9U

GEWAPEND BETON
Ir. W. L EERKES,

Cw Ingenieur

Amsterdam.

{
48269

Tel. 907.4
53,,98

o a Fundcermgen, Terrassen Bloemkassen

VILLA HUUR~nK. VDKEVEE~.
(Tng'ezonden l\:'[ededeehng-)

WEEROVERZICHT.

LJ Ma a i t 7 uur "\ Dl

Temp
in gr F.
ond (-)
bov <+)
normaal

367 94 ZZW
Sa 7 -10;1 ZZ~T
371 - 9 ei ZZW 5
375 - 93 ZZW 4
374 - 92 ZZW 6
40 a - 79 ZZW

betr
J he\\
be" I

zw be"
zw he"
J bew

43 + 7
41 + 4
4Z + 5
41 + 5
41 + 2
43 +

Gromn!!
Helder
A am
o BIlt

Vlisaing
Waast!
Luchtdl ukg r adient of 'er schi l In luchtdll..lkl,Jng

0\ el ~edelland gemeten 0\ er 111 K ~r In de J ich
tmz \ an het gr oot<::te ve rscb il

')~3 in N W lIChtlng
Glootste gIacllent In he t Oosten
2;) 111 N w ]lchtlng
Hoe, ee held J egen In m m hoog b~ seder t gister /:>}1

7 uu ge\allen
GlOnl11gen 0 HeIdel 4 Amsterdam 9 De Bi lt 6

'Vl isal ng en 9 l\1aa!-\tncht 1
"TaalnernlJ1gen te Anl:terdam
14/"-20 uur Bar = /403 m m Temp == 60 gr

C=43grF ·'"1 T1<>/3-8 UUl Bal == It) { m m emp == 57 gr
C - 42 ~l F
H-;ogstel:> te111P t u s=cb.en giste! en en heden 8 uur =:

71 or C == 40 gr F
Laa~ste temp tusschen gis ter en en heden 2 uur =:
40 gr C == 39 gr F
De d lepe depre'sJe tr ok Oost Zu idooatwa a i ts -en

de ker nlg t me t laagsten stand 723 6 te Holyhead
over de leT sene Zee een secunda ire tot ove r oe
Golf 'an BIc::.(aJe Ron dom de depressleke rn waalt
meest niet meer dan k i nch t.ig e w lnd 0\ er onze
omge v mg' bllJ'en de voor u ltztcb ten ongnnstlg EE'l1
t.lj d ell.ll e dr-ulcst ijg mg aan den achterkant worrît
wua.r scu fi nll'l l door een nieuwe depresste op den
Oceaa n ge' olgd Bij de AZOIen herstelde de hooge
ell u k zf ch Hoogste sta rden 774 G te Ho rt a 7546 te
Tan May en 7;:,66 te Ab is ko en '"';>" 8 te Ancona De
te11lpel:ttl1~1 daalde op Ll sta nd in "oord Sca nd i
11 ivre en ZUId Polen elders IS ZIJ meest Jets ge-
stcge n De tel11pelatuuI is onder no rrna a.l over de
F'aroe het groo tst e deel va n de Br+tsch e eilanden
Scandlna'le en "'Vest F'ra.nkr-ijk ve rd et- IS ZIJ bo ven
nonnaaI GemIddeld 0\ er geheel EUlopa heell aagt
de posltIe\e af~lJklng 08 gl C Strenge 'orst
heel scht nog 0\ fl ~oord en Midden Scandma'le
en ::\'001 cl Flllland nla.tlge tot lichte "\Ol e;,:t 0' pr de
) e<o:l..,an Flnla.nd en Scancllnavle en bI) IY...,IHnd en
J111 J\fayen De neerslag ,vas llltgebl€ld pp nogal
zwaH I Bl::J.rl "od en ValentIa melden 14 1,le.t l?
(;11shot en Allle;,:terda.nl 9 (1 J~ne7. 8 A.be dflflJ1 ~n
Ween en 7 Bordeaux I it Coruna BI us<el Stoèk
holm De BJ!t en Yal mouth 6 m 111 De bIometer
bI] ons stijg t "elielend _
Hoogste temp = 12 gl C = 04 gr F te Rome

Laagste telup == 90 gt C == 4 gr F te ~bl",ko

SCHEEPSBOUW
Elizabeth Delfzl]1 13 Maart - Hellen ,elllo~

,an hIel naar I-Iaren aan de F...,Ienlshet casco 'an
het nIeuwe tTIotorschlp Ehzabeth DIt casco IS
gebou,vd op de ",.erf 'an de Gebl Van DIepen te
WaterbUIzen 'oor rekenlng ,an l",apt Riepe te
Haren aan de Eerns

De bOl..H' gescbledde onder 1 lasse GPI n1 TJlni. d
-~oora. en Oostzee ter'\vIJl het schip zal "YtJoro-en
\oorZlen 'an een 120-150 pk Deut' DIesel 1110tpr

SI AND DER RIVIEREN

Medegedeeld door den alg dIenst v d W,' tel staat

1 .c ~o., I S cl de ODZ

I ~ ~ 7.1~_1__14 :Y!:_t__

I
ol:; 1:; hooge, [lager
t::::~1! cM cM

Waarnemlngs-
punten

vm

Ijsel

38 ~7
11 4"
892
332
86G
081
9 37
380
002

47 19

14
46
40
uO
36
3

38
18
4

Maa

4223
2929
11 62

120
210

21
8

') I)e waterhoogte te Keulen waargenomen te
1 uur voormiddags
1) De watersta ld aan de hootdsluls wordt gellchto 40 M hooger te zIjn bI] geopende stuw
2) I)e watersland aan de pellsehaal te Grave

(stad) wordt geacht 010 M hooger te Z1J1l b1J !Oe-
heel geopende stuw
3) Onder lnvloed van opstuwing

Ol)losslng Pl'obleem No. 701 A.
(T R D a w son)

WIt Kg4, Dc7, Tf8 en h4, Lb7 en gl, Pb2,
pI a2 en 63

Zwart Kd4 Dc6 La4 en e3 Pel en f1 PI
b4 en c2

1 Td8t Kc3 2 Pa4 mat
1 -- Ke4 2 De7 mat Wit Kg8 Dh7, Tal en cl, Le2 en f6, Pe6 en
1 --, Dd7i 2 Kh5 mat g6, pI a5 en e6 ot,
1 --, Dd6 2 Kf5 mat ZWart Kb2, Tc3, ~La3, Pa4, I'll a2, b3, b4,
1 -- Dd5 2 Kh3 mat f4 f5 f7 en h5
DOOI eenlge oplossel s wel d ons de YI aag WIt begmt en geeft mat In d r I e zetten

gesteld of schaak op den eersten zet \Vel ge- ('ouespon(le1ltie.
oOlloofd was Het IS lIlderdaad een WI]d, el· A J G te K bIJ G - Ja zeker
SpI elde IDlsva tUng dat ellt ,vel boden' zou zIJn R J S te s-H - ,MelIl Systém' van Nlm-
ter" ~ll vanzelfsprekend hoogstens van "onge-I zowJtsch IS wel III het Engelsch vertaald, n 1e t
brUIkelIjk sprake kan zIJn III het Nederlandseh.

(-\.B) P van del Werff te Utrecht (A)
IJperen te BIlthoven (A)

Nagel,omen !\. de Viles (700 AB)

Probleem no. 701A.
B J d" CAn dra de, te

BI Che.ss Mag
Zwal t (14)

Putney

Kb1 Dc4 Ta6 en h4, La2 en g5, Pb8WIt
en h8

Zwart Ke5 Db7 Te6 en h7 La7 en h3, Pd3
pI b2, c7, d6, f3, f7, :;6 en h6

WIt begmt en geeft mat III t wee zetten
Oplossmgen WOlden gaal ne mgewacht ,oor

7 AI?nl as

g h

J van Oplossing Plobleem No. 701 B.
(C D Loc 0 c k)

WIt KaS, Db7, Ld7 en e7, Pc3, pI e3, c6, e2,
g6 en h5

Zwart Re5, Lh2 en h3, Pa2, PI c5, e4, g4,
en g5

1 Db2 dreIgt 2 Dd2 en 3 Dd6 mat
1 --, Kd4 2 Dd2t, Kc4 3 Le6 mat
1 --, _- 2 --, Ka5 3 Dd6 mat
1 ---r, Kf4 2 Ld6t, Ke3 3 Pd1 mat
1 __ , Pc3 2 Dc3 t, Kd5 3 Dc5 mat
1 __ , -- 2 --, Kf4 3 Ld6 mat
1 __ Pony 2 Pd1i, Kd5 3 pe3 mat
1 __ : Lf4 2 Lf6" Kd6 3 DbS mat
1 __ -- 2 --, Kf6 3 Pa5 mat
1 __ : Lg1 2 Dd2, Ld4 3 Dg5 mat
1 --, e3 2 Lf6T, Kf6 3 Pd5 mat
1 __ , g3 2 --, Kf4 3 Pd5 mat Enz
Een fraaI probleem

Probleem :No. 704 B.
HAR u sse II, te Manchester.

, BI It Chess Magazllle"
Zwart (11)

8

2

d e
WIt (10)

b ta c

6
7

10
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GEESTELIJK LEVEN. hart weet te raken, waar het beste dat in hen
leeft, gereed staat om uit te stroomen."·

Daar is in alles, wat hij zegt en in de. wijze
waarop hij het doet, iets wonderbaar sugges-
tiefs. Hier zaten we tegenover deu man, wiens
innemenden glimlach we kennen van de por-
tretten, die ieder in deze dagen onder de Dogen
moeten gekomen zijn, den man, die .den i.ood
van Britsch-Indië en China zoo diep in de oogen
gezien heeft, die in lVIoekden voor geestelijke
leiders sprak, terwijl de dreunende roffel van
de granaten en kartetsen zijn vredesboodschap
indrukwekkend begeleidde, in datzelfde Meek-
den, waarheen hij met levensgevaar in een ge-
blindeerden trein was afgereisd en waaruit hij
tot groote blijdschap zijner vrienden ongedeerd
naar Peiping terug kon keeren. Slechts één
passie kent zijn leven: en dat is Hij, zijn
Meester l "De ziel van Indië en China is leeg en
hongerig", zeide hij ons, "De oude godsdiensten
kunnen niet meer een diepe en volle lev ens be-
vrediging schenken, Er is een "Hohlraum" ont-
staan, die graag gevuld w il worden. Het Chris-
tendom scheen vóór v~f jaar China te zullen
veroveren. Maar het zag het. comrnun ism e als
ernstigen conclurent naast zich opkomen en
nu is het een dramatische worsteling, wie van
beide de ziel van het Oosten zal weten te
winnen: het kru is of de·Sikkel met ë:en Hamer."
Ik had tijdens mijn verblijf een gesprek met
Tsjang Kai-sjek en den diepen ernst vergeet
ik niet, waarop hij mij toevoegde: "Zorg dat
het Christendom door gefundeerde en ontwik-
kelde zendelingen tot China gebracht wordt en

De Hindoesche knaap,

Natuurlijk kwam na China het gesprek op
Indië. In een zijner boeken vertelt Stanley
Jones, dat hij eens een plaat zag van een Hin-
doeschen jongen: de vragende angst van zijn
oogen had hem sindsdien geen rust gelaten.
Overal waar hij optrad te midden van de dui-
zenden, of waar hij in de afgelegen dorpen de
hulpeloosheid en degradatie der paria's waar-
nam, in de stille afzondering van zijn Ashram
aan den voet van den Himalaja, in het gedis-
tingeerde gezelschap der tooge Brahmanen
aan zijn bekende ronde-tafelconferenties: altijd
schenen de oogen met de wondere uitdrukking
van een zoekend verlangen hem aan te sta-
ren .. " "Ik wou dat ik twee zielen had". sei
hij eens, "dan kon ik de ééne geheel aan Indië,
de andere aan China geven .. , ."

"De atmosfeer in Indië is geladen: Indië is
een bundel droog rijshout, waarin elke sprank
vuurs een laatenden brand kan veroorzaken,
Wie zullen de 60 mi ll. paria's aan hun zijde
winnen: de Rindoe's of de Mohammedanen? De
overgang van zulk een machtig volksdeel be-
teekent een versehit van 120 millioen stemmen
naar de eene of de andere zjjde",. Gandhi is

STANLEY JONES IN
ONS LAND.

De "man met de wichelroede",
die met den geestelijken nood

van het Oosten diep
meeleeft.

SEDERT 1925 BEKEND GEWORDEN DOOR
ZIJN BOEKEN.

Stanle.y Jones in ons land! Velen voelen het
als een ·eer en een vreugd dezen grooten repre-
sent.ant :van het Westersèhe Christendom in
het Verre Oosten te mogen zien en hooren.
Toen we dezen mo.rgen _ daarbuiten was een
wonderb'are suggestie· van de komende lente in
de luchten - op "Sandwijck" in de deftige
patriciërswoning van baron Van Boetzelaèr
van Dubbeldam tegenover den gevierden, maar
in heel zijn optreden zoo eenvoudigen zende-
ling-evangelist zaten, dachten we aan het
woord, dat een zijner vrienden eens tot hem
zeide: "Jones, je bent de drager van een won-
derbaar ambt: het ambt van de wichelroede'
het is net, of je menschen op die plek van hun

ge zult zien, hoe een volk van 400 millioen zie-
len zich voor een levende Christus-verkondi-
ging zal gaan ontsluiten." Er is geen volk dat
volgens mijn inzicht en ervaring zóó rijp en
open is voor een geheel ze lfstand lge assimilatie
van het wezenlijk Christendom als het 'Chi-
n eesch e."

EEN NIEUWE SYNAGOGE IN
AMSTERDAM·ZUID?

Petitie aan den kerkeraad.
AMSTERDAM, 15 Maart. - Naar wij ver-

nemen, hebben vele leclen der Joodsche buurt-
vereeniging in Plan-Zuid", "Benei Teimon" een
petitie gericht tot den kerkeraad der Ned,-Isr.
Hoofdsynagoge, waarvan de tekst als volgt
luidt:

Ondergeteekenden, leden van Ben ei Teimon
en geregelde bezoekers (sters) van het bede-
huis dier vereeniging, verzoeken uw geacht
college met den meesten aandrang vóór 1 Sep-
tember 1934 te besluiten, dat nog in den loop
van dit jaar met den bouw eener Synagoge in
Plan-Zuid met bijbehoorend ritueel bad, ver ga-
der-, onderwijs- en les lokalen zal worden be-
gonnen.

EV ANGELISA TIE·CA:\IPAGl\E.
AMSTERDAM, 14 Maart. - De derde samen-

komst van de vorige maand in het Odd Fellow-
huis ingezette svangeltsattecampagne zal ge-
houden worden op Donderdag 15 dezer
's avonds 8 uur in het "Gebouw voor Chr. Be-
langen", Meeuwenlaan 116, over het IJ, waar
zullen spreken mr. ds. A, Manussen te De Bilt
en ds. T. Doevendans te Putten, Medewerking
van het Chr. gem. zangkoor, "Het Zingend
Evangelie",

JAARVERGADERING YRIJE Ui\I\'ERSITEIT.
AMSTERDAM, 15 Maart. - De algemeene

vergadering van de ver een ig ing voor hODgel'
onderwijs op Ger ef. grondslag waarvan de
Vrije Universiteit uitgaat. zal dit jaar te
's-Hertogenbosch worden gehouden. op Woens-
dag 3 en Donderdag 4 Juli a.s. Woensdag 3
Juli vindt de wetenschappelijke samenkomst
plaats en Donderdag 4 Juli de eigenlijke jaar-
vergadering. Aan den avond van 3 Juli zal in
de Geref. kerk de gebruikelijke bidstond plaats
hebben waarin zal voorgaan ds. D. de Wit van
's-Hertogcnbosch. Op de jaarvergadering zul-
len als referenten optreden de neeren prot,
dr. L. v. d. Horst en prof. mr, A, Anerna, bei-
den hoogleeraar aan de V.U. en dr. K. Siets:na,
Gere!. predikant te Eindhoven.

NAAR HET EINDE VAN HET HEIL. JA_\.R.
NAPELS. 15 Maart. - Alhier arriveerden uit

Dublin 1150 Iersche pelgrL 15, die zich op weg
bevinden naar Rome, om daar de plechtige
sluiting van het Heilige Jaar op de Paaschda-
gen bij te wonen. Onder hen bevond zich de
aartsbisschop van Ier land mgr. Roy.

(Reuter) ,

Legaat van f 2000 aan Gere!. Kerk te WHrtilllll.
'IVARFFUM, 15 Maart. - De Ger~f. Kerk. alhier

ontving een legaat van 'wijlen me.i. 11. Vecnte r,
groot f 2000, te verdeeten tusschen kerk en di-lco ...
nie. Ook legateerde deze erflaatster f 51}0 aan de
Ger et. school ter plaatse.

nog steeds de sterkst bewegende persoonlijke
factor in het geestelijk leven van Indië, maar
zijn politieke invloed neemt niet toe. De eene,
die al de spanningen in het gistende volksleven
kan. Opvangen en tot een bevredigende 01)108-

sing l;:',n brengen, is de groote Verkondiger "an
het koninkrijk Gods.,.,"

• .I------------------------------~
SCHOUWBURGEN

LENZJ_ .._ ..--.._ ..
IOLYMPIA THEATER
IGRETA GARBO I
ISUSANin lENOXII._-----"-,,,-..~- -LEen' )fetro,SlIpertllm.

11-"-"_.'
5864

DE WO~DERSTAD ~=='
met de gl'oote attractie

DE LAATSTE IJSMENSCHEN
SJU,BIT'S MYS'['ERY SHOW
J<'AKIR CAPTAl:" lIIOR'l'ADO.

IHF.1' ETLAXD :MARKEN EN ZI.JN B1']WOXERS
En tr èe :;0 ceu ts (Incl. sted. bel.), l\lnderen U et.,
alles inbegrel,en, dus geen extra entrée 1'001' alle

bo"engenoemd e attracttcs.

Jo~lke lOde bezoeker(ster) ontvangt naar keuze een
fJ",ale doos Ileer1!jlie I'icliesz Bonhons (Inh. 2 ons)
of een rraate doos zeep (inh. 3 st.) or ecu .loosje

slga.re n or sigaretten.

VHd ... TOOI' (len .Osten, lOOsten, 1000sten enz, be-
zoeker(ster) zeer fraaie ge scneukeu. HedenaTond
woreten beslist llitgereikt:

SLAAPKAMER
ui tgev. in Eileen met gepol itoe rd Noten, best. uit
Li ts -jurnea.ux, 3, deurs kast, Toilettafel, 2 nacht-
kastjes, Tafel, 2 stoelen.
Beschikbaar g·este!d door N.V. GESCHER &

KE1vlPER, Electro-Glashuis.

}':EX CASSE1'TE GRRO ZIL VElt
bevattende 52 stuks, beschikbaar gesteld cloor de

==_=_ Fa. H, J. VAN KOOY, Stand 32.
:F:EN RRCLAlII:R SF.RYKER nOT,

==_---. beschikbaar gesteld door N.V. NEDERL. FABR.
VAN Bl!:TBIMERINGEN, Stand 84-85.

:REN 9-STJ\AFS ENGEMWHE GASHAARD
beschtlcbaa.r gesteld Goor de "GaRRpecia.list"

fa, E, ]', M, STI<JENlVIAN, Stand 120-122,
E;EN REISBlLJ:R'l' VLJSSINGEN-LONDON

en terug. Ie Klas Boot, 2e kl. trein, beschikbaa.r
g'esteld door Stoomvaart Mij, "ZEELAND".

EEN LUCH'.rBED "TOITRIS'f" •
beschikbaar gesteld door N.V. ·"DIDO", Stand 53,

E:RN DAi\IESHOED NAAR KEU7.E,
beschikbaar gesteld door H. v, d. HOOGEN,

Stand 60,
EEN lIfAND :nIET DIYRRSF. WI.TNEN

beschikbaar gesteld door N.V, HOUWELING'S
Mtner'aa.Iwa.ter'fa.brfek, Stand 88.

=: ft KLOOST:RRLINNEN LAKEXS EN RJ,OOPEN,== beschikbaar ge.stelrl. door den bekenrlen .MA;-.;.rVAN
== DEVENTER, Stand 61.

SCHOOL VOOR GETROUWDE -I~-~~~rt~~~et~t~t7an:r~e~::ijg e~;tr~G~'-~;-·-6"!__-t-~-~".-j~-~-~)!I~{j::t:I
M A N N E N ==_ l)e telltoonst. elling is g eopenrl va n 1-5 en "an 7-11 uur -_-=-

Yoor ve rkoou aan Jlet ~:ebollw "rAn af '8 11l0rgells 10 uur

-_-- __-_- __ -__-_- __-~-, --_,-~ -_._-"----------~ ... 7-61J8 illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill1IIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

STADSSCHOUWBURG
i\[aan(lag 19 111rt. S.H

Buitengew. popuI. voorst.

D~ Duivel.
in de Vrouw
met M'agda Janssens en

Ella s v, Praag·(le Jian
Flor la Roclle·d.e Jager

f 0.30-0.60-0.90 pl. r.
LA

KAZANOVA
8881

bij

HEDENAVOND' AFSCHEID VAN DE

7 ANDBERTO'S
VANAF MORGEN

IWAN SCHUSTOW'
met zijn origineel Bojaren-ensemble.

, '} \ • I' • I " " , '~~.,. ..,

""." :"'" " ""',"

CENTRAAL-TDE.ATER
IMPRESARIO HUG-O H:ELJli.

VANAF VRIJDÀ.G 16 ~AART
! SLECHTS :ÉÉN WEEK!

lEDEREN AVOND S.15 uun
ZO~DAG 2.15 EN 8.1~ UUR

DE ENTHOUSIASTE PERS OVER DE

NIEUWE TAFEREEEEN.
. "l:Plegrauf: Ong'{'~\'enaarfle 1nengeling "an klank, kleur en
lit)" thme. Ret pubhek geestdriftig.

Haudelsblu(l: We hebben weer ~enoten. Heelemaal ·gaaf
van kleur. Stormacht.ig succes! ~
N. R. Crt.: De nieuwe tafereelen brachten de aa al tot

opgetog'ellheid. Meesleepende zang Een revond van IntensgenoL .. ,
)Ina.~bode: Onnavolgbare, pittige, origineele, Russische

C~baret-kunst. I-Iet .n i.euwe programma is voor de volle
1(,0 Pl'Orellt Russisch. Alles is af en tot in de puntjes ver-
zor'gd, ,Juweeltjes van kleinkunst, waarvan zelfs de her-
mnel'lng nog een kostbaar lJezit blijft,

Va (Ierlllnd: lUiraculeus tempo. Een compleet nieuw en
"rerkelijk buitengewoon boeiend en geWaardeerd Program-
ma, Geen wonder, dat men zich entnoustust betoonde! In
ell, moment elegant!

Prijzen: f 3.- tot f 1.25, alles inbegrepen.

. " " " ) :",,' -: '32932
, , , TEL.

Zat~rdag
17 lIlaart

SCHULD en BOETE
door F. Dosto.lewsky. Bew. /Gaston Baty.

.. Regje: A. Defrcsne.
Voll. bezetting en rnonteertng,

I

~"IIIIIIIIIIIIIIIIII'II,nllll'lIIlllll11lnllnlllnlnlllllllllllllllllllllllllllll11I1I11II111I111:i~

~ PASCHE NADERT SNEL! ~IReeds op 1 en 2 April valt dit jaar het Paaschfeest. I
§ Nog stelt Schönberg U in de gelegenheid vóór de §= feestdagen keurig en wel uw maatcostuum aîge- =
§ leverd te k,rijgen. Geen "would-be" maatkleeding. §
§ doch prima vakwerk! ==

~lllillllnlllllnnlllllllllllll!: 2.l111ll11ll111l1l1l1l11l1l11l11l~

volledige
terugkeer

clientèle
v.h. vorig jaar

is voor U de
garantie en voor
Schönberg het

8ï88 bewijs, dat zijn--------~~------------------~~

Î=_"IIIS'C'H'Ö'N"SE RG,~P~AArnEE"OIN'GIIII

AMSTERDAM - Heiligeweg 47.
~=====_G.eopend van 9--8 u. Zaterdags van 9-10 u.

's-GRAVENHAGE Witte de Withalr. 9 A.
ROttERDAM - Noordb!aak SS A.

~1I1l1!1II1111111111111111111l1l1l1l1ll1ll1l1l1l11ll1ll1l!1II111111U111111l11l1l1l1ll1l1l1l1l1l1l11l~~1~

'" *..
Stanley Jones is nu pas 50 [aar. ~iemand

kende den naam van den Methodistischen zen-
deling, die in 1907 naar Indië uitgezonden
werd. Maar zijn boek "The Christ of the Indian
Road" maakte hem bekend in alle we reld-
landen. En de wereld voelt het, wanneer één
haar lengte en breedte doorkruist, die het ge-
heim van de wichelroede eener mysterieuze
aantrekkingskracht in zijn hart draagt. Het
verblijf in Holland is slechts een korte onder-
breking van zün reis, die hem over Rusland
weer naar Indië, het land van zijn Hindoesehen
knaap zal brengen.

Toen we buiten "Sandwijck" kwamen, wacht-
b ons opnieuw de leute. Het was een schoone
co~ncidentie. Want daarbinnen hadden we zoo
[uist den man gehoord, die ens het eerste voor-
[aarsontwaken, met zijn beloften en ook zijn
stormen, onder de groote volken van het Oosten
had geduid ....

G-er.t. Kerk te Sprang ontvangt legaat Tan f ~tlOO.
SPItA::\'G, 15 Maart. - De Ger. Ker k a lh ie r ont-

Ving een l,,€·a.at van wijlen den heer F'. M. de .Jong
Goedhart groot f 3000, waarvan f 1000 voo r de dia-
conie.

AMSTERDAMSCH
GONSERVATtJR'IUM

De. DirectPllr van Con.serya..
torlum en Muziekschool IS ver-
hinderd Vrijdag spreekuur te
hr:uden. 8854

Iï·'_··_"_"-'Leidseheplein-Theater, I
: Tel. ll5909. •
t "UfHlffJI~08te en 1e'l'ens--
I afscheJds'Voorstel1illg van de
.• g u er-eaa Re r ue III

i TIJD IS- GELD" ~.. " --I met· I'I'h olcn ('1\ Va n Lter, e.a .._ .._ .._ .._ ..-
8803

lederen a yond S.I~ uur

e WEEK

Lachen! !
Schateren! ! !

,.....".,

X.Y. Anlsterd.RIIIS(,lle 'l'oolleeITereelllging
Art. Leiding: A, v, Dataurn en A, Def r-esne,

8 uur
pr, PHAEA

iedere mijl

met iedere minuut

een nieuw mysterie' III

Leitb~bcplciu.theater . Tel. 35909
Ya n 16 ~Iaart af (lageli.iks 8.1;; uur

~ABARET PING-PONG
o. I. V. JiURT EGON WO}/Fl; en CUR'l' BRT.

geheel nieuw Le,nte-programma.
D 6076

illS TAD S SC HOU W B UKGm
- onder de auspiciën (lel' ::

Opera Italiano, Ju tenû en te r Cor T. II. Lugt :llelsert _··---···g-edeedt.el iik ten bate van _

Het CI.·isiseo:mité Alu.sterdam 1931 ::

HAMBURG-AMERIKA LINIE
MIDDELLANDSCHE ZEE-REIZEN ;:~~!~~~

tot 10 Mel met bet S.S. "OCEAN A" en het lIi.S. "llILW AUKEE".
Billijke prijzen, - Mooie Ianduttstapjes.

PASSAGE naar N.- en Z.-Amerika (Ooat- en Westkust); Ned. West-Indië, met
Bn~lJe passagiersschepen; Ned. O.-Indië, O. Azië, Mexico, enz. Billijke passage-
prIJzen, Inlichtingen en prosp. bij: •

WAMBERSIE a ZOON-e.v.o.A.
Hoofdpassageagenten voor N ed erfand, Amsterdam.
De Ruyterkade 108, en de erkende Relsbureaux.

BIOSCOPEN
DEN HAAG

DEN" HAAG.
YOOR DE Ge WEEK WORDT DE

XEDERLAXDSCHE-AMUSEMEXTSFIL~I

8666 DE ·JANTJES

ONS TELEFOONNUMMER
Amsterdam 36500 (" lij·

nen) stelt U in staat met de
minst mogelijke moeite Uw
Speurder In De TelegraaE te
plaatsen.

U kunt er van op aan alle
deskundige voodichtillJ

en talrijke goede raadgevingen
te krijgen, opdat Uw Speurdel'
het beste effect voor u lOr.

. teert voor den billijksten ptijs.

DE TELEGRAAF heeft meer
annonces dan elk ander

Ifl'oot dagblad in' Nederland.
Dal spreekt boekdeelen voor
het effect dier annonces,

DE TELEGRAAF hehoudt
:zich het reeht voor yan

censuur op dm inhoud. va~
elke aangeboden annonce.

SPEURDED'
(m1ID~IQ~l
f 0.50 PER REGEL•.

Zat«dar.vond eD Zond.,··
10.60.

[
RIKA HET

HOP.PER BLIJ-
THEATER SPEL

I 2.50-0.;;0
pl. r,

Tel. 82932 door Frit. von Unruh. Regie: A. v. Dalsum.
Plaatsbespreking is begonnen •.

VRIJDAG 16 l\fAART 8 UUB
BUITENGEWONE GA1.AVOORSTELLING

wegens groot succes tweede opvoerIng va n

THE EMPEROR JONES.
opera in 2 acts & a prologue by Louis Gruenberg

JULES BLEDSOE, (Brutus Jones, Emperor)
voorafgegaan door:

Il SEGRETO DI SUSANNA
'(HET GEHEIM VAN SUZANNA)

opera in 1 acte van Enuan,no Wolf-Fen'ari
LUISA PALAZZINI, GINO I,USSARDI e.a,

Prijzen der pI.: f 4.72 tot I 1.48 recht. inbegrepen
.11111111111 Plaa.tsbespr. dagelijks 10-3 uur IIIIUIIIUP

8449

.llIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll11111111111111111111111111111111111111111111111.

~ ~

I~~l~~~~~;i~I= === R.A.I.-GEBOUlV, AMSTERDAl-". ==

_~_== Onhe••;;;~~::lijk11 SÎuiting. .==!_;;
De tentoonstenîng WOI'(tt NIE'[' YERLENG}). Dus

== nog s leehts 4 dagen hebt U gelegenheid deze onver- _============_gelijkelijke telltoonsteliJng te bezoekeu,
Xli\£lIfER WEBD U ZOOVEEl, m'BODEX.

FraaJe Stands - Gratis Thee-ulIrtje IJij de Etrmn
v, Nelle - G-ratis schitterend Intern. VorIété-
programma - Doortoopenû Concert - Gratis

)Io(lerenle Tau het Jnrta nthrnn Huis.

liET ELECTRO GLASllUIS
8 uur Optreden "au de )[aunenkor~u

IiUNST EN DRO:RD:RRSCJIAP, RiJdend Pers. Am-
~terd. HORl('elltetram en

MANNENli:OOlt HAR.UONU~, Gem. Reiniging,
bei<le 0.1.1'. (t~n Heer J,. C. I{EF.1tEWEER,

te ZjI,lIlen omva.ttenû e ± 180 Zangers.

EEN AMEUBLEMENT

naar het tooneelstuk van HER MAX BOUBER.
Regie: JAAP SPEYER.

LOET C. BAR::\STIJ~' Hollandia-film.

GEPROLONGEERD.
Aan de Tele aun-rageD. be1})}ell wij to. moelfll
ge reu, do~h nu kan ll.t n le t lan!,@r, dit Is de

L_\ATSTE WEEK.

AIl •• , die '·3U dit pra,'lltige programma nog
wllten genieten. moeten zkh nu haavt en,

ltJAl'IN:ÉE-POPUL.t\.IB
Zond. II u.
Matlnéo

Popnl, llr.
I 1.s0:':0.30

p.l. 1" ..

Populaire Voorstelling

EINDEXAMEN
door Max

BUSTEHOUDER van 0 45
zijden tricot met kant _

HEUPBAND "an pro
broche, en 2 panden 0 75
elastiek • . . . , . .. •
HEUPBAND van prima s~tin en
2 panden ~iiden elas- 195
uek, rose en blauw •

prima rose coutU,
voorpand versterkt,
model zijsluiting,
veter in den rug

4.50

CORSET
stevige brochè, zeer
geschiktmodel voor
zwaardere figuren,
"oorpand versterkt

7.95 '

HF.T Pl'BLTE1( IS VOL I,OF OrER
lIET GEHJo~Tn.E PROGRAMJU .•

Het Is het )Jf8te yau liet beste.

P'laa tsen 2 dagen voorult yerlullf!'b.Br
Beneden 14 jaar geen toegang.

ZONDAG-1IORGEX 12 UrR
Populair ,,·etensrl.appelijke "oorstelJlng

met het fiJmwerk

AAN DEN GROOTEX
A~IAZOXE-STROOM.
Een zeer leerzame fiJm '-001:, iOJlg en ouil.

Populaire pr)jzeft. Plaatsen l;,eeds ,-erkr!Jgbaar.
1'oegang voor eIken leeftijd.

BUSTEHOUDER
van protricot, model
met uitgewerkte

bustevorm en maag
versterking. verstel·

bare sluitIng

0.85

BUSTEHOUDER
Viln primil coutil,
met bustevorm

van stevige z:ijde"
tricot,

lang model

1.75

DEN DAAG.
Vanaf Yri.l<lag 16 :Maart eerst. vertnontng
Den liaag· van het zeer mooie film"'erk

HET EILAND
DER DEMONEN
EEN LIEFDESROMA::\' SPELE. 'DE OP HET

PARADIJS-EILAXD BALL
Een romantisch met spanning geladen

Oostersch fiJmwerk.
XTSTIEK EX SCHOOXHEID.

Deze fiJm wordt uits luttend gespeeld door de
Balineezen. Het is alles geen tooneelspel maar

het reëele Ieven "an dit Simpele yolk,
AIs hoofdver tolkers spelen:

LOMBOS . SARI· JlOE n.\L. LE,~K • W.\JA_'.
PRACHTIG YOORPROGRAM~rA,
Jleneden

De

ROLL-ON
corselet van prima elastiek
met poreuze bustehouder
in de maten 5 75
;;4, ss. 38. .: •

"PERFECTA"
BUSTEHOUDER

stevige coutil enuitgewerkt e
bustevorm van matting. 'n
model dat de buste goed

DE sleunt, speciaal geschikt '.
voor zware fIguren ..,

5VÉNKORF
1 ' > It) • ~', ' " ,,(" ,".:

AMSTERDAM

van COSTUUM
N/MAATonze

2 X gepast met
2 pantalons
reeds voor

kwaliteit, afwer-

EEN GOEDE ADVERTENTIE
DOET ZELFS EEN HERMETISCH
GESLOTEN BEURS OPEN GAAN!.

10 CENTS
PERWOORD.

Telefoon 49211.

r--I Ba Nieuws'rail den Dag heeft ruim 250.000 betalende
abonné·,.



En de voordeelen, welke U voor Uw studie toekomen: HEBT U DIE OOK?
Als U een diploma boekhouden hebt: geniet U dan ook het salaris
van een boekhouder? En is U boven het boekhouderschap uitgekomen?
Als U talendiploma's hebt: is U ook werkelijk correspondent in die talen?
En is U er nog wat meer dan correspondent mee geworden? Als U
een ingenieurs-diploma bezit: geniet U ook een ingenieurs-salaris? En is U
werkelijk leider van mensch en en totstandbrenger van monu-
ménten van daadkracht? Als U de hoofdacte hebt: is U ook hoofd
van een school? Of is U misschien met al Uw diploma's en
actes werkeloos, of op weg het te worden ?

tI.Id ~
met U te verlaten op eenzijdige,'IJ weinig loonende studie. Ga Uw per-

~ soonlijkheid ontwikkelen: go dot-
gene leeren, wat aan Uw diploma's

steeds stijgende waarde zal geven, welke Uw inkomen zal verdubbelen.

Menschen met zes, acht of tien diploma's zijn er genoeg te krijgen op
de arbeidsmarkt. Maar menschen, die bovendien snel en beslist weten te
handelen, die de dingen vlugger, beter, en met minder inspanning doen
dan anderen, menschen, die vlot en overtuigend kunnen spreken, menschen
met een stalen wil en een onwankelbaar doorzettingsvermogen, menschen
met een onfeilbaar geheugen......... naar zulke menschen Is VRAAG
•...........•. dáár zijn er, ook in dezen tijd, tekort van.

~o.o.- Iu£Ht U 041£ woJideIL door
Dalmeijer's ·PERSOONLIJKHEIDS-Cursus.
Wanneer dan .de ééne patroon U het salaris en de plaats, die U toekomen,
niet geeft, doet de ander het des te liever. En anders geeft U
bet Uzélf.
Talloozen van onze Cursisten bouwden zich flinke eigen zaken op, niet-
tegenstaande crisistijden, - anderen brachten het ongedacht snel tot pro-
curatiehouder, hoofdboekhouder, administrateur of chef eener fabriek,
meerderen tot directeur.

Y40hersenen
wordt niet

gebruikt door
den doorsnêe-

I

Cursist 10436, Reiziger, schrijft reeds kort nadat hij Cursist was
geworden, dat hij met minder krachtsinspanning en meer kalmte
grootere verkoopkracht aan den dag kon leggen dan voorheen.
Cursist 16944, Directeur eener Hypoth'eekbank, schrijft ons uit Rotter-
dam "Ik ben ten zeerste overtuigd van het groote nut van den Cursus
en zou daarvan niet gaarne iets wil/en missen."
Cursist 1641 I, Planter op Deli, schrijft Jan. '34: "Het voordeel, dat
ik bij het overwegen en invoeren van bezuinigingen en betere arbeids-
wijzen had van de ideeën uit Uw Cursus, is niet gering geweest ...
Velen van mijn col/ego's zijn ontslagen i ik maakte promotie met vporbij-
gaan van verscheidene ouderen."
Cursist 78474, Architect, schrijft ons uit Den Bosch: "Over Uw lessen
ben ik. zeer tevreden. De voordeelen zijn van niet geringe beteekenis.
Dit heb ik in mijn zaken ondervonden. Ik voel, dat zij mijn kennen,
kunnen en wil/en versterken, dat ik meer kan, dan ik tot nu toe wist."
Directeuren en bedrijfsleiders maakten hun bedrijven winstgevender, on-
derwijzers deden gemakkelijker examen, leeraren houden beter orde, em-
ployés kwamen vooruit, zenuwpatiënten vonden vrede, overwerkten rust,
ambtenaren bevordering, kooplieden hielden hun zaken goed op peil,
duizenden zagen uitkomst en breedere hori:zonten opdoemen!
En het mooie van dit alles is, dat U het ook kunt!

~ ~ eeftJ fDa
to~u do4,~,,,,,,,,,,, I

Aan de Abonné's en vaste lezers van "De TELE-
GRAAF" wordt gedurende drie maanden de gelegen-
heid geboden zich GRATIS te doen, inschrijoeri voor
den Cursus in: "DE WETENSCHAPPELIJKE LEER
va.n het KOOPMANSCHAP" (30 lessen) of den Cursus
in "PRACTISCHE OPVOEDKUNDE" (25 Lessen),
of den Cursus ter "Opleiding tot WILSKRACHTIGE
PERSOONLIJKHEID" (20 lessen), naar Uw keuze,
GEHEEL GRATIS bij gelijktijdige inschrijving voor
Delmeijer's beroemden PERSOONLIjKHEIDS-Cur-
sus. (Wordt uitsluitend gegeven PER POST, de geheele
wereld over, aan mannen en vrouwen van 18 tot 60
jaar, van allerlei kennis, ervaring, rang, siend.)

dat ook voor hen, wier resultaten U hierboven las, de eerste stap is geweest
een BON, gelijk hieronder afgedrukt, in te zenden. Nu zijn zij blij, dit gedaan
te hebben Zonder dát waren zij immers nu nóg niet verder! Zonder'
dát was de procuratiehouder nog bediende de fabriekschef nog
boekhouder, de administrateur zou nóg klerk :zijn. Enzoovoort I
Bedenk eens, wat het zeggen wil, over twee jaar voldaan op Uw daad
van nû·- het inzenden van onderstaanden BON - te kunnen terugzien,'
zeggend: "Doordat ik tóén dien Bon heb ingezonden, heb ik het nu in
dien korten tijd zoover kunnen brengen."
Denk het U dus goed in, dat Uw toekomst Van dit oogenblik af afhangt
van de inzending van dezen BON. Wilt U vooruit komen? Verlangt U
meer succes te hebben? Wilt U een persoonlijkheid, een meesterlijk werker,
een succesvol spreker, een mensch met een stolen wi' en een onfeilbaar ge-,
heugen ziin i Wilt U de moeiliikheden in Uw persconlijk leven overwinnen i '
Maak dan gebruik van de gelegenheid, U hier geboden, om U op de hoogte;
te stellen van de 'beteekenis, het doel, .en de 23·jarige resultaten, verkregen!
met Dalmeijer's Psycho-Gymnastiek,
dan kan deze daad een einde maken
aan Uw strijd tegen malaise, achter-
uitzetting, tegenspoed, gebrek aan
kapitaal en kruiwagens, twijfel, zwakte
en leed!
Duizenden dergelijke brieven lig-
gen ter inzage. Die veelheid, waar-
in zóó vele beoefenaren v'an

DALMEIJER'S
PSYCHOGYMNASTIEK

van hun vocruitgang verhalen, zal
U de overtuiging geven: Als al die
mensch en dat kunnen ••• dan kan
ik dat OOK! Meer nog! U zult gevoe-
len, dat dit ook voor U de weg is om
Iter te komen", om Uw diploma's

dubbel en dwars
betaald te kriigen!

WAT U TEDOEN HEBT
is onderstaanden BON in te vullen en in te zenden.
U ontvangt dan een

reelil gevende gedurende drie maanden U te doen in-
schrijven op voormelde voorwaarde. Zij, die zich doen
inschrijven voor den "PERSOONLIJKHEIDS-Cursus"
en den Cursus in "WETENSCHAPPELIJKE BE-
DRIJFSLEIDING" kunnen TWEE van voornoemde
Cursussen gratis volgen. Bij dit "Certificaaf' ontvangt
U tevens een brochure, die U uitvoerig en duidelijk
beschrijft, wat Persoonlijkheidsvorming is, en wat er
mede te bereiken is. Een half dozijn andere brochures
hierover worden U achtereenvolgens en kosieloos toe-
gezonden. Voor bijdrage in de portokosten sluite U 25
cent IN POSTZEGELS bij (geen geld zenden). U sluiie
vervolgens den ingeoulderi BON en de 25 cent post-
zegels in een envelop en tulresseere deze: Aan het S -
cretariaat van de Stichting DALMEIjER'S EFFI
CIltNCY'INSTITUUT, Koninginnetneg 182, Amster-
dam. De toezending geschiedt dan binnen enkele.da~
gen, franco per PO$t.

EEN RECI+TEen ZEKERE WEG naar
GROOTER INKOMEN ••• WERK VAN MEER BETEÊKENIS .,.~
VERHOOGDE BEDRIJFSWINST ••• SNELLER BEVORDERING...
GEMAKKELIJKER OVERWINNEN VAN MOEILUKHEDEN •••.•

• I

'EH' GELUKI

BO

EEN ENKEL DENKBEELD
kan van grooter beteekenis zijn, dan een
eeuw lang zwoegen vGlnalle menschen,
dieren en machines. EMERSON.

voor één der Iuitsluitend PER POST gegevenI Cursussen
in DE WETENSCHAPPELIJKE LEER van het

·KOOPMANSCHAP
of: TER OPLEIDING TOT

·WILSKRACHTIGE
PERSOONLIJKHEID

danwel in PRACTISCHE

·OPVOEDKUNDE
DALMEIJER'S CURSUSSEN
bezwangeren uw geest, maken hem een
bron van ideeën, en schenken u daaren-
boven den moed, de kracht, en het ver-
stand, ze om te zetten in

GROOTE DADEN
en RUIME WINSTEN

• S.v.p. AANSTREPEN, wat U het meest interesseert.
Met de voorwaarden van inschrijving ontvangt U KOSTE-
LOOS een -half dozijn interessante Brochures over .De
Vorming tot Persoonlijkheid" en de verbetering der Per-
soonlijkheidseigenschappen. Voor tegemoetkoming in de
portokosten moet 25 cent in postzegels worden bijge-
voegd. (Geen geld zenden).

NAAM: _ _._ __ _ _ _

POSITIE: _ ...:. _ _ _._

bij, in, van _ _ _ _ _ OUD:

VOLLEDIG _ _.:...__ ._ _._.. __ _._

ADRES: _ __ _ _.._.._ _ ::~.~:..~:~!.
Na invu!ling (in DRUKLETTERS s.v.p.) inzenden aan het
Secretanaat van de Stichting DALMEIJER'S EFFICIENCY
INSTITUUT, Koninginneweg 182, Amsterdam.

De weg om te slagen is gisteren te vergeten, vandaag aan den slag te
gaan, en morgen groote dingen te verwachten. Laat ons halen uit dezen
tijd, wat er uit te halen valt! Er zijn thans veel meer gelegenheden om fortuin

te maken dan.'n 25 jaar geleden. Het tijdperk der bluffers is voorbij; onder
hen is opruiming gehoudenl De baan is vrij voor ware verdienste, voor den
volwaardigen mensch. Ga tot dezen behooren, ontwikkel AL Uw krachten
onder de beproefde leiding van Dalmeijer's Instituut, aldus U een plaats
waarborgend in de rangen van hen, voor wie de "overvloed van alle din-
gen" tot werkelijkheid wordtl



No. 25451. DE MAASBODE VAN ZATERDA.C

NEDERLAND.

NAAR AANLEIDING VAN .EEN
PROTEST.

Met inhoud en strekking van het "Protest"
(Msb. 11 Maart '34) pag. 6, ga ik gaarne in ~et
algemeen accoord. Ik merk echter op, dat met

en de gemeente Oss, doch ook andere ge-
__'--"'n~ in Brabant, wier namen met het oog

6~ alA andmerkte, ongezonde sensatie beter
~v un ~ den verzwegen, last ondervinden

lfï
8èh n-groepen, die zich - om met St.

as tin> reken: wijl zij het menschelijk ge-
c apsl ven niet (ten volle) kunnen ver-
~ un onbeschaafdheid - buiten de
~;' Ie gemeenschap hebben geplaatst.

schen-groepen leiden in kolonies,
of wijken min of meer een "stam"-

leven met al zijn eigenaardigheden, zooals
eigen' opvattingen omtrent rechtspraak.: en
rechtspleging met als gevolg: vechtpa~tIJen,
veeten en wraaknemingen; zeer enge begnppen
omtrent het mijn en dijn speciaal in betrekking
tot de eigendommen, die niet van. de .groep. of
den stam zijn, waaruit volgen: oplichting, dief-
stal, vernielzucht, branden enz. .
Het moreele leven in deze groepen staat met

erg hoog. Gedwongen huwelijken oP. zeer jeug-
digen leeftijd zijn regel; o,:,erspel IS even:um
uitzondering. Doch, en dat IS een zeer typisch
verschijnsel, dat in zijn diepsten grond te da~-
ken is aan het religieus sentiment, dat op dit
punt het sterkst schijnt te spreken: de eerbaar-
!heid tegenover vrouwen en meisjes buiten de
groep lijdt gewoonlijk geen geweld" z?olang
deze zelf geen ergernis geven en de aanleidende
oorzaak zijn. .. .

Deze groepen houden zooveel mogelijk le~er-
een buten hun geschillen; zij. doppen hun eigen
boontjes. Vandaar hun diep stilzwijgen tegen-
over derden, wanneer het gaat over hun groeps-
aangelegenheden. Zij willen zelf heer en meester
zijn in de groep; rechters zijn in eigen zaken:
Zij hebben - hoe paradoxaal het klinken moge
- hun groeps- of stam-eer. En wee hem of
haar, die deze eer schendt!

Aan dit diepere inzicht in het groeps- of stam-
leven dezer mensch en ontbrak het bijna allen,
die over deze zaak hun licht lieten schijnen.
Hieraan wijt ik ook, de pijnlijke en voor dit
soort mensch en onjuiste qualificatie: onder-
wereldje.
De vergelijking van deze a-sociale menschen

met die uit de onderwereld onzer groot-steden
is foutief. De eersten, levende aan den zelfkant
onzer provincieplaatsen zijn geen misdadigers
of spitsboeven van professie. Het zijn eenvoudig
onbeschaafden, weÏk woord ik nog liever ge-
bruik dan: gedegenereerden. Deze menschen
zijn in den grond niet slecht. Er heerscht onder
hen waarachtige ouderliefde, onderlinge trouw,
hulpvaardigheid en ook.... rechtvaardigheid.
Bij dit soort a-sociale, onbeschaafde, geestelijk
zeer slecht-ontwikkelde menschen spreekt het
ongebreidelde instinct tot zelfbehoud het sterkst
en het brutaalst. Alle camouflage der beschaaf-
de wereld is bij hen ondenkbaar.

. Op hetzelfde lage peil hunner ontwikkeling
staat oi;1k hun ontspanning. Hun eenig genot
is maar al te vaak: de drank. Als er geld is,
wordt er gedronken, vóór dat er van eten sprake
is. Daarvan zijn typsche, uiteraard t.reurige
voorbeelden. De vele, vooral stille of geheime
kroegen, die in dergelijke kolonies of buurten
bestaan, verschaffen het volk maar al te ge-
makkelijk en vaak ook te goedkoop den drank.
In die buurten raakt de drank verzeild, die ge-
smokkeld of frauduleus werd vervaardigd.

Mgr. Dr. Ariëns z.g. zou van dit volk ge-
tuigen: "van nature is het niet kwaad, maar
vreeselijk mishandeld, terwijl het bovendien
zichzelf voortdurend mishandelt, en zijn vrou-
wen en kinderen tekort doet en ongelukkig
maakt".
Wanneer een goed inzicht is verkregen in

den aard van dezen socialen mistoestand, waarin
dit soort mensch en leeft, dan wordt het gemak-
kelijker de middelen aan te geven om hierin
verbetering te brengen.
Deze mensch en moeten worden ingeschakeld

in het volle maatschappelijke leven; zij moeten
worden ontrukt aan het zwoele drankmilieu,
waarin zij opgroeiden; zij moeten zich leer en
aanpassen aan de normen en wetten, die het
normale sociale leven stelt; in één woord: zij
moeten lichamelijk en geestelijk op een hooger
niveau worden gebracht.

Dat is niet gemakkelijk! Zeker niet! Evenmin
als het voor den missionaris gemakkelijk is
wilde of onbeschaafde volken te kerstenen!
Maar, omdat de missioneering ontzettend zwaar
en moeilijk is, wordt zij toch niet nagelaten!
Het gaat, zoowel in de griebussen van onze
streken, als in de missielanden: om het redden
en behouden der zielen. In dit licht van ons H.
Geloof moeten wij den reddingsarbeid onder
deze mensch en zien. En wil men de diepe be-
teekenis der woorden van Mgr. Diepen ,,50-
briëtas-arbeid is Missie-arbeid" in één greep
pakken, dat men ze dan eens overwege en
toepasse op den ontzaglijk-zwaren en moei-
Iijken arbeid om dit soort menschen vrij te
maken van den drank, hun grootsten vijand.
Meteen zal dan in het juiste .Iicht worden ae-
plaatst de heerlijke uitspraak van Z. H. P~us
Pius XI: "het Sobriëtas-werk is een heerlijk
apostolaat tot redding van lichamen en zielen'
een apostolaat, waarin de Kerk zich verheugt"'.
Helaas, meer dan eens moest ik hooren de

moedelooze klacht van hoogstaande personen:
er is niets aan te doen; dit soort mensch en is te
diep gezonken; het is heelemaal weg, totaal
veralcoholiseerd; wij hebben er geen vat meer
op; wij staan machfeloos!

Ik geef nogmaals toe: het werk is moeilijk en
lijkt onmogelijk. Doch onmogelijk is het niet.
Daarvoor zijn toch schitterende bewijzen! Naar
mijn innige overtuiging wacht het reddings-
werk onder deze menschen nog steeds op een
goede, systematische methode, gepaard aan een
heilige overtuiging, dat met Gods hulp ook deze
menschen te redden zijn, zeker .... de Jeugd!
Die overtuiging zal door velen moeten worden

gedeeld. Een enkeling vermag op dit punt niets.
Er zal geholpen moeten worden moreel en fi-
nanciëeI. Dit laatste nu vooral!

Wanneer het is te betreuren, dat door de
slechte tijdsomstandigheden de arbeid der Bos-
sche Diocesane Katholieke Drankbestrijding
zich tot het allernoodigste moet beperken, dan
zeker nu: omdat door de evidentie der feiten
het langzamerhand toch wel steeds duidelijker
wordt, waarop onze arbeid zich sterk zal moe-
ten concentreeren.
Er moet voorlichting worden gegeven aan het

groote publiek, maar niet minder aan hen, die
zich geroepen achten om ons volk te leiden;
die echter zich machteloos voelen bij het zich
openbaren van treurige excessen, en totaal geen
kijk hebben op het sociaal-charitatieve werk,
dat in onze kringen wordt verricht. Klaar en
duidelijk moet het hun voor de oogen worden
geplaatst, dat dit sociaal euvel geen noodzake-
lijke maatschappelijke mistoestand is, waaraan
toch niets te veranderen zou zijn, doch dat hier
wel degelijk geholpen kan worden, mits de
goedwillenden daartoe slechts in staat worden
gesteld door edelmoedigen steun van hen, die
het wel meenen met ons Brabantsche volk, ook
de misdeelden onder hen.

Door de afkeurenswaardige reportage van een
op sensatie-beluste pers is een schel licht ge-
wor-pen op een sociaal kwaad, dat wel bestond,
doch niet voldoende werd gekend. Dat kwaad
moet worden weggenomen; daarover zal men
het nu wel eens zijn. Daartoe hebben wij echter
de hulp van vreemden niet noodig. Dat karwei
is aan de huisgenooten des gel oafs best toever-
trouwd! Te dikwijls heeft het Katholieke Bra-
bant getoond tot groote offers bereid te zijn,
als de nood die opeischte. Hier is nood, een
groote nood! Welnu: Katholiek Brabant zàl
helpen!

In stilte zal er geofferd worden, en in stilte,
&coals wij, katholieken, nu eenmaalonze liefde-

TOESTAND H. M. DE KONINGIN-
MOEDER.

De toestand van H. M. de Koningin-Moe-
der is momenteel nog hetzelfde, doch met
het oog op den hoogesi leeftijd van H. M.
bestaat er aanleiding tot eenige bezorgd-
heid.

werken ter eere Gods beoefenen, zullen de han-
den ineen worden geslagen om met tact en
liefde deze wonde te zuiveren en te heelen.
De komende passietijd is wel geschikt om over

deze kwestie na te denken en daarna .... 'een
kloeke daad te stellen.

VUGHT, Zondag-Laetare 1934.

JOH. BENNE.

Naschrift. Gaarne geef ik den heer Benne toe,
dat het niet aan ons is over de moreele schuld
dezer mensch en een oordeel uit te spreken in
hatelijke qualificaties. Als ik mij er toe liet
verleiden, deed ik het, omdat de toestand in
Oss erger is dan in andere plaatsen, waar ook
wel eens dergelijke a-sociale groepen worden
aangetroffen en omdat ik dit wilde doen uit-
komen.

Intusschen dank ik voor de kleine terecht-
wijzing en verklaar mij geheel met het boven-
staande accoord.

v.D.
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OSS' POLITIE MOET WORDEN
VERSTERKT

door Mr. G. T. J. de Jongh.
De vaste hand moet hier een tijd lang regee-

ren de hand, die niet afhankelijk is van raads-
Ieden en dergelijke met allerlei plaatselijke en
,tweedehandsche bela.ngen, die ~iet a~hankelijl{ I
is van een kiezerscorps, dat zrcn blmd staart
op nabijgelegen materieele belangetjes el: die
onafhankelijk is van het volk achter den ktezer.

Ook de justitie moet alle zeilen bijzetten om
,bij onverschillig welk misdrijf, den dader op

I het spoor te komen.
M t d ki d ! Over d'e onkosten vel'bonden aan de hulp vanoe en e In eren naar, een criminoIogischen expert mag voorloopig

het voorbeeld van hun voorge- niet worden gedacht. Is eenmaal de ban verbro-

I h blii '") ken dan treden weder andere bedenkingen
S acr tijven opgroeien . 'naa~' voren.

Het ongestrafte kwaad.
VASTE HAND NOODIG.

Tot dusverre hebben wij nog slechts

eenige voorpostengevechten geleverd. Het

oogenblik is nu gekomen om het zwaar

geschut in het vuur te brengen.

Als het een ernstige zaak geldt, als het ge-
weten van ons volk is wakker geschud, als wij
er ons van bewust zijn geworden, dat wij de
.overwinning moeten behalen, als wij ons eer-
bare en weerbare mannen zoeken, die de roo-
vers- en moordenaarsbende willen uitroeien,
dan moeten wij niet dadelijk met het antwoord
klaar staan dat dit te duur is en dat het geld
zal kosten, want dan is het onbegonnen werk
en zullen wij ons doel niet bereiken.

De kracht der plaatselljke politie moet tot
den top worden opgevoerd. Agenten, die niet
f'orsch en met energie weten op te treden, zijn
niet op hun plaats.

De brigade der marechaussee moet minstens
verdubbeld worden. Onbereden manschappen
,zijn er zeer op hun plaats. Een paar gerouti-
neerde rechercheurs, die de dievenjacht door
en door kennen, moeten te werk gesteld worden
om te verhinderen, dat allerlei misdaden onge-
straft blijven.

Want in dat ongestraft blijven zit de

wortel van het kwaad. Doordat ongestraft

met mes en revolver op de getuigen, die

iets durven verklaren, kan worden los-

gegaan, durft niemand zijn mond te ope-

nen.

Is eenmaal die cirke1gang verbroken, is het
eenmaal zoover, dat doe straf naar alle waar-
schijnlijkheid op de misdaad volgt, dan zullen
deze helden van de duisternis hun pïjpen in-
houden, dan zullen hun bedreigingen geen
effect hebben, dan zal elkeen, die getuige is
van een strafbaar feit, het waargenomene dur-
ven mededeelen en dan zal de geheele rechts-
verhouding en de orde en de veiligheid in
haar normale positie terugkeer-en.

Zoolang de veiligheid der getuigen niet ver-
zekerd is, zal het uitloven van geldsommen aan
de verklikkers geen effect sorteeren.

Het telkens opbreng-en van verdachte perso-
nen naar de preventieve hechtenis, om ze we-
,gens gebrek aan bewijs na een paar weken weer
los te laten, is een schijnmanoeuvre, die aan
het vegetarisch restaurant doet denken.

Over kleinere maatregelen wil ik niet spre-
.ken. Oss heef't gelukkig een burgeme-ester van
de bovenste plank, een man met een helderen
kijk en met groote voortvarendheid.

De vraag of Oss er mee gediend is, dat een
commissaris van politie, die elders zijn sporen
heeft verdiend door algemeene leiding en orga-
nisatie, nuttig en noodig is, laat ik gaarne aan
anderen ter beoordeeling over.

Vooral het verzwijgen van de waarheid
en de meineed moeten extra-zwaar worden
bestraft. Tegen de bedreig-ing van getuigen
is g-een an der recept dan forti tel' in modo,
fortissime in re (streng in den vorm, zeer
streng in de uitwerking).

Te' bejammeren is het, dat om den wille van
de bezuinio-ing de plaatsing- in de Jeugdg-evan-
genis en d~ inbewaringstelling nog niet zijn i;l-
,gevoerd. Voor de jongeren z.ou een langdung
verblijf in de jeug-dgevangellls probatum kun-
nen zijn en de inbewaringstelling, waarbii d~
veroordeelde na de ondergane gevangelllsstrat

nog een jaar of 10 in een inrichting, waar hard
gewerkt moet worden, mag vertoeven, zou voor
deze aarts-misdadigers geknipt zijn.
Als de minister van Justitie deze beide wet-

ten, die nagenoeg 5 jaren geleden reeds zijn
aangenomen, bij deze gelegenheid uit de kam-
ferkist wilde halen, dan zou hij daarmede een
verdienstelijk werk doen, Hij zou dan echter
tegelijk de definitie van beroepsmisdadiger
moeten verruimen, want naast de katheder-
beroepsmisdadigers van de wet is er te Oss een
ruime sorteering van ras-beroepsmisdadigers,
die wel is waar nimmer veroordeeld zijn, maar
daarmee juist hun rasechtheid bewijzen .
Als oud-kinderrechter gaat mijn hart ten

slotte uit naar de jeug-d.

Moeten die kinderen nu blijven opgroeien all
dezelfde wijze en naar het voorbeeld van hun
voorgeslacht? Moet de Staat, die niet alleen
gestreng, maar ook barmhartig wezen kan,
niet een spaak in het wiel steken?

Hoeveel kinderen, die een of ander misdrijf
plegen - of misdrijfje - zouden niet tot hun
eigen welzijn ter besch.ikking der regeering
kunnen worden gesteld en hoeveelouders, die
hun kroost verwaarloozen en tot dronkaards,'
slampampers, sletten en misdadigers opvoeden,
zouden niet uit de ouderlijke macht kunnen
"worden ontzet, ten einde den kinderen een op-
voeding te verzekeren, die hun voor het geheele

lIeven ten goede komt? De wakkere kinderrech-
ter in Den Bosch wacht met smart op de ver-
vulling van deze taak.

Dat kost eeuig geld; daarvoor zalook te Oss
een ambtenaar der kinderwetten moeten wor-
den aangesteld.

Doch heeft Oss niet reeds jarenlang in den
vorm van accijns op gedistilleerd belangrijke
bedragen aan de schatkist verstrekt en is het
onbillijk, dat haar hiervan in voormelden vorm
iets terug wordt gegeven? Of gevoelen onze
wakkere voetballers iets voor dit doel? Zij
weten, dat wij een paar jaren geleden reeds een
beroep op hen hebben gedaan.

Er is geen twijfel aan of alle goedgezmde
Nederlanders zijn bereid om te zamen de han- I
den uit te steken en dit wespennest, dezen haard
van besmetting uit te roeien, Verschil in poli-
tiek of religieus inzicht behoeft geen reden te
zijn om niet gemeenschappelijk op te trekken.

I Het geldt een nationaal belang en onze na-
tionale eer.
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J ~ VERSTERKT

door MI. G. T. J. de Jongh.

Het ongestrafte
VASTE HAND NOODIG.

kwaad.

Moeten de kinderen naar
het voorbeeld van hun voorge-
slacht blijven opgroeien?

Tot dusverre hebben wij nog slechts

eenige voorpostengevechten geleverd. Het

oogenblik is nu gekomen om het zwaar

geschut in het vuur te brengen.

Als het een ernstige zaak geldt, als het ge-
weten van ons volk is wakker geschud, als wij
er ons van bewust zijn geworden, dat wij de
overwinning moeten behalen, als wij ons eer-
bare en weerbare mannen zoeken, die de 1'00-
vers- en moordenaarsbende willen uitroeien,
dan moeten wij niet dadelijk met het antwoord
klaar staan dat dit te duur is en dat het geld
zal kosten, want dan is het onbegonnen werk
en zullen wij ons doel n.iet bereiken.

De kracht der plaatselijke politie moet tot
den top worden opgevoerd. Agenten, die niet
forseh en met energie weten op te treden, zijn
niet op hun plaats.

De brtgade der marechaussee moet minstens
verdubbeld worden. Onbereden manschappen
zijn er zeer op hun plaats. Een paar gerouti-
neerde rechercheurs, die de dievenjacht door
en door kennen, moeten te werk gesteld worden
om te verhinderen, dat allerlei misdaden onge-
straft blijven.

Want in dat ongestraft blijven zit de

wortel van het kwaad. Doordat ongestraft

met mes en revolver op de getuigen, die

iets durven verklaren, kan worden los-

gegaan, durft niemand zijn mond te ope-

nen.

Is eenmaal die cirkelgang verbroken, is het
eenmaal zoover. dat de straf naar aile waar-
schijnlijkheid op de misdaad volgt, dan zullen
deze helden van de duisternis hun pijpen In-
houden, dan zullen hun bedreigingen geen
effect hebben, dan zal elkeen, die getuige is
van een strafbaar feit, het waargenomene dur-
ven mededeelen en dan zal de geheele rechts-
ver'houdi ng en de orde en de veiligheid in
haar normale positie terugkeeren.

Zoolang de veiligheid der getuigen niet ver-
zekerd is, zal het uitloven van geldsommen aan
de verklikkers geen effect sorteeren.

Het· telkens opbrengen van verdachte perse-
11en naar de preventieve hechtenis, om ze we-
,gens gebrek aan bewijs na een paar weken weer
los te laten, is een schijnmanoeuvre: die aan
het vegetarisch restaurant doet denken.

Over kleinere maatregelen wil ik niet spre-
ken. Oss heeft gelukkig een burgemeester van
de bovenste plan s; een man met ern helderen
kijk en met groote voortvarendheid.

De vraag of Oss er mee gediend is, dat een
commissaris van politie, die elders zijn sporen
heeft verdterid door algemeene leiding en orga-
nisatte, nuttig en noodig is, laat ik gaarne aan
anderen ter beoordeeling over.

De vaste hand moet hier een tijd lang regee-
ren, de hand, die niet afhankelijk is van raads-
Jeden en dergelijke met allerlei plaatselijke en
tweedehandsche belangen, die niet afhankelijk
is van een kiezerscorps, dat zich blind staart
op nabijgelegen materieele belangetjes en die
pnafhankelijk is van het volk achter den kiezer.

Ook de justitie moet alle zeilen bijzetten om
ibij onverschillig welk misdrijf, den dader op
het suoor te komen.

Over de onkosten verbonden aan de hulp van
een crimin010gischen expert mag voorloopig
niet worden gedacht, Is eenmaal de ban verbro-
ken, dan treden weder andere bedenkingen
naar voren.

Vooral het verzwijgen van de waarheid
en de meineed moeten extra-zwaar worden
bestraft. Tegen de bedreiging van getuigen
is geen an der recept dan tortiter in modo,
fortissime in re (streng in den vorrn, zeer
streng in de uitwerktng) .

Te bejammeren is het, dat om den wille van
de bezuiniging de plaatsing in de Jeugdgevan-
genis en de inbewaringstelling nog niet zijn in-
gevoerd. Voor de jongeren zou een langdurig
verblijf in de jeugdgevangenis probaturn kun-
nen zijn en de inbewaringstelling, waarbij de
veroordeelde na de ondergane gevangenisstraf

nog een jaar of 10 in een inrichting, waar hard
gewerkt moet worden, mag vertoeven, zou voor
deze aarts-misdadigers geKnipt zijn.

Als de minister van Justitie deze beide wet-
ten, die nagenoeg 5 jaren geleden reeds zijn
aangenomen, bij deze gelegenheid uit de kam-
ferkist wilde halen, dan zou hij daarmede een
verdienstelijk werk doen. Hij zou dan echter
tegelijk de definitie van beroepsmisdadiger
moeten verruimen, want naast de katheder-
beroepsmisdarltgm-s van de wet is er te Oss een
ruime sorteering van nas-heroepsmfsdadlgers,
die wel is waar nimmer veroordeeld zijn, maar
daarmee juist hun rasechtheid bewijzen.

Als oud-kinderrechter gaat mijn hart ten
slotte uit naar de jeugd.

Moeten die kinderen nu blijven opgroeien op
dezelfde wijze en naar het voorbeeld van hun
voorgeslacht? Moet de Staat, die niet alleen
gestreng, maar ook barmhartig wezen kan,
niet een spaak in het wiel steken?

Hoeveel kinderen. die een of ander misdrijf
plegen - of misdrijfje - zouden niet tot hun
eigen welzijn ter besch.i kk ing der regeering
kunnen worden gesteld en hoeveelouders, die
hun kroost verwaarloozen en tot dronkaards,
slampampers, sletten en misdadigers opvoeden,
zouden niet uit de ouderlijke macht kunnen
worden ontzet, ten einde den kinderen een op-
voeding te verzekeren, die hun voor het geheele
leven ten goede komt ? De wakkere klnderrech-
ter in Den Bosch wacht met smart op de ver-
vulling van deze taak.

Dat kost eenig geld; daarvoor zalook te Oss
een ambtenaar der kinderwetten moeten wor-
den aangesteld.

Doch heeft Oss nist reeds jarenlang in den
vorm van accijns op gedistilleerd belangrijke
bedragen aan de schatkist verstrekt en is het
onbillijk, dat haar hiervan in voormelden vorm
iets terug wordtgegeven? Of gevoelen onze
wakkere voetballers iets voor dit doel? Zij
weten, dat wij een paar jaren geleden reeds een
beroep op hen hebben gedaan.

Er is geen twijfel aan of alle goedgezinde
Nederlanders zijn bereid om te zamen de han- I
den uit te steken en dit wespennest, dezen haard
van besmetting uit te roeien. Verschil in poli-
tiek of religieus inzicht behoeft geen reden te
zijn om niet gemeenschappelijk op te trekken.

Het geldt een nationaal belang en onze na-
tionale eer.

ZONLIC'rIT CONTRA SLANG.

Het reptiel is slechts korten tijd
hestand tegen de inwerking

der zonnestralen.

Ook heeteluchtbad doodelijk.

In het tijdschrift "Copeia" zijn meerdere,
goed gedocumenteerde berichten gepubliceerd
over prairie-ratelslangen, die door blootstelling
gedurende korten tijd - ongeveer 10 minuten
_. aan direct zonlicht gedood werden,

Het volksgeloof scnrürt ook aan de ge-
hoornde ratelslang een zelfde gevoeligheid toe.
Verscheiden waarnemers nu hebben de reactie
op direct zonlicht bij verschillende slangen-
soorten getoetst: het algemeen resultaat was,
dat in vol zonlicht op zandigen bodem de
woestijnslangen spoedig onrustig worden, het
vermogen verliezen om gecoördineerd:e bewe-
gingen te maken en in 6-20 minuten stierven.
Ten einde den doodelijken factor te ontdekken,
toetsten H. F. Blnm en C. R. Spealman de
lichtstralen en kwamen daarbij tot de con-
clusie, dat niet een zeker deel van het spectrum
voor de ratelslang nacleelig is, doch de dood
een gevolg is van de stijging der ldchaams-
temperatuur, ver oorzaakt door het gezamenlijk
effect van de absorptie der zonnestralen en de
warmtegeleiding van het bodemoppervlak.

Door toetsing van de reacties der slangen
in een heetelucht-bad bleek deze veronderstel-
ling wel juist te zullen zijn. De dood volgde
ale het bad een tamperatuur van 49 gr. C.
had bereikt.

Opmerking verdient het feit, dat W. Mosaner
en E. L. Lazier ("Copeia", 1933) constateerden,
dat bij alle voorwerpen, die ze onderzochten,
de lichaamstemperatuur bij den dood nagenoeg
gelijk was, namelijk 46.5-47 gr. C. bedroeg.

Uitbreiding telefoonverkeer met Griekenland.
's-GRAVENHAGE, 16 Maart. - Het telefoon-

verkeer met Griekenland is uitgebreid met Athene
benevens Piraeus en omgeving, Het tarief voor een
gewoon gesprek van 3 minuten met deze plaatsen
bedraagt j 7.95, voor elke minuut meer f 2.65. Het
nachttarief (van 19-8 uur) bedraagt f 4.80, voor
elke minuut meer t 1.60.

Portrethuste van Pietro Soderini, Florent~jnschc school, omstreeks 1500, uit de
collectie Heldring.

•• •• DE VRAGENDE HAND
·VAN HET I(IND.DAS GROSZERE UBEL.
Lenteweek gewijd aan

misdeelde jeugd.

Des old a at: Ik temde de rooverbenden III Zuid~Marokko, Monsieur Chéron, en U de
Internationale bende bij ons.

MEESTERWERI( IN VEII~ING.

EEN COLLECTE VOOR ALLEN.
A:vISTERDA::vr, 17 Maart. - Bijeengehokt

in donkere trapportalen zien de kinderen u
aan, hun vragende oogen zijn op u ge-
richt. . .. zij verwachten iets van u, de
volgende week, als de kiuderbescherrning s-
week, georganiseerd door de F.LK.A., ten
bate van 22 kinderbeschermingsinstellingen
van alle gezindten wordt gehouden met als
einddoel .... één collecte voor alle.

De kinderbescherming wil opkomen voor de
kinderen. die dreigen verkeerd te gaan. Wij
hebben te doen met kinderen, wier milieu of
aanleg zoo ong unstig is, dat zij in botsing
komen met de buitenwereld. Zij moeten op het
goede pad gebracht worden en daarbij helpen
de vele instellingen zooveel zij kunnen.

De kinderoeschermingsweek wordt gehouden
van 19 tot 24 Maart, de week, waarin de lente
valt. De kmderbescherming tracht zon te
brengen in het leven van die kinderen, die
dr eig en door gemis aan goede zorg en aan
liefde te gronde te gaan. Daarom is de lente-
week er aan gewijd bij alle Amsterdammers
belangste~ling te wekken voor het prachtige,
doch moerzame werk der kinderbescherming.

Uit het program blijkt duidel ijk. dat wij vol-
strekt niet alléén het -
materi eel e doe I naj a- m,::::0'0":":':"'C0::":C'_·:·:::;C?':=::::':::~

gen de opbrengst der
collecte tot een maxi-
mum op te voeren,
zoo zeide ons mr. J,
Eve r t s. Zeker, dat
deze collecte zooveel
mogelijk opbrenge, is
van de allergrootste
beteekenis, doch wij
beschouwen dit als
een gevolg, dat nood-
zakelijk zal moeten
intreden" wanneer de
burgerij in al haar
geledingen diep door- )Ir. J. Everts
drongen wordt van de
beteekenis der kinderbescherming en van de
zegenrijke werking van de tientallen. instel-
lingen, die trachten aan het bedreigde kind te
vergoeden wat het leven hun dreigt te ont-
houden.

De collecte op den Kinderbeschermingsdag
verdient wel heel bijzondere belangstelling van
het publiek, want in de ze collecte komt iets
tot uiting, wat toch wel heel zeldzaam is, de
zien van eigen zelfstandige collecten en allen
zien van eigen zelfstandig e collecten en alle
te zamen op één dag des jaars éénmaal een
beroep te doen op het publiek. Hier gaan nu
eens eendrachtig samen instellingen van alle
gezindten en elke richting, en voor dat samen-
gaan brengen zij daadwerkelijk seu offer, want
het staat wel vast, dat 5 of 10 afzonderlijke
collecten meer inbrengen dan één gezamen-
lijke collecte, De instellingen brengen dit offer,
zoowel om Ideëele ' redenen - omdat zij haar
samengaan zelf als een kracht voelen, die haar
insplr eer t - alsook in het belang van het
publiek. Want het pubhek wordt beu van de
ve le collecten, die nog steeds dreigen in aantal
toe te nemen. Vee I mee l' c o l I e c tan ten
moeten zich aanmelden dan voor een collecte,
welke van een op zichzelf staande vereeniging
uitgaat. En bet publiek moet, bewust van het
otter, dat de inst el ling en brengen. bereid .:;:ijn
in plaats van één dubbeltje, één kwartje of
één gulden, twee dubbeltjes, twee kwartjes of
twee guldens in de bus te doen, opdat de ge-
zamenlijke opbrengst, die door 22 insteltingen
moet worden gedeeld, niet al te ver bl ij ve be-
neden dat wat de instellingen zouden verkrij-
gen, wanneer zij elk voor zichzelf het publiek
met een collecte zouden lastig vallen.

Collectie Heldring.
-----

Titiaan, Tintoretto, Guardi,
Caravaggio Velasquez

e.a.

Half Mei bij Mensing.
Dezer dagen was ik in de gelegen-

heid de kleine, ~aar in grooten stijl
hijeengehrachte collectie schilderijen
uit de Italiaansche renaissance, etc. van
dr. E. Heldring, welke den 15den Mei
a.s. onder leiding der heeren Mensing
geveild zal worden, te bezichtigen,
Uiteraard nog vluchtig: de schilderijen
en Florentijnsche meubels, - een cré-
denskast, een kastbank etc. -, waren
nog niet opgesteld, er heerschte nog
een wanorde, die geen kunsteffect was:
een wirwar als van een meuhelwagen.

kan zijn. Het schilderen van zwart is een crite-
rium; de meeste sc'hilders maken daarmee een
gat in 'hun schilderij: hier blijft het echter
geheel in het vlak en werkt als. , .. kleur!
Nauwelijks minder mooi is Titiaan's portret

Van een goudblonde, blanke, jonge vrouw, uit
den eersten tijd, omstreeks 1510-1512, toen hij
en Palma Vecchio elkaar we de rkeer îg be-
invloedden. Het type vrouw vindt men ~n vele
schüdertjeu van dien tijd terug: zij heeft de
schoonhe,id van een rijpe, rijke vrucht. Welk
een maker 'van die bijzondere stof waaruit de
mensch geschapen is, welk een naaktschilder
toont hij zich in deee door de vereering der
Vrouw ingegeven ode. Deze fabelachtige stof-
Uitdrukking, die met de prachtige roode dra-
perie over het geplooide witte onderkleed het
schilderf tot een kostbaarheid op zichzelf
maakt, mag voor een deel op de onderschil-
dering berusten, want Titiaan begon neutraal,
met een "grisaille".

Een der groote schilders van Venetië, Fran-
cesco Guardi, is aanwezig met twee pendants
vormende gezichten' op Venezia la bella, het
steenen schip, dat sinds eeuwen voor ankèr
ligt, dat hij verheerlijkte zooals onze Vermeer
Delft glorifieerde.

Caravaggio, de vader van het naturalisme,
wiens kracht doorwerkte tot op Courbet, is
vertegenwoordigd door een zelfportret-en-pro-
fil, waarbij hij een tweede op den koop toe gaf
(dat in den spiegel, dien hij in de handen
houdt). Vooral de arm is een prachtig brok
schildering: wat mij betreft, mocht hij nog
langer zijn. Het schilderij is afkomstig uit de
.in 1843 verkochte collectie van kardinaal Fesch.

Op het stilleven van Velasquez, met kippen
en eieren, dat men reeds in den kunsthandel
zag; op de' portretten van Savoldo en Suster-
mans, - een studie voor een contertertset ten
voeten uit eener princes uit het huis der Me-
dicis; op de gepolychromeerde Florentijnsche
terra-cotta buste van Piero Sodorini kom ik te
Zijner tijd nader terug.

KASPER NIEHAUS.

RADIUM EN LONGKANKER.

Gevaar in Cechische mijnen.
Een groot deel der +a dio-actdeve mineralen

wordt gewonnen in Joachimstal (Cechoslova-
kije). Dr. St 0 k l a s a uit Praag heeft gecon-
stateerd, dat de bekende splitsingsproducten
der radio-actieve stoffen de Iucht bezwangeren
en dat deze lucht dan bij langdurige inademing
longkanker kan veroorzaken. Verscheiden mijn-
arbeiders schijnen daaraan te lijden. Dierproe-
ven brachten dezen samenhang aan het licht.
Het bleek, dat bestraalde dieren in de longen
veel melkzuur 'Produceerden, hetwelk op zijn
beurt enzymen, in het bijzonder oxydaseri en
peroxydasen, activeerde. Daar door traden aller-
lei oxydat.ie-pr ocesaen op. Als r.asultaat dezer
gecompliceerde activiteiten bleek kanker te
kunnen optreden. Een mijnwerker, die 300
dagen per jaar, 7 uur per dag werkt, kan
4.2 tot 8.4 millioen Mache-eenheden radium-
emanatie inademen, correspondeerende met
1.55 tot 3.1 mg. radium, Deze becijfering in ver-
band gebracht met bovengenoemde dierproeven,
bracht een ver k lar ing van het verschljnsel, dat
kanker vooraloptreedt in die mijnen, waar de
lucht een radio-activiteit bezit boven de 10-14
Mache-eenheden. De aangewezen -atw eer is
hier; luchtventilatie onder druk,
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Het komt echter niet alle dagen voor,
dat men te Amsterdam meesterwerken van
Titiaan, Tintoretto, Guardi, Caravaggio,
Velasquez etc. te zien krijgt. Als Rem-
brandt nóg leefde, wiens hart voor alle
schoonheid openstond, nog leefde, zou hij
er ongetwijfeld een vlugge schets van ont-
worpen hebben. Zooals hij deed met Ra-
faël's portret van Baldassare Castiglione,
den "arbiter elegantiae", toen het hier ter
stede in de zeventiende eeuw geveild werd.

De parel der collectie is zonder eenigen twij-
fel Titiaan's portret van een heer, vermoedetijk
zijn advocaat, dat de, heer Heldring met behulp
van dr. Gronau kocht in Italië, waar het langen
tijd aan een paar heel groote families had toe-
behoord. Volgens dr. Gronau's beschrijving is
het werk zeker van Titiaan's hand. De fijnheid
van toets doet hem het schilderij niet plaatsen
in den a.ller laatsten tijd van den meester, die
den bijbelsehen leeftijd van 99 jaar beredkt e
en als hij niet aan de pest gestorven was,
wellicht nog leefde. Delacroix zei eens, dat hij
de schilderkUnst pas geleerd had, toen hij geen
haren en geen tanden meer bezat. Titiaan had
dus alle gelegenheid een meester in de kunst
te worden!

Evenals de groote na hem komende Vene-
tiaansohe schilder Tintoretto, die hier een por-
tret van een jongen man heeft, had Titiaan
kunnen zeggen, dat men mooie kleuren op den
Rialto kocht en dat zwart en wit de mooiste
kleuren war en. Deze colorist bij uitstek, - die
bovendien een diep psycholoog was, wist in
dit portret een rijkdom van kleur te geven met
het gulden wit van een halskraag, het gene-
reuze zwart van een mantel, het bruin van de
fond. Maar wellicht is de kleine partij diep
donkerrood van het onderkleed het kleine ge-
heim van dit schilderij, zoo aristocratisch van
houding, zoo voornaam als alleen een Italiaan

I(OLEN IN PAPIERE~
ZAI(I(EN.

Het standpunt van den
handelaar en van den

kooper.

Wat er te doen LS.

Het programma van de kinderbeschermings-
week is aldus:

Maandag 19 Maart: 8% uur voordracht in de
aula van de universiteit door den heer 0 t t 0
W. Fro h n k n e c h t, secretaris van prof. dr.
Alfred Adler (Weenen), over een volgende,
betere generatie; 9-9%, uur radio-lezing van
den heer P. C. Fa b erover de zorg voor de
verwaarloosde en bedreigde jeugd.

Dinsdag: 6.15-6.30 radio-toespraak mr dr.
P. J. Wit tem a n over de kinderbescher-
mingsweek : 8.05-8.20 radio-toespraak van
burgemeester dr. W, de V I u g t; 8.20 opvoe-
ring in den Stadsschouwburg van Brnsse's
"Boefje" met Annie van der Lug t Melsert-Van
Ees; 8 uur gala-bridge-drive in het Amstel-
Hotel, georganiseerd door "Pro Juventute".

Woensdag: 3.30-3.50 radio-toespraak van
den 118er A. J. d a Cos t a over: "Wat wil de
kinderbescherrntng ?": 8 uur lezing van den
heer U. G. Dor hou tover: ,;Wrakhout uit
de branding van het leven", in het Parkhotel.

Donder dag en Vrijdag worden in de buiten-
wijken avonden gehouden. Zaterdagmiddag
2 uur wordt in "Bellevue" de kinderoperette
"Lentebloemen" van mevrouw Van Hille-
Gaerthé opgevoerd.

Last not least Vr ijdag collecte in de Joodsche
wijken en Zaterdag de hoofdcollecte voor de
22 in.stel ling en der F.I.K.A.

In de week worden in de tehuizen van deze
instellingen intieme voorstellingen gegeven, om
de jeugd, waar het om gaat, ook iets te geven.

De collecte wordt geen lawaai-collecte en
eindigt om 6 uur 's middags. Het speldje is
ontworpen door een leerling van het Instituut
voor Kunstnijverheidsonderwij s, na een prij s-
vraag, en stelt een kind voor, de armen uit-
strekkende naar de woorden F.I.K.A. en "Helpt
ons" .... Er zijn 1200 collectanten noodig; aan-
melding: Heerengracht 174 of Vondelstraat
19b, De treffende teekening van dr. Raemae-
kers is verkrijgbaar à .f 2.50 op de Heeren-
gracht 174, Collecte-leider is mr. Ern st
Hens.

Ten slotte nog dit: de Armenraad heeft een
grondige enquête ingesteld naar de geheele
gestie der betrokken vereen.igingen wat betreft
salaris aan bestuursleden, toelagen, reiskos-
ten enz.

Moge de kinderbeschermingsweek in breeden
kr ing diepe belangstelling wekken voor het lot
van het misdeelde en bedreigde kind en voor
de inetalltng en, die zich daaraan wij den.

BETERE CONTRÓLE MOGELIJK
(Van onzen correspondent).

's-GRAVENHAGE, 16 Maart. - De bezwaren,
welke sommige kolenfiandelaren hebben tegen
de anthraciet in papieren zakjes hebben enkele
van onze lezers, die deze door hen zoo gewaar-
deerde wijze van aflevering met hand en tand
willen verdedigen, in het geweer geroepen.

Nu behoeft men zich niet al te ongerust te
maken: 'het papieren zakje .... zit er nu een-
maal in en blijft er daarom in.

Intusschen maakt men er ons van belang-
stellende zijde opmerkzaam op, dat een be-
paalde categorie kolenhandelaren tegen die pa-
pieren zakjes nog andere bezwaren heeft dan
die, welke wij verleden week opsomden, bezwa-
ren die zij echter zeker niet in het publiek
wenscht te uiten.

Zooals in elk bedrijf, zijn er onder de kolen-
handelaren goede en slechte; er is n.l. naast"
de gelukkig; groote groep bona-fide handelaren
een zekere categorie die wel eens traent met
de kwaliteit en de hoeveelheid wat te smok-
kelen. Als kolen in gewone zakken worden af-
geleverd is het moeilijk op het eerste gezicht
de kwaliteit te controleeren en na te gaan of
de geleverde waar veel steenen of gruis bevat.
De p.apiel'en zakjes moeten echter mooi gelijke
stukjes anthraciet bevatten, hun aantal laat
zich gemakkelijk tellen, hun gewicht is een-
voudig vast te stellen.

Het foefje om het dienstmeisje, dat toezicht
houdt op de aflevering, handig 24 leege zakjes
voor te tellen, terwijl er in werkelijkheid maar
22 naar boven zijn gedragen is uitgesloten.

Zooals gezegd zijn dit bezwaren, die voor den
bona-fide handelaar niet meetellen. Van andere
zijde doet men ons opmerken dat de 20 of 30
cent extra per H.L. bij de aflevering in papie-
ren zakjes een voldoende vergoeding moet zijn
voor de kolenhandelaars.

Als men aanneemt, zoo schrijft men ons, dat
de bona-fide handel een bruto-winstmarge noo-
dig heeft van .f 10.- per ton en dat uit een ton
13 H.L. afgeleverd kan worden, dan ontvangt
de handelaar dus 13 maal .f 0.20 of f 2.60 extra;
dat beteekent dus een verhocging van de bruto-
winstmarge met 26 procent. Daartegenover
staat dat de kolenhandelaar niet naar percen-
tages vraagt, maar moet zien dat hij eruit
komt.

Voor een H.L. kolen in zakjes, zijn 10 zakjes
à 1 cent nood ig, d.i. f 0.10. Voor f 0.20 min
f 0.10 d.i. voor een dubbeltje moeten nu 10
zakjes stuk voor stuk gevuld, afgewogen en
netjes dichtgeplakt worden.

het gebruik van papieren zakken eerder te sti-
muleeren dan tegen te gaan. In dit verband
oppert hij het denkbeeld om op die zakjes
reclame te laten drukken voor de Nederland-
sene mün-Industrte, zoodat iedere verbruiker
zich kan overtuigen of hij Nederlandsche kolen
ontvangt.

Dit denkbeeld is, naar ons bij informatie
blijkt, onuitvoerbaar. Niet de mijnen verpakken
immers de kolen in papier - zij verkoepen
uiteraard slechts in groote hoeveelheden
doch de detaülist belast zich daarmede. Het is
duidelijk dat het onmogelijk zou zijn om tegen
te gaan dat buitenlandsche kolen in een van
Nederlandsch merk voorzien zakje zouden
terechtkomen.

Wat de Vereeniging "Nederlandsch Fabri-
kaat" van tijd tot tijd over buitenlandsche goe-
deren in Nederlandsche verpakkingen mede-
deelt, bewijst voldoende welke moeilijkheden
daaraan verbonden zijn,

Het is duidelijk, zoo zegt de kolenhande-
laar, dat wij dat dubbeltje hard noodig heb-
ben en dat wij dus op die kolen in papieren
zakken zeker niet m é é I' doch eer m i n-
derverdienen dan op de H.L. geleverde
anthraciet.

De zelfde inzender wijst nog op de werk-
verruiming, welke de aflevering in papieren
zakken meebrengt; ook de vervaardiging van
het papier geeft immers weer velen handen
werk. Daarom behooran z.i. de kolenhandelaren
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SPORT EN WEDSTRIJDEN.

GROOTE PRESTATIES VAN
KLEINE ZWEMSTERS

DE "LEEUW", DIE
LOKT.

Wat de A.D.Z.-avond
leerde.

Jenny Kastein weet nu ook
wat "vechten" IS. Meer
zwemwij zen brengt energie-
verspilling,

JUIST toen de preaidente van de Amster-

damsche Dames Zwemclub, mevrouw S.
W. den Dood-Koenen, haar twinttgste

opemngswoord uitspr ak, zag Ik voor den
aanvang van 'het eerste zwemnummer in-
eens WIlly den Ouden voor rmj staan en IIi:
vroeg haar Wat doen we vanavond, WIlly?

- Gewoon, zer ze, en Ik WIst meteen, dat
het A. D Z -feest geen wereld-sensatie zou
brengen. "Maar over vier 'Weken heb Ik er
weer eens goed ZIn ill', vervolgde ze daar-
na snel", en wat dit beteekent, zal Ik u nu
nog niet vertellen.

Gré Brouwers, het Rotterdamsche prommen-
te schoolalag-zwemstertje, verklapte mlJ gauw,
dat ze deze week op een ()ef~m-mtttJe 112 2
over-ae 100 vnj liad gezwoÎnmen--Nû-~~ag~I
toch meekampen voor de 4-X 100 nattonare esta.
ietta-ploeg, met?

Een andere Jonge steunpüaar van ons dames-
wedstrtjdwezen, Fransje Hessel, pru ilde, dat ze
geen "Leeuw" kreeg, het nationale oranje-
wapen, dat door den K N Z B wordt UItge-
reikt aan zwemmers en zwemsters, die off icieel
den Bond vertegenwoo rdigen in internatIonale
landenwedstr ijden, met het gevolg, dat WI) een
weddenschap afsloten, dat ze, voordat we In
Augustus naar Maagdenburg naar de Europee-
sche kamptoenschappen gaan, een "echten'
leeuw kr ijgt Anme Ttmmermans, een onzer
opkomende krachten, pas veertten Jaar oud,
die Iuist de 100 Meter vru mIll 2 gezwommen
had, wilde ook al graag een kansje kr ij gen,
om in de 4 X 100 Meter estafetteploeg opge-
nomen te worden.

En terwijl we zoo stonden te praten en Ik
genoot van het Jeugdig enthousiasme III deze
meisjes, die onze zwemsport JUIst daardoor
zoo III een grooten topvorm brengen, kwam
mevrouw Van Wuyckhuysen rmj wat vertellen

Het ZIJn allemaal Iieve kinderen, en het IS
prettIg met ze te werken. Ze volgen de aan-
wrj zrngen en den raad, die WIJ haar als leidster s
en tramsters geven, punctueel op en dat wel kt
zoo heer lijk Het IS heusch een genot

En dat is een der geheimen, waarom onze
Nedar landsche -dam es de zwemsport zoo aan
de spits hebben gebracht waarom onze meisjes
houdsters zijn van VIJf wel eld- en zeven Euro-
peesche records, ter w i] l onze .danres-estatette-
ploeg eveneens houdster 18 van 1i:et Europ.eesch
record. ~

Wenk voor me). Selbach.
De 100 Meter VllJC slag, die In een sene ver-

zwommen wordt, tusschen de dames Baunreis-
ter, Den Ouden, Selbach en 'Pimm ermana, geeft
direct vanaf den start m de eente twintig Meter
een heftig duel tussor en Den Ouden en 8el-
bach te ZIen dan IS Wil ly los en onweerstaan-
baar komt ZIJ naar voren Tusschen Selbach
en 'I'Immerrnans ontstaat een prach tlge striid
Twee meisjes, belden 14 Jaar oud, betwuiten
elkander de suprematie, na WIlly den Ouden,
de beste Nederlandsche vr ije slag-zwemster te
wezen Ttmmermans zwemt een r-ust iger en
over het geheel traarer crawl, met een hooger
been tempo, dan Selbach, welke [uist als ZIJ
ZIch bedreigt begint te voelen, orirusttg wordt
en daardoor te veel III de lengte-as van haar
lichaam gaat wentelen, wat noodlot tige gevol-
gen voor haar anèlheid heeft Door haar meer-
dere routme kon Sal bach III de laatste Meter S

Ju.st voldoende voor blijven om te wmnen
maar de 1espeetleve tijden 1111 en 111 2
SpI eken hierbij v 001' ZIch

NIet bang te zijn, om van een gelijkwaar-
dige kracht ook eens een keer III een taire
race te verlIezen, kan voor mej Selbach
de rust beteekenen die ZIJ absoluut n oodig
heeft, om haar snelheidspetl te st.abtltsee-
ren.

De 100 Meter rugslag bracht dr ie meisjes aan
den start, waarop we voor de toekomst alle
hoop hebben gevestIgd Xu Zus Braun voor dit
nummer voor de zwemsport, erloren 1S gegaan
hebben we eigen lijk alleen III Puck Overs loot
meer een kracht van Inter nationale beteekenis
Helms-e-Lvdia Senff en Wagner, gaven elkander
aanvankel ijk uitstekend part ii. De Jonge dIS-
CIpel van mevr Den Dood, zwemt een keur lge
rugcrawl. maar brengt bIJ het naar voren bren-
gen der armen, deze belden steeds te veel naar
binnen, waardoor een deel der armkracht bIJ
den aanvang van cen slag verloren gaat In-
dien ZIJ dit onderdeel tracht te verbeteren, zal
ongetwijfeld de oude plaats van Zus Braun
spoedig door haar ingenomen kunnen worden
Ol)olr in Helms en 'Wagner bezttten we twee
~ede rugslag-zwemsters, met aanleg en toe-
komst

De tweede en laatste sene van de 200 Meter
schoolslag, braent naast GI ë Brouwers en Coba
Huybers, "oor het eerst sinds langen tijd Jenny
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door J. W. van Doorn

Ajax-Heracles om
het kampioenschap.

Spanning III Tilburg.

Wmnaar van den wedstrijd
't Gool-D. W. S. zal favoriet
worden.

Kastotn aan den StUI t En dil eet mogen we
dankbaal constateeren, dat de genomen rust
haal ten goede IS gekomen "Vas Jenny Kas-
tern al lang een goede schoolslagzwemster. was
ZlJ wel eldr ecordhoudstoi op de 400 en 500
Meter, ZIJ was vroeger geen "fIghter", wat
haar alt ij d op de 200 Meter bIJ gel ijkw aardige
tegenstandsters dupeerde, omdat ZIJ dan geen
voldoende eindspur-t had

En z iet daal, vandaag In een heer lijke I ace
met GI eet Brouwer s b leek pl.otse lin g, toen
belde zwemsters na 180 Meter nog vnjwel ge-
Iijk lagen en Brouwers haar befaamde korte
eindspurt mzette, dat ook Jenny Kastem kon
spurten en wil da spurten Een omkeer ten
goede, ,welke ons het beste voor de Europee-
sche kamptoenschappen doet hopen Greetjs
BI ou wers IS lets te kor t m haar armslag en als
Zl) deze lets verlengt, zal dit het geheel zeker
ten goede komen en haar JUISt dat kleme beetje
snelheId meer geven, wat ZIJ noorlig heeft om
haar grootste r iva.le met succes te kunnen
weerstaan

BI) de 10 X 50 Meter VII)e slag estafette, waar-
III de R D Z en de ADZ III de tweede sene
belde de beste prestatIe leverden bleek du id e-
lIJk, dat bij de R D Zeen hOOg'el beentempo
van alle zwemsters de bela ng rijks t e factor was,
welke den doorslag gaf FOI mldabel was het
zwemmen van Wi lly III deze 50 Meter, welke ZIJ
In 301/10 seconde aflegde, een tijd, waarvan
m enrg e Jongeman nog maal droomt

Op net eenrge neeren-nummer kwamen Schef-
fer en Mooi opmeu w tegen elkander UIt Schef-

fBT, aie Zich' na
goede prestatie
den laatsten t i]d
sImtend op de rug-
slag spectahseort,

k" am ditmaal, waal
liet prog ramma niets
anders vermeldde, op
de 100 Meter VrIJ UIt
en direct was te mer-
ken dat het vr ij e slag-
zwemmen hem nu
met lag ZIJn bewe-
o mgen waren over het
-;eheel min of meer
lUI, ter w ijl MOOI daal-
en tegen krach tiger
u ok De Heemstede-
naar hoedde ZIch el

Sclteifer. echter VOOI' met open
handen te zwemmen

HIJ moet bIJ het insteken en trekken wel de-
gel ijk ZIJn vinger s slmten De wedstr IJd werd
gewonnen door MoO! In 1023, te rw ij l Scheffel
el 1/10 seconde langer voor noorl ig had

\\ el pt Oost hIer KilO bI) dan vervolgt Zllld
t H " \:\ISTERDc\:\l, Ii è.[aart - Woensdagavond 21

me v, hA en Ri Legt Oost den fllltenhoeJ, :llaal t a" te S Uclr zal ds LeW Ekellng In het
dan gaat ZUld nadat Oost op hartenvrouw IBIJbcl"~h :Vluoeum Helllonylaan 1911 de 6c [,fJdens-
,\ecleIOll1 lUIten wImp met R7 naar NOOld over 11edltrtI~ hOI,olpn ~_:'talten \e'klqgbaar aan bUIeau
waar aas en 10 d tb k d I Sta,1hnurlel skade 10" ook pel telefoon 26410 en bIJe on 1e en esa gen VOl UleD den Ingang

Op de~goeden weg.

UIt deze race IS weer eens du idel ijk naar
VOlen gekomen, dat WIJ met het specialtseer en
van onze cracks op vaste nummers waalvoor
ZIJ ZIJn voorbescnüu, op den goeden we" z ij n

~aren heeft het Neder landsch lecold met
1 0" 6 op naam van Heuk van Essen gestaan
en niemand kon het verbetel en Toen J 001)
van Daatselaar van U Z C er III den zomer
van 1931 III slaagde aezen t.ij d e ind e l lj k te
verbetel en door er 1 O~4 van te maken had
niemand gedacht, dat WIJ twee serzoenen later
twee zwemmers zouden hebben, d ie belden
'regelmatig 1 02 6 tot 1 02 8 zouden kunnen
zwemmen

Stans Scheffer heeft ZIch nu op advies van
enkele deskundtg en eerug e maanden speciaal
g ew ijd aan de 100 Meter rugslag en bet re-
sultaat hiervan was op 18 F'eb ru art een ver
bluffende I eCOId-ver heter ing , wellee het Jaren
oude I ecord van Henk de Haas tot 113 4 te-
rug deed tu lm elen en Scheffel meteen een
kans gaf, om bIJ serreuze oetening tot aan
Augustus, het zoover te brengen dat hij als
eerste zwemmer officieel naar de Europeesche
kampioenschappen zou kunnen worden afge-
vaa rdigd, met een r ede l ijka kans op eemg suc-
ces m de fmale

Het zwemmen van meerdere zwemwuzen als
wedstr ijdslag IS iudten men daal bIJ tevens
prestatIes WIl leveren, slechts en er gre-ver
s pi ll ing Alleen dan IS er lets te bereiken m-
dien men alle aandacht concentreert op de
Z\\ ernwnze waarop men totaal IS Ingesteld

(:\adruk verboden)

Voetbal.

Rekken .~Jax·terre1l1 om 1.,,0 n, gesloten.
A)lSTERDAi\I, 1ï Maart - Het. bestuur \ an

Ajax \ erzoekt ons mede te deelen dat bIJ den
wedstr+id tegen Heracles op morgen de hekken om
1 50 u gesloten zullen w or den

GEESTELIJK LEVEN .•

DE A.S.BISSCHOPSWIJDING VAN"
Z.H. EXC.MGR.G. COBBEN:
Apostolisch vicaris van Finland.

(Van onzen correspondent)
BERGEN OP ZOOM, 17 Maart. - Zooals

reeds gemeld, zal Maandagmorgen 19 Maart as
in de kapel van het Juvenaat van de Pr iesters
van het H Hart. alhier, de bisschopswii dlng
plaats vmden van Z H Exc Mgr G Cob ben,
Apcsto lisch vicaris van Finland

De wijdingsplechttgheden zullen worden ver-
r icht door Z H Exc Mgr P Hopmans, bis-
schop van Breda als consecrator, tarwij l als
mede-consecratoren zullen fungeeren Z H EKc
Mg r A F Diepen, bisschop van 's-Hertogen-
bosch, en Z H Exc Mgr dr. G Lemmens,
biaschop van Roermond

Z H Exc MgI GUIllaume Cobben IS thans 36
Jaal oud en mag ondel de Jongste bISschoppen
ter weleld worden gerekend Op 29 JUUl 1897
te SIttard geboren, maakte Mgr Cobben zIJn
humanIOra van 1906 tot 1916 m het Juvenaat
van de Pllestel s van het H Hart aan den Ant-
werpschestraatweg te Bel gen op Zoom Daarna
vmg hI] den 7den September 1916 zIJn novIcIaat
aan te Asten bIJ Helmond, 'Ûm vervolgens den
8sten September In het daarol}volgend Jaar te
"orden geplofest III de Congregatie der Pnes-
ters van het H Har t Na gedul ende een Jaar
als surveIllant In het VoogdIJgestIcht St Jozef
te Heer bIJ Maastncht werkzaam te zIJn ge-
weest, studeerde Mgr Cobben m de WIJsb€-
geel te en gOdgeleerdheId m het Gloot-SemI-
nana te Liesbosch-PrIncenhage Door MgT
H{)pmans, bIsschop van Breda, werd hI) op 19
AprIl 1924 te Ll€shosch-PIlncenhage tot pries-
ter gewIJd Den 9den September 1ian dat Jaar
vertIok hI] naar Fmland en was daar achter-
eenvolgens wel'kzaam als kapelaan te Ten)okl
en VIborg NIet lang daarna volgde ZIJn benoe-
mmg tot pastoor van Fm!ands aloude bis-
schopsstad Abo Den 19den December 1933
werd hl) benoemd tot tItulaIr-bisschop van
Amathoes III Palestma en Apostohsch VIcaris
van Finland

LIJD! XS 'IIlHT \ Tm IX BIJBELSeR }[I'SEUJI.
:I[I'SEll1.

Ka den prachtlgen wedstrijd van het
Neder landsen elftal tegen Be lg ié vraagt de
competttte weer onze volle aandacht. En
hoewel het -programma slechts wernrg wed-
st rîj den vermeldt. bevat het enkele ontmoe-
tingen, die zeer belangr-jjj- ZIJn Zoo wordt
er een begin gemaald met de kamploens-
cornpetttte 't GOOI moet ZIch reeds ver de-
dig en tegen een tweede-klasse kampioen,
ter wij l m het ZUIden WIll em II het kam-
pioenschap kan behalen

Ajax en Hel acles zetten de kam p i o e n s-
Com pet i t I e m en UIteraard valt er weInIg
van deze eerste ontmoetmg te voorspellen
Ajax heeft een zeel fr aal serzoen achter ZIch
en wat meer zegt, de Amsterdammers hebben
steeds III constant goeden vorm gespeeld, dit
III tegenstellmg met vor ig e Jaren, waarin vaak
een kleme mzmkmg te constateeren VIelOok
Heracles heeft een goed serzeen gehad en de
vier punten voorsprong op Go-Ahead zeggen
III dit verband zeer veel Nu wil het geval, dat
de OostelIjke kamptoen en Ajax steeds een do-
mmeerende 101 gespeeld hebben III de kam-
pIOenscompetItJe en het zou ons III het geheel
met verwonderen, wanneer het dit Jaar weer
het geval zou ZI)n

Een reden te meer voor belde elftallen om
Zondag a s de overwinning te wil len behalen
Her àcl es IS ,0 1 III het na;deel door dat tlla!).$.
mei ~m het StadIOn, maar op h~t leeds ultver-
l\:.~cltte AJax-teJretn g'esp_eeld wordt DIt IS een
factor te meer, waardoor wij 111 Ajax de ravo- I
net voor a.s Zondag zien,

Het Westell.
De een ige wedstrijd, die III het Westen ge-l

speeld Wal dt, IS die tusschen 't GOOI en D W. S I
voor de promotte- eI1 degradatIe-competitie vall '
Af dee II n g I Met alle respect voor Velox
lijken de elftallen, d ie Zondag tegen elkaar III
het veld komen, ons het sterkste toe Maar vel
rassmgen zu n natuur-lijk met UItgesloten, dOOI-
dat zoovele andere omstandigheden III deze
veelal III een zenuwachtrge sfeer gespeelde
wedstr ijdenr eoks, een hartig woordje mee
spreken

Veel voordeel van het meIgen omgeV!llg
spelen, zullen de Hilversummers met hebben,
want D W S WOldt door een groote schare
supporters vel gezeld 't GpOI heeft, ondanks bet
ger mge aantal winstpunten getoond, een goed
spel te kunnen spelen en vooral de verdedIgIng
en m idden lin is behoeven met voor een dool-
snee-eerste-klasser onder te doen Anders IS
het met de voor hoede gesteld De kunst om
doelpunten te maken, beheerschte deze lInIe
n iet : de voorhoede heeft voor den komenden
st! IJd een WIJzrg ing' ondergaan, maal of ZIJ nu
p lotse ling een gevaar voor de vijande lll ke ver-
dedfging zal beteekenen, betwljf'e len WIJ OP
D IV S rust de zwai e, maar aangename taak
el de hoofdstad een 2e eerste-klasser bIJ te
bezorgen De club van Slot kan zeer goed spe-
len, vooral wanneer III de JUIste fOImatte ge-
speeld wordt en nu Slot w eer III de voorhoede
speelt, IS er alle kans op dat het 't GOOI danig
Iast.ig gemaakt zal worden WIe de wlllnaal
zal ZIJn, IS moellijk te voorspellen, maar dat
deze d i i eet ta.v c r j e t zal ZIJU. }S z e k e r

Het Zuiden.
Wanneer het Wil lem II erg meeloopt, kan

ook Af dee 11 n g IV Zondag zun kampioen
hebben Maar h ier voor IS nood ig, dat de stad-
genoot en eemge concurrent, Lon ga, een
handje meehelpt, door g e l ijk te spelen of te
verltezen In dit geval zou W!llem II vol-
doende hebben aan een over w iun mg , I esp aan
een gelIjk spelom Zich een plaats te ver-
overen III de kampioenscornpetlt!e. Vooreel st
zullen WIJ maar niet aannemen, dat Longa zoo
onverstandtg IS Want bij een misstap van WIl-
lem II heeft ZIJ haar kans weer geheel In eIgen
hand en ondanks het feIt, dat het Ellldhoven
IS, die op bezoek komt, durven WIJ Pellikaan
c s toch wel de overwmnmg te voorspellen

WIll em II zelf zal Zo rdag de overWInnlno
niet cadeau kr îj gen, want het ontvangend~
B V V IS nog met geheel verlig, wat wel het
geval zou ZIJn, wanneer de Bossche club een
over wmnrng zou behalen

Wf llem II zal desondanks wel aan het langste
eind trekken

De derde wedstrtjd III deze afdeelmg 18 Dol,
al van groot belang, want NO A D - de delde
'I'Ilbur gsche vereemgmg dus, die voor spanlllng
zorgt - krij gt een fr aa ie kans ZIch een goeden
voorsprong te veloveren op NA C. en l\'Ilddel-
burg Vor ig e week kon ZIJ het tegen BleYeI-
helde niet verder dan een ge lijk spel brengen,
maar nu op eigen terrem gespeeld wordt tegen

een elftal, dat defin itief vei lig
wel de over Wll1111ng behalen

gesp pt
15 26
15 22
17 20
17 20

Em('hoven. 17 17

staat, zal ZIJ

gesp
15
16
17
15
16

A ~_:rg; a',~l~-~':;~ Rellg\CllSell, Kerkst r 129, te 10'h ti

, f'e'nb 11m Psyrho,SYllt1le~e, Wil'lemspa.r kwag 64 te
~O'~ u B \ rl Meel ,
,Jellgdkerk :'Ii erl, Prot. Hilmi. Wa lewees hui s, VIJzel-

gracht 2, te 10'12 u fis P \ d Vee!
"rIJz. JellgrlKerk, P o.e Hooghstraat 78 te 10'h u

dr J P A Eel nstman

BISSCHOP VAN BERLIJN GAAT HEEN.

BERLIJN, 16 Maart (D NB) - De EVan
gel ische Persdienst bericht het volgende

De bisschop van BeI"IIJn, dl Karow, heeft 'Iel
zocht hem ernde J'ul i a s zrjn ontslag te verlce
nen, welk vel zoek door den rijksbisschop IS In
gewilügd

Tlleosofisclle Vereeniging.
AMSTERDAM, 17 Maal t - Op Maandag 19

Maart a s houdt de Theosofische Veleelllglng,
Ned afd, Dharma Loge, te 815 uur n m In
het geheelonthouderslokaal Marmxplem 1 een
openbal a vel gadenng Mr dl' Albers zal SpI e-
ken over "ZIJn de stell en bewoond?"

AMSTERDAM, 17 Maart. - Dlllsdagav ond
8'4 UUl spreekt dl' D H PlIns JI voor de
Amstel damsche Loge del Theosofische Ver-
eelllgmg, TolstI aat 158, O1ier ,,\Vetenscl1appe-
liJk occultisme" (lIchtbeelden). '

Pllssie.1~ijdl11gsdienst E, ang. Lutllersché
Gemeente.

AMSTERDAM, 1ï !VlaaIt - De dIenst lil de Oude
Kerk van de E\ ang Luthelsche Gemeente op Zon-
dagavond a s te 730 zal het karakter dragen van
een paSSle WIjdIngsdIenst Voorganger ds Hoe\ ers
Medewmklng \ian den heer J Bonset, Olgel de heer
MLDIJk Solozang en het zangkoor --van den kring

E'in. Comité N oodfon(ls 1933.

Bleyerheids
B V. V ...

Will em II ..
Longa .
P S V ..
MVV

Mlddelbmg
N O.A D
N AC ...

naar NIjmegen
Met "Itangende po es~'-
om III stijl te b l ij ven - keel
den ZIJ naai hun diverse
woonplaatsen tel ug met een
lllusde mmder, maar met een
ervanng r ij ker En al IS er ,
dan misschien eens een of Eel.'ej~eekell van
andere stevige sport-boy (de den~. B.'. L O.
darnes laten WIJ buiten beschouwing, omdat
ZIJ ten deze veel SeI ieuzer ZIJn), d ie het z g
"haalt' zondel voorargaande tra.in ing, welnu,
late h ij n iet te vroeg vtctorie kraaten, want
wal licht zal hl) eerst op lateren leeftl)d mzren
dat de ,VleJdaagsche" gehaald 18 ten k08t~
van ZIJn gezondheId, en dat hij door ZIJn bra-
voure een "knauw" geklegen heof t voor ZHn
geheele leven '

DIt alles nu IS in flagranten str ij d 'net het,
doel der "Vwrdaagsche' en, III 't algemeen.,
met de doelstellmg van den N B vLO het
het b e v 0 Ide len van de I 1 C 11 a mel IJ lc e
op v o e d in g van het Nedprlandsche volk III

al z.un lagen De waal de van de "VleI daag-
sche" als opvoarlkundtg element staat of valt
met de doe lmatrg e en stelselrnattge \ OOIbel e'-
ding

nog maar n.iet eens te spreken, ter wij 1 boven .
dien een goede stoÎ\VlsselIng beval derd WOldt
en het weel standsvermogen vel gr oot

Geen wedstlI)d ook beoogt de ,,vlerdaag-
sch.e", Het IS den leider-s totaal onver'sclulllg
of u het voor>gE;s9hreven aantal Kll'ÛmeteIs per

III 8 of 9 uren aflegt (mits binnen 11 uur
na afmeldmg), maar wat hun met onver-

1<, dat Ii'!.uw licham e lij ke en geestelIjke
conditie

Want er IS ten slotte nog een ander doel,
dat de "VIerdaagsehe" nastreeft, name lijjr de
geestel ijke opvoedmg van de deelnemers

De "Vlerdaagsche" kweekt behulpzaamheId,
vrf endschap en saa;mhoongheld, maar bovenal
vaagt ZIJ 1angen en standen als 't warë weg
De notaris moet evengoed en ouder dez.elfde
omstandIgheden tippelen als de slagersknecht
en de generaal kan everszoo 111st van blaren
hebben als de gewone soldaat Bl iimoedig en
opgewekt marpheerfên eenuge dutsenden per-
sonen vier clagen lang door de mooie om ge-
vmg van Nllmegen De IIJke helpt den al me,
de meer ervarene den nieu we l in g ; hechte
vr ien dach apsban dan ZIJn reeds 0 esloten on de
"Vlerdaagsche", Ja, zelfs ZIJn ~r ver-loviug en
ontstaan en worden el' wel eens "zaken" ge-
daan'l

Het Noorden.
In Af dee 11 n g V resten nog een ig e wed-

strijden. die van geen belang meer ZIJn Zoo
speelt Alctd es Zondag tegen Leeuwar den en
de hekkenstutter s hebben h ier een goede ge-
legenheirl, zrch VOOI te bereiden op de as
degr adatIe-wedstIIJden.

VOETBAL

FEYENOORD-STADION
ZAL f 1.100.000'

!(OSTEN.

Commissie neemt plannen
in studie.

UITEENZETTING VAN VOOR·
ZITTER DER CLUB.

sch ikt ,IS
il,Ug tot
ilaatsen Aan de hand
'<111 de door de archi-
scten ver strekte gege-
3US heeft het Feyen-
oidbestuur vervolgens
3 rinaucieele berelee-
.ngen omtrent kosten
1 exploltatle opgezet
Voor den bouw van
et gr oote stadion ko-
len de totale bouw-
xosten UIt op f1100 000,
waalonder voor ter-
1einaankoop f 250 000,
voor het be" erken van

den gr and f 50 000, voor den stadionbouw
f 750 000 en diver sen f 50 000 Het schema van
de exploItatIerekemng geeft voor ontvangsten
een bedr ag van f 180 500 Onder de posten van
dIe r ekenirig komen 0 ill voor f 67 500 als ont-
vangst VOOI 15 wedsl.rijd en met gemi dde lrl
15000 bezoekers, f 40000 voor "en mter land-
\VedstIIJd met 60000 bezoeker s en t 40 000 VOOI
viei wedstr ijden met 40000 bezoekers

Op deze cijf'er s heeft de heer Zandvllet, voor-
zltter van Feyenooi d, eeruge toe licht ing ge-
/;\eyen, Het aantal van 15 \\ edstrf den zal zeker
bel eikt worden Ook I ekent het bestuur er op,
dat als het Rotter-darnscho stadion gereed zal
ZlJn el in de Maasstad een inter landwedatrtj d
zal Wal den gespeeld Oo k het aantal van vier
weds tr üden met 40000 bezoekels denkt men
te kunnen b er erken zelfs al zou F'ey enoo i d
geen kamploens"Tedstrl]den te snelen hebben
:nan lru nn err tach andere" eds tr ij den geor ga m-
see, ct wor den

BIJ de UItgaven IS m het schema van de
expiottauer ekenmg een bedrag van f 50000
u ltg et rokken voor I ente en, af!ossmg, VOOI sa-
lanssen van dil ectem, pel soneel en oeten-
meesters IS UItgetrokken f 29 000 en voor ver-
makellJkheldsbelastmg f 18000 VOlgens het
schema zal el een wtnst, eventueel beschikbaar
voor dividend, afschr ijv lng en reser ve over blIJ-
ven van. f 23 500

Het benoorlrg d kapitaal VOOI den bouw, ten
bedi age van f 1100 000, denkt men op de vol-
gende WIjze b ijeen te kunnen brengen

Feyenoord stort een bedrag van f 100000 en
daal naast WOldt f 1,000 000 aan obltgattes UIt-
gegeven in stukken van f 1000, ieder tegen 3%
1eute plus I echt {)P een logeplaats en onder
eerste hJ poth acatr vel band op grond en ge-
bouwen

Zandvllet.

Geen bovenmenschelijke mspanrung ver- ,

gen de afstandsmarschen Integendeel; Ir J C DE VRIES.

Kleiner stadion.
Ook voor het klern er e plan zrj n fmancleele

berekenmgen gemaakt, waarbii de bouwkosten
worden geraamd op f 850 000 De ob l iga tie-
leaning zal dan f 750 000 be dt agen Naar de
heer ZandvlIet opmerkte was het k leine plan
met voor urtvoer ing vatbaar De c ij îer s watden
daarm a a te ongunstrg beïnv loed dOOI de
kosten van glondaankoop, die voor belde plan-
nen dezelfde b lijven

Het plan VOOI het bouwen van het groote
stadtori z<l;! aan de alg.t;m~~I~e :"7lgaderIng
van de leden van Feyenoord d ie op 21
Maart a s Z;a,1 WQI den gllhQud,en, Wal den
voorgelegd Men wil het stadion.. bouwen
lll'twee verdiepingen Vplgena de opvat-
ting en der archItecten IS dat UItstekend,
uitvoer baar

Men IS tot het denkbée ld van een der ge lijke I
inrichting gekomen, om te ontgaan, dat er bI]
een wedstr-ijd, d ie met zooveel pub l iek zal,
ti ekken, vele open vakken op de tr-ibunes zu l-
len zun : in zoo'n geval kan de ver dlep ing bui- :
ten geb rui k gesteld worden Op den began en
gro n d zal men 30000 personen een plaats kun-
nen verschaffen, waar hij men het VOOIdeel
heeft, dat al deze plaatsen overdekt zullen zun
Een gedeelte van de plaatsen op de étage wordt
ook overdekt

Vast staat echter alleen nog, dat het front
van het stadion par allel zal komen aan het
meuwe statIOn-ZUId, dat tegenOVel het stadIOn
IS ontworpen Ook de vel schIllende toegangs-
wegen tot het stadIOn, dIe alle een breedte
zullen hebben van 40 meter, ZlJn gepl oJecteel d
Inchen de algemeene vergadellllg haar toe-
stemmlllg tot den bouw zal verleenen, zal zoo
spoedIg mogelIjk worden begonnen

Syndicaat.
Er IS natuurllJk de vraag of een oblIgatJe-

leelllllg ten bedrage van 1 mIlllOen l,ans van
slagen heeft Men heeft zIch volgens den heer
Zandvllet met deze VI aag tot de dIrectIe van
de Rotterdamsche Bankvereelllgmg gewend,
doch de Rotterdamsche Bankvereemgmg achtte
het gewenscht, dat zIch een syndIcaat zoo vor-
men, dat ZIch tegenover de bank garant zou
verklal en Een veertIgtal bekende Rotterdanl-
mers werd reeds door de hankdlrectw tot een
bespl ekmg UItgenoodlgd, waarbIj {)ok de bur-

A:.\[STJ<JRDAM, 17 !Vlaart - Het Fmanmeel Co- gemeester van Rotterdam mr. P. Droogleever
lTIlté van het "Noodfonds 1933" bellcht ons, dat de, Fortuyn te"enwoO! dIg wa~.
door het Amenkaansche "Jomt DlstllbutlOn com_, '"nllttee" gedal'e, toezeggmg, om elk bedrag dat'lloor In deze vergadelIng IS besloten tot het In-
het ,Noodfonds' tussehen 15 Januan en 15 Maart stellen van een cOmmlSSIe van zeven per-ljonen
lIlgezameld wordt, te verdubbelen, thans zal gel- dIe met het bestuuI van Feyenoord de planne~
den tot 30 Maart as, maw voor elke f 100-
clle \ 661 dezen datum het Noodfonds' toegezonde~ In studIe zal nemen en dIe In den kortst mo-
\\orden WOldt door genoemd Ame1ikaansch 1II8tl- gelIjken tlJd daarover rapport zal ultblengen
tuut een gehJk bedrag geschonken Van dat IapPolt zal het dan afhanuen of het
Degenen dIe \ el zUlmd hebben voor 1:; Maart een d '"

b'Jcllage aan het ,:Noodfonds 1933' te doen toeko- syn lCaat zal worden gevolmd Het rapport
nen kunnen dIt nog VOOI 30 Maart goedmaken, kan zeker nIet verwacht Wal den VOÓI de alge-
"ant ook hun schenkmg zal door het Amellkaan- meene ledenvergad.enno van FeyenOolU zoodat
schE: C0J111té 'e~ lubhe](l 'VOlden d " ,
GlionummelS Postguo 221605 en Gemeente Glro III ez.e velgadenng alleen het prIncIpe-beslUIt

<\A 43 ten name \ an Banl,- <\ssoclatle, BJ;lkantoor tot den bouw zal kunnen WOlden genomen.
Staclhouclerskade, Amstel dam. (OngecolIlgeerd)

Hockey.

OM DEN OGSTELI]KEN
EERETITEL:.

Korfbal.

AMSTERDAM OP BEZOEK
BIJ P. W,

s:

Kampioenschap van Nederland.
'I

Kan H. O. C. wmnen
van Zutphen.

AMSTERDAM, 17 Maart - De eenste ont-
moetIng voor het hockey-kampioenschap van
Nederland tusschen P VIr en Amsterdam vindt I
Zondag a s te Enschede plaats Het reIt dat
het Weatei ijk dlstrtct nog al tijd z ij n over wiont
over de andere heeft weten te bewaren maakt
het rnoetl ijk te voorxien, wie van belde tegen-
standers ten slotte den eerepalm zal wegdra-
gen, hoewel WI] er van overtuigd ZIJn, dat c1e
Westel ijke kampioensn het heel wat moeil ijke r
zullen hebben als gasten dan als gastheeren
Dat d io moeIlIjkheden III den uitwed str ijd voor
Amsterdam zoodamge afmetmgen zullen aan-
nemen, dat er voor haal geen doorkomen aan
IS, gelooven WIJ evenwel met Als De Waal
en ZIJn mannen de zaken dan ook ntet te licht
opvatten, IS er In deze ontmoeting voor de
landskampwenen geen wolkje aan de luoht

Door haar over winmng op Togo héeft
Utrecht de deur welke tot de 1e klasse toe-
gang geeft, reeds halverwege geforceerd en nu
gaan .de StIchtenaren tr achten het zaakJe vol-
komen UIt znn hengsels te lichten Aangez ien
het geval zich ech tei op het Togo-veld moet
afspelen, z ijn WIJ bemeuwd 01' de bezoelcers
daarm zullen slagen zoo met dan kllH~t Togo
nog een kans den dans te ontspllngen en jui st
die kans za! de club van MI' Kan tot grootoche
daden kunnen msjnr eer en Del halve een zeer
belangr-Ijk tcreffen, dat rn: Den Haag dB' nond-ig e
be langste ll ing wel niet zal ontberen " r •

In het 0 q fI ten heeft Wagentngen :lllet twee
adspirant Ie Klassers t'e doen lVIet~ Upward
werd den vongen Zondag I eeds gedeeltelIJk
afgerekend en nu komt Zwalle aan 'de beurt
Of de Zwollenaren ZIch eveneens III eerste
tnstantts zullen laten afwijzen IS een vraag,
waarop het antwoord met dir-ect gegeven kan
worden, maar dat Wageningen haar te klasse-
schap met zonder meer zal prus goven, bswf st
haar optreden tegen Upward wel

Het Ned dameskampIOenschap wordt te BIlt-
hoven betwist door HOC, de Westelijke
kamptoene, eenerzIJds en Zutphen lIjstaan-
voerster" trt het Oosten anderz.ilds O~k III dez.I.l'
ontmoetlng 'zal het geflonli:er van een 1!:am-
PioelIs;t.Î,tel c~È! resp. tegenstandsters t'?t gl\p.óti<
sche d~en inspireeren, waardoor een.fraale en
spannende s,h'J)d tot de mogel ijkheden ga<llt be-
hooren Dil P~O€g van MeJ Rollin êouquerque
IS welfiellt een ietSje meep faVOl:let maar/(raaJ:-
van zullen <le OostelIJke dames ZIch weini';'
aantrekken", Favolleten Immers kunnen óok
haar nu:ldî:en hebben. > ,

Sportief' s kansen in den pro-
motiewedstrijd tegen D. D. V.

AMSTERDAM 17 Maart - Twee ouile
rivalsn - DOS en EKC:A ,- zullen
dGz&n Zondag opmeuw den st r.ijd aanoia-
den om h,et Oo s te l ijk kampioenschap -
een s tr ij d d ie vooral ditmaal bijzonder
spannend belooft te worden
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en van de basis Vermoedelijk moet dan ook de
lichtc r eactie van den rubber prijs eel del wor
den toeg eschrev en aan ongeduld en ti acht men
een verklarmg te zoeken pour Ie besoin de la
cause evenals men dit gisteren heeft trachten
te doen toen men de rede van minister Ver
schuur hiervoor aansprakelijk stelde Te onzent
was men In ieder geval kalm gestemd De na
teer ing an van rubberaandeel<>n "al en weirug
ver an dar d doch de stemmmg bleef goed PrIJ s
houdend

Tubal: oploopend - Suiker
kalm M.IJnbouw en Scheep
vaart rustig Amerika
beter

De tabaksmarkt IS aanvankel ijk met opge
wekt ge" eest doch gedurende het beur suur
ti ad een vsrbetertug 111 zoodat ten slotte het
koer spell van gtster en werd behaald resp
overschleden

Voor de andere marktardecln gen IS de be
langstelting zeer klem geweest Zelfs maan
deelen Redjang Lebong IS heden weinig omge
gaan tot een koers welke slechts weinig van
dien van gisteren IS afgeweken Suikeraandec
len en scheepvaartf.:mdsen liepen m het oude
spoor vrtiwel zonder omzet

De Amsterdamsche afdeehng was eveneens
stil doch over het algemeen hooger

ten Philips U ulever Aku en nog enkele
an der en Deze wal en heden allen aan den vas
ten kant De koersverbetermg was wel IS waar
bescheiden doch onmiskenbaar BIJ Un ilever
hebben de mteenloopende resultaten van de
ondermaatschappijen geen druk of stimulans
UItgeoefend Blijkens het koers, erloop IS men
ter beur ze van meemug dat een en ander geen
uitwerking op de u itkeertng van Untlever aan
haal aandeelhoudel s zal hebben

Vaal Kunatz.ijd e IS de belangstellmg na
eemge dagen van Iustetooshef d "eer toege
nemen NIet alleen A K U ook de Araerfkaan
sche soor ten wal en op Jets hooger pe il ge
, 1aag d FOI d wa s prrlshoudend

Aandeelen Kon iuk l ijke hebben ZICh op den
achtergland be" ogen De koel s was fI actwneel
beter dan g stel en doch v el anderde nauwe lijks

Rubber goed prIJshoudend
Ten aanzren van de rub ben estllctle IS te

Londen bl ijkens een telegram III ons ochtend
blad nieuwe tWIJfelontstaan III vel band met
mteenloopende corurneutar en op de uitlatin
gen onlangs daal dl Co lijn gedaan Het IS
een weirug onbegrilpehjk hoe \erschll van
meerung ornti ent de desbetreffende vel klar in
gen lsan zun ontstaan ZIJ wal en zoo du ide lijk
mogelijk Dr Co lijn heeft ImIDelS slechts UIt
eengezet aan" elke Vaal waarden een restrtctie
zal moeten voldoen n 1 dat er een waarborg
zal moeten zrjn voor alle landen met een pro
ductie van eemge beteekems dat een verhou
d:mg vastgesteld zal moeten worden tusschen
de twee groepen rubberproducenten - inland
soh e rubber en plantagerubber - en dat IU
zake den prrjs maatregelen genomen moeten
worden tegen een te sterke opdrijving Dat IS
niet opt.imistdsch en met pssstmtstiscn het IS
slechts een nuchtere ulteensetting van de teiten

DAGELIJKSCR BEURSOVERZICHT.

RUSTIGE MARKT vrIJweloveral ziet men pogingen om te ant
komen aan den dl uk van den tIJ d Misachten
het sterkst geexponeerde land van het oogen
hl i kis Am er ika hoewel JUIst Iller de bericht.en
t ij del ijk mlnder cpz ienbar-anrj luiden Toch be
weegt ZIch veelonder de oppervlakte De z il
verkw estte IS nog steeds niet van de baan -
dat IS III den grond der zaak de strii d om den
dollar - gezien het felt dat tegen de tendentIe
van Morgenthau III tw ee wetsontwerpen in
verband met het zllveI III den Senaat vaal ge
steld zullen Walden Toch IS dit een str-ijd
welka x elmoedellJk n iet zoo heel veel mvloed
op het bedr ijfs leven en op de rondsenmarkt zal
mtoefenen Wa llstr eet IS er dan ook VII] kalm
onder gebleven en wacht af "elke groote WIJ
zrgrngen III de economische po lit iek van het
land ingevoerd zullen Wal den De koersen wa
1en gisteren OVeI het algemeen aan slechts
gennge fluctuattes onder h ev ig en III aanstut
ting hiaraan heeft men aan onze beurs een
kalme stemming kunnen waarnemen waartoe
ook de Zaterdag - gewoon lijk een ati lle dag -
heeft medegewelkt

De ondergrond" as echter tamelijk vast Ver
!Iezen van eemge beteekems ZIJn practIsch nret
voorgekomen en el viel eerder een neigrug tot
verbeteren waar te nemen

VrIJ vaste ondergrond met hier
en daar koerswin st

AMSTERD t\M 17 Maal t - El z it spanmng
III oe lucht in VI :.1'\ el alle landen Beginnen WIJ
mat Nederland dan ziet men cat he lan grijks,
en mgnJPende maatr egelen ell,aal snelop, ol
gen WIJ hebben thans bmnen enkele "eken de
convel sie gezIen, an de In dische schuld tel
WIJI de convel s ie van edellandsche schuld
ten bedr age van f 900 null oen IS aangekon
d igd en een van de Indische schuld tot een
totaal bedrag van f 700 mil lioen op het JlIO
g am staat Onderhandelingen omtrent han
delsvei dIagen WOl den met vel SCII llende Ian
den ge, oer d en zun ten deele leeds geemdlgd
Nu IS een ontwerp van wet Ingedtend sti el.
kende tot WIJZIgIng in ste ll ing of afschaffmg
van mvoen e0lrten Van de bevoegdheden dezer
"\\et zal gebi u ik worden gemaakt In die geval
len waar m de CIISISInVOel w et de I etorSlewet
of de landbouwCllslswet met kunnen voorzren
b v III het gev al dat door om el wachte buiten
landsche maatregelen op tar ief of ander ge
bled een Nedellandsche industr ie haar afzet-
gebied ziet mknmpen of haal PrIJS zeer sterk
ziet dalen •

Dit IS een activtteit gebaden door de om
standigheden ZIJ vormt de weersptegeltng van
de onrunsttgo tIJden waar m WIJ thans leven
Doch met alleen In ons land IS dit het geval

Derde mad 13

men UIt de dollal co I' er sre "aar III heden voor
het eerst of'ficteel handel plaats, and De na
teerrng stalde ZIch Op 98 % (97% 981h) zoodat
een verschil van circa 2 % bestaat met de 4 %
leemng Nederland Afgewacht n}oet worden
of dit een gevolg IS van een nog met goede
claseenng dan "1\ el of het in verband staat met
het ouderscheid dat wel vaker wordt opge
merkt tuschen de waardeenng van de obl iga
ben van den debiteur en die van de door dien
zelfden debiteur gewaarbol gde stukken

Duitsche soot ten waren opmeu waangeboden
De rede, an dl Schacht gisteren op het jaar
Iijkseh banl et 'an de Amertkaansche Kamer
van Koophandel In Dmtscbland gehouden was
weer ger-icht op hetzelfde doel dat h ij ztcn III

den laatsten tIJd, oortdur end heeft gesteld nl
te WIjzen op de vei minderrle betaltngscapaci
teit van Duitsenland De rust bIJ de bezttters

Dui tsch e stukken wordt hier door niet
grooter

PlOl 1 %

STAD BRUSSEL 190.

PASS \.GE )L\. \.TSCH \.PPIJ
De egaden g ;,a 1 aandeelhoudei s der NV

Passage Maa.t.scha pp J te Rottel da 11 heeft het d
\ dend ;,astgesteld op 3 % Va 1 de obI gn ttcleenlng
oorsprorikeüjk groot f 400000 - zal worden afge
lost f 6 000 - alsdan zal deze nog f 309 000 - be
dIagen

Tot cornm ssar s wei d herkozen de 1 eel
Hoogal d j k

Industrieelen. Lets beter - Ko-
ninklijke 'prijshoudend

Dat was a a bIJ mdustneele aandee len het
geval Spreekt men over deze a.fdeelmg dan
heeft men het in den I egel ave I de prammen

Beleggingsmarkt prijshoudend
- Duitsche fondsen oprueuw aan-
geboden

De beleggmgsmarkt heeft weinig meuwe
gestehtspunten opgeleverd met uitzonder-ing
van de nieuwe 4 ot" leemng Irid ié voortgeko

SUIKERDVOER 1A)i E:!'IGEL~)iD
Engeland voerde In F'ebrua r van dit Jaar totaal

aan ruwe suiker In 13S 622 ton (v J 143 137) waar
van UIt Br itsohe gewesten 96606 (v J 806S9) ton
ut Java n hII (v J 24 687) Ct ba 14 909 (, J 63 )
San Dorni ngo 9707 (v J 34<90) en lilt Peru 7 ?64
(V J 2<102ii) ton be consumptie vertoont over Ti'e
bruart een lIchte dal ng en bedraagt 13" 8 8 (v J
la? 403 ton DIe dalIng \\01 dt echter, ermoedehjk
bemvloed door een grooter ve rbrutl van binnen
la dsche su ker welke hen met IS opgenomen

OBUGATI~N, PANDRR.
EN PREMIELEENINGEN.

Ik AANDEELEN, WINST-
BEWIJZEN, ENZ,

vklIt vkvk lk. vk

Probol St tr 0 4l 31 36
Rott Trw 0 ~ 32),{ 32K
Rott Trw 97 0 3i 25),{ 25y'
Rott Tr lUOO0 3~ 2fi),{ 2D)i
Sam JoanaSt 04' 15tgb l5Ys
S Joan 92 010 4 14igb 147,;
Sem Cher 150 30a, 30
Sem Chei 18 0 n ~O, 30
Sem Cher ''.:>60 5 30'{ 30
Sem Cher St 0 4} 2684 27!1
Sem Cher St 0 4 26 gb 26',Seraioeda ISt 0 41 903• 20!li
Westl St leRO 4 (W2 64J{

Buitenland
Hag Strass 0. 8 26

o Ln 20 100 98 ~
Obil;; 100 1903 0
OI")l 20 1001913 fi
Obilg 100 1888 41
Ohllg 100 1910 4
'US 20 100 01·0~ 4
RIO Ii Jan 05;;
RdEl.J'.:>O100124'
Sao Paulo 19'.:>18
SPa 500 1000 2f\ 1<
S PRul Cffee 26 71.
Sao Paulo 1928 1\

COLUMBIA
Rt!SDOO]()OO 27 f\ 17.% 17

DOM REPUBLIEK

fi5 BUItenland
19 Dent Rent b 25 7 °7U
13V, Deut Rb 27 0 ti 3')~.
nU Dent Rh ge S 27 G ~Iy'
11 !L!inde~bNRP7 ,0:
11%,( Lbk'W'esl'f cP 7 ,9U
lhY. Ver D Sted L 0 7 "7y'
10 2

"oy.14,
91
88•

ELECTR, GAS, E::SZ
I Gas 17 0 4, 10276 10Hgb
I Gas 270 4t 101gb 101

N I GR~ 30 0 4î 101 ior
Utr Waterl 0 4t 10176 10B{

S'I Ac tTS:UEE~nÎ{lÈ::S

:\EDERLA)<D
100 193" II" 100),{
DOO 9:30 II 0 100.

10001)3" II" 100~
10 I 1\H6 4' 101
DOO 1116 4' iOl

100~ 1916 4 101
l!XI 1911 4t 100'8
~Ol 1~17 4 100'8

100 I 1\J17 4_100Uion 1 )16 4 100'8
)0 I 191G 4 100111

100) 1916 4 100 s
10) 1931 4 100
oOI 19314 100

1000 1931 4 100"
101 19334 100
)00 1Q33 4 1007

1000 19334 100'6
100332el r 4 100
nOO33 gel r 4 1007:

1000 33 ZeI r 4 100-.
500 1000 11 3 9778

1000 96 0" 3 87)4
C \ Ins 1000 3 87'.
N W S 1000 2~ 733,
(Trhl, 11XIO" tl7%
Gr bI 1000 21. 73Ys

Buitenland
Am & For P 0 5 30 ii
As Gas I'; EI 0 5 143•
Berl St El 260 6t 333{
Herl St El 29 0 6, n 10
Centr St El C 0 51 ~4igb 24U
Ct EI Flandr 0 Ii )31. 93
CneHydroE 0 7 \;13 93
CèreHvdroE 0 5 Dli 59
Cit Servp 580 26V, 26%
Cit.Serv n 690 n 27% 27%
CIt Serv p 1950 5 27U 27
Electra bel 0 6 97)<Ç 97V,
Interescaut 0 (] \!8go 9874
Int H} droE! 0 £ 3DI• 35%,
Katan HydEIO 6 12% 1272
NY Telloo 2000 4' 72qb 72U
NY Tel 5 10000 4~ bI Ys I IT.-
North Arnerie 0) 4!J 4974
Preuss EI 280 6 35),{ 34%
Rh W EI 31 RIl 7 4fi%, 46K
Rh W EI 270 ( ~~ if 38Yi!
Rh WEI 19280 6 ~9+'- 3858
Rh WEI 19300 ( 394 38U

)IIJ:NBOUVI O~:nER:N
LImb St MIJn 0 5 !WB{ 100

BUItenland
ü' :;4 f
G, t 9 gl
6 47'Ys
f\ !l4U

H1'PO;rHEEKBA~ KElII
Alg Fr Hypb P 5 100% 10L
Alg Fr2%v uitl 4t 101 101
Alg R P 1/4 1 10 4t 100Y. WOU
<\.lg RVI b Pbr 4 ~4 gb \;I4Y.
Arnst HJ r H P 4t 99 \;I!!
Arnst Hyp B P 4 95 gb 954gb
árnh Hyp B P 5 10J tgblOl
Arnh H, p.B P 4t l(i(1 100
Bataaf H:I p B P 41. 100 100
Boerenhypb P 4i 99 99>{
Dolfi Hyp HP 4t ll9 9\1
Dordr s E F P 5 100UgbLOtltgb
Dordr Hvp B P 41 99% 991gb
Dord Hb Cp 1.76 4.\ 100 100
EersteN H Brb 4~ 99":) l)!J)4
Fr Gr 2%'1' u P 5 lOl%, 101 •
Fr Gr H h '/31/. 4t 1003• 100%
Fr Gr Eh '/1 1/, 4" 100, 100%
s GrHp H sMP 41 100 9'1\4
s GravHyp s S 4t 100 1~Y2
Gran HypHk P 41' 100 100
Haarl H, rBkP" 10076 100,.
Haarl HypHkP 4t 100 100
Haarl H bk 2t% 4t 100U 100Y,
Hall Hyp Bk P 4t 101 toi
Hvp bnk s HP 4i 100 100
HnvNed8LP H looV, 100li
Hvn hl s K P 4 9., 9DU
Insul I-!J p B P 4t 100 100
LeeuwHp bk p" 99%' 99)4
Maastr H Bk P 4t 99 98
:\laastr H Bk P 4 93 !JO
MIl vH Cr NP 5 100Y. 100'8:\1" v H Cr NP 41 \;19'-6 99
d ito m '!}1% uttl 100 100
~hl vB Cr i ]\I P 4 04 \14
Nat Hyp Bk P 5 101 10H.
Nat Hyn Bk P 4t lOOi. 100 s
Ned H Veend P" 1oo-i- 1()0'~
Ned H Veemj P 4t 1007'2 101I}1

~3'i 9338 Nel H Vf'en j P 4 !l7 97\1
t~7:i 93% ~ IiGr CredP 4 91 99

1U9l-!lb10t1gb Ni~ r r wHy] P P, fI)(J?j
93". 1~Y8 Over JR Hy pb P 4! \13%
lIJI". 102 Prv Evp Bk P fl \JS~
'J(Ji \J7V, ReA Hvp b Rbr 5 \17 \J7
!J7!gl ~7!Jl Rott Hyp bk P 51..101 gb 101
L03Y. 103Y. Rott Hyp bk P \1\1.% \J\JU
100Ys 1007. Rott 11, p hk P 4! 98,% f18~
I\Jû~ looY. Rott H} n hk P 4 !Hgb f1~Y.
lOa+,- 1(i()J Standaard HblP 41 cm 99
lO0Y. loot Sttldel~lkeRH P' \l7igb 98
ioO, 100 2 !Stell I-! BH G H 41 99U \l9Y.
98: J9 TIlb Hyp b: P 4} 99 9\!

Gron Gmllg 2!;1 4, 100.% lOO%, Utr H) p Bk P & 100 100
Haarlem ~ 1~}1 \J8Y. Utr H Ii '/,'111 P 4t 100)4 100Y.

,~ Hl2Ys 102'. Utr V !\ m v u P 4t 100)1 1oo}1
41 10076 1001. Utr Hyp BK P 4 \16 9ti?{
41 100g1 100g1 Vad Hyp Bk P 5 8t 8"

Helder 1\)33- 4 \17.% !-l7 2 Westl A, I b P ~ 100gb 10076gb
Helm U Oct 28 41 100 100gb Westl H, pb P 41 100 100
Hengelo 193:& "t WI+' 10131 Zeeuw Hl pb P 5 100 100
s Hertogeno 31 5 W1Y. 101_!i. Zeeuw A H C P 4t 100 100
HIllegom W30 4j 10078 100-\ Zeeuw J) )) P 4; 100 100
Keehn 1\J17 94U CJ4Ys Zeeuw N N P 4t 100 100
Lonneker 193:& Ii' 102 102 Zeeuw H) pb P 4 (2)0 92.%
Lonneker 1928 4~ 99U VIJs. Zuider Hl IJ P o 100 100
~le jan Hno 0 I"J{ I I ZUlder /, il? P 4~ 100 100
Meest Cam 28 Ii <)" 1:13U Zulder Ih p P 4 93Yi! f1~~
~ Br ,OlflH :!D 41 lU03• 100;}s Z Holl m v n 41 1(0)'2 lOOK
:'ol Holian I 1931 4! 101 100~ Z Holl m v u 4 94.% 9,P/o
N Holland 1932 4' 101 100X
N Hollan j 30 4 100~ 100~
NIjmegen HMO,j, \l8% 9BTIf
N\lmegen 1\131 4 \l8?{ \l8.
OverIJ sel 1890 3i 99
b, ltterd 14 10 4, \15K \lDtgb
Rottere! 16 17 4.1 \157. \!Digb Scl!eepsverlJand ~IIJen
Rotterd "26 30 4~ 'J5),{ \Hiigb Batt Sch Rb P 63X 63),{
Rotterd 00 13 4 U1tg I J1Y.
Rottere! 11111931 4 \11 903.
Rotterd \J809 34 88 88 H bk vBogotn P 7 ID
Rotter i \)4 97 3 86~ 86Y,
Semarang 1915 0 \J3Ys \14
lSemaran~ 1920 h \J3Ys 94
Semarang 1911 41 91l 91
Sllera b!tfR tJl27 l\"':!JD 05
:;geral~aÎa~ '"ro'>8j4! 89% \lOU
TIlburg' 1'917 4t'10Q-K 700Ü
Tllburi?( '-:>6 3U 4.~ 100 lib J0078
Wll;ltllrsWljk 32 M 101Ys 102
Zan lvoort 1928 41 98% 98%,
Zwolle 19211 41 100% lOO%'
Z" olle 1"93 98 31 94

Buitenland.
DENEHARKEN

Kopenh 1901 4 76~ 76
Kop h 1\110 11 4 fiti'-6 ö5U

DUITSCHLAND
BerllJn l{ II 25 6i
Keulen 1921i 6.
Mnnchen ( 028 Ii

FRi\.Nh-RIJK

Panls 1932 ~ 99Ys
NOORWEGEN

1\130 f> 49Ys
Ifl31 41 li87>.

ZVi ITSERLAND
Zunch 1930!{ IJ 41 \!7
"US:r"'< "LIl!;

f)on3neleen 26 5t 317. 31
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PREMIELEE:N rs GElS

Verz Sîn k 0 27 7
Huit Sînk 0 27 6
Bn t Sink 0 28 (

URUGUAY

\)
7
7U

\)

7 "
7 6

BELGIe
Belgle 2()0 1921 4

FRANKRIJK
80

Parlis 113il HII 4' 84U 84-
TURKIJE

1870
AFRIKA

Congo lot 1888 I
Ai\fERII,,-"'-

Pan KILn 1888 f 1'2 -

RUBBER O:NDER"N
A_ damRub C 0 6 101% 1011
ISIIIhadl Sum 0 Ii 72%, 73
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KHLJoydC 0 7
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K NedStbMO 5
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Stv Ned 19300 41
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5(%
98%'gl

Buitenland
Int Mere MarO 6 35'1(
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79-'t
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H V Adam 041 100g1
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H 1\1 10005000 0
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BULGARIJE
st lh II~ leen "!; 7 14'
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Obllu I~at fl 847
G 111 Oh 192)' 41 49
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DUITSCHLAND
D Gilk 40CR [l h D3
()tlll_ flO) 30 5, 41:4
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H.ONGARI.1E
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OOSTENRIJK
dit' ApnlOet fl it
OhmM500 2000 41 1K
B v KrMrt !Ser t 4 ?(
B vr Gafe: 7fi 93 4 14~

PODEN
Lo IzerFb l!lr 014 40

RUSLU\i)
Zu iw GHR1"~ • ~ 1
Zu Iw G P 19" 4 '6 1

TSJEC HO SI OVi AI{IJE
Oh It flPT1 1 122 biS\{ H6

ZWEDE~
Ohl ~OO 100l! 1. 4 fWY,

Z" ITSERbAN D

Bultelllantl

DHERSEN
Arnst Hill! M () 6 104),{ 104U
Am Gtondbr 0 5 70tgb 71
s Gray Pass 0 5 101-'6 101 'i
Ln v Meerd 0 41 1001'6 100
l an lhk (de) 0 5 48 47
Mull &Co2tJ) 0 Ii 21% 24%
NIt Gr hez 0 f, 100 100X
Nat Gr bez 0 [) 98% 98~
Nat Gr b 30 0 5 98% 98",
N Gr b 10 15 0 41 \lSi 18
N Gr br bk 0 4t 85 84
Stadh laan 0 5 58 fi7'gl
lab UllleC v O 7 SU 8J,{
VnendRRouwOIi 97~ 97'i

BUItenland
Wagons LItS() 6 fl3% 53 Vs
Hamb Bank 0 61 47'1 47;
Hav v Tang-erO 7 l()y' \l6U

SPOOR" EGE::S. problemen va;lf

tIJd

DeTelegraaf
"et dagblad. dat ijWerlizaam III het Buitenland

N N ct Am Hb P 18~ 18~
yer rnnsa tl P:3 2" 95gb jo staat stelt een

oordeeleigen te

vormen over

10

JlYP B >i:NKE1I, ~E"E:N S
BAN J{ E:N CREDIF""INS'I.
DeutscheHHmM 7 ""y' 54~
DeutER m B P 7 JJ5,K 'IQ
Lux St Hp l'l Ó" 100g1 9!)U
:M:exVQorsch bi

111 50D-l000 0 4t 2%' 3t.
Preus C R P 6A D3 53

Dmtsche Fondsen met
Kettmgverklarmg

STAAl'SLEENI:N GE1'I
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Am Bt..8ug egA 6"igb 6%'!t1
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Am Car & I! cAll 6gb 1731191

17%
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NEDERLANDSCH-BRITSCHE
HANDELSBETREKKINGEN

RAADSELACHTIGE BRANDEN ONDER OSS.

Assurantiemaatschappijen krijgen er genoeg van. - Gaat
de misdadigheid van vader op zoon over?

BURGEMEESTER WAARSCHUWT
TEGEN OVÉRIDRIJVING.

(Van onzen specialen verslaggever.)

II.

Het brandt in Oss......
Het brandt er zelfs dikwijls en fel.
De overtuiging bestaat. dat een deel dezer

, branden het gevolg is van opzet en dat de be-
doeling is de assurantiegelden in handen te
krijgen. Er zijn menschen, <'lieal vooruit weten,
dat het binnenkort, laten we zeggen bij Pieter-
sen, zal branden. De ingewijden kennen cit
symptomen. Een karrevracht oude manden,
zoogenaamd brandstof voor den kachel, wordt
afgeladen en naar binnen gebracht.

Eenige dagen later brandt het. Niemand
steekt een hand uit om Iets te redden; niemand
ijlt per fiets naar het gemeentehuis in het
stadje om daar de alarminrichting voor de
brandweer in werking te stellen.

Het huis van Pietersen is niet meer te
redden.

Pietersen is dan ook verzekerd.
Merkwaardig, het brandt nooit in het stadje

zelf of in de 360 huizen der woningvereeniging.
Altijd is de vuurgloed in de uitloopers van de
gemeente te bespeuren.

Op zekeren nacht rijden twee politte-agenten,
die op surveillance zijn, per rijwielover een

. der landwegen. Zij hocren een eigenaardig ge-
luid, zooiets als van hagel op een platje. Het
tweetal stapt af en vlak bij ontdekken zij
brand. Het vuur heeft al vorderingen gemaakt
en slaat uit de zolderverdieping. Een der agen-
ten rijdt naar Oss om den brand te melden, de
ander gaat naar het huisje. Hij vindt de man
en zijn vrouw gekleed voor de deur staan. Zij
steken geen hand uit om iets te redden. De
paar zaken die zij hadden meegenomen, waren
niet verzekerd .De drie kinderen waren er niet,
die waren naar famálie gebracht, De politie
vraagt het tweetal of zij den brand hebben
ontdekt. Ja, zij waren er wakker door gewor-
den. Blijkbaar hadden zij den tijd gehad zich
volledig te kleeden : de vrouw had zelfs haar
corset aangetrokken ..

De verzekering van het perceel, dat eigen-
dom was van den bewoner, bedroeg 4000 gul-
den, die van den inboedel 700 gulden.
Beide assuranties waren te hoog. In dit
geval werd het tweetal gearresteerd: een aan-
wijzinlg was ook dat een voorraad oude man-
den eenigen tijd vóór den brand op zolder was
gedeponeerd. . .

In den regel echter tast men, omtrent de
oorzaak in het duister.

En ook al omdat het zoo véél in Oss brandt
-- en we meenen ook in Uden - hebben een
aantal verzekeringmaatschappIjen besloten
daar geen nieuwe assuranties meer te accep-
teeren. Het werd te onvoordeelig op den duur.

Bij een wandeling door het Schaykscheveld
of langs den Berchemscheweg ziet men hier en
daar geblakerde puinnoopen. Op één punt zelfs
twee tegenover elkaar.
Onze o~e ~den ~ den oom van

erezen weg: geen onctergrondscbe waterleiding,
geen brandputten. Wat hier, ver buiten de be-
bouwde kom brandt, is onherroepelijk aan de
verwoesting' prijs gegeven. Misschien dat het
daarom juist op deze waterloose plaatsen zoo
uitbundig brandt.

De burgemeester vertelt.

Over deze branden en andere gebeurtenissen
spraken wij met den burgemeester, den heer J.
F. Plóegmakers.
- Ik wil de feiten niet verdoezelen en ver-

draaien. Ik wensch aIleen te eonstateeren. dat
veel van wat hier plaats vindt overdreven
wordt voorgesteld. Zeker, hier gebeuren be-
treurenswaardige dingen, maar zijn die alleen
hier, in Oss? Eenige dagen geleden zag ik in
een dagblad een groot opschrift: Weer een
groote brand in Oss. Deze brand nu was heele-
maal niet in mijn gemeente geweest, maar In
Gemert. Terzake den overval en roof in Maria-
heide werden eenige verdachten gearresteerd.
Het wordt in sommige bladen voorgesteld alsof
Oss er iets mee te maken heeft. Neen, die
kerels hooren te Uden thuis en niet hier. Zoo
komt alles wat in den omtrek gebeurt op Oss
terecht. Wij komen daardoor in een slechten
reuk en daarom ben ik blij, dat hier temand
tegenover mij zit, die nota wil nemen van
mijn bezwaren.
Ja, inderdaad, in een hoekje van Oss wonen

'families die ons veel last veroorzaken. Hun
.tilzwijgendheid is een struikelblok voor
menig onderzoek. Dat is echter niet alleen
angst VOor een wrekende hand. Het feit, dat
men weigert een getuigenis af te leggen vindt
men overal. Er is altijd een categorie die het
nu eenmaal minderwaardig vindt er aan mee
te helpen iemand in de kast te draaien, als ik
het zoo noemen mag. Het is niet alleen solida-
riteit het is niet alleen angst. Dit is de indruk
die 'ik na herhaaldelijk persoonlijk contact
met die menschen gekregen heb.

- Hebt u ook klachten gekregen van Osse-
naren of vreemdelingen die hier in die buurt
lastig zijn gevallen?

- Neen. Zelfs de bangste natuur loopt hier
des avonds en des nachts zonder vrees op
straat.

- Er wordt gezegd dat de politie en de
marechaussee speciale veiligheidsmaatregelen
nemen als zij een onderzoek moeten instellen
in café's als bij den Berchemschen boer, offi-
cieel geheeten De Molen. Zij zouden bij voor-
keur met den rug tegen den muur gaan staan
om voor een aanval van achteren gevrijwaard
te zijn..

- Nonsens! Fantasie! Als hoofd van de ge-
meente voert mijn pad ook dikwijls naar die
kroegen. Ik treed er met een gerust hart bin-
nen, net als mijn menschen. Dikwijls en op

Z. E. p'LOEGMAKERS, Burg. v. Oss.

onverwachte oogenblikken ga ik 's nachts op
stap. Ik bel dan om twee of <irie uur onver-
hoeds mijn inspecteur op en zeg: kleed je aan,
we gaan er op uit. Geregeld loopen des nachts
drie clubbel patrouilles te surveilleeren van de
gemeentepolitie. terwijlook de marechaussée
ile streek doorkruist.

- Uit deze krachtige maatregelen blijkt
toch dat er wel degelijk sprake is, van groote
onveiligheid. Er zijn weinig plaatsen in Neder-
land, waar des nachts zoo'n sterke surveil-
lance is.

- Precies. Doch ik wil zoo min mogelijk
riskeeren. Ik ken mijn Pappenheimers daar
buiten en ik weet dat zij in staat zijn tot din-
gen, die zij heldendaden noemen, vooral wan-
neer de drank in den man is. Voorkomen is
beter dan genezen. Let wel, ik ontken' niet
dat er misdrijven gepleegd worden, doch alles
te zamen wordt opgeblazen.

DE TAAIE

Handen omhoogl

Om den haverklap komen mijn menschen
onverwacht te voorschijn. Dan is het: handen
op! De meeste' lieden wachten niet eens het
bevel af en steken van zelf de armen omhoog.
Dan is het feuilleeren op wapens.

Er worden nooit wapens gevonden, meneer.
En toch weten we, dat de kerels ze hebben.
Als we huiszoekingen doen worden er even-
min verboden wapenen gevonden. Waar ze ze
verstoppen, dat mag Joost weten.

Onder verboden wapens vallen ook messen
langer dan vijf centimeter. Vroeger werd er
zeer veel misbruik gemaakt van messen. Let
u er op: Vl'O e g er! Er is toen voorges~eld
groote messen te verbieden. Anderhalf Jaar
geleden is dat er doorgekomen en sindsdien is
er visitatie aan den lijve.

- Laten de heeren zich dat maar zoo wel-
gevaIlen?

- Ja, er is nooit verzet.
- Is er niet eens een wachtmeester van de

marechaussee vermoord en heeft men na de
begrafenis niet getracht het lijk te schenden?

_ Groote hemel, nu gaat u toch wel heel
ver op het verleden in. Dat is dertig jaar ge-
leden gebeurd. De man is vermoord en na de
begrafenis heeft men het graf geschond~~. I?e
volksfantasie maakt er van, dat het lIJk I'll
tweeën zou worden gehakt en dat men de eene
helft bij den pastoor aan de bel zou hangen
en de andere helft bij den burgemeester op
de stoep zou leggen. Hieruit blijkt weer hoe
de menschen kletsen.
_ Is de verhouding tusschen de gemeente-

lijke politie en de marechaussee wel goed? Ik
weet, dat dit verwijt herhaaldelijk is gedaan.

- Ik kan u daar op antwoorden, dat vroe-
ger tusschen beide lichamen wel wrijv~ng
was. Nu zijn er geen klachten meer. Belde
vervullen op behoorlijke wijze hun plicht.
Dat er een zekere naijver is, dat is toch ver-
klaarbaar. Ik zou zeggen, hieruit blijkt den
wil om iets tot stand te brengen. De politie
werkt met de marechaussee nauw samen, dat
kan ik u als hoofd van de politie verzekeren.

- De sterkte van de corpsen?
- Er zijn acht marechaussees gedetacheerd

en wij hebben dertien agenten, waaronder drie
nachtwakers, die van 1 Nov. tot 1 Mei dienst
doen.

- En uw brandweer?
- Werkt voortreffelijk. Wij bezitten twee

automoblelrnotorspuiten, bediend door tech-
niscll personeel. :a: er in het raadhu s wordt
het alarm inwerking gesteld. Het uitrukken
geschiedt snel.

- Waar betrekken deze voertuigen hun
water?

Zoo lang de waterleiding nog niet in
haar geheel gereed is moet het water aange-
zogen worden uit brandputten die door
bronnen worden gevoed. Die putten ligge.!l in
de bebouwde gedeelten vijfhonderd meter uit
elkaar. U begrijpt wel, dat de' uitgebreidheid
van de gemeente ons belet overal die kostbare
putten te maken.

- Aan den Berchemscheweg zijn onlangs
twee boerderijen of huizen tegenover elkaar
verbrand. Moet deze dubbele brand als ver-
dacht worden beschouwd?

- Positief niet aangestoken, antwoordde
de heer Ploegmakers. De brandputten eindi-
gen op dezen weg bij het sportterrein. De
afstand om slangen uit te leggen was buiten-
gewoon groot en er stond een felle wind.
_ Te ontkennen valt toch niet, dat er tal

van branden aan kwaadwilligheid moeten
worden toegeschreven.

_ Dat ontken ik ook niet. Er zijn er inder-
daad bij waarvan wij kwaadwilligheid ver-
moeden. Wij stelden het geval van den zon-
derlingen brand, in den aanvang van dit arti-
kel vermeld, hetgeen de burgemeester
beaamde.

- Vermeldt u dit dan ook, vervolgde hij.
De verzekeringmaatschappijen die nu zoo'n
schrik voor Oss hebben moesten beter oplet-
ten, wie ze agent maken. Zij moeten daarvoor
nemen fatsoenlijke, betrouwbare lieden, die
menschenkennis hebben en die huizen en
inboedels kunnen taxeeren. De premie wordt
te hoog opgevoerd. Er zijn altijd - en ook in
groote steden menschen, die in ernst
openlijk zeggen: ik heb al zoo lang mijn ver-
zekering betaald, ik wil er ook wat voor heb-
ben. De een vraagt vergoeding voor een
brandgat in een jas of broek, de ander voor
z'n huis en inboedel. Ik zei dat daarom van
die verzekeringsagenten - de goede niet· te
na gesproken - wien menschenkennis ont-
breekt.

Wij vroegen den burgemeester naar den
omvang van de bende ginds tusschen de we-
gen naar Berchem en Megen. Hij schatte haar
veel en veel lager dan anderen, namelijk op
20 man ongeveer.
- Wanneer er een miedrijf gebeurt, is het

heelernaal niet gezegd, dat ze dat op eigen
houtje doen, Er zijn er, dat is mb wel ge-
bleken, die in contact staan met Amsterdam-
mers of met Groningers. We hebben hier
vreemde heerschappen aangehouden, die met
actetasschen kwamen en die bleken vol in-
brekerswerktuigen te zitten.
- Snappen de nachtelijke patrouflles nu veel

oIl!gereclhtigheden, burgemeester?

Nachtelijke actie.

- Neen. Doch er kunnen zich wel eigen-
aardige gevallen voordoen. Mag ik u een
staaltje vertellen? Op zekeren nacht om twee
uur stuit een patrouille, die in het Bchayksche
veld opereert, op een hoeve, waar he·, rumoertg
toegaat. Een onderzoek wordt ingesteld; het
blijkt dat een deel der bende bijeen zit. Na een
kwartier komt er een der branieschoppers. uit ..
Hij wordt gevolgd en het blijkt dat bij een café
verlaat met twaa.lf fleschjes bier en een kruik
jenever.

Ingerekend wegens vermoeden van diefstal.
Na eenigen tijd verschijnt numme twee. Hij
komt terug met vier en twintig bokkingen.
Ingerekend wegens vermoeden van diefstal.

Nummer drie komt om het tweetal te zoe.-
ken. Ing'erèkend wegens vermoeden van dief·
stal van den nieuwen pull-over dien hij aan-
heeft.

De vierde verschijnt op een rijwiel. A'ls voren
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wegens vermoeden van rijwieldiefstal. Den "01-
genden dag wordt het zaakje uitgeplozen. Het
bier en de jenever waren niet gestolen, de
bokkings evenmin en de pull-over was è-:lht
gekocht, Doch van de fiets waren de nUIDn'3rS
uitgevijld. Het was juist een kwade rakker,
deze knaap. De eigenaar herkent het rij'\\>iel
doch constateert, dat zadel, stuur en kettbg-
kast verwisseld zijn. Bij een bulszoeking wC,'dt
een trweede fiets gevonden met dezelfde "er-
wisselde ondel"deelen.

Dit bendelid zit nu wegens rijrwie1die:1)stal.
- Onderschrijft u de meening dat de m's-

dadigheid van vader op zoon is overgega,\lI,
eeuwen achtereen?

- Ach neen. Hoe kan men dat nu weten?
Er zijn zoons wier vader een misdaJ<iigerwas
er. zijn nette vaders, wier zoons zich aan mis-
drijf schuldig maken. Ik ben zelf Ossetaaar- en
ik ken die families van dichtbit. Men zoekt het
te hoog. In andere steden zijil toch ook vp.el
zulke milieus. Ik beschouween groet gedeelte
van die bende als branieschoppers. Ze snijd3n
op over' hun daden, die zij als helldendaJd.3J1!
beschouwen. Net als de smokkelaars aan je
grens.

- Wat doen deze heeren eigenlijk voor dun
kost?

- Nu en dan werken ze inderdaad, sprak .:1e
.burgemeester. De helft van het jaar, zoo onge-
veer. Dan verdien€ll ze hun kost als oppenn":l,
ars 10s werkman, enz. Thuis Ziet hot er nl'·~'"·
uit; ue oh'll:l:=nZltten -goed In de verf.

- IDr zouden tachtig cafés in de gemeelrte
Oss zijn. 1& dat juist?

- I'k geloof dat er zestig zijn. Ik begrij!p lbW
bedoelang. Inderdaad, we kunnen wel het aan..
tal vergunningen beperken, doch niet de vel'-
loven voor bier en zwak-alcoholische dranken,
We ruimen er dus geen enikel café mee op.

- Nog één vraag: wat zou voJ.!;ens u h&t
aangewezen middel zijn om aan de daden vm
de bende een einde te maken?

- Een concentratiekamp, an'ÓWool"ddede
heer Ploegmakers resoluut. En een terugkee>r
in de maatschappij, wanneer deze lieden ge_
toond hebben goede medeburg&!I1ste willen.
worden.

Tot zoover de heer Ploegmakers, Wiens ver.
!daringen, vergeleken met andere stemmen en
met zekere cijfers in een min of meer orptimj9-
tischen toon waren gezet.

Deze cijfers zijn: vier onopgehelderde moor-
den in één jaar, vijf en veertig prOC'enJtdel"
gedetinee·rden veroordeeld.

De schadurwen van den avond komen o~et-
ten over Oss: de Majellakerk, de wiekenne
molen en a:l die verspreide huisjes, waarvan
vele een geschiedenis hebben, verdwij.nen in:
den aansluipenden nevel,

Twee mareehaussées, de koppel over de
nauwsluitende overjas, de revolver op de heup,
fietsen voorbij in de richting van het Schay}{'
sche veld.
De avon.dronde is begonnen.

[)E VERLAGING VAN STEUNUIT.
KEERING IN TWENTE.

(Van onzen correspondent).
Ens c h edel 23 Maart.

De verlaging van de steunuitkeeringen in
Twente, welke verlaging met ingang van
3 April a.s, ingaat, heeft in de betrokken krin-
gen groote beroering gewekt en van alle kan-
ten traent men wijeiging in de nieuwe regeling
te verkrijgen. In doorsnee komt de verlaging
neer op 12 procent; van den Minister is echter
gisteren nog een besöhlkklng ontvangen,
waarbij de huurtoeslagen met 50 cent worden
verhoogd, waardoor de cijfers iets gllTJ..'!tigpr
worden.

Van de zijde van de moderne organisaties
en de revolutionnaire E'l"oepenworden protest-
meetingen gehouden; S D.A.P. en N.V.V. zul-
len een petitionnement organiseeren. Van den
kant der Chr. en R.-K. organisaties is Ons er
op gewezen, dat men er niet aan denkt om
tot openbaar vertoon over te gaan. Men wil
trachten door middel van de vakbonden iets te
bereiken, in elk geval om gebleken misstanden
uit den weg te ruimen. Van die zijde betreurt
. men het, dat uit de voorloopige berekeningen
gebleken is, dat juist de groote gezinnen het
zwaarst getroffen worden, hetgeen niet in de
bedoeling van den Minister heeft gelegen.

Vertegenwoordigers van het Gemeentebe-
stuur van Enschede hadden heden een onder-
houd met Minister Slotemaker de Bruïne. Hoe-
wel de audiëntie voor een ander doel was aan-
gevraagd, is ook de verlaging der steunult-
keeringen ter sprake gebracht.

EENDENKOOI TE WARMOND
BEHOUDEN.

(Van onzen correspondent.)

Lei den, 23 Maart.

De bij alle watersportliefhebbers bekende
Eendenkooi op de Kagerplassen, welke publiek
zou worden verkocht, is met de daaraan ver-
bonden kooirechten aangekocht door de ge-
meente Warmond, zoodat men nu verzekerd
is van het behoud van dit stukje natuur-
scaoon, dat 2.5 ha groot is.

MR. W. ROOSMALE NEPVEU.
Gaat heen als burgemeester

van Apeldoorn.

(Van onzen correspondent.)

Ape Idoom, 23 Maart.

Ingevolge de ministerieele beschikking be-
treffende het niet herbenoemen van burge-
meesters die den 65-jarigen leeftijd hebben be-
reikt, legt ook de burgemeester van Apeldoorn
mr. W. Roosmale Nepveu, zijn ambt neer.

Onder de burgerij van Apeldoorn was een
streven om een actie te voeren teneinde den
bUl'gemeester voor Apeldoorn te behouden.
Temeer instemming vondt dit, aangezien de
burgemeester per 1 Juli 1935 gedurende 25
jaren zijn ambt zal bekleeden. Thans heeft de

MR. W. ROOSMAU NEPVEU ..

burgemeester echter te kennen gegeven dat hij
dit streven van de burgerij in hooge mate
waardeert, doch de ministerieele beschikking
laat z.i. aan duidelijkheid niets te wens chen
over en is te duidelijk en omschreven, dan dat
er eenige gegronde verwachting zou kunnen
zijn, dat voor Apeldoorn een uitzondering zou
worden gemaakt.

VREDESCONGRES TE
ROTTERDAM.

(Van onzen correspondent.)

Rot ter d a m, 22 Maart.

In het gebouw voor Kunsten en Weten-
schappen is heden een vredescongres gehou-
den onder voorzitterschap van prof. mr. C.
W. de V ri e s. De organiseerende vereeni-
gingen waren de Alg. Ned. Vrouwenvrede-
bond, de Geref. Vereeniging voor Daadwerke-
lijke Vredesactie, de Internationale Vrouwen-
bond voor Vrede en Vrijheid, de Jongeren-
Vredesfederatie, de Katholieke Jongeren-
Vredesaktie, de Vereeniging Kerk en Vrede,
de R.-K. Vredesbond in Nederland, de Ver-
eeniging School en Vrede, de Vereeni~ng voor
Volkenbond en Vrede, de Vredeskrmg van
Nederland, de Vredesscouts.

In zijn~peningswoOrd zeide prot. mr. C. W.
d e V r i e s, dat de vredesvrienden de rechten
en de plichten van den Volkenbond aanvaar-
{lOll.

De heer Rob e l' t Pee reb oom uit
Haarlem, sprak over de lauwheid en de on-
verschilligheid onder ons volk, dat ill wezen
vredelievend is. Spr. wees op de advertentie-
.reclame tegen den oorlog, die in Amerika
wordt gevoerd. Zij heeft veel succes. Zou in
Nederland zoo iets mogelijk zijn?
Mevrouw W. van I'tallie---Van Emb-

den sprak over de weerspiegeling van het
vredesvraagstuk in de vrouwals sexe.

De heer W. L. van War melobelichtte
de plaats van den Volkenbond, die in de plaats
van het bloedige geweld moet komen. De Vol-
kenbond had een politiemacht onder de staten
moeten worden; hij is nu geworden een bond
van regeeringen, die den status quo moeten
handhaven.

Pater J. A. Fen nell sprak Over de
vredesbeweging als een noodzakelijkheid.

Prof. dr. C. G. van Ri e I schetste de taak
van een gezond internationalisme tegen een
overdreven nationalisme. .I

Verder hebben een jongen en een meisje
van de Rotterdamsche studeerende jeugd een
"ovredesgetuigenis" afgelegd.

De mannenzangvereeniging "ApollO" ver-
leende haar medewerking.

C. L. BOISSEVAIN t.
De teraardebestelling van het stoffeli.i'k

overschot van den heer C. L. Boissevain,
reserve-kapitein bij den vaart.uig'endlenst,
wieria overlIjd-en wij hebben gemeld, zal pïaats
hebben Maandag a.s. om half twaalf op de
begraafplaats Oud Eik en Duinen te 'e-Gravea-
ha.ge.

Belangrijke beslissingen
te wachten.

(Van OIlJZenfinallcieelen correspondent).

Lon dell, 23 Maart.
Men wordt hier gesterkt in de meening, dat

ten aanzien van de Nederlandsch-Britsche
handelsbetrekkingen, het tijdstip nadert waar-
op belangrijke beslissingen te verwachten zijn.

"Financial News" verklaart, dat dr. Colijn
er aan denkt, om de verhooging der eontingen-
ten nog drie maanden uit te stellen, eneinde
de Engelsche regeering in dien tijd in de ge-
legenheid te stellen, eveneens concessies ten
aanzien van den Nederlandschen export te
overwegen. Daarbij nemen de eischen tot een
verhooging van den invoer van de Nederland-
schen land- en tuinbouwproducten de voor-
naamste plaats in. De Nederlandsche eischen
hebben echter scherpen tegenstand ondervon-
den van de zijde van den Engelschen minister
van landbouw, Elliot. Tot voor enkele dagen
stonden zijn collega's in het Engelsche mini-
sterie nog aan zijn zijde, ond~nks de scherpe
protesten, die geuit werden van de zijde der
"Federation of British Industries". Dit is ook
de reden, dat Engeland verschillende orders,
die Nederland neeft gegeven in verband met
'het bruggenbouwprogramma, heeft verspeeld,
welke opdrachten nu naar Duitschland zijn
g-egaan.

De krachtige houding van de Nederland-
sche regeertag heeft thans echter geleid tot
een zekere verandering in de stemming er
het ministerie van Handel heeft opdracht ge-
kregen om binnen een week een lijst van con-
cessies voor te bereiden.

Van goed ingelichte zljde verklaarde men
nog, dat nu op het oogenblik van de zijde
van Frankrijk soortgelijke elsenen ten aanzien
van den import van landbouwproducten wor-
den gesteld en er bovendien toch op het oogen-
blik nog reeds andere moeilijkheden tusschen
Engeland en Frankrijk op handelspolitiek ge-
bied bestaan, Engeland zich voor een zeer ge-
compliceerde sttuatie ziet geplaatst.
Intusschen wordt thans bekend, dat aan het

einde van deze week een delegatie van de
katoenindustrie Vall Lancashure naar Neder-
land vertrekt, ten einde verder te onderhan-
delen over het eenigen tijd geleden ontwor-
pen plan, hetwelk een ver.oogden invoer van
Engelsche katoenen stoffen in Nederlandsch-
Indië beoogt.

SALARISHERZIENING TE
NIJMEGEN.

Nieuw voorstel van
B. en W.

(Van onzen correspondent.)
N ij meg e n, 23 Maart.

B. en W. van Nijmegen bieden den gemeen-
teraad ter vaststelling aan voorstellen tot her-
ziening der Iconen en salarissen van het ge-
meentepersoneel, welke herziening beoogt een
verlaging der salarissen en de hergroepeering
der functies.

De tijdelijke korting van I) % komt hierdoor
te vena.llen

B. en W. hebben gemeend dat de bij de be-
grootingen Voor 1934 voorgenomen besparing
Vall f 175.000 per jaar ten volle bereikt moet
worden. De tijdelijke korting van 5 % welke
f 106.000 per jaar opleverde, komt hier-
tegenover dan te vervallen, zoodat de herzie-
ning der salarissen en Iconen, indien de voor-
stellen van B. en W. onveranderd worden goed-
gekeurd, een besparing zal beteekenen Vall
f 69.000. In afwachting van de herziening
hunner wedden, hebben de burgemeester, de
wethouders, de secretarts en de ontvanger zich
bereid verklaard, de vrijwillige storting van
5 % Vall hun salaris in de gemeentekas zoo-
danig te verhoogen, dat deze overeenkomt met
het percentage, waarmee de ambtenaarsala-
rissen worden verlaagd,

Het ligt in de bedoeling de herziening op
1April a.s, te doen ingaan. Mocht het echter
niet mogelijk zijn de voorstellen aan de orde te
stellen in de nog in den loop van Maart te
houden raadsvergadering, dan stellen B. en W.
den Raad voor in afwachting der herziening
de tijdelijke korting te verhoogen van 5 tot
8 %, zulks ingaande 1 April a.s, De herziening
van de Iconen der werklieden heeft nog niet
geheel haar beslag gekregen. In verband hier-
mede stellen B. en W. den Raad voor de tijde-
lijke korting van 5 % op deze loonen te ver-
hoogen tot 8 %. Daar het voor sommige
groepen van ambtenaren een aanzienlijke
verlaging beteekent, stellen B. en W. voor een
overgangsmaatregel vast te stellen. Hierop
neerkomende, dat, indien de vermindering
meer dan 10 % bedraagt, tot 1 Januari 1935
een verlaging van 10 % wordt toegepast. Het
salaris wordt daarna op 1 Januari 1935 en ver-
volgens telkens na verloop van een [aar met
f 100 of zoo noodig een lager bedrag vermin-
derd, tot het tijdstip waarop' het salaris in
overeenstemming zou zijn gebracht met de
nieuwe regeling.

PELIKAAN-COMITE TE HAARLEM.

(Va.n OIWencorrespondent.)
H a II. !l" 1e m, 22 Maart.

Ook te H8iarlem is een Peli'kaan-comité ge-
V'elStigd, dat het zij:ne wil bijdragen tot de
VIWmd.-ngvan een fonds voor expertmenteele
dIoellieánde.nop luchtvaartgebied. Eere-voor-
zätter is de buegemeester, de heer C. M8Jar-
SChaak; voo1'7littter is jhr. dr. J. C. Mollerus,
secretarts mr. B. Taconis. Het comité bestaat
verder uH een groot aantal leden.

Het plan, dat V'OOl" de I.ttwameling van gel-
den is opgemaakt, vermeldt niet het houden
van een coüecte, Men meent terecht, dat er al
genoeg gecollecteerd wordt. Men wilochter,
volgens het voorloopige schema, een feest-
avond organisee>ren met gevarieerd program:
een éën-akter, mU2:iÎeknummers, een fi'lm;
medewer'kers zulten welkom zijn. EJr W'O'I'dt
ook gedacht aan een ca.userie door een lid van
de Peltkaan-bemanamg. Verder zou een ver-
loting kunnen worden gehouden, met bijv. als
prijs een vliegtocht .

De redze.nde Iuchtvearttentoonetelltng. die
de eerste week van Juni in Dein Haag wordt
gehouden, zal daarna m Haarlem worden op-
g'leStelJd.

Medewerlking van de bloscooptaeatees, een
voetbalwedstrijd, en andere nummers V'OO!l"
uitbreiding vaa bet programs, worden wen-
schelijk geacht. De feestavond zal eind A;?'ril
of beg<inMei worden gehOlUdon.

DERDE BLAD

VISCHEXPORT NAAR FRANKRIJK

FEESTELIJKHEDEN SOCIETEIT ZALTBOMMEL
UITGESTELD.

Naar men ons van bevoegde zijde meedeelt
IJS, In verband met het overlijden van H. M.
de Kon.ingin-Moeder, de feestelijlke herdenking
van het honderd-en-dertag jarig bestaan van de
Soci:eteit "De Verdraa.gzaamlheid" te Za.ltbom-
mel, oorspro'l1'kel!jlkvastgesteld op den 24sten
Maart a.s., tot nader vaat te stellen datum
w.tgesteIJd,

Maatregelen van de vlschhandel-
vereentging.

(Van onzen correspondent.)

H a a I' 1e m, 23 Maart.

In aansluiting op hetgeen wij in het ochtend-
blad schreven over den export van viscb uit
IJmuiden naar Frankrijk, deelt de Vischhan-
delsvereeniging ons nog mede, dat het bestuur
steeds toeziet op naleving van de voorschriften.
Contróle van elke kist visch voor de verzen-
ding is onmogelijk; de steekproeven zijn over
het algemeen voldoende. Een kist mag een be-
paald gewicht aan visch hebben; verder bevat
zij pakmateriaal en ijs. Nu kan een exporteur
minder ijs en meer visch verpakken; hij kan
ook tusschen schelvisch tong stoppen. Maar
hij riskeert dan natuurlijk dat een contröleur
hem betrapt met de gevolgen daarvan.

Dezer dagen was uit Parijs bericht gekomen
- zooals wij schreven is aan de Fransche
grens de controle zeer streng - dat een expor-
teur, door mlnder ijs te verpakken meer visch
had verzonden dan hij mocht zenden. Er
onmiddellijk in de hal een scherpere contr6le op
zijn zendingen toegepast en. de Vischhandels-
vereeniging heeft hem gewaarschuwd dat bij
herhaling uitsluiting zal worden toegepast.
omdat de expediteur natuurlijk den geheelen
export in gevaar kan brengen.

CREIDIET VOOR MIDDENSTAND.

(Van onzen correspondent.)

A r n hem, 23 Maart.

Naar aanleiding van de wenschelijkheid om
de zekerheidseischen voor het z.g. midden-
standscrediet ruimer te maken, hebben B. en
W. van Arnhem een voorstel ingediend om over
te gaan tot de instelling van een Arnhem's
voorschotfonds. In den laatsten tijd blijkt be-
hoefte te bestaan aan voorschotten voor den
middenstand.

Het fonds zou over een kapitaal moeten be-
schikken, dat gedeeltelijk door de gemeente,
gedeeltelijk door het crisiscomité Arnhem k
worden bijeen gebracht. Uitgegaan is van
gedachte, dat zoowel door de gemeente,
door het crisiscomité f 5000 zou worden ver-
strekt. Het fonds wordt dus f 10.000 groot.

UITVOER VAN LEDER

De Minister van Economische Zaken heeft
ingesteld een commissie voor den uitvoer na.s.r
België en Luxemburg van Ieder. In die com-
missie zijn benoemd tot leden de heeren L. P'.
Verwoerd te Blaricum (tevens voorzitter); eh.
J. van der Aa te Oisterwijk, L. S. Gompen 00
Amsterdam.; L. J. Vijtendaal te Reijen.

BESTRIJDING VAN BRANDGEVAAR

De Minister van Binnenlandsche Zaken
heeft aan B. en W. der verschillende gemeen-
ten des lands een circulaire gezonden. waarin
gewezen wordt op het nut van aansluiting der
gemeenten bij de Kon. NederI. Brandweerver-
eeniging of bij de door deze vereeniging te
vormen pronvinciale brandweerbonden.

GROUW VLAGT WEER.

Te Grouw in Friesland, waar onlangs bet
"vlag-incident" eenige beroering verwekte, ~
van het gemeentehuis, ten teeken van rouw bij
het overlijden van H. M. de Koningin~Moeder,
de vlag Ihalfstok uitgehangen.

De gisteren gehouden raadsvergadering
heeft bovendien het besluit, dat voor een paar
jaar geleden genomen werd, om op de ge-
meentegebouwen niet meer te vlaggen. weet'
ingetrokken.

SIDINTOESTELLEN VOOR ONBEW AAKTR
OVERWEGEN.

De A. N. W. B. en de K. N. A. C. veNOeken
mede te deelen, dat de aangekondigde demon-
stratie met een Aga-seintoestel voor beveiJi;.
ging van onbewaakte overwegen, waarvoor
door die vereenigingen oorspronkelijk op 26 en
27 Maart a.s. een lokaal was beschikbaar
gesteld, niet op die dagen zal worden gehou-
den, maar op Maandag 26 en Woensdag
28 Maart e.k. van 10-16.30 uur in het ge-
bouw Parkstraat 20 te 's-Gravenhage.

..BINNENSCHEEPVAARTCONGRES" •

De vereeniging "Binnenscheepvaartcongres"
houdt op 12, 13 en 14 Juni a.s. haar algemeene
vergadering te Hengelo. Behalve dat verschil-
lende autotochten door Twente gemaakt zullen
worden - o.a. bezichtiging van het Twente-
kanaal en het vliegveld Twente - zullen ver-
schillende onderwerpen worden behandeld. Wtj
noemen o.a, "De beteekenis van het Twente-
kanaal" en De beteekenis en de practijk van
de wet op d~'Evenredige Vrachtverdeeling ...

REDDINGBOOT TE TERNEUZEN.

Nadat men reeds tal van jaren de wensche-
lijkheid had betoogd om te Terneuzen een
goode reddingboot te krijgen, is deze thans
inderdaad beschikbaar gekomen, ell in de
nieuwe haven gestationneerd.

De boot is uitgerust met een Lister-Diese\-
motor, is tien meter lang en 2.80 meter breed,
en biedt plaats aan circa twintig personen.

• NOORDWIJK, 22 Maart. Oed. staten heb_
ben hun goedkeuring aan de gemeentebegroo-
ting onthouden en eisenen een opvoering van
het aantalopcenten op de personeele belasting
tot een gemiddeLde van 150. B. en W. hebben
thans een nieuw tarief ter goedkeuring aan
den raad aangeboden. waardoor de grenzen van
65-115 opcenten worden gewijzigd in 90-
200 opcenten. Voorts stelt het college thans
definitief voor verhooging van de opcenten op
de gemeentefond'helasting van 42 op 80.

INGEZONDEN STUKKEN.

DE VLAG HALFSTOK.

Hoe men deze hijsclrt.

M. d. R.
Nu de Nèderland3cbe burgerij gelukkig ook

\literlij>kdeelneemt aan den rouwover het vsrües,
dat het vorstenouts en het volk heeft getroffen.
wappert de vaderlandsche driekleur in de straten,
wel is waar met een vooruitgestoken stok maar'
met opgewekte kleuren als gold het een feert.
Dat mag niet de uitwerking zijn van .>de vl~

h&lfstok". De vlag moet niet wapperen maae
treuren.
En dat wordt bereikt á.ls zij in elkaar wordt

geschoven, zoodat zij slechts ~E helft van de ge-
wone breedte aan den stok Inneemt
Een straat die aldus ir de droeve gebeurtenis

deelneemt, zá.l geen feestelijk aanzien hebben: het
saamgedrongen, droef noorhangende dundoek zal
W1erkeliJkhet beeld bieden. va.n algemeenen rou",
• .... Q.
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BRUINTJE BEER EN DE TOOVERPARr1PLVIE

Je mag zelf beslissen, wat je Wilt, meegaan
of hier blijven."
e "Ik ben oud, Baba. Als Lu Hans levens-
draad afgesneden werd, zou het niet meer be-
teekenen dan het vallen van een verdord blad
in de stilte van het bosch. Maar Baba is jong
_ zijn heele leven ligt nog voor hem - ge
hebt voorspoed, Baba .... "

"Oppervlakkig beoordeeld, is dat waar. Eén
"En het is geen droom, ook al zou Lu Han van de kopstukken noemen ze me thuis." De

dat wenschen, dat een ellendeling, Dan Ran verbitterde glimlach, die bij die woorden om
genaamd, Vader Steel vermoord heeft en nog Davids mond gleed, wekte een bezorgde uit-
.ongestraft rondloopt," ging Lu Han, oort. "En drukking in de oogen van den ouden man.
het is geen droom, dat het eerwaardig ge- "Maar ik weet, hoe ik aan mijn geld ben ge-
beente ergens in de buurt van een Kru-dorp komen. Ik ken de werkelijke waarde van dat
ligt en elk oogenblik ontheiligd kan worden." succes. En wat mijn jeugd betreft, die heb ik

David gooide zijn hoofd in zijn nek. Zijn acht jaar geleden achter me gelaten ....
grijze oogen glansden als staal. "Groote God, Trouwens, ik heb je mijn besluit al gezegd."
Lu Han," zei hij in zijn moedertaal, "je legt Lu Han knikte ernstig.
me het vuur wel na aan de schenen." "Ga je mee of blijf je hier? Wat je doet,

"Ik versta Baba niet _" voor onze vriendschap maakt het geen
"Elk oogenblik ontheiligd kunnen worden, verschil."

hè?" herhaalde David grimmig. "Je hebt zoo- "Ik ga mee, Baba."
even gevraagd, wat ik van plan was te doen,
Lu Han _ of ik nu naar mijn' land terug ging
_ wel, op die vraag zal ik je nu antwoord Ondertusschen deed het bericht van Davids
geven." komst in Saigon de ronde, en wel op een heel

"Wees voorzichtig, Baba. Indo-China is een bijzondere manier,
vreemd, onberekenbaar land. En als Baba zich Louis Dubois, de nog jonge onderprefect
eenmaal verplicht heeft te gaan _" van politie, die David Steel had ondervraagd,

"De bank is aan het verliezen," ging David bewoonde in de nabijheid van den plantentuin
V.oort _ en in zijn heftigheid sprak hIj op een een groot huis. Zijn eigen tuin was een van de
manier, die in een zoon van een zendeling mooiste en weelderigste van de heele stad _
vreemd aandeed. "Maar van d~t oogenbJik af eigenlijk was hij tè weelderig. Een bloe-
zet ik alles op het spel. Elke dollar, dien ik mentuin in een reusachtige omlijsting van
bezit - en mijn leven, dat is de inzet." Daarna donkergroen, van boomen en struiken, die van
ging hij op plechtigen toon voort: ,.Ik zalonder tot boven bedekt waren met rijkbloeiende
zoeken tot ik het graf. van vader gevonden heb. klimplanten. Op de meeste bezoekers maakte
Ik ga terugnemen, wat me ontstolen is. Ik ga het den indruk van het oerwoud aan den ande-
lIijn moordenaars ter verantwoording roepen." ren kant van de rivier - en dan niet getemd,
Lu Han hief zijn perkamentachtig gezicht op. maar nog wilder en krachtiger gemaakt -
"Ge hebt gesproken, Baba, ik ben getuige." 1een omgeving, waarin een tijger in mensenen-
..Je weet, Lu Han, wat er kan gebeuren, gedaante zich wel thuis zou voelen,

DE AREND, DIE GEEN NEST
MEER HAD ......

NAUWELIJKS had ik den klopper in zijn
smeedijzeren holte laten vallen, of
Pierre Laborel kwam mij zelf open-

doen.
Ik vond hem bleeker dan vorige jaren, met

een leelijken rimpelonder de oogen, en het
scheen me dat zijn haren bij de slapen grijs
waren geworden.

Hij had het sigarenpijpje, dat hij tusschen
zijn dikke lippen geklemd had, uit den mond
genomen en opende wijd zijn armen bij wijze
:van begroeting.

Pierre Laborel was jagermeester en kende
maar twee hartstochten: de jacht en het op-
zetten van dieren. Ik versta daaronder, dat hij
er plezier in had om zelf het grove wild, dat
hij in de bergen schoot, op te zetten: vossen,
wilde zwijnen, gemzen, enzoovoort. De hall
van zijn buitenhuis leek daardoor veel op het
hol van een pelsjager. Er hing een doordrin-
gende geur van buitgemaakte dierenhuiden.

Dadelijk trok mijn vriend mij mee naar den
reusachtigen schoorsteen, waar de takken-
bossen gereed lagen voor het eerste Septem-
ber-vuurtje.

"Nou, wat zeg je ervan?"
Midden tusschen de takken zag ik een ge-

weldig nest met drie magere vogels er in; drie
opgezette en mooi geverniste jonge arenden
sperden hun gulzige bekken open naar een
denkbeeldige prooi.

Hun glazen oogen waren groot van inspan-
ning, een licht dons bedekte de magere
lichaampjes en men kon zich voorstellen dat
'ij zich met hun nog zwakke klauwen vast-
.Klemden aan het binnenste van het nest, dat
de jager op een van de bergtoppen in den
omtrek van de rotsen had losgemaakt.

"Wat_heb je met de oude dieren gedaan?"
:vroeg ik aan Laborel.

"Het wijfje heb ik doodgeschoten, maar het
mannetje wist te ontkomen."

"De jongen zijn niet gewond.... "
Laborel antwoordde met een glimlach: "Dat

spreekt vanzelf! Om ze niet te beschadigen
iheb ik ze gesmoord, net als duiven."

Hij stroopte zijn fluweelen mouw op en liet
me zijn onderarm zien, vol litteekens. "Zelfs
zoo jong zijn hun bekken al scherp als seneer-
:tnessen!"

Het begon donker te worden in de hall, en
met een instinctieve beweging richtte ik mijn
blik naar het gewelf, waar aan een onzicht-
baren draad de moeder-arend hing, met wijd
uitgespreide vleugels, geëscorteerd door val-
ken en andere groote vogels.

(Ingezonden Mededeelinl1.)

.'

,,'Carlton"
£en laagje marsepein, een laa~j.e
lichte Zwitsersche nougat en een
halve amandel Deze drie vereenigd
in een bcnbon, prachtig gevormd.
uit de fijnste chocolade en verpakt
in staniol Dat Is _Carlton". een'
meesterwerk van V"n Houten's
fameuzeu kok; een verrassing voor
hen, die van lets fijns en iets origi-
neels houden.
Los 35 ct: per ons. Ook in het
speciale 35 cts. assortiment.

Van
Houten
.ea.t~.~"..

"Ik ben wel meer dan tienmaal naar de
bergen teruggegaan om mijn verzameling
compleet te maken," vervolgde mijn vriend,
"maar geen kans! Het mannetje heb ik nooit
onder schot kunnen krijgen."
"Misschien is hij ergens anders heengegaan,

nu je zijn nest verwoest hebt."
"Nee, hij is er nog altijd."
Wij gingen naar buiten. Een blauwe waas

hing over de vallei en alleen de bergtoppen
schitterden nog in het licht van de onder-
gaande zon.
De jagermeester wees mij een zwarte stip

aan, die zonder ophouden om den hoogsten
bergtop cirkelde.

"Kijk, daar heb je hem! Eiken avond om
denzelfden tijd vliegt hij daar rond."
"Wat zou hij doen?"
"Hij loert ergens op."
"Waarop?"
"Dat weet ik niet."
Wij namen afscheid. De hand van mijn

vriend voelde koud en klam aan, alsof hij ziek
was.

" "..
De crisis, die ik had voelen aankomen, over-

viel Pierre inderdaad vijf dagen later, vroeg
in den avond, "en de dokter achtte een spoed-
operatie dringend noodig. Er kon geen
sprake van zijn, mijn vriend naar een zieken-
huis te vervoeren, en de telefonisch in consult
geroepen r'1irurg besloot Laborel onverwijld
thuis te opereeren.
Terwijl ik den zieke, die hevige pijnen leed,

in een zijkamer achterliet, Impreviseerde ik,
zoo goed en zoo kwaad als het ging een ope-
ratiekamer in de hall; ik hing lakens tegen de
muren, zette een tafel met drie uittrekbladen
midden in het vertrek en versterkte de elec-
rische verlichting met een losse lamp van drie-
honderd kaarsen.
De chirurg verscheen, met een assistent.

Nauwelijks bad bij een blik gelagen op den
patiënt, of ik begreep dat hij het met de
diagnose van den behandelenden geneesheer
eens was en dat het lot van Laborel dus in de
eerstkomende minuten beslist zou worden.
Terwijl de chirurg zijn witte jas aantrok en

zijn gummi handschoenen, zag ik kans hem
toe te fluisteren:
"Is het ernstig?"
"Heel erg!"
"Is hij verloren?"
"Alles zal afhangen van een spoedig ingrij-

pen."
Ik trok me in de bibliotheek terug, om den

operateur de handen vrij te laten, en nam uit
een van de kasten een boek, waarin ik me
trachtte te verdiepen. Spoedig echter begonnen
de letters voor mijn oogen te dansen; ik hield
daarom maar op met lezen en liep naar het
raam, waar ik mijn voorhoofd afkoelde tegen
de ruiten. Daarop ging ik naar mijn stoel
terug, nam mijn boek weer ter hand, en juist
op dàt oogenblik ging plotseling het licht in
het geheele huis uit.
Dadelijk dacht ik: een zekering doorgesmol-

ten! en ik liep op den tast naar het venster.
Maar buiten waren ook in het dorp alle lam-

pen gedoofd; dikke duisternis heerschts alom;
het was een van die nachten in het gebergte,
waarin, de donkerte u als een looden masker
dreigt te verstikken.
Ik hoorde gestommel in de gang en de stem

van den dokter, die schreeuwde: ,;Een lamp! ...
gauw dan, gauw! :t!'- gOdsnaam,. eem laIllJl!"
,Ik g.ing de kamer uit en botste in de gang

tegen een wanhopig dienstmeisje aan, dat ik
ook weer toeriep: "Een lamp,"
Bij het schijnsel van een briket scharrelden

we in de keuken rond en eindelijk ontdekten
we een buikige lamp op een hoogen voet.
~ "Eindelijk!" nep ik uit.

Het meisje waarschuwde mij fluisterend:
"Er is geen petroleum meer in' huis!"
"Ga dan kaarsen halen, in een winkel, bij de

buren, waar je maar wilt!"
Toen zij terugkwam, na verloop van eenige

minuten, klonken luid de verwenschingen van
den woe'denden chirurg door de donkere
gang.

"Het noodlot, mijnheer! ... Was die storing
er niet geweest dan had ik uw vriend gered.~,'
En omdat ik niets zei, gin.g de chirurg voort:
"Maar weet men nu eigenlijk de oorzaak

van die kortsluiting?"
"Het noodlot, dokter! U hebt het juist uit-

gedrukt."
"Ja, daarover zijn we, het allemaal eens.

Maar wat is er nu eigenlijk precies gebeurd?
Er was geen onweer of zooiets. Is er misschien
een vrachtauto tegen een van de lichtmasten
gebotst ?"

"Neen, dokter. Het noodlot kiest met meer
zorg zijn werktuigen uit. Pierre Laborel is ge-
storven doordat een arend was neergestreken
op den transformator aan den ingang van het
dorp _ een arend met een vlucht van twee
meter, een eenzame, die geen nest meer had ...

ALBERT-JEAN.
(Naar het Fransch - Nadruk verboden).
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III.

FRANKJE EN DE OOlEY AAR.

Dubois hield ervan, om er 's middags te "Maar ge hebt mij zelf gezegd, meester,
slapen, maar's nachts was zijn tuin hem het u te roepen als Joe Sing kwam!"
liefst. Dan sloop hij langs de slingerende "Maar ik heb je niet gezegd zijn naam uit
paadjes voort. Paadjes zoo smal, dat de te brullen - zoo, dat iedereen op straat het
warme, natte bladeren zijn naakte huid kan hooren!"
streelden. ,Dan drong hij door het warnet van Achter hem aan sloop ze naar haar kamer
slingerplanten heen, schoof hij de lange. veer- terug, een groot, leeg vertrek met niets dan
krachtige ranken met zijn slanke, lenige handen een hoop luipaardvellen in den hoek en een
van elkaar. En dan fonkelden zijn vreemdsoor- teakhouten tafel en stoelen. Het eerste oogen-
tige oogen met •een gelen, bijna groentgen bElt knipperde Dubois tegen het helle licht, als
gloed. een kat, die onverwacht uit zijn slaap ont-
Niemand, die Louis Dubois in zijn keurige waakt. Daarna liep hij naar de tafel toe en

uniform achter zijn bureau zag zitten, zou dat noodigde zijn bezoeker met een enkel gebaar
tweede "ik" in hem vermoed hebben. Hij was uit, plaats te nemen.
een interessant, maar niet ongewoon voor- 'Joe Sing was een type, dat men veel in
beeld van den invloed, dien de geest van het het Oosten ziet. In de krotten en kroegjes
oerwoud op dien van een primitief mensch langs het water van Wladiwostok af tot Port
kan oefenen. Said toe zijn er honderden als hij. Het was
Het Amoi-meisje, dat een van de kamers niet onmogelijk, dat zijn vader een volbloed

achter in zijn huis bewoonde, hield ook van Europeaan geweest was. Zijn toon als hi] tegen
den tuin. Maar ze zou haar meester er niet R'Sa sprak, de volbloed Amoi, was koud en
graag op een van zijn nachtelijke tochten ont- hooghartig, de toon van den overwinnaar tegen
moet hebben. R'Sa heette ze, de Amoische den overwonnene. Want ten slotte was zijn
benaming voor de sambur, de geliefkoosde huid maar heel even geel en zijn lichaam
,prooi van de tijgers. krachtig en massief gebouwd. Maar onder het

Maar den avond ná Davids aankomst in praten keek hij Dubois niet recht in de oogen.
Saigon moest ze haar meester wel in den tuin Zijn eigen oogen liepen trouwens schuin om-
gaan zoeken. Onverwacht was er een bezoeker I hoog. En zijn gezicht in rust leek een oud-
g,{komen. De zwaar gebouwde man met zijn ivoren masker. Maar of zijn moeder een Mon-
gelige huid kon niet ontvangen worden door goolsche, een Maleische of Arabische geweest
het mooie Annamietische meisje, dat op dat was, dat zou zelfs een ethnoloog moeilijk
oogenblik in Dubois' huis den scepter zwaaide. hebben kunnen uitmaken.
Der gewoonte van jaren getrouw was hij dan Hij nam een stoel en staarde naar den muur
ook door den zij-ingang binnengekomen - een boven Dubois' hoofd. "U hebt me laten
kleine, smalle deur, die toegang gaf tot R'Sa's komen," begon hij in gebroken Fransch.
kamer, waar Dubois en hij zich ongestoord "Ik heb je wat te vertellen," zei Dubois.
konden onderhouden. "Herinner je je dien ouden zendeling Steel

R'Sa .'vond haar meester, met een zijden nog?"
kimono aan, languit in ket warme gras Joe Sing liet zijn blik zakken en keek zijn
liggen. Ze gooide zich bevreesd voor hem neer; meester even schichtig in de oogen.
Dubois sprong op met de vlugheid en lenig- ..Ik was hem bijna vergeten," loog hij. "U
heid, die haar altijd weer angst aanjoeg, ibedoelt den man, die door de Amois ver-
overeind. moord is ?.'~

Hongerkunstenaars
in de dierenwereld.

NIET alleen menschen hebben in onze op
records beluste tijden naam gemaakt
door langdurig en vrijwillig vasten. Ook

in de dierenwereld vindt men beroemde hon-
gerkunstenaars, die zelfs hun concurrenten
onder de menschen aanmerkelijk overtreffen.
Aae de spits van de ons bekende "vastende"
dieren staat de zevenjaars-sprinkhaan. Men
kan hem echter moeilijk een hongerkunstenaar
in den waren zin des woords noemen, omdat
met den vastentijd de larven-toestand bedoeld
is, waarin dit insect niet minder dan zeven
jaren blijft. Daarentegen zijn er veel reptie-
len, die werkelijk vasten, dikwijls noodge-
dwongen in tijden van groot voedselgebrek.
Vooral slangen in gevangenschap gaan dik-
wijls in hongerstaking, die zoo lang kan duren,
dat het den eigenaars van deze dieren ernstige
zorgen baart.
Zoo was er jaren geleden in den "Jardin

des Plantes" in Parijs een boa constrtctor, die
vier jaar lang elk voedsel weigerde en ten
slotte jammertijk omkwam, terwijl een andere
reuzenslang in den Londenschen "Zoo" na een
vastentijd van achttien maanden zoowel haar
Ievendigheid als haar eetlust terug kreeg.
De verstandige natuur heeft het velen dieren

mogelijk gemaakt, lang te hongeren, doordat
ze voor tijden van nood een .vrantsocn" met
zich meedragen, dat bij de werveldieren uit
een vet-voorraad bestaat. De bult van den
kameel is een klassiek voorbeeld van zruJk
een natuurlijke voorraadschuur, wanneer de
woestijn geen voedsel oplevert, Ook de mensch
be-zit dit vetrantsoen, dat zich onder de huid,
tusschen de spieren en in de lever bevindt.
Minder bekend z;jjn de vetreserves in den

staart van de korst-hagedis en de Afrikaan-
sche renmuis. Bij de hagedis is de opgezwollen
staart met dezelfde huid als hert dier zelf be-
dekt, zoodat het zoo goed als niet te zien is.
Maar de staart van de woestijnrat is geheel
onbehaard en ziet er, wanneer hij opzwelt,
uit als een opgeblazen luchtballon. Veel van
de op het land, levende weekdieren kunnen
een vastenkuur van twee of meer jaren goed
doorstaan.

Zoo bijvoorbeeld een Afrikaansoho grond-
slak, die twee jaar van haar leven slapende
doorbracht vastgekleefd op een etiket in de
kast van een natuur-historisch museum. Toen
werd ze op een dag wakker, maakte zich los
van het'lijmpapje. waar ze zorgvuldtg opge-
plakJt was en begon tot verbazing van dege-
nen, die haar gadesloegen, een speurtocht te
ondernemen.

Afrikaans-che stammen hebben al lang de
kunst van deze slakken om geruimen tijd zon-

Frankje kon niet slapen
Want de wieg stond klaar
En vannacht misschien al
KWam de ooievaar!
Telkens in zijn bedje
Kwam hij overend:
"Als hij toch den weg maar
Duidelijk herkent,
't Is zoo lang geleden
Sinds hij mij hier bracht
En het is zoo donker
Juist nu dezen nacht,
'k Wou maar dat mamaatje

"Als ik met een te kleine macht er heen
ging, ja, dan wel. En ik haat die pljlen van
hen! Dat kwaadaardige suizen door de bla-
deren _ jarenlang heeft het me nachtmerries
gekost. God, als ik nog aan dien eenen dag
denk! Ik begrijp nog niet, dat ze me niet
geraakt hebben _ van zoo vlak bij - het
was een wonder."

der voedsel te leven, zich ten nutte gemaakt.
Ze zijn gewoon om, als ze een groote jacht-
parti] orgamseeren, groote hoeveelheden van
zulke reuzen-slakken met zich mee te nemen,
die bij hen de rol van onze blikjes conserven
innemen.
Visschen, die in de Siberische wateren lang

door ijs omringd zijn, vertoonen gedurende
hun gevangenschap geen spoor van levens-
vatbaarheid, om daarna weer tot volle leven
te komen. Zoo kwam men er toe om levende
visschen door bevriezen gelschikt voor ver-
zending te maken. Men koelde een vat met
verschillende Soorten van vissehen graad voor
graad af, tot het een vast ijsblok was gewor-
den, en toen men twee maanden later het üs
langzaam liet ontdooien, kregen de visschen
hun oude levendigheid terug. De lange gevan-
genschap in het ijs had hun in geen enkel
opzicht kwaad gedaan.

"VOOR JONGE OOGEN"

BIJNA EEN VLIEGMACHINE
No. 38. Als de man VOOI"bijde gordijnen loopt, hocren ze hem

praten: ,,0, waar zouden ze toch die parapluie hebben gelaten? Ik zou
er heel wat voor geven. om te weten waar dat diJ.!g is' gebleven ...... "

De man loopt naar zijn boekenkast, neemt een boek, gaat zitten
lezen en is spoedig verdiept in zijn lectuur.

Brutaal kijkt de vos even tusschen de gordijnen door. Hij zegt:
"Nu blijft hij daar zitten wel minstens een uur, dat zeg ik je, hoor."

Bruintje kijkt ook even en zegt:, "Misschien valt hij wel in slaap;
dan zal hij ons niet hooren en ga ik er vandoor."

Ze verbergen zioh weer achter het gordijn en waclhten tot ze snurken
hooren; dat is dan net bewijs, dat de geleerde man in slaap gevallen
zal zijn.

Een knutselwerkje.

NEEM een rechthoekig stukje teekenpapier
en vouw het in de lengte dubbel van B
naar D. Vouw het papier weer open en

vouw de hoeken om tot aan de vouw B D, zoo-
al>'Sop fig. 1.

Vouw dan de omgevouwen hoeken nog eens
om, zoodat de lijnen AB en CB tegen elkander
aan komen te liggen. Maak een scherpe vouw
in lijn BD.
.4

(Morgenavond vervolg.)

Bovengenoemde prijs wordt verhoogd
met B ij s I a g voor Omzetb..Iasting

ELASTISCHE WENSCHBEENTJESEmma, de Edele
D~B

F'
Fig.2

De ontslapen Koningin-
Moeder als voorbeeld.

Als er weer eens kip gegeten wordt, vraag
moeder dan om het wenschbeentje. Maak het
goed schoon en leg het in een klein potje of
fleschje. Doe er sterken azijn op en laat het een
dag staan. Neem het er daarna voorzichtig
weer uit. Het is dan heelemaal elastisch ge-
worden en je kunt den menschen laten zien,
dat je zoo sterk bent, dat je beentjes om kunt
buigen en dat ze toch niet breken.

Fig.l

{:::>'
<- '

Fig.J

ALLE kdndere!ll,jong en oud weten nu wel,
dat de Koningin-Moeder, Emma, heen-
gegaan is uit dit leven en ze hebben

misschien ook wel in de krant gezien, dat er
zooveell over haar wordt geschreven.

Op school hebben sommige jonge oogen ge-
leerd van Phllips den Schoone, van Karel den
Stoute, van Willem den Goede, en andere vor-
sten die bijnamen hadden, maar ze hebben er
niet bij geleerd, waaraan die vorsten hun toe-
naam te danken hadden.

De vorsten, die bijnamen kregen droegen
die ni~<t tijdens hun leven, maar die werd
meestal door den geschiedschrijver toege-
voegd aan hun naam, nadat ze gestorven
waren. Het zou ndet vreemd zijn als aan den
naam van Korring-in Emma de bijnaam "d e
Ede 1e" 2l0U worden toegevoegd. Als kinde-
ren dan later geschiedenis leeren, dan kunnen
ze zonder moeite begrijpen, waarom die toe-
naam er bij kwam. Jonge oogen kunnen niet
begrijpen, waarin de goede regeering van een
vorst bestaat, want daarvoor hebben ze nog
niet genoeg geleerd, maar ze zullen wël kun-
nen begrijpen, waarom Koningtn-Moeder
Emma den bijnaam "d eEd e Ie" waaed is.
Het is al vele malen gebeurd, dat in de
kranten plaatjes stonden van de Koningin-
Moeder, bij het ziekbed van kinderen in kin-
derzlekenhUrZe,nmrnren ~-UV'-,m,-1*~,
dat ze den kinderen geschenkjes geeft tot
troost in hun lijden. Als de onderwijzers op
den dag dat de overleden vorstin haar laatsten
tocht volbrengt, aan de kinderen wat zullen
vertellen over het leven der Koningin-Moeder,
dan zal het zeker ook zijn, dat ze zooveel
voor armen en zieken en gebrekkigen en on-
gelukkigen deed; dat haar gouden hart mee-
leefde met allen, die leden en dat ze het beste
gedaan heeft, heel haarIeven, wat een mensch
doen kan: het lijden van anderen verzachten,
vreugde en troost brengen in harten, waarin
droefheid is. En wanneer de kinderen dat
vernomen hebben, dan zullen ze begrijpen,
'dat de bijnaam "de Edele" de eenig juiste
toenaam is en dan zullen ze ook begrijpen,
waardoor er 2100 groote droefents heerscht in
het land, nu die lieve vrouw is heengegaan.

En nu kunnen de kinderen iets doen, om te
laten zäen, dat de Koningin-Moeder voor àllen
iets geweest is, ook al hebben ze geen ge-
schenkjes van haar ontvangen: probeeren
haar voorbeeld te volgen in menschenliefde
en hulpvaardigheid.
Het 2l0U mij dankbaar stemmen als ik

mocht kunnen denken, dat de jonge oogen zich
voornemen, te probeer en, Emma "de Edele"
hierin na te volgen voor zooveel het in hun
vermogen is.

Fig.4

Keer het gevouwen papier dan om, zoodat
het gevouwen gedeelte naar beneden komt te
liggen, zooals bij fig. 3. Vouw de punt dan
weer zoo om, dat de lijnen FB en EB tegen
elkaar aan komen te liggen. Vouw de lijn B D
dan zoo, dat G en H tegen elkander komen te
liggen. Houd de vouw stevig vast tusschen
dUimen wijsvinger van rechte>'l:land,ongeveer
vijf cm, van punt B af. Vouw de vleugels open
en de glijder is klaar. Geef hem een zetje de
lUChtin en züüüt! daar gaat hij!

Doop een penseel in een beetje melk en
teeken daarmee op gewoon wit papier een
•grappig gezicht of iets anders. Laat het goed
drogen. Het zal, er dan uitzien als een gewoon
stuk papier, waarop niets te zien is. Maar
houd het dan eens boven een verwarmden
radiator of op den schoorsteen boven een
brandenden haard. Als het papier warm
wordt, zal er een bruine teekening op ver-
schijnen! Hiermee kan je je vriendjes ver-
baasd doen staan.

TOOVERPLAATJES.

(Ingezonden mededeeling.)

'n IIAkkertie"
beschermt U!

Als 't gure weer U koud en rillerig
doet thuis komen en voor 'n zware
verkoudheid, zelfs voor een griep-
aanval doet vreezen; neem dan voor
'1 naar bed gaan een "AKKERTJE"
Ge voorkomt dan veel narigheid en
staar morgen gezond en preUig op IEven van 't balcon

Met een brandend kaarsje
Hing mijn lampion!" Hederlandscb

Product
Ongeëvenaard bij gevatte kou
Griep, rheumatische pijnen ..
Zenuwpijnen, Hoofdpijn, enz.
eer 12 stuks slechts. 50 cent.Hoorde hij daar vleugels?

Frankjes hoofd werd zwaar,
Toen hij lag te slapen
Kwam de ooievaar!
's Morgens in het wiegje
Lag een zusje fijn
d'Ooievaar vloog verder
In den zonneschijn!

RENNY VAN ROYEN. ---
R'Sa, die in een hoek weggedoken zat,

lachte even, kort, sarcastisch. Dubois keek
met half dichtgeknepen oogen haar kant. uit -
de vrouw dook nog dieper ineen.

"We krijgen een onderzoek over die moord-
partij," ging Dubois voort.

"Na acht jaar?"
"Natuurlijk geen onderzoek dat van de

regeering uitgaat. Dat is al lang van de
baan."

"Natuurlijk, aangezien de prefect van politie
van de opinie was, dat de moordenaars toch
niet gevangen genomen zouden worden." Joe
Sing had een zachte, kelige stem. En het eenig
teeken van leven in het gele masker, dat hij
als gezrcht had, waren zijn bewegende lippen.
"Wie zit er dan nu achter? Familie van hem?"
"Zijn zoon."

mijn plezier acht jaar laag geduld geoefend
heb? Maar wat konden we doen? Die Kru-
Amois waren spoorloos verdwenen _ tot voor
twee jaar geleden. En zelfs op het oogenblik
nog is hun land een goed bewaakte vesting."

"Maar jij bent de prefect van politie. Waar-
om heb je Steel niet verboden het binnenland
in te gaan?"

"Hij heeft een vrijgeleide van den gouver-
neur _ en de gouverneur is hem gunstig ge-
zind. Als het hem lukt er binnen te dringen
- en er weer levend uit te komen - dan ben
ik geruïneerd en jij verhuist weer voor zooveel
jaar naar Noumea."
Joe Sing huiverde even, ,;Geen kans dat de

Kru's of hun bondgenooten hem er buiten
houden?"

"Niet als hij ze goed aanpakt."
"Heb ik niet gekend. Maar die is toch te

ver weg om het ons moeilijk te maken."
"Hij zit op dit oogenblik in het dorp van de

Djun Amois." Dubois begon opeens vlug te
praten. "Hij geeft voor, dat hij tijgers wil
jagen, maar het wild, waarop hij werkelijk
jacht maakt, is zwart."

,,0 Allah!" Sings schuine oogen gingen iets
verder open. "Toch onzen afgod niet?"

"Allah kan ons hierin niet helpen. En even-
min de nieuwe god Lamba. We zullen voor
ons zelf moeten opkomen." Even bleef het stil. De twee mannen zaten,

"Maar hoe weet hij, dat iets dergelijks be- wèg in hun herinneringen, voor zich uit te
staat? Ik dacht dat geen enkele blanke het staren.
wist." "Alles goed en wel, maar wat gaan we

"Een paar dagen voor zijn dood moet Steel doen?" begon Joe Sing weer, ongeduldig.
zijn zoon een brief geschreven hebben. Ik heb "Acht jaar geleden ben je dien steen kwijt
aan de mogelijkheid gedacht, maar het toen- geraakt en nu raak je hem voorgoed kwijt -
tertijd als onwaarschijnlijk uitgeschakeld. Vol- of je moet al erg bij zijn. Dingen bedenken
gens mij was de steen daar veilig bewaard. kan ik niet. Als ze eenmaal bedacht zijn, kan
Veiliger dan in een brandkast _ tot het ik ze wel uitvoeren. Je hebt maar één woord
oogenblik, waarop wij er de hand op konden te zeggen _" Hij kneep een van zijn groote,
leggen." gele handen tot een vuist samen en opende

"Ik heb je gezegd, dat je te lang wachtte." 1haar weer langzaam.
NKilts niet, Joe Sing. Denk jij, dat ik voor .(Wordt vetr'j)o~gà.).

"Maar jou houden ze wel er buiten _ door
middel van een vergiftigen pijl in je hart."
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'Het gebeurde te Jaarsveld Groote fabrieksbrand
Schade aan tricotagefabriek

bedraagt tienduizenden

Gebouw was juist gereed
Roosendaal, - Dinsdag

Eersten Paaschdag heeft een felle brand ge-
woed in de tricotagefabriek van den heer v.
d. Heyden, welke gevestigd was in de oude
stijfselfabriek aan de' Kolsdaalscl1e straat.
In deze zelfde fabriek was ondergebracht

de hoedenfabriek van de firma Deschipper.
De brand werd ontdekt door de familie R.,

die zich gereed maakte om naar de vroegmis
te gaan.
Een der zoons begaf zich per fiets naar de

politie, die op haar beurt de brandweer alar-
meerde, welke spoedig met motorspuit en ma-
gyrusladder ter plaatse was.
Het vuur greep met zulk een snelheid om

.ztch heen dat de brandweer zich uitsluitend
kon bezig houden met het nathouden der oe-
lendende perceelen.
Kort na de komst van de brandweer stortte

het dak van het enorme fabriekscomplex in-
één, waarna de brandweer den zijmuur van 't
gebouwomver haalde.

Omstreeks halftien Was de brand bezwo-
ren, doch de brandweer heeft den geheelen
dag een wakend oog op het smeulende C0111-
plex gehouden,
Van het gebouw staan alléén nog de muren

overeind.
Alle machines en voorradige materialen

zijn vernietigd.
De schade beloopt eentge tienduizenden.

. Ten gevolge van de contigenteering hebben
zich den laatsten tijd te Roosendaal een aan-
tal tricotagefabrilcanten gevestigd,

Ook de heer v. d. Heyden, wieris eigen-
dom het verbrande complex was, heeft eerst
de vorige week de fabriek overgenomen.
Of één en ander verzekerd was, hebben flij

n.et vernomen .
Op het terrein van den brand waren aan-

wezta de burgemeester, de eommissaris van
politie: de brandweer werkte onder lelding van
den commandant Van Hees.

Nog kans voor twee molens!

Cursussen voor jonge werkloozen

Hoe staat het met de
regeeringshulp ?

Amsterdam, - Maandag.
Doordat wij uit enkele provincieplaatsen,

Middelburg, Onstwedde, Emmen enz., klach-
ten kregen over het onbeantwoord laten van
brieven voor het inrichten van cursussen en
werken voor oudere en jongere werkloozen,
zijn we hier en daar op onderzoek uitgegaan.
Ons bleek, dat niet alleen de reeds genoemde
plaatsen, doch ook Amsterdam, Rotterdam
en Den Haag, al maanden geleden plannen
en begrootingen hebben ingediend, doch, on-
danks herhaalde telefonische klachten, nog
geen enkele beslissing van den minister van
Sociale Zaken hebben ontvangen. Hoe zit dat?
De minister heeft toch herhaaldelijk gezegd,
dat hij zooveel voor de jeugdige werkloozen
voelt?
Men denkt er reeds over, nu elke toezegging

uitblijf t, noodgedwongen al het werk maar
stop te zetten.

NIEUWS VIT INDONESl2

Berechting drama der "Zeven"
Soerabaja, - Dinsdag.

De tenlastelegging der zestien officieren van
"De Zeven Provinciën", die op 14 April voor
den Zeekrijgsraad zullen terechtstaan, is ver-
schenen.
De eerste beklaagde is luitenant ter zee

eerste klasse W. F. J. Fels, bij afwezigheid van
den commandant oudst-aanwezend zee-offi-
cier, en tweede beklaagde is luitenant ter zee
tweede klasse E. M. Hornsveld, die in den
avond van 4 Februari officier van de wacht
was.
De derde tot veertiende beklaagde zijn de

ïuitenants ter zee tweede klasse L. D. de
Kroon en D. Dekker, de luitenants ter zee
derde klasse A. E. J. Modderman, R. Ritsema
van Eck, J. A. AgeJink van Rentergem, H. T.
Koppen, W. J. Reynierse en A. N. baron de
Vos van Steenwijk, de officieren M.S.D. tweede
klasse L. de Wilde, G. Smits, C. M. W. van
Balkom en de officier van gezondheid der
tweede klasse H. C. Bos.
Nalatigheid en plichtsverzuim worden dezen

officieren bij verschillende met name ge-
noemde gelegenheden ten laste gelegd.
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Zeven arbeiders als
verdachten

Tegen ieder van hen werd
acht maanden

geëischt
Utrecht, - Dinsdag.

De rechtszaal van de arrondissementsrecht-
bank alhier bood hedenmiddag een niet. alle-
daagschen aanblik. De eigenaardige verhoogde
bak, waarin de verdachte moet plaats nemen
als hij tegenover zijn rechters staat, was van
vier uur tot over zessen zoo goed als geheel
uitverkocht. Zeven verdachten hadden er een
p1.aatsje gekregen. De plaats voor de advoca-
ten, die van een zelfde bouwsel is, alleen
was greeter bevatte in diezelfde paar uren,
c1rie advoc~ten, die naast elkaar de ver-
dedigers-plaatsen innamen. Het waren mej.
mr Estella Simon, pg. mr, Waslauder en mr.
Van Steenberghe. Met hun drieën traden zij
op als verdedigers voor de zeven arbeiders -
vler grondwerkers, een los-arbeiders, een land-
arbeider en een fabrieksarbeider - uit Jaars-
veld, die op den avond van 15 Februari in
Jutphaas in een N.S.B.-vergadering in café
De Zwaan waren en na afloop daarvan zich
zoodanig hadden gedragen, dat hun thans ten
laste werd gelegd, "vernieling van een auto,
alsmede zwaar lichamelijk letsel toebrengen
aan J. Holswilder in vereeniging."

Verhoor
De 28-jarige Buitenhuis, die reeds sinds 16

Februari in voorarrest zit, werd door den pre-
sident der rechtbank mr. Havelaar het eerst
onsîervraagd.
Hij was, zoo deelde hij mede, op de N.S.B.-

vergadering in het cafétje geweest, waar niets
voorgevallen was. Toen verzocht was, dat de-
genen, die niet mede het Wilhelmus wenschten
te zingen, het zaaltje verlaten zouden, had hij
dit met vele anderen gedaan. Hij was toen bij
het huis van Verheul gaan staan, de man
wieris vrouwen zoon eenige minuten later,
zooals men zich wellicht nog herinnert, ge-
troffen werden door een schot van den ge-
meente-veldwachter Kool.

Op een vraag van den president, antwoord-
de deze verdachte, dat hij niet gezien had,
dat er met steenen gegooid was naar den auto,
die in de schuur van het cafétje stond. Hij
zelf, bekende hij, had een lantaarn en een
ruit van den auto stuk geslagen.

De verdachte A. S. zeide geen stok of steen
In de hand te hebben gehad. Hij was de
schuur ingedrongen door de menigte. Den auto
ha d hi.i niet aangeraakt.
Zijn broeders, de verdachten P., H. en G. S.,

ontkenden ook ten stelligste het hun ten-
lastegelegde. H. had wel gehoord, dat er leven
was, maa.r hij had niets kunnen zien ~ nade-
maa.l het "hardstikke" donker was - en nog
minder gedaan. Eenzelfde verklaring legde
ook nog F. Verheul af. Zijn broer H. V., de
man van de door een schot gewonde vrouw,
deelde mede wel op de vergadering te zijn
geweest. Hij was weggegaan toen het Wilhel-
mus gezongen werd. Hij had toen op zijn eigen
erf gestaan. Plotseling had hij bemerkt, dat
z';n vrouw et' 'Zijn ?:cLnt.j,è door een schot g8-
raA.kt waren. Hij had eerst zijn moeder ge-
roepen en was toen naar de schuur gegaan om
veldwachter Kool te roepen; hij had toen
wel ge<>:ilgehoord. doch hi.i had niks kunnen
zien. Hij zelf had geen stok of steen in de
handen gehad.
President: En u hebt ook niet geroepen: "Ik

Si? je dood" en "Deze moeten we hebben"?
Verdachte Verheul : Nee Edelachtbare.
Veldwachter Kool, die nu als getuige gehoord

werd, verklaarde, dat een groot gedeelte der
verg= dortngbezoekers uit "roodgekleurde nee-
l'en" bestond.

"De heeren N.S.B.-ers"
,.De heeren N.S.B.-ers", aldus vervolgde deze

man, "maakten zich klaar om te vertrekken,
Nauwelijks waren ze buiten of dadelijk vlogen
de steerten. Dat moet, op commanda zLln ge-
weest."

"De heeren N.S.B.-ers" waren toen naar bin-
nen geretireerd. Na een kwartier ging getuige
met een stormlamp naar buiten. Hij zag of
hoorde er niets. Hij dacht dat de zaak nu heel
veilig zou Zijn. Het gezelschap N.S.B.-ers begaf
zich naar de schuur, de koplampen van den
auto Wierpen hun schiinsel even hel op den
weg. En dadelijk begon de steenenregen weer.

,,'t Was een bende," aldus getuige 't was
oorlog." Hij had verschillende malen' i~waar-
schuwd en ten slotte dan een schot gelost dat
zoo ongelukkig getrotren had. Hij had' niet
meer geschoten, want hij kon de patronen wel
eens hard noodig hebben, als het "gaat om
leven en dood". De menschen waren er geweest
"als een troep' wilde besteen" , verklaarde hij.
Licht had hij van een stormlamp gehad, die
de oude Helsloot, de eigenaar van het café,
voor hem droeg. Hij had bij het SChijnsel daar-
van gezien, dat P. S. het achterlicht en het
nummerbord kapot had gemaakt, H. S. had
den rechterkant van den auto bewerkt, A. B.
en H. V. hadden zeker een knuppel in handen.
Hij had gezien, dat B. den Schoonhovenschen
fascistenaanvoerder een klap op den kop had
gegeven en hem had toegevoegd: ik sla je In
mekaar.

Een paar dagen tevoren waren er een paar
menschen 'bij B. in huis geweest en daar had
men, volgens getuige, zeker al tot dezen aan-
val besloten.
Mr. Was I and e r: In het. verbaal hebt u

verklaard, dat de S.D.A.P. er achter zat.
Get u i ge: Ja, omdat het een complot van

de S.D.A.P. was. .
Op een vraag van mr. Waslander, deelde de

getUige mede, dat zijn zegslieden hem hadden
medegedeeld, dat de deelnemrs aan de relle-
tjes geprezen en geloofd waren, in een socta-
listische vergadering in Jaarsveld. .

Een complot?
Toen mr. Waslander tegen eenige belacne-

lijke aan tij gingen wilde protesteeren, voegde
mr. Havelaar hem toe, dat hij ervan overtuigd
was, dat het meerendeel der S.D.A.P.-ers dezen
overval natuurlijk bedenkelijk zou vinden en
dat het Partilbestuur het zeker niet goed zou
vinden.
Doch zoo formeel, zeide mr. Waslander, wil-

de hij de heele zaak niet stellen. Reeds, dàt er
een complot was, daarvan is geen enkel rede-
lijk motief.

De officier van justitie mr. Quarles
V"l1 Ufford, zeide hierop op hertigen toon, dat
er wel een redelijk motief voor was en dat, de
verbalisant natuurlijk zijn zegslieden, die hem
een en ander uit de S.D.A.P.-vergadering vet-
teld hadden, niet kan noemen ..

Op v~agen van mej. mr. Simons verklaar-
de getmge Kaal nog, dat hij de eenige in het
dcrp was, die een Rooue-Kru).sdiploma E.H.
B.O. had en dat de oude Helsloot de storm-
lan t- 21'11 niet hoog in de hand had gehouden.
De heer Holsmilder, - notarisklerk uit

Schoonhoven - de spreker van dien avond -
vertelde hoe hij bewusteloos was geslagen.
Een andere getuige had wel steenen gevoeld

doch niet veel gezien. Een der verdachtene een
der gebroeders S. herkende hij.
Deze reageerde merop onder gelach en na.

een ernstige berisping van den president met
de woorden: "En ik herken jou niet, al moest
ik je ook onder 150 varkens uit halen."
Tusschen getuigen en verdachten ontwik-

kelde zich trouwens telkens korte en heftige
venijnige dialogen.
De off i c ier van j u st iti e vond het een

typisch geval van openlijk geweld met ver-
eende krachten. De voorbedachte rade blijkt
uit alles. Hij eischte acht maanden gevange-
nisstraf voor ieder. Voor B. met aftrek van
preventief.

Kortenhoefsche polder wil ze
niet zoo maar prijsgeven

R:ortenhoef, - Dinsdag.
Het bestuur van den Kortenhoefschen polner

had het voornemen om de twee bekende molens,
die door het graven van het kanaal Hil-
versum-Vecht overbodig zijn geworden en die
reeds door een electrisch gemaal vervangen
zijn, voor afbraak te versoopen.
Vandaag hebben de ingelanden vergaderd,

waar het VOlgende voorstel van wethouder H.
Gorter werd aangenomen:
De vergadering van stemgerechtigde inge-

landen machtigt het bestuur van den polder
Kortenhoef onderhandelingen te openen, die
kunnen leiden tot het behoud van een of beide
molens, buiten bezwaar van den polder en ver-
zocht het bestuur hiervan rapport uit te' bren-
gen op een nader bijeen te roepen vergade-
ring.

Deze vergadering zalover zes weken plaats
vinden.

Door tijger aangevallen
Benkoelen, - Maandag.

Vanmiddag werd een inheemsche man in de
doesoen Padangbetoea, gelegen aan den groo-
ten weg, 26 K.M. van Benkoelen, bij het ar-
dalen uit zijn huis, door een tijger besprongen
en gescalpeerd.
Veldpolitie uit Benkoelen is naar Padaug-

betcea vertrokken. (Aneta).

Avontuurlijke tocht per "Satan"
Batavia, - Dinsdag.

De heer Ernst Grünfeld, die op 15 Augustus
1931 in een vijf meter lange boot, genaamd
"Satan:' uit Weenen is vertrokken, is hier
aangekomen. Oy. deze tocht _gi.n_Kde eerste
"Satan" verforen en werd. door een andere,
gelijknamige vijf meter lange boot vervangen.

(Aneta).

Half jaar voor verduistering
Batavia, - Dinsdag.

B., die op het kolonisatieterrein in de Lam-
pangs verduisteringen pleegde, is door den po-
litierechter tot een gevangenisstraf van zes
maanden veroordeeld. (Aneta).

Doodgewoon

Uit Hoorn wordt ons een krantenknipsel
gestuurd, waarschijnlijk uit een anti-revolu-
tionnair buurtblad. Zekere A. W. Tiemers uit
Amsterdam zet er naast elkaar eenige in Fe-
bruari en April 1933 in onze pers verschenen
zinsneden en eentge andere uit de jongs<.e
maanden, alle handelend over Colijn en uit-
eenwijkende oordeelvellingen bevattend om-
trent diens verhouding tot het fascisme. De
schrijver blijkt dit tegenstrijdige voorlichting
door ons blad te vinden en komt natuurlijk
met "Janus" aanzeulen.
Toch is de zaak volkomen begrijpelijk. als

men maar even doordenkt en de feiten van
een jaar geleden en van nu laat spreken, wel-
ke beide moeizaamheden de schrijver zich be-
spaard heeft.
In het vorig voorjaar opende Colijn de anti-

revolutionnaire verkiezingscampagne met een
Rotterdamsche rede, waarin hij verhaalde,
hoe hij een jaar tevoren nog geglimlacht had
over een verzekering van Mussolini, dat heel
Europa fascistisch zou worden en hoe hij daar'
nu gansch anders over dacht. Het was een
duidelijke zwenking van Colijn naar het fas-
cisme en wij hebben daarover toen herhaal-
delijk het onze gezegd.
Thans is het Colijn, die waarschijnlijk mede

dool' de principieele wijze, waarop de nieuwe
"Standaard"-redacteur prof. Anema tegen net
fascisme stelling heeft genomen. zich, met
kracht in diezelfde richting gewend heeft. Het
spreekt vanzelf, dat dit ook op onze eigen
houding jegens Colijn ingewerkt heeft.
Citaatjes zonder toeliChting zeggen niets en

kunnen slechts tot misleiding dienen.

Ingrijpen noodzakelijk

De .Limburgar Koerier" heeft in een drietal
artikelen ergerlijke bijzonderheden gepubli-
ceerd over het optreden van nationaal-socia-
listische propagandisten onder de in Limburg
woonachtige Duitschers. Deze Duitschers
moeten zich, voor zoover zij niet van harte
met beginselen en practijk van Hitler's benden
instemmen, in hooge mate onvrij en onveilig
gevoelen. Ook in ons land heeft men herhaal-
delijk staaltjes kunnen vinden van den on-
zachten drang, die door Hitler-agenten op in
ons land verblijvende Duitsehers wordt uit-
geoefend om zich aan te sluiten bij bepas lee
crganisaties, bijdragen te geven voor de "win-
ternulp" enz.
De "Limburger Koerier" toont zich "ver-

baasd", dat de regeering niet eerder heeft in-
gegrepen. Zij moet van de handelingen van de
Hitlerl1andlangers op de hoogte zijn geweest.
Het met kracht optreden tegen deze neeren
is, naar het Limburgsche blad terecht zegt, een
eisch van "billijkheid tegenover de in ons land
wonende Duitschers, die steeds door hun hou-
ding gewaardeerde gasten waren en daarom
recht hebben op afdoende Bescherming tegen
het heimelijke nazi-schrikbewind, waaraan Zij
thans bloot staan". Deze bescherming is even-
eens een eisch van het ,.gastreCht'·, waarop
vreemdelingen aanspraak mogen maken.
Wij zijn in het algemeen geen voorstanders

van regeeringsmaatregelen tegen alles en nog
wat. Maar in dit geval is naar ons oordeel geen
twijfel mogelijk: de regeering heeft de taak,
de politieke vrijheid van de in Nederland
woonachtige Duitsehers te waarborgen.

Reactionnaire propaganda

De onvermijdelijke heer Zimmerman heeft
te Haarlem voor de Maatschappij van Nijver-
heid weer eens het woord gevoerd. Het regen-
de weer schimpscheuten op de vakvereenigin-
gen, maar de spreker liet zorgzaam na. eenig
antwoord te geven op de vernietigende cri-
tiek, uitgeoefend op zijn artikel in het
"Haagsch Maandblad" over de vakvereeni-
gingsfinanciën. Daarentegen kwam het werk-
geversgezelschap geheel op zijn kosten, door-
dat een aanval werd ondernomen op het al-
gemeen kiesrecht, als berustende "op nume-
rieke basis", waardoor "onontwikkelden en be-
deelden" evenveel invloed hebben als zij, "op
wie de cultureele beteekenis van het land
steunt". Cultuur en geldbaait schijnen voor
den heer Zimmerman 'een en hetzelfde. In
werkelijkheid is het niet de cultuur, die hij
door afschaffing van het algemeen kiesrecht
bevorderen wil, maar den invloed der kapita-
listen. Hij verzekerde geen fascisme of dicta-
tuur te willen, maar wat hij beoogt komt neer
op een parlementaire dictatuur van de werk-
gevers over de arbeiders.
De stemmen tegen het algemeen kiesrecht

nemen toe. Geen wonder: de crisis blaast aan
alle reactie wind in de zeilen. Men zij er ech-
ter van verzekerd, dat wij waakzaam zijn.

Dubbele nationallicit

Het "Handelsblad" geeft uit ..bevoegde bron"
inlichtingen, hoe het mogelijk is dat graat
d'Ansembourg, hoewel zonder N~derlandsch
verlof in den oorlog Duitsch officier geworden,
niet hernaturalisatie kreeg en toch burge-
meester werd. Hij zou n.l. tegelijkertijd de
Nederlandsche en de Pruisische nationaliteit
bezitten. Dit is echter volgens de wet volslagen
onmogelijk. Het zou zoo in elkaar zitten dat
hij, door geboorte Nederlander, -later de Prui-
sische nationaliteit verworven had, dank zij
zoogenaamde zelfstandige naturalisatie tijdens
Zijn minderjarigheid in Pruisen en dit volgens
de Nederlandsche wet geen verlies van de
Nederlandsche nationaliteit doet intreden.
Na deze "inlichtingen" valt er nu werkelijk

heelemaal niets meer van te begrijpen. VOlgens
den "bevoegde" zou de graaf niet vrijwillig
in Duitsehen krijgsdienst zijn getreden. maar
krachtens Duitsche wettelijke verpttchttng.
Dan was hij dus Duitseher en geen Nederlau-
der en hij is daarna ook niet Nederlander ge-
worden, omdat hij niet genaturaliseerd is.
Thans wordt inderdaad afdoende ophe:de";"g

nog meer vereischt. Dubbele nat'onaliteit! Wie
heeft er ooit van gehoord? Soms een speetall-
teit voor graven?

ZEGT BIJ ELKEN AANKOOP UWEN
WINKELIER:

Verdediging
Mr. Van S te e n bel' g h e, die B. verdedigde,

wees er op, dat er geen enkel bewijsmiddel is,
waaruit blijkt. dat hier van een complot
sprake is. Hij meende, dat B. alles had be-
kend. Hij riep de clementie van de rechtbank
in voor dezen verdachte, die, vader van zes
kinderen, reeds bijria twee maanden preven-
tief zit.
Pg. mr. Was 1 and e r zeide, niet mlnder

dan de officier van justitie de vrijheid van
het woord een heilig goed te vinden. En als
vast komt te staan, dat de verdachten het
bun tenlastgelegde bedreven hebben dan
vindt hij, dat aal, een zeer ernstig fei't. Het
gaat er hier' echter om of ze inderdaad schul-
dig zijn. Tegen enkelen der verdachten is
reeds ten aanzien van geweldpleging geen
enkele aanwijzing gevonden. Kan hier boven-
dien van "openlijke geweldpleging" sprake
zijn? Alles heeft zich in groote duisternis af-
gespeeld.
Duidelijk, met citaten toonde spr. aan, dat

getuige Kool, de eenige wieris verklaringen
van belang Zijn, voor den burgemeester weer
anders had verklaard, dan voor den rechter-
commissaris en voor dezen weer anders als
thans voor de rechtbank, betreffende dat, wat
hij had gezien in de senuur bij de vernieling
van den auto.
Kool legt bovendien over wat hij gezien

heeft, thans gedetailleerde, positieve verkla-
ringen af. Hij had alles gezien. Maar de man,
die de stormlamp droeg, en deze laag droeg,
maar uiteraard beter dan K. van het licht
kon proriteeren. is veel mirtder positief.
Spr. drong ten slotte op vrijspraak aan
voor zün cliënten, de gebroeders S .en F. V.
Mej. mr. Sim ons, die H. V. verdedigde, meen,

de, dat van hetgeen haar cliënt ten laste was
gelegd geen SChijn van een bewijs geleverd
was.
Verdachte ging Kool halen om zijn vrouw

te verbinden, omdat de veldwachter het eenige
diploma voor Eerste Hulp bij ongelukken in
het dorp bezit. Is het dan te denken, dat H.
nog gauw gaat ranselen ook? Spr. sloot zich
verder aan bij wat mr. Waslander reeds had
gezegd.
Voorts legde zij een brief over van den pa-

troon van verdachte, waarin deze verklaart,
dat V. al jaren bij hem in betrekking is en
dat hij nooit iets "opruierigs" aan hem be-
merkt heeft. Ongevraagd is er een brief ge-
komen van een schoolhoofd, dat de familie V.
al jaren kent, en waarin hij de familie
schetst als vreedzame, ijverige menschen. Ten
slotte vroeg zij vrijspraak.

D.\l llits1;lr~ak werd vast~§steld op vandaag
over veertien dagen .

Ontploffing beschadigt lakfabriek
Venlo, - Dinsdag.

Hedenmiddag heeft in de lakfabriek van de
firma D. in de Sinselveldstraat een ontplof-
fing 'plaats gehad, waardoor groote materieele
schade aan de fabriek is toegebracht. Per-
soonlijke ongelukken deden zich niet voor.
De oorzaak van de ontploffing kon nog niet
worden vastgesteld.

Uit een taxi geslingerd
Rotterdam, - Maandag.

De 34-jarige J. L. H. van den Schiedamsche-
0g "a ""~"'= l:f.:~ ~",' -~Qjar;g. do ht.el't.w in

een't'áxi:'OP der, vBàeze;;~ing~1 ,sloeg oiiver-
wacht het portter open en daar de auto juist
door een bocht ging werden de beide inzrt-
tenden ui~ den waQ"ei1geslingerd en kwamen
zij op straat terecl;='t.
De geneeskundige dienst vervoerde vader en

dochtertje naar het z:ekenhuis aan den Cool-
singel. Daar bleek dat H. het linkerbeen had
gebroken en dat opname noodig was.
Het meisje was er met schaafwonden aan

het gelaat en handen afgekomen. Na verbon-
den te zijn, kon het kind naar de ouderlijke
woning worden vervoerd.

Zoo kweekt men lynch-stemming
[.J :3 - 0 I., It? _ I,

De pers schuldig?
Op deze wijze iraebi de

politie de aandacht
af te leiden

(Van onzen speelalen verslaggever).

Oss, - Dinsdag
De laatste aanslag, die in Oss is gepleegd,

is een zeer bijzondere, en ook zijn oorzaak is
ongewoon. Wij bedoelen dien, welke ts ge-
pleegd op den journalist Hans Nesna en een
persfotograaf, beiden uit Amsterdam. Aan
dezen overval is de overheid te Oss zeker niet
geheel-en-al onschuldig, gezien het feit, dat
ze de laatste maanden een stelselmatige actie
heeft gevoerd tegen de groote pers en haar
vertegen woordigers,

Men weet dat de misdadigheid in Oss bui-
tengewoon groet is. Nog onlangs hebben wi]
ons met deze kwestie uitvoerig bezig gehouden
en daarbij kwamen wij tot de conclusie, dat
de overgroote meerderheid der inwoners fat-
soenlijke menschen waren, maar dat een
troep, die bekend staat als de kerels uit het
"milieu", een schrikbewind voert, niet slechts
in de gemeente zelve, maar in geheel Oos-
telijk Brabant. Dit is voldoende belicht, en er
kan nu dus over gezwegen worden.
'Maar een andere en zeer ernstige kant van

de zaak is deze: men schroomt, ook van otfi-
cieele zijde, geenszins, de pers er van te be-
schuldigen, dat deze Oss onverdiend een slech-
ten naam bezorgt. Dit leidt er thans toe,
dat journalisten, die voor hun werk naar hier
komen, waarlijk in levensgevaar verkeeren!
Dit is geen overdrijving. Er zijn tal van

kran tenschri.i vers, dle hier frappante staal tj es
van kunnen vertellen. En de aanslag, die drie
dagen ge!eden op onze beide Amsterdamsche
collega's is gepleegd, spreekt boekdeelen; het
eenige, dat nog verwonder.i.ng wekt is, dat deze
u.tbarsttng zoo lang op zich heeft laten
wachten.
Wij zullen eens nagaan, waarop deze aan-

slag -- die als door een wonder nog geen
dooden heeft geëischt - een min of meer ver-
klaarbare reactie is. Want bij een onderzoek,
dat wij vanmorgen hebben ingesteld, kwamen
enkele verrassende dingen aan het licht.
Men moet dan weten, dat alles wat vroeger

(een jas,r of vijf, zes geleden) in Oss ge-
beurde, met den mantel der zwijgzaamheid
werd bedekt. Niemand kwam er iets van te

weten, als er weer eens een paar hofsteden
afbrandden of als een lastige vent Uit den weg
werd geruimd.
De laatste jaren veranderde dit echter' de

ontwikkeling van de moderne journalistiek
leidde er toe, dat de groote pers bekend
maakte, van welk een omvang de criminaliteit
te dezer plaatse was. Ze deed dit geenszins,
om sensationeel nieuws te brengen, doch uit-
sluitend om te Wijzen oP een misstand, waar-
aan het eene menschenleven na het andere
geofferd werd.
Nimmer is dat erger geweest dan het laat-

ste jaar. In Oss met z'n vijftienduizend in-
woners zijn in twaalf maanden méér men-
schen op gewelddadige wijze gedood dan in de
driekwart-millioenenstad Amsterdam. Het per-
centage vechtpartijen is er hooger dan waar
ook. Twee, drie boerderijen, die in één et-
maal afbranden is er tegenwoordig niets bij ..
zonders. Slappe maatregelen zooals een ver-
bod om zakmessen te dragen, blijken in de
practijk niets uit te halen; geen mensch die
zich er aan stoort, en 't wordt met den dag
erger.

Vooral de laatste vier weken is dit gevaar zeer
ernstig geworden, gelijk ons vandaag bleek.
Het geval van Zaterdag staat n.l.

niet OP zichzelf!

Ook wij zijn nog eens poolshoogte gaan ne-
men in de caretjes in de buurt van het
Schaykscheveld en den Berghemscheweg, waar
de Amsterdamsche journalisten overvallen
zijn. Schijnbaar toevallig brachten wij het
gesprek met enkele bezoekers op de artikelen-
reeks die de oud-kinderrechter mr. De
Jon g h geschreven heeft. Én uit den mond
van één der kerels hoorden wij: "We kennen
dien vent nou. Laat 'em maar oppassen dat-ie
hier in het vervolg uit de buurt blijft". En
voorts werden in den 100:Rvan het gesprek nog
onverbloemde bedreigingen geuit tegen enkele
dagblad-correspondenten uit Oss, tegen den
teekenaar Jo Spier, en tegen een paar redac-
teuren van het Algemeen Handelsblad en van
de Arbeiderspers (welke laatste het maar beter
vond zich niet aan de heeren voor te stellen!)

Ossche methode
Zóó staan de zaken. De aanslag op de col-

lega's van "Het Leven" is volkomen gebeurd
volgens de in Oss gebruikelijke methode: niks
laten merken, gewoon meepraten, en plotseling
in de duisternis een mes trekken en er op los
steken. Door zijn tegenwoordigheid van geest
heeft Nesria althans Zijn leven kunnen red-
den; had hij zich een oogenblik later gebukt,
dan was hij het vijfde slachtoffer in korten
tijd geweest. Hij is er nu ernstig gewond af-
gekomen. De fotograaf, in wiens richting een
vlijmScherp mes was geworpen, zag nog juist
kans om dit te ontwijken.
Krantenlui moeten nu eenmaal dikwijls in

Oss zijn; dat ligt niet aan hen, maar aan
Oss en aan de Ossche politie. Zoodra zij het
station verlaten hebben, verkeeren zij in
levensgevaar. Zij hebben er geen zin in het
voorbeeld te Volgen van een bekend advocaat
uit Den Bosch, die nooit ongewapend naar Oss
gaat. Evenmin kunnen zij onder politie-be-
scherming hun werk doen. Maar zij staan bloot
aan hetzelfde ernstige gevaar, waaraan onze
beide Amsterdamsche collega's ternauwernood
zijn ontsnapt.

"Neen, dit niet, want dit is
Duitseh. Het staat in het
boekje van het Boycot-
bureau!"

Boekjes à 7! cent verkrIJgbaar bl.] het
plaatselijk Boycotbureau of bij het
Centraal Bureau. ArnsteJ 224. Amster
dam.

Y)c

Schuldige ontdekt
Sedert kort heeft de gemeentelLike overheid

nu de ware schuldige aan deze ellende ont-
dekt! Dat is de Pers. En zeer kWistig wordt
dat alom verteld. Ja, er zijn zelfs gevallen
bekend van misdrijven, waarbij de politie, toen
ze ter plaatse kwam, zich niet direct met
slachtoffers en daders bemoeide, maar geen
andere kopzorg had dan te zeggen: "En denk
er om, als ze van een krant komen dan mag je
geen woord zeggen ... "
Terwijl burgemeester
Ploegmakers in inter-
views eenvoudigweg
zegt, dat 't lang zoo
erg niet is, maar dat
de kranten de affaire
tot groote afmetingen
opblazen.Vermoedelijk
me en en politie en bur-
gemeester, dat zij op
deze manier de crimi-
naliteit beperken!
Deze en dergelijke

uitlatingen, die her-
haaldelijk en in ver-
schulenden kring zi.i~
gedaan, en die verder
gecolporteerd werden
door pamfletten e.d.,
hebben een deel der
bevolking in een
stemming gebracht,
die gevaar oplevert
voor de vertegenwoor-

1
digers der groote bla-
den, zoowel die in als Mr. PLOEGMAKERS
buiten Oss wonen.

De burgemeester moe t daar een einde aan
maken! Als hij meent op deze wijze de groote
pers voor zich in te nemen, is hij lichtelijk
abuis. Doch het is ongehoord, dat men van
hoogerhand, van officieele Zijde, de menschen
in deze lynch-stemming heeft gebracht. Het
lijkt bedenkelijk veelap afleidingstactiek, om
de' groote criminaliteit te verdoezelen .
Maar die bestaat toch. Ze is veel en veel

grooter dan waar elders, en verdwijnt niet
door een aanslag op een paar Joumansten. Als
de Ossche politie dat niet begrijpt, mogelijk
zal de procureur-generaal, als fungeerend
directeur van politie Voor Brabant en Limburg,
het dan inzien.
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10 CENTS PER REGEL· PLAATSING
IN DE GEHEELE ARBEIDERSPERS

Geboren:
NELLY,

Dochter van
MART VEGA-DE GROOT.
JAAP VEGA.

Amsterdam, 2 April 1934.
Mauvestraat 65 III.
Kweekschool v. Vroedvrouwen,

Camperstraat 17.
2512-8

Verloofd:
EKE WIJBENGA

en
ALT LIEMBURG.

lste Paaschdag 1934.
Geen receptie.

1000

Woensdag 25 April trouwen
te 's-Gravenhage
MARTHA VAN LOOZENOORD

en
GERRIT W. MELCHERS Jr.

Assen, » 3 April 1934.
Warga,

Toekomstig adres:
Wingerdstr. 62, 's-Gravenhage.

Geen receptie.

Ara b isch e koffie
met Jamaica-rhum,
geglaceerd in edel- .
cacao, zilver deco-
ratie.

1000

LIEVE PA.
Hartelijk gefeliciteerd met Uw

'Osten verjaardag.
MOE.
SIMON.
MAUTJE.

Amsterdam, 4 April 1934.
2519-8

Algemeene kennisgeving.
Heden overleed onze lieve-

ling
JANNA PIETERDIENA,

in den nog jeugdigen leeftijd
van 2 jaar.
De diepbedroefde Ouders:

A. VISSER.
T. VISSER-POL
en kinderen.

Brunssum, 31 Maart 1934.
Begrafenis Woensdag v.m.

9.30 uur.
2505· 16

Tot ons leedwezen overleed
hedenmorgen door een nood-
lottig ongeval, op den nog
jeugdigen leeftijd van 15
jaar, ons geacht medelid

CORNELIS HUTTING.
Namens
V.V. "Leeuwarden".

Op Paaschzondag overleed
na een geduldig lijden onze
lieve Man en Vader, Be-
huwd- en Grootvader

TOMAS VAN MAANEN.
in den ouderdom van 70 jaar.

R. VAN MAANEN-
KLOOT.

Kinderen, Behuwd- en
Kleinkinderen.

E:Iilversum, 1 April 1934.
Geuzenwèg 288.
De begrafenis zal plaats

vinden op Woensdag 4 April
a.s. op de Naarder Begraaf-
plaats. Vertrek van het sterf-
huis half twee.

Hiermede vervullen wij den
droeven plicht U kennis te
geven, dat wij getroffen wer-
den door den zwaren slag
van het overlijden van onzen
geliefden Man, Vader, Be-
huwd- en Grootvader, den
heer

GEORG HERMAN
KELLERSMANN.

na een kort en smartelijk
ziekbed, in den ouderdom
van 74 jaar.
Wed. G. H. KELLERSMANN,

geb. M. W. TOSSERAM.
E. DE VRIES-

KELLERSMANN.
J. P. L. DE VRIES.
Nieuwer-Amstel:
C. C. DE KRUIF-

KELLERSMANN.
1. L. DE KRUIF.
G. H. KELLERSMANN.
J. KELLERSMANN-

LAATSCH
en Kleinkinc:\eren.

Amsterdam, 31 Maart 1934.
Bilderdijkstraat 184II.
De teraardebestelling zal

plaats hebben Woensdag 4
April a.s. tegen 1 uur, op de
Nieuwe Oosterbegraafplaa tso
Vertrek van het sterfhuis
12.30 uur.

.................... ~2~b1~3~3~

Heden overleed in den
ouderdom van ruim 87 jaar
onze lieve Moeder, Behuwd-
en Grootmoeder, Mevr. de
Wed.
DINA v. AMERONGEN-

ROMIJN.
Uit aller naam:
D. v. AMERONGEN.

Amsterdam, 2 April 1934.
Rapenburg 17.
Begrafenis Woensdag 4 April,
11 uur vanaf het sterfhuis.

__________________ ~2~51~.'7 14

Heden overleed onze ge-I
achte Secretaris, de heer

J. BLIEK.
AIS partijgenoot, vriend en

strijder, een rust zacht. I
Bestuur en leden
Afdeeling Koudekerke
(Zeeland) S.D.A.P.

2 April 1934.

Voor de vele bewijzen van
deelneming, ontvangen bij het
overlijden van onzen besten
Vader, Behuwd- en Grootvader

JAN MODDERMAN,
betuigen wij onzen hartelijken
dank.
Groningen, Maart 1934.

Uit aller naam:
Wedw. MODDERMAN--BUS.

Heden overleed de zoon van onzen patroon, de heer WACHT THANS NIET LANGER
HAL F AP RIL a.s. maken wij een aanvang met
de verzending van het eerste deel in onze nieuwe

A·R·B··O
jaargang 1934-35. In de komende sene zullen
dit keer de volgende romans verschijnen:

April 1934.

JAN FUSELIER

JO DE WIND.
Zijn nagedachtenis zal nog lang bij ons in herinnering

blijven.

Het geheele personeel der Hand.
Venn. der Firma GAZAN.

Amsterdam, 31 Maart 1934.

KONINKRIJK OER NEDERLANDEN

S. FRANKE:
Een oorspronkelijke roman van den socialistischen schrijver S. Franke.
Hij geeft ons hier den verderen levensloop van een groepje Hollandsche
soldaten van de Koloniale Reserve. die geZamenlijk met één van onze groote
schepen uit Amsterdam vertrokken naar Ned Indië Daar zullen zij de
eer en de grootheid van het Moederland moeten bevestigen, daar maken
ZIJ kanrus met het harde leven van den Indischen soldaat. OP prachtige,
eenvoudige Wijze beschrtjf't de auteur ons hun leven. vertelt hij ons va~
hun asprra.tres. doet hiJ. ons gevoelen, hoe moeilijk de "Indische Jaren
voor deze Jonge kerels zijn. .
Een boek, dat een waarschuwing. zal kunnen zijn voor allen, die wellicht
nog mochten gelooven in roemrijke heldendaden in de verovering van
een prachttge positie. in de mogelijkheden van' "carrière maken" door
deze Jonge menschen, die. de werfagent bereid vond zich voor een klein
handgeld te laten tnschrrjven als "koloniaal"
Een boek, dat geschreven Is door een. kriap .schrijver. die het leven van
deze Jonge menschen precies kent en dto zijn figuren voor ons doet leven.

Juni 1934.

HET ATELIER VAN
MARIE CLAIRE

MARGUERITE AUDOUX: •
Heel knap vertaalde Marie W. Vos
voor ons dit fijne Fransche
boekje, dat reeds lang op een
Hollandsche bewerking wachtte.
De "Proletarische Vrouw" bracht lang geleden als feuilleton Marguérite
Audoux' eerste boek. getf tel d .,Mane Claire" en velen hebben sindsdien
ver~alwend naar de. UItgave v~n dIt .,vervolg": ..Het Atelier van Mane
Claire Uitgezien. Dit boek vertelt ons, hoe Marie naar de groote stad
Parijs is getrokken en daar werk heeft gevonden als naaister op een van
de vele ateliers, die voor gegoede klanten werken
En de schrijfster .teekent ons dit bedrijf en de werkgever en werkneemster
op Uitnemende WIJze.
Wij .zijn er van overtuigd, dat onze A.R.B.O.-abonné's met groote belang-
stelhng het prachtige verhaal .van de levens der verschillende meisjes
zullen volgen, dat zij met de schrtjrster zullen gaan houden van MevrouW D.•
die de zaak drijft, dat zij zich zullen verwarmen aan de kameraadschap die
deze groep samenwerkenden bmdt.
Dit Is een boek, dat onze vrouwen sterk zal boelen en dat geen onzer
mannen ongelezen mag laten.

Augustus 1934.

B. TRAVEN: REGEERING

2514--40

Ondergeteekenden betuigen,
hiermede hun hartelijken dank
voor de vele blijken van be-
langstelling, ondervonden bij
het overlijden van onzen lieven
Zoon, Broer en Zwager

ELIAZER VAN KOLLEM.
Uit aller naam:
Fam. S. VAN KOLLEM.

Amsterdam, 3 April 1934.
2509-11

Voor de talrijke bewijzen van
hartelijke sympathïe, die ik
mocht ondervinden op 14 Maart
j .l., waardoor deze dag voor mij
tot een onvergetelijken feestdag
werd gemaakt, betuig ik langs
dezen weg aan allen, die daar-
toe hebben bijgedragen, in wel-
Ken vorm ook, mijn innig har-
teli.iken dank.

MARIE v. EYSDEN-VINK.
Den Haag.

4 pCt Nederlandsche Staatsleening 1934
uitgegeven krachtens de Leeningwet 1934

groot nominaal f 900.000.000
waarvan de deelneming tot een bedrag van f 230.000.000.- is verzekerd.

KOERS VAN UITGIFTE 100 PCT.
Schuldbewijzen aan toonder groot fl000.-, f500.-enf100.·

Anosuaar à pari, bij uitloting, in ten hoogste 40 jaar, te beginnen 1 Mei 1935

RENTENDE 4 pCt.
Coupons betaalbaar 1 Mei en 1 November.

De Inscb-Iivînz g-esr.hiedt op:

Donderdag 12 April ~934
van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur

met recht van voorkeur voor houders van niet-uitgelote obligal;iën der
aflosbaar gestelde Nederlarrdsche Staatsleeningen t. w. I

4 pCt. STAATSLEENING 11n6, aflosbaar 1 October 1934,
4Yz .. .. 1916,.. 1November 1934,
4% .. " 1917,,, 1Augustus 1934,
4Yz " " 1928,.. 1 October 1934,
5 .. Tweedp.. 1932,,.. 1 Mei 1934,

te Amsterdam: bij het AGENTSCHAP VAN HET MINISTERIE VAN FINA'NCI~N, .
Heerengracht 344/346;

te Rotterdam: bij de BIJBANK van DE NEDERLANDSCHE BANK, Boompjes 72a,

alsmede bij DE AGENTSCHAPPEN van DE NEDERLANDSCHE BANK te:

deze kantoren kosteloos verkrijgbaar.

De storting van het verschuldigde wegens toegewezen schuldbewij zen moet geschieden
te Amsterdam bij DE NEDERLANDSCHE BANK en elders ten kantore van inschrijving op:

Dinsdag 1 Mei 1934
vóór lZ.:W uur n.m,

Vl)()r verdere hijzonderheden raadplege men het prospectus,

's-Ora venhage,
Groningen,
's Hertogenbosch,
Leeuwarden,

Leiden,
Maastricht,
Meppel,
Middelburg,

Alkmaar,
Almelo,
Arnhem,
Deventer,
Dordrecht,
Inschrij vingsbil] etten en prespeetussen zij n bii

's-GRA V .l£NHAGE, 3 April 1\);)4.

de schrijver van den in Holland
in beslag genomen roman "Das
Vaterland", welke zoojuist in
de Nederlandsche taalonder
den titel

HEINZ LIEPMANN

HET
VADERLAND

PRIJS ING. f2.25 - GEB. f2.90
bij ons verscheen.
Liepmann vertelt. zijn lezers van Duitach-
land. Van het Duitsenland onder het be-
wind van Hitler en zijn trawanten. Hij
vertelt hun van de terreur, waaronder het
Duitsche volk, sinds Hitler de macht heeft
gekregen, gebukt gaat, maar hij licht zijn
lezers bovendien in over den heldhaftigen
strij d van die kleine groepen, die ondanks
terreur hun ideaal hoog houden en met
illegale middelen den kamp voor de vrij-
heid blijven voeren,
Het is een documentatie-roman en één dien
gij zeker moet lezen. Hij is verkrijgbaar
alom in den boekhandel en kan besteld
worden bij onze agenten.

N.V. De Arbeiderspers - Afdam

Nijlnegen,
Tilhurg,
utrecht en
zwolle.

De Minister'van Financiën,
OUD.

Het Congres plaatste
de groote vraagstuk-
ken midden in de
belangstelling.
Zorgt thans op de hoogte
te blijven: neemt heden
een abonnement op het
maandblad, dat alle stroo-
mingen en problemen gron-
dig behandelt:

De Seeialistische Gids
Noteer mij voor:
a: de April-aflevering van

DE SOCIALISTISCHE GIDS
à t 1.-.

b.: een abonnement op
DE SOCIALlS'l'ISCHE GIDS
à 50 cent per maand met

Ingang van .
te betalen per maand. kwartaal,
halfjaar. jaar.

Naam:

Adres:

Woonplaats: """ " ..
Kan In open enveloppe als druk-
werk, met ot zender postzegel
worden verzonden:
Aan N.V. DE ARBI;IDEI{!sl'l,[tS

A(II,l. SOt'. Gids.
Post.hus SUO - A'dam

ELKE ABUNNr;
B e z U IHj 'I' ONS
E.;N Nil_ lJ W ~; N
ABONNr; Ol'

"VOLKSBLAD"

Ook in deze serie brengen wij een rom.an van den genial en schrijver
B.. Traven. Velen van u. zullen zich zijn geestige ..00odenschip" nog
hermneren;, Op zoo mogel ij k nog humortsttscher wijze beschrijft hij ons m
"Regeermg de dictatuur in MeXICOen als ons nog niet dUidelijk was dat
dictatuur en corruptie hand in hand gaan, beter dan wie ook za:l de
schrijver In zijn romantische verhaalons dit doen gevoelen T de Jong
die op .knappe Wijze ..Doodenschip" vertaalde, verzorgt ook d~ Hollandschè
bewerkmg van dit boek Men kan Zich bIJ het ontvangen van dit derde
nummer dus verzekerd houden van een aanwinst voor zijn bibliotheekje.

October 1934.

FRITZ ROSENFELD: TWEE CHINEESCHE
LEGENDENOnze Oostenrijksche partijgenoot F. Rosen veld,

redacteur van de "Wiener Arbeiterzeitung" en
schrijver van zeer goede kinderboeken en romans,
stond ons de vertaalrechten af van een tweetal Chfneesche Legenden.
De eerste, getiteld "De Goudfasant". brengt ons in aanraking met een
machtig mandarijn in het Chineesche rljk, die zijn rnaent echter op allerlei
oneerlijke manieren heeft veroverd. Hij is bezitter van een goudfasant, de
vogel die aan zijn meester "het geluk" brengt. Ieder jaar komen echter een vier-
tal dagen, dat de mensch zich zelf heeft te bezinnen en alleen is. In deze
eenzame dagen probeert hij een feest te arranzeeren, dat hem echter een-
zamer dan ooit achterlaat...... De goudfasant is bovendien verdwenen.
De tweede legende, .,Mitsanoboc". geeft het verhaal van den dokter, die
beroemd kon worden. maar die zich, eenvoudig als hij is. getroffen door
het leed der armen, aan deze armen wijdt.
E.en paar heel fijne verhalen, met sociale strekking, die ieder lezer zal
weten te waardeeren om hun oprechten eenvoud.

December 1934.

ANDRE BAILLON~ p
In sappig Vlaamsch heeft de knappe schrijver Anton Thiry ons dit
geestige Fransche boek van Baillon oververteld. Het speelt in het gehucht
"Dreiboomkensberg" in Vlaanderen.
De artist en mijnheer heeft er zich met zijn eenvoudige vrouw gevestigd
:~nv~~~~rgaat er den heerlijk sterkenden invloed van den landelijken

Hij. beschrijft. er ons Zijn huis, Zijn kippen, zijn buren, het station, het
kleme r'aactrruj s, de broeders uit het trappistenklooster het mooie, vette
~laamsche land, en dat alles op een onnavolgbaar geestige wijze.
Een boek, waaraan schrijver en bewerker zeker veel vreugde hebben be-
leefd, een boek dat WIJ een ieder van harte kunnen, aanbevelen.

Februari 1935.

I. NEMIROVSKI: DE ZAAK COURILOFF
De Russische s()hrijfster van het bekende en goed ontvangen boek "David
Golder" beschl'lJft ons III "De Zaak Couriloff" een episode uit den strijd
der Russische terrol'lsten tegen de~ Czaar en zijn hooge ' dienaren. De
Minister van onderwijs "Counloff heeft een aantal jongere menschen
laten dooden, die zich sol idatr .hadden verklaard met de stakende arbei-
ders. De terrol'lstlsche organtsatte beslutt nu hem te laten vermoorden en
deze moord wo:-dt opgedragen aan de hoofdfiguur uit het hier besproken
boek. Hij zal zich. om zich -met de il'ewoonten van den minister op de
hoogte te stellen, aanbIeden .als hutsdoktor en. wordt inderdaad als zoo-
danig aangesteld. Nu leert hl] echter dell mllllster in den dagelijkschen
omgang kennen en er groeit een rnenschel ijke genegenheid voor dezen man
die weinig gelukkige momenten m zrjn teven heeft gehad en die als dienaar
van. den Czaar meent zijn plicht te doen. En gelukkig, Couriloff ~alt door
Intnge in ongenade en gaat als mintster heen. De. moord is als afschrik-
wekkend voorbeeld niet noocus. De dokter .IS bevrrjn en probeert mee te
bevorderen, dat de oud-minister in FrankrIJk te zamen met zijn vrouw
nog een gelUkkigen ouden dag zal nebben: Dan. roept echter. als de op.
volger als. minister faalt, de Czaar zun ouden mirnster terug en hij gaat
want het IS zijn plicht. En nu kan de aanalag niet worden nagelaten en zai
de mimster vallen als slachtoffer van dien pllcht.
££en zeer goed boek. vol teere menschelijkheid en schroom, vol oak van
de hardheid van het leven.

Daarnaast ontvangt iedere inteekenaar als gratis premie een
exemplaar van onzen

NAAR HET LICHT-KALENDER
terwijl hij eveneens gratis een abonnement op ons tijdschrift
voor boekenvrienden, getiteld

DE BOEKENMOLEN
ontvangt. Voor dit alles betaalt hij slechts de somma van

NEG E N GULDEN
welk bedrag in 6 tweemaandelijksche termijnen kan worden
voldaan. - Wacht thans niet langer en stuur ons onderstaand
inteekenbiljet toe.

N.V. DE ARBEIDERSPERS A'DAM
INTEEKENBILJET

Aan de N.V. DE ARBEIDERSPERS
Ard, Uitgeverij, Hekelveld 15, Amsterdam

r..s.
Ondergeteekende bericht hierbij, dat hij (zij), aanvangende met den
jaargang 1934-'35 tot wederopzegging toe, wenscht In te teekenen op de
A.R.B.O. (Algemeene Homan Bibliotheek ..Ontwikkeling") en zich verplicht
het daarvoor verschulcügd bedrag. groot negen gulden (f 9. ) te voldoen
in zes tweemaandelijksche termijnen van t 1.50.

Handteekening: .............................................................
NAAM: ....., , ~ , '" .
ADR,ES: ..................................................................................................
WOONPLAATS:

BON UITSLUITEND VOOR NIEUWE ABONN,É'S
Aan de N.V. DE ARBEIDERSPERS
Afd Uitgeverij. Hekelveld 15, Amsterdam

L.S.
Onctergeteekende, die zich hierbij opgeeft als nieuwe abonnè OP de
A.R.B.a., wenscht gebruik te maken vall het voorrecht om den roman van
VICKY BAUM, TOONEÉUNGANG. in plaats van voor t 1.50, gebonden, te
koopen voor den uitzonderingsprijs van f 0.90. Zijn naam en adres volgen
h.ieronder.

Handteekening:

NAAM:

ADRES: ......................................................................... ,.. .
WOONPL..ATS: , : .

DE;~K EROM, DAT HE TGEWENSCHT IS DUIDELIJK TE SCHRIJVEN EN
VOLLEDIG .IN :rE VULLEN!
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Een historisch
congres

De partij toont zich
haar taak waardig

Een congres vol ervaringen van groote
beteekenis Voor de partij was onze utrecht-
sche driedaagsche krijgsraad. De partij gaf
zich een nieuwen, jongen voorzitter van
sterke energie. Van haren heengeganen
voorzitter nam zij afscheid in die innige
kameraadschap, die de partij kenmerkt.
Voor de twee leden, die haar bestuur ver-
lieten, de een onvrijwillig, de ander vrijwil-
lig, tot ander, hoogst belangrijk partijwerk
geroepen, onze vriend Matthijsen, koos het
congres twee anderen, van wie voor de
daadkracht onzer beweging de beste ver-
wach tingen gekoesterd mogen worden: den
voortvarenden v. d. Kieft, die van vroeger
het klappen van de zweep reeds kent, en De
:Miranda, die als Amsterdamsch gemeente-
bestuurder Voldingend getoond heeft over
welke geestkracht hij beschikt. In den
zwaren tijd die haar wacht, blijft de partij
geharnast in haar bestuur. En op den
eersten congresdag, bij de bespreking der
werkzaamheden van het afgeloopen jaar,
bleek reeds hoe de afgevaardigden, bij allen
noodzakelijken crrtischen zin en oplettende
aandacht voor de handelingen der leiding,
van de onbreekbare aaneengeslotenheid der
partij in de stormen van den tijd vervuld
waren.

~aar vooral in het lange, zware en grondige
debat, dat de beide laatste congresdagen in
beslag nam en dat aan alle groote vraagstuk-
ken gewijd was, waarvoor onze beweging zich
gesteld ziet in deze ernstigste dagen, die zij
ooit beleefd heeft, toonde de partij zich geheel
OP de hoogte van het historische oogenblik,
waarin de arbeidersklasse van West-Europa
thans staat. Zij verleende aan die vraagstuk-
ken de oplossing, die ware staatsmansblik en
ernstig verantwoordelijkheidsbesef voor het lot
van land en volk vergen. Indien op een harer
vorige [aarlijksche beraadslagingen, dan kan
de partij op deze jongste dagen van grondig
beraad en feillooze keuze trotsch zijn.
Drie van de vier fundamenteele resoluties,

aan het oordeel van het congres onderworpen,
werden, zonder dat in de discussie van eeniger-
lei principieele afwij king' bleek, met algemeene
stemmen aangenomen. Dit was vooreerst het
geval met de resolutie, die naast de leidende
arbeidersklasse ook de andere door het kapt-
t~lisme uitgebuite en bedreigde groepen, de
kleme middenstanders, de' kleine boeren, de
intellectueelen oproept tot den strijd voor een
nieuwe maatschap . orde. In een pers, die uit
onwetendheid of moedwil al onze oogmerken
vervalsent. heeft men dit voorgesteld als een
nieuwe oriënteering, uit vrees voor het fas-
cisme voortgekomen. Reeds de volstrekte een-
stemmigheid van het besluit getuigt ervan,
dat hiermee slechts een oude methode der
partij opnieuw, in een moment van groote
beteekenis, met nadruk bevestigd is.

I)e tweede resolutie betrof den vastberaden
strijd tot verdediging van de democratie. Met
welk een hartstochtelijke inspanning, waarlijk
aan beter en waarachtiger doel besteed, is het
nu meer dan een jaar lang door al onze tegen-
standers voorgesteld, alsof de partij voor de
democratie onbetrouwbaar zou zijn. Het is een
campagne, waarop de bourgeoisie slechts met
schaamte zal kunnen terugblikken. De partij,
groot geworden door den strijd voor demo-
cratie tegen het oude anarchisme eerst, tegen
uitgetreden socialisten met dictatuur-begeerten
later, groot geworden niet in de laatste plaats
door den strijd voor het volstrekt demoera-
tische kiesrecht, dat zij moest veroveren op
de burgerklassen, die zich thans de eerstge-
roepen hoeders der democratie noemen _ die
partij zou ooit de democratie kunnen ver-
loocbenen, door een onzer gestorven kame-
raden eenmaal genoemd: "de tucht, waarin
wij leven"? Het congres heeft door zijn een-
stemmige uitspraak nogmaals haar demo-
cratisch beginsel boven allen tWijfel gesteld en
daarmee aan een woesten demagogischen veld-
tocbt een onherroepelijk einde gesteld. Op-
nieuw bleek, dat de waarheid tegen elke
leugen toch moet zegevieren.

Wat voorts de resolutie bet;reft, waarbij de
partij besloot op den grondslag van een te
stichten wetenschappelijk bureau in samen-
werking met de vakbeweging een actueel plan
te doen ontwerpen voor de in de verwoestingen
van den kapitalistischen chaos zoo dringend
geworden socialistische ordening en daarvoor
een weergaloaze actie te ontplooien die alle
al1tikapitalistiscbe volksgroepen zal hebben te
V€l'eenigen, - vriend en vijand zou zeer ver-
keerd doen, door uit het feit, dat hierover in
de discussie weinig gezegd is, af te leiden, dat
deze zaak niet sterk leeft in onze beweging.
Reeds de omstandigheid, dat deze resolutie
berustte op een streven, door niet mlnder dan
dertig partij afdeelingsn uit alle hoeken van
het land tot uiting gebracht, toont het tegen-
deel aan. Het is ons allen hiermede de heiligste
ernst. Men zal dit spoedig genoeg gewaar wor-
den. Nooit was de tijd zoo gunstig. Wij zullen
anes in het werk stellen, om vooroordeelen,
ongeloof en tradttlonesj gekweekte vijandschap
jegens onze partij te doen zwichten. Het be-
lang der sansene VOlksgemeenschap eischt het.
In een tweede artikel zullen wij de beteeke-

nis van het hoofdrnoment van het congres, de
na beWogen·beraadslagingen met zeer groote
meerderheid aanvaarde resolutie over oorlogs-
gevaar, in heel haar wijde strekking uiteen-
zetten.

Waarom steun aan den landbouw? molken en het land mag niet braak blijven
liggen.
Deze factoren vormen het eerste uitgangs-

punt van het landbouw-crisisbeleid der regee-
ring. Onmiddellijk sluiten zich hierbij aan een
streven om den export zooveel mogelijk te be-
vorderen en om het verleenen van financiee-
len steun te vervangen door teeltbeperking,
ten einde het verbroken evenwicht tusschen
vraag en aanbod te herstellen.
Hier heeft men in een notendop de grond-

gedachten der landbouw-crisispolitiek samen-
gevat.
Met deze wetenschap toegerust, willen wij

In onze volgende artikelen nagaan op welke
wijze zij haar toepassing in de practijk heeft
gevonden.

B.V.M.A. contra cafémusici

Eiseli van dwangsom voor toekomstige
overtredingen toegewezen

Amsterdam, - Dinsdng,
Dezer dagen had de B.U.M.A. in kort ge~lg

de musici gedagvaard van het caré-restaurünt
"De Kroon" te Amsterdam, omdat zij do : de
B.U.M.A. beschermde muziek, zonder toestem-
ming in het openbaar hadden uitgevoerd. De
B.U.M.A. vroeg den president der rechtbank in
dier voege vonnis te wijzen, dat voor toekom-
stige overtredingen een dwangsom zal moeten
worden betaald.
De rechtbank heeft heden den eisch toege-

wezen en een dwangsom gevorderd van 1100.-,

Na het ongeluk te Woerden

Een der auiomobilisien
overleden

Woerden, - Dinsdag.
Een der slachtoffers van het auto-ongeval

dat Zaterdagavond op den Utrechtsche straat-
weg plaats vond, de 21-jarige chauffeur
Paasse uit Rotterdam, is zonder tot bewustzijn
te zijn gekomen overleden.
De toestand van Bakker, den anderen ge-

wonde, is nog zorgelijk.
Zooals men weet kwamen beide automo-

hilisten in een sloot onder hun auto.

VOLKSBLAD - TWEEDE BLAD
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OPROERIGE KRABBELS
Gevaarlijke vraag

"Alleen moest de S.D.A.P. zich eens
afvragen: wie heeft mannen als Zwert-
broek, de O.S.P.-ers en ten slotte de
communisten opgevoed? Uit welke pae-
dagogie is de mentaliteit voortgekomen,
waartegen de moederpartij zich thans
verweert? De heeren Zwertbroek, De
Kadt, Wijnkoop c.s. hebben in de S.D.
A.P. hun levensrichting geleerd, de
appels vielen niet ver van den boom."

Aldus sprak "De Tijd" in het Avondblad van
20 Maart.
Wij zouden het blad in gemoede wlllen aan-

raden, voorzichtig te zijn met deze vraag. Want
als men deze appel-en-boom-theorie stelsel-
matig ging toepassen, zouden onze katholieke
vrienden van een koude kermis thuis komen.
Niemand heeft er aan gedacht, toen mr.

Feber's boek over de katholieke misdadigheid
verscheen, openlijk te vragen: wie heeft deze
menschen "opgevoed"? Niemand heeft ook nog
naar den boom gezocht, waarvan niet verre de

appeltjes in Oss val-
len, die het Neder-
landsche volk zoo
zuur smaken op de
tong. Integendeel. wij
laten ons dan door
bladen als "De Tijd"
de theorie aanmeten,
dat men zulke lieve

jongens eigenlijk op een statistiek niet als
katholiek mag meerekenen, want als zij dat
waren, dan zouden zij geen misdrijven plegen.
Hetgeen anderzij ds denzelfden menschen niet
belet, de stelling te verdedigen, dat als katho-
liek opgegeven misdadigers, zonder dat men
hun zelf vraagt of zij het daar mee eens zijn,
in een katholieke gevangenis thuis behooren ....
Intusschen, al deze voorbeelden zijn wat

kras, in dit opzicht, dat het bij menschen als
"De Tijd" noemt om pol i tie k e afdwalingen
gaat. Maar dan zouden wij het blad eens wil-
len vragen: wie had de mensch en "opgevoed",
die het. nationaal-socialisme in Duitschland
hebben voortgebracht en groot gemaakt? Was
de bakermat niet ... Bei ere n, de hoofdstad
M ü nc hen met name, waar nog altijd het
groote hoofdkwartier is gevestigd? Ja, men
zou nog verder kunnen gaan en vragen: van
welken boom zijn dan in landen als Frankrijk.
België, Spanje, de roode appeltj es gevallen?
En hoe komt het, dat juist die appeltjes zoo
heftig anti-roomsch zijn, zooals dat onder ons
anderen, socialisten, die n iet van roomsehen
oorsprong zijn, vrijwel nooit voorkomt?
Zulke vragen als "De Tijd" daar st-elde, zijn

in hooge mate onvoorzichtig, en het is aller-
eerst in het belang van deze heertjes zelf, als
wij er verder over zwijgen, en ijlings over gaan
tot de wanorde van den dag.
Want, waarachtig, anders zou men zich ook

moeten gaan verdiepen in het probleem waar
de... K e r k her var min g vandaan is ge-
komen.
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doorA.B.K.Lot van twee millioen

op hef spel

Regeering volgt drie
grondgedachten

Op zoek naar den
Grooten Onbekende

Amsterdam, - Woensdag.
De toepassing der Landbouwcrisiswet-

geving doet vele twijfels' rijzen. Het is
voor den stedeling een hard gelag, wan-
neer hij voor natuurboter f 1.70 per K.G.
moet neertellen, terwijl hetzelfde pro-
duct naar het buitenland verkocht wordt
voor niet meer dan twee kwartjes. Nog
pijnlijker wordt de huismoeder getrof-
fen, die bij elk pondje margarine, dat
zij koopt van een veelal karig weekloon,
haar bijdrage moet offeren aan den
onderstand, die den zuivelboeren wordt
verleend. Evenmin heugelijk voor den
verbruiker is het feit, dat, door de over-
heldsbemoeüng op het gebied van den
landbouw, de vleeschprijzen niet onaan-
Zienlijk zijn. gestegen. Men ondergaat
het als een wonderlijke ervaring, dat een
regeertng, die eerierzijds er alles op zet
om het levenspeil ter neer te drukken,
aan den anderen kant, door haar land-
bouwcrisispolitiek en ook door haar be-
lastingwetgeving, het leven niet onaan-
zienlijk duurder maakt.

"Daar 'klopt 'lets niet!' - meent de man In
de straat. En zijn ontstemming neemt nog toe,

wanneer hij hoort van
fraude bij de uitvoe-
ring eener wetgeving,
waarvoor hij, ook zon-
der kwaad gerucht,
slechts zeer matige
waardeering kan heb-
ben. Hierbij voegt
zich nog het feit, dat

de maatregelen der regeertng allengs dermate
talrijk zijn geworden, dat slechts zij, die van
het onderwerp een nauwgezette studie hebben
gemaakt, er het oog op kunnen houden. Dat
geeft 'een gevoel van onbehagelijkheid. De
crisiswetgeving houdt ons allen in haar greep
gevangen, wij speuren haar aanwezigheid
dagelijks in onze beurs, maar hoe zij ons
regeert, wat zij beoogt en in hoeverre zij haar
doel bereikt - ziedaar hetgeen voor het
meerendeel onzer de Groote Onbekende is.

Crisiswet-
geving (I)

Fabrieken kan men sliuten, maar de koeien
moeten op tijd gemolken worden ..•.

mogelij ken lezerskring en dus niet alleen voor
de groep van rechtstreeks belanghebbenden.
De onmiddellijke aanleiding tot deze reeks

opstellen vormt een
dezer dagen gehou-
den persconferentie,
waarin, naast de se-
cretaris-generaal van
het departement van
Economische Zaken,
mr. dr. A. A. v. Rhijn,
;niet mlnder den vier
regeeringscommissaris-
sen, mitsgaders de di-
recteur van den cri-
sis-opsporingsdienst
en de directeur van
de Varkens- en Rund-
veecentrales, ter be-
schikking van de pers
stonden voor het ver-
strekken van inlich-
tingen. Het bij die ge-
legenhei verzamelde
materiaal, voor zoover
noodig aangevuld met
anders gegevens zal in
onze artikelen gelei-
delijk verwerking vin- Mr. ar. A. A. v. Rhijn
den.
Alvorens wij ons gaan bezig houden met de

afzonderlijke crisismaatregelen, allereerst een
enkel woord over het algerneene landbouw-
crisisbeleid. Op den buitenstaander maakt dit
vaak den indruk van een onoverzienbaren
chaos. Telkens opnieuw leest men in de kran-
ten van getroffen of ingetrokken maatrege-
len. Wat heeft dit alles te beduiden? Ken-
merkt dit beleid zich door bepaalde grond-
gedachten, waarvan de tallooze voorzieningen
de logische uitingsvormen zijn, of wel wordt
slechts te hooi en te gr as ingegrepen, zonder
vast omlijnd plan?
Wij begeven ons met deze vraag reeds aan-

stonds op een moeilijk terrein Want men kan
haar .zooweLbevestizenë, al" ontkennend be-
antwoorden. Het laatste zal het geval zijn,
indien men achter de regeeringsmaatregelen
zou zoeken naar een streven tot planmatige
inrtchting eener volkShuishouding. Voor een
zoo grootsche conceptie is de reseertng tot
dusver nog niet te vinden geweest. Daarvoor
is zij te veel aan allerlei tradities, dogma's en
belangen gebonden.

Drie grondgedachten
Bevestigend kan men de hier gestelde vraag

echter beantwoorden in dezen zin, dat de
minister van Economische Zaken zijn beleid
n.aar een drietal grondgedachten heeft inge-
ncht. De eerste is ontleend aan het belang
van het landbouwbedrijf vaar onze volksge-
meenschap Niet minder dan H à 2 milhoen
Nederlanders vinden in den landbouw. hun
bestaan. Daaruit vloeit voort, dat ons geheele
volk zeer getrotten zou worden, indien de
landbouw te gronde ging, zaadat van ons
allen. dus offers mogen worden gevergd om dit
onheil te verhoeden. Maar de landbOUWis niet
gemakkelijk te helpen. Want het aanpassinga-
praces is hier niet eenvoudig. Immers, ook bij
groote prijsdaling neemt het verbruik niet
buitengewoon toe. Men kan nu eenmaal niet
meer boter, aardappelen en vleesch eten dan
men noodig heeft voor zijn v.erzadiging. Daar-
bij is ook productie-beperking veel mlnder ge-
makkelijk dan bij de nijverheid het geval is.
Machines kan men stil zetten, fabrieken kan
men sluiten, maar de koe moet worden ge-

Export van melk onder contrêle

Waarborgen voor deugdelijkheid
_ Den Haag, - Dinsdag.

Afgekomen is een besluit, dat steunt op
artikel 8 der Landbouwuitvoerwet 1929, en
waarbij het verboden is melk, room, ondermelk
en karnemelk uit te voeren, die niet aan be-
paalde voorwaarden voldoet. De voornaamste
van deze voorwaarden zijn, dat het product
geen ander vet mag bevatten dan dat van
melk afkomstig is, dat het in Nederland ge-
wonnen moet zijn, en dat het aan bepaalde
hygiënische waarborgen moet voldoen.
De minister kan voor uitvoer certificaten

beschikbaar stellen, die door een controle-
instelling zullen worden uitgereikt. Zij, die
deze producten wens chen uit te voeren, moeten
lid zijn van deze controle-instelling.

Examens voor vroedvrouw

Practisch gedeelte wordt reeds
deze maand afgenomen

.De minister van Sociale Zaken brengt ter ken-
nis, dat eerlang gelegenheid zal worden gegeven
tot het afleggen van examen voor vroedvrouw.
. Voor de toelating van dat examen moet het
bewijs worden overgelegd, dat de candidaat 215
leerling-vroedvrouw is ingeschreven en daarna
minstens tien gewone verlossingen in tegenwoor-
digheid van een bevoegd verloskundige hier te
lande heeft verricht.
Het practisch gedeelte van bedoeld examen zal

worden afgenomen te Heerlen op 19, 20 en 21April,
te Amsterdam op 23 en 24 April en te Rotterdam
op 25 en 26 April.
Het theoretisch gedeelte zal worden afgenomen

te Heerlen op 18, 19 20 en 21 Juni, te Amsterdam
op 22, 23, 25 en 26 Juni en te Rotterdam op 2ï,
28 en 29 Juni.
Zij, die tot het afleggen van het practisch en

theoretisch gedeelte wenschen te worden toege-
laten, worden in de gelegenheid gesteld daarvan
schriftelijk te doen blijken aan den voorzitter van
de examen-commissie, respectievelijk vóór 10 April
en 15 Mei e.k., onder overlegging van bovenze-
noemde bewijsstukken en eventueel van het be-
wijs, dat aan het theoretisch gedeelte is voldaan,
en wel aan dr. G. J. Lubbers, geneesheer-directeur
van de kweekschool voor vroedvrouwen te Heer-
len, indien zij het examen te Heerlen, aan dr. R.
J. Th. Meurer, geneesheer-directeur van de kweek-
school voor vroedvrouwen te Amsterdam indien
zij het examen te Amsterdam en aan dr. D. G.
Wesselink, geneesheer-directeur van de Rijks-
kweekschool voor vroedvrouwen te Rottetdam. in-
dien zij het examen te Rotterdam wenschen af te
leggen.

Vijf en twintig man werkloos

Klompenfabriek wegens groote
concurreniie stopgezet

St. Oedenrode, - Dinsdag.
Met ingang van heden is de machinale

klompenfabriek der firma Gebr. Van de Laar
alhier stopgezet. Vijf en twintig arbeiders zijn
hierdoor werkloos geworden. De meesten van
hen zullen naar de werkverschaffing worden
gestuurd.
De oorzaak van de stopzetting zou gelegen

zijn in de moordende concurrentie van de
Belgische klompenfabrieken. waar niet tegen
is te werken.

Rijkssteun aan de gemeente Heeze
Heeze, - Dinsdag,

Aan de gemeente Heeze (N.-B.) is bij be-
schikking van den minister voor Sociale Zaken
een nader te bepalen rijksbijdrage toegezegd
voor diverse werken, uit te voeren in werkver-
schaffing, als ontginning, grondbewerking,
plantklaar maken van wegbermen, het aan-
leggen en opmaken van ruim twee kilometer
weg, het graven van vier kilometer sloot enz.
Bovendien wordt nog subsidie verleend in de
extra-kosten, verbonden aan spitten van vijf-
tien hectaren heidegrond, in plaats van
ploegen.
Het accoordloon der te werk gestelden mag

gemiddeld f 0.24 per uur bedragen (met kin-
dertoeslag). Voor regenuren ontvangen de
arbeiders 20 cent.
In het geheel kan bij deze werken rond

f 15.000 worden vertoond,

Bij een aanrijding gewond
. Eindhoven, - Dinsdag.

Bij de Parklaan kwam de bloemist L. E. in
aanrijding met een auto, welke bestuurd werd
door v. d. S. uit Oirschot. De man werd, nadat
dr. Van Anrooij hem de eerste hulp had ver-
leend, met een gebroken been in het diacones-
senhuis opgenomen.

Speurtocht
Derhalve kan het zijn nut hebben eens in

eenigs beknopte artikelen na te gaan wat ons
land thans al zoo op het gebied van land-
bouwcrisiswetgeving rijk is, lJ:le deze werkt en
welke uitkomsten zij tot dusver heeft opge-
leverd. Het zalons daarbij minder te doen zijn
om het leveren van critische beschouwingen
dan wel o~ ht;t verstrekken van een alge-
meene voorhchting, bestemd voor een zoo ruim

"Zeker wel, mejuffrouw, doch niet op dit
gebied."
"Het is jammer," zeide de sollici'tante.

"Wilt u me excuseeren voor de :moeite!"
"Zeker, zeker, mejuffrouw. Tot genoegen."
De daarop volgende dagen ging het heel

merkwaardig toe: elk oogenblik ontmoette de
directeur zijn afgewezen sollicitante. In café,
bioscoop, schouwburg - overal liep bij mejuf-
frouw Baumeister tegen het lijf en of hij het
zich bekennen wou of niet - ze interesseerde
hem steeds meer en meer. Niettegenstaande
hij een man was van principes.
Op een avond gebeurde het, dat, toen de

directeur zijn kantoor verliet, hij weer eens
juffrouw Baumeister ontmoette. Ze stond met
de parapluie in de hand in den stroomenden
regen. Voor hij het zelf wist, had de directeur
gegroet.
"We kennen elkaar toch, nietwaar, mejuf-

frouw?"
"Zeker, mijnheer de directeur. U ziet, ik

moet hier bij u schuilen. Wat 'n vreeselijk
weer! En ik moet dringend naar huis!"
"Waar woont u dan?"
"In hotel "Terminus". Ik ben toch meestal

op reis, daarom heb ik ook geen eigen
woning."
"Ik breng u naar huis!" zei de directeur

vastberaden en riep een taxi. De rit was wel
kort, maar toch nog lang genoeg om met het
meisje een afspraak te maken voor morgen-
avond. Waarom ook niet? Mocht hij niet ook
eens een prettigen avond doorbrengen? Hij
beloofde het meisje, haar precies om 8 uur
van het hotel te komen afhalen.
Toen hij naar huis reed, voelde de direc-

teur wel even twijfel in zich opkomen. Een
man van zijn leeftijd en van zijn positie! Was
het niet lichtzinnig om zoo iets te onder-
nemen? Doch hij herinnerde zich den blik,
dien het meisje hem bij het afscheid had toe-
geworpen en besloot voor ditmaal een uitzon-
dering te maken.
Den volgenden dag deelde hij zijn vrouw

mede, dat hij 's avonds niet naar huis zou
komen, daar dringende zaken hem vermoede-
lijk tot laat in den nacht in beslag zouden
nemen.
Dien avond was de directeur precies om acht

Brand gesticht in een stroomijt?

Landbouwer gearresteerd,
Gemert, - Maandag.

Eenigen tijd geleden ontstond door onbe-
kende oorzaak brand in een stroomiit achter
de boerderij van den landbouwer v. D. alhier.
De brand kon tijdig worden gebluscht, zoodat
de boerderij niet door het vuur werd aange-
tast. De gemeentepolitie stelde een onderzoek
in en heeft termen aanwezig gevonden om
heden den landbouwer te arresteeren, ver-
dacht van opzettelijke brandstichting.
De verdachte is in verzekerde bewaring ge-

steld.

De "Snip" op weg naar Indië
De "Snip" is op de uitreis te Jodhpur ge-

arriveerd.

Benoemingen, ontslag enz.
Den Haag, - Dinsdag.

Con sul a ire die n s t. Bij k.b. zijn de vice-
consuls der Nederlanden in algemeenen dienst, de
heeren N. J. van Schreven en J. C. van
B er c k el, resp. werkzaam aan het gezantschap te
Bangkok en aan het consulaat-generaal te Sydney,
bevorderd tot consuls der Nederlanden in algemee-
n endlenst.
De vice-consulder Nederlanden te Port Elizabeth

(Zuid-Afrika), de heer A. G a u d swa a r d Jr., is
met verlof van zijn post vertrokken.
De heer F. R. Phi II ips is belast met de waar-

neming van het vice-consulaat.

"De directeur verwacht u."
Juffrouw Baumeister keek nog even vlug in

den spiegel en liep toen de kamer van den
directeur binnen.
"Waarmee kan ik u dienen, mejuffrouw?"

vroeg. de directeur van de "Falke-Levensver-
zekermgmaatschappij", die aan zijn bureau
zat te werken. .
"U zoekt een prima kracht, mijnheer!"
,,0, is het dat?" riep de directeur eenigszins

teleurgesteld. "Daarvoor hoefde u toch niet
mij persoonlijk te spreken."
"Dat weet ik, mijnheer, doch ik wilde me

zoo graag zelf aan u voorstellen. Ik werk op
het oogenblik bij de levensverzekeringmaat-
schappij "Weststern" en met groot succes.
Doch daar uw maatschappij grooter is, zou ik
gaarne in haar dienst willen treden. Ik ben
overtuigd, dat ik ook hier mijn werk met
veel succes zal verrichten".
De directeur had intusschen opgemerkt, dat

de sollicitante een buitengewoon mooi meisje
was. Het speet hem werkelijk, dat hij haar
moest afwijzen.

"Het is erg jammer, mejuffrouw, dat u den
weg naar ons toe voor niets hebt gemaakt.
Ik kan u namelijk onmogelijk aannemen.

Onze maatschappij
heeft geen dames in
haar dienst. Wij heb-
ben er heel slechte
ervaringen mee ge-
maakt, en nu zoeken
we een ernstdgen
heer, een werkelijk
prima kracht. We

steantrouwens reeds met een dergelijk iemand
in onderhandeling."
"U denkt dus, dat een dame geen "prima

kracht" kan zijn. mijnheer de directeur?"

PI.., nma
kracht"

uur in de hal van hotel Terminus gekomen.
Hij hoefde niet lang te wachten - eenige
oogenblikken later zag zij reeds juffrouw
Baumeister uit de lift stappen. De directeur
liep het jonge meisje tegemoet.
Met een betooverenden glimlach stak ze den

directeur de hand toe. De directeur wilde haar
iets zeer vleiends toefluisteren, toen hij plot-
seling een gilletje achter zich hoorde.
"Arthur!" riep een ietwat schelle vrouwen-

stem.
De directeur draaide zich met een ruk om

- zijn vrouw stond voor hem.
"Zijn dat je ernstige dringende zaken?"
Het liefst zou de directeur door den grond

zinken, doch dat ging tot zijn spijt niet.
"Neemt u me niet kwalijk", hoorde hij nu

de stem van Juttrouw Baumeister. "Mevrouw
is zeker de echtgenoote van mijnheer de
directeur?"
"Dat ben ik," beaamde de vrouw. "Ik be-

wonder uw scherpzinnigheid."
"Ik geloof mevrouw, dat u zich vergist in de

bepaling van de oorzaak, die uw echtgenoot
hierheen heeft gebracht," verklaarde het
meisje kalm en waardig.
, "Dat is onmogelijk!"

"Het schijnt van wel. Mijnheer de directeur
is hierheen gekomen om een levensverzeke-
ring van honderdduizend mark op uw naam
bij de .Weststern" af te sluiten. Hier is het
contract - ingevuld en al - alleen de hand-
teekening van uw echtgenoot ontbreekt."
"Ik begrijp niet ..." zei de vrouwonzeker.
"Het is toch heel eenvoudig, mevrouw. Uw

echtgenoot heeft redenen om de "Weststern"
boven de "Falke" te stellen. En daar de zaak
natuurlijk niet aan de groote klok mag wor-
den gehangen, moet ze op een heel neutrale
plaats worden afgehandeld. En die is hier.
Mijnheer de directeur - wilt u zoo goed
zijn?"
En juffrouw Baumeister drukte den direc-

teur een VUlpenhouder in de hand.
De directeur kookte van woede, doch hij

teekende. En toen hij op den terugweg van
zijn vrouw te weten kwam, dat zij door een
anonvmen brief uitgenoodigd was in Hotel
Terminus te komen, dacht hij slechts:
"Prima kracht, inderdaad!"

W. HEDRICK
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ZAAK-ONNES VAN NI]ENRODE

Ongunstige dag voor den rechercheur

Onjuistheden en onwaarschijnlijkheden

Heftige discussies met
den officier

"Ik laat me door u niet in een
hoek drukken" schreeuwt

de getuige

Verdedigers protesteeren
Amsterdam, - Dmsdag.

De twee en twintigste dag van het lang-
durigste strafproces, dat in ons land ooit is
gevoerd, begint met het verhoor van een zeer
verontwaardigden getuige, narnelijk den
hoofdagent van politie te Utrecht Van C a o-
ten. Hij is één van de Utrechtsche reeher-
cheurs wien aanvankelijk het onderzoek in de
zaak Nljenrode was opgedragen en wiens op-
treden nog al wat crrtiek heeft uitgelokt.

"Ik spreek uit een overkropt gemoed van meer
dan een Jaar" - aldus getuige "Houdt u daar-
mee rekening; enders kon het wel 'es ZIJn, dat u
mij het woord ontnam en dat zou met in het be-
lang ZIJn van meneer Onnes."
Pre s t d ent: U moet de waarheid spreken"
Get u Ige' Ik ben een Jaar lang genegeerd in

een zaak, waarin Ik tien maanden had gewerkt! Ik
ben op 3 Maart 1932 op last van mijn chef m deze
zaak gekomen
Pre s: Waarom is uw proces-verbaal dan van

16 Maart?
Get u 1ge' We hadden zooveel te doen in dien

tIJd. Er kwamen zooveel anonieme brteven bmnen.
WIJ waren ook nog met klaar met ons onderzoek
en toen IS het plotselmg onderbroken en overge-
nomen door de Amsterdamsche justitie.
Off 1c Ier: U hoefde uw proces-verbaal toch

met zooveel later te dateeren !
Get u I g e: geeft toe, dat dit dan Ietwat nalatig

van hem IS geweesto f 11 C 1 er' Daarvan vraag Ik acte.
Getuige vertelt dan van een samenkomst met

Jonanknegt op 29 Maart in hotel Termmus - "WIJ
Wilden op het hoofdbureau bijeenkomen, maar
Johanknegt Wilde altijd m sjieke gelegenheden
komen!" - waarbij J. heeft te kennen gegeven, te
weten, WIede daders van de inbraak waren. Johan-
knegt had toen drie gestolen scnüderijen ontdekt
- "warm van de naald" - die met behoorden
tot den "bmt" van Nijenrode, maar die door de-
zelfde daders als die van Nijerirode moesten ZIJn
gestolen.
Verdachte 0 nne S' Toen was Johanknegt nog

overtuigd, dat het een echte inbraak was?
Get u 1ge: Ja zeker. Begin Mel zei Johanknegt,

dat het een "echte kraak", een "gezonde inbraak"
was' (Groote vroolijkheld.)
Ver d ach t e: Dat IS in strijd met Johan-

knegt's verklaring, dat hl] m April, toen hi] dat
flaconnetje vertoonde In "LOUISSeize", al zou heb-
ben geweten, dat de inbraak gefmgeerd was.

Schunnige behandeling
In den loop van dit debat wmdt getuige zich

weer eens op over de Amsterdamsche politie-auto-
riteiten, die zich hebben verstout ZIJn - getutges -
beleid te entaseeren. - DIe opwinding bezorgt hem
een standje van den president en een verzoek
van den verdediger, mr. Muller Massás - op WIens
verzoek getuige Immers IS opgeroepen - zich Iet-
wat te beheerschen.
Getuige vertelt dan, dat Onnes bij die ver-

tconmg van de foto in "Loms Seize" heeft gezegd,
het flaconnetje wel, den naaldenkoker met als een
der gestolen voorwerpen te herkennen GetUIge her-
mnert zich met, dat detective Johanknegt en
Onnes ZIch van de tafel hebben afgezonderd
v. aarbij J. den verdachte een flaconnetje III
natura" zou hebben laten ZIen. "
Off 1c 1e r: Voor den rechter-commissaris hebt u

het anders verklaard.
Get u I ge: De rechter-commissaris heeft mij

geiloord op een WIJze, die alle perken te buiten
gaat!
Officier: U staat te draaien!
De pre s i d ent Wijst den getuige op scherpe

WIjZeterecht.
Off 1c 1er: Dus u houdt vol, dat u vóór 30 April

niets van de voorwerpen hebt gezien?
Get UI ge: Ja, dat IS de waarheid.
Off 1c 1er: U moet het zelf weten.
HIerop schorst de president de zrtting ; de reent-

bank gaat ill raadkamer tot 2 uur.

Na de pauze zet de rechtbank het verhoor van
den getuige Van Coaten voort. Getuige geeft een
uitvoerig relaas van de recherche-pogmgen, die hIJ
en zijn collega samen met Johanknegt hadden
gedaan. Toen J. zei, dat "de poet" terecht was,
zijn ZIJ samen met den burgemeester van Breuke-
len naar het huis van Johanknegt gegaan.
De officier van justitie vraagt, waarom de re-

chercheurs den burgemeester van Breukelen wèl,
echter den Amsterdamschen COmmISSarISvan po-
Iitie n let hebben meegenomen biJ dat bezoek
aan "detective" Johanknegt "Stond de burge-
meester er op, met alle geweld mee te gaan?"
vraagt mr. Van Dullemen.
Get UI ge: WIJ waren als rechercheurs voor

dit geval toegevoegd aan den burgemeester van
Breukelen, den hulpofficier van Justitie.
Get UI ge: Toen Ik den heer Onnes zei, het

zonderlmg te hebben gevonden, dat hIJ en de heer

Goudstikker ons - Utrechtsche rechercheurs -
met direct hadden gewaarschuwd, dat een deel
van de goederen terecht was, zei de heer Onnes:
"Dat dank Je den bliksem, Ons IS door den heer
Van der Dussen gezegd, dat WIJ het onderzoek
van de verzekermg bemOeIlIjkten als WIJ toen sl
de politie er in mengden. Dan bracht h ij de uit-
betaling van de verzekermgssom in gevaar Daarom
had hij ons met gewaarschuwd.
Off 1c ier: Hebt u Johanknegt over het terug-

brengen van die eerste partij verhoord?
Get UI g e: Ja, op 3 Mel Toen hebben wi]

meneer Van der Dussen en meneer Johanknegt
verhoord.
Off 1c 1er: Is dat een verhoor van Johan-

knegt? HIJ heeft het zelf getypt!!
Get u I g e: De verklarmg IS gedeeltelijk door

de secretaresse van Johanknegt, gedeeltelIjk door
mij zelf getypt. Er IS gezegd, dat hierin veel was
gefantaseerd, maar dat IS niet waar! Trouwe:1S
meneer Van der Dussen heeft hetzelfde verklaard.
Dan klopt dat wel precies, met deze tantasie van
Johanknegt.
. Mr. Van Dullemen: Hoe ging dat verhoor
in ZIJnwerk?
Get u 1g e. Johanknegt vertelde, en ik maakte

aanteekemngen. Juffrouw Noggerath zou het
daarna typen, omdat Ik met goed terecht kon met
J:s schrtjfrnachme. Maar juff'r. N. werd in de
huishouding opgehouden en daarom ben Ik maar
vast begonnen te typen. Later heeft ZIJ het over-
genomen.
Mr. De Gaay Fortman. Toen .ïohanknegt

dicteerde en Juffrouw Noggerath typte, zat u er
dus voor spek en boonen bIJ. Dan kunt u toch
met op uw ambtseed verklaren, dat die getuigen-
verklarmg aan u IS afgelegd!
Getuige: Neen, ik dicteerde. En ik heb Johan-

knegt ook telkens vragen gesteld!
Het blijkt dan, dat er ook een proces-verbaal

van een verklarmg van Johanknegt bIJ de stukken
IS, dat gedeeltelijk IS getikt, gedeeltelijk geschreven.
Pre s: Hoe komt u aan dat eigenaardige stuk?
Get u I g e: Het was zoo moeilijk Johanknegt

te verhooren. Dan was hij er, dan liep hij weer
weg ...
Een heftlge diSCUSSIeontstaat over de tot stand-

kerning van een verbaal van de verklaring van
Reyenga, assistent van "detectIve" Johanknegt.
'l oen die scnrittenjke verklarmg den getuige was
ter hand gesteld, achtte h ij namelijk een aan-
vulling noodig, maar hoe die er nu precies IS bij
gekomen, weet getuige niet precies
Pre Sid ent: Dat IS het JUlSt, u staat een

beet]e te kletsen!
OffICIer: Is die aanvulling er nu in uw tegen-

woordigheid blJ gezet of met?
Get u 1g e: Neen. Ik heb haar later op schnft

gekregen
Mr. de Gaay Fortman: Dat is toch on-

toelaatbaar! U zegt, dat de verklarmg aanvullmg
noodig heeft. . en dan gaat u weg en laat het
schriftelijk opstellen Met zoo'n papiertje neemt u
genoegen en u noemt het zelfs een verhoor! Dat IS
meer het werk van een kruidenier dan van een
politieman!
Off 1 C 1 e-r: Gebeurt dat wel meer, dat u in

plaats van een verhoor af te nemen genoegen
neemt met een schriftelijke UIteenzettmg?
Mr. Muller Massls: Dat komt toch wel

meer voor bIJ een ingewikkelde zaak?
Pre s id ent: Dat kunt u geen verhoor noemen!
De president komt weer terug op het verhoor

van Johanknegt
Pre s id ent: Dus u zat-er voor spek en boenen

bIJ!
Get u i ge: Zooals u het noemen WIlt1
De verklarmg van Juffrouw Noggerath is ook

al Op ZUlKeen elgenaaröige rnarner tot stand ge-
komen. DIe heeft ZIj namelijk zelf getypt, geassis-
teerd door Johanknegt.
"Maar" - aldus getuige - "Ik heb haar eerst

verhoord! Aan de hand van dat verhoor begon ZIJ
haar verklaring te typen."
Pre s i d ent U weet, dat juffrouw N. het heel

anders zegt. Volgens haar IS die verklarmg 111 een
geneegelijk onderhoud tusschen u VIeren - de twee
rechercheurs, Johanknegt en Juffrouw - tot stand
gekomen.
Get u 1g e: Ja, zij kan wel zoo veel verklaren!
De president leest dan de verklaring van juf-

frouw N. voor Getuige maakt ZIch boos en ont-
kent de juistheid van die verklarmg. ... maar
geeft een oogenblik later toe, dat brigadier-reeher-
cheur Van Bleyenburg, hijzelf en Johanknegt oe
verklaring van Juffrouw Noggerath hebben gedic-
teerd! Hetgeen den president noopt op te mer-
ken, dat dit toch wel een zéér vreemd verhoor IS
Pre SIden t: Er IS gezegd, dat er een man

moest worden "bIJ gefantaseerd" met zwart haar en
sproeten?
Geen sprake van, zegt de "getuige.
Als een cognacje ter sprake komt, dat getuige

blJ deze gesprekken zou hebben bedronken, zegt
hij vol verontwaardiging: "Ik drink nooit sterken
drank!"
Off 1c ier: En de Sherry dan?
Get u i ge: Dat IS een zwak-alcoholische drank!

Ik heb 111 deze zaak mets gedronken: geen cham-
pagne, geen whisky, geen oesters!
Off 1c 1e r: Dat zeggen Johanknegt en ~uffrouw

Noggerath toch!

de vnendelIjke rnanier waarop Johanknegt te Am-
sterdam door de politie werd ontvangen
"Op een gegeven moment kwamen wi, op 't

bureau-Singel" aldus getuige - "en hoorden, dat
cornmissarg, Harrebomee en Johanknegt elkaar be-
groetten met: "dag Jan" en "dag Plet"
Toch had getuige de verklarmg van Johanknegt

met geheel vertrouwd' daarom IS hij met die ver-
klaring naar den OffICIer van .rustitte te Utrecht
gegaan. HIJheeft hierop van den orticter geen aan-
merkingen gekregen!

De tweede partij
Het verhoor, dat reeds den heelen dag duurt, IS

nu genaderd tot het terugvmden van de tweede
partij goederen. HIeraan vooraf gaat een telefoon-
gesprek tusscnen Johanknegt en Van Coaten.
Johanknegt had op 24 December 1932 opgebeld

over den brand bIJ v d. Lee m de Lange NIeuw-
straat (wehebben v. d Lee's verklarmgen gehoord
m een vorIge zitting ; diens pakhuis, waarin ver-
schillende verzekerde mboedels waren opgeborgen.
brandde af Ook een hoeveelheId verzekerde kost-
baarheden van Konmg grng verloren).
Jqhanknegt vertelde in dat telefoongesprek, dat

hi] Iemand WISt,die wel een "paar Jaartjes op wilde
knappen" en zeggen, dat hij in opdracht van
"Kaatje", Zoonoemde hi] Komng, brand had ge-
sticht 111 het pakhuis.
GetUIge Van Coaten had naar aanleiding van

Johanknegt's verhaal een onderzoek ingesteld. De
belde rechercheurs kregen later een dringende uit-
noodigrng Van J ohanknegt in diens wonmg te
komen, daar hi] een "groote ontdekkmg" in zake
de brandstlchtll1g Jl1 utrecht had gedaan Johan-
knegt toonde, onder veel geheimzmmgheid, eemge
draden. geprepareerd katoen, die zeer vlug opbrand-
den. Hij zou dat "brandstichtersgaren" hebben ge-
kregen van "de schakel" tusschen hem en Koning.
WIe die schakel was wilde de detective met zeggen.
Pas later, toen getuige een foto van Konmg en
WItbraad In "Het Leven" zag, begreep getuige, dat
deze "schakel" WItbraad was
Hierbij stelt de president de vraag of bIJ dit be-

zoek met ter sDnke IS gekomen hoe de buit moest
worden gevonden. (Zooals men weet beween Jo-
hanknegt, dat het .vmden" van de goederen 111
het bosch biJ de Hollandsche Rading door hem
samen met Van Coaten en Bleyenberg is ill scene
gezet. Red. V)
. DIt IS volgens getuige no 0 i t besproken. De pre-
sident stelt hier tegenover, hoe de detective en ZIJn
secretaresse dIt onarhankeltjk van elkaar hebben
verklaard. GetUIge kan zich nauwelijks meer be-
heerschen, h],Jzegt ongeveer 't volgende'
Op 3 Jum moest Ik om 10 uur bIJ den rechter-

commissans komen- Om halfdrie zaten Bleyenberg
en Ik nog met een rijksveldwachter in de wacht-
kamer WIJWIsten,dat Johanknegt m verhoor was.
De deur gaat aDen - wij ZIen Johanknegt door
juffrouw Noggeráth ongeveer' omhelsd; hi] was zoe-
genaamd flauw gevallen, ze zijn vandaar naar de
waterleiding gegaan. Tegenover den veldwachter
heb ik mijn verwonderIng Uitgesproken, dat deze
getUIgen met elkaar contact riadden. "Och man,
zwijg daarover dat gebeurt zoo dikwijls" zou de
veldwachter hebben gezegd.

Sta v i~ky.~:,~~:
_""=.....van liefde, spel, grootheid en verval

18) .
Arlette heeft het hoofd naar buiten gekeerd.

Ze blj~ op haar lip. Haa.r oogen zijn vochtig.
Stavisky merkt het met een oogopslag.

Dat is allemaal voorbij, zegt hIj schouder-
ophalend, en daarom hoef Je toch niet te
treuren of dwaasheden uit te halen.
- Waar rIjden we heen? vraagt ze alsof

het gesprek niet tot haar is doorgedrongen.
Naar Marly-le-Roi, waar ik een villa heb

gehuurd. Daar is het wondermooi en als het
je er bevalt kunnen we er samen een heerlijk
leventje slijten ...
- Lodewij k XIV dacht het ook, toen hij er

zich zijn kasteel liet bouwen ...
- Maar ik ben geen zonnekoning, ik ben

een millionnair! Een millionnair, die de njkste
man van Frankrijk kan worden, maar die
toch doodarm zou zijn, zonder jou.

Van de schoonste idylle naar
de gevangenis.

Eenige weken later is er reeds een heele
verandering gekomen in het leven van Arlette.
Ze is eerst op haar "atelier'; verschenen met
een prachtigen ring, dien ze gekregen had
van haar nieuwen aanbidder. De na-ijverige
mannequins zljn al gauwaan het kletsen ge-
gaan, maar Arlette heeft Korte metten ge-
maakt: ze verliet het magazIjn om met haar
vriend te gaan leven. Nu wonen ze in hun
villa te Marly. Ze zijn gelukkig. Zeer gelukkig.
Af en toe denkt zij nog eens terug aan haar
moeder, die te Biarritz op de avenue Victor-
Hugo een kleerwinkel heeft, aan haar kind,

"Keurige menschen"
Get u i ge: Het is niet waar! Er IS in deze zaak

door Johanknegt maar één waar woord gezegd;
dat was: "dIe twee Utrechtsche rechercheurs ZIJn
keurige menschen!"
Off 1c 1er: Het was niet in den haak, die men-

schen thUIS te hooren. Waarom hebt u hen met
op het bureau ontboden?
Get u I ge' Dat gmg zoo moeilijk.
Verder heeft getuige zich laten imponeeren door

Heftige discussie
Verdedigers en verdachte vragen hiervan acte en

een heftige dIScussievolgt met den officier, die ZICh
zeer verontwaardigd over den getuige toont. Hij
vraagt naar den naam van den veldwachter.
GetUige zegt, dat men wel kan nagaan, welke

veldwachter dienst heeft gedaan.
Off 1c ier: Ik zal de JUIstheid van uw verkla-

ring nagaan.
Een hevig Incident ontstaat, als de Officier pre-

cies wil weten hoe dat bIJ den rechter-commissaris
is gegaan.
HIJ wenscht nauwkeUrIg te weten, uit welke ka-

mer die, en UItwelke kamer die persoon kwam. HIJ
gaat ervan UIt,dat getuige nauwkeurig het interi-
eur van het gebouw kent.

De orncier Windt ZIch hierover zeer op
Rechter, mr De Gaay Fortman IS ZIchtbaar

over dit optreden geergerd, hi] richt zich eerst rot
den president: dan wendt hij ZIch direct tot den
officier. ZIJn afkeurIng over deze ondervraging te
kennen gevend.
De getuige schreeuwt, als de officier eemge be-

denkingen tegen ZIJn verklarmg laat hooren, en
slaat met de VUIStop het getuigenhekje: Ik laat
me door u l1!et Jll een hoek drukken meneer de
ot ricier l"
Pre s id ent tot getuige: "De waarheid ligt in

ieder geval met dIk op hetgew u zegt."
GetUlge IS nu woedend Dè verdedigers prates"

teeren tegen ct "«"oordenvan den president.
Mr. Muller !Vlas~as:"Presldent, u zegt dmgen

tegen den getUIgeop grond van mededeelmgen van
op zijn minst genomen zonderlinge individuen als
Johanknegt.
Pre s i d ent· Denkt u dat het een lolletje IS,

den geheelen dag zoo'n verhoor te lelden?
Get u i g e: zet me 111arrest en vraag het den

autonteiten. Ik heb nog dienzelfden dag mijn supe-
rieuren in utrecht van het voorgevallene bij den
rechter-comm!Ssatls te Amsterdam m kennis ge-
steld!

De president SlUIt deze opgewonden zlttmg tot
Donderdagochtend. Dan zal het verhoor van Van
Coaten worden voortgezet.

Kamer en •tUin Medische vragen

aan Mora, aan het verleden... maar dan
gaat'ze onmiddellijk aan 't vergelijken en be-
seft ze dat ze zich in haar huidigen toestand
niet te beklagen heeft.
Stavisky is goed voor haar. Hij aanbidt haar.

Hij is haar slaaf. En daar ze geen ijdele licht-
zinnige pop is, weet ze haar geluk te waar-
deeren en betuigt ze hem haar erkentelij k-
heid. Ze begrijpen elkander opperbest. En
langzamerhand groeit tusschen hen beiden
een liefde, die de ware, groote één liefde is:
de onverbreekbare, de eeuwige. Arlette weet
nog niet welk een soort "financier" hij is,
maar ze ziet slechts in hem de goede zijde
van den mensch. Den dag dat ze al het slechte
van zijn "zaken" zal vermoeden, zal ze reeds
zoo zeer aan hem gebonden zijn, dat ze er
niet meer aan denken zal hem zeUs in de
slechtste dagen in den steek te laten. Ze is
zijn "vrouw" - niet voor den burgerlijken
stand, niet voor de kerk, maar voor de onge-
schreven wetten der natuur.
Het kan niet anders of deze liefde moet be-

zegeld worden met een band, met een kind,
met de vrucht van eze schoone lente. Traag
wandelt hij naast haar in den tuin. Z@heeft
haar hoofd op zijn schouder gevlijd. Ze
zWijgen. Maar haar aanwezigheid alleen ver-
telt hem meer dan het mOOIste sprookje. Bij
haar zJ.jn, naast haar wandelen! Wat een on-
metelijke zaligheid!
Het is alsof die liefde van hem een ander

mensch gemaakt heeft. HIj zou willen voort-
leven, jaar op jaar, zoo stilletjes van zijn
l'ente. Hij is een "goed" man geworden.
- Wat zal ik er mee doen? vraagt ze.
En wat voor een ander een raadsel zou zijn,

leest hij in haar oogen en geeft hij er een
antwoord op:
- Arlette, ik heb 'ook behoefte aan een

kind.
- Ons kind.
- Maar we kunnen hier niet blijven. ,Te

hebt de berglucht noodig. Binnen een paar
maanden geven we ons afscheidsfeest en ver-
laten we Frankrijk.

Oud-gepensionneerden in nood

Kan de regeering er niet wat
aan doen?

Den Haag, - Dinsdag.
Ons Eerste-Kamerlid, mevrouw Car r y

Pot h u i s-S mit heeft de aandacht van
den minister van Financiën gevestigd op het
treurig lot van een groot aantal oud-gepen-
sionneerden en hunne vrouwen in dezen tijd
van werkloosheid. Zij stelt den bewindsman
schriftelljk de vraag, of deze niet van oordeel
is, dat, in verband met den hocgen leeftijd van
vele gepensionneerden, een gunstige wijziging
te hunnen behoeve doelloos zal zijn, indien niet
snel wordt ingegrepen.
Ten slotte vraagt mevrouw Pothuis den

minister of deze niet kan toezeggen. dat deze
aangelegenheid zeer spoedig tot een bevredi-
gend einde zal worden gebracht.

4 April. - Ver V 0 I g Az a lea. - Zooals ik reeds
schreef, moet de potaarde steeds ruim vochtig wor-
den gehouden, niet alleen t'jdens den bloei, doch
ook daarna en eveneens des zomers in de groei-
penode. Als de wortelklûtt eenmaal door en door
droog IS geweest. krij gt de Azelea een flmken knauw.
de bladeren worden dan aan de steelbasis bruin en
vallen. Het bemesten onrniddetltjk vóór. tIjdens en
direct na den bloei heeft niet alleen geen zm, doch
kan schadetijk werken, daar de wortels het toege-
voerde voedsel niet kunnen opnemen.
Na den bloei worden de bloemresten met de

vruchtbegmsels verwijderd, het zaadvormen zou de
plant ormoodig uitputten Nu moet ZIJ beslist koel
staan en krijgt het hchtste plekje, met te ver van
het glas. Op moore, droge. zonnige Aprildagen, en
eveneens op dezelfde dagen in de eerste helft van
Mel, doen WIJde plant een plezier met een zachte
doch mtense bespurttng met met te koud water
Zoo, omstreeks de eerste weken In Mei plaatsen WIJ
de plant op lekkere dagen, buiten, lilt de middag-
zon, doch geven haar des nachts weer de oude
standplaats Na de beruchte data der IJshelllgen, dus
omstreeks 20--22 Mei, mag ZIJ blrjvend naar burten.
in den pot of wel m den vollen grond WIJ zoeken
een luw plekje, in Iichte schaduw, Iiefst beschermd
tegen wester en ZW. wmd en zoo gelegen, dat de
vroege morgen- of late namiddagzon haar kan be-
reiken 't Is niet beshst noodtg, de plant In den vol-
len grond te kweeken hoewel ZIJ daar wel forscher
gewas zal maken en de bloemknoppen later steviger
aanzetten. Een geschikt mengsel IS zuivere bosch-
grond met oude veenaarde of vocb.t.ig turfstrc.msel
en wat oude koemest, absoluut zonder kalk. BIJ het
kweeken in den vollen grond bll)ft het opnemen In
den nazomer bezwaarlrjk omdat de plant dan weer
11l een goed mogelijk passenden pot moet en alleen
wat van de fIjne haarwortels aan de burtenzijde
mag worden argenomen. BI) doorloopende potcultuur
wordt de Azalea In de eerste helft van Mel verplant,
vult de wortelklutt den pot geheel dan moet een
lets grootere pot worden gekozen. Iiefst. breed en
niet te diep, voor grondmengsel zie boven. Na .20
Mei wordt de plant dus op het bovenvermelde plekje
in den tum gegraven, met pot tot aan den potrand .
In niet te stijven grond v. E
(Wordt vervolgd).

<Persoonlljkeadviezen kunnen niet worden gegeven).
-0--

- Het is hier toch zoo heerlijk.
_ Het moet, Arlette. Ik wil me uit zekere

zaken terugtrekken .,
Zijn stem klinkt heesch. Hij wil haar zoo-

lang Illogelljk de waarheid verbergen. Hij heeft
haar zó6 lief, dat hij ten koste van alles haar
achting behouden wil.

***
_ Hoe ver staan we met de zaak Stavisky?

vraagt op een mooien Julimorgen de chef der
recherche.

Bijna klaar, antwoordt zijn secretarts,
_ De arrestatie is dus op komst?
_ Ja. De vriend, die hem verraden heeft,

zalons in staat stellen een mooien slag te
slaan. Hier Zijn de rapporten der verschillende
inspect€urs, Ik wou ze u juist overhandigen.
De chef neemt ze en leest:

Stvisky wil naar Zwitserland vluchten. Den
27en Juli geeft hij zijn afscheidsfeest.

Op het afscheidsfeest van Stavisky zullen
aanwezig zijn: G., dokter M . , een Parijsche
juwelier, bokser N. , benevens drie andere per-
sonen - nog onbekend.

Stavisky geeft zijn adscheidsfeest te Marly-
le-roi, op zIJn villa. Hij heeft reeds alles ge-
regeld en zijn appartementen in d-erue Edourd
Detaille opgezegd.

Mej. Arlette Simon zal waarschijnlijk met
Stavlsky willen meevluchten. Ze heeft, r~eds
met haar kamermeisje over haar vertrek ge-
sproken.

Het is dus over binnen drie dagen?
Zooals u zegt, chef.
Ik zal het zaakje zelf opknappen. Ik ga

dadelijk de drie inspecteurs waarschuwen, die
met me mee gaan.

De avond van den 27en Juli is er een van

Audiënties die niet doorgaan
Den Haag, - Dinsdag.

De gewone audiëntie van den minister van Socia-
le Zaken, zal op Woensdag 4 Aprtl 1934 met plaats
hebben.
De gewone audiëntie van den minister van Kolo-

men zal op de Vrijdagen 6, 13, 20 en 27 April met
verleend worden.

Ingezonden
Tot eerherstel

W. K. te Amsterdam. De cyclus, waarbij de
menses optreden, IS bIJ verschrlleride vrouwen uit-
eenloopend, bIJ de eene 25-27 dagen, bIJ de andere
tot 30 dagen Als men verder gezond IS. behoeft
men zich over korter of langer termijnen absoluut
met ongerust te maken
G. H. teA m s ter dam. Obst.ipa'tfe IS op ZICh

zelve geen ziekte, meestal alleen een const.Itutte-
eigenschap Men bereikt veel door dieet. brutn
brood, roggebrood, orrt mjt.koek, karnemelk. stroop,
gestoofde pruimen. rhabarber, deel bladgroenten
MIJ IS geen ziekte bekend met als verschijnset

platgevormde nagels.
A. B. teA m st e r dam. De zgn. voetbalknie IS

een gevolg van overma.ttge eisenen. die somrmgen
aan dtt gowrrchc stellen, de aandoetring kan ook bIJ
andere sportbeoefenmg voorkomen als gevolg van
dezelfde oorzaak Met rust en massage geneest de
aandoenmg, doch kan zich herhalen, als men te
r,~~aa~~~;ach~. verband met traintng. aanleg en
J R te Amsterdam Een verwondmg, welke

de baarmoeder niet treft, heeft geen invloed op de
zwangerschap en noch mmder op de nog niet
geborene.
W. H te Amsterdam De rondvlIegende mot-

ten zrjn meestal de manrieltjke exemplaren de
wijrres zijn klemer en glImmender en loopen
meestal snel langs meubelen en den vloer en vlIegen
mmder en meer korte afstanden.
Men moet ook de mannetjes dooder want die

bevruchten de WIjfjes Na de bevruchtmg worden de
ereren gelegd in meubelen, tapijten, enz. en daarlilt
ontwikkelen ZIch de larven, die ZIch al naar gelang
de soort al of niet een kokertje spmnen van haartjes
welke ZIJ afbijten Het Z1)nde larven, die ZIch voe:
den met organische vezels.
De strijd tegen de mot 18 een kwestie van veel

schuieren, kloppen, lilthalen van kasten Waar
regelmatig en goed schoongemaakt. maar mmstens
om de 14 dagen alle Jassen en kleeren worden ge-
~i~~~te~~ndtde mot geen gelegenheid om kwaad te
Mantels kan men in goed gesloten papteren zakken

bewaren, kleeren In kisten waarm men wat tetra
dich.lorbenzoj stroott: hiervan kan men ook schotel-
tJes plaatsen 111 kleerkasten en in plano's. De laat-
ste moet men dan van achteren goed arslurten met
papier.
h Doch zooals gezegd, kloppen. vegen schuteren IS
oofdzaak. "
J B teD e n Hel der. Een gezonde zwangere kan

zonder bezwaar tot eenige weken voor de bevallmg
de werkzaamheden voortzerten. waaraan ZIJ gewend
IS De laatste maand moet ZIJhet zware werk staken.
C E. te H I I vers u m. Als de tand onrntddetlijk

na de wisseling te veel naar achter geplaatst IS,
moet men wat afwachten tot meer elementen van
het bltjvend gebit; ztjn doorgebroken en dan ZIch.
tot den tandarts wenden of hI) hell verwacht van
een pogmg tot regelmg van het gebit.
Pte War n s vel d. Alleen electrisch ontharen

kan derirnt.ief den haargroet voorkomen, drt IS atttjd
een zeer Iarrgd urige geschtedenis daar haar voor haar
arzonderhjs; behandeld moet worden. Als de behande-
Iing ntet radtcaa.l geschiedt, komt het haar weer
terug Een ander middel bestaat met
J. B. te Kor t e zWa a g. Zonder een.ig bezwaar

kunnen boeken gebruikt worden, die Jaren geleden In
handen waren van een pa.ttën tje dat geleden heen
aan kinderveriammmg. De Ziektestof wordt verspreid
door zlekt.ekiemdragers vanuit de keelholte. Doode
voorwerpen zrjn onscnutdtz.
J. V. te Den H a a g. Op dien leeftIjd komt kWIJ-

len" veel voor, ntets doen en rust.tg afwachten': Ver-
der als het ergenzrnrng IS, rustig voet bIJ stuk hou.
den. Persoonlijke advtezen kunnen onrnogehjk ge-
geven worden.
A. J. te Den H a a g. BIJ zeer veel menschen komt

hardop droomen voor. DIt ISmets brjzonders en geeft;
geen enkele reden tot ongeruatherd,
T P. teR ott e r d _am. - Het lIchaamsgewicht

houdt verband met de lengte en daarom kan uw
vraag met beantwoord worden. Als het kmd gezond
IS, komt het er niet veelap aan
H. M t eGo e s - Rneurnataek is met te genezen

met electl'1sche apparaten.
I H te Amsterdam Als Iemand in zun jeugd

geen enkele kiriderzrekte heeft gehad, kan dat be-
teekenen, dat 11IJtoevallig niet gemfecteerd werd
dat hI] voor alle ZIekten onvatbaar IS of dat hl{
met goed meer weet wat hem gescheeld heeft in de
prrlle kinderjeugd. Verder loopt hI) kans deze ZIekten
op later Ieeftijd te krrjgeri - nadeellge gevolgen
heeft een en ander overigens met.
HSt e Am s ter dam Voor zoover het ver-

SChrompelde en beschadigde msect te herkennen
was, moet het gehouden worden voor een zrlver-
vischje", Onschuldige insecten, dte van paPIer leven
en men herriaaldeltjk vmdt In de omgeving van
oude boeken. Insectenpoeder en naden dIchtstoppen
met stopverf Verder vangen met een spons met
SUIkerwatergedrenkt.

L H.

. Al~,arda heeft, mu op het congres beantwoor-
uend , verklaard, dat hr] met klImmende verbazing
mijn bewermgen had aangehoord. Van de zijne heb
Ik misschien met mmder verbazing, maar met sttj-
gende verontwaardigrng kennis genomen.
Men oordeele:
l' Het zou niet waar ZIJn,dat Ik l' eed s tIJ den s

deb eh and e l Ln gin d e Her zie n 1n gs c0m-
m i s s Ie mun gemis aan Instemming met de keus
der onderwerpen en met de geest waarm de stof
verwerkt werd, heb betuigd Integendeel, de meeste
hoofdstukken zouden, om het Iett.er lijk te cit.eeren,
"met rmjn medewerkmg tot stand zrjn gekomen".
Ja, als men onder medewerking verstaat het zooveel
mogellJk nog verbeteren van wat ons nu eenmaal
geboden wordt, dan heeft hI) geh)k Ovengens bllJkt
rrujn "mstemmmg" wel urt het felt, dat Ik voor
sluitIng der laatste zrtt.ing de opmerkI!Îg maakte:
,.De trihoud van dit rapport dr utscrrt zoozeer In
tegen 3,1wat Ik vroeger geschreven heb en van wat
ook nü nog rmrn meenmg IS, dat Ik mu errist.ig
moet beraden, of Ik het rapport wel kan onderteeke-
nen. Als die onderteekenlllg moet worden opgevat
als mstemmmg met, als het voor rmjn rekemng
nemen van de inhoud, dan zal ik haar achterwege
moeten láten".
Waarop het de voorzttter, partIjgenoot Albarda,

was, die mij tot de onderteekenmg overhaalde door
zrjri geruststellende verklanng, dat deze niet meer
beteekende dan een "a c ted e p r é sen C e" (beWIJS
van aanweztghetd) l Evenals Albarda op het congres
vraag Ik mijn medeleden der commissie: Is dit JUISt
of IS dItnIet JUISt?
2' Het zou niet waar zijn, dat van rmjn felle

orrttek op het ontwerp-rapport slechts werrng tot de
lezers van het deflnltleve rapport kon doord r irigerr,
doordat die crrt iex In dat etrrdst.acnurn werd .ge-
corrtangerrteerd, gefiltreerd en gecorrlgeerCl.",zooals
Ik het in mijn congresspeech uitdrukte, Als tegen-
beWIJSverklaarde Albarda eerst) dat Ik zooals alle
anderen, tIJ den s deb e han dell n g, alle ge-
Iegenheid had gehad tot het maken van mondelinge
en schr-irtelijke opmerktrigen en daarvan ook gebruik
had gemaakt Ik heb dit nOOItontkend: dat had er
ook nog maar moeten bIJkomen' Maar dat mijn
vrrjhetd, om In het rap por t zei f rmjn mmder-
haidsstaridjrunt; op mIJ n WIjZeen zoo uitvoerts als
t k meende dat noodig was, tot utting te brengen,
aan de bewerkmgen onderworpen werd, die Ik hier-
boven genoemd heb, gaf Albarda in den grond van
de zaak toe door zaj n mededeelmg dat Ik "een zon-
derllnge krenkende bnef met opmerktrigen van een
aard als die door v, d. WIJk op het congres en In
een ellenlange reeks van art.ikelen in "De SOCIaal-
democraat" zrjn gemaakt" heb ingezonden. Deze
, brier", anders gezegd "schema voor mmdernetds-
nota ten aanzaen van de slotbeschouwmgen", ter
wllie van de spoedige pubhcatre van het rapport tot
minder dan twee pagma's beperkt, werd door A. als
ontoelaatbaar afgewezen. HIJ zou hever het geheele
hoofdstuk "Slotbeschouwmgen" terugnemen dan het
met mijn opmerktrigen dienaangaande publlceeren.
En toen nu de commissie In meerderheid ZIch blj

Albarda had aangesloten, gebeurde er lets zonder-
Imgs Toen heb ik er n 1., volgens zrjn woorden op
het congres, ,.de v 0 a r keu r a a n g e g eve n" -
en datzelfde geldt dan voor de leden StokVISen
In 't Veld - om III een v o e tno a t rmjn bezwaren
kort kenbaar te maken. Weet gIl, lezers, wie het
was, die zeide, dat het aldus, "in een korte voet-
noot" kon geschteden? Dat was de voorzltter der
commissie, partIjgenoot Albarda!
En weer vraag Ik mtjn medeleden: 1s dit juist of

is dit OnJUISt?EeJ;lder meest direct er bIJ geïnteres-
seerden, de mede-jölnderteekenaarsder voetnoot mr.
In 't Veld, bevestIgde mu reeds mondelmg de JUlst-
held mrjner lezmg. Als de andere onderteekenaar,
J StOkVIS,weer bereIkbaar IS tWIjfel Ik er niet aan
of h ij zal hetzelfde WIllen doen3' Omtrent mun opmerklllg ten congresse, dat de
partIJbestuur-resolutIe in zake een "Plan. van den
Arbeid" meer door het voorbeeld van Belgie en onder
de aandrang der part.i] genooten In .den lar;de dan
UIt eigen Inrtiatteï IS geboren, wil Ik Atoarda toe-
geven dat Ik for mee longelIJk heb. Voor zoovel'
het echter de bespreklllgen in de HerZlenmgscom-
missie betreft (omtrent die In part,jbestuur en
part.ijraad kan Ik natuurllJk met oordeeleJ;l)meen
Ik dat het ongelrjk slechts formeelIS. Wat er over

die zachte, zoele, die maken dat alle vensters
open staan en de menschen lust gevoelen om
tot laat in den nacht op- een terrasje te zitten
of te wandelen.

Stavisky meent zelfs dat het een uitstekend
moment is om te "reizen". Zijn koffers en zijn
millioenen zijn zorgvuldig ingepakt en zijn
auto staat klaar voor het vertrek.
Straks, na het afscheidsdiner zal hij aan het

stuur gaan zitten en met zijn Arlette in de
poëzie van den maannacht, als de menschen
uit de buurt er het minst op letten, wegtuf-
fen ... Ver weg, in de vrije natuur, naar een
land waar men vrijer kan ademen dan in
Parij s, waar idoten van rechercheurs zich
met alles en nog wat bemoeien.
Arlette, in haar zijden peignoir, schitteren-

der dan ooit, is in de kamer met de gasten.
- Waar blijft Jean? vraagt Stavisky. Zou

hij misschien niet komen?
- Het zou laf zijn, merkt een ruwe kerel

met bokserstronie op.
..:_ Is het oIl! die 40.000 frs. die hij mij nog

schuldig is, dat hij mijn uitnoodiging niet
heeft aangenomen?
- Ik geloof het niet, mengt zich een vrouw

in het gesprek. Hij heeft me gezegd, dat hij
den auto, die hij met de geleenàe som gekocht
had, gisteren zou verkoopen.
- In elk geval blijft hJ.j verduiveld lang

weg ......
- Komaan, laten we aan tafel gaan! stelt

een jonge kerel voor.
- Ja, Henri heeft gelijk ... Wie niet komt

moet het zelf weten.
Nauwelijks is het eerste glas w~in ingeschon-

ken of daar staat de jonge man, die daar zoo
pas voorstelde met het diner te beginnen, van
zijn stoelop.
- Op de gezondheid en den voorspoed van

onzen meester Alex en op de schoonheid van
Arlette, roept hij, zijn glas opheffend

- Op het welslagen van u allen en in 't bij-
zonder op 't succes van miin bes'en kameraad
Henri Hayotte. verbetert Stavisky.
De heildronken brengen de stemming er in

en weldra gaat het feestelijk toe in de villa,

in het rapport staat en door een der leden ook ter.
loops ter sprake Is gebracht, slaat mi, met op wat
voor mn de hoofdzaak IS III een "Plan van den Ar-
beid", n.l het plaatsen van de socialtsatte-gedacrite
In het brandpunt van de POll t i e k e actte Ter
bekorttng van dlt toch reeds lange stuk wil Ik met
deze sobere opmerking volstaan, te meer waar' Ik
In "De SOCiaal-democraat"die gedachte nader hel)
Uitgewerkt.
4" Tot zoover gaven de woorden van onze parttj-

Ietdar aan rmjn adres mu meer reden tot verbazmg
dan tot ergerrus. Verbazmg nametijk over zrjn kort-
held van memorie ten aanzien van de gang van zaken
In de Herztentngsoornmissie en van mijn aandeel
daarin. Verbazrng ovengens, die vooral ten opzichte
van het laatste niet zoo heel groot ISwaar het slechts
de persoon van Van der WIJk betreft en onze leidar
zooveel gewichtiger zaken aan zrjn hoofd heeft
Verorrtwaardig ing en ergerrus echter heeft het bi]

mrj gewekt. dat Albarda rrnjn opmerkIng ,.een kern-
punt van het rapport zie Ik In hoofdstuk V, ,.deel.
neming aan de regeermg", waann de weg wordt be-
reid naar samen In één regeenng zit.ten met "demo-
kraten" van het slag CollJn-Van Schalk" omsmeedt
m het volgende (ik citeer uit het hoofd, maar toch
vri]wel letterhJ k).
"Van der WIJk beschuldtgt ons er van te streven

naar het verkrrjgen van gemakkellJke mInIsterbaan_
tjes".
Wat ter wereld, Albarda, geeft u het recht om

aldus een POll t i e k e meemng - als IS het dan.
ook maar de meenmg van Van der WIJk - te ver-
knoeien tot een ordtnaire verdachtmakmg? Waar
wanneer, heb Ik er aarrleidtng toe gegeven te meenen
dat voor mil "mmlstenallsme" gelIjklUIdend IS met
baantJesJagenJ? Het tegendeel zou Ik gemakkehJk.
kunnen aantoonen, maar Ik acht het beneden miJn.
waardtgheid dit te doen, waar Ik nOOIt, In geen
enkel debat, de persoonlijke llltegntelt van mIJn
tegenstander heb verdacht gemaakt. Zooals het ook.
beneden de waardigheid van een Albarda had moeten
zrjn met een zóódariige debatmethode een al te
goedkoop succes ten congresse te verknJgen

J. VANDER WIJle.
[HoezeerWIJhet ook betreuren. dat ons praChtige

congres hiermee een nasleep knJgt van een bittere
~n persoonllJke dISCUSSIe,meenen WIJtoch v d Wijkr door hem gevraagde ten spoedigste onverkorte
~:J.~~,ng van dit stuk niet te kunnen weigeren.

- Tiens, ttens, we zijn juist met zijn twaal-,
ven, merk~ Arlett€ op.

Da,n IS het maar best dat Jean niet ge.
komen IS; voegt een vriendin er aan toe.
-:. Als. t maar geen Judas is.
~IJ .dIe overweging valt er plotseling een

stilte m de kamer. Maar de vorken tikken
gauw weer op de borden, iemand vertelt een
grapje en weer begin de pret.
- En nu de schaapsbout, roept Stavisky, die

van goed eten houdt.

***
Ongemerkt zijn vier mannen de omheining

van .den tuin overgeklauterd. Ze treden na-
derb~J, elk een browning in de hand. Langs
de achter_veranda loopen er twee vlug de villa
van StaVlsky binnen, terwijl de andere langs
den voorkant naar de half openstaande ter-
rasdeur snellen
- Allez, de 'schaapsbout hooren ze hem

lachend commandeeren in het voorvertrek.
Maar in den gang loopen ze tegen de dienst-
bode, die een gil slaakt en van ontzetting
haar borden kletterend laat vallen.

Politie! roept de stem van Henri.
Een onbeschrijflijke verwarring ontstaat.
De vrouwen grijpen schreeuwend naar hun

sjaals en handtaschjes en mantels, de mannen
probeeren de deuJ.1ente bereiken.
- In naam der wet: handen omhoog en wie

een vin verroert wordt neergeschoten.
Allen blijven plots onbeweeglijk staan.
- Waar is Stavisky? Niemand antwoordt.
- En toch, hij kan niet gevlucht zijn! We

zullen heel het huis afzoeken!
Twee inspecteurs houden de gasten in be-

dwang en de chef met den andere gaan van
kamer tot kamer. Doch de beste kamer is op
slot.
- In naam der wet, doe open ...
Geen antwc::-rd.

\Wordt vervolgd).
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Zoo is het ook geschied te Oss, maar reeds
VfI)dagavond is .heel duidelijk te verstaan ge~
geven, dat men daar niet van gediend was.
Bier drinken wilde men wel en desnoods ook
vuisten, zooals men dat noemt, ten pleiziere van
de heeren, maar toen er plots een foto gemaakt
werd, was het uit. Het toestel werd afgenomen
en eerst teruggegeven nadat de film in de
kachel vernietigd was. Voor deze sensatie zoe-
kende verslaggevers had dit een waarschuwing
moeten zijn, het spel niet door te zetten. Men
heeft er zich evenwel niet aan gestoord en be-
gon een volgenden avond opnieuw en toen er
weer onthaald was en alles in scène was gezet,
zou weer een foto genomen worden met het
gevolg, dat het niet bleef bij het afnemen van
het toestel, maar eindigde met een echt vecht-
partijtje, zooals daar onderling in dat bierhuis
nooit plaats heeft .
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ZIJN DE AANGEWEZEN ADRESSEN VOOR U
. t = BESTEL TIJDIG - WIJ SLACHTEN ALLééN DE BESTE KWALITEITEN.

De tooneelclub "st. Arnoldus" voerde gis eren ~ . , KOOPER'WEIGERING VA ' in het Concertgebouw te Den Bosch Vondels § NERGENS BETER. NERGENS GOED .
N N LOTE, t I Joseph in Dothan" op = -reurspe " k di t . t ll'ng tus ;11111111111111111111111111111111111111.11111111111111111.,1IIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIl_lllllllllJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1llllllllllIlllIllllllllllllIllIlllllllllIlIlIIlIllllIllIltllllr.

Er was een mer waar ge egens e 1 - "" \.
~~~~~~m~ ~~~-------------~\-----------------------Schriftelijke vragen aan B. en Iverzorging. Een tegenstelling ten goede. Me.nVc
Izou den indruk kunnen krijgen, dat de orgam- 0 de sensa tie welke stad ook naar een of ander obscuur kroegje

Onder d~eekening van 5 April werd d<1sators van dit experiment hebben gedacht: laat • m gaat en de daar aanwezigen onthaalt, die
het raadslld, de? heer Felix Donders, in ve ons maar niet te hard van de daken schreeu- personen dat niet zullen weigeren. Het kost dan
ban~,met de .welgering door B. en W. van elwen; je kunt nooit weten, hoe het tegenvalt. slechts wat geld om een relletje te maken en
l?terlJVer~~mng aan de gymnastiek- en ath~ Inderdaad: Joseph in Dothan opvoeren, het
tiekvereenigtng "VOlt", de volgende schriftelijl treurspel, door tallooze internaten, jongstuden- Dinsdag hebben we weer in tal van ten slotte een foto, waaruit dan moet blijken
vragen gesteld aan het COllege van Burgi tenvereenigingen, zelfs patronaten stukje bij bladen verhaolen kunnen lezen onder de hoe verdorven de bewoners zijn.
meeste~. en Wethouders: beetje om hals gebracht, zóó, dat bijna iedereen
1. ZlJn B. en W. bereid mij opheldering 1het eens gezien heeft en in zijn hart vervelend sprekende koppen van "Wild-West-t<>oneelen

verschaffe~ waarom .. en op welke ?Tonden 0 gevonden, dit treurspel doodbedaard op het te Oss", ,,Een journalist gewond", enz. enz. en
20 Januan Ll, afWlJzend is beschikt op earépertoire zetten en beginnen te trachten er het Brabantsche stadje is weer eens een keer
verzoe~. van de gymnastiek- en athletiekiets goeds van te maken een vertolking, den in opspraak gebracht. Toch vragen wij ons af.
v-:,reemglpg "Volt" tot het houden eener loter~schrijver eenigszins waar'dig, ervan te geven, of zulks wel J'uist is en of in dit ge-
ws:rvan de opbrengst zou worden besteed tel"n dan te hopen dat er publiek komt: het mag
ba e van d~. Jeugd Bportbeweglng, terwij! kor;en experiment 'genoemd worden. val de pers, om het duidelijker uit te druk-
daarop,. .bl] . besluit van B. en W. d.d. 2! De uitvoering is ons _ en iedereen meenen ken: de sen::>atiepers, niet veel meer blaam
Febntan J.l. wel vergunning is verleend aan dE II
R. K. gymnastiekvereeniging "David" tot hetwe - zeer meegeva en.. treft dan de bevolking van Oss.
houden van een loterij voor de uitbreiding en Zij was op de eerste plaats Ultne.mend ver- Reeds weken lang hebben we van verschil-
beoefening der gymnastiek voor de schoolvrijeZorgd. Van het tekstboekje af tot 111 het ge- lende zijden de opmerking gehoord, dat al dat
jeugd te Tilburg? baar der acteerenden. geschrijf op ongelukken uit moest loopen, Oss
2. Zijn B. en W. bereid mij mede te deelen Er is gestreefd naar een harmonisch geheel. was een reclame-object geworden voor enkele

we~~e maatstaf in het algemeen VOor soort- I'1:ndat is, waar het op aan komt. Er zat lijn
gelijke ~evallen wordt aangelegd en welke in deze opvoering; het rammelde niet; zij was bladen, die zich specialiseeren op sensatie-lee-
~~atstaf IS aangelegd voor dit gevel in het van een eenvoudigen, grootschen stijl. Daar- tuur. In Oss is het niet onveiliger dan in an-
bIJzonder? mee is eigenlijk al genoeg gezegd. dere plaatsen; wie het tegendeel beweren,

We willen hier echter nog eenige opvallend Weten het niet. Er zijn daar eenige booswich-
D 'oede dingen eruit halen. Zoo het Zingen van ten, zooals men die ook elders wel vindt, maar
roeve plechtigheid !tIereien (getoonzet door Mgr. v. Schaik) door die onderling strijd voeren en het anderen

. de Schola Cantorum der basiliek van St. Jan,
e~nder groo~e belangste~lmg vond hedenmor- €:edirigeerd door den rector cantus, kapelaan niet lastig maken. Wanneer men echter schier
g de pl~chtlge begraferus plaats van Marietre be Bree. De zuivere zang der 60 jongens was dagelijks in de couranten leest over de gruwe-
~weep". die Maandagmiddag op ZOO::lnoodlot- ontroerend schoont het was waarlijk uni sono. lijke misdaden, die te Oss plaats hebben, waar-
tl~:e ~lJ~e om het leven kwam. . De mannen beviel~n ons iets mmder, wat niet door een voorstelling van zaken gewekt wordt,
de kerkur droeg de Zeereerw. !J.eer Pastoor 4. wil zeggen, dat zij niet goed zongen. Het was Isd d'
P
arochie ~an den H. Antot.mus van Padua ecllter niet van die glasheldere zuiverheid der alsof Oss een stadje is met een ml a ige

. .n.orvel, de nlech 1ge H. Mis van 'deren bevolldng, zooals er in ons land geen tweede
Requlem OP.Omstreeks half 10 vond de teraar- kUl. '. . t
debestelling Plaats. liet Arnhemsch Orkes~ 111 volledige bezettIng gevonden wordt, dan moet men er zich me
In den stoet gingen vooraf enkele leden van introduceerde en begeleldde op voortreffelijke over verwonderen, dat het de rustige bevolking

de K. 'J. V. van buiten Tilburg, daarna volg- wijze. wel eens wat te machtig wordt.
~en de Sc~oolkinderen, met wie Marietje dage- Wat de verzenzeggers betreft: men mag nu Dit nog te meer, wanneer alles wat er ge-
lijks omging, Vervolgens de afdeeling Korvel eenmaal van ongeschoolde declamators niet
van. de K. J. V_. met omfloerst vaandel. daarna verwachten, dat zij zuivere ontroering zulle? schiedt en wat in alle steden voorkomt, direct
eemge leden, dle bloemstukken droegen, Hier- Be'l'en.Acteeren en declameeren zijn zeer moel- in de courant wordt gezet, liefst sterk gekleurd
achter volgde. de lijkwagen, welke eveneens lijte beroepen. Toch vielons de dictie zeer en meermalen volkomen in strijd met de waar-
met enkele lehetakken was behangen. Dan tllee, al Was het rhythme dan wel eens wat zoek heid. We denken hier aan de teekening in "De
kwamen de familieleden, kennissen en eenige in net VUur van de handeling. .
vooraanstaande personen uit de parochie Korvel , .. 'b Telegraaf" van in beslag genomen messen, die
die Marietje naar haar I tste rustplaats be~ Joseph hield 't het best vas~: maar hl] e- op volkomen fantasie berustte en aan het ge-
geleidden. aa Bclllkt ook over een natuurluk gevoel _voor waaraan een oud-kinderrechter zich te
Daar aangekOmen. werden de liturgiSChe ge- rhythme. De .Ruben was, _een_prachtige figuur SChrijf,

beden verricht, waarna men droef en stil den van een groote natuurllJkheld en de beste buiten ging en waarover men zich daar ter
doodenakker verliet. Begrijpelijkerwijze hadden a,cteur. plaatse zoo ergerde, dat hij zorgen moest weg
zich aan weerskanten van den weg honderden get acteeren was over het algemeen ver- te komen, omdat anders volkomen rustige men-
balangstellenden opgesteld, die met ontroerde dienstelijk en regisseur v. d. Donck, had kenne- nen hem hardhandig duidelijk zouden hebben
blikken den droeven stoet volgden. lijk met straffe hand tè weidsch gebaar en tè gemaakt, dat men genoeg had van de sensatie

sterke actie onderdrukt. ben het in opspraak brengen van een nijvere e-
In deze met zorg en groote toewijding op-

gezette opvoering is het ons een raadsel, waar- volking, door simpele artikeltjes.
om de broeders zulke onverzorgde haardossen Na "De Telegraaf" is thans "Het Leven" te
moesten dragen bij hun welverzorgde kleeding. Oss gekomen om er reclame mee te maken.
En waarom de groote engelen zulke kinder- Alles werd geënsceneerd om maar foto's te krij-
achtige pruiken moesten torsen. Dat deed
schade aan den totaal-indruk. gen, waaruit zou blijken, wat een boevenbende
Een indruk overigens, die, we zeiden het het daar was. Op geld werd niet gezien, want

reeds. zeer gunstig was en zonder aarzelen men kwam met een auto en trakteerde om de
kunnen we een bezoek aan een der volgende zaak maar aan den gang te krijgen. We moeten
opvoeringen aanbevelen. de medaille ook eens aan de andere zijde be-
FranS van Valderen had passende décors 'ge- als men in

-"'"""':;-:;:~r.:'r-:,--::::::;:::::::::;,..~~""",~qt--.~d di" .het.. goed deden. zien. Het is _~anzelfsp~kend, dat

Een definitieve uitspraak kan spr. natuurlijk
a bout portant niet geven, omdat deze materie
zoowel den econoom, den theoloog als den so-
cioloog aanbelangt.
Zoowel de geestelijke adviseur als dr. Ver~

Verhoeven waarschuwden de vergadering er-
voor, zich niet door het gevoel te laten over-
heerschen.
Besloten werd dit vraagstuk door eenige

deskundigen te doen bestudeeren.

De begrooting voor 1934 werd vastgestelcll
f 9.603.40.
De rekening over 1933 sluit met f 8.,411

waarvan een batig saldo van f 402.18.
Den penningmeester werd voor zijn accur

werk déchargs verleend.
Aan het eind van de vergadering werd

plaats en datum der eerstvolgende algeme
vergadermg Nijmegen gekozen~ terwijl de DI:
dag. na Paschen ervoor gereserveerd blijft.
Hierna rondvraag en sluiting. Door "St. Amoldus"

De vraag mag evenwel gesteld worden, wie
hier de meest schuldige is. De verslaggevers,
die door het onthalen en het in scène zetten
dit gebeurde provoceerden, of degenen die ten
slotte van al deze jacht op sensatie genoeg had-
den. De verslaggevers en de directie te Amster-
dam blijken er wel iets van in te zien, want al
wordt het verhaal nog zoo opgesmukt, ze
wenschten maar liever geen aangifte bij de po-
litie, maar dat zal niet gaan. Wel zijn zij komen
vragen of de politie mee Wilde gaan, opdat ze
onder bescherming daarvan toch een foto zou-
den kunnen maken, doch daartoe leende de po-
litie zich natuurlijk niet.
Het onderzoek wordt doorgezet, zoodat het

gebeurde wel voor de rechtbank zal komen. We
zijn zeer benieuwd naar het verloop van dit
proces en naar het oordeel van de rechters over
deze perswerkzaamheden, want het zou wel
eens kunnen gebeuren dat schuldig werd uit-
gesproken over hen die alleen uit zucht naar
sensatie dit alles hebben uitgelokt. Bij het uit-
vechten van onderlinge veeten kunnen zij, die
tot de bende behooren, zwijgen, maar ze kun-
nen ook spreken als het er om gaat anderen,
die hen hebben willen gebruiken voor reclame
te plaatsen in het volle licht. Dan zal eerst
kunnen blijken hoe gevaarlijk de journalistiek:
is, die er slechts op uit is om sensatielectuur
te geven.

VERGADERING TE
TILBURG

De Fusie tusschen Onderwijzers-
bond en Onderwijzeressen_

uereeniging

,Weer onderwijzers-
dagen

De Katholieke Onderwijzersbond in het Bis_
~om .~en Bosch hield Woensdag te Tilburg zijn
JaarllJksche algemeene vergadering.
Nadat 's morgens om 9 uur in de kapel der

Eerw. Fraters aan den Bosscheweg een H. Mis
Voor levende en overleden leden en weldoeners
was opgedragen door den geestelijk adviseur,
den Z.E. Heer P. Goorts, kon om 10 uur in
de groote zaal van café Modern de voorzitter
de !J.eer J. G. van der Ligt, Boxtel, den aan:
wezigen het welkom ter vergadering toeroepen.
Daarna wijdde deze spr. een kort herinne-

ringswoord aan de nagedachtenis van H. M.
de Koningin-Moeder, om vervolgens te komen
tot een overzicht van den de laatste jaren zoo-
Zf'er verslechterden financieelen toestand der
onderwijzers.
Slechts eenige kleine voordcelen werden be-

haald, als hoedanig spr. het zevende leerjaar
noemde. '
Na een uiteenzetting gegeven te hebben van

de wijze waarop de leden terrein hebben ver-
loren, vermaande spr., toch niet bij de pakken
te gaan neerzitten
Als punten van een program van actie

noemde spr. dan:

Desiderata
te. Wijziging van art. 48, Ie lid der pen-

sioenwet, door den leeftijd van 65 jaar op 60
jaar te brengen.
2e. Wijziging van de wet van 30 December

1932 door de gemeentebesturen te verplichten
bij de benoeming van wachtgelders zich te be-
perken tot de eigen inspectie.
3e. Reguleering van de opleiding, zoodat het

aantal leerkrachten-in-opleiding met de op-
leiding in overeenstemming wordt gebracht.
4e. Gratis toegankelijk stellen van de rijks-

en gesubsidieerde hoofdacte-cursussen voor
zoover het betreft leerkrachten zonder vaste
aanstelling.
Se. instelling van een onderwijzersreserve,

waarin worden opgenomen alle nog niet vast
benoemde leerkrachten aan een bepaalde school
verb?nden tegen een redelijke jaarhjksche ver-
goeding, met de verpüchting' tijdel~jke betrek-
kingen zonder salaris waar te nemen.
Tenslotte ?etr~~rde spreker het, dat nog zoo-

vele ledez;t,met JUIStop de hoogte zijn van hun
rechtspositie, waarvan spreker frappante voor,
beelden gaf.
Met een opwekkend woord om toch allen

volledige medewerking te. geven eindigde spr.
Na behandeling van eenige belangrijke kwes-

ties van internen aard behandelde de voorzit-
ter het meeningsverschil dat tusschen het
hoofdbestuur en de afdeeling Oss omtrent het
niet publiceeren van een Jaarverslag van deze
afdeeling in het bondsorgaan gerezen is. Hier-
bij keurde de vergadering eenstemmig het door

he{rith~~;~~~~;~;"l~~g~!en sJ&~ 01_
dat de bond -"thans 1287 leden telt, terwijl er
dit jaar een aanwinst van 47 leden was.
In dit verslag heeft de heer Van Delft,Made,

duidelijk het actieve leven der vereeniging doen
uitkomen.

Voorstellen der afdeelingen
Bij dit punt kwamen o.a. voorstellen van de

afdeelingen Oss en Waalwijk-Heusden in be-
handeling, welke inhouden dat getracht zal
worden de religieuze onderwijskrachten als lid
te krijgen, en mochten hiervoor bezwaren zijn,
dat er voor ieder persoon een bepaald bedrag
zal worden gestort in de kas van den bond.
Deze voorstellen kwamen voort uit de over-

weging, dat bedoelde krachten wel profiteeren
van de actie van den bond, maar niets bij-
dragen.
Eenige leden merkten op, dat verschillende

congregaties vrijwillig gelden storten in het on-
dersteuningsfonds, en dat men bij invoering
der gevraagde bepalingen deze wel eens zou
moeten missen.
De geestelijk adviseur, de Z. E. Heer P.

Goorts, zette uiteen waarom hij tegen lidmaat-
SChap der religieuzen is, en tegen de voor-
stellen.
Tenslotte trokken de betrokken afdeelingen

vrijwillig hun voorstellen in,

Een gewichtig pensioen-
vraagstuk

De afdeeling Eindhoven wenschte uitgemaakt
te zien, of het pensioenvraagstuk (het bekorten
van pensioenen) in strijd is met de Katholieke
moraal of niet, om in het vervolg, volgens de
eonclusie hierop in de verdere salarisactie te
kunnen stelling nemen.
:Deze lastige kwestie werd door den ter ver-

gadering aanwezig zijnden dr. Verhoeven uit-
voeriz uiteengezet. spr. verklaarde eerst, dat
er strikte en distributieve rechtvaardigheid is.
Deze laatste is juister dan de eerste in prin.,

cipe. Dit wil dus zeggen, dat de verplîchtingen
naar omstandigheden moeten veranderen.
Principieel is er dus volgens spr. tegen een

wisselen van het pensioenbedrag, naarmate de
koopkracht van het geld stijgt of daalt, niets
tegen.

FORT-MYSTERY
door

Katharina en Robert Pinkerton

"JOSEPH IN DOTHAN"

Na den middag is de behandeling der voor-
stellen voortgezet.
Daarbij is ?a .. de positie der wachtgelders

b~~proken en IS mtvoering overwogen op welke
wijze verbetering in hun toestand gebracht kan
worden.
Een en an~er naar aanleiding van voorstel.

len van de ardeelingen Westhoek en Helmond.
Deze voorsteüen werden ten slotte door de ver-
gadering aangenomen.
Ten sl~tte werd behandeld een voorstel van

de afdeelmg Maas en Waal, om in ons bisdom
,,:edero~ Onderwijzersdagen in te voeren. Na
uttvoerlg het Voor en tegen hiervan besproken
t~ hebbeI?-.':werd tenslotte dit voorstel in eenigs-
zins gewIJzlgden Vorm aangenomen.
Met algemeene stemmen werd ook een voor-

s~~l van h~t hoofdbestuur aangenomen, waar-
~l] leden ,dle _vóór 1 Februari hun achterstal-
hge contrlbutts nog niet betaald hebben, het
bondsorgaan niet meer ontvangen tot dat het
bedrag aangezuiverd is.

Fusie Onderwijzersbond en
Onderwijzeressenvereeniging

Zoow~~ van de zijde van de~ Katholieken
OnderwlJzersb~nd als van de R. K., Onderwij-
zeressenvereemging werd al lang behoefte ge-
voeld tot een fusie.
.,Nu thans de bisschop van den Bosch ook

ann goedkeuring aan een eventueele fusie ge-
geven. heeft. werd in deze vergadering deze
kwestie besproken.
Er bleken moeilijkheden te bestaan wat be-

treft de bezetting der plaatsen in het hoofd-
bestuur.

De onderwijzeressen Wilden dat haar ge-
h~ele hoofdbestuur in het bestuur van den
~~euwen bond zitting kreeg, terwijl van de
zijde van de heeren aan de dames voorloopig
slechts twee plaatsen werden aangeboden.
Name~s d~ onderWijzeressen sprak op deze

vergadermg Juffrouw H. DuyX Vu ht
Er ontspon zich een ellenIan~e dfsc~sie over

een en ander.
I:?e. <;lames ve~egenWoordigsters bleken geen

deflnltievs beslulten te kunnen neme ijl
geen carte blanche hadden. n, w ze
Over de fusie-in-principe op de basis als het

bestuur van de K. O. B. Voorstelde, werd ten
slotte gestemd, en deze door de vergaderi
met algemeene stemmen goedgekeurd. TIg
Aan het verslag van het Ondersteunings_ en

Voorschotfonds ontleenen we, dat het batig slot
van het eerste fonds f 3.527.33 bedraagt.

R.K. Reclasseeringsvereeniging

Naar wij vernemen zal op 8 Mei in het
Kasteel "Bouvigne" een aIgemeene vergadering
worden belegd van de R.K. Reclasseermgsver-.
eeniging, ~aarbij afgevaardigden van alle R.K •
Reel. vereenigingen in Nederland tegenwoordig
zijn.
Op het programma staat o.m. Wijziging van

het reglement.
In de namiddag zalonder leiding van de com-

missie van ontvangst een excursie worden ge-
maakt naar de Tuchtschool nabij het Mast~
bosch.

Smokkelarij

(Korte inhoud van het Voorgaande:
David Patterson is de eigenaar van een

bloeienden pelshandel in Noord-Canada,
Zijn expansie_zucht vindt slechts één hin-
derpaal. de machtige audson Bav Com-
Pany zijn grootste concurrent. Deze bezet
een post "Fort MYstery" genaamd en door
Herbert Morley beheerd waar Patterson
ondanks herhaalde pogingen, nooit in ge-
slaagd Is vasten Voet te verkrijgen. Bruce
ROChette,die ee~ diepen haat koestert te-
gen de Hudson s zal dan voor Patterson
traChten een handelsPost te vestigen in
het veelomstreden gebied. aii wordt har-
teHlk door Morley en zttn echtgenoO~eont-
vangen. Bruce geeft voor belast, te zün met
het doen van waarnemingen voor een
aardrijkskundig genootschap en hell?t bil
het biihouden der boeken waardoor h~l Vele
interessante bijzonderheden over de HUd_
son's Cy. te' weten komt. BrUce heeft
inmiddels een groot~ genegenheid opgeVat
VOOrEvelyn MorleyS dOChter. Hd gaat
door met zÜn plannen tot hem plotseling
blilkt. dat mevr. Morlev hem heeft door,zien.)

Die wolken en die bries konden slechts één
d1ni l:Ieteekenen: namelijk een snelle stijging

Te Ossendrecht is in beslag genomen een
Chevrolet-auto, beladen met 2100 K.G. marga-
rine. De smokkelaars wisten te ontkomen. De
auto droeg de Zeeuwsche provincieletter.

Wisselkoersen

DONDERDAG, 5 April.
Vorige

Slotkoersen.
Londen ••••••• ••• ••••••• •••• 7.637/8
Berlijn ••••••••••••••••••••• ' 58.77
Parijs ••••••••••••••••••••• 9.751/!
Brussel •• • • • • •• • •• • ••• • • • • •• 34.573/"
Zwitserland •••••••• u...... 47.87
Kopenhagen •••••• •••••• ••• 34.15
Stockholm ••••••••••••••••• 39.40
Oslo •••••••••••••• •••••••••. 38.40
New York (cable) •••••• ••• 1.481/8
Rome •••••••••••••••••• •••• 12.75
Praag ••• •• •• • ••• •••• • ••• ••• 6.17~
Madrid • ••• • • • • • •• • •••• ••••• 20.25

Heden
7.64

58.80
9.76U

34.60
47.90
34.10
39.40
38.40
1.48

12.75
6.17~

20.20

Gem. Geneeskundige Dienst

Mevrouw Morley beantwoordde zijn blik. Ge~
durende vijftien jaren had zij dien man gere-
geerd en door hem de Indianen van Fort~
Mystery. Zij kende hem zooals weinig ooit ill
staat zijn een tncäaan te leeren kennen; zij
kende zijn gedachtengang door en door. Zij
was steeds zijn gids geweest op intellectueel
terrein, ze had hem iedere daad listig gesugge..
reerd; inderdaad ze had van hem haar tweede-
ik gemaakt.
Thans zag zij in den man voor haar iets, wat

zij nooit in hem had gezien. ze begreep het
niet, ze kon het niet omvatten, en het kwam
haar onmogelijk voor, dat ze haar overwicht
op hem had verloren.
- Denk er aan Nee-da-boy, fluisterde ze

hem toornig toe, ik behoef slechts te zeggen
wat ik 'weet.
Hij lachte uitdagend, vol vertrouwen, en keek

daarbij met een dutvelach leedvermaak in de
richting van Bruce. '
_' Ik, Nee-da-boy, ben in staat krachtiger

toovermiddelen te maken dan ooit gezien is,
[utchte hij in Ojibwaasch. Ik, Nee-da-boy, ik heb
een macht zooals nog nooit iemand heeft ge-
had. Ik kan de dulvelsche machine doen stil-
staan en ik kan den dood verlangen van den
man, die alle ellende over mijn volk heeft ge~
bracht. En hoe Nee-da-boy en zijn toovermrd-
delen zijn volk hebben gered, zal men zich altijd
blijven herinneren; men zal dit steeds blijven
vertellen tijdens de lange nachten bij de kamp-
vuren. Mijn macht is grooter dan die van de
Hudson's Bay. Wie zijt gij dan, vrouw. dat ge
mij in den weg staat? .(Wordt vervolgd)

BEURSMENSCHEN
ONDER ELKAAR!

De gem. Geneeskundige en Gezondheidsdienst
verleende gedurende Maart 142 keer Le hulp bij
de volgende ongevallen: 33 bedrijfsongevallen; 33
straat; en verkeersongevallen; 27 hUisongeval-
len; 20 sport- en spelongevallen ; 11 schoolonge_
valle~; 6. diverse ongevallen; 12 gevallen van
wondmfectIe en plotselinge ziekte.
Ziekenvervoer geschiedde 112 maal waarvan 5

maal buiten de gemeente. ,_ _

"Hypotheken, meneer! Huizen
en Nederlandsche Werkelijke
Schuld! Oàt is safe! De rest, ...•
gokwerk, meneer! Gisteren had
Gerritsen weer een tip voor me.

..,.................. _Ik~~&.: "m~ "an jouw'!!'p!moet
- - --nog maar iaan EEN trp I:" ",:, -

"Wat is dat dan ?, vroeg ie en
hij keek onverschillig, maar zijn
ooren werden een centimeter
langer. "Een TIP van BOOTZ",
zeg ik. "Da's ongevaarlijk"!

Alvorens U overgaat tot aanschaffing van NIEUWE BANDEN, vraagt dan eerst even
prijs bij ons. Wij leveren alle maten BUITEN- en BINNENBANDEN. Voordeeliger dan
iedere andere firma.
Verder zijn wij speciaal ingericht voor alle voorkomende replll1'aties aan auto-buiten en
-binnenbanden, Prima afwerking verzekerd door onze moderne machines.

Woensdagmiddag ontstond bij van der M. aan
het Lijnsheike brand in den schoorsteen. De I

bewoners hebben zelf het vuur gebluscht, zoo-
dat de brandweer niet behoefde op te treden. H.H. AUTOMOBILISTEN

G.......... Niet te zoet, niet te straf~
net goed! B-EN10E'MINGEN

BOOTZ In het Bisdom Bredal
Benoemd tot pastoor te Ullicoten den zeer-

eerw. heer J. van Hoof, tot kapelaan te Prin-
cenhage dr. L. Smit. ii.IIIIIII •• IIIlIIIIIIIII ••• I11111••••••••••••••••••••••••••• i

Autobanden Centrale
"Vulcania" - Wolstr.4

Vulcaniseer-bedrijf
Tilburg - Tel. 2026

PER VLIEGMACHINE DE WERELD ROND

Naar ik stellig verwachtte, was thans aan
mijn luchtreis voor goed een eind gekomen. Ik
zou natuurlijk aan de Weensche politie wor-
den overgeleverd en na een eerste verhoor, op
transport worden gesteld naar Amsterdam,
waar de politie mij in ontvangst zou nemen
en achter slot en grendel zetten zou, tot de
rechtbank mij naar de een of andere tucht-
school zou sturen.

, 't Was geen aanlokkelijk vooruitzicht en
zeker een droeve afloop van een avontuurlijken
tocht, maar toch was dit nog verre te verkie-
zen boven een "over boord zetten," waarvoor
ik in het vliegtuig zoo bevreesd was geweest.
Ik wachtte dus kalm af wat zou gebeuren.
Nauwelijks was het toestel tot staan gekomen
of de Vliegers kwamen op mij af.
Een nam mij pij m'n beenen, de twee anderen

bij m'n schouders en met zijn drieën sjorden
ze me naar de deur van de cabine, die reeds
door een der beambten van het Weenscne
vliegveld was geopend. Wat deze oogen op-
zette .... Ik werd voorloopig naast het ylieg-
tuig neergelegd en 't duurde maar een oogen-
blik of er stond een groote groep menschen
om me heen, terwijl de vliegers druk bezig
waren hun avonturen te vertellen.

Weinige minuten later kwamen een paar
poütte-agenten het veld opstappen. Een van
hen maakte mijn beenen los; ik werd over-
eind gezet en daar ging het, tusschen twee
dienders in naar een der gebouwen op het
Vliegveld, waar mij zeker een eerste verhoor
zou worden afgenomen. Gelukkig werden daar
mijn handboeien afgedaan en kreeg Ik, nadat
ik door gebaren mijn wensch daartoe te ken-
nen had gegeven, water te drinken.

der temparatuur, gepaard gaande met sneeuw-
val. Dus het einde eener lange periode van
intense koude. Nee-da-boy zou triumfeeren
zooals nooit te voren.
In dien overwinningsroes zou hij Bruce's dood

eischen. Niet alleen zouden hierdoor de primi-
tieve hartstochten, die in den medewiwin waren
opgewekt worden ingevolgd, doch dit zou hem,
beter dan welke, andere gebeurtenis ook, hel-
pen zijn macht te vestigen. Dit zou het tot
stand komen beteekenen van een maeht, waar-
naar geen, medicijn-man ooit zoo openlijk had
durven streven. Hij zou als het ware een god
zijn onder zijn volk.
Eenmaal die plaats bereikt, dacht Nee-da-boy

zich veilig. Door zijn macht zou hij er wel voor
zorgen, dat de getuigen niets loslieten. Morley
zou nooit iets vernemen. Mevrouw Morley had
hem destijds opgestookt en zelfs bevolen, Rochette
onmogelijk te maken en zij zou hem wel ntm-
mer met vragen lastig vallen. De medicijn-ma
was er zeker van, dat zijn plan onmogelijk kón
mislukken en bovendien, dat hij geen gevaar
liep.

jagers niet mistte. Terwijl de minuten verliepen
bleek zijn zekere houding ook de jagers te
beïnvloeden. Hun opwinding verdween en zij
herinnerden zich alles wat Nee-da-boy voor hen
gedaan had Sinds zij hem kenden. Hij had nim-
mer gefaald en nog nooit hadden zij hem zoo
vol vertrouwen gezien ondanks de tegenwoordig;
held van den zeer gevreesden blanke.
Middelerwijl kon Bruce zichzelf slechts voor-

bereiden op de gebeurtenissen, die onafwend-
baar bleken. Hij wist, dat alles wat hij zou doen
of zeggen nutteloos was. Iets van het fatalisme,
dat het Noorden inboezemt, beïnvloedde ook
hem. Hij zag in, dat hij gevaarlijk spel gespeeld
had en alles zich tegen hem keerde.
Iedereen die den strijd tegen het Noorden aan-
bindt moet ook de kansen van het Noorden
aanvaarden. Hij moet altijd voorbereid zijn op
het onverwacnte, Hij moet het als zijn aandeel
in het spel aanvaarden wanneer de sneeuwstorm
hem OP elm onbewaakt oogenblik omver werpt,
wanneer het ijs zich onder hem begeert, of
wanneer hij in de een of andere stroomversnel-
ling omkomt. In het Noorden zit men midden'
in de gevaren en meermalen wordt de mensch op
de proef gesteld in een strijd OP leven en dood.
In den eindstrijd kan men slechts bewijzen, wat
men is.
Bruce wachtte dus. Hij trachtte even kalm te

wezen als de medewiwin, doch een beeld van
hetgeen uit dezen toestand zou voortspruiten,
een gevoel van het verdriet, dat door zijn dood
zou worden geleden, kon hij niet uit zi,in geest
verbannen. Allen, Evelyn, haar moeder. Morley.
ook; hij,zelf, waren er bij betrokken, en allen

iets kon doen verscheen om een hek een slede.
Daarachter liep de halfbloed, die bij Morley in
de trading-shop als tolk fungeerde.
- Whoal riep deze, en de slede hield stU te

midden 'van het troepje jagers.
Een zeildoek werd weggetrokken en van onder

de warme dekens kwam mevrouw Morley's
ncordte voorschijn.
- Bruce! riep ze uit, terwijl ze angstig rond-

keek. Oh! je leeft nog! Dan ben ik op tijd!
Ze klauterde uit de slede en staarde hem

aan, haar armen uitgestrekt. Zelfs het gevoel
van bevrijding dat haar thans bestelde, bleek
den tijdens de reis van Fort-Mystery naar hier
doorstanen angst niet uit haar trekken te kun-
nen doen verdwijnen.
- God zij dank! zeide ze. Ze vertelde me,

dat je waart afgereisd. Ik was zoo bang, Bruce.
want ik zou verantwoordelijk geweest zijn ....
Plotseling stond Nee-da-boy op en ging naar.

haar toe.
- Halt! beval hij, op ernstigen toon in

Ojibwaasch. Deze man heeft e'en onheil over
ons volk gebracht.
Verba~d hield mevrouw Morley even met

spreken op en keek den ouden Indiaan aan.
Daarna strekte ze haar hand uit en nam hem
terzijde terwijl ze hem met gedempte stem zei:
_ Wees niet dwaas Nee-da-boy. Er zijn

dingen die je je moet tcerinneren,
Doch de oude medicijn-man bleef hardnekkig

staan, hij verroerde zich niet en keek zonder
de minste vrees naar de vrouw.
- U kunt me nu niet meer tegenhouden,

verklaarde hij,

zouden daaronder lijden. Hij wist, dat hij Evelyn's
vertrouwen in hem niet kon redden, evenmin
als hij de vernietiging van haar liefde kon ver-
hoeden. Doch hij had gehoopt, dat haar ver-
trouwen in' haar moeder onveranderd zou
blijven. Zelfs dát :au haar ontnomen worden,
want haar moeder zou onmogelijk kunnen blijven
zwijgen na dit verloop van haar strijd In het
pelsland. Zij zou aIles vertellen, en alles zou
daarbij ineenstorten; haar jarenlange arbeid,
Morley's zelfvertrouwen, Evelyn's vertrouwen
in haar moeder.
Bruce kon zelfs niet den geringen troost

smaken dat hij gedaan had wat mogelijk was
.om al het onheil, waarvan hij oorzaak was,
te verhelpen. Hij zou uit Evelyn's leven verdwij-
nen, als de vijand harer ouders, als de spion
van de oppositie. De gedachte hieraan maakte'
hem woedend, en bracht hem in een ontzettend
pijnlijke gemoedsstemming, die bovendien nog
verhoogd werd door hare nutteloosheid. Het was
haast ondenkbaar, dat hij, nu hij door z'n vol-
harding eindelijk wist wat hem te doen stond,
in de volbrenging van zijn taak werd gedwars-
boomd door een handvol wilden.
Zijn gedachtengang werd onderbroken door

een gerucht, dat kwam uit de richting van het
achter hem liggend moeras. De Indianen
vlogen overeind. Allen luisterden naar het door-
dringende commando "vooruit" van den honden-
drijver en het klingelen van sleebellen.
De Indianen waren té verrast om meer te

doen. dan te staren, in de irchting van het
spoor. Zelfs Nee-da-boy schrok in zijn onver-
stoorbaarheid, en. keek ontstemd op. Doch vóór hij

HOOFDSTUK XVI

STORM

Nee-da-boy had geen haast. Het eerste
warme zuchtje dat den sneeuwstorm zou Voor-
afgaan moest gevoeld worden, alvorens hij zijn
bijl zou gebruiken ter vernietiging der "duivel-
sche machine". Hij wachtte dit moment kalm
af, met een ont,~genzeglijken schijn "an ver-
trouwen, die zun effect op de overspannen
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FOTOREJORTAGE

T I h ld 'IJ'n J'aarvergadering heeft het Historisch genootschap Woensdag een excursieer ge egen el van z .
h d K teel Doorwerth biJ' Arnhem Het gezelschap bezichtigt oude kanonnenge ou en naar as .

Ter gelegenheid van het congres
voor Kerkelijke Volkszang te
Tilburg werd Dinsdag een
plechtige H. Mis door 1500
zangertjes gezongen in de
kerk van de Noordhoek. Een
overzicht tijdens de H. Mis

Dr. C. C. Delprat, beleend ge-
neesheer en oud-curator van
de Amsterdamsch. Universl-
leit Is op 79 jarigen leeftijd

overleden
Op ongeveer 100 K.M. afstand van Rome hebben thans manoeuvres van het,

Italiaansche leger op groote schaal plaats, waarvan hierboven een snapshot
Het bij de Ned. Scheepsbouw Mij. gebouwde m.s, _Almkerk- heeft Woensdag een proefvaart op de Noordzee
gehouden. De kunstschilder E. J. Ligtelyn, die de proefvaart meemaakte, had over belangstelling niet te klagen

Voetbalvreugde •In Londen Chelsea kan worden gezegd, dat deze zege vol-
komen verdiend was, al dient gereleveerd. dat
de Pompeys zich tenslotte spaarden , toen 2'Jj
zagen, dat tegen zulk 'n Londensch elftal het
onheil niet kon worden afgewend. Hier zijn de
namen van de Ohelsea-plceg.
Woodley d.; Barber - MacAulay a.}. Russell

- Craig - :&Iillerm,; Oakton - Gregg - Mills -
Gibson - Horton. '
De stand der staartclubs is thans in de

volgende volgorde gegroepeerd.

Nederlandsche zeilers •In Frankrijk
er het hunne toe bijgedragen, dat net ten
slotte over de geheele linie een Fransche zege
geworden is. Het volgende ,i'aar, als deze wed-
strijden in Holland verzeild zullen worden, zul-
len al deze lokale voordeeten ten gunste ;IOi.jn
van onze vertegenwoordigers. Wij hadden hier
bovendien een niet te onderschatten handiC!lP
doordat Jan Maas wegens ziekte niet van de
partij kon zijn. En' ieder weet, dat het misseIl
van een kracht van dit kaliber, waar ds spor-
tieve tegenstanders beschikken konden over
het maximum van hun middelen en andere met
te verwaarloozen voordeeltjes, een factor is die
dubbel weegt. En is niet zeilen een van de
meest gevoelige sporten?
Ongezien den uitslag, wij hebben volop geno-

ten van de schitterende prestaties op dit ge-
bied. Het is van het begin tot het einde bij-
zonder spannend toegegaan. En zooals gezegd,
het zijn een paar prachtige dagen buiten ge-
worden. Alles bijeen genomen was het een
sportief uitstapje, waaraan wij nog langen tijd
met genoegen zullen terugdenken,
Wij behoeven een vereerende nederlaag alS

deze niet te betreuren, wij moeten het Zeker
toejuichen, dat een dergelijke organisatie, on-
danks de moeilijke tijdsomstandigheden moge-
lijk gebleken is. Het is ten slotte niet alleen een
strijd geweest. het is in niet mindere mate een
toenadering geworden tusschen Frankrijk en
Nederland, een toenadering wel is waar oP
een zeer begrensd gebied, maar desalniettemin
een toenadering. En hierop komt het in dE'ze
tijden vooral aan.

Wie zou aan zoo'n verleidelijke uitnoodigir.g
geen gehoor geven? De weg naar Meulan alleen
reeds is de moeite waard. Vooral _wanneer je
rijdt onder dien strak azuren hemel, in een
jonge lachende lentezon, langs die speelsche,
die lachende en altijd interessante Seine, rijk
aan variaties, aan kleuren en vrool.ijke tinten,
Vooral op een mooien voorjaarsdag.
Met zoo'n tochtje mogen ze mij gerust straf-

fen. Wij allen in den wagen voelen ons dan in
gezelschap van een uitmuntend humeur en zijn
gelukkig, dat wij, zij het maar voor enkele da-
gen, het rumoer van Parijs met zijn onbeholpen
Paasendrukte van vreemdelingen en provin-
cialen, achter ons kunnen laten. Lucht tusschen
ons en de grootstad .. _. dit bracht Meula.'1
En Meulan braeht : ons bovendien alle ge-

neugten van een gezonde watersport in den
ruimsten zin van' dit woord.·Hadden wij voor
deze gelegenheid niet onze beste zeilers, be-
hoorende tot de Koninklijke Roei- en Zeilver-
eeniging Amsterdam en tot de Watersport Ver-
eeniging Loosdrecht afgevaardigd? En waren er
niet enkele prachtige wedstrijden in het voor-
uitzicht gesteld tusschen de onzen en de fine
:fleur op zeilgebled. die de Franschen en Bel-
gen op de been. kunnen brengen? Het geheele
waterfeest van drie dagen was. met. de meeste
zorg georganiseerd. U verlangt enkele Klinken-
de namen? Wij hebben ze in voorraad. Een op-
rechte waardeering koesterend voor onze char-
mante gastheeren. zullen wij eerst eens enkele
van hun vertegenwoordigers noemen. Daar was
dan, om het blauw-wit-rood der Franscne drie-
kleur te verdedigen, Jacques Lebrun, Olympisch
kampioen van 1932, een der meest volmaakte
sportfiguren, die wij ooit hebben gezien, een
man uit één stuk, rustig, kalm, kortom vol-
maakt sportief. Daar was ook Jean Peytel,
Europeesch ster-kampioen en kampioen van de
Cercle de la Voile de Paris, als Lebrun een
crack, een kampioen op het water, een bemin-
Jlel1jke persoonlijkheid in alle andere omstan-
digheden. Dit vermaarde tweetal werd waardig
geënCadreerd door krachtige figuren als Jacques
llerbulet en Markies de Piolenc, die zeer hoffe-
lijk, maar niet dan na een fellen strijd elkaar
den veelbegeerden titel van Fransch kampioen
betwiBtten. En ten slotte merkten wij onder de
vele andere Fransche, specialisten ook nog op
internationale vermaardheden als Laverne,
Graaf de Vienne, Berthelot, Plé, Fournier,
Draeger, Rambaud en Pouvreau. En hoe zouden
wij een woord van bewondering kunnen verge-
ten voor de elegante en zoo sportieve figuur van
mevr. Draeger, die eveneens van de partij was,
en die ook ditmaal voor de leden van het sterke
gesleent gebleken Is een gelijkwaardig en zelfs
geducht tegenstandster te zijn.
Op een dergelijke Frltnsehe vertegenwoordi-

ging moesten wij wel antwoorden met het
~st veI'dragende gesehut waarover wij be-
~kkeB. En wij kwamen dus yOOll.' den dag met
Elflie steFkste elite van £leUeM, waal'ande'l1 lIQb

Maas, Westerman, Baerselman, Loeff, Leegstra,
Breeman, Geuken, Van Marle en Van Veen.
Onze troepen werden op onovertreffelijke wijze
in het vuur gebracht door den heer Van Beek
Calkoen, die een niet te vervangen leider, is.
De Belgen, hoewel in minder groeten getale

I
aanwezig, hadden toch ook hun best gedaan
om zich zoo waardig mogelijk te doen vertegen-

Op eigen terrein zijn de Fransehen woordigen. Zij waren gekomen met krachten als
Lambin, Houbline, De Neve en Vos.

zeer sterk . Een organisatie, bestaande uit sterren als
hierboven opgesomd, moest, weer en wind '"à.ie-
nende, een voor liefhebbers buitengewoon water-
spektakel opleveren. Het materiaal was er dus,
het kader was eveneens volmaakt, alleen de
wind heeft af en toe ontbroken,
Met deze mogelijkheid heeft .men misschlen

niet voldoende rekening gehouden bij de samen-
stelling van het programma. Dit was wel wat
te lang, te optimistisch opgesteld. Immers bij
de minste eigendunkelijkheid van den wind -
en wij allen weten het maar al te best, hoeveel
kuren en onaangenaamheden dit heerschap
eigen zijn - liep de afwerking van den zeil-
rooster gevaar. Het is ten slotte geëindigd met
een non possumus voor wat betreft de Indivi-
dueele wedstrijden, die ongetwijfeld tot de proe-
ven behoorden, waarin een groet perspeetlef
zat.
De meeste spanning bracht ons de ontmoeting

tusschen de Cercle de Ia Voile de Paris en de
Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging Amster-
dam. Deze was ingedeeld in drie matches van
twee ploegen op booten, behoorende tot de
sterklasse. Voor Nederland hebben gezeild de
ploegen Baerselman-Van MarIe en Loeff-Van
Veen, voor Frankrijk Markies de Piolénc-Graaf
de Vienne en Herbulot-Draeger. De eerste
match verliep in het voordeel der onzen, de
tweede en derde werden Fransche overwinnin-
gen en ten slotte moest Amsterdam ZIch ge-·
wonnen geven. De Cercle de la Voile de Parts
behaalde de zege met 18 punten tegen 127;:punt
voor Amsterdam. Dat er zoo scherp mogelijk.
gezeild is, behoeft hier niet te worden betoogd.
Te betreuren was het, dat, zoo af en toe de
wind weinig meegewerkt heeft, waardoor het
water verre van ideaal was.
. De op grooter schaalopgezette wedstrijd tus-

schen de Watersport Vereeniging Loosdrecht en
de Cercle de Ia Voile de Paris, omdat hieraan
van iedere zijde niet minder dan 5 booten heb-
ben deelgenomen, eindigde eveneens met een
Fransche overwinning. In alle drie matches,
eveneens met booten van het stertype, bleken
de gastheeren op eigen terrein en met eigen
materiaalons de baas. In de eerste match ein-
digden Loeff en Van Veen als nununer 3, in de
tweede match zagen Bob Maas en partner kans
om de eerste plaats te bezetten, in de derde
match kwam de eerste Nederlandsche ploeg,
die van Leegstra en partner op de 4de plaats.
Ten slotte werd het een Fransche zege met 97y'
punt tegen 6670 punt voor Loosdrecht. Ook de
Belgen moesten de meerderheid der Fransche
zeilers erkennen, terWijl alle gasten het .er vol-
mondig over eens waren, dat Frankrijk op het
gebied van de zeilsport de laatste jaren verras-
sende vorderingen gemaakt, had en thans
ongetwijfeld gerekend moet worden onder de
beste spectaltsten, waarmede ter dege rekentng
gehouden moet worden. De Nederlandsche ver-
tegenwoordiging was unaniem In haar oordeel
over de uitmuntende en kameraadschappelijke
ontvangst. De Franschen zijn ook ditmaal vol-
maakte gastheeren gebleken, die vooral het aan-
gename met het sportieve weten te vereenigen.
Zij vond ook .hes zeilmateri&al ruimschoots vol-
doende, doch min of meer vreemd. De Fran-
sehen hadden natuurlijk pok het yoordeel van
h@~ Wff@!n @Il Al IJ@j5e Qffllltandigbed~n llt:b~1\

,WATERFEEST VAN DRIE
DAGEN

VARKENS

DI'C D A ASC'HIIT'C'D
1
"rrD1.r trv 'C'N Na' deze uitslagen zijn nog veel mogelijkhe-

'L r L1Jl "L. 'aI n. JIJ,Ij, den geschapen, doch ook onmogelijkheden
kwamen vast te staan. En wat dit laatste be-
'.reft, is het thans uitgesloten, dat noch Tot-
tenham Hotspur, Derby County of Sunderland
aanspraken kunnen laten gelden op den kam- Liverpooï 38 12 9 17 22ptn. 70-79
pioenstitel. Doch des te meer spanning bestaat Newcastle United 38 9 13 16 31 " 60-69
er voor de bezetting van de eervolle eerste Birmingham 37 10 11 16_31 It 43-46
plaats tusschen Arsenal en Hu~dersfield. E?_h- Chelsea 36 11 7 18 29 .. 55-60
ter is er heden - Dinsdag - lets wonderhjks Sheffield United 37 11 6 20 28 ., 54-94
gebeurd. Huddersfield Town, geklopt! He~1 . '
Engeland staat van dezen uitslag eenvou?ig Hoe zal hier de ontknooping Worden?
versteld. Men verdiept zich in veronderstellm- Welke -teams zullen den dans .ontspringen?
gen, men knoopt er het ongeluk aan vast, ·da.t Ziehier de vragen, die overal worden bestu-
McLean Zaterdag j.I. overkwam, doch 0.1. deerd, en waarop men waarschijnlijk a.s. Za-

3 April schuilt de oorzaak ergens anders. Men heeft terdag al een. voorloopig antwoord krijgt door
Liverpool onderschat, men vergat dat dit team de groote match op St. Andrew's Groun'"

De Paasch-geneugten zijn weer gesmaakt! op heete kolen zat om goals. En waar een . h Ch Lse!ka ....
H t 1 krf t " one aanzien, waar. Btrmin g am en e a e nder te Wfe even IJg weer zun gew v kat in nood nog steeds malle sprongen maakt, zullen gaan. "

waarbij men, gesterkt door prettige herinnerin- moest de Town er met 2-0 aan gelooven. Ten dl'" b id t E h Londen krijgt us we rul.Ill..<;choots.ZlJ·'ndeelgen, ..fitt and well' ZIJn ar el opneem. c - gunste van de Arsenal die thans met twee van de voetbal-sensatie!
ter bewaart niet een iedereen aan dezen punten is opgemarchee;d, Voilà! .
Paaschtijd aangename herinneringen, waarbij Arsenal 36 21 8 7 50 pt. 63-40'
...ij vanzeltsprekend niet het oog hebben op Huddersf. Town 36 19 10 7 48 pt. 76-'>0
de lange ongelukkenlijst, die de weg heeft sa- Tottenh. Hotspur 38 19 7 12 45 pt. 67-46
mengesteld, doch op tamelijk ernstige voorval- Derby County 37 16 10 11 42 pt. 63-43
len, welke op rekening van King Soccer komen. Sunderland 37 14 11 12 39 pt. 75-50
Niet minder dan drie spelers moesten met

gebroken beenen naar de verschillende hospi- Drake heeft zich in Derby gerehabiliteerd.
taats worden gebracht. Eerder ~estigden wij er de aandacht op, -dat
Hoewel elk afzonderlijk geval reeds 'erg ge- Drake, die van Southampton naar Londen

noeg is, is een ieder wel buitengewoon begaan verhuisde, hier geen pretig onthaal werd be-
met het lot dat Huddersfield Town trof, de reid, omdat zijn ·eerste optreden niet onmtd-
bekende .,runner-up", die het. in de komende dellijk een openbaring was. Men sprak al van
ontmoetingen zonder haar eminenten binnen- een rouwkoop, doch in de match tegen Derby
rechts, McLean, zal moeten stellen. Deze spe- County was van rouwkoop allerminst sprake
Ier kwam in botsing met Oowanvan "Manches- en begon hij allengs zijn mooi talent te ont-
ter City: beiden werden door het Roode Kruis plooien. Hij scoorde twee doelpunten van de
weggebracht, echter kon de captain van de vier, de beide anderen nam de binnenrechts
City, nadat hij door den trainer was opgelapt, Bowden voor zijn rekening. Zoo heeft het dan
den strijd hervatten. tntusscben is dit een deer- toch den schijn, dat Londen binnen eenige
lijke handicap voor de Town, waarvan men weken Engela-nds kampioens-team zal kunnen
wellicht vandaag al de slechte vruchten plukte. bejubelen.
Het tweede ongeluk greep op Old Trafford In dit verband is de match van a.s, Zaterdag

plaats, waar Manchester United voor de twee- van het a!lergrootste .gewicht. Dan komt Hud-
de divisie speelde tegen Blackpool. De trntted- dersfield Town op Highbury~ gaat James' met
spelers zagen tot hun groot leedwezen hun zijn volgelingen met de eer strijken, dan zal
clubgenoot, Frame, wegdragen. men Arsenal moeilijk kunnen verdringen.
En dat ten. slotte niet alle goede, .doch ook Daarentegen zou een Huddersfield' zege een

slechte dingen uit drieën bestaan, bevestigde nieuwe en nog geweldiger spanning ontketenen.
de match Charlon Athletic versus Norwich En thans attentie voor den staart der ranglijst.
City (3e divisie) want ook Charlton's centre- Want de opmarsch van Chelseá is in een' woord
forwards Pearce onderging hetzelfde lot. fameus. Men weet dat de .,Pensioners", waals
Na de schildering van deze dissonant gaan men deze club' in Engeland pleegt te noemen,

wij de vreugde en het leed beleven, dat ge- drie wedstrijden op het programma had, welke
durende de Paaschdagen over de spelers en alle werden gewonnen. CheLsea speelde:
supporters kwam. En Londen heeft van de uit tegen Portsmouth ~
vreugde wel ruimschoots haar deel gehad. thuis tegen West Bromwich 3-2
Want Arsenal weer aan de spits en een thuis tegen Portsmouth 4-0
Chelsea-ploeg, die voor drie praehtdge over- Heel Engeland stond versteld en. het baart
winningen zorgde, zijn factoren, die elk -recnt- daarom verbazing, dat Stamford Bridge in tij-
geaard Londenaar met vreugde vervullen. den niet zoo in trek was als op 2den Paasch-
Volledigheidshalve zullen wij na onzen eer- dag, toen Porthsmouth, de Cup-finalist; ver-

sten brief beginnen met de vermelding der re- scheen voor de return-match. Niet minder
sultaten van de sindsdien gespeelde wedstrij- dan 50.000 menschon verlangden op dien dag
den op den 2den Paaschdag.' toegang tot den Chelsea-ground.
Aston Villa-Sheffield United 3-0 En de massa kreeg waar voor zijn geld.
Blackburn Rovers--Sunderland 0--0 Niet door een bepaald groot spel, men smul-
Chelsea-Portsmouth 4-0 de niet van het neusje van den voetbalzalm,
Derby County__':Arsenal 2-4 doch men kreeg een geestdriftig en eendrach-
Everton-Leeds United ~ tig team, dat geinspireerd door de successen
Middlesborough-Newcastle United 1-0 der laatste dagen, als 't ware de veilige haven
Stoke City-Tottenham Hotspur ~ rook. Hier waren elf spelers, die w i Ide n win-
West Bromwich Albion-Manch. City 4 -0 nen. Die alles gaven wat zij geven konden en
Wolverhampton Wanderers--Leic. City 1-1 welke drang gedragen werd door een ontzet-
Terwijl tot besluit van de Paaschwedstrijden tende dosis enthousiasme. En hoewel de inter-

op Dinsdag nog volgden: .- _ nationale Portsmouth-spil, Allen, poogde om
Birmingham-8heffield Wednesday s-o IChelsea's nieuw succesnummer, :M1lll!, onge-
Huddersfield Town-Liverpool 0-2 vaarlijk te maken, waren Mill's buurlui zoo
I.elQe5ter aty-Wolverll~mptQn Wan- gewiekst, nadat hij zelf de score had geopend

derera 1",:""1den stand tot 4--0 aD te voeren. Ter eere van

Arsenal ureer aan· den kop en
Chelsea zorgde Voor drie
prachtige overwinningen .

Liverpool's zege op
Huddersfield

Een spannend verloop

H. de J.

RETRAITES VOOR DAMES

Klooster van den H. Geest"" te Uden

K. R. O.-nieuws

14-17 April: Ongehuwde leden Van den Boe--
rinnenbond e.a.
21-24 April: zelatricen v. d. Retraite-pen_

ning en van het APos~o~at ~es Gebeds.
28 April-1 Mei: MeIsjes uit st. Oedenrode e.a.
12-15 Mei: Meisjes.
19-22 Mei: K.J.v.-ers uit het district Nijme-

gen e.a. districten.
25-28 Mei: Meisjes uit Groot Veldhoven.
28-31 Mei: Leden van de st. Anna-Congre-

gatie ·te Nijmegen.
4-7 Juni: Gehuwde dames van den Midden_

stand.
9-12 Juni: Ongehuwde dames van-den Mid-

denstand.
15-18 Juni: Meisjes.
18-22 Juni: Dames deftigen en gegoeden

stand.
26-30 Juni: Gereserveerd.

De minister van Economische Zaken heeft het
aantal tegelijk te houden varkens boven 20 !C.G.
vastgesteld op:
Groninger Gewestelijke Varkenscentrale 83.000
Gew. Varkenscentrale voor Friesland 117.300
Gewestelijke Varkenscentrale Drenthe 124.300
Gewestelijke Varkenscentrale OVerijssel 205.400
Gewestelijke Varkenscentrale Gelderland 381.000
Gewestelijke Varkenscentrale Utrecht 140.000
Gewestelijke Varkenscentrale N.-Holland 111.300
Gewestelijke Varkenscentrale Z.-Holland 325.900
Zeeuwsche Varkenscentrale 55,000
Gew. Varkenscentrale Noord-Brabant 278.900
Gew. Varkenscentrale Limburg 177.900

Het Hollandsche Strijkkwartet, bestaande
uit: Herman Leydendorff, ie viool, Julius
Röntgen sx; 2e viool, JolWde Clerck, alt en Tho-
mas Canivez, cello, dat Zondag 8 April van 2.55
-3.25 uur en van 3.45-4.15 uur voor de K.R.O.-
microfoon zaloptreden, heeft zich in de jaren
van zijn bestaan, zoowel hier te lande als in het
buitenland, een zeer bijzondere reputatie weten
te verwerven.
Terwijl als voorbeeld van een schoon klassiek

strijkkwartet Mozart's C-Dur kwartet voor dit
optreden werd uitgekozen, zal verder Borodini's
kleurrijk D-Dur kwartet, een der dankbaarste
opgaven uit het latere repertoire, tot uitvoering
komen.
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Wie in 1934 de beroemde Passie-
spelen te Oberammel'g&u wil be-
zoeken en tevens van 'n prachtige
Beiersche reis wenscht te genieten,

lJ!elde zich ten spoedigste aan bij i=====

het bureau van dit blad: Afdeeling
§ Reis Oberammergau.
= . =
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ONDER SCHAKERS.

.,zult u nu toch eindelijk eens tOC>"
geven, dat u geslagea benti"
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derling verschillend in omvang en beteekenis,
loopen parallel, en juist dit Amerikaansche ver-
zet verhoogt de ongerustheid van Japan.
Bepaald grappig is de Japansche motivee-

ring van den eisch tot ontwapening van Sin-
gapore. Hoewel de vlootbasis van Singapore
vijf lengten buiten het gebied ligt, vallende
onder de vlootovereenkomst van Washington,
beschouwt Japan de versterking daarvan toch
als een schending van den geest dier overeen-
komst. Japan, dat den geest 'van het Volken-
bondsconvenant, van het Kelloggpact, van het
negenmogendhedenverdrag heeft verkracht, dat
ook na zijn uittreden uit den Volkenbond de
mandaatseilanden niet wil teruggeven, dat bij
het expireeren van de Washingtonsche vloot-
overeenkomst vlootpariteit met Engeland en
Amerika zal eischen, doet een beroep op den
geest van een verdrag, nu die geest toevallig
eens in zijn kraam te pas komt. Nog potsierlij-
ker is, dat Japan eenzijdig meent te kunnen
bepalen, wat voor de bescherming van den
Britsehen handel in het Verre 'oosten voldoen-
de is. Aan de haven van Hong-kong heeft En-
geland volgens Japan voor dit doel genoeg.
Engeland, ofschoon niet van zins een con-

flict met Japan uit te lokken, zal zich toch
niet door Japan laten voorschrijven, hoe het
zijn verdedigingssysteem in het Verre Oosten
moet inrichten, want het weet maar al te
goed, dat wat Japan voor anderen voidoende
acht, altijd te weinig is om aan de machts-
begeerte van Japan behoorlijk weerstand te
kunnen bieden. De Japanners zijn geraffineer-
de diplomaten, maar soms doen zij zoo onge-
loofelijk naïef, dat men geneigd is deze naï-
veteit weer voor het toppunt van raffinement
te houden.
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= =§ VERWACHTING: Zwakke tot matigen ~
== wind uit oostelijke richtingen, toenemen- ==
§ de bewolking, weinig of geen regen, wei_ §
~ nig verandering in 'emperatuur. § .
~ Hoogste barometerstand: 776.5 te Reyk_ §
§ javik. §
§ Laagste barometerstanûr 760.9 te Hapa_ §= randa. ==
~ Zon op 5.28 - onder 6.38 _ Licht op 7.08 ~
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JAPAN EN DE VLOOTBASIS VAN
SINGAPORE

HONG-KONGVOL-
DOENDE

De geest der verdragen

Japan maakt zich niet de minste illusie·om-
trent de achterdocht, welke zijn agressieve
militaire expansie-politiek heeft gewekt bij

de in het Pacificgebied belangen hebbende mo-
gendheden. Trouwens die achterdocht is dool'
deze mogendheden ook nimmer onder stoelen
en banken gestoken. Al geeft Japan zich ook
alle moeite om met mooie en vredelievende
woorden den indruk te vestigen als zou Japan
bereid zijn alle hangende Pacificproblemen 111

vrede en vriendschap en zonder geweld te re-
gelen, Amerika, Engeland, Rusland en de an-
dere belanghebbende staten blijven wel dege-
lijk rekening houden met de mogelijkheid van
een gewapend eonfhct, ook al schijnt die mo-
gelijkheid door de nieuwe diplomatieke tactiek
van den Japanschen minister van buitenland-
sche zaken Hirota naar een verdere toekomst
verschoven dan men aanvankelijk vreesde. De
stemming in het Verre Oosten vertoont wel
eenige overeenkomst met die in West-Europa.
Evenals Japan bespeelt Duitschland de harp
des vredes en der verzoening zonder dat de
aandachtige luisteraars erdoor meegesleept
worden in een reserveloos vertrouwen. Er wordt
niet ontwapend. omdat Duitsch1and zich voor-
lOOpignog elandestien herbewapent, en Duitsen-
land herbewapenj, zich, omdat de anderen niet
.ontwapenen willen. Indien het thans mogelijke
maximum, dat in werkelijkheid een bedroevend
minimum is, n.l. gecontroleerde stabilisatie der
bewapening en een zuiver defensieve herbewa-
pening van Duitschland, niet bereikt wordt,
drijft Europa ongetwijfeld in den wilden stroom
van een teugeüooze bewapening naar een vroe-
ger of later uit te breken oorlog. In het Verre
Oosten ziet de toekomst er evenzoo uit. en men
mag zich afvragen of Japan niet door zijn meer
gematigde houding tijd tracht te winnen, in de
hoop, dat het in Europa tot een gewelddadige
botsing zal komen, waardoor het een schoone
k-ans zou krijgen om betrekkelijk ongehinderd
zijn slag in den Pacific.. .te...slll,aIl. F,eit is, dat i:t:\.
het Verre Oosten iedereen op zijn "qui~vive~:~
en toebereidselen treft om bij het uitbreken
van een eonflict zijn belangen te verdedigen.
Japan, dat zelf alle mogelijke maatregelen
neemt om zijn militaire positie te versterken,
neemt 't echter den anderen mogendheden ern-
stig kwalijk, dat zij hetzelfde doen.

zoo windt Japan zich op het oogenblik
e~ over op' ..dat Engela~d bes.loten heeft
zijn belangnjks vlootbasis te Smgapore in

modernen staat van verdediging te brengen.
Toen indertijd tijJens de .opzienbarende Britsche
vJootconferentie aan boord van de "Kent" hier.,
we besloten werd, begon de Japansche storm
van verontwaardiging' op te steken. Men voel-
de dit besluit te Tokio' als een bedreigmg, welke
te pijnlijker aandeed, omdat zij kwam van den
kant van den vroegeren b.ondgenoot. Dat En-
geland zich tot dit besluit genoopt voelde uit
vrees voor het dreigende Japan, wenschte men
zich te Tokio niet te bekennen. Het "wat gij
niet wilt, dat u geschiedt, doe Jat ook aan een
ander niet" is wel een Hollandsche, maar geen
Japansche zegswijze. Japan veroorlooft zich
'Voortdurend dingen, welke het anderen hoogst
kwalijk pleegt te nemen. Het in de Engelsche
pers gelanceerde gerucht, dat het plan zou be-
staan om met Japansch geld Je la:ndengte van
Kra op Siameesch gebied met een kanaal te
doorgraven en zoodoende Singapore zijn sleutel-
positie te ontnemen, werd door Japan officieel
gedémenteerd, maar sinds het Chineesch-Ja-
pansch conflict in Mandsjoerije weet de wereld,
wat zij van officieele Japansche démenti's te
denken heeft. Dat-Japan alles. in het werk zal
stellen om zoo mogelijk de versterking van
Singapore, dat de eenige poort tusschen den
Indischen en den stillen Oceaan vcernt, onge-
daan te maken, blijkt wel uit het bericht, dat
Japan van plan is de ontwapening van Singa-
pore te eischen. Amerika verzet zich tegen zulk
een ontwapening, want .de Amerikaansche en
Engelsche belangen in den Pacific, ofschoon .on-

yuss.olini bepr.oeft .op de R.omeinsche vlieg-
haven M.ontecell.o, waar lucntatioeeroeie:
ningen gehouden werden, een gasmasker

van nieuowe constructie

BOEKAREST, 5 April (Reuter) - In de
Roemeensche Kamer hebben gisteren debat-
ten plaats gehad over de buitenlandsche po-
litiek.
Titoeloescoe verklaarde, dat men onderscheid

Krachtig verzet der ambtenaren moet maken tusschen de Italiaansche en' 'Hon-
. gaarsche revisie-plannen,

,PARIJS, 5 April _ Behalve de postbeambten, I Het Italia::nsche revisionisme is. gebàs.ee::d
die gisteren besloten hebben zich krachtig te o~ de op~::ttmg. dat de verdragen met eeuwig
verzetten tegen de uitvoering van bezuinigingS- znn, terwijl het Hongaarsche IS gebaseerd op
n~aatregelen te hunnen koste, en daarbij fej{e- het ~gOlSm~: ..
mng hebben gehouden met de mogelijkheid v!ln s Belde.. zun evenwelonaannemelIJk en ~elfs
een algemeene staking heeft ook een aant!J,l chadelijk.
andere ambtenaren-ver~enigingen vergaderd. oe . De sta~en. van de Kleine Entente kunnen
autonome :Jeambtenveree " de ambten, en geen herziening van de verdragen aanvaarden.
der indirecte belastingen ~~I~:, ambtenaren,~!ln Titoe~escoe dankte Frankrijk, dat het hierin
het staatsboschbeheer zullen eveneens tegen de de Kleme Ente,nte steunt, . PARIJS, 5 April (Reuter). De rechter van
maatregelen. protesteeren. Men verwacht dat Ten slotte ,er~~~arde Tlt_oeloes.coenog, dat instructie heeft gisteren den oud-hoofdredac-
deze protestgolf steeds grooter wordt en vreest, de grootste moeIlIJkheden. III mldden-~'u_ropa '
dat de regeering nog voor moeilijke beslisslngel1 ontstaan door de verschillende oPV!l.ttrqgen, teur van de .,Vo!ont~", Pubarry, geruimen tijd
zar-wçlr~en g'?§teld. - ,w~lke d~ groote mogendheden hebben omj:Jent ondervraagd over den brief van 23 September
De Parijsehe ochtendbladen, die reeds gedu. ~stenrlJ~. ..... 1~=!~,dien hij van den mtnïster van Al'beid,

rende eenige dagen uitvoerige berichten over de .> eemge mogelijkheid IS hier de handh.::- Dalimier, heeft ontvangen. .... ,
nieuwe bezuinigingsmaatregelen ublic el'den ving vaJ?-.den status quo m.et een onaf~ankellJk
onderschrijven deze maat elP Ik e 'OostenrIJk en een garantte voor Duitschland Dubarry antwoordde, dat hij bij het mi-
we~chen de regeering gerlUkgeent vho omen en dat Oostenrijk niet in een anti-Duitsch blokme aar succes. I treden nisterie de stappen had gedaan, waarom Sta-
De "Echo de Paris" en andere bladen berin- za . visky had gevraagd. Hij had den indruk, dat

neren echter er aan. dat men nog slecbts te de minister de Bayonne-zaak en Stavisky niet
doen heeft met het eerste hoofdstuk van het kende. Den toenmaligen minister van Binnen-
bezuintgingsprogram, aangezien het totale te- landsche Zaken, Chautemps, had hij medege-
kort me~ dan 4 milliard francs bedraagt. Men Pauselijk Jaarboek deeld, dat hij op het punt stond met Stavisky
zal dus met kunnen vermijden ook van de oun, te onderhandelen over den verkoop van de
strijders offers te eischen. - "Volonté". Niemand heeft hem toen gewaar-

D8_ socialistische "Populaire" keert zich ~r schuwd tegen den oplichter en Chautemps heeft
scherp tegen de regeeringsmaatregelen die het Het "Annuario Pontificio" voor 1934 beslaat opnieuw geld uit het geheime fonds ter be-
blad resultaat van een domme deflatiepolitiek thans 1204 bladzijden (dat is 120 meer dan schikking van zijn blad gesteld. De eenige
noemt. het vorig jaar). In dit boek wordt een zeer waarschuwing heeft hij ontvangen van Chiappe.

goed overzicht gegeven van de inrtchting der
katholieke kerk en der kerkelijke instellingen.
Het H. College van Kardinalen bestaat thans

uit 56 leden, terwijl 2 Kardinalen nog "in
petto" zijn (d.W.Z.hun namen zijn nog niet
gepubliceerd). Er zijn dus thans 12 vacatures.
Onder het Pontificaat van den thans regee-
renden Paus zijn reeds 53 kardinalen gestorven.
terwijl slechts 36 nieuwe Kardinalen werden
gecreëerd door Paus Pius XI.
Betreffende de Kerkelijke Hierarchie staan

vermeld: 7 sub-urbicaire bisdommen, 10 Resi-
deerende en 4 Titulaire Patriarchen, 207Metro-
politean-zetels en 38 "Resideerende Aartsbis-

un "C'H'f'JG pl'EzrnOO"D''C'D ooit van kerkelijke zijde .officieel het predi-
AnrJ. III Lt IJ I :Lill. caat "katholiek" heeft gekregen, wat wel

het geval is bij. het "Kirchenblatt" (de parochie-
bladen, of, ZOO,l,lSbijvoorbeeld te Berlijn, één
kerkelijk blad voor een heele stad of een heel
bisdom). Want het door katholieken geschre-
ven dagblad heeft op de eerste plaats een poli-
tieke taak. die afgemeten is naar de behoeften
van volk en staat, terwijl het "Kirchenblatt"
uitsluitend religieus-kerkelijke doeleinden na-
streeft.
Van den anderen kant is het echter aan

geen tWijfelonderhevig, dat ook het door ka-
tholieken geschreven dagblad katholieken geest
ademt, want een katholiek journalist, trouw
aan het geloof, kan nooit anders zijn houding
bepalen tegenover kwesties ·van prineipieele be-
teekenis dan op grond van zijn. katholiek ge- ISTANBOEL, 5 April (Reuter). Een speciale
weten. In dezen meer. uitgebreiden zin bestaat' politiewacht is geplaatst voor het Huis vanvan er natuurlijk een katholieke pers en deze zal Bewarrng, waar Samuel InsuIl momenteel wordt
altijd blijven bestaan, zoolang er katholieke vastgehouden.
lezers en schrijvers zijn. Honderden personen hebben zich voor het
Waarom zou dan zulk een pers overbodig gebouw verzameld om door het venster Insull

zijn? in zijn 'vertrek op en neer te zien loopen.
Gisteren hebben wij meegedeeld, dat de recht- Voor katholieken beslist niet, wat te bewij- De definitieve uitlevering van den bankier

bank van DUisburg tot de conclusie was geko- zen zou zijn door heel een keten van psycho- staat intusschen nog niet vast.
men, dat de katholieke pers in Duitschland logische en paedagogische beweegredenen. Zijn rechtskundige raadslieden verklaren nog
overbodig is. De katholieke "Germania", die in Maar zij is ook niet overbodig voor den staat, geen mededeelingen te hebben ontvangen, dat
den laatsten tijd herhaaldelijk toont, een deel zooals de rechtbank in Duisburg schijnt te hun verzoek om hooger beroep is afgewezen,
van haar vroeger vermaarden moed te hebben denken. Zij is evenzoo weinig overbodig als de De gezondheidstoestand van InsuIl is vrij
teruggevonden, schrijft over deze zaak: "Een overige, niet met de thans heerschende partij goed, doch hij maakt zich ongerust over zijn
niet katholiek Berlijnsch blad zegt, dat dit von- gelijkgeschakelde, zoogenaamde burgerlijke :Jel'S, echtgenoote.
nis een voor de geheele Duitsche pers gewich- over wier noodzakelijkheid bij de officieele De bagage van den gewezen geldmagnaat is
tige en princtpieele beslissing is. Ook wij ach- staatsautoriteiten geen twijfel bestaat. Er IS op de "Meotis" door de politie in beslag ge-
ten deze uitspraak van groet gewicht, maar wij geen enkel katholiek blad in Duitschland, dat nomen, daar men vermoedt, dat er zich be-
betwijfelen, of de rechtbank van DUisburg wel op de een of andere wijze vijandig tegenover langrijke documenten onder bevinden.
daartoe bevoegd was. Waarop het in hoofdzaak den staat zou staan (hoe zou dat "überhaupt"
aankomt is dit, dat het gerecht de ..zooge- kunnen!), maar er zijn tallooze katholieke bla-
naamde" katholieke pers overbodig achtte.om- den, die niet anders. doen en niets anders wil-
dat alle katholieken door· het lezen van de len dan in de taal, die aan hun lezers ver-

NEW YORK, 5 April (Reuter). Naar uit parochiebladen zich niet alleen op de hoogte trouwd is ("in de waardige taal van het aan
Oklahoma-city wordt gemeld, zijn in den staat kunnen stellen van de te houden godsdienst- Christus geloovige volk", noemden wij het
Oklahoma ten gevolge van het uitbreken van oefeningen, maar ook door het lezen van de Ieens). dezen op te voeden tot den dienst aan
een hondsdolheids-epidemie 10.000honden afge- leerzame en stichtende artikelen hun ievens- volk en staat."
maakt. De autoriteiten hebben alle eigenaars wijze in overeenstemming kunnen brengen met Een krachtige verdediging van . de "Ger-
van honden nadrukkelijk gelast hun honden, de voorschriften van hun Kerk. Hier heersebt mania", zooals men ziet voor de noodzakelijk-
thuis te laten, of aar. een riem mee te nemen. klaarblijkelijk een groot misverstand over do') heid der katholieke pers, die, als niet alle voor-
echter in geen geval los te laten rondloopen, verhouding van katholieke pers en parochie- teekenen bedriegen, harde tijden tegemoet
daar zij dan terstond worden doodgeschoten. blad onderling en tot de Kerk. Wij hebben gaat. Haar wachten vermoedelijk harder slagen
Men schat het totaal aantal honden in den er reeds dikwijls op gewezen. dat er in Duitsch- dan het bespottelijk vonnis van een onbevoeg-
staat Oklahoma op ongeveer 250.000. land geen enkel politiek dagblad bestaat, dat de rechtbank te Duisburg.

overstrooming
Amerika

inDe

Het water stijgt nog steeds

NEW YORK, 5 April (Reuter). Omtrent de
overstroomingsramp aan de Washita-rivier
.wordt nader gemeld, dat de bewoners van t!ll
van kleine dorpen door het water volkOmen
verrast werden, aangezien zij door den stroo-
menden regen en den hevigen storm het nade-
ren van den vloed niet hoorden. Zij WerdelI
zich pas van het gevaar bewust, toen hun hou-
ten huizen reeds door de watermassa's Werden
weggerukt. Eenige huizen dreven kilometers ver
af voordat zij zonken of aan land werden ge-
spoeld. Eenige bewoners konden zich ter-
nauwernood door de vensters redden.
Tot nu toe zijn in den staat Oklahoha 25

menschen verdronken. De materieele sf'hade
wordt op eenige millioenen dollars geschat. :oe
Connecticut-rivier is tot een ongekende hoogte
gestegen.

Fransche bezuinigings·
maatregelen

Gevaarlijk speelgoed

Kinderen werpen een granaat in
een houtvuurtje

PARIJS, 5 April (Reuter). Te Rijssel vonden
drie kinderen van 8 tot 12 jaar bij het spelen
bulten de stad een granaat. Zij ontstaken een
~o\ltVqJ,rrt.t1/ 'm wl:ê:mlitJ;\ het projectIel hî\rr!:p..
De granaat ontplofte, waardoor het oudste
kind werd gedood en de beide andere ernstig
werden gewond.
Zij werden in hopeloozen toestand in het

ziekenhuis opgenomen.

De garantiekwestie

Engeland waarschijnlijk niet be-
reid tot militaire sanctie-

maatregelen

Schmitz burgemeester
van Weenen

PARIJS, 5 April - In een beschouwing over
den interna;tionalen toestand' verklaart de
"Oeuvre", dat het beeld in de laatste tien
dagen volkomen veranderd is, aangezien, naar
het blad als een vaststaand feit meent te mo-
gen aannemen, Engeland eindelijk begrepen
heeft welk gevaar de Duitsche bewapening ook
voor het Engelsche eilandenrijk beteekent.
Te bevoegder plaatse in Frankrijk gelooft men

echter niet, dat Engeland zich tot militaire
sanctie maatregelen bereid zal verklaren,'
De socialistische "Populaire" waarschuwt, de

discussies over de uitvoeringsgaranties niet als
dekmantel te -ebruiken, waar achter men zich
kan verbergen om elke oprechte ontwapenings- K h I- k
poging te saboteeren. Dit spel heeft men tijdens at O· Ie e
de beraadslagingen over de veiligheidskwestie .
lang genoeg gespeeld. Het blad keert zich tegen
de nationalistische pers in Frankrijk, die slechts
.een Fransch-Engelsch militair bondgenootschap
of een bewapeningswedstrijd en weder-invoe-
ring van den t,veejarigen diensttijd wil. In de
nationalistische bladen wordt met geen woord
gerept van V.olkenbond of Kellogg-pact.

WEENEN, 5 April. (Reuter). De voortnalige
Oostenrijksche Minister, dr. Schmitz. is be-
noemd tot burgemeester van Weenen. Als
commissaris bestuurt dr. Schmitz de g('meenl;e
Weenen reeds sedert 12 Februari.

pers

"GERMANIA"
Auto's worden duurder

".K.atholieke bladen zullen altijd
blijven bestaan, zoolang er

katholieke lezers en
Allee~ Ford wil de prijzen

verlagen
schrijvers zijn"

NEW YORK, 4 April - Met Uitzondering
van Ford hebben de voornaamste autofabri-
kanten bekend gemaakt, dat zij van plan Zijn
over te gaan tot een verhooging van' de prij-
zen voor automobielen. Ford verklaarde in dit
verband, dat nog een verhooging der salarissen
en loonen, noch een hausse in de productie hem
aanleiding zou kunnen geven zijn prijzen te
verhoogen. Hij is vastbesloten zelf alle produc-
ten die hij noodig heeft te vervaardigen en
zal trachten zijn prijzen nog te verlagen door
vooruitgang van de techniek.

Tegen

Tienduizend honden
afgemaakt

/
Wegens hondsdolheid

schoppen. Verder zijn er 905 Aartsbisschop-
pen, 673 Titulair-Aartsbisschoppen en Bis-
schoppen, 45 Prelaten en Abbates ,,':lUllius"
256 Apostolische Vicariaten, 104 Apostolische
Prefecturen en 37 zelfstandige missiegebieden.
Tijdens de regeering van Paus Pius XI zijn er Gelet op de enorme belangstelling voor den
90 nieuwe Aartsbisdommen gesticht, 35 Aposto- wedstrijd Nederland-Iersche Vrijstaat, heeft
lische Vicariaten en 38 Apostolische Prefec- het ~estuur van den K. N. V. B., in samen-
turen werkmg met de Directie van het Amsterdam-
De' H. Stoel heeft een diplomatieken ver- sche Stadion, louter om ee~. 5000-tal belang-

tegenwoordiger bij 37 Staten, terwijl 35 landen I stellende,ll ,meer dan gewoonlijk plaats t~ kun-
en de Souvereine Orde van Malta een gezant nen .blenen, a?hter ?e belde dc.clen. III het
of Ambassadeur bij het Vaticaan hebben, Olympisch StadIon tribunes laten bijbouwen,
Bovendien heeft men nog 21 Apostolische waarvoor de toegang bepaald is door de Ma-

Delegaten wier werk geen diplomatiek karak- rathon-Poort.
ter heeft: Teneinde een geregeld, ordelijk verloop te

verzekeren, worden houders van plaatskaarten
voor deze hulp-tribunes dringend verzocht zoo
tijdig aan den ingang van het Stadion zich te
vervoegen, dat zij om 2 uur hunne zitplaatsen
zullen hebben ingenomen.
Zij, die aan het verzoek geen gevolg geven,

beloopen de kans niet direct bij de controle te
kunnen worden doorgelaten, waardoor het be-
gin van den wedstrijd dan voor hen verloren
gaat.
Het muziekkorps van de Amsterdamsche po-

litie zal voor muzikale afwisseling zorgen.

VLIEGTUIG·P ARADE 'IN AMERIKA

Gezicht vanaf het vliegtuig-moederschip .Lezinçton" .op een oroep vliegtuigen,
welke boven Los Angeles paradeerden ter eere van admiraal Seller

Alleen Chiappe had hem voor
Stavisky gewaarschuwd

TitoeIescoe over revisie
der verdragen

Voor de Kleine Entente is herzie-
tung onaannemelijk

Dubarry ondervraagd

De staking te Saragossa

Krachtige maatregelen van den
gouverneur

SARAGOSSA, 5 April (Reuter). De gouver-
neur heeft de algemeene staking te Saragossa
onwettig verklaard.
Indien heden het werk niet wordt hervat,

zullen .alle werklieden als ontslagen worden be-
schouwd en zal nieuw personeel worden aan-
genomen.overbodig?
De gouverneur van Valencia is afgetreden

tengevolge van een campagne in de pers tegen
hem gevoerd in verband met de sociale con-
flicten.

De politie heeft in een trein 11 bommen ont-
dekt en in beslag genomen.

Insull's avonturen

Uitleuering-aan Amerika staat nog
niet delinitiel vast

Nieuws uit Oberam-
mergau

Op Palmzondag is te Oberammergau voor de
eerste maal gerepeteerd op het thans geheel
sneeuw-vrije tooneel van den openlucht-schouw-
burg der Passiespelen. Deze eerste repetitie was
gewijd aan de groote massa-scènes.

Het van heden•nieuws
Dr. Schmitz benoemd tot burgemeester van
Weenen.

Titoelescoe over de herziening der verdragen.

De overstrooming in Amerika; 25 menschen in
Oklahoma verdronken.

Hondsdolheid in den staat Oklahoma; 10.000
honden afgemaakt.

Voorloopig geen opheffing
mermeerspoorlijn.

De "Rijstvogel" naar Indië. - Kapitein Ver-
steegh tweede bestuurder.

van de Haarlem-

Dominee te Westerveld door electrischen
gegrepen en gedood.

trein

00

DIT NUMMER BESTAAT UIT
ACHT BLADZIJDEN

De belangstelling voor
Nederland-Ierland

Bouw van extra-tribunes achter
de doelen

De "Tsjelj oeskin"

OohLindbergh. wil aan de red-
dingspogingen deelnemen

REVAL 5 April. Naar uit Moskou wordt ge-
meld, heeft kolonel Lindberg aan den Russischen
gezant te Washington meegedeeld, dat hij bereid
is deel te nemen aan de reddingspogingen voor
de bemanning van den Russischen ijsbreker
"Tsjeljoeskin," welke thans op een ijsschots ver-
toeft.
De SOvjet-regeering heeft den beroemden vlie-

ger laten weten, dat zij het zou toejuichen, in-
dien hij met zijn vliegtuig aan de reddingspogin-
gen zou deelnemen.
Reeds 16 Russische vliegtuigen zijn voor de

bemanning der "Tsjeljoeskin" in actie.

Gashouder ontploft te
Hakodate

HAKODATE, 5 April. (Reuter.) Aan de pro-
menade langs de kust is een gashouder ont-
ploft, waardoor twee personen werden gedood
en vier gewond.
De ontploffing veroorzaakte groeten schrik

onder de menigte. 70 huizen werden door de
ontploffing vernield.

Volgens de jongste telling bedraagt het aan-
tal mensch en, dat bij den brand van 21 Maart
om het leven is gekomen 1987.

Korte berichten

De Duitsche ingenieur Rudolf Dorn van de
Zeppelin-werf te Friedrichshafen heeft bij een
poging om den Mont Blanc te bestijgen een aan-
val van hartzwakte gekregen en is in een der
Alpenhutten overleden. Met 4 vrienden had hij
gedurende de Paaschdagen in de omgeving van
Chamoni geskied.

Volgens een onofficieele opgave zijn te Parijs
bij verkeersongelukken gedurende de Paaschda-
gen in totaal 18 personen gedood en meer dan
honderd min of meer ernstig gewond.

DE BAROMETER

Stand op Donderdag 1 n.m.: 745
Vorige stand: 750
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Intercommunale verbindingen
- .._-------

Deken en pastoors der stad hebben te 's Her-
togenbosch een actie in het leve~ geroepe? tot
steun van de missie onder de niet-katheneken
in het bisdom 's Hertogenbosch. .
Onder onze niet-katholieke landgenooten lS

reeds jaren een duidelijke crisis merkbaar.
Steeds meer brokkelen de secten. af, steeds meer
slinkt het aantal van hen, die de kerk be-
zoeken. ..
De ontevredenheid stijgt en velen zijn zoe-

kende en stellen zich de vraag: "Waar lS de
Kerk van Christus?" .
Aan ons, die, God zij dank, de wa.arheld

Wachten zal niet meer hebben, staat het zeker,. hen v?or te ll~hten.
Het aantal niet-katholleken m het bisdom

van's Hertogenbosch bedraagt totaal 110:533,
w.o. in de steden's Hertogenbosch 3675, Eind,

Wil men vanuit Den Bosch een nummer in hoven 20.735, Nijmegen 20.221, Tilburg' 3.125,
Amsterdam aanvragen, dan kan men 'dat num- IHelmond 1.183, Oss 836. .
mer kiezen en krijgt meteen de' verbinding.! I Het "Goed Volksbureau" begon in .Februarl.Voor den naohtdienst is het stelsel nog in- 1.1. met de verspreiding van een zakelljk voor-
tensiever. Men zal daarvoor bouwen een vijf- lichtingsblad, dat onder den titel "Op korte
tal "groep-centrales" en wel in Zwolle, Arn- Golf" over het Bossche Bisdom onder de an-
hem, Den Bosch, Amsterdam en Rotterdam. dersdenkenden om de 14 dagen wordt ver-
Deze groep-centrales brengen des nachts auto- spreid. Reeds is de oplage hooger dan. 800~;
matisch de verbinding tot stand tusschen de De leden van "Voor God en Vaderland .. te
onder die groep aangesloten districten. 'Wat Den Bosch belasten zich namens de geestellJ.k-
Den Bosch aagaat zijn dat de districten Den heid der stad met het aanwerven van dc:'natles
Bosch Venlo Eindhoven en Maastricht. en steunabonnementen onder de geloovigen.
Dit' zeer i~genieU'le systeem zal in 10 à. 15

jaar worden voltooid. .
Het geschiedt in verschillende etappes.
In Den Bosch zal 1 Juli .van het volgend jaar

WCt"denaangevangen met het menteeren van de
groepsautomaat, die 1 October d.a.v. gereed
moet zijn. De districtsautomaat wordt terzelf-
del"tijd gemonteerd, maar behoeft eerst gereed
te zijn in Juli 1936 •
De reden, waarom de groepsauto~aa~ zooveel

eerder gereed moet zijn, dan de distrlc~auto~
maat is hierin gelegen, dat het bureel Tilburg
reeds 1 November '35 geautomatiseerd is en voor
den nachtdienst meet worden aangesloten op de
Bossche groepsautomaat.

Den Bosch krijgt dus één der vijf groote cen-
trales van het land.
Zcoals wij reeds opmerkten, is ~e grond daar-

voor gekocht. De Rijksgeoouwendlenst ~oet het
gebouw plaatsen, waarna de telefoondlenst de
centrales monteeren kan.

EEN BETER SYSTEEM---_----
Den Bosch zal een middelpunt
van het moderne automatische

verkeer worden

Voorbereidingen
begonnen

Met den aank_p door het Rijk van de
gemeente Den Bosch van een perceel grond
aan den M41il'telis een begin van uitvoering
gegeven aan de totale automatiseering van
het telefoonnet in het district 's-HeI"togen-
bosch. Deze automatiseering is een onder-
deel van het groote plan tot het automa-
tisch maken van het geheeIe Nederlandsche
telefoonnet.

Het land is daartoe verdeeld in 18 distric-
ten, waarvan er reeds 13 zijn ingesteld, Gronin-
ge, Zwolle, Den Haag, Rotterdam en Goes zijn
nog niet gereed.
In zulk een district komt een automatische

centrale. die de abonné's in staat stelt zonder
bemiddeling van een telefoonjuffrouw terstond
zelf een abonné in het district op te roepen.

Den Bosch knooppunt
Daartoe komt in ieder district een hoofd-

centrale. Voor het district Den Bosch komt
deze in de stad van dien naam. Van uit
die hoofdcentrales gaan verbindingen naar
zgn. knooppunt-centrales, die voor Den
Bosch zullen komen in Tilburg, Waalwijk,
Boxtel, Oss. Van uit die knooppuntcentra-
les gaan 1i'erbindingen naar "eindcentrales"
in de plaatsen en plaatsjes in de nabijheid
van een knooppuntcentraIe gelegen. Men
kan in een district dus van ieder t;;estel
zelf ieder ander toestel in dat district kie-
zen.
Er is echter meer. Men kan ook zelf op-

roepen ieder aangesloten nummer in een
aangrenzend district en ieder nummer in de
districten Rotterdam, Den Haag en Amster-
dam.
Wil men in ecn ander dan de genoemde dis-

tricten een abonné oproepen, dan geschiedt dat
via de telefoonjuffrouw van dat district.
Dus bijvoorbeeld een abcnné in Liempde kan

zelf een abonné in Berlicum aan de telefoon
roepen.

bestaan

Kabel Den Bosch-Tilburg
Neg dit jaar wordt de ondergrnndsche kabel

Den Bosch-Tilburg gelegd. De bekende palen

Jubileum A. v. d. Bergh
Dinsdag 1 Mei zal het veertig jaar .geleden zijn

dat de heer A. van den Bergh, dlrecte~r der
N.V. Gebr. v. d. Bergh, Koninklijke Indust~le- en
Handels Mij., te Oss, in de fabriek van zijn va-
der den heer J. v. d. Bergh werd opgenomen.
Legde de firma Van den Bergh zich: vóór veer-

tig jaar hoofdzakelijk toe op het fa~oceer~n van
kapok en watten, in den loop der Ja~n is deze
industrie onder leiding van den huldigen direc-
teur uitgegroeid tot een wereldindustrte, v?<,ral
door het stichten van een weverij van tapijten,
loopers tafelkleeden en gordijnstorten.
De h~idige crisis heeft ook deze firm~ niet ge-

spaard; toch echter hebben bij deze f~ma nog
velen een loonend bestaan. Spontaan 15 er een
comité uit het personeel gevormd, om den eer-
sten Mei voor hun directeur tot een onvergete-
lijken dag te maken.

Uit de missie terug
Na een visitatiereis in de missiegebieden van

Ned.-Indië is in het Instituut "st. Louis" te
Oudenbosch teruggekeerd de Algemeen-Overste
dt'l: Broeders van Oudenbosch, BI'. 'I'arcisius.

4O"jarig pastoraat
13 April a.s. herdenkt de pastoor der pa-

rochie Hulsel, in het Bossche diocees, de z.een::
heer H. van Wagenberg, den dag, waarop hIJ
voor 40 jaren tot pastoor aldaar werd benoemd.
De a.s. jubilaris is de nestor van den clerus
van zi.jn diocees en thans midden in de tachtig.
Pastoor v. Wagenberg werd in 1848 te Vlijmen
geboren en ontving in 1876 de H. Priesterwij-
ding. Hij was assistent te Leuth, kapelaan te
Overasselt en te Reek, om in 1894 te worden
benoemd tot herder van Hulsel.

Gasfabriek stopgezet
Te Helmond is, in verband met de betrek-

king van mijngas uit de Limburgsche Staats-
mijnen, de stedelijke gasfabrlek buiten bedrijf
gesteld. De gasvoorziening geschiedt uitsluitend
via den mijngasdienst.

met draden langs de spoorlijnen zullen dan lang-
zamerhand verdwijnen.

Kabels Den Bosch
De abonné's in de stad zullen nog dit jaar

voor het meerendeel ondergrondach worden
aangesloten. Tot heden bedroeg het aantal on-
dergrondscha aansluitingen 40 pct. Men zal dus
van den zomer volop kunnen genieten van het
rythmisch blazen en roepen van de kabeltrek-
kers en equilibristische toeren op de bekende
plankjes over de kabelgootjes kunnen uitvoeren.
We boffen er in ieder geval mee, dat het op-
breken der straten zal afgeloopen zijn vóór de
stadsfeesten,
De Bossche locale centrale die eveneens 1 Juli

'36 gereed moet zijn, zal eeit capaciteit hebben
van 3000 aansluitingen.

Geen teleFoon-juffrouwen
Het resultaat voor den abonné zal zijn, dat

hij Jag en nacht binnen enkele seconden aan-
sluiting zal kunnen hebben met elk nummer in
het land; dat hij dit nummer niet meer be-
hoeft aan te vragen, maar het terstond zelf
kiezen kan; dat hij slechts in enkele gevallen
de bemiddeling van de telefoonbeambte behoeft,
welke bemiddeling niet méér tijd zal vragen, dan
thans die door een telefoonjuffrouw in de stad.

De telling van de gesprekkosten zalook ge-
heel automatisch geschieden. Men kan dus niet
meer "bij de juffrouw" vragen, wat het gesprek
gekost heeft.
De heede telefoondienst wordt na het gereed-

koanen van gebouwencentrales geconcentreerd
aan den MorteL Het telefoonkantoor aan de
Putstraat verhuist dan. evenzoo het districts-
kantoor aan de Postelstraat. De hooge telefoon-
torens verdwijnen mettertijd eveneens en de
draden met hen. Wie dus binnenkort aan den
Morlel een groot gebouw ziet verrijzen weet nu
waar dat veer dient en wie last van openge-
broken straten heeft, moppere niet te hard.
Het ongerief zal ruimschoots worden vergoed

doer een up to date, snel en nagenoeg feilloos
werkend automatisch telefoonsysteem.

"Op korte Golf"

Aanhouding
Donderdag 5 April

TILBURG
Op verzoek van den Burgemeester van Schijn-

del is door de recherche· alhier aangehouden,
als verdacht van diefstal van een rtjwïel, P.
v. d. A., wonende alhier. Hij is naar Schijndel
overgebracht.

R.K.· OPENBARE LEESZAAL
Willem II straat 23

Leeszaal geopend van 10 uur v.m, tot 10 uur
nam.
Zondag van 11.45 tot 1.30 uur n.m,
Maandag van 1 uur tot 10 uur n.m,
Uitleenbibliotheek: Geopend dagelijks van

10.30v.m. tot 12.30n.m., van 3 uur tot 6 uur en
van 7¥. tot 9.00 uur n.m., uitgenomen op
Maandagmorgen en Zondag.

APOTHEKERS NACIÎT- EN ZONDAGS-
DIENST

Verlenging non-agressiepacten
MOSKOU, 4 April. (V. D.) Officieel wordt

medegedeeld, dat heden in de conferentiezaal
van het commissariaat 'voor buitenlandsche za-
ken de plechtige onderteekening van C1~proto-
collen betreffende verlenging van de met-aan-
vals- en arbitrage-pacten tusschen Rusland
eenerzijds en Estland, Letland en Litauen an-
dèrzijds heeft plaats gehad-

Aanbesteding
Door den Rijkswaterstaat werd Woensdag

aanbesteed te 's Hertogenbosch: Het leveren en
plaatsen van gegoten ijzeren meerpalen langs
het Wilhelminakanaal beoosten Tilburg. Inge-
kemen 14 biljetten: Luc. Schermers, Nieuwen-
dijk, 35 palen; N.V. C. Kasteleijns, Dordrecht,
42 palen: N.V. v. Splunder, Ridderkerk, 45
palen; fa. F. H. v. d. Pluim, Rosmalen, 51
palen; J. Blijlevens, Geertruidenberg, 51. palen:
B. Hofman, Sliedrecht, 52 palen: C. Bhjlevens,
Helmond, 53 palen: fa. A. Verhagen, Breda, 53
palen; N.V. vh. P. A. v. Wijnen, Dordrecht, 55
palen: N.V. P. C. Zanen, Tilburg, 56 palen;
Timmenga, Vught, 56 palen; N.V. vh. P. Vol-
ker, Sliedrecht, 57 palen; J. C. M. Bordeaux,
Tilburg, 59 palen; J. v. d. Heuvel, Made, 62
palen.
Het vernieuwen en herstellen van een ge-

deelte der boordvoorziening van het Wilhel-
minakanaal, met bijkomende werken, onder de
gemeente Tilburg, raming f 2900.
Hoogste inschrijver: J. C. Bordeaux, Tilburg,

f 3097.
Laagste inschrijver: H. Nooteboom, Hooge-

Zwaluwe, f 2419.
Het verbreeden van den berm van den rijks-

weg Eindhoven-Limburgsche grens; het aan-
brengen op den verbreed en berm van verhar-
dingen voor een rijwielpad en een voetpad en
het uitvoeren van de bijkomende werken, een
en ander in de gemeenten Eindhoven en Gel-
drop, raming f 84.500.
Ingekomen 26 inschrijfbiljetten.
Hoogste inschrijver: J. H. van Berg!J-em,

te Noordwijk aan Zee, f 97.000 met butten-
landsch cement, f 98.000 met Hollandsch ce-
ment.
Laagste inschrijver: K. Bosman, Stroobosch,

f 73.900met Holl. cement.

Eindhoven
Riiwieldiefstal

Van den -openbaren weg zijn twee onbeheerd
staande rijwiElen ontvreemd.

Brandje
Dinsdagmiddag omstreeks 5 Uur is brand ont-

staan in een perceel schaarhout, juist voorbij
het verharde gedeelte van de Roostenlaan. Er
is ongeveer 3 H.A. verbrand. Een en ander was
eigendom van den heer Smits van Oyen, De
brand is vermoedelijk ontstaan doordat jongens
ter plaatse vuurtjes hebben gestookt. Een na-
der onderzoek wordt ingesteld.

Breda
Zilveren jubilé B. Piederiet

1 April was het 25 jaar geleden, dat de heer
B. L. Th. A. Piederiet, thans rijksklerk Iste
klasse en waarnemend Griffier bij het Kanton-
gerecht te Breda, in dienst van het Rijk trad.
De officieele huldiging van den heer Piede-

riet, vond Dinsdag in de zittingzaal van het
Kantongerecht plaats. DOor de zorgen van col-
lega's was de griffie in een aardige feestdeco-
ratie gestoken.
Toen de jubilaris, vergezeld van zijn echtge-

noote en zoontje, na vooraf door de collega's
ter griffie te zijn ontvangen, waarbij aan Mevr.
Piederiet bloemen werden aangeboden, in de
Zittingzaal plaats nam, hadden zich daarin ver-
schillende rechterlijke autoriteiten, leden der
balie, deurwaarders en het personeel der recht-
bank en van het kantongerecht, zoomede ver-
dere belangstellenden vereenigd. Onder meer
warden opgemerkt, de president der rechtbank
Jhr. Mr. van Sasse van IJsselt, de officier van
justitie Mr. Baron van Lamaweerde met zijn
substituut Mr. Deelen, de rechter van Instruc-
tie Mr. Godding, Mr. Mijnssen, substituut grif-
fier bij de rechtbank, de kantonrechter Mr. ter
Veer, de .oud-Kantonrechter Mr. Nelissen, de
Karitonrecht.ar- plaatsvervangers Mr. Scholtens,
van Mierlo en Pels Rijcken Jr., de Ambtena-
ren van het Openbaar Ministerie. Jhr. Mr.
Verspyck en Mr. Dony, zoomede Mr. van IJsen-
dijk, ambtenaar van het O. M. te Den Bosch,
en Mr. Baron van Oldenneel tot Oldenzrel.
Griffieer bij het Kantongerecht te Breda.
De Kantonrechter, Mr. ter Veer, wenschte als

eerste woordvoerder, den jubilaris geluk en wees
op de uitstekende bekwaamheid, als ambtenaar
van den heer Piederiet, die de buitengewone
tact had. het publiek voor zich te winnen, door
bereidwilligheid en vakkennis. Spreker wenschte
den jubilaris nog lange jaren van trouwe
plichtsbetrachting in den Staatsdienst toe en
van geluk en voorspoed in den kring van zijn
.gezin. Spreke~' bood den jubilaris als hulde-
blijk een keurige electrische klok aan.
De oud-kantonrechter mr. Nelissen memo-

reerde de aangename samenwerking tusschen
den jubilaris, die steeds als ambtenaar ter
Griffie zijn dienst op uitstekende wijze vervul-
de en zijn chefs, zoowel tusschen den kanton-
rechter als den griffier. Spreker wees op de
promotie van den Jubilaris tot Rijksklerk 1ste
klasse, waarin een blijk van erkentelijkheid
moet worden gezien voor het werk van den heer
Plederiet van Overheidswege. Steeds was het
werk van den jubilaris correct en gaf het blijk
van kennis van zaken. Spreker sloot zijn be-
toog met de beste wenschen voor den jubilaris
en zijn gezin.
De griffier mr. baron van Oldeneel tot 01-

denzeel wenschte den heer Piederiet, mede na-
mens de collega's ter griffie, van harte geluk
met dezen jUbeldag, Sprf!~~r ,}{.en.schetsteden
.juQilaris als een ,stipt en- plichtgetrouw ambte-
naar en ~prak·<den. wensch uit,.<dat nog lange
'jaren van geluk en werklust voor den jubilaris
mochten zijn weggelegd, waarvan spreker hoop-
te, dat het gezin van den heer Piederiet getuige
mocht .zijn.

De ambtenaar van het O.M., jhr. mr. Ver-
spyck, sloot zich bij de waardeering, door de
vorige sprekers geuit, gaarne aan.
Tot slot bracht de heer Schut, namens de

collega's van rechtbank en kantongerecht, zoo-
mede namens de deurwaarders, de rijksveld-
wachters, de concierge en de oud-collega's van
de griffie. die mede bij deze huldiging tegen-
woordig waren. den jubilaris dank voor de aan-
gename samenwerking en de goede collegtall-
telt, steeds door den heér Piederiet aan den
dag gelegd. Spreker bood tenslotte als blijk van
sympathie een fraaie salonlamp aan, vergezeld
van een, door een der collega's vervaardigde,
oorkonde.
Met eenige hartelijke woorden dankte de ju-

bilaris voor de hem betoonde sympathie en
waardeering, alsmede voor de fraaie cadeaux,
op dezen Voor hem onvergetelijken dag ont-

J. keijzer, Nieuwlandstraat 19.
E. Hodes, Zomerstraat 42.
J. v. Gorp, Broekhovenscheweg 27.

VEREENIGINGEN

Zuid Ned. Kunstavond in het Conservato-
rium der R. K. Leergangen, 8 uur.
Stad:J'lChouwburg: De Leekenspelers uit Delft

onder lelding van drs. Wim Snitker voor de
SCala: "The Ramblers," 8 uur n.m.

BIOSCOPEN
Chicago-theater: "Het schandaal in Boeda-

pest". . ... "
Ilarmonie' Bioscope: "Een nacht In Caïro".
Nieuwe Bioscope: "Een afscheid voor im-

mer".
City-theater: "De Jantjes."

BREDA

VEREENIGINGEN
st. Vincentius-vereeniging: Conferenties H.

Antonius 7.15 uur; O. L. Vrouw Hemelvaart 7 u.

ST. VINCENTIUS-BOEKERIJ
(Karnemelkstraat )

Geopend: Vrijdags van 8-9 uur n.m.: Zater-
dags Van 6.30-8 uur n.m.: Zondags van 11-12
uur v.m,

R.K. OPENBARE LEESZAAL
(Cathadnastra.at)

Geopend: Zondags 11-1 uur; Maandags 2-10
uur n.m. en andere dagen van 10 uur v.m. tot
10 UUrn.m.
t]itleenbibliotheek: geopend 10-12 uur v.m.:

2-5 UUrn.m. en 7-9 uur n.m. behalve op Zon-
dag en Maandagmorgen.

STEDELIJK MUSEUM
(Gr. Markt)

Geopend iederen 2en Zondag van de maand
2.-4·30 uur; iederen Zaterdag 2--4.30 uur.

BIOSCOPEN
Lmcor-theater: "De Jantjes."
Grand Theatre: "De koning der Zigeuners."
Paleis Bioscoop: "The Phantom-Express."
Ca.&ino:"Waar is opa?"

DEN BOSCH

.t\.Potheekv. d. Dries nachtdienst.
. -~ .._ ~

(Onderstaande berichten reeds geplaatst
in een deelonzer vorige oplage) Het pact van Rome

Verloren en gevonden voorwerpen
van 2~31 Maart

Verloren: 1 portemonnaie met inhoud; 2 da-
mestasenjes met. inhoud; .1 autoped; 1 acte-:
tasch: 1 stoel; 1 bontje; 1 hond.
Gevonden: 1 damestasch met. inhoud; 2 por-

temonnaie's met inhoud; 1 portefeuille met in-
houd; 1 ijzeren geldkistje met inhoud: 2 rij-
wielbelastingrnerken ; 1 gouden oorbél ; 2 paar
handschoenen; 1 gulden; 2 vulpenhouders: 7
honden; diverse sleutels,

\, .-' ". . - . ._. " .\. ........ " "~' ',' :(

ToDneelclub "St. AÎ'nolduS": 8 uur Cóncertge-
bouw: "Joseph in Dothan." .: . '"
LuS0r Theater: "Raspoetin en de Kelzerm.

EINDHOVEN

BIOSCOPEN

Chicago-theater 2 uur en 8 uur: "Canaille,"
18 jasr. . .
FteWbrandt-theater 2 uur: "Met bündhetd ge-

slagen"; 8 uur: "De bewaarschool," .18 jaar.
Cinema Parisien: "De drie musketiers," 14 jr.

-
mand onder goede belangstelling voortgezet.
Begonnen werd met de partij van AlpheD:~
MUlders, welke laatste zijn jubileum-wedstrlJd
speelt. Hij is n.l. voor de 10e maal de gast
op deze tournooien.
't verloop was:

TELLING ONVOLWAARDIGEN De onderhandelingen beginnen

vangen.
G. v. Alphen
P. Mulders

17
16

17.64
8.50

Verschenen is het rapport telling onvolwaar-
digen van de Nederlandsche Vereeniging tot
Bevordering van den Arbeid voor Onvolwaar-
dige Arbeidskrachten "A.V.O."
De deelname aan een onderzoek is alleszins

bevredigend geweest. Van 617 gemeentebesturen
werd bericht ontvangen, dat zij in beginsel be-
reid waren hun medewerking te verleenen.
Van de 617 gemeentebesturen werd in den

loop der maanden van 505 een opgave omtrent
het aantal getelde onvolwaardigen ontvangen;
van de overige 112 gemeenten kwam bericht in,
dat zij om verschillende redenen hun eerste toe-
zegging niet gestand konden doen.
Er ontbreken in de rij van medewerkende

gemeenten nog enkele andere belangrijke plaat-
sen, waarvan de gegevens van beteekenis zou-
den zijn geweest voor een algemeen inzicht,
zooals de volgende gemeenten met meer dan
20.000 inwoners:
Alkmaar, Dordrecht, Ede, Enschede, Helmond,

Rheden, Hilversum, Leeuwaren, Leiden, Maas-
tricht, Nijmegen, Schiedam, Velsen, Vlaardin-
gen, Vlissingen en Zeist.
Er zijn provincies, zooals Drenthe, Overijs-

sel en Noord-Brabant, waarin voor verreweg 't
grootste gedeelte is geteld.
Gebleken is, dat in 505 gemeenten van de

meest uiteenloopende soort in de meest ver-
séhülende streken des lands is e;eteld, dat 1.6J
pct. der bevolking onvolwaardig is.
Voor het geheele land zou, naar dienzelfden

maatstaf gemeten, zulks een aantal onvolwaar-
digen geven van 127.762.

ROME, 4 April. (V. D.) De delegaties van
Oostenrijk en Hongarije, welke de onderhan
delingen zullen voeren tot het sluiten van de
bij de Romeinsche protocollen vastgestelde eco
nomische overeenkomst, zijn hier aangekomen.
Van Hongaarsche zijde wordt als onderwerp

der onderhandelingen aangegeven: vaststelling
van den prijs van het graan, dat naar Italië en
OOStenrijk zal worden uitgevoerd; organisatie
van het vreemdelingenverkeer tusschen de drie
staten en de kwestie van de Italiaansche ha
vens aan de Adriatische Zee, Triëst en Fiume.

.-.---_._--_ ..

De bezuinigingen in
Frankrijk--_--

Verzet der postbeambten

PARIJS, 4 April. (V. D.) De bond van post-
beambten heeft besloten zich met alle midde
len te verzetten tegen de bezuinigingsverorde
rungen van de regeering, die als "anti-sociaal
worden gekenmerkt. De Fransche vakvereent-
gingsbond heeft den bond van postbeambten
onvoorwaardelijk steun toegezegd bij den strijd
tegen de regeeringsmaatregelen. Het bestuur
kreeg opdracht afweerrnaatregelen voor te be-
reiden en zorg te dragen voor spoedige uitvoe-
ring ervan.

300
136

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!:- -- -= =-
H. Verbeek was op de andere tafel Verloop

aan 't ."afdrogen", tenminste in het begin door
met series van 39, 66, 34, 27, 27 op 215-78 te
komen. Maar Verloop is niet gemakkelijk en
een mooie 71 brengt hem op beter peil.
't verloop was:BREDA------ 300

172
H. verbeek
J. Verloop

11
10

27.27
17.20

RADIO-TELEFOONVERKEER
MET INDIE

Gedurende de maand April zijn in het radio-
telefoonverkeer met Ned.-Indië in totaal 255
gesprekken gevoerd, waarvan 105 in Nederland
zijn aangevraagd en l50 in Indië.
Van de hier te lande aangevraagde gesprek-

ken hadden er 77 betrekking op zakelijke en
28 op familie-aangelegenheden. Voor Indië be-
droegen deze getallen 87 en 63.
In totaal werden 154 gesprekken van huis uit

gevoerd, waarvan in Nederland 66 en in Indië
38 werden aangevraagd.
In het radiotelefoonverkeer van Ned.-Indië

met andere landen van Europa via Nederland
werden in totaal 7 gesprekken gevoerd, n.l. met
België 1, Engeland 4, Frankrijk 1 en Zwitser-
land 1.

In een persconferentie verklaarde Germain
Martin hedenavond dat in Frankrijk 40 mil-
liard frank braak liggen en dat de regeerlag
door geschikte middelen deze weer in den
kringloop van het economische leven wil be-
trekken.

Poolsch-Littausche be-
sprekingen

\

Agentschap
DE NIEUWE DAG

en DE TIJD _
- J. IDES- -- .Vischmarktstraat 15 -- =
- Telefoon 2120
.-

~illllllllllllllllllllllllllnllllllllll'lllIllllllllll~

--- ==-
Opnieuw treft Mulders het slecht tegen Ver-

beek, die zijn partij begint m~t een vlot ge-
'Speelde 81 en twee beurten later er 28 oIJ laat
Volgen.
't Verloop was:

RIGA, 4 April (V.D.). De bladen melden uit
Kowno, dat binnenkort officieele Poolsch-Littau-
sehe onderhandelingen zullen aanvangen. Het
verluidt te Kowno, dat het uitstel van de reis
van Pilsoedski niet alleen verband houdt met
het a.s. bezoek van den Fransehen minister van
Buitenlandsche Zaken, Barthou. doch ook met
den aanvang dezer onderhandelingen.

Verbeek
Mulders

300
76

Verloop speelde tegen Rutten een zeer goe-
de partij. Of de Nijmegenaaf plankenkoorts
heeft, of overspeeld wordt, weten we niet, maar
feit is, dat het peil ver blijft beneden zijn
kunnen.
't Verloop was:

J. Verloop
F. Rutten

300
39

13
13

23.07
3.00

CSAKY EN METZINGER

Expositie in Den Haag
Bij Esher Surrey, aan het Lange Voorhout te

's-Gravenhage, exposeeren sedert vorige week
de bekende beeldhouwer Joseph Csaky en de
schilder M. Metzinger. Van den eerste treft
men voornamelijk aan de collectie, waarmee hij
reeds in Amsterdam uitkwam. Zijn bearbeiding
van het materiaal is nobel en expressief, ge-
richt op de groote lijn en vol innerlijke bewe-
ging. Wij herinneren aan zijn "Adam et Eve".
"Figure Assise", het prachtige bronzen "Che-
val" en het diep-weemoedige "Tete en pierre".
Zijn werk vormt het voornaamste deel van het
geëxposeerde in deze zalen. Want de enkele
doeken, die Metzinger er neerhing, konden in
mindere mate onze bewondering wekken.' Hij
beschikt over een zeer geschakeerd, maar niet
zeer kraehtig coloriet. Het best zijn de kleine
,·doeken:: "Paysage" "en ",;NodÛrne'! 'met het
fjjn~ "Nu souche". Toc~:~lijft Q;nd~r'deze·stuk.;.
ken nog èen te berekend effect· voelbaar. Ge-
heeloverwonnen lijkt ons dit pas in het supe-
rieure "Femme au miroir", waarin de laatste
precieuze trekjes, die ook ,,1' Oiseau bleu" nog
bezat, verdwenen zijn. Om de kleinere doeken
zouden Wij deze collectie vooral willen aanbe-
velen.

Geen verplicht kerk-
lidmaatschap---

BERLIJN, 4 April. (V. D.) De Pruisische Mi-
nister van Onderwijs en Eeredienst heeft in
een dienstschrijven medegedeeld, dat het niet
deel uitmaken van een kerkgenootschap geen
aanleiding mag zijn tot ontslag of pensionnee-
ri~g.. Deze pe.sli?sing ~. uitg~10~t-£l0W!l5?nbij-
zonder geval,· waarbi] een onderwlJzeres, die
geen lid van eenig kerkgènootsëhap was, om
deze reden met ontslag was bedreigd.

Russen aan de Pool

K.R.O.-filmavond In de partij v. Alphen-v. Rooy is de Bos-
schenaar er in het begin geheel "uit". 't Wordt
later bij v. Rooy iets beter, maar v. Alphen is
te ver voor en loopt nog steeds meer uit, zoo-
dat' hij onbedreigd wint.
't Verloop was:

v. O.

Op den tweeden film-avond die op Donder-
dag 12 April door het K.R.O.-bestuur. ardee-
ling Breda aan de leden wordt aangeboden,
zal vertoond worden de Iilm van de begrafenis-
plechtigheid van Koningin Emma. G. v. Alphen

v. Rooy
300
165

22
21

13.63
7.84

CARPENTIER WEER IN
DEN RING

REVAL, 4 April (V.D.). Naar uit Moskou wordb
gemeld, zijn twee Vliegtuigen van het eskader
Kamanin, dat van Anadyr was opgestegen naar
Kaap Wellen voor de redding der bemanning
van de Tsjeljoeskin en gedurende vijf dagen
werd vermist, Woensdag te Kaap Wellen aan ...
gekomen. Omtrent het lot van het derde vlieg.
tuig is nog niets bekend.

Winkelweek De partij Rudelsheim-Rutten
kelijk voor beiden slecht. Na 11
Rutten met 10, 2, 62.
't Verloop was:

vlot aanvan-
beurten leidt

In een exhibition

76
37

Georges Carpentier, ex-wereldkampioen, zal
op Maandag 16 April a.s., naar uit Parijs wordt
gemeld weer in den ring treden. Wel niet in
een serieuzen bokswedstrijd, doch voor een ex-
hibition tegen een nog nader aan te wijzen bok-
ser. Deze exhibition zal plaats vinden in het
Sportpaleis onder leiding van bokspromotor Jeff
Dickson. Op denzelfäen avond bokst de wereld-
k:ampioen haangewicht Al Brown tegen den
li'ranschman Kid Francis, terwijl von Porath te-
gen SWiderski uitkomt.

Nederland-express

LONDEN, 4 April (V.D.) - Henderson heeft
vandaag met Aghnides, den directeur van d~
afdeeling ontwapening van den Volkenbond, de
procedure besproken, w_elkedoor het bureau der
Ontwapeningsconferentle zal worden gevolgd 0».
zijn zitting van 10 April te Genève.
Henderson zal in gezelschap van Aghnides

Vrijdag uit Londen naar Parijs vertrekken, waal'
hij een onderhoud zal hebben met minister Bar-
thou.

Voor de winkelweek, die thans door M. S. A.
wordt georganiseerd, blijkt, ook van de zijde van
het publiek €€n zeer groote belangstelling te be-
staan. Voor de winkels staan velen bijeen en
zij laten hun critisch oog over de al of 'niet
kunstzinnig versierde etalages gaan. Ofschoon
de deelneming nog algemeener kon zijn, mag
toch worden gezegd, dat de actie! voor den mid-
denstand met den dag groeit en de M.S.A. zich
van de verschillende zijden in een groote mede-
werking mag verheugen. Zaterdagavond zal de
beslissing vallen, zoowel voor de Winkeliers als
het publiek.
Wellicht ·is er- dan meer belangstelling dan

bij .de ?pen~ng.
------~-------

Rudelsheim
Rutten

300
109

14
14

21.42
7.89

Henderson bespreekt

16
71

De speciale boottrein met passagiers en post
in aansluiting op het s.s. "J.p.zn. Coen" zal
Zondagmorgen 8 April om 10.20uur van Genua
vertrekken. Aankomst Maandagmorgen 9 April
om 7.02 uur te Zevenaar, 7.57 uur te Arnhem,
8.46 uur te Utrecht (C.S.,) 9.45 uur te Den
Haag (S.S.), 9.29 uur te Amsterdam (W.P.), 9.51
uur te Amsterdam (C.S.), en 9.56 uur te Rot-
terdam (Maas). KERK EN STAAT IN SPANJE

. In de partij v. Boxsel-Mulders komt Mul-
ders er niet in. Van Boxsel daarentegen speelt
een soliede partij.
't Verloop was:

A. v. Boxsel
P. Mulders

300
83

15
15

20.00
S.53

81
41 Oostenrijkers-af Een omstreden voorstel

aangenom'en
MADRID, 4 April. De Cortes heeft met 170

tegen 81 stemmen het voorstel goedgekeurd,
waarbij jaarwedden worden toegekend. aan
priesters, die voor de stichtfng van de repu-
bliek in staatsdienst waren. De maatregel geldt
slechts voor priesters, die jaarlijks minder dan
7000 peseta's ontvangen, en kost den Staat 6Yo
millioen peseta.

De socialisten en de andere linksche groepen
hebben een verbitterde oppositie tegen het
voorstel gevoerd, dat volgens hen in strijd met
de grondwet is.
De regeering moest tenslotte de debatten ar-

breken door het voorstel in stemming .te
brengen.

Spannend is aanvankelijk de partij Verbèek-
Rudelsheim, maar als Verbeek steeds meer uit-
loopt met series van 54, 60, 31, wordt van Ru-
delsheim wel iets te veel gevergd om nog een
kans te maken.

'11
8

WEENEN, 4 April - Bij verordening van
den politiepresident van weenen zijn Woensdag
verscheidene soc.-dem. leiders en 10 Weensche
nationaal-socialisten van hun Oostenrijksch
staatsburgerschap vervallen verldaard. Tot hen
behooren de vroeger afgevaàrdigden dr. Bauer
en Deutsch, de leider van den Schutzbund Heinz
alsmede de communist Koppelnik.
Te Rauriz is een districtsarts wegens nat.-

soc. propaganda gedenationaliseerd.

Dr. Schmitz is heden tot burgemeestèr van
Weenen benoemd. Sinds 12 Februari 'was hij
reeds commissaris der stad.

Om den Zilveren Broodmand

67
42

't Verloop
Woensdagmiddag werden in het c!ublokalitll

van "Breda" in Café-Restaurant "Modern" te H. Verbeek
Breda de wedstrijden om den Zilveren Broocl- Rudelsheim

was:

300
134

12
12

25.00
12:17

Genève en Japan (United Press.>

De "groeten" van het Arbeids-
bureau

173
23 P:fOSKOU EN DE BALTISCHE

LANDEN
TOKIO 4 April. (V.D.) Maurette, assistent-

directeur 'van het Internationale Arbeidsbureau
heeft in een interview het bericht tegengespro-
ken dat hij de Japansche arbeidsvoorwaarden
zal' bestudeeren tijdens zijn bezoek aan Japan,
dat drie weken zal duren. Hij legde den ~ad~
op de omstandigheid, dat het doel van ann reis
tweeledig is' ten eerste Japan de groeten over
te brengen V~l1het Internationaal-Ar~eidsbure~u
en ten tweede, uit de eerste h~nd de Inîormaties
te krijgen nopens de industneele cntwikkeïmg

42
16
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TREFFERS kost en per 8 regej~, compree gezet (circa 90 tetters
of leesteekens) i 1.-. Elke regel (circa 30 letteJ:'s of Itlell'
teekens) meer f 0.50.
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1-.--
2~---

III ~ ,'.Ët-
Jr;1 A '
,.:; 9 Abonnés van het Algemeen Handelsblad kunnen éénmaal p~r
f'4 10 .. jaap een Treffer plaatsen (onverschIllig welks grootte). geeJ\
~ 11-'-- Hanûeja-ad ver-tentiën) voor halven prÏJs.

g i~. T~EFFERS PER TE:;I-EFOON. Tusscllen 9-171 uur kunnen
po 14--- ,Treffers per telefoon worden opgegeven, No. 304M. Le v601'

15-- ;1.1 uur (Zaterdllg 10~ uur) opgegeven Trefters Worden nQg
foI 16-- "'denzelfden avond geplaatst. Evelltueele fouten door telefonische= 17-.-.--. opgave niet voor verantwocrderukheld van het HanClelsbla(l,

!16--19--~~
~ 21-'-'--
Jr;122~
111 ~3---;-

2~-

Voor opschriften of vette regels tussohen den tekst, voor zoo.
ver deze in de Treffers kunnen worden opgenomen, gescl)lejit
de berekening volgens nevenstaande regelmaat, ':PretfElrIlwor-
den uitsluitend over één kolom geplaatst.

TREFFERS kunnen eveneens worden opgegeven aan adves-
ten tie bureaux boekhandelaren, kiosken, alle agentschappen en
bijkantoren van het Algemeen Handelsblad, en rechtstreeks 'aao

. 'ALGEMEEN~ANDEL$a~AD
AFD. ADVERTENTI£N. AMSTERDAM C.
Telefq9n 3!)404 ~5 lijnen) Pestbus 586

GOEDKOOP WONEN.
VILLA te HEEMSTEDE m. garage.
Huunpr, f 950 p. j., lil ka., keuk., badk.
2 W,C. Prachtpunt b /h, Spaarne
juist over de grens Haarlem.
Te HAARLEM Heerenh. bij Spaarne
en Hout, met garage f. 700, zonder
garage f 600 p. j. Direct bij tram,
trein en bus. Inl. bid, mak. H' Ke r-
mer, Haarlem, Telefoon 13721-16317.--~----- -_--

VEL UWE.
In Ie rang pension, gel. op een mooi
landgoed, wordt ged, voor seizoen
tegen zeer verlaagd tarief PENSl,ON
aangebaden.
li1en ideaal voor rustbehoevenden.
Brieven T 9282, Handelsblad.

Aangeb. per 1 Mei ZIT-SI-AAPK. of
ZIT- EN SI-AAPK. m. pens., ~l,le
mod. comf. (centr. verw.), Erip,!ven
onder T 9297, Handalsb lad.

T~ huur aal'lgeb, erntr-, Minllrvalaal'l
Parterre-flat, bev, 5 kamers, badk.,
keuken, tuin, mad. comfort, van 15
Mei-15 Sept gemeubileerd te ver-hu-
ren. BI'. T 9233, Han.qe"s'bla,d,

PRACHT GR. SUITE TE HUUR,
1 Mei of later, alle comfort
NIC. W!TSENKADE 43.

GARDEREN. Veluwe. Gem, Land.
buIsje te huur, Rand vlh bosch. 7
sraappl, Inl. Cannemeijer, Topaas-
straat 12, Amster-dam.

Ruim huis met bel-étage
Jac. v. Lennepkade 27,
9 kam" keuk., dtenstb.k. en vr. zold.
m, aparte opg. Bez. Dinsd. en Dond,
2-4. Zeer geschikt voor 2 fa.ml lles.

Huisvesting voor Heer
event, 2 H., met Iief h. yoor tuinwerk
etc., ill gunstig gel. BUITENHUIS
N,-Br. Gel, tot sport, zonneb. en aanl.
arttst, handarbeid en chauff. Aanvr.
onder T 9301, Handelsblad, ---

V R IJ BOV E N H U I S,
WILLll<M8PARRWEG 54.

Suite, zijkamer, keuken, 2 staapk.,
badk., 1 kl, karner en zolder. Bez,
Dinsd. en Donde rd, H-3~ u, Huur
.f 800,- per jaar, Aanv. 1 Mei a.s,

V ILL AI
Roemer Visscherstr. 46.
bevattende 14 kamers, 2 hadkamers,
fllnken tuin enz, Huur nader over-
een te komen. Te bezichtigen na
telefonische arspraak, Te. bevragen;
Huizen Administmtie Barrk, FreQe-
rikspilliu 47, 'rel. 32415 en 84418 en
Overtoom 412 I, Telefoon 81391.

Aan dame of h~er, b. b. h. h., aanlIe.
bodIOngestoff. '!If ged. gemeub. 701..
ne:R'~AMF'R znnder pension, met
waschgelegenheld, Aan de S~ad-icn-
kade. Brieven T 9313, Handels'blad.·

Latfjn - Grieksch Wiskunde.
Les aangeboden door Student in
Amsterdam·Zuid. Conddt. f 1.. per
uur. Brteven T 9250, Ha.nd eleb lad.

Opleiding Apoth.-,Ass.
duur der opleiding 1 Jaar.

J. SINGER. Prinsengracht 813.
,-_ .._--- -

Autorijschool EWALD HOLZHAUS.! :---------------------------- .....------.
Volledige privé-cursus f 25.-

Bosb. Toussaintstp. 7 - Tel. 82164'1

LES GEVRAAGD
in Dultsch v. student. BI'. m. cand.
onder No, 33, Bijk. Hbld., H'sum.

Het is een algemeene waarheid,
Een klare en heldere betoogtrant:

In 't zoeken komt onmidd'Iljk klaarheid

Wanneer de Trefferman z'n bcogspant l

§'==."=: =' T=E='=K=O=O=P=G=E=V=R==:=~ ::;::A=G=D='S=C'-:::I 2b==T=E=~=U=U==~=~=E=V=R=· A==~=G=D==-:::5=·:::::f.

TE KOOP GEVRAAGD
SOLIDE BURGERllUIZEN.

Brieven met omschr ijving en waar-
gelegen onder T 9236, Handelsblad,

IJ SKA S T
voor huish. gebruik, Brieven met
prijs T 9290, Hand elehlad.

JONGENSFIETS
til koop. gen. Er. T 92~9, Handelsbl.

Dfrectlekeet te koop geV.
Er. met voll. opg. and. T 9269, libld.

----_.-
TER OVERNA~E GEVRAAGO

SIGARENZAAK
met woning, 4 volw. pers Voll. in-
ldch tingen T 9251, l'Iandell!bIad.

lE KOOP OF
TE HUUR

AANGEBODEN EN GeVR AOO

PI'tACHT H,EERENHUISJE"
O"ervijerl, Prins Hendriklaan. Pok
billijk te koop. Bevr F'rederfk Hc n-
drikstraat 36 I, Te.!. 80514, A'dam,

Noten Queen Anne

Ameublement
best. uit _.PresS<Jir, klein dressotr,
tafel met bladen,-· 4 stoelen, 2 f'a.u-
teults met echt, ,rundleer bekleed,
zel'dzaam .koopje, f 250.-, MOZES
KNAP N.V;; Opde .Hoogl'tr~at I,

I~ -: •

/.; WOQNAVTO
van alle'" Slem. 'Voorzien, ook &·esch.
v. demonstr.a:tiew., Inl. SLUYTER,
Huizen. Naa.rderatr. 218, (telefoon
5526, Bus 8 U m),

HAMILTON BEACH f 70.-
HOOVER f 70,':":" .

:PREMIER DUPJ,EX f 55.-
en nog 30 amdere bekende merken

van f 10-f 35.
alla met volle g'ara.nt.ie.

Sto~.zulgerhuis EI.ECTRO FORT,
VUz"lstI'~at 7-11, Telef. 31761.

Haarlemmerstraall' 41, Tel. 44437.
Filialen door het geheele I'and;"

ANTI E~ Hof la rrdscj- Zilver en ZII-
'Ver Speelgoed te koop geboden,

Brteven and. T 9117, Handels'blad,

RADIO N. S. F.
No. 4 met accu, g elijkrfchter en
plaa:tsüoomapparaat, Brown luid-
spreker te koop. Prima. Prijs f 60,
contant. Vossiusstraat 2 I.

WHERRY TE KOOP à f 200.-.
Aangeboden: 4-riems-inrlgged voore personen, met volledtgen inventa-
ris, - goed onder-houden.
B,9!lven T 92502,HandeISlb1aJd.

Eng. Kamerschermen

Een pepcefll. 0101'. N, Al'ISTELLAAN
Huren f 3000,-. a.,0pS:OIJI f ~7000,-
Brieven T 9271; H"ndels4Iad,

EEN MOOI

HEERENHUIS
MET TUIN, in de Vondel-
straat, met achteruitgang
in Voncl<;lpark.
Aanvaa.rdtng in overleg;
Er. T,Z, 672, RICARDO',S
Advertentte Bur., A'dam.

FIETS MET HULP!VIOTOR (Bur-
gers) aangeb. f 50.~, &poe<;\. Fre.
qeriks,plein 111huis.

--_._--------_._
EENIGE JONGE EN VOI.,WAS~EN

AIRDALE-TERRIERS
kamp.arst, KENNEL MENTHüNA;

Van Ostadestraat 403.

Gr. SpIegel, pro eik. lijsrl. f 17.50. Z.
gesch. V. naaisters. Mooie eik, bloern-
taf. m. kop, basl. f 5. Br. T ~292,RbI.

f 250.-. BEOHSTEIN :rIANO
TElt OVERNAME AANGEBODEN.
Poststraat 411"BUssum.

TE 1\001' KOFFERRADIO, golf!.
200-2000 M,; zeer select., wtsselstr.
IOe'ine ant. Gew, 7 kg. Zoo goed als
nieuw f 80,-, BI'. lett, A., Boekh.
MEIJER, Wormerveer.

PRACHT PIANO f 200.-
ivoor kla.vier, volle toon, 5 j. gar.,
desgew. term. Brederodestraat 2.

Frissc;e: ge.neub., rustlge, zonnige

Vóór-Zit-Slaapkamer.
W. ei'! k. stro water, Bad en Telefoon,
M. of z. pension. Bill. prijs. Goede ref.
:Prinsengracht 377, Centr., Tel. 34186.
Vijf minuten van af den Dam,

RUIM
WINKELHUIS

met, ron:j.ng' en kelder. V. d. Helst.
pleth . 9'. Te bevragen ERTZEN It
MEIJER, Uithoornstraat ~O.

Telefoon 91869 en 29241.

'WONINGBUREAU
Bild.str .. ,401, belêtage, heeft. nog
WONINGEN Tlll HUIJlt in De
Clercq- en Bild.str.; BOV.HUIZ:EN,
5 kam. en zotd.kam., huren 4& tot
50 p. m. EIken dag te bevragen van
2 tçt 5 uur.

RUSTHUIS - ZUID.
Riant uitzicht. tuin, alle cornf., tel.,
DQg enkele plaatsen beschikbaar v,
dames en heeren, m, vall. verzorging.
Prijs van, af f 75,- per maanQ.

Brieven T 8915, Handelsblad.

"HUIZE BElllTHOVEN" Beetho·
venstr. 106. Tel. 211162,heeft weer
Ka(\ler~ m. alle mad. "om beschikb.

Algelleele .' 'verzorging aangeb, in
klein Rusthuis aan hulpbeh. dame of
echtpaar. Bill. cand. Deskundigé
hulp. Zr. GELUK, Velp (G.).

V6órtijd Zandvoort.
Te huur, voor beschaafd rustig ge.
zin,. ruime, goed gem. suite m: serre,
gr, tuin. Vl'. keuken en dienstb.kam"
op eersten'stand, V. af 1 Mei t. en m.
24 J:ûni voor f 150,

Èrieven T 9125, Handelsblad,

In zeer besch. milieu, omtr. Eeeth .•
str" • ld. zonn. Zit-,sl~a!lk. AH~ com!"U. oj .. &. :j i~ 2A. ~4 llJ)]i2.~

1ste BOVENHUIS,
CEl N T U U RBA A N 205,

Huur prjjs t 45 p. rn. Aanv. 1 Mei a.s,
Bez, Woensd. en Vrijd. v, 2-4 uur,

VRIJ BOVENHUIS te huur,
Van Breestr. l8S, bevatt. 7 kamers,

I
keuken, bad,kamer en zolder, Te be-
zichtigen Dinsdag en Donderdag
2-4. Huurprijs f 60.- per maand.
Ook gesehlkt voor 2 kl eirie geztnnen.
Tel:!evragen in het huia,

GROOTE
INDUSTRIE-RUIMTEN

aan diep vaarwater

Gill. v. Ledenberchstr,
hoek Zaagmol';lllstraat, Inl. bij de
Makelaars Z. DEENIK & ZOON.
Reg'Uliersgracht 57, Tel. 41320---033020
en STAAL & HAALMEIJEIt 3e
Weterin!j'dwarsstraat 36, Tel. 81!û32.

Te huur 1 Juni of eerde ..
BEL-ÉTAGE.

bev. 4 kam., keuk., badik, enz. f 43.50.
v. TuylJ v. Seroos'ker!kenw ..g 12.

GEM. LANDHUISJE
in het Gooi te huur gevraagd van
15 Juli tot 1 Sept. Huul'pr. ca. f 200.
Brieven and. T 9309, HaJi)dels'hlaQ.

ZEER GROOTE GOED GEM. !,!UITE
met bal'lwn, prima pens'ion, alle com-
fort, referenties staan ten dIenste,
voor 1 Jun!. Jan LUYken!ltraat 52.
KRAUS.

HUIZE ••MAlUA.NNE"
EMMASTRAAT g7 TE' . 90542.

FRANSCH in 6 mnd.
prof. V ASS ENT V. Parijs, ex.opl.
6 g. p. m, 23 Amatellaa.n, Tel. 25402.

't Voorjaal' komt! Neemt nu auto-
I·ijles. Cur-sus v.a, f 10, Hesseling.·
Holzhaus, Hoofdweg 412, Tel. 809Ö5.!

MOOI HANDSCHRIFT
door leer ares (diploma schoonschr.) I
in 5 lessen voor f 5.-. Br. T 9243,Hib, 1

DAM E S.
LAAT UW HOEDEN BIJ ONS
VERVEN EN VERVORMEN.
QPKN AFPEN VAN f 1.25 A.F.

N, SPE L T E _ Hoedenfabriek,
Keizersgrach t 308, Telefoon 35995

voor Weekends.

CLUBS
N.V. TEMMINK'S

ROBAK TENNISPARK
Telefoon 36138.

:PRACHTIG ONDERHOUDEN
BANEN.

Nog één Zondagbaan
vrij.

TFiNNISCLua,' vier weekmidd.
! 1:!...."..voor het g eh, seizoen, vraagt
leden, BI'. T 9ö79, HanQels'blad.

TENNISCLUB. Zaterdagmidclag en .
Dinsdagavond 0', Jetding van ],esraar I
Zuid. Wande ïw. vr. eenige LL ~....."•. I
Contrjb. f 19.50, BI'. T 9263, H'lld,

VRIJE KAMER CENTRUM.
VRIJ BOV.{j]NHUIS.

Brieven onder T 92~8, Hanqels'plad, ,"lREOT HIJ HET VONDELl'AltK

Best. Tennholub v. Le st., (Ind ust r,
en Jn tell.) f 4.50 p.m, tot ulto. Sept.
vraagt enkele goed geoefende leden.
Brieven T 9080, Handelsblad.

TENNIS. Z. W,weg, Jongom., 23 j.,
geoef., ~o"kt gez. club met 'beh. speel-
tijd ev. train, op Zat.midd. en weekav.
Brieven rn. in]. T 9232, Handelsblad.

! "_====-

PUSSEEREN.(serieus).Huwelijk
Gepens. Rijk~ambte!lllore88e, ook

eenig kap" g-oede fam., 39 j., kn,
jeugd. ver schijn., zacht kar .. wen, eh;

te ser. kenntamk. met Heer v, standing
(42-48 j.) met vaste pos. Doel huw.
u+tsl, uit b'enegenheid. BI'. met foto
(géén anorn, of v. bur.) T 9265, R.

AMSTELHOEK AjoUl' Bund utrr' Pli.~eerinr. FIEIJIlA
Sarphat.i8traat 11S. Amsterdam.Lib. Isr. jonge dame, geoef. speel- heeft nog tennisbanen (gravel)

ster, zoekt opname in TENNISCLUB. huur. Concurreeren(je prijzen,
(25-35 jaar). Br. T ht.l99, Haridelssbl, :Amsteldijk 290, Telef. 22814 ..

«HIQ. GEMEUB. KAMERS
1 .of 2 .GEM. KAMERS (1 of'2 p,) rn. vol. rv na, 1-2 N))'" nent~.veI"W,
m. O. z. pens., W. en k. str water, str. w, en k. w., vr!qe baden, Diverse
bad, te lef, .Alleen.inwonenq, T],r}er- prijzen, WILSli'!\US. Waalstraat
str. 20 ns, (bIJ MerwedepL). Tel 21'1'64 39 II h. Merweqepl. Teloefaan 91831.
FI. ongem. voork. en slaa.pk. m. str'I-'- _.--~ -.__ . ----.,---.--
W., voor dame, m. vall. pens. r 75 A"ngeb. GEM. ZIT-SLAAPK. m. of
p, m. Event. huis. verk. Sophialaan. z. pens .. alle comf., bad, tel .. al'leen-
Brieven 'l' 9235, Handelsblad. Inwonend, BI', T 9322, lIanQe-lslbl<.d.

VOOR MEUBELEN I GEVR. BUSSUM,
I W k I t orntr. Elrediuskw, V. 15 Mei-15 Sept.Opa ag- en er p aa 8 één zitk., één 2-pers. stpk, en 2 zit.

TE HUUR GEVJt4AGD, Ongeveer ~!.Iç, rn. vall. pens" bad, tel, BI'. m.
2000 l\U, opporvlakte met cent.rale prijsopgave T 9234, Handelslblad,
verwarming, Liefst beganen grond, '~ __ ~
B;nd'lrs op ,vel'?ieping, mits groote Gevr. 1 :Mel Coneertgeb.omg. gestoff.
llf.t aanwezrg IS. Br. lett, ,T.m.C., ZIT- en KI-. I<AMe:~. Str, water,
NlJgh It v, Ditmar, Adv. B., A da.m-C f 20,- à f ~5.", Er, T 92<\7, Mande)~hl.

Gepens. '3mbtena~1' vraagt 1 Mei
rustig gelegen kamers, liefst m. str.
W. PrijsoPb" and, T 9197, Handel sbl.

ISR. liEl!:R z~ekt goed ge.". 2;lj.
Sl.,AAPK, m, stro w., had en tel., m.
of ~. pens, in beseh, h'r. gez. geen
beroepspenaion. BI'. m. prijsopgave
onder T 9295, Handelsbjad,

Zaterdagmidd.-Maa1:)dab'morg, f 15,-.
VlllN & CO., Tel. 52539 en 1i3547,

KRAAMVERPLEGING
Overtoom 278 Telefoon 81UZ.

S DEL E E U WIN. MASTENBROEK
.' geeft veel geld voor net gedr, ktee-

geeft veel geld voor O. & Q. kl"t'.· dtng, meubelen, naaimachines, haar-
ding, mëtrbelen. naaimachines, kan- den, fornuizen, enz.
tour.magazijn en andere oprutmrng en Tel. 44540. Nieuwe Lelle§traat 1M.
Lindengraeht 43. Telefoon 4011808.

HUWELIJK. Serieus.HUWELIJK.
,Jong zakenman zoekt levenS'gezéllin,
25--30 J., eenvoudig en practisch van
aard, genegen samen zaak te drijven.
Eenig kapitaal gewenscht, geen ver-
eiechte. Geheimh. verzocht en ver-
zekerd. Brieven, liefst m. portret, dat
tn"l1~~o- wo-rtt. ()~~,. l' 0'141. Hbld."DE LELiE" één der weinigen,

Die werk e 1Ü k chemisch
reitrigen.

Adres all één Over het IJ.
Telefoon na, 60121 (3 lijnen),

Knap, jong type, m. temp. en eleg.,
32 jaar. Iar, m, moeten werkkr .• wil
dezen opgeven v . gel. Huw. m, snerg.
Heer (Isr.) m. gevest, posit.,e (event.
wdr.) , Geh. verz. Brieven K 1ö02,
Adv.-Bur. Gebr. Gevers, Wijnhaven
42, Rotterdam.

HUW E I- IJ K.· [ RUIL '1R.K. JONGMENSCH v. g. n., 22 jr. I
door zijn werkzaamheden niet in de 1:==============::1gelegenheid kennis te maken n.et

dumes, z:;,,;,t langs tle~ell weg 214 iJ'" v:>"l1uak AU'IO ot cabr., zuin.
,'t, ee n hJ,~vl"Ollr!: +e !\'(:'~? ~n. BI'. m. verbr. Niet o.d. 132. Na.ar verk. ruil

portret T 9260, Handeleblad, Essex ea.or. ';!J m. bijbet, BI'. T 9249, H.

Ie Klas MAATW~RK
Costuums gemaakt naar modellen.
Pr. coupe. Maakloon f 10.-. PI'. ref,
Brieven T 9245, Handelsblad.

Gesocht voor gymnasiast, 16 jaar,
die 3 maanden tot herstel van ge- ._ -_-
zondheid in gezonde streek moet lIiin, ZIT-SL.K. In. pens. voor 11 mnd. In
beschaaf<! gezill. BI'. T 9276, Hbld" Zuid. Prijs max. f 70.- per maand.. . IBrieven 'l' 9273, Handel~blad.
~iEER zoekt 1 Mei, in huis of le ét. - .. ---
meent. zl~- en st.kam, met deg. pens, IHeer vr. in Zuid, vrije GE,\I. ZIT.
I 70.-'- p. maand. Geen beroepspens. SI.AAPK a. d. str., modern comr.,
Brieven T 9285, Ha.ndelablad. zonder penston. Br. T 9231, Hblad.

Een nette ongehUlIVd~ werkster
vraagt beleefd

W E R K H U I ZEN.
ANe (jagen vrij. Br. T 9329, Hilb,ld,

Arbeidsbeurs Gepens., Patamedesstr.
jU, Te) 83403. Bet Pel J. beschrkb.
VOur:: J:"?tller, tncasec aewaklng e:nl'l·

Juftr., 29 j., zag z. g. gepl. als
Huish, bij Heer of Dame, g. kunn.
keken, ook fijne keuk., naa.ien en
strijken, v.g.g.v . BJ'. T 925t1, ;ij:blq,

TEXTIEL.
'l'e¥tlel-tecJllli~ch bedr~fslelder zag
zio)l gallo"ne bell>st milt de technt-
sche en oI'gllnl8atorlsche leiding van
een desbetreffend bednijf. Bekend
met moder-ne out.illa.ge op spinnerij.
en waverfjgebied. 'I'echndsche oplei-
ding en vee ljartge practische erva-
ring. Brieven ~ 9266. ;Handelsblad.

n""ch. J. Dame, P,G., :;!O j., v, g, h.,
milt mu.ziekkenl'l'is z. z. g. gepi. I>'e,
zin te A'darn voor gezels<lhap bij
Dame, echtp, of k'ind, Goede beh,
meer veretsent dan boog sal. lnt,
Adr,," Den 'I'exatr-aat 45 b.----- ~.---_.._---
- ,ZW. COUPEUSE
heelt nog enkllie d. vrij voor het
maken v. m, en jap. BI'. '1' fll99. Hbl,

BESCHAAFD lI1EISJE, 22 j., zoekt
in klein gezin buiten, wefkkrlnj!' I!.ls
hulp in de hurshouûtng en voor ge_
zelschap. Sa.larts nader aversen te
komen. BI'. T 9230, Handels'blad.

Mevrouw zOIlI.t voor hare d.e.d.,
betrouwbare, IHon. DIENSTBODE,
middelbaren leeftijd, P.G., een gos-
,Ie, rustige betrekking. Fro. br, Mej. I
Drupsteen, Willemsparkweg 11S.

POSITIE AANGEBODEN.
In kleine maar gezonds motorfabr-iek in België, geheelonder Hell.
leldlng, wordt voor de financiering van nog onuitgevoerde orders
K.I\PITAALDEELNAME GEZOCHT VAN ONGEVEER 25 MILLE.

Voor serteuse reflectanten accountantsonderzoek toegestaan,
Br}even onder no. 18398. Administratie Algemeen Handelsblad.

iCOMMISSARIS [of COMMJSSARfSS[)
gevraagd in een oude Industrieele N.V. op vast a.larls,
Brieven onder No, 18376, aan de Aorn. Alg. Handelsblad,

F'INANCIEELE INSTELLING vraagt eenige jonge

Vrouwelijke Krachten.
Diploma H. B. S. of O. H. S. vereischt. Sollicitatiebrieven
'!l)etuitvQerige inlichtingen onder no. 18382, Handelsbl,

B.z.a.. ongeh. WERKS.TER VOor alle'
dagen behalve Donderdag- Ik, Itr. Bezoeht het Café-Restaurant ..Ca Ol per d u I'n" .
T.B" Kiosk Fred,riksplein, te ".
~.-.---~.~--.~ ...~----.--- "C<,mper<liJin alZee (àem. Schoor!). Aanbev. YPE MINlCEMA, Tel. 513,
WI'V. Dost, J:lalth. Floris~~tr, 911,
Tel.· 25862 b. Huish" Kenk., 2e,; all"
DagIn., werkvrouu', hier en. bu,iten .

TECHNISCHE VERTEGENWOORDIGINGEN~
Ingenieur, die gedurende 10 jaren alle fabrieken en overheidsbedrijven
In Neder-land en Ned. Indië heeft nesocnt, zoekt Le klas techntsohs ver-
t0S'enwoordlgh.gen, Prima referenti;;n van de bekendste tj~m4's ter be-
schikking. .Brieven onder No. 89. SCHAAF'S Boekhandel, Hilversum.

JONGÈl\IAN, 22 jaar, diploma Han-
delaseheet en Pract. Dlpl, Boekh.,
algem. ontwikkeld, bekend met. mo-
derne talen, 3-ja'·ige praktijl, op
Acaountantskant,' zoel<t pa8seJ)l_en
WERKl{RING, liefst OP drllkke
zaak, Brieven T f}286, Handel~blad.

Dultseh Mei8ie~b. z, a.
voor dag en nacht. Er.~ 93H, Hblq,

Z, pl. Da.me.Huishoudste.r, P.G., ook
g. k. verpl., koleen en naaien. Er,
no, &11, Bolr ek, Konin<gspI. 3, A'dam,

"'. z. a, tegen 1 !VIelHlJISKNECHT,
v.g.g,v. M, a. TroIDiPstraat :l<5 nr:
Amsterda.m.

B.IPl.~. net Chal.lffelJr-lIJonteur,
24 jaar, butten l, ervaripg, v.g,g,v,
Brieven T 9289, Ha'nqel'~bla.d.

BEIiW AAM, VLOT
MODETEEKENARES ..

ONTWERPSTER.
tevens COUPEUSE, .

praktijk BERLIJN en PARIJS,

zoekt
passenden werkkring.
Brieven T 9274. Handelsblad.

I BET~~KKJNGEN AANGEBODEN

JtEIZIG..-RS.
Gevraagd door ingevoerde firma jn
het Zuiden eentge Reizigers voor
auto-oliën. Eerste 3 mn d. uitsluitend
op pr ovtsf e-basts. Brieven met utt-
voerige inltcht.ingen onder No, 6946,
Boekhandel Reinen, E;erkstraat 27,
's-Boech,

HUISHOUDSTER.
In kl. gezin (Museumkwar t.) tegen
1 Mei een besch, juffr. g evr, als
meid-huish., hulp v, dagmeisje. Alleen
aanb, m, get.schr, en duidelijke aan-
wuzrng van vroegere betrekkingen,
onder T 9308, Handelsblad, komen j·n
aanmerking,

Voor ZOOspoedig mogelijk gevraagd
(v. voorl. 4; weken) een

NACHTVERPLEEGSTER
bij hulpbah. oude dame, V. 's avo 8i
tot's morg. 8 u. Salaris f 50,- p, m.

Aanmelden J. J, Viattastraat 3.

F. DE MUINCE;, Accounta ....,t te
Assen, vraagt een ASSI STENT.
ACCOU NTANT, ongehuwd. Miidd,e~b.
achoolopl., M.O. boeloh, en gedeelt,
accountant sex. voorkeur. Br. m.
refer., verI. sal. en b'odsd. worden
deze 7ek in,gew. onder T 9324, Hbj.·

ADVERTENTIE-REIZIGER
gevraagll voor we~elijk~ verschijnend
Bonds-Or'ga.an, Provi~ie. ZonQer
prima refarenties onnoodig te scnrij-
ven. Brieven T 92M. E:andelsblad.

RUSTEND JURIST (gepens, Ind.
ambt. e.d.) te A'darn of ()mgevillg,

Ge:ZOCHT als MEDEWERKER.
Belangrijke emolumentsn. Brieven
T 8990, Handelsblad.

'---- ---_ .. ~--
Gevraagd per 1 Mei in Idein ge~in
flink Mr;::ISJE, goed knmn, koken en
werken. Mandel, Of schrtrtel. aanm.
EDERS'RlllIM. Oceterdulnweg 249,
Aerdenhout.

Joodsehe Inrichting vraagt voor
direct een

BESCHAAFDE JUFFROUW,
extern, voor verpleging en, lichte
hul sh. bezigheden, Salaris f 35 p. m,
Brieven T 9320, Handelsblad.

Met 15 AprH a.s, flink
MEISJE GEVRAAGD P.G.

Goed kunn. wel"ken. ,A,anm. na 8 u,
Mevr. IJZERMAN, Apo.llQ)aan 00.

TOERISTEN ........

VÓOr op te richten

REISBUREAU
In ,\le stad Groningen (perceel
moOie stand) worden agentacnap-
peil gevraagd met condities. Brie.
veil Onde!!'no. 18328, Adm. Hiblad.

VOOR tech-nos'ch ontwikk.eld jong"
ll1el1sch in fabrieksbedrijf prettige

Werkkring aangeboden.
Be~ch(!'iden financieeJ.e deelname ver-
alscht. Brieven met volledige inltch-
tipgen onder letter G. 87, Alg. Adv.
Bur- l'tOUMA & CO., Heer-engra.cht
226, Am~terdam.--------~--------.~---------
PEn PULLMAN COACH
i dg!)., naar :Parijs, Rehns, Verdun.

Fransene en Belg. Ardenn,en
PrOs f 00.- Vertrek 8 Mel' 3.~.

14 dagen naar de
ltI'VU:RA en ZWITSERLAND.

PrUl! f 195,-. Vertrek 28 Mei a.s,
U.lsbur. Legl.llt, Soesterberg, Tel. 5.

Poor het verbindend worqen der
eellige uitdeelin,gslijst is hoet FAIL.
LISSEMENT van TEUNIS TOL,
kooPllla,n wonende te Breskens
GJDitINDIGD. '

Goes, 3 April 1934.
De Ourator:

Mr. H. C. J. ZAAIJER.

BONT! EUELVOSSEN!
1000 Zilver-hlauwvOli!sen. enz. van f 6.- p. stuk. Spu.iat r. ~96, A'dam.
j 9.- tet i 98.-. Lang@·3/4 en - "
.k<>ry, . I:!Gnt,:"ante . -:- _ 'W"" ...erijs. . _.y~~erwQod Sçlu-ijfm.
Kampioen Zliyerv.<-~'"'-f.:ll!)Bzs- ·'Y.'':f.'~'Il$.• --" "< • f 1_5.~, OCCAj$IOlll.PELTA,Prinsengracht "079. l\Jo.~t!l<lg 4, ,naast Haampostkantoor

OCCASIO-~

MEISJE.ALI-EEN \ Mevrol<w Sl!lLHORST .
gevraagd tegen 1 Me,i, zelrfst, kunn. zoekt een fl. Dienstbode
koken en werken, v g. g. v. Aan- voor (jag ~JII nacht
melden '& avonds 8-9 Me,:,r, Balfoed, Tel@foon 92347 P. C. l!oottstraat '1,54
NICOl. Maesstraa.t U9 hUls. . '" _ ~.'

Gev~, FLINK MEISJE voor~, STENO·TYPISTE.I goed kunn, werken en koken. Saks, Gefo1Jtilleerd~ Sl':ENO.'f\;"PJSTE ge.
Sa.npha.tistt-aa.t 60 hs. ' vr~agcl voor onmiddellijke Indtenst-

treding. Aanvangssala:r!s f 30 p. m.
Brieven onder lett, W, 1442, Advert..
Eur. Engel's & Faber, Amsterdam,

~.:nt.lIIIllDl"""lflr£iilIUIIII"llhll"Mfti\~

IDe Advertentiën III'oor het Handelsblad i
~ noeten op de volgende iIlren in het bezit zijn van I
i Ie A fd. A dvertentiën: I
= 'Oor het Avondblad §

~I- 11 ' ia~uur 8 morgens, :

HAPPY-HOME. PIANOLEERAFH;:S, oud-I. Conee ..• If)°lroh~et Zaterdagav.b'ad III
Fr. v. Mierisstr, 101. Tele!. 21381. vatorium, GEEFT I-fS aan dames, '
AUTO.RIJL.Ef1 à J 1 per ~ uu.r. ook op meer gevor t. leeftijd. à f 4 uur S morgens,
Leswagens met dubb. bediening. per maand. Succes in korten tijd = ,

centro verw., str k en W w" badk VERlIUUJ;t zonder chauffeu~. Br!even T 9242, Handelsblad. e.~ (Jcr het Ochtenablad !.' II
appartementen el' zlt.slaapkamers

_ LI.TT ST.U,oENT TO~Z"CHT HllISWERH g 5~ uur 's n~m G.t:a;1S ~
Aangeboden chIque gemeub. ZIT- werkt leerlIngen Gymn. en H.B,S. Het Ned. Ond. Gen.' heeft be·v. j Ii . "" ~

EN SLA,APKAMER, aHe comfort bij in klass. en mad. talen. Billijke Ileerkr. voor. u beschikb. ,Inl. tijdelijk l. daags te VOTed J
a,a.nwelili~ bij dame-alleen. condities. J. Viss'er, BarbJ:t. Ru'l(}ffs- ENGELGEER, Achillellstraat 112. __ __~~ ; us. ::;'~!JeJil" .,~~~ ~ ~~~~~~~ .~~}~~9;$,6_8. ..---7"'1*"", *RW,01llI,11I9'

Sparen
op Uw reelarnek eaten iii
een quaestte van geld uit-
sluitend nuttig te besteden.
MET KENNIS VAN
ZAKEN. REe LAM E
MAKEN.

Elke maand I<unt U een
keurig verzorgd orgaan
ontvangen, om U die ken-
nis van zaken bij te bren-
gen, U spaart lielangrijk
door f 15.- per jaar uit te
geven aan het lidmaat.
schap van het

aENOOTSCHAP
fOOR RECLAME
~E I Z ERS GRAe H T 28-34

AMSTERDAM-C.

HANDELSBLAD
IN DE KOMENDE MAANDEN?

• Een serle beschouwingen van den bekenden Amertkaanschen punucist H. R. KNICKER-
socx E R. die sedert Jaren geregeld llJuropa oereist en ditmaal een enquête heeft ge-
houden .ID de noordsteden van Europa, teneinde de kansen van oorlog en vrede te
onderzoeken.

• Bet Handelsblad verzekerde zich van het copyright van de Britsche Zuidpool-expeditie,
die onder Ietding van J. R. Rymill zal exploreeren in de kustlijn tusschen Luitpoldland
en Charcot tand, bij welk onderzoek waarschijnlijk de quaestie zal worden opgelost, of
het Zuidpoolgebied uit één dan wel uit twee vastelanden bestaat.

Een speciaal nummer. gewno aan de l'exttel- en Leoermcustrie in Nederland, welke
Industrieën In zeer uitgebreiden vorm worden bespraken

Een Banknummer. statistisch geheel aansluitend aan de vorige uitgaven.

Boeiende feuilletons van Agatha Christie, Edison Marshall, James B, Hendryx, e. 8..

Bespreking van Bridge-problemen door rnr. F. W. Goudsmit, naar aanleiding van het
Hançielsblad- brldgetQ,jlrnooi.

Driekleurendrukken, o.a, een reproductie van een door Willy Sluiter vervaardigd
portret van H K H Prtnses .Juliana

•
•••
•

Relsnummer.Een V oorraars-
kleurendruk.

met en 1lInatratteaartikelenen mteressanta•
• Op (je I:"amute-paglna wordt het populaire kinderverhaal "BRUINTJE BEER" da.gelijks

voortgezet

Ook in het Zaterdagavond·büvoegsel met zijn lezenswaardige artikelen. praettschs raad-
gevlngen voor de huisvrouw. ete., worden thans kteueenulustrattes opgenomen

Alle nieuwe abonnéa ontvangen voorts een bijvo:!gsel, gewijd aan de nagedachtenis
onzer overleden Koningtn-Moeder.

Kapitein F. Kingdon Ward, die een groot deel van zijn leven heeft doorgebracht in de
binnenlanden van EngelsClh-Inq-ië en China, en thans Assam, het Z.O. deel van
Tibet, waarin nog nooit een Europeaan is doorgedrongen heeft geëxploreerd, is in
Engeland teruggekeerd en zal zijn ervaringen in een reeks van artikelen beschrijven,
waarvan het Handelsblad het publicatlerecht heeft verworven,

•
•
•

HET HANDELSBLAD GRATIS
TOT 1 MEI A.S. - ZIJ, DIE ONS ONDERSTAANDEN BON INGEVULD

TOEZENDEN, ONTVANGEN HET HANDELSBLAD TOT 1 MEI GRATIS.

Ahunnpmentsprij,. pel kwartaal f S.!'iO PPI maand t I.!HI. hij voorurt het aling

Buiten Amsterdam verhoogd In!'! t 0.20 h!'1iorj!ko"t!'n pel maand.
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8RII!;F. Aan de Adminislrafie van hel Algemeen
Handelsblad Ie Amsterdam P()stbus .')96.

Avril 1934.

Hiermede verzoek ik U mij met ingang van 1 Mei a.s. in te schrijven als
I<W AWl .4 .ilL·

MAANn-
zoek U mij het Handelsblad GRATIS toe te zenden tot 1 Mei a.s.

ab()nn~ van Uw blad. v()laen$ b()venstaand tariet Ik !Jer-

,.',NAAM:

4/)1</<,""
..................... , _ .



GRILLEN DER NA TUUR - BRANDCA TASTROPHE TE HAKODA TE

ONDE'R DEN MICROSCOOP BEZIEN vertoonen planten en insecten dikwijls frappante gelijkenis met allerhande voorwerpen uit het dageliiksch
leven. Wij, geven daarvan een viertal sprekende en typische voorbeelden. De uitverkoop-ballonnetjes links zijn in werkelijkheid eitjes van de
vleeschvlieg, ongeveer 80 X vergroot; het hypermoderne avondtaschje daarnaast is een alg van het eiland Samoa, ongeveer 440 x vergroot;
het geanimeerde ballonnetjes- en serpentine-feest is slechts de 60-voudige vergrooting van vruchtenschimmel en de forsche molenwiek geheel

rechts is de voelspriet van een aardrupsuiltje, ongeveer 50 X vergroot.

ALS BURGEMEESTER VAN MAASHEES EN OVERLOON (N.-BR.) is gisteren
geïnstalleerd de heer A. Jans, Boven: het burgemeesterlijk echtpaar onder de
welkomstpoort ; onder: een oude Brabander met zijn feestelijk versierden hoed,
die slechts bij bijzondere gelegenheden wordt gedragen, en zijn eveneens in

feestkleedij gestoken echtgenoote,
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Heerlijkwonen feNaarden-Bussum
en lage belastingen.

In het mooie nieuwaangelegde REMBRANDTPARK
met zijn PRACHTIGE WATERPARTIJEN, gelegen tus-
schen Brediusweg en Nieuwe Rijksstraatweg, worden mo-
menteel aan de Van Dycklaan, Van Oeiadelaan en Gerard
Douuum, verschillende zeer geriefelijk ingerichte MO-
DERNE WOONHUIZEN gebouwd, met en zonder garage,
w.o. ook alleenstaande landhuizen, ioelke perceelen zeer
billijk TE KOOP zijn, in prijzen van f 8.500, f 9.000,
f 10_000, f 11.000, f 1'2.000 en f 13.000. Ook bijzonder
geschikt voor een RUSTIGE GELDBELEGGING.

Inlichtingen worden vrijblijvend verstrekt op het werk
bij de MA.KELAARS te NAARDEN-BUSSUM.

Bestand tegen mechanische beschadigingen. Hooge glans. Uitstekende
vloeiing. Eenvoudige verwerking, zoowel voor de kwast als de spuit

V.,l!·~·A~~~!'s';'~~K" J.WAGEMAKERS ~~,~.~.~~~!~~~

BAARN. Vestigt U te Haarn, lage
belastingen. huizen In alle prlj-

len te huur ell e koop, Uitstekend
onderwIjs (ook Lyceum) Gezonde
:igging in cent- v . 'j land Gratis
101. VERKEER ....H(TIS TEI.F.F. 2H

WIJ ZULLEN OOK U DIENEN

"Eenhoorn- Apotheken"
AMSTERDAM

VOOR
RE(jLAJIE DRUKWERKEN

IN GROOTE OPLAGEN
N.V. Drukkerij JACOB VAN CAMPEN
o_z VoorburgwaI87-89, Amsterdam. Telef, 32983-32721-33721
V',IJe.GE I,El'ERING BII.lLI.JKE PKI.JZEN

DE JAPANSCHE STAD HAKODATE werd
op 21 Maart door een geweldigen brand bijna
geheel in as\1igelegd; 760 inwoners kwamen
bij de catasftphe om, terwijl meer dan twee-
duizend zwat gewond werden. Overlevenden

_ _:.a.wI<l::I~in.J! ttieste ruïne~an blJn huïa naa
'! hun bezittingen.

PASSEND JACHT-DeCOR.
Op de terreinen van Huize de
Oxerhof bij Deventer werd
gisteren een jachtrit gehou-
den. De meute voor de stijl-

sfaU! .dOxer ofn• -

. .
AVONDBLAD VAN

WOENSDAG 11 APRIL 1934:

EEN WARM EN ELEGANT MANTEL-
PAK, van wollen stof, bruin en wit
diagonaal gestreept met leeren ceintuur,

en dito handschoenen.

DE JEUGD IS VINDINGRIJK - vooral in het construeeren van voertuigen,
die aan illusie Illoeten vergoeden wat zij aan technische volkomenheid derven.
Twee jeugd1ge ingezetenen van het zigeunerkamp te Rumpen in hun eigen-

gebouwden sportieven twoseater.

REGENT'S PARK ZOO TE LONDEN 15
verblijd met de geboorte vaneen Australisch
struisvogeljong. het eerste van zijn soort dat
in Engeland het levenslicht aanschouwde.

HOEK VAN HOLLAND, "het strand van Rotterdam", maakt zich op voor
Pinksterdrukte en zomerseizoen. Het opbouwen der strandtenten.
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~ onder woord voor! Een jonge, lenige huid, dat :_=: .

.~ is charme, die waard is ver z 0 rgd te· worden. =I Vooral in ons klimoot is dit noodzakelijk, wil zij !
ni e ton her r o e pel ijk verloren gaan. Gebruik I
's avonds Po nd's Co Id Cr eo m, die de huid . i
reinigt; overdag Pond's Va'nishing Creaml ==!_.
Zij maakt Uw huid zacht als satijn. Doe als zoo. S

vele andereb' ~mk ar cha e wereldberoemde, 'Iil
vrouwen, ge rUI :POND'S "5

!it'

ï~Ö-NSï-ËR-S-cÏ;r1 .,'~I_
beide Pond's Cre·am'sI

" na, inzending van:·
~ 10 et. porto aqn POND'S I i
~ 'OND·S COLO ,EN .VANISHING; .EXTRACT Co., Af'" 3541"CAM: .1I CREAM IN TUBEN VANAF 40 CT,: NAAM. --' t, i
- I~ rl AORES~ .._ .. _MRW_ __ _._ , -s !,.t. -;
i - -;
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"VENETI~", een doek van den Fransehen schilder J. F. Raffaëlli op de tentoonstelling van Nederlandsche en Frànsche
meesters, welke van 7 April tot 5 Mei in den Kunsthandel Huinek & Scherjon te Amsterdam wordt gehouden.'

•
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DE LUCHTVAART
OP DE OOST.

Loruien=Australië, en de Neder-
landsche belangen daarbij.

De voorbereidingen voor de internationale
luchtrace Londen-Melbourne zijn thans in
vollen gang. En er zijn nu verschillende aan-
wij'zingen dat het hier inderdaad - zooals
wij reeds herhaaldelijk schreven - om veel
meer gaat dan om een sportieve onderneming,
maar om een technische bijdrage tot de orga-
nisatle van duurzame luchtroutes, wellee verre
perspectieven openen voor ernstige deelnemers
die over meer beschikken dan een snel race-
toestel. De organisator van dezen wedstrijd,
Sir MacPherson Robertson, heeft trouwens
zelf al te kennen gegeven dat het zijn bedoe-
ling is om bij een maximum veiligheid de
snelste verbinding tusschen Engeland en
Australië uit te lokken; met het ruimere oog-
merk om Australië uit zijn isolement op te
heffen, waardoor voortaan de producten van
dit land op de snelste wijze zouden kunnen
worden vervoerd. *) Hier blijkt dus duidelijk
uit dat gedacht wordt aan geregelde lucht-
verbindingen voor goederen zoowel als voor
passagiers, waarbij dan ook naast het snel-
heidsargument de zoo hoogst belangrijke
veiligheidsfactor niet wordt vergeten.

Wij hebben van den aanvang af juist op
d e zen kant van de beteekenis dezer lucht-
race gewezen, en juist daarom bepleit dat de
K. L. M. aan dezen wedstrijd zou deelnemen
met een of meer toestellen en bemanningen,
die vooral het bet rou w b a a r hei d s-
e 1 e men t van onze degelijke ervaring als
vliegers in de groote vaart zouden doen uit-
komen. Kan dit gebeuren met be pro e f de
vliegtuigen die nog sneller zijn dan die welke
thans in den normalen dienst op Indië worden
gebruikt, en die reeds bewezen hebben onder
alle omstandigheden - ook onder ongun-
stige! - te voldoen en bedrijfszekerheid te
bieden - zooveel te beter! Maar het komt er
VÓór alles op aan te bewijzen wat wij als
nor m a Ie prestatie kunnen leveren en...
gar and eer e n. Het belang van Australië,
wat zijn luchtroutes betreft, en zooals Sir
MacPherson Robertson het nu heeft geformu-
leerd, is niet gediend met "eendagsvliegen",
maar wel met betrouwbare en duurzame vlieg-
zekerheid.

De belangstelling voor de luchtroutes in het
verre Oosten is door dezen wedstrijd aller-
wegen vergroot. Bij de Engelschen bestaat
begrijpelfjkerwljze de wensoh om de Empire-
verbindingen zoo goed mogelijk te maken, en
was.l' doenlijk in B rit s c h e handen te hou-
-den. Wij konden dezer dagen zel"fsml'dedee:en
hoe de "Straits Times" die in Singapore ver ..
schijnt, de vraag heeft opgeworpen of, indien
Engeland door koop de beschikking kon krij-
gen over Timor - een oude fantasie - niet
een puur-Britsche luchtverbinding tusschen
Singapore en Australië tot stand zou kunnen
komen, waardoor het benutten der Neder-
landsch-Indische vliegvelden zou kunn~n wor-
den vermeden. Hier duiken imperiale, econo-
mische en strategische belangen en bezorgd-
heden op, die een zeer exclusieven geest
ademen. Aan den anderen kant wijst het be-
zoek dat de Australische minister Lat ham
thans aan Java brengt, op een streven - dat
hij ook zelf heeft uitgesproken - om gemeen-
schappelijke belangen van Nederlandsch-Indië
en Australië te bestudeeren en samenwerking
. in wederzijdsch voordeel te bevorderen. Ook
op het gebied der geregelde luchtverbindingen
zal zulke samenwerking goede vruchten kun-
nen afwerpen. Het is moeilijk aan te nemen
dat een goed-georganiseerde luchtweg zooals
die waarover Nederlandsch-Indië beschikt -
en in nog grootere mate beschikken zal wan-
neer de grond-organisatie nog verder wordt
bijgewerkt - in een luchtwegenplan voor
Australië niet zou worden ingeschakeld. Hier
liggen voor de internationale groote vaart in
de Iuobt tal van mogelijkheden voor samen-
werking, eventueel zelfs gecombineerde exploi-
tatie. De deelnemers aan den wedstrijd Lon-
den-Mel'bourne zullen trouwens het traject
over Nederlands'ch-Indië niet kunnen vermij-
den, en dan ook practisch ervaren de betee-
kenis van dit deel van den Nederlands0hen
archipel voor elk interc~ntinentaal luchtwegen-
net op dit halfrond. WIJ hebben met genoegen
in het ochtendblad van heden he~ Reuter-
telegram gelezen (in de rubriek LUchtvaart)
volgens hetwelk de Nederlandsch-Indische
regeering alle faciliteiten zal verleenen en
zoowel op den grond als op zee maatregelen
zal treffen om de taak der vliegers te ver-
gemakkelijken en te beveüigen, Wij nemen
aan dat de aanwezigheid in Indië van den
directeur van K.L.M. en K.N.I.L.M., den heer
PIesman, ook met het Nederlandsche belang
bij de luchtverbinding met Australië in ver-
band staat. Nederland en Indië beide moeten
in dit geval zoo goed en sterk beslagen als
m0gelijk is voor den dag komen. Het moet
ons veel waard zijn om in de groote luchtvaart
op de Oost onze positie te consolideeren en
waar mogelijk te verbeteren.

~) Wij ontleenen deze mededeeJ.inlg aan een
brlef Uit Meîbourne in de "N.R.Ct." van 27 Maart.

VREEMDELINGENVERKEER
IN DRENTE

Meer medewerking noodig,

Daartoe uitgenoodigd door den voorzitter
der Provo Drents,che Vereeniging voor Vreem-
delingenverkeer, den heer mr. J. Linthorst
Homan, hield de heer W. P. F. van Deventer,
directeur der Alg. Neder!. Vereeniging voor
Vreemdelingenverkeer te Den Haag, dezer
dagen een Voordracht over de beteekenis van
het vreemdelingenverkeer voor Nederland in
het algemeen en voor Drente in het 'bijzon-
der. 1:: _ bijeenkomst vond plaats in de Jeugd-
herberg te Assen en werd bijgewoond door een
aantal journalisten uit Drente en Groningen
en eenige burgemeesters van Drentsche ge-
meenten.

Spreker gaf een overzicht van de omstan-
dlghedèn, welke het vreemdelingenverkeer in
de laatste decenniën hebben gemaakt tot een
verschijnsel van zoo groote maatschappelijke
peteekenis. Met nadruk wees hij op het belang

der bevordering daarvan voor verkeerslicha-
men, hotels. gemeenten, enz. en voor tallooze '
groepen der bevolking. Een dringend beroep
werd gedaan op alle belanghebbenden om dit
werk metterdaad te steunen, waarbij gecon-
stateerd moest worden, dat velen daarin nog
schromelijk te kort schoten, opdat het werk
van een vereeniging als de Provo Drentsche
Vereeniging Voor Vreemdelingenverkeer, hoe-
wel met veel resultaat thans gedurende vijf
jaar reeds verricht, voortgang zou kunnen
hebben. Drente is nog veel te onbekend en
verdient toch een beter lot.

TH. W. TE NUYL' OVERLEDEN

Werker voor anderen.
(Van onzen correspondent.)

D eve n ter, 11 April.
Gisteren overleed de heer Th. W. te Nuyl,

voorzitter van den Raad van Arbeid te De-
venter. Met hem gaat een bekende persoonlijk-
heid uit de kringen der sociale verzekeringen
heen, na een welbesteed leven van werken en
denken; ten behoeve van anderen het
allereerst.

Hij heeft een sociale taak vervuld tot hulp-
verleening aan maatschappelijk en lichamelijk
zwakken en verkreeg daarbij van zeer velen
krachtdadige medewerking. De heer Te Nuyl,
die 59 jaren oud is geworden, heeft eerst een
militaire loopbaan gevolgd, hij was artillerte-
officier.

Van 1903 af was hij te Deventer werkzaam
als agent der Rijksverzekeringsbank, later

TH. W. TE NUYl.,.

voorzitter van den Raad van Arbeid te Deven-
ter. Dit ambt moge men beschouwen als het
eigenlijke {groote sociale. leven.sprograxn van
dezen warm voelenden mensch. Zijn arbeid
was van zeer uiteenloopenden aard. De nu
ontslapene maakte de invoering mede van alle
sociale verzekeringswetten en moest zoo de
eerste stooten van verzet opvangen, welke het
publiek tegen die wetten had.

Hij heeft de zware kunst verstaan bij de
toepassing en uitvoering der verzekeringswet-
ten eerst zelf burger te zijn en pas paarna de
nauwgezette ambtenaar. Bij zijn werk voor de
nazorg ten behoeve van oud-patienten, ver-
pleegd wegens t.b.c., was zijn aandacht er op
gericht, het die patienten .mogelljk te make~
weer als valide personen In de maatschappij
terug te keeren of zich daar zoo goed mogeIijk
te redden.
Verder vond hij zijn werk, daarbij aanslui-

tend, bij de A.V.O.-commissie ten behoeve van
maatschappelijk onvolwaardigen, welk werk
eveneens ee.l zware en soms moeilijke taak
meebracht.

DE SPEIJLINGSQUAESTIE

Dezer dagen zal in de Mededeelingen van
wege het Departement van Onderwijs K. en
W. het spellingsvoorstel van minister Marchant
worden gepubliceerd.

De verwachting kan worden uitgesproken,
dat een beslissing over het ontwerp in zijn
huldigen vorm spoedig zal volgen.

GEMEENTEBEGROOTING
VAN TmL

LUGUBERE VONDST ONDER REEUWIJK
Uit den Gravekoopschen Plas het met staven verzwaarde

lijk opgehaald van een jongeman uit Den Haag,
sedert November il. daar vermist.

MISDAAD OF NIET? !
niet t.hUiskwam, ?ebben. zij .zich met zijll1kost-
huis III Haarlem in verbindmg gesteld.
Tot hun groote ontsteltenis vernamen zijIdaar, dat hun zoon de geheele week niet in

Haarlem was geweest. Men had daarin in
Haarlem óók alweer niets verontrustends ge-
zien, omdat men meende, dat de jongen bij de
ouders thuis ziek was geworden en niet naar
Haarlem had kunnen komen. Dat had men ook
gezegd aan vrienden, die den jongen in Haar-
lem waren komen opzoeken, toen zij niets van
hem hoorden.
Het ligt voor de hand, toen de ouders dit

wisten, dat zij onmiddellijk de politie waar-
schuwden. Deze heeft daarop een uitgebreid
onderzoek ingesteld, doch alles tevergeefs. Er
bestond ook geen enkele aanwijzing, waatheen
de jongen kon zijn gegaan.

(Van onzen correspondent.)

Go u d a, 11 April.

Onderhoud met den directeur
der M.T.S. te Haarlem.

II BELANGRIJKSTE NIEUWS. /1

\i!=1 ==========:li

Dezen nacht is uit de -St. Bavokerk te
Gent het linkerbeneden-Iuik gestolen en "De
Aanbidding van het Lam", het meesterwerk OP ANDERE BLADZI}DEN:
der gebroeders Van Eyck. - Kunst, blz. 9.

Men vreest te Berlijn, dat te Bazel geen
basis gevonden is voor overeenkomst tus-
schen de verschillende landen bij de voorbe- Radio-nieuws
reidende besprekingen tusschen de schuld- Buitenlandsene Beurzen _
eischers van Duitschland. In bank;kringen I
acht men de conferentie te Berlijn buiten- ARTIKELEN.
gewoon onwaarschijnlijk. - Beurs, blz. 11. •

EEN MISDAAD ONTDEKT?

Lijk van een [onçemam. uit de
Reetlwijksche plassen opgehaald.

Gisteren heeft een visscher uit de
Reeuwijksche Plassen het met ijzeren staven
verzwaarde lijk opgehaald van een jongeman
uit Den Haag, leerling der M.T.S. te Haar-
lem, die sedert November van het vorig jaar
reeds werd vermist. - Binnenland, blz. 1.

In de Dinsdag gehouden vergadering van
den gemeenteraad is andermaal ter tafel ge-
komen de vastgestelde gemeentebegrooting
voor 1934, zulks in verband met de van Ge- Helaas is indertijd het ondemoelk in ernsti,)
deputeerde Staten ontvangen nota van aan- mate bemoeilijkt ten,gevolg·e van het feit, dt
merkingen OIldie begrooting, welke een tekort de vermissing niet onmiddeHijlk is ontdekt.
aanwijst van f 196.000. Wat toch was het geval? De jongell:l!

Ten aanzien van verschillende posten, die woonde op kamers in Haarlem en ging g
volgens het oordeel van Gedeputeerde Staten regeld des Zaterdags naar huás, om den Zo Het is vandaag tien jaar geleden, dat het
voor vermindering in aanmerking kwamen, dag bij zijn ouders door te brengen. Het g' traject Scheveningen-Den Haag-Leiden van
stelden B. en W. in de vergadermg van Dins- beurde wel eens een enkele maal, dat hij. de N.Z.H.T.M. voor het eerst met electrische
dag een verlaging voor. Voor het meerendeel Haarlem bij vrienden bleef en daarin ha<ld, trams werd bereden. Niet alleen voorziet deze
werden de voorgestelde verlagingen aange- ttb' din d . t I
nomen' maar het voorstel tot opheffing van de ouders dan ook dien bewasten Za erd: d~amver in 1 geen goe e in er ocale verbin-

, 0' h d niets verontrusten.ds gezien. Maar toen mg, doch ook het locale verkeer tusschen
school A werd aange ou en. daaro vol end alle s verst- Den Haag-Staatsspoorstation en Schevenin-
!Besloten werd B. en W. te machtigen tot 'P g e week oo~ ng un e, gen wordt veel door het publiek gebruikt het

het indienen van een verzoek bij H.M. de en de ouders ook ~ee? bneven van h ZO'llaatstë vooral tegenwooroig, nu het tariet' van
Koningin ter verkrijging van een Rijksvoor- \ kregen, maakten ZlJztch wèl ongerust en to de Blauwe tram 2~ cent lager is dan van de
schot voor 1934 tot een bedrag van f 35.000. den volgenden Zaterdag hun zoon wed e I' 0 H. T. M.

In den Gravekoopschen plas onder de ge-
meente Reeuwijk heeft een visscher Dinsdag
middag het lijk gevonden van een jongeman,
dat inmiddels is herkend als het lijk van den
sedert vorig jaar November vermisten 24-
jarigen C. A. H. Ebbinge Wubben, afkomstig
uit 's-Gravenhage, leerling van de middelbaar
technische school te Haarlem, waar hij .en
pension was.
De visscher S. Kosters uit Reeuwijk was

met zijn bootje aan het visschen langs den
.Laixdijk, een eenzamen weg temidden van
het uitgestrekte complex plassen tusschen
Gouda en Woerden, toen hij zijn afschuwelijke
ontdekking deed. Nadat hij zoo spoedig als
hem mogelijk was, de politie gewaarschuwd Onze correspondent te Haarlem meldt nog:
had, werd onder leiding van den burgemees- Vanmorgen hebben wij. een onderhoud ge-
ter van Reeuwijk, den heer L. J. Lucasse, een had met den directeur van de M.T.S., dr. ir.
onderzoek ingesteld, dat reeds dadelijk uit. G. de Gelder.
wees, dat men hier met een geheimzinnig De indruk, dien dr. De Gelder van het ge-
geval te doen had. Het lijk bleek nl. met val heeft gekregen is, dat zelfmoord zeer on-
ijzeren staven, die door middel van riemen waarschijnlijk is. Ebbinge Wubben was een
aan de voor- en aan de achterzijde van het rustige, kalme jongen, wel stil, maar geen
lichaam waren bevestigd, te zijn verzwaarji. melancholicus. Hij had niet veel vrienden,
Het waren staven van een lengte van ruim maar kwaad gezind was niemand hem op
een halven meter. Dr. Batelaan uit Reeuwijl.{ school. En al behoorde hij tot de middelmatige
heeft het lijk onderzocht, doch kon daaraan Ieerllngen, er is toch geen sprake van, dat
geen sporen van geweldpleging ontdekken. schoolteleurstellingen hem tot een dergelijke
Een actetasch, twee brieven en een porte. daad kunnen hebben gedreven.
feuille werden op het lichaam aangetroffen. Wèl is er aanleiding te denken aan zekere

Zij bevatten evenwel geen enkele aanwij. plannen bij hem voor een of ander avontuur,
zing omtrent de vraag, of aan zelfmoord, dan toen hij dien Zaterdag op reis ging. Hij ver-
wel aan een misdrijf moet worden gedacht. trok als gewoonlijk naar zijn ouders in Den
Een der gevonden brieven was afkomstig van Haag, maar had, zooals later bleek, geen
een jongedame uit Den Haag, doch deze brief geld meegenomen.
bevatte slechts zakelijke mededeeli'ngen, ZOO. In Den Haag nam hij aan het station af-
dat aan een liefdesdrama wel niet behoeft te scheid van zijn vriend, met wien hij in het-
worden gedacht. zelfde pension woonde en daarna is hij ver-

Gisteravond heeft de vader van het slacbt. dwenen.
offer, die telefonisch gewaarschuwd was, )let Dat hij iets in den zin had, blijkt hieruit,
lijk van zijn zoon herkend. Ook hij kon even <dathij 'Zich bij den directeur had ziek gemeld,
wel geen mededeelingen doen, die een sleuttt terwijl hij niet ziek bleek te zijn; en zijn
zouden kunnen vormen bij de verklaring ~ ouders had hij geschreven den directeur maar
dit drama. niet te antwoorden als deze naar zijn ziekte

Vijanden, die tot moord in staat moete zou informeeren, want hij zou zelf wel schrij-
worden geacht, had de jongen voor zoovet ven. Zoo kon het gebeuren, dat er bijna een
men weet niet. I;ee.k voorbij ging, voordat men begreep, dat
Men tast dus omtrent de vreese1ijke vondt:t e J?ngen zoek was. .

nog gehe"l in het. du.i..t_.......'Dê "'''''''' ii;hel,t '.. Uit heL çmderzoek, .dat de dIrecteur toen
van de stukken ijzer sluit de gedachte aáf msteide, bleek at Ebbmge bben een avond
een ongeval volkomen uit. In den loop van v?ór ~ijn vert:ek de film "Mabuse" had ge-
den morgen hebben zich geen nieuwe feiten Zlen en dat die hem zeer had aangegrepen.
voorgedaan, die de politie ook slechts één Hij liet zich wel uit tegenover zijn vriend over
schrede nader tot de oplossing kondeJ1 avonturen en scheen zooiets wel aantrekke-
brengen. lijk te vinden. Het is ook gebleken, dat hij na

vandaàg worden de rechtèr-co)!l!!liSsariS aankomst in, Den Haag in een ongunstig be-
en een medicus van den justitieelen dienst uit kende buurt is geweest. Daarna is' niets meer
Rotterdam in Reewijk verwacht om een Van hem vernomen.
nader onderzoek in te stellen. De familie, bij wie Ebbinge Wubben

woonde, verklaarde, hem te hebben leeren
Voorgeschiedenis van "het drama, kElnnen,als een goede, rustige jongen, die

weinig uitging. Hij had daar wel eens te ken-
nen gegeven, -dat hij weinig vertrouwen in de
toekomst had, maar over zelfmoord had hij
nooit gesproken.

Dien Zaterdag had 'hij gezegd, ziek te zijn.
Later heeft zijn vriend, die daar eveneens
Woonde, verklaard dat hij in het geheel niet
Ziek was.

Onze Haagsché correspondent meldt onS
met betrekking tot de verschrikkelijke vond51
het volgende:

Indertijd, begin November van het VOrige
jaar, verzocht de Haagsche politie namens de
ouders van den jjongen man opsporing. ~eli
tastte toen omtrent het lot van den jongeJ
geheel in het duister. Men kon geen enl.{ell
reden aanvoeren, wàarom hij zoo geheimzinn.it
zou moeten verdwijnen en daarom werd Vrij'
welonmiddellijk aangenomen, dat men hier d
met een ongeluk, óf met een misdrijf te do.ei
had. De jongen was op een Zaterdag, met eel
vriend, die eveneens in Den Haag woonachtif
is, naar de residentie gereisd. Op het Station~
plein aldaar hadden de beide vrienden afsche~
van elkaar genomen en een afspraak gemaaIi
om den Maandag d.a.v. met een bepaal<iel
trein terug te reizen naar Haarlem. Van <iel
beginne af heeft de vriend in de meening ve'
keerd, dat de jongen met de tram naar (-
woning van zijn ouders was gegaan. Lat;
is echter gebleken, dat hij daar niet is geweer
Hij is dus na voor het laatst op het Station'
plein te zijn gezien, verdwenen.

KATHOLIEK OEM. PARTU

De Katholieke Democratische Partij In
:N'eder~and zal Za;teroa:g 2. en .Zondag 3 JunlÏ
haar Jaarcongres houden in de nieuwe con-
certzaal van het gebouw Musis Sacrum te
Arnhem.

De zitting van Zaterdag zal gewijd zijn
aan de voorstellen van het P. B. inzake het
Politiek program en andere huishoudelijke
bezigheden.

Zondag 3 Juni 2 uur zal een openbare ver-
gadering worden gehouden, Waar de leider
der partij prof. dr. mr, J. A. Veraart een
Politieke redevoering zal uitspreken.

Zaterdagavond is er een begroetings- en
ontspanningsavond, georganiseerd door de
Arnhemsche afdeeling.

BLAUWE TRAM TIEN JAAR

EUROPEESCHE ZONDAG IN _SIAM
AFGESCHAFT.

De regeering van Siam heeft den Euro-
peeschen Zondag als rustdag afgeschaft en
daarvoor den Boeddhistischen Sabbath in
de plaats gesteld. - Buitenl., blz. 4.

MINISTER HAJASJI VRAAGT ONTSLAG.

Hajasji, de Japansche minister van Oor-
log, heeft zijn ontslag ingediend wegens het
uitdeelen van steekpenningen door zijn
broeder. - Buitenland, blz.. 4.

'.rERSCHERPING ENGELSCHE WET
TEGEN OPRUIÏNG.

De Engelsche regeering heeft bij het
Lagerhuis een wetsontwerp, ingediend tot
amendeering van de strafwet in dien zin,
dat de autoriteiten grooter bevoegdheid
krijgen om op te treden tegen degenen, die
opruien" tot muiterij in het leger. - Buiten-
land, blz. 4.

DUBBELPANEEL VAN DE "AANBIDDING
VAN HET LAM" GESTOLEN.

AMERlKAANSCHE GRAANOOGST-1934.

Volgens de raming van het Amerikaan-
sehe departement van landbouw van den
stand per 1 April 1934 zou de oogst van
wintertarwe belangrijk hooger worden dan
in 1933. Anderzijds zijn de tarwe-, mars- en
haver-voorraden bij de landbouwers ver-
minderd. - Beurs, blz. 11.

CREDITEURENCONFERENl;P;UiJTE .B.A.ZEl..

DE BEURZEN VAN HEDEN,

B e r I ij n s c heb e u r S. De beurs legde
een iets vastere stemming aan den dag en
het publiek nam in grooteren omvang aan
den handel deel. Op de obligatiemarkt bleef
de stemming kleurloos. - Beurs, blz. 12,

BEGRAFENIS OR. S. W. BUMA

(Van onzen correspondent)

Bus sum, 11 April.

Onder groote belangstellÎllllg uit alle kringen
der bevolking is heden op de Algemeene Be-
graafplaats te Bussum ter aarde besteld het
stoffelijk overschot van dr. S. W. Buma, in
leven directeur van den G. G. D. te Bussum.
Aan de geopende groeve toefden O. a. het dage- I
lijksch bestuur der gemeente, vele raadsleden
en oud-raadsleden, alle practiseerende genees-
neeren te Bussum, de gemeentelijke verpleeg-
sters en de wijkzusters, prof. E. P. Snijders en
prof. dr. W. Schüffner van het Koloniaal Insti-
tuut te Amsterdam.
Nadat de kist in de groeve was neergelaten

en deze was afgedekt met een schat van kran-
sen, voerde het eerste het woord burgemeester
H. deB 0 r des, die diep getroffen was door
het te vroeg heengaan van dezen man, die
stond in het volle rijke menschenleven, wiens
beteekenis voor Bussum buiten twijfel stond.
Met weemoedige herinnering sprak hij woor-
de~. van dank tot hem, met wien hij aanvan-
kelijk door ambtelijke, later door vriendschaps-
banden gebonden was. De groote beteekenis
van. dr. Buma, diens zeer belangrijke ambtelijke
a?VleZen, zullen elders uitvoeriger in herinzie-
rl_ll~worden gebraciht. Hier wilde spr. slechts
mtmg geven aan de groote bewondering voor
den geneesheer uit roeping, zoo geëerd, ge-
roemd en vertrouwd in eIken kring. Als bewijs
hoe. dr. Buma ook bij de meest eenvoudigen
gezien was, wees spr. op den prachtigen krans,
aangebracht door de bewoners van het woon-
wagenkamp.

Bussum zal, aldus spr., dr. Buma als een
lichtend beeld in herinnering blijven houden.

Daarna sprak ir. A. Ge rb e r, directeur
van Openbare Werken, woorden van afscheid
tot hem, die zich een monument te Bussum
had gesticht in de vriendschap door zijn groote
karaktereigenschappen.

Een neef uit Enschede bracht dank voor het-
geen de overledene voor zijn familie was ge-
weest.

Dr. Bas t i a a n s e uit Hilversum sprak
namens Indische collega's woorden van diepe
vriendschap en waardeering. Namens de
hoofden van scholen dankte de beer F. de
Jag ervoor hetgeen dr. Buma gedaan had in
het belang van de Bussumsene schooljeugd.
Ten slotte voerde dr. D a elm a n s het woord
namens de Bussumsene praktizeerende col-
lega's, die den medicus met hart en ziel groote
hoogachting en waardeering toedroegen.

Een schoonzoon dankte voor de belangstel-
ling.

POSTVLUCHTEN OP INDlE

Lon den s c heB e u r S. Het £ legde
een flauwere stemming aan den dag. Ter
beurze was de handel iets levendiger, ter-
wijl Britsche staatsfondsen in herstel waren.
De nieuwe 3 % consolidatieleening steeg
tot den parikoers. Petroleumfondsen lagen
vast in de markt. "Kaffirs" waren beter ge-
stemd terwijl Internationale industrieeJe
aandeelen in koers aantrokken. - Beurs,
bladz. 12.

Par ij s c heB e u r S. De stemming
voor Fransche staatsfondsen- en aandeelen
was iets flauwer, terwijl goudmijnen later
in reactie waren. Koperfondsen waren in
herstel, - Beurs, blz. 12.

A m s ter dam s c heb e u r S. Als men
mag afgaan op den omvang, waarin reeds
thans inschrijvingen binnen komen op de.
staatsleening, dan mag men een groot suc-
ces van de uitgifte verwachten. Staatsfond-
sen waren goed prijshoudend. De beurs was
zeer stil, maar de stemming niet ongunstig.
Youngleening was vaster, ondanks de
ongunstige berichten over de besprekingen
te Bazel. - Beursoverzicht, blz. 13.

SCHIPBREUK "TSELJOESKIN".

Drie-en-dertig van de schipbreukelingen
zijn gisteren en heden door drie vliegtuigen
van het kamp op het ijs overgebracht naar
Kaap Vaschkarem (N.O.-Siberië). De
expeditieleider prof. Schmidt is ernstig
ziek. - ~aatste Berichten, blz. 15.

SIR GERALD DU MAURIERt.

De bekende Engelsche tooneelspeler Sir
Gerald du Maurier is, 61 jaar oud, over-
leden. - Laatste Berichten, blz. 15.
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CONFLICT STEENINDUSTRIE
OOST -GRONINGEN

Loonsverlaging uitgesteld.

(Van onzen correspondent.)

G ron i n gen, 11 April.

Op het stadhuis te Groningen is gisteravond
een bespreking gehouden tusschen den rijks-
bemiddelaar in het eerste district, den heer
H. P. J. Bloemers, met de partijen betrokken
bij het conflict in de steenindustri~ in Ooste-
lijk Groningen. Naar wij vernemen is het resul-
taat. van die bespreking geweest, dat voor-
loopig de loonsverlaging is uitgesteld tot 23
April, om den rijksbemiddelaar gelegenheid te
geven, een onderzoek in te stellen naar de ver-
houdingen in de Groningsche steenindustrte.
Voor zoover de fabrieken hun campagne heb-
ben aangevangen, is dit geschied met het oude
personeel en tegen de oude loonen.

GELUKKIGE GEMEENTE!

Belastingverlaging.

(Van onzen correspondent)

Lei den, 10 April

B. en W. van Leiderdorp stellen den raad
voor het aantalopcenten op de gemeentefonds-
belasting te verlagen van 80 op 60.

HULDIGINGSDINER S. v. d. BERGH

Naar wij vernemen, is er in den toestand
van den te Londen wonenden broeder van het
Eerste Kamerlid den heer S. van den Bergh
J:. zoodanige verbetering gekomen, dat het
diner, dat het hoofdbestuur van de Liberale
Staatspartij "De Vrijheidsbond" den 70-jarige
aanbiedt, op 18 dezer zal kunnen doorgaan.

HET ONTSLAG VAN DEN HEER
ZWERTBROEK.

De heer Zwertbroek verzoekt mede te dee-
len, dat hij met de door het partijbestuur der
S.D.A.P. benoemde Commissie van Onderzoek
in de zaak Zwertbroek- VARA, geen genoegen
kan nemen, omdat deze hem niet de noodzake-
lijke onpartijdigheid waarborgt. Een der leden
bijvoorbeeld, is een bediende van het partij-
secretariaat, die dus o.a. de handelingen van
zijn directen chef zal hebben te onderzoeken
en te berechten. De heer Zwertbroek verlangt,
dat behalve de door het partijbestuur aange-
wezen leden, een gelijk aantal door hem zal
worden aangewezen, met een jurist als voor-
zitter.
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WERKLOOSHEIDS-
CRISISLASTEN.

Het aandeel van Rijk el! gemeenten.
- De commissie-De Beaufort der
Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel
pleit voor een betere verdeelmg der
crisislasten.

Zou het liberale lid der Eerste Kamer, mr.
Knottenbelt, toch nog succes hebben met het
stellen van zijn vraag aan den Ministee van
Sociale Zaken: of de regeliring nu, over 1934,
zou kunnen uitkomen met een bedrag van
46 milltoen gulden rljksuttkeering aan de ge-
meenten, waar crtsls-werkloosheid heerscht ?
Op dat bedrag is bij de ruksbegrooti'llg.1934
gerekend. Méér kan en wil de regeering niet
toestaan. Ook het rapport van de commissie-
De Beaufort, ingesteld door de Mij. voor Nij-
verheid en Handel ern dit vraagstuk te onder-
zoeken, houdt met dit feit rekening.

De regeering, ook zelf uitgaande van het bij
de Rijksbegro(}tmg toegestane bsdrag als
maximum, heeft aan den heer Knottenbelt een
antwoord toegezegd bij monde van den Minis-
ter voor Sociale Zaken, sprekende tn de Eer-
ste Kamer, maar bet antwoord zelve is nog
niet gepubliceerd. Het eerste kwartaal van
:).934 is thans verstreken. De Minister maakt
zich op om met de gemeenten te contereeren
over de middelen tot dekking dezer werkloos-
heids-crisislasten. De Minister zal dan toch
in die conferenties met gemeentebesturen
allereerst willen mededeelen, welk totaal be-
drag aan rijksbJjdragen, in het eerste kwar-
taal van 1934, aan de gemeentebesturen reeds
i s uitgekeerd. De confereerende gemeentebe-
sturen kunnen dan ook zelf de moeüijkheden
van het Rijk begrijpen en aan mr. Knottenbelt
kon het antwoord worden gegeven, waarop
hij recht heeft.

Het aangeven van den maatstaf del' ver-
deeling van het genoemde bedrag over de ge-
meenten is moellijk genoeg. De com.mtssie-
de Beaufort van wier rapport hier boven mel.
ding werd gemaakt, gaat met een verwijzing
naar de methode van financiering van den
landbouw-crisls-steun, Uit "an de algemeene
gedachte: "ten aanzien van de bestrijding der
crisiswerkloosheid hetzelfde beginsel toe te
passen en de kosten tot leniging van de ge-
volgen van die crisiswerkloosheid ook duor
het geheele land te doen dragen." WH dit nu
zeggen dat het Rljlkde geheele crisiswerkloos-
heid moet rmancteren en admintetreeren ?
Financieren uit 's Rijks schatkist, admtnä-
streeren door rijksorganen ? Allerminst.

De commissie schrijft daaromtrent: "Intus-
schen zouden dit wil de commissie hier
dadelijk aan toevoegen - toch ook bij deze
opvatting redenen van practischen aard,
mede gegrond op de historische ontwjkkeltng,
er toe moeten leiden om de gemeenten in de
uitvoering der steunregeling te blijven betrek-

.,e,n ...Ae.u ' .. rlAA" 'rqs;wra t.o horon '
raten, BiJ de hier noodige voorzieningen, waar-
voor kennis van plaatselijke toestanden en
verhoudingen een eerste edsch is, kan de mede-
werking der gemeenten zeker niet worden ge.
mist. Deze zaak leent zich in het bijzonder
voor plaatselijk zelfbestuur, volgens alge-
meene door het Rijk gestelde regelen en onder
Rijkscontröle en waarbij de gemeente ook een
deel van de lasten moet dragen."
Voor de verdeeling dier lasten Is dan echter

noodig een billijke en volgens objectieven
maatstaf werkende regeling. Wat de verdee-
ling der rijksbijdragen aan de gemeenten over
1933 betreft, toen er ten slotte bleek 70 à 75
millioen Fijlksgeld beschikbaar te zijin, is eoo
regeling van dien aard vastgesteld bIj mlniete-
rieele Circulaire van 23 October 1933. De
commissie wil deze regeling, al was zij beter
dan de "van de hand in c.e tand-methode"
welke door de regeering-Ruys aanvankelijk
werd gevolgd, echter niet continueeren voor
1934. ZJj ontwerpt de volgende desiderata:
Allereerst moet duidelijk worden uitge-

maakt dat er drieeerlei terrein is, waar over-
heidszorg niet kan worden gemist. Het eerste
terrein omvat de gewone armenzorg der ker-
kelljke, bijzondere en openbare armbesturen.
Hier past geen rijkssubsidie, Het tweede ter-
rein omvat de nadeelige gevolgen van bet
"normale" of normaal geachte werkloos-
heidsverschijnsel. De gemeentelijke overheid
moge nog trachten voor de leniging der ge-
volgen van deze werkloosheid ook partrculiere
of kerkelijke verbanden te interesseeren, veel
succes heeft de publieke gemeente daarbij nog
niet. In het werk voor jeugdige werkloczen
wordt een rijkssubsidie verleend en tot de kos-
ten van de subsidies aan werkleosheidskassen
van arbeidersorganisaties dragen rij,k en ge-
meenten beide hun deel. De samenwerking
van rijk en gemeenten op dit terrein is tot
deze twee maatregelen beperkt.

Het derde terrein is dat van de crisis-werk-
loosheid. Het rijk verleent in de bestrijding van
de gevolgen van deze werkloosheid een bij-
drage aan de gemeentebesturen, Maar hier
komt nu de critjek van de commissie voor den
dag. Het trekken van grens tusscnen de ge-
wone en de crisiswerkloosheid mag, naar het
oordeel der commissie, niet als over 1933 is
geschied, worden overgelaten aan het subjec-
tieve inzicht der regeertng, die pel' bedrijf het
bestaan van cri'sis-werkloosoheid formee<l 'con-
stateert (hoe?) en in een beschikking vast-
legt. De commissie wil dus een objectief crite-
rium voor de onderscheiding tusschen gewone
en crisiswerkloosheid zoeken, En zij komt met
een belangrijke gedachte:

"Men berekene voor alle gemeenten het
percentage harer inwoners, dat in eenige als
"normaal" te beschouwen jaren VÓÓrde hui-
dige crisis gemiddeld wer-kloos WaS. Naar de
commissie aanneemt, kan voor zeer vele ge-
meenten beschikt worden over zoodanige I
cijfers van de werkloosheid c.q, het aantal in-
geschrevenen bij de openbare organen der
arj)eidsbemiddeling, b.v. over 1929 en eenige
daaraan voorafgaande jaren. dat daaruit met
voldoende nauwkeurigheid dit "normale" per-'
centage te berekenen valt. Voor zoover het
wer:idoozenpercentag"e in de gemeenten llJU dit
"normale" percentage overtreft, zou het
meerdere als crtsjswerklcosneid zijn te be-
schouwen en het daarmede overeenkomstige
deel van de uitgaven der gemeente voor werk-
loceenzorg zou dan de basis VOOII'de beeeke-
njng der Rijksbijdrage moeten vormen."

Het zou kunnen blijken, en de commdsste
onderstelt ook zelf dat geval, dat het aantal
der crists-werkloozen, volgens deze bereke-
ning vastgesteld grooter zal zijn dan het aan-
tal crisiswerkloozen, thans door de beschikking

van den minister "aangewezen". Nu dit feit
niet tot ver h a a gin g der rljksbijdrage aan
de gemeenten mag voeren, had de commissie
het onvermijdelijk middel door voor te stellen
het percentage van de l'ijksuitke'ering dan te
verlagen.

De commissie heeft haar taak beperkt tot
het vraagstuk van de verdeeling van lasten
tusschen Rijk en gemeenten. Ook volgens haar
stelsel zal het Rijk over 1934 nogmaals aan
gemeentebesturen bijzondere hulp verleerum
naar een zoodanigen maatstaf, welke ten ge-
volge heeft dat aan rijke gemeenten, waar
crtsiswerïdoosheld heerscht, een zeer beschei-
den hulp, en aan a I'm e gemeenten, waar
groote cristswerktooshetd heersoht, een flinke
hulp wordt verleend.
Kan dit stelsel echter nog lang doorgaan?

De rijlksl1Ulpvan 46 mtllioen wordt verleend
uit de gewoae rijksmiddelen. Is het op den
duur blllijk, dat gemeenten waar geen crisis-
werkloosheid heersent. gespaard worden in het
dragen van de kosten van een nat ion a Ie
crisiswerkloosheid ? In die gemeenten wordt
natuurlijk wel een evenredig deel der genieene
Rij>ksmiddelen opgebracht, maar de plaatse-
lijke middelen worden niet daarnaast belast
met een nieuwen uitgave-post, waaraan nu vele
andere gemeenten financteel te gronde gaan.
Eerst wanneer alle gemeenten n a a r d I' a a g_
k I' ach t in de totale kosten der crisiswerk-
loosheid deelnemen, zal deze zware last wer-
kelijk door het geheele land - naar eVenre-
digheid - worden gedragen, zooals de com-
missie-de Beaufort bepleit.

BELASTING OVER NIET
BELEGDE GELDEN

Hoe men zijn inkomen daarvan
moet opgeven ..

STREEKPLAN "DE
MEIJERI]"

Gunstige factoren voor nauwe
samenwerking

(Van onzen correspondent.)
's Her tog e n bos c h, 10 April.

Ter bespreking van de mogelijkheid van
aansluiting van het oostelijkste deel van
Noord-Brabant aan het streekplan "de
Meijeri]" is ten provlnciehuize een vergadering
gehouden van vartegenwoordigers van 26 ge-
meenten, gelegen in het Ooste_n.dezer p~o-
vincie. Met de leden der comrrnssie van vier
voor genoemd streekplan waren tevens aan-
wezig de heeren W. Kipp en jhr, mr. Bmlts
van Oyen, leden van Gad, Staten, d~ griffier
der Staten de heer Vincent Cleerdlll en de
directeur generaal van de volksgezondheid de
heer Lietaert Peerbotte uit den Haag.
De commissarts der Konlllgin, mr. dr. A.

B. G. M. van R iJc k e v a I' s e I, die de .bi]eel?--
komst presideerde releveerde de geschiedems
van het oude Peelplan en de besprekingen
daarover. De opzet is oorspronkelijk geweest
een streekplan voer net geheeel gebied van de
Peel, omvattend zoowel de Noordbrabant-
sche als de Limburgsche peelgemeenten, De
betrokken provinciale besturen hebben echter
de gedachte aan een interprovinclaal streek!.
plan laten varen. Thans staat men deze op-
lossing voor, dat de desbetreffende gemAenten
in het oosten van Noord-Brabant zich aanslui-
ten bij het bestaande streekplan "De Meijeri]",
opdat een samenwerking in streekplanverpand
tot stand kame voor het geheele oostelijke
deel der provincie. Dit gebied grenst in het
westen aan het streekplan voor midden- en
west Noord-Brabant en in het oosten aan het
Limburgsche streekplan.

Gunstige factoren zijn aanwezig voor een
zeer nauwe samenwerking, welke tusschen de
Brabantsche en Limburgsche Peelgemeenten
dient te bestaan. Zoo bestaat er een zeer ge-
waardeerde samenwerking tusschen beide
provincies; er zijn personeelsbanden omdat de
technische dienst van het streekplan "De
Meijerij" tevens adviseur zal zijn van het Lim-
burgsche streekplan en voorts zal de Nederl.
Heide MI;. in belde streekplannen blijven in-
geschakeld. .

Ter vergadering ontwikkelde ZIch een ~it-
voerige gedachtenwisseling o.m. ten aanzien
van het vraagstuk der weg-en in de Peel.

De heer Lie t a e I' t Pee r b.o 1t e, nog
uitweidend ever de beteekenis van het streek-
plan uitte groote waardeering VOClrhet initia-
tief en het werk van den eommissarts der
KBninglTl•
Hij getuigde, dat in NoordTBrab~nt de

parettik heeft uttg ewezen, dat de theorie - in
1931 'in de Woningwet neergelegd omtrent
voorbereiding en uitvoertng van streekplannen
_ juist is. Voor het slagen der besproken
plannen uitte h\1 de beste wens chen. .

In zijn slotwoord drukte de commissans der
Koningin den wensch uit, dat deze bespreking'
VBor een goede samenwerking bevorderlijk zal
wezen.

C. NANNES GORTER t

EERSTE BL ,0, '1~

na afloop

GRAND SOUPER DANSANT

HET AVONTUUR TE OSS,

Cab Calloway and his
met optreden van

Cotton Club Orchestra
Souper-dansant I 4.50

f 4,- en f 6.-, met volledig programma

C.A.~LTON·~C>TEL

ONZE MIJNSTREEK IN BEROERING

H eer 1e n, 1 April,

De eeuwige pensioen-quaestie en wat er mee samenhangt.

Gelijk men ziet een belangrijke verbetering,
die natuurlijk ook aanzienlijke offers vergt.
Behalve verbetering van pensioenen, had men
ook de saneering der ziekenkassen ter hand
genomen. Bestond er al verschil van meemng
onder de organisaties over de pensioenregeling,
nog meor was dit het geval omtrent nieuwe
premies en uitkeeringen der ziekenkassen.
Het beginsel der reorganisatte scheen overi-
gens wel goed te wezen. het bedoelde simulee-
ren te voorkomen en wenschte een einde te
maken aan de mogelükheid, dat iemand met
"ziek te vieren" meer ve=diende d-m met wer-
ken, wat met de vele Feterschlchten aan som-
mige mijnen niet uitgesloten is. Niettemin was
de nieuwe regeling onder de arbeiders. die aan
verzuimdl€nsten leden. niet bijzonder populair.
Het vooruitzicht om van hun verminderd loon
nog flink verhoogde premies te betalen, lokte
velen niet. Daarop konden zich de directies der
particuliere mijnen. op de geruchtmakende
vergadering der contractcommtssts, dan ook
terecht beroepen. Noch de meeste particuliere
bedrijven, noch de erbij betrokken arbeiders
kunnen 7.wl'''rdE'''e lRsten vp.rc1·n~en. nA> !';nr.
Ml,inwerkel'sbond constateert dan ook in zijn
resolutie, dat

Een belastingmedewerker schrijft ons:
In de reeks van vragen op het aangiftebiljet

der inkomstenbelasting, welke een volledige
specificat ie der inkomsten inhoudt, treft men
ook aan de vraag om de opbrengst te vermel-
den van tiJdehJk niet belegde gelden. Deze
vraag staat in verband met art. 16 der wet,
waar gezegd is, dat de jaarlljksche zuivere op-
brengst van tijdelijk niet belegde gelden wordt
bepaald naar de wijze, waarop zij zullen wor-
den belegd, of, indien aan de gelden nog geen
bestemmlng is gegeven, wordt berekend op
vier ten honderd.

Als men dus op 1 Mei een bedrag beschik-
baar heeft van f 10.000 waarvoor men in de
komende weken 5 % obligaties van gemeente-
leeningen wil koepen. dan zal men de bedoel-
de vraag moeten beantwoorden met f 500.
Heeft men nog geen vaststaande plannen om-
trent de belegging. dan zal het antwoord op
de vraag zijn f 400. Houdt men het bedrag
hij voortduring onbelegd, omdat men in tijden
van onzekerheid de beschikking wil hebben
over contanten, of omdat men nu eenmaal de
gewoonte heeft een ruime kas te willen heb-
ben dan zal ~en o~ o#teiP,;W.H4..:\l.el:tH,hr
goed doen in de rubriek Toelichtingen van dit
feit melding te maken.
Nu komt het echter ook veelvuldig voor,

dat men op 1 Mei een som beschikbaar houdt
om bepaalde schulden af te lossen. Men kan
b v. een hynotheek hebben van f 20000, waar-
op men 1 Juni f 10.000 wil aflossen. Op 1 Mei
is er dus al een bestemminz aan het bpdFag-
gep'"even.Maar deze bestemming Is niet een
belegging, doch een schutdaftossing , Dit p"e-
valondervangt art. 16 niet Znodat men dus
geen opbrenzst hoeft in te vullen.
Men zou kunnen zezgen, dat men hier te

doen heeft met een lacune in hef wetsartlkel.
Want hoewel het toch ook vaststaat. dat met
1 Juni de schul-t van .f 20,000 zal verminde-
ren tot f 10.000. mag- men noehtans evereen-
komsttz art. 19 der wet de over f 20000 ver-
sehuldisrde voljaarsche rente van het inkomen
aïtrekken.
Tot dusverre heeft eenige onzekerheid be-

staan, of deze onvattlna wel tuist was. 1v.!altr
de onzekerheid is th".ns weO"O"epo:mendoor een
arrest van den Hoosren Raad van 29 Nov.
J 9R3. opo-enomen in de lafl.tst vers{'~enen af-
leverin~ del' BesHs~ingen III Belastmp"z'1ken,
waar'n is uits-emaakt dat llelcten ':I'f'll<e~e-
stsmd 7ii'1 tot pflo;1sin<"van al dan met ren. ë-

drasrende i"ch"Men niet beschouwd ].runnen
worden als "tijdelijk niet belegde" gelden.

BRANDGEVAAR IN OUDE
TORENS

Beveiliging kost zeer veel
geld.

"Hoe is 't gesteld met de brandveHigheid in
de gebouwen, die zijn toevertrouwd aan de
hoede van het Rijksbureau voor ¥onumenten-
zorg?" aldus vroegen we den directeur, dr. J.

Kalf.
Het antwoord op deze vraag, wel~e we

stelden naar aanleiding van den brand in den
toren van het l!;erkje te MeerIo (L.) was, eer-
lijk gezegd, niet erg geruststellend. Imme_rs,
de maatregelen, welke speciaal ten aaI!Zlen
van torens hehooren te worden getroffer:, wil-
leu )lij zoo goed mogelijk tegen brand ZIJnbe-
veiligd, kosten heel veel geld. Intul3sche~ mo-
numenten, welke met rijkllsuPsHlie zlJn. en
worden gerestaureerd, moeten ten a?,nzlen
van de brandveiltgheid aan varschiîlende
voorwaarden voldoen. Zij moeten bijvoorbetlld
voorzien zijn van bliksemafleiders en er moe-
ten snelbrandbluschapparaten in het gebouw
aanwezig zijn, Maar al de monumenten, die
niet ziJn gerestaureerd. zijn niet onderworpen
aan die bepalingen, die p.~actisch gesproken
ook niet geheel afdoende zijn, En dat was nu
het geval met de kerk te Meerto, welke dan
ook op den noodlottigen Zondag vrijwel ge-
heel een prooi der vlammen is geworden.

Maar ook al zou men maatregelen willen
treffen, dan nog is dat niet altijd goed moge-
lijk. Vooral op het platteland is vaak geen
waterleiding en in geval die er al mocht zijn,
dan komt het nog herhaaldelijk voor, dat de
brandputton op aanzienlijkeen afstand van
het gebouw zijn gelegen. En IS er waterlei-
ding, dan is er nog niet altijd een behoorlijk
functionneerende brandweer. Is die er intus-
schen wel dan staat men weer voor andere
moeilijkbeden. De druk van de waterleiding
is onvoldoende en/of de toren ts te hoog om
het water tot de vereisohte hoogte OP te
voeren.

Indien men een toren afdoende tegen brand
wil beveiligen, zooals bijv. thans gebeurt met
dien te Hulst (Zeeuwscn-Vlaanderen), dan
zijn daarmede aanzienlijke bedragen gemoeid.
Voor den toren te Hulst zijn de kosten op j
f 12.000 geraamd. Het ligt voor de hand dat
met een dergelijk bedrag voor oogen, er helaas
~iet aan gedacht kan Yv"ordeu.alle "'a.a.rvCl9I

'* Verleden Zondag is hier een betooging
gehouden van drieduizend mijnwerkers. uit-
gaande van den ordelievenden doch tevens
zeer machtig gevormden Katholi~ken Mijnwer-
kerspond, die wel haast de helft van alle bij
het mijnbednjf betrokken arbeiders onder zijn
banieren vereenigt. Dat teekent wel de situatie!
Toch zal men wel doen, de dingen goed van
elkand~r te onderscheiden. Zoo eenvoudig als
men utt de verl'llagen van de redevoeringen
zou kunnen opmaken staan de zaken niet. We
vieden in deze aangelegenheid geen eenheid
onder wel'kgevers en feitelijk ook niet onder
de werknemers.

Zeer begrijpelijk is de teleurstelling der
katholiek georgamseerden. Met veel moeite
en ni~t zon~er eenige dreiging met staking
werd. inder-tijd de nieuwe pensioenregeling in
pnncipe . aanvaar~. Vooral de particuliere
mijn€!)wildan er met aan, wijl ze toen al voor
Zoo groote moeilijkheden zaten Toen reeds
merkte men ons op, dat de hoogere kosten
toch ergens gevonden moesten worden. Niette-
min, men kwam tot een accoord. Voor den
katholieken mijnwerkersbond beteekende dit
een groet succes. De pensioenen (lel' in het be-
driJf ongeschikt geworden mijnwerker!! _ ge-
middeld 180 gulden per jaar - waren veel te
laag, Daarover bestand geen verschil van
meening. ,:re weinig om te leven en te veel
om te sterven". typeerde men ze.

Ze waren opvallend laag voor bedrijven, die
overigens in sociaalopzicht toch wel behoor-
lijke voorzieningen troffen, lager dan de pen-
sioenen. bij andere ondernemingen, die op dit
punt mmder goede reputatie genieten.
De nieuwe regeling bracht het voordeel, dat

de regeering nu ook voor deze werkers bijdra-
gen ging. f 400.000 per jaar, gedurende drie-
kwart eeuw Tot nog toe profiteerden alleen
de mijnwerkera niet van hetgeen het Rijk voor
de Invaliditeitswet gestort had. De mijnen zelf De quaestte zelf zal haar oplossing wel vin-
zouden ongeveer acht ton bijpassen, zoodat. den, Geen ernstig mensch gelooft, dat een aan-

Te Apeldoorn, waar hij de laatste maanden behalve de verhoogde premie dool' de arbeiders tal invaliden straks van de f 15 per maand,
bedlegerig was, is gisteren, ruim 61 jaren te betalen. ruim een millioen gulden per jaar die ze ontvingen, nog iets terug betalen moe-
oud, overleden de in de kringen zijner collega's aan verbetering der pensioenen besteed kon ten. Niemand twijfelt eraan, dat de regeering
te Amsterdam en elders zeer bekende journa- Worder,. de moreel aan de mijnwerkers verschuldigde
list C. Nan n e l'l Gor ter. Geen overdreven weelde nochtans, Het aan- f 400.000 per jaar zal betalen, desnoods in

Onder de Amsterdamsche joumalisten ver-l tal mvaliden, mensch en die in dit bedrijf niet verband met een andere regelmg Er eutten
wierf hi) zijne grnote populariteit als redac- meer l~~n:nenwerken, doc~. waarvan er velen \ ten ~Iotte. dat mag niet uitblijven, wel betere
teur-vsrslaggever van het .Nieuwshlad voor "}g vrlJ Jong en gezond ZiJn, neemt met den penaioenen komen.
ring;;-en ~:; h~t ~Pk-;-~nJ ;an d~ midct;;i~ f ~verd;-enen-wat bij-met~e-; handeltje. Door- ~e geruchtrtra en e. !i1ingetege:lhe!ä hee:!t
stands- en arbeidersbewegingen van verschil- dat de mijnstreek (Vandaar de actie voor evenwel nog andere dingen op den a~hter-
lende richting. Zijn opgewektheid en hulp- nevenindustrie) voor jongere personen en grond,. Vooreerst merkt men er weer lilt het
vaardigheid maalden den "dikke" overal tot vrouwen weinig arbeidsgelegenheid biedt, ,:erschll in ..welstand tuss.che? staats- en p~r-
een welgezienen gast. \Vordt het euvel der lage pensioenen hier te tlCuJiere runnen. D~ partJcuhe~e moesten Zich

. k h'j . bij II d . op overmacht op met kunnen in deze omstan-In den loop der Jaren reeg 1 emplooi ar er gevoeld. In plaatsen als Maastricht b.v. d' h db' Z kht bitt
de "NieUWe Courant" In A.lk,maar el). ging waar veel jongens en meisjes in de industrie s~!m~~~ ee~oe~e~~en eW~~rd ~ietmo::ta ~ ~~
Gorter zich, door ûjne vefltJglP~ .te Bergen \Verken, zijn de gezinnën mindel' afhankelijk zien doen. DoC~ g. t ;if It d gh hnluk
(N.-H) toeleggen op de bevordering der be- van den kostwmner. ltl wie WhIJ. eb aadn e

d
ac e J .. e

, b d 1 ts Met de tali 'D' dId b pOSIie van sommras 1"S ran -pro uceerencelangen van deze a IJ aa c, n oenman- . e nieuwe regeling bedoel e voora e ona- ondernemingen? Van de z Id d leid de
gen burgemeester Van Reenen en mevrouw flde invaliden - dat zijn ze niet allemaal _ i ti' I" ed erd e~ ~Il
Van Reenen-Vólter heeft Narmes Gorter veel lllenschen. die hun leven in drenst van het o~gkan:;;a~. we:s men :;, op, t~eh e ere
voor Bergen in het bijzonder, gedaan. Hij rnijnbedrijf geweest waren te helpen. Een der zie t.erege mg On verg? en wa e .oogere
richtte de Berger Badbode" op, welk blad in SPrekers van verleden Zo~dag stelde de oude pensioenen aan off~.rs gmgen vergen. Niet alle
het a.s. z~~erseizoen 25 jaren zal bestaan; en de nieuwe pensioenen als volgt tegenover belanghebbenden zUn het er over eens.
heeft ook te Berlijn gedurende eenigen tijd de elkaar: Het A. M F., prototype onzer bedrijfsorga-
belangen der Noordzeebadplaa.tsen behartigd, }Denhouwer krijgt, na tien jaar werkzaam nisaties inzake sociale voorzieningen, raakte
werd daarna medewerker aan een Amhemsch t~ wezen, bij milninvaliditeit thans f 114: heftig in het geding. DIrect door de questie
krantenconcern, tot een slepende ziekte hem !llEluweregeling f 190 en t 20 voor ieder kind zelf, indirect doordat men nu we~r sternmen
verder we. ken onmor,elUk maakte. .. llel)eqen de 16 jaar. BU wetsinvaliditeit: thans hoort opgaan om heel de pensioenen naar
Vele zijn de grappige uitvallen, uit zIJn f 191; meuw .f 280 en f 20 voor ieder kind. Na ~. W. of Raden van Arbeid over te brengen.

Amsterdamsche verslagg.everslo.opbaan bij de 2~ dienstjaren is de toeständ als volgt: bij Natuur~ij~ komt het wiskunstig tekort van
oudere Amsterdamsche journaltsten nóg be- lll~ninvaJiditeit thans .f 284, nieuw f 312 en a~ht mil lioen weer ter sprake. Vervolgens be-
kend en van hem afkomstig. . . f 20 VOBrieder kind. Bij wetsinvaliditeit thans gmt men, als III de socialistische resolutie. al

Zij deden zjjn naam onder de journalisten f 242. nieuw f 400. t~ ageeren voor he~ overbren~en van beroeps-
der hoofdstad nog menig~a31 naa:. voren Is de behokkene endergronder en 55 jaar ziekten: oog'siddertng gewnchtsletsels door
komen, geen wonder dat zl;n ~och vr;J p~otse_ ou{j (de bovengronder 60 jaar oud), dan 2lijn gebruik afhouwhamers. jicht e.d. naar de On-
ling verscheiden, op memg Jo~rnahst. In de de uttkeerrngen : bij mijninvaliditeit thans ge:_,allenwet Wat n~eu.we lasten voor de be-
hoofdstad en in het land, diepen llldrUk f 28;;. nieuw f 512; bij wetsinvaliditeit thans drlJven in h~t vooruitztcht stelt. Zoo baart de
maakte, f 24~, nieuw f 654. eene quaestte weer de andere.

I
in aanmerking komende monumenten tegen
brand te beveiligen. VOBrden toren te Hulst,
om bij dit frappante voorbeeld nog even te
blijven, moet men het water over een afstand
van 700 maanvoeren, nl. uit de stadsgraeh,
ten. Over dien afstand is de druk dusdanig

C. GORDIJN,
Commandant der Amsterd4m,fl;he Brandweer.
/

verminderd, dat in den teren een electro"
motor moet worden geplaatst om het water
naar boven te kunnen opvoeren.

De kosten van de brandbeveiltgtng van den
Domtoren te Utrecht hebben uit den aard der
zaak nog aanzienlijk meer bedragen, Ook de
teren van de Nieuwe Kerl!: te Delft is een,'ge
jaren geleden tegen brand beveiligd. Zoo is er
natuurlijk meer gedaan, maar over 't alge.
meen zijn de hooge kosten oorzaak, dat men
vaak van brandbeveiUgiugsmaatregelen moet
afzien. Overigens wordt er bij de beoordee-
ling der noodzakelijkheid rekening gehouden
met de omstandighetd of de gebouwen al dan
niet een houten constructie hebben, Ia cilLt

Het gezelschap Engelsche scholieren, dat
onder de auspiciën van de Vereeniging
"Nederland in den Vreemde" een bezoek aan
ons land brengt, is Zondag j.l. door den heer

ben commandant der Amsterda,msche be- J. A. Josephus Jitta namens de Vereeniging
'epsbrandweer, den heer C. Gord ij 1'1 Jr., "Nederland in den Vreemde" en mej. De Waal,
.eld . on eveer dezelfde vraag, doch ten bestuurslid ,;ran het Genootschap "Nederland

en WIJ g --Engeland te Rotterdam ontvangen, waarna
~nZienvan de oude stadstorens hier ter stede. het geheele gezelschap een bezoek braent
-- De brand in den teren van Zunderdorp , aan de "Primavera" onder deskundig geleide
het landeljlk gebied van onze gemeente, zoo Maandag vertrok het gezelschap met twee
'~de hij ons, heeft tot nadenken gestemd. autobussen naar Amst~:dam, Vla de boJ1en-
Odens een zwaar onweder op 15 April 1925 velden, bezocht het Rijks-Museum maakte
PlIg het hemelvuur in dezen toren, die voor I een tooht per autobus door de stad, braent
It grootste gedeelte door den brand werd een bezoek aan het Amsterdamsch Lyceum,
~Woest. Tegen torenbranden is over het waarna in het Tolhqs-paviljoen koffie werd
~emeen zeer Weinig te doen. De geschiedenis gedronken, aangeboden door het Genootschap
:eft zulks al eerder - ook in het buiten- "Nederland-Engeland". daarna tocht door
Ild - bewezen. Bij de blussching doen zich de haven, waarbij de havenmeester, de heer
lOverkomelijke bezwaren, rook en vallend Van de Poll, zijn zeer gewaardeerde mede-
,in b.v. voor. Zoo werd vroeger de Vondel- werking verleende, waarna een bezoek aan
!rkstoren ook door brand geveld. De mecha- Artis werd gebracht. De jeug<1ige reizigers
lehe ladders reiken niet hoog genoeg voor gebruikten in Artis de thee, aangeboden door
~oende bescherming. . de Vereeniging "Nederland in den Vreem-
De Westerkerkstoren, de Zuiderkerkstoren de" en werden toegesproken doc~ rev. Thom-
I de Oudekerkstoren ziJn kostbare monu- son, bestuurslid van de British ClUb en be-
mten en daarom zijn die in de laatste jaren zicnttgdén daarna den dierentuin en het
lloorlijk beschermd. Bliksemafleiders waren aquarium, een en ander onder deskundig ge-
I reeds aan gebracht om het bliksemgevaar leide van dr. Portielje.
p gering mogelljk te doen zijn.
Mocht onverhoopt toch brand komen, welnu
n is er een installatie die daaraan een einde
n maken, Van den voet van de torens tot
1 top zijn stijgleidingen, aangebracht. Deze
ken dus niet alleen tot het bovengedeelte
n den steenen tronk doch tot het uiteinde
n den houten bovenbouw, die met zink be-
led is. Op onderlinge afstanden zijn
rinklers aangebracht, voorts zljn er aan-
itingen voor slangen, <!'nder aan de stijg·
IS wordt bij brand een motorspuit geplaatst

het water oppompt. Onze motorspuiten
1 alle sterk genoeg om boven aan de laat.
f aprmklers nog een beboorlijken druk te
·zekeren.
lndien nieuwe torens gebouwd zouden wor-
1, ZOUdenwe voorschrijven dat de horizon.
e afsclleidingen prandvrij geeonstrueerë
~den moeten zijn, Bij de oude torens is het
en aanbrengen van zulk een constructis een
nOgellj;k!leid.
~et brandweerpersoneel wordt periodiek op
se torene geoefend, de oefeningen zijn in
I gewone lesrooster van het corps opge-
)I1e~ en Zijn gesplitst in kleille en groote !
,rettie ••

Aanvang 8 uur
Diner-dansant

de voorgestelde regeling 'niet te dragen
lasten op de mijnwerkers legt, terwijl
bovendien door dit voorstel voor 1200
invaliden direct het pensioen met 40 %
wordt verlaag-d het ziekengeld voor een
groot deel der mijnwerkers met 10 of
20% wordt verminderd en de nakeurtngs;
duur met een half jaar wordt verkort ...

Nu weten we wel. dat deze resolutie moet
worden beschouwd in het kader van tactiek
en verweer en dat de tegenpartij wel weer iets
za) weten te antwoorden, doch daarmee wor-
den de opmerkingen niet geheel van beteekenis
ontbloot.

ENGELSCHE SCHOLIEREN IN ONS
LAND

Geheel andere lezing

(Van onzen, correspondent)

N ij meg e n, 10 April
In het avondblad van Dinsdag 3 April j.l.

hebben wij melding gemaakt van een avon-
tuur, dat een reporter van "Het Leven" te
Oss was overkomen, toen hij ztch op Zaterdag-
avond 31 Maart In een café aan den Berg-
hemscheweg aldaar in gezelschap van een
aantal leden van de beruchte "familie" be-
vond. De man was vergezeld van een foto-
graaf en toen deze enkele opnamen wilde
maken, ging - na een woordenwisselmg -
plotseling bet Iicht uit en werd de journa-
list in zijn hoofd gestoken, zoodat hij zich
onder geneeskundige behandeling moest stel-
len .. Enkele bladen, o.a. "Het Volk", hebben
aan deze gebeurtenis scherp commentaar ge-
wijd, waarbij o.a. de opmerking werd ge-
maakt, dat de burgemeester en de politie in
gebreke waren gebleven om maatregelen te
nemen, waardoor een dergelijk voorval zou
ziJn vermeden.

Van bevoegde zijde werd ons - toen wij
omtrent deze quaestie inlichtingen inwon-
nen - medegedeeld, dat de bench ten omtrent
de criminaltteit in Oss dikwijls in hooge mate
tendentieus, zelfs meermalen absoluut bezij-
den de waarheid zijn. Een buitenstaande!', zoo
werd ons verzekerd, moet langzamerhand wel
den indruk krijgen dat men zich niet in 01'15
kan ophouden, zonder In direct Ievensgevaar
te verleeeren. Onze zegsman, die uit hoofde
van zijn functie met de toestanden in Oss en
meer III het bijzonder met het doen en laten
van de duistere elementen onder de bevolking, .
zeer goed op de hoogte is, verklaarde ons, dat
iedere niet-Oasenaar zich, zoowel overdag als
des nachts m Oss kan ophouden, zonder dat'
hem een haar gekrenkt wordt. HIj moet zich
echter onthouden van het doen van "rare
dingen". Daaronder dient men te verstaan,
dat men zich gaat ophouden in kroegen met
een verdachte reputatie, waar lieden bijeen
plegen te komen, die nu niet bepaald een
blanco strafregtster hebben, dat men zeker
niet - wanneer men om bepaalde redenen
onverrn ijdelijk in die kroegen moet verkee-
ren - de bezoekers gaat tracteeren, veel geld
laat zien enz. Want dat wekt de hebzucht van
verdachte individuen op en roofpartijen, al dan
met gepaard gaande met geweldpleging, zijn
het gevolg. Zondigt men tegen deze regels,
dan kan men al heel moeil ijk de politie aan-
sprakelijk stellen voor onaangename erva-
ringen.
Dit, aldus verzekerd~ men ons, hadden de

journalist en de fotograaf van "Het Leven"
moeten bedenken, vóór zij hun speurtocht
door "donker Oss" begonnen.

Omtrent het feitelijke verloop van ce aan
de beide persmenschen overkomen ervaringen
is ons verder nog het volgende meegedeeld:

In een harberg te Oss kwamen twee ver-
tegenwoordigers van "Het Leven" met een
fotograaf, met het doel foto's te maken De
herbergier had daar bezwaar tegen en toen hij
op goeden grond vermoedde, dat tach foto's
gemaakt waren, werd de f'ilm afgenomen. Dit
geschiedde op een middag. Des avonds kwa-
men de twee journalisten, thans niet vergezeld
van een fotograaf, terug. Zij maakten groote
verteringen, tracteerden de bezoekers, waar-
schijnlijk om hen mild te stemmen en de avond
ging voorbij, zonder dat er iets bijzonders ge-
beurde. Twee dagen later, Zaterdagavond 31
Maart, kwam één del' journalisten, thans weer
vergezeld van een fotograaf, in de bewuste
neroerg terug. Nu zouden er foto's gemaakt
worden. De neeren toonden zich ook nu weer
uitermate royaal. Zij tracteerden de bezoekers
op bier en sigaren en alles ging goed, tot .een
k,nd v~ft negen jaar binnen kw~ om z~
vader, die in het gezelschap -vetroefde, ~e
roepen. De journalist en de fotograaf kregen
toen een "reusachtig idee". Zij wilden het kind
in de herberg fotografeeren met een Bigaar
In zijn mond en een glas bier in !Zijnhand
Het kind rookte, volgens zijn eigen verklertng,
dien avond vijf sigaren en dronk twee glazen
bier, die het van den journalist en den foto-
graaf kreeg. Toen het tweetal zich gereed
maakte, om, met toestemmmg van den vader,
een foto van het kind, met een sigaar en een
glas bier te maken, verzetten de herberg-ier eIÎ
diens echtgenoote zich daartegen. Toen ging
plotseling het licht uit en de journalist kreeg
een slag met een stuk hout op zijn hoofd, ten-
gevolge waarvan een bloedende wonde ont-
stond. Daarna ging het licht weer aan en
verder gebeurde er niets, want niemand had
kunnen zien wie de aanvaller was. De jour-
nalist en de fotograaf hadden intusschen een
goed heenkomen gezocht en al de verhalen,
over het werpen met messen, die trillend in
den muur bleven steken enz. enz. zijn ontspro-
ten aan een tamelijk rijke fantasie,

Ter verduidelijking moge nog dienen, dat
d@neeren het verhaal, zooals dat aanvankelijk
in de bladen verscheen, aan de gemeentepolitie
van Oss hadden gedaan, vanwaar het den ver-
tegenwoordigers van de dagbladen bereikte.

Zoo i'1 de lezing van het gebeurde, die ons
van bevoegde zijde verstrekt werd ezi wij heb-
ben ons Voor alle zekerheid ook nog uit an-
dere bron omtrent het gebeurde doen Inlich-"
ten, De feiten, die ons van die ZIjde werden ~
meegedeeld, klopten volkomen met de lezing
welke hierboven is gegeven.

• CULEMEORG, 10 April. Dinsdavmidd-r+
II! alhier op 7l·jarlgen leeftijd over leden dn
heel' P. A, J. de Graauw Sr., sedert Mei "0"1

het vorig jaar gemeenteraadslid (V. D.). Op-
volger is de heer E. H. KruJ..

ROTTERD;,1 M

GEEN HOOGER TRAMTARIEF
Stemmingen over de voorstellen

van B. en W.

(Van onzen correspondent.)

Rot tel' dam, lO Ap-ril.

Eerst laat in den avond kwam de raad aan
de stemming over de tramvoorstellen toe. Het
voorstel betreffende de wlJzigingen in net net
werden aanvaard met 26 tegen 17 stemmen.
Over het voorstel betreffende de tariefswijzi-
gingen ontstond nog discussie over de wijze
van stemmen. Met 22 tegen 21 stemmen be-
sloot de raad, dat over deze voorstellen af-
zonderlijk zou worden gestemd. De raad
stemde daarna met dezelfde stemmenveraou-
ding het voorstel af, hetwelk beoogde, een
verhooging van den prijs van een enkelen rit
van 10 tot 12§ ct.

Na deze beslissing verzoent de wetbouder
van bedrijven toestemmil~g van B. en W. om
zich over de rest van de voorstellen, betrek-
king hebbende op invoering var, dag-, week-.
en andere kaarten, welke wijzigingoo geen tfl.-
riefsverhoogtngen zijn, te mogen beraden. Dit
verzoek werd Ingewilligd. Daarna werd nog.
in stemming gebracht een voot'Stel waarbij
B. 00 W. gemaohtigd worden, om In overleg
met de directie nog nadere voorzieningen te
treffen dan di'" in het eerstgenoemde voor-
stel. welke betrekkmg hebben op de wijzi-
ging van het net. DIt voorstel werd aange- -
nomen met 29 tegen 13 stemmen! '
(Reeds in een gedeeltp onzer vorige editte '
°Piellomen) .

Ilatste het geval, dan zljn maatregelen veel
lerder noodig, omdat een houtconstructie veel
noeilijker te herstellen is, en ook weer veel
uUrder.

'Meening van brandweercommandant.

AMBTENAREN BI] 'S RI]KS BELASTINGEN.

De Bond van Amibtenaren oJj 's Rijks. Be-
lastingen in Nederland heeft te Amsterdam
zijn congres gehouden onder vooreibterschap
van den heer M. M. Cohen.
De heer C 0 hen herdacht het verscheiden

van H. M de Koningin-Moeder.
Spr. wees voorts op de tnvoertng van ver-

schillende nieuwe belastingwetten, vooralook
de omzetbelasttng waardoor de taak van de
belasttngambtenaron aanmerkelijk werd ver-
zwaard. Ten zeerste werd betreurd, dat in
1933 de salarissen opnieuw zijn verlaagd.
Het dagelijksch bestuu:r werd met alp-emeene

stenMnen herkozen.

CONTINGENTEERING DRAADNAGELS ENZ.

In "Staatsblad" no 11(\ is afgekondigd de
wet van 15 Maart tot r"geling van den
invoer ~an draadnagels. dl'aadkammen, ge-
trokken \Jzercll'aad en p'rikkeldraad.
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INGEZONDEN STUKKEN

17

(Van ingezonden stukken, geplaatst of on-
geplaatst. wordt de kopij niet teruggegeven.
Op anoniem of zonder duidelijk geschreven
handteekening toegezonden stukken wordt
geen acht geslagen. De Redactie behoudt
zich het recht voor, Ingezonden stukken
te verkorten. of te veranderen op een
wijze. die naar haar meening ze geschikt
maakt voor opneming, zonder dat de b.
doelin(; gewijzigd wordt.)

JOURNALISTEN.AVONTUUR TE OSS.

De medewerkers van "Het Leven" geven
bun lezing van liet geval.

A m s ter dam, 12 April 1934-

Gea.chte Reda,cüe,
Met verbazing en verontwaardiging hebben wij

het stukje gelezen, dat door uw correspondent te
Nijmegen in uw avondblad van gisteren is ge-
plaatst onder het hoofd "Het avontuur te Oss -
Geheel andere lezing."
Het eerste gedeelte, waarin wordt beweerd, dat

"de berichten omtrent de criminaHteit in oss
dikwijLs in hooge mate tendenmaus, zelfs meer-
InII-len bezijden de waarheid zijn" kunnen wij ge-
voegel!jk voor rekendng van uw correspondent
!:aten! Ook hij Z'a;lniet ontkennen, dat er in Oss
den laatsten tijd inlderdaad moorden, beroovingen
en brandstichtingen h~bben plaats gehad; indien
hij meent, dat de series artikelen over Oss de
la.atste maande", in bladen als "De Telegraaf" en
..Het VoJ.k" verschenen, tend,entieus of bezijden
de waarheid wa.ren, zoo kan deze meening 0 n s,
die van de reportage, welke wij voor' het week-
bload "Het Leven" onder handen hadden, nog geen
Ultter en geen foto hebben gepubhceard, nd·et
deren.
DOChhet tweede gedeelte van het stukje raakt

ons persoon·lijk en dwingt ons, daar het krasse
onwaarheden bevat, tot een scherp protest.
Hieronder volgt punt vaar punt, wat uw corres-

pondent, resp. zijn zegsman, ons in de schoenen
scbuirt, en wat werkelijk is voorgevalten.

10. Wij zouden een kind van negen jaar bier en
eigaren hebben gegeven om het vervolgens te
fotografeere~

De waarheid Is, dat het kind een g'las bier te
drinl<en kreeg van zijn vader. Wij hebben ons
daarover niet slechts verbaasd, doch er tegen
geprotesteerd. Ook de sigaren kreeg het kind van
Zijn vader,. die, toen wij er tegen protesteerden,
dat het kind zou rooken, eenvoudig een sigaar
nam - uit het doosje van den tweeden onderge-
t.eekende, dat op tafel stond - en deze a.an zijn
zoontje gaf!

En het was de vader, die ons verzocht, een
portret van zijn kind te maken, en daarvoor reeds
In het café het geschi.kste hoekje uitzocht. Er was
toen geen sprake van een foto, waarop het kind
met bierglas en sigaar in de hand zou voorkomen.
¥aar wij willen niet verhelen, dat wij zoo'n foto
als bewijs van de toestanden In Oss en de oor-

zaken der criminaUtJeit aldaar zouden hebben op
prijs gesteld, niet als het resultaat van "een reus-
achtig idee", zooals uw cor-respond'ent het voor-
stelt, maar als afbeelding van de werkelijkheid.
20. De eerste ondergeteekende zou met een stuk

hout op zijn hoofd zijn geslagen. Pardon, de eerste
ondergeteekende is gestoken met een mes of
eenig ander snijdend voorwerp, en sind,s Paschen
tengevolge van een ernstige infectie beldlegerig
en onder behandeling van den chi:rung.
30, Wij zouden "intusschen" d.w.z, vlak voor of

na dat in het café het licht weer aanging, een
"goed heenkomen hebben gezocht". De waarheid
is, dat wij nog ten mënste een kwartier zijn ge-
bleven; op onze vragen, wie ons had aangevaüen,
kregen wij ten antwoord "dat er een vergisslmg
had plaats gehad."
40. "AI de verhalen over het werpen met mes-

sen ...... zijn ontsproten aan een tamelijk rijke fan-
tasie." De waarheid is, dat tweede ondergetee-
kende, toen hij in de plotselinge duisternis met
een zaklantaarn zijn fototoestel zocht, achter zich
in den muur een mes zag zitten, dat er voor den
aanstag ndet had gezeten, en dat verdwenen was,
toen het Iioht weer opging. Ook dit feit werd
door de heeren in het café desgevraagd voor een
"vergissing" uitgemaakt.

Geen aangifte bIJ de politie.

50. Het verslag van het gebeuroe, zooals dat
aanvankelijk in de bladen is verschenen, zou door
ons aan de gemeentepolitie zijn gedaan en op
die wijze in de pers zijn terecht gekomen. De
waavheid is, dat Zond'agmorgen na het incident
de corr-espond errten van "De Telegraaf" en "Het
Volk" in ons hotel zijn gekomen om inlichtingen
en wij hen, in het belang van onze reportage, ver-
eocht hebben, zoo wein1K mogelijk ophef van de
zaal, te maken. Den Inspecteur van politie te Oss
hebben wrl pas uren later gesproken, toen hij ons
kwam vr,{gen waarom wij de zaak niet hadden
aangegeven. wij
Tenslotte protesteeren tegen den toon,

waar in uw correspond,en't over ons schrijft. Sinds
wanneer is een journalist verplicht, dubieuze
milieus te mijden als het er om te doen is achter
de waarheid te komen? De groote bladen hebben
volgestaan met artikelen van dokters, psychiaters,
criminologen, die hun meening over de criminali-
teit te Oss uiteenzetten. Heeft uw correspondent
dan eenig recht, ons er een verwijt van te maken,
dat wij zelf zijn gaan kijken, juist daar, waar men
die misdadigheid in levenden lijve kan aan-
schouwen?
En welk verwijt kan men [ournaüsten maken,

die. zooals wij, beschikken over "sensationeele"
foto's en copie, doch zich wel wachten, daarvan
iets te publiceeren zoolang niet het materiaal
compleet en grondig gecontroleerd is? Waar-lijk,
"tendentieuze" berichtgeving' over Oss zullen wij
gaar-na aan anderen overlaten.

Hoogachtend,
HANS NESNA.
H. LAMME.

Naschrift.
Onze correspondent teekent hierbij aan:
Inzenders beginnen te zeggen. dat het stukje,

dat ik in het avondblad van 11 April plaatste
hun heeft verbaasd en bovendten hun veront-

waardiging heeft opgewekt. Ik moge daartegen·
over opmerken, dat hun ingezonden stuk mij in
niet mindere mate heeft verbaasd.
Wat toch is het geval? D~ neeren zijn op

31 Maart in een café te Oss, waar zij a,ls vreed·
zame verslaggevers - met het doel achter de I
waarheid te komen - vertoefden, ernstig rnis- I
hand~ld. Logisch zou zijn geweest, dat zij zich i
naar de politie zouden hebben begeven met het
verzoek, naar deze aangelegenheid een onderzoek
in te stellen en de schuldigen strafreClhtelijk te
vervolgen. Dit is niet geschied.

De hoeren hebben, zooals zij zelf verklaren, pas
uren na het ,het gebeurde den Inspecteur van
polrtia te Oss, toen hij zich bij hen vervoegde,
verteld, wat er gebeurd was. Zij hebben toen ver-
zocht geen vervolging in te steHen. De vraag
rijst onrrriddelhjk : "Waarom hadden zij daar be-
zwaar tegen?" Zeer waarscnijnhjk zou dit onder-
zoek al het geschrijf hebben voorkomen, daar dan
het resultaat van dat onderzoek - en meer niet
- in de pers zou zijn verschenen.
Het gevolg van hun verzoek, om geen onder-

zoek in te stenen, was, dat éérst de lezing, die zij
van het gebeurde gaven in de bladen verscheen
en pas later de lezing van het gebeurde, aan de
hand van d'e gegevens, die het onderzoek, dat
am b t eh a I v e werd ingesteld, omdat het .hier
vermoedelijk een misdrijf tegen .bet leven betrof,
werd gepubficeerd.
Naar onze meenong hebben wij de heele

tamelijk onverkwikkel\j.k'e aangelegenheid
objectief weergegeven, geheel overeenkorristig de
beginselen, die aan een behoorlijke en waarheid·
getrouwe beoefening van het delicate beroep van
de journalstiek ten grondslag behoor-en te liggen.
Nu keeren de heeren zich tegen de laatste

leztng, die in vrijwel alle opalenten afwij,kt van
hun weergave van de feiten. Het zou een einde-
loos geschrijf, zonder eenig resultaat worden, om
uit t8 gaan maken, wie gelijk heeft.
Wij hebben onze inHchtingen, zooa1s die in het

artikel van 11 April verroerd zijn, van b e v 0 e gd e
zijde. Wi; weten, dat het onderzoek van de 'Politte
tot resultaat gehad heeft, dat het gebeurde is
vastgesteld, zooals dat in 'onze laatste mededee·
Ii'ng'an werd weergegeven.

Stellen de heeren er pr-ijs op te vernemen, wat
precies de resultaten van het onderzoek, dat,
tegen hun wensch, t6ch is ingesteld, zijn, dan zou-
den wij hen in overweging willen geven zich
daartoe te wenden tot d·en Offici'er va.n Justitie te
's-Hertogenbosch, bij wen onE;'etwijf~ld de proces·

I
sen·vernaal zijn gedepbneerd. Het }1i)1 allerminst
op onzen weg in dew aangelegenheid rechtertje
te gaan spelen en uit te maken welke van de
twee lezingen de juiste is. Wij hebben ons bepaald

I
tot de zuiver onpart.iid ixe weergave van twee
lezingen: die van de heeren Nesna en Lamme en
die ons van bevoegde zijde gewerd.

De beide heeren handïha.ven. blijkens hun stuk,
hun weergave van de feiten, die overeenkOmen
met ons bericht in het avondblad van 3 Ar>ril;
welnu de alleszins bevoegde zijde, waarvan v,rij
onze informaties hadden, handhaaft eveneens
zijn stand'punt, welke standpunt ons nog eens,
welHcht ten overvloede, van nog twee andere
zijden bevestigd werd. Ons matertaal was dus
zeer zeker grondig gecontroleerd!

ORIG. MAROKKAANSCH
LEDEREN POUFS

In diverse kleuren en motieven

°49~ I 5~~
VERKOOP KUNSTAFDEELING 2e ETAGE

NOG EENIGE RESTANTEN

~b~~~.~~~~.~.~~...~.~.~.~1975

VERKOOP TWEEDE ETAGE

ZIET ONZE ETALAGE

AMSTERDAM

19.75

D~NI~uw~mOD~
JAPON • bijzonder actueel model,
uit prima crllpe mat Imprimé. fond
zwart, marine, bleu, 17 50
wit, clel, all. maten •

MANTEL
Jeugdigmodel, ......
zuiverwollen fresco
bouclé, geheel met
maroc. gevoerd,
Inbeige, grijs, bleu
en marine. tot

maat 46

TWEE VOORBEELDEN UIT ONZE GROOTE COLLECTIE

DAMESHOEDEN
WELKE WIJ IN ALLE MATEN EN

ALLE MODERNE TINTEN BRENGEN::a~~~~~e~~!!!-~!..~~~..~~j.~~..~~.~~.I~~.~:2.95
MODERNE GROOTE CLOCHE van prima 2 95
stroo, met ribslint gegarneerd.................. •

'IN DE LICHTHAL

ZOMERTASCH
(ft wit, rood. 1 25
groen en bie" •

MODERNE
LINNEN 2 ,'5
TASCH- •

WANDELTASCH
prtma saffiaan leder, III.

mod. metalen beugel
rood, zwart, bruin, blauw

4.95

WIT LEDEREN
TASCHJE In diverse.
aardige modellen met
zwart of rood 1 95
.fge ...erkt..... •

BLOUSE chic model van prima taftzijde, In
mooie Schotsche ruiten, diverse 5 95
kleurencombinetles, tot maat 48 •

D~PJYJ;NKOQt=
, ' ,':;.'. ': 1" ;." • ~

DE EENIGE LEDEREN HANDSCHOEN
WASCHBAAR MET WATER EN ZEEPI

Rex-Handschoenen hebben in
zeer korten tijd een groote
populariteit verworven.

Ze zijn vervaardigd van een uit·
muntende kwaliteit soepel leder
enbehouden, zelfsnavele keeren
wasschenmet water en zeep, hun
fraai uiterlijk en prima pasvorm.

Rex is verkrijgbaar in aile mo-
derne kleuren en in een keur-
collectie elegante en sportieve
modellen, welkevoortdurend met
nieuwe creaties wordt aangevuld.

2.95 en hooger
Alleen verkrijgbaar in

NOUVEAUTE gevlochten voorblad,
Flexo.zool • voorradig in bleu/wil,
wit/rood, grijs/wit, bruinfbeige, geel/
zwart, groen/wil, geheel 4 95
zwart en geheel wit.. ...... •

Zeer apart model. In wit 5 95
Nubuck........................... •

4.95

[)[ BY tN~kO~Qr

NIET

IEDER

BOL

BRILLEGLAS

is een Punktalglas
Het woord Punktal hebben de Zeiss-
fabrieken wettelijk laten beschermen als
naam voor haar punktueel atbeeldende
brilleglazen in Zeiss kwaliteit. De
prijs van het Punktalglas van f 2,25 af,
is niet veel hooger dan vm andere
bolle glazen, Als kenteeken van echt-
heid draagt ieder Zeiss-glas het inge-
graveerde merk ~. Let U hierop!

ZEISS-PUNKTAL
het volmaakte brilleglas

De optische vakzaken. die Zeiss artikelen voeren
kan men direct aan Zeiss reclame in de etalage
herkennen. Interressant prospectus Punktal gratis

Oenieuwellin verkrijgbaar bij deze of bij de hoofdvertegen-
woordiging voor Nederland: ZEISS IKON N.V.,
Heerengracht 489, Amsterdam·C.

• S ~;~ ~e~ V 1ST R U I M zie HTBR I L

•
WAARSCHUWING!
Bezitters van Centrale Verwarming, laat Uw
installatie onpartijdig inspecteeren door het

Alg. Techn. Advies Be Inspectie Bureau
Kruislaan 218 Telefoon 53474
Laat de gewe.ldige explosie in de Regu-
liersbreestraat U tot waarschuwing zijn.

Keizersgracht 202-204 1\ Ongelooflijk en toch waar,

te zien en over te nemen: van f 260 voor f 75.-
Groote IDiken boek~nkast f 36.- WI NKL ER PR INS
EIken bureau rmmstre f 24.- I
Dito bureau fauteuil ! 15.- Geïllustreerde Encyclopaedia.
Groote Noten spiegel ! 20'-146 herz. en bijgew. druk, onder
Eiken spiegel old finish f 16.- hoof~redactie van H. ZONDERVAN.
2 Chesterfield crapauds f 100.- Dit IS de laatste druk welks com-
Groote kantoorkast met pleet leverbaar is. Van den nieuwen
schuirdeuren f 5{).- (5en) druk, welke in bewerking ts,

zijn pas 4 deelen verschenen.
16 groote deelen,

Gebonden in prima l leder Banden
met leder hoeken. Bevattende IS199
bladzijden druks. 156 kaarten. 76
gekleurde platen. 550 zwarte buiten-

32.5{) tekst-platen. 2859 afbeeldingem in
25.- den tekst. De beste en meest "-01-

ledige NederL Encyclopaedia.
Dit prachtwerk franco thuis
voor slechts f 75.- contant.

YRIJ ZICHT.
Tevens te betalen in 12 maan-
delijksche termijnen à f 6.75.
Alleen bij A. FISSCHER'S
BOEKHANDEL, l:trecht.

Elisabethstra.at 3. Pas trek, 43573.

Kapitale eiken woonkamer,
groot buffet, dressoir, uitschuif·
tafel, 6 stoelen, 2 armfauteuils,
alles f 350.-

5 lichts el. kroon f
zeer solide divan f
2 paar pluche gordijnen f
ö-deeltg porseretn kaststel f
Eiken commode old finish f
Mod. koperen parapluiebak!
Lage Eng. boekenkast f
1 Club Crapaud leer f
1 idem leerdoek f
Noten slaapkamer, ajs
groote 3·deul'ige kast,
lits-jumeaux, 2 nachtkas-
ten en commode, alles f 15{).-

1 dames bureau-mtnnstre f 50.-
Complete Eiken met Noten
ala.a.pka.rne z- met 1its-ju-
meaux en toilettafel f 225.-

1 zwaar =ren "UITe. .. 1" mT.
4 Eiken stoelen, 2 rauteutts f 30.-
1 Note~ Rietstel, als canapé
en 2 fauteuils ! 185.-

loverbekleede canapé en 2
crapauds ! 85.-

1 Eng. riet fauteuiltje ••••_! 26.-
1 GothlS'Ch bankje .._•._ ••• f 22.50
1 Idem kleptafeltje f 24.-
1 mimitafeltje f 27,-
1 gekleurde ets f 15,-
1 mahonie eetkamer f 250.-
1 wortelnoten muurkastje f 46.-
4·deelig kamerscherm ...... f 16.-
1 staande schemerlamp '" f 5.-
1 Oud-Holl. t-deurige kast f 70.-
Groote keukentafel, 2 stoe-
len en klein buffet, alles f 40.-

1 noten sal'Onmeubel met in-
gebouwde schrijftafel ! 110.-

1 prima Wilton karpet f 60.-
1 Orig. Oostersch karpet f 9&-
1 Herris karpet f 120.-
1 Perzisch tafeLkleed f 25.-
1 prima moquette tafelkleed
met bijpassend divarukleed f 40.-

1 sterke Serremat f 4.50
en 1001 andere artikelen.

24.-
33.-
35.-
7.5{)
55.-
40.-
18.50

Bij beschikking van den E.A.
Heer Rechter-Commissaris in de
faillissementen der vennootschap
onder firma WOUTERS & Co. te
~~ttm, Ke~ersgracllt no. ':7.
en van de vennocten G.WOUTER.S
en J. H. WOUTERS,beidenwonen-
de te Amsterdam, is bepaald dat
de verificatievergaderingen in deze
faillissementen zullen worden ge-
houden op 5 Juni 1934, des V.m.
te 9.45 uur, in het Paleis van Justi-
tie te Amsterdam, terwijl de vor-
deringen in deze faillissementen
uiterlijk 15 Mei 1934 bij den cura-
tor moeten worden mgediend.

Mr. H. J. HELLEMA.
Keizersgracht 586, Amsterdam.

(Kostel. plaats. wegens onverm.)
Bij exploit van den deurwaarder

H, J. J. Elsensohn, te Amsterdam,
d.d. 12 April 1934 is ten verzoeke
van Emma Josephina Joanna Heine,
echtgenoote van Gerardus van der
Laan, verblijfhoudende te Amster-
dam, ten deze domicilie gekozen
hebbende te Amsterdam aan de
Heerengracht 410, ten kantore van
den Procureur mr. F. W. van Dijk,
beteekend aan Gerardus van der
Laan, wrens tegenwoordige woon-
en verblijfplaats binnen bet Ko-
ninikrijk onbekend zijn, een vonnis
der Arr ondtssementa-Rechtbank te
Amsterdam, d.d. 22 Februari 1934,
waarbij het huwelijk van partijen,
den 4 October 1923 te Amsterdam
gesäoten, door echtscheiding ontbon-
den is verklaard, met alle wettelijke
gevolgen daarvan. Hetwelk certifi·
ceert, Mr. F. W. van Dij,k, Procu-
reur.

••Dierenvrienden "
Helpt mede het lVden der dieren
te verzachten door toe te treden
als lid VlIJ1 "Dierenvrienden"
Eerste Nedel'L Bond VOOI' Dieren-
beschenning, Jacob v. """,ssenaar
Obdamstraat Zo. Amsterdam W.
Postgiro 19860. Minimnmeontri-
butJe t %.50, meL Bondsorgaan.

TeL 310'74.

•

VAN OE

IDDElLANDSCHE
ZUl D -AFR l-..v.lla4'!

MET DE

CES ARE"( 22 t"llo(.ö)"FF-ONl
I L10" ( 24.0",,,,,":TA~<

Inlichtingen en biljetten:

ISSONE·LINDEMAN AMSTERDAM. DEN HAAG, ROTTERDAM
HOYMAN & SCHUURMAN, AMSTERDAM

en de andere Rel s b 0 rea u x.
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Keuri-
ge Pump.
in zwart
chroomleder.
met echt
slangenleder
. strik. • • ••95

Hoogst modern Voorjaars>
schoentje, licht en buigzaam,
'Wit met lak, wit met bruin of
'Wilmet blauw •••••• 4.95

Modern
geperforeerd
Wandelschoentje. in
alle modetinten. licht
en_buigzaam JI ••• , • t.95

Sandalen. bruin.
met extra zware crê-
pe zolen. Pracht
liteit. Maten: 21-22
23-24 0.95. 25-28 1.25.
29-33 1.50. 34·38 1.95.

39-42 2.25

Sportieve
Wandelschoen

voor Dames. bruin
.. calfsleder. gemakke-
hIke hak ••• .; ...... 2.95

Jonge menschen gaan voorkeur naar
Presburg, omdat Presburg juist datgene
brengt, wat zij zoeken. Zij behooren tot
het tevreden leger van de honderd-
duizenden, die profiteeren van
de Presburg·organisatie. Volg
hun voorbeeld en draag
voor mln der geld
bet ere schoenen
dan voorheen'

Vlecht-Openken. in zwart/Wit
en cl ive r s e kIe u r com ...
binaties ...••• IJ ., ,-4.95

.A
M£ERKOTTI!I

~

Voor Heeren)
De ideale voor-i

jccrsschoen, gevloch ..
ten voorblcd, licht en

buigzaam. bruin boxcalfs
3.95

_"'---;- 'D.1!.M t,.l'_.&-ll.C-Y-I""",AI!f' ROT.T..ER.D.A..M: Hoogstraat: - Wesl Kru.\,kade

.iUSSUM~ Naasaulacm_HILVERSUM,tI :Kerkstram. UTRECHf, Oud. Craçht. ARNHEM: Vijzel.tram tlo Heme, GRONINGEN; Heerestrcxat
AMSTERDAM~ Kalvers\rao.\ \[,7-\69 -rerd. 'B>o'1:;'truQ'I:..~ - Y. "ffva:;rraor'12;~~ Ie-'Oos®pëftKst11:i'a 1BZ'184
!le v. Swindenstraat 81 - Kinkerstraat 201-203 - Haarlemmerdijk 44-46 _ Jan Evertsenstrcct 83-85

van W. Somerset Maugham. Regie: Adr. v. d. Horst.
RIKA HOPPER THEATER Optreden van de dames en heeren:
Dir. Jacq. v. Hoven Tel. 611171 IEisensohn, Verbeek, frenkel, Carels&n, Meunier 8.a.

lederen avond 8.15 u, "Belangrijk, interessant en zeer onderhoudend"
. (N.R.C.)

Zondag ook 2.15 Mat. "Een uitmuntend stuk, een uitmuntende regie, uit-
Voordrachts-oef. met orkest Zat. A A N PA K KEN I I muntend spel.. een boeiend en waardevolstuk, sublieme prestatie.. .. (VAD.)
14 Apr. 2 u. Bachzaal, 25 c. :!_:- .~_----------_-------_==

EEN-TWEE-HUP! IDf:d:;~~9WAGNER = RIENZI
PLAATST TREFFERS'I Cor Ru,s - Louis de Bree 1 ... 8_uu.r_ .. FiiRiiAïiNïiK.FOiiRiiTjEïïRIlliOiiPiERiijAïi._

,

De 'aa'tste! creaties
1"Flatteus modehan soepef

·pedaline-stroo ,met
Sçhotsçhe garneerinS;

3~ 1

2. Elegante trottellr
~an fijn mottled
'Stroo met ottoman
lint- en bloemgarn.

490

3. Gedistingeerd'e
dameshoed. ont-
werp Mademoiselle
Marthe. fijn split-
stroo met aparte
gesp en lintgarn.

590
MöJeT 1en'" zijn
typische veer-
beelden van hef
nieuw gelancee,.
de Watfeaugenr~
mef plafte bol
en.• Iasfiekje_

errcn

VRAAGT ZICHTZENDING! .ZENDINGEN BOVEN F. 10.- FRANCO

Amstelstraat Tel. 30490.

L A N G DE BOER VAN RIJK ENSEMBLE
Vrijdag 13 April 8.30

s't~
"~'

waar U lacht en alles vergeet wan.
neer U Opoe's verhalen hoort.. .•
Dit schouwburgbezoek wordt weer
een herinnering voor Uw leven ....
Voor een goede plaats voor van-
daag, of morgen haast U.

5C~OUWBU~G~
BIOSCOPEN ENZ.

_------ N.V. HET CONCERTBUREAU. ------~
Concertgebouw kl. zaaL Maandag 16 April 8.15

Concertgebouw- Trio
LAATSTE BEETHOVEN-AVOND.

Bergmann, Zimmermann,
Loevènsohn.

Toegan,gsprija f 2.- pI. r.

WATERS PO Rl -tentoonsteülns
HISWA. 6 tim 15 April RAI.-gebouw Ingang Ferd. Bolstraat

AMSTERDAMseH
CONSERVATORIUM.

Zaterdags 12·6 en 8·11
Zondags 10-6 en 8·1l
Werkd. 12-5 en 7.30-10.30

27 Compl, zeil- en motorjachten 50 ct. plus
Ong. 50 kano's en vouwbooten .
Tenten -Motoren - Kampeerart. belasting

ZONDAG
LAATSTE DAG

N.V. Int. Cone.dir. Ernst Krauss
CONCERTGEBOUW, kL Zaal.

Morgenavond 8.15 uur
HET BEKENDE ZWITSERSCHE

Leidscheplein - Theater
Tel. 35909

Eiken avond half negen

Het overweldigend succes:
EINDELIJK
ALLEEN!

_ CODe. dir. Dr. G. de Koos N.V. _
MUZIEK LYCEUM

Zaterdag 28 Apri120.15 uur
PIANO-AVON 0

HOROWITZ

GRAND THEATRE

HET HEDENDAAGSCHE SUCCES VAN AMSTERDAM
Zonaag 2.15 Matinée. - Matinéepr.: f 1.- tot f 2.- bel. inbegr

TRIO
WALTER LANG, piano.
WALTER KAGI, Viool.
FRANZ HINDERMANN, cello.
Progr. Brahms, Martin, Schubert

_Kt. f 1.50 en f 1.- dab'. a. Concertg._

Krt. à f 1.25 tot f 2.50 a.I,
dagl. verkrijgb. en te bespr.

_ aan het Muziek Lyceum _

CarréMatinée Zondag a.s.

Charlotte Köhler
nog een laatsten keer in

HET BAL

Zondag
15 April
2 uur

Prijzen:
1.50-0.30

pl. r.

Telet. 53800•
lEDEREN .AVOND 8 UUR PRECIES

BOUWMEESTERS
REVUE

door IRENE NEMIROWSKY.
Plaatsbespreking begonnen. - CODe.dir. Dr. G. DE KOOS N.V.

CONCERTGEBOUW Kl. zi.
Donderdag 19 April 20.15 uur

PIANO. en LIEDERAVOND
LUCIE

STERN

N.V. AMSTERDAMSC:-tE TOONEELVEREENIGING
Art. Leiding: A. VAN DALSlJM en A. DEFRESNE.

DE EERSTE
DE BESTEMaandag

18 April
8 uur VOORUIT MAAR WEER

BUZ'IAU
NIEUWENHUIZEN

(Piano)
EDMOND

TOLKO\tVSKY
(Zang)

Aan den vleugel GEZA FRIO.
KAARTVERK. EN BESPR. AD f 1.50
EN f 3.- A. I. DAGELIIKS AAN HET

..._. CONCERTGEBOUW -_.

door MONCKTON HOFFE. Regie: A. v. DALSUM.
De Nieuwe Eeuw: (Chr. de !}raaff) ......... dat ik "De
Eerste de Beste" een stuk uit duizenden vind en dat
de vertolking subliem was. .
De Telegraaf (J. W. F. Werumeus Buning) ......... een
der treffendste voorbeelden van prachtig zuiver en ge-
nuanceerd, tooneelspel die men het gansche jaar zag.

•
VER. R'd. HOFSTAD-TOONEEL, N.V.
Dir. COR VAN DER LUGT MELSERT.

Eerste voorstelHng hier ter stede van:
Dinsdag
17 April
8.15 SHEPPEY Regie: Mevr. L. BOUWMEESTER-SANDBERGEN.

Dames: W. SUSAN, I. MAYEN, M. v. DONK, D. BOUWMEESTER e.a.
Heeren: H. BOOD, J. KAPTEIN, J. VALK, P. MUYSELAAR, P. RIENKS,

J. DE VRIES, G. DE LANGE, L. BOUWMEESTER Jr. e.a.

Solodans: SMIRNOVA en TRIPOLITOFF.
Orkest onder leiding van EUG. BEECKMANN.

Prijzen 60 ct.-f 4.- bel. inbegr. Plaatsbespr.l0-4 u, 2 dagen vooruit.

Cone.dir. Dr. G. DE KOOS N.V.
CONCERTGEBOUW kl. al,
Dinsdag 17 April 20.15 uur
VIOOL.AVOND

Cornelis

TROMP
met medewerking van:

Ruth WIESNER.
A.d. vI.Hildegard WIESNER'sZondags 2uur MATINEE verminderde prijzen
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WALLSTREET-BERICHTENBEURS EN NIJVERHEID

Aan het ter visie hggende jaarverslag der
N V. Handel-MIJ GuntzeI & Schumacher ont-
Ieenen WIJ het volgende.

De algemeene econGmlsche toestanden gaven
in het afgeloopen verslagJaar weirug reden
tot tevredenheld, aangezien de prnzen van de
meeste Indische producten een nog lager niveau
bereikten, terwijl aan den afzet van producten
steeds meer bezwaren ill den weg werden
gelegd.

De Importen z ijn in 1933 III vergel ijking' met
1932 dan ook verder teruggeloopen Het be- Onderst -fonds
driJf der vennootschap heeft Zich dank ZIJ de Res dub deo
m de voorafgaande Jaren getroff~n maatreO"e-j CredIteuren

I I kb" On ver'd dIV Ao Polen, zoovee moge IJ IJ de huidige toestamden Saldo winst
aangepast en het IS daaraan te danken, dat het
resultaat over het afgeloopen boekjaar Jets Totaal i 6523466 i 6087571
gunshger IS dan van het voorafgaande Wmst- en verhesrekenmg

In het beekjaar 1933 werden geen koersver- Cr e u 1Expl -rekemnghezen van eemge beteekems geleden.
De Impor'tzaken van de StraIts-kantoren he-

pen in verband met de credletwaard~gheld der
handelaren belangrjjk terug, en omdat de ver-
wachtmgen voor de toekomst te dien opzichte
niet hoopvol ZIJn, besloot het bestuur het kan-
toor te Periang te sluiten Eveneens werd be-
sloten het bijkantoor te Pemalang Siantar
(Slmeloengan), Sumatra, op te heffen

Ten gevolge van de snellere verbmdmg V8Jn
Medan met deze plaats kunnen m de toekomst
de zaken m dat distr-ict direct van het hoofd-
kantoor UIt worden behandeld, waardoor een
bespanng van kosten wordt bereikt

Voor den import van goederen is Ned -Indie
tegenwoordig voor een zeer belang rijk deel op
Japan aangewezen

Tezamen met twee andere handelslichamen,
importeurs buiten onze belangensreer in Ned
Oost-Im:he, werd een Inkoopkantoor m Kobe,
Japan, geopend

Dit Inkoopkantoor, hetwelk thans ca een
jaar m bedrIJf IS, werkt tot volle tevredenheid,
De economische toestanden in aanmerking ge-
nomen, valt niet te verwachten dat een ople-
ving In Importzaken binnenkort kan worden
tegemoet gezien

De goederenvoorraden zjjn III verhouding tot
de maandelilksche omzetten zoo laag mogelijk
gehouden De waarde hiervan is volkomen m
overeenstemmmg met de thans geldende
marktprlJzen De productenzaken waren ook m
dit verslagjaar bevredtgend, evenals de
scheeps- en expedlhezaken Het resultaat der
assuranbezaken was, als onmiddell iik gevolg BATAVIA Hl Apr-i! , Aneta.
van de slechte toestanden, wederom lag'er dan
m 1932

Op de bedrIJfskostenrekeningen, welke een
belangrijke factor spelen m het behaalde resul-
taat, kon nog verder bezuinigd Door nog
enkele voorgenomen reorgamsat'emaatref.'"elen mter-natro
hoopt de directie het onkostencijïer voor 1934 ti V A
verder te kunnen verlagen

Als gevolg van de sterk gereduceerde Impor-
ten en de lagere productenprlJzen beschikt de
vennootschap ook in dit jaar over een belang-
TIJk surplus aan middelen, waarvan een deel als
overtolhg kon worden belegd.

De b31eggmgen dezer middelen, 'buiten de
statutaire reserve, bedraagt thans f 716 894,
meerendeels m vaste rentedragende fondsen

Blükens de winst- en verliesrekendng be-
draagt de commissie en winst op goederen
f 84414_8 (f 8~6 566), Expl V en R Goed
f 45689 (f 15il072) e-erree f 10328 (-).
totaal f 900 167 (f 872 639) Van het bruto
bedrag komen mmmderInlg onkosten salaris-
sen enz ad f 694000 Cf 739091), waarna
resteert f 206166 Na arschrfjvingen op v en
r. goederen, ondersteunmgsfonds en reserve
belastmgen ad f 82 054 resteert f 124 112
(v j f 72 127) Na toevoegmg van 10 % aan
de statutaire reserve, uitkeertng aan directis
en commissarissen. wordt een dividend uit-
gekeerd van 3 % (als v j).

Door de afschrl]vmgen wordt de boekwaar-
de der vaste en roerende goederen per 31 Dec
1933 gebracht op f 496 041 De statutaire
reserve wordt gebracht op f 614.853, de extra
reserve blIJft f 35 000.

NEDERLAND EN KULONIEN

GVNTZEL & SCHUMACHER

Netto-winst f 124.112 (f 72.127),
dividend 3 %.

De bala:ns per 31 Dec 19()3 veI'meldlt:
1933 1932
99575 i 137195
831063 ,,1074895

235257
515273

1228670
9

556543
251133
5251'>37

ActIva
Kassa
Deb
Baruklers
Goederen
ProduClten
Dub deb
Bel res
EffeClten
Vaste

i

" 519096 •
,,1235947 "

9 "587270
716894 "
496041 "

Totaal i 4 485898 i 4 524515

1933 1932
i 3 000000 i 3 000000
" 212954

310469 "
142976 "
2070

614853 ..
35000 "
37500 "
18320 "
19547
90000 "
2207

Passiva:
Kap gepl
Ba.nkters
Te bet WIssels
Cred
Dnr 1930/32
Res fonds
Extra res
Res belast
Onderst -fonds
Tarut best
DIV 1933
Onverd di v 1933

Totaal

644041
97748
2910

584 611
35000
17000
13740
39W9
90000

00

f 4 485898 i 4 524515

Aan de toelicbtmg' op de b1li11liDISontleenen
WIJ 0 m: Alle vorderingen op debiteuren zIJn
als volwaardag te beschouwen.

In het verslagJaar werd begonnen met den
bouW van een nieuw kantoor met goedangs
op Padang op een in 1929 daartoe aangekocht
terrein.

De aanschaffmgswaarde werd terugge-
bracht van i 42 000 op f 25 000.

De kosten van den bouw van het kantoor
en pakhUIzen zullen ca f 80 000 bedragen

Het geheele complex werd einde Maart 1934
opgeleverd.

POSTCHEQUE_ EN GIRODIENST.

Opgave van het verkeer in Maart 19R4.
omschrIjVIng Aantal BeUrag

Nieuwe rekemngen 2.407
Aantal rekemngen on
den lltatsten der mnd 230.014

BlJschr1Jvmgen wegens
a. stortIngen _•........ 1 242.330 f 116.183.087._
b overschrIJVingen van
and postrekemng 1) 2.151.943 337.483.707._

Co overschr\jvlngen af-
komstig van de Ned.
Ban!; . 195

d Andere onderwerpen _._
A.fschrllvlngen wt'~ens:
a. chéqueS 363 983
b. overs! hrijvmgen op

and postrekenIDg ') 1.905.836 377483707._
Co overs< hnivlngen naar

de Ned ~ank
d. overschrIJvmgen In
r€keDlng-crt. roet
Hoofdbestuur .. ...•

e. Andere onderwerpen
De af- en Overschrtl-
vingen (giro S) be-
hepen 83 procent van
den totalen omzet.

Alg saldo ~ Mrt. 1934
tegoed op ~'eb 19,33

den laatsten Mrt 193~
Be~.rag der ~ Mrt HJ34
belegg op ~'eb 19\3~
den laa t .ten "drt 1933

13.148 6-"4.-
75.053.-

68.570.154._

861 63.802 040.-

S
29.985

900 000.-
73.766._

172.90:2.437.-
176.841.787.-
160 8iS7.5H.-
110 Ri\4 "211 -
Ut 010 2'3.-
LOS237.78;' -

1) HleTln b_egrepen overschrgvlDgen UIt het
bUItenland 4 8"l, bedrag f ö<l0.2<l3-

I) Hlenn begrepen overschr\)vmgen naar het
bUitenland 33.539 bedrag I 2.929.18'J.-

VEREENIGDE BLIKFABRIEKEN

Saldo winst f 546.194
(f 553.617).

12
Apr
80
IU
13

300
b1
,>3

CONVERSIELEENING
GESLAAGD

In totaal voor f 903 mill.
ingeschreven.

De op 12 dezer plaats gehad heb-
bende algemeene conversie van Neder-
Iandsche staatsschuld, ten bedrage van
f 900 millioen, IS geslaagd.

Ter conversie werd aangeboden een
bedrag V8Jn i 748 a f 749 milhoen, ter-
wijl het totaal der vr ne tnschrjjvtng
bedraagt f 155 à i 156 milhoen.

In totaal IS derhalve naar de voor-
Ioopige UItkomsten mgeschreven voor
een bedrag van ruim f 903 millicen.

IN AMERIKA GEEN
INFLATIE

Een verrassende conclusie.

(Part correspondentIe)

F II n t, MIChlg8Jn, Aprit 1934.

Einde Maart van dit jaar stond het cl]fer weer
op $ 4282 nnihoen en emde .Iuli was het ver-
der opgeklommen tot $ 4320 milhoen Emd
Januan 1934 bedroeg het cijfer $ 4035 HIer-
biJ IS geen rakening' gehouden met opgepot
goud, dat op $ 287 mlll. wordt geraamd.

Een volled~ge balans, welke wekelijks door
de Federal Reserve Board wordt g'epubld-
ceerd, geeft mlwhtIng aangaande het UItstaan-
de papiergeld op dezelfde wnze als de weke-
lijksche balansen van De Nederlandsche Bank
en in deze rapporten wordt tevens opgegeven
welk percentage van de verpllchtmgen der
banken door goud IS gedekt

Volgens deze off'icieele bron bedroeg die
gouddekkmg op 31 .Iuli 1933 683 %, hetgeen
zelfs hooger '3 dan In sommige maanden ve n
1931 en 1932 Zoo was het percentage biJ-
voorbeeld:

!TI October 1931 gemiddeld
November
December "

" Februari ] 932
Augustus 1933
Januan 1934

626 %
631 %
652 %
674 %
674 %
636 %

In verband met de sterke depreelatle van
den dollar ten opztchte van het goud, IS het
ongetwijfetd van belang een onderzoek m te
stellen naar de vraag, in hoeverre er in de Ver
Staten wer-kelijk inrlatie van het ruilmiddel
heeft plaats gehad

Het papiergeld in ctrculatie dat gedurende
het Jaar 1932 ongeveer $ 5600 millloen bedra-
gen had, was reeds In Februari van dit Jaar
tot $ 6500 millioen opgeloopen en bereikte op
13 Maart 1933 het ongekende CIJfer van
$ 7600 milhoen

Daarna evenwel begon een daling die even
vlug verliep als de stijgfng met het gevolg dat
aan het einde der maand de circulatie weer
terug was op $ 6300 milltoen of $ 200 mil-
hoen beneden het CIJfer waarmede de maand
was aangevangen

Binnen den korten tiJd van 31 dagen was er
derhalve in Maart een stijging' der circulatde-
middelen van $ 1100 millioen, onmlddelhJk ge-
volgd door een dalmg van $ 1300 millioen en
doordien ZIch deze geweldige fluctuabe geheel
binnen het verloop der maand afspeelde, komt
ZIJ met tot mtdrukkmg lil statisttel-en die al-
leen den toestand aan het einde der maand
weergeven

De dalmg zette zich na emde Maart 1933
verder geregeld voort en het cIrculatIecIJfer
was einde .Iuli weder terug OD $ 5600 mnnoen,
het mveau vanwaar de stlJgmg einde Januari
begonnen was Ook III de tweede helft van het
jaar IS er geen mflatle mgetreden Het hoog-
ste Cijfer werd bereikt emde December met
$ 5850 mill en in Januari] 934 was het weder
gedaald tot $ 5290 milhoen

Niettemin IS de dollar Inmiddels gedeva-
lueerd en de oorzaak van de deprectatie kan
dus niet worden geweten aan inflatie

Het bankcrediet, dat in Maart een expansie BERLIJN, 12 April. (V D) De "Dally
ondergmg van ongeveer 1~ milliard, was in Telegraph" meldt, dat plannen ontworpen zijn
.Iuli weder gereduceerd tot ongeveer $ 2200 voor het overbrenge'l van een achttiental
rnilltoen, waarop het Zich had bevonden gedu- DUltsche textielfabrleken naar Engeland Te
rende de geheele laatste helft van 1932 Thans dien einda zouden reeds te Loriden en P":rll ï'

bedraagt het ca $ 2630 milt Ook hiertn dus besprekmgen tusschen parttculteren hebben
mets abnormaals Plae.ts gehaa omtrent de bestaande mogelijk-

Indien men echter met alle geweld van in- heden De redenen die aanleldmg gegeven
fla.tie wil spreken, dan kan dit met goed recht hebben tot het ontwerpen van deze plannen
van den goudvoorraad worden gezegd zIJn gelegen in de Bntsche invoerrechten,

Van 1928 af tot September 1931 is die de puttsche beperlnngen in het UItgeven van
voorraad gestadig gestegen van $ 4200 rnil- bU!tenlanclsche deviezen voor aankoopen van
hoen tot de reusachtige som van $ 5000 mil- grondstoffe'1 in het buitenland, de lil het bUI-
Iioen vertegenwoordizcnda bijna, de hslft van tel"nd veelwerf toegepaste boycot op Duit-
den wereldvoorraad En hoewel er in Septem- sche produ:::ten, en de tnternattonare vakver-
ber 1931 een scherpe dalmg Intrad, die het ee!ll"'lIll?:sbewef.'"mg tegen het gebrUIk maken
totaal III Jund 1932 tot beneden $ 4000 millioen Ivan "'goederen en diensten van het nat -soc
terugbracht, was dit slechts van korten duur regiem

allas zonder dat destijds de dollarkoers hier-
door op eemge wijze werd beïnvloed

Men moet dus wel onvermlJdehJk tot de
eenIfsZllls verrassende conclUSie komen dat er
In de V S geen inflatie bestaam heeft ten
mtnste met van het papIergeld of van het cen-
trale bankcrediet

Men kan dan ook gerust zeggen, dat indien
er door de verantwoordelijke instanties al OOIt
pogingen werden gedaan, om mflabe te ver-
Wekken en daardoor de goederenDnlzen te be-
Invloeden, deze pogmgen geen enkel resultaat
hebben opgeleverd Ook hebben de financieele
adViseurs van den President, nooit langs
d e zen weg een doüardepreciatte kunnen ver-
Wekken

Echter hebben ZIJ met nagelaten door kun-
stig verzonnen perscampagnes het publiek in
den waan trachten te brengen dat de drukner-
sen JD Washmgton dag <'n nacht in werkmg
Waren om het land onder het papiergeld te
bedelven

Door bedreiging met depreelatte hoopten zij
het geld In circulatie terug te krjjgen dat aan
de banken was onttrokken en zijn weg had ge-
vonden in par-ticuliere brandkasten en safety
depOSit loketten

Doch het publlek heeft Zich met om den
tum taten leiden en houdt het geld even vast
als OOit,tevoren

De vraag doet Zich voor, wat dan het eigen-
lIJk resultaat IS geweest van de Arnerlkaansche
geldpohtlek en welke - ZIJ het ook schijnbare
_ voordeelen hierin voor het land zIJn ge-
legen

Dit onderwerp hopen
ar-tikel te behandelen

WIJ in een volgend

VERGADERINGEN EN KORTE
VERSLAGEN

DUITSCHE TEXTIELFABRIEKEN
NAAR ENGELAND?

De besprekingen zouden reeds
zijn geopend.

BERLIJN ZEER STIL
Koersverloop eenigszins verdeeld.

Obligatiemarkt flauwer.

BERLIJN, 13 April (R B D) De handel
was vandaag wederom zeer beperkt en het
koersverloop verdeeld In sommige fondsen be-
stond aanbod en daar de beroepshandel met
bereid was tot aankoopen over te gaan tra-
den hier en daar koersdalingen in Aan den
anderen kant legden enkele specialttelten een
vaste houdmg aan den dag Kenmerkend voor
de situatie ter beurze IS de gennge omvang
van den handel, alsmede het reit, dat het
publiek over het algemeen aan znn beztt vast-
houdt

In de afdeelmg der "Montan"waarden
waren de koersen over het algemeen ~ %
lager Daarentegen waren Rheinische Braun-
kohlen 1~ % hooger, terwijl kalifondsen mee-
rendeels 1 % m koers aantrokken Chemische
aandeelen waren vandaag veronachtzaamd en
men was teleurgesteld over het felt, dat 1. G.
Farben ondanks het gunsttg luidende Jaarver-
slag (zie ochtendblad) een koersverhes leden
van ~ % Het koersverloop van electrtctteits-
fondsen was verdeeld A E G verloren ander-
maal ~ % en Siemens II % Daarentegen
waren enkele openbaar nutsbedr-ijven ~ %
hooger In de afdeelmg der machmeaandeelen
trokken Schwarzkopf en Schubert & Salzer
de aandacht door een koerswinst van resp H
en 1~ % 'I'extielf'ondsen waren pr-ijshoudend
A K U's noteerden 1~ % hooger, Bremer
Wolle 2 % en Stoehr 1! % Tengevolge van
gebrek aan matenaal waren Dortmunder
Umon en Wasserwerke Gelsenkerchen 4~ %
en 5i % hooger In de overige afdeelmgen
bedroegen de koersfluctuabes naar belde
zijden met meer dan gedeelten van procenten.
Aandeelen der Rijkebank kondn zich heden
goed handhaven

Op de oblIgatJemarkt zakte de leening
"Nieuw Bezit" verder met Pfg 40 m De lee-
mng , Oud-Bezit" verloren evenals Rijksgroot-
boekschulden ~ %, obllgatiën der Ver Stahl-
werke daalden 1l % in koers Buitenlandsche
fondsen waren meerendeels lets hooger en
alleen Anatoolsche Sporen verloren ~ %.

De geldmarkt was onveranderd.

DE BESPREKINGEN OVER DE
DUITSCHE TRANSFER

Hoop op overeenstemming ondanks
groote meenings-

verschillen.

(Van onzen rmancteeïen correspondent.)

BERLIJN, 12 April. (Per teL)

In verband met de te Bazel biJ de voorloopige
transfer-beraadslagmgen genomen besluiten
merkt het B T op dat men het aldaar spoe-
diger eens schijnt te zijn geworden dan alge-
meen verwacht werd. Over den zakelijken
inhoud van het resultaat Z'JD nog geen bijzon-
derheden bekend, maar men kan echter,
zoowel UIt het offfcieele communique als UIt de
bijeenroeping van de Ber lijnsche conferentIe,
de conclusie trekken, dat het resultaat geens-
zms negatief IS.

De conrerent+e zou zeker met zijn bijeeng e-
roepen Indien zulks mderdaad het geval ware
geweest Immers de transfer-rente IS eIgenllJik
geregeld tot midden 1934 en indien men thans
toch heeft besloten nog deze maand de trans-
ferconferentJe te houden, ondanks de verschil-
len van meemug. welke tusschen de verschil-
lende groepen van schuldeiseners bestaan,
dan beteekent zulks, dat men het algemeen
wenschelijk acht, de zaak in orde te brengen
nog voór afloop van de thans geldende rege-
hng

Het B T. geeft toe, dat de verschillen van

meemng tusschen de schuldeischors onderling

nog zeer aanzienlijk zIJn, hetgeen 0 a. blijkt

UIt de verklarmgen van den Zwttserschen
Bondsraad Schulthess, die op loyale wijze
rekenmg houdt met de positie van Duitach-

land, maar tevens de algemeene oplossing
zoekt in de richting van de analogie der met

Nederland en ZWitserland gesloten overeen-

komsten.

Hiertegenover staan mtusschen de practi-
sche moeiljjkheden, dat wederzjjds een gelijke
behandelmg van alle schuldelschers zeer ge-
wenscht IS, maar anderzijds dat prtncipieele
koppelmg van het transfer aan een handels-
verdrag wel gewenacht IS

MAN. LIÉG. DE CAOUTCHOUC
ENGELBERT

Winst in 1933 toegenomen.

(Van onzen fmancleelen correspondent)

BRUSSEL, 12 Apnl. (Per tel.)

De netto winst van de Manufactures Lié-
geersas de Caoutchouc Engelbert heeft m het
afgeloopen boekjaar fr. 727000 (v. J.
fr. 480000) bedragen Na toevoegIng van 5 %
aan de gewone reserve wordt er een bedrag
van fr. 695000 (v. J fr. 480000) op meuwe
rekenlng overgeschreven.

De MIJ heeft op dubleuse vorderingen fr 3 5
mll!. (v. J fr 58 mlll ) en op haar gebouwen
enz fr 3 15 mll!. (v. J mhll) afgeschreven.
Het kapitaal, de reserves en de or'hgatJeschul-
den zIJn onveranderd gebleven.

NABEliRSKOERSEN.
(Medegedeeld door de heeren SImoons & Co .•

L. Sliper. A v VlIet en Zonen.)

430-5 uur.

Aku 45~, Tidewater 7-lr;, n, Intercontu:.ental
Rubber 2~, 2U.

FEDERALE RESERVEBANKEN IR 0)

New York (In $ lOOD)
Totale goud reserves
{}edlsC wissels

WI.sels g-eko<ht old vrije markt
AmerIk Staatsfondsen
Totaal WIssel. en fondsen .•....
DeposIts Memberbanks"
Tota Ie reserve In procenten van
depOSIts en bIljetten In omloop

Alle Fed Res Banken (In $ lOOD)
Goud -reserves .
GedIsc wissels . ., .•..............
WIssels g-ekO!ht old vrije markt
Amerlk. Staatsfondsen
Totaal Wissels en fondsen .•••••

HIO rJ ht-'t hllltenland
rotaJe ctlva
~llletten 'n omloop
DepllSlts Memhernanks"
rotaal depllslts
Gest kapitaal en surplus .
Totale reserve lD procenten van
deposits en bi1jetten :.n omloop.

11 AprIl 4 April
13520,,0 l,416 220

Fl 890 :.!1.ö10
I! 4~0 2400

781)7:;0 786 750
SOC)HO S10820

1.365 480 1,401.690

667 67.7

OD de balans per 31 Dec. 1933 komen de
volgende posten voor.
Actlva

Vast", goederen
Mach en gereedsch
Goederen
Debrteure 1
Deelnemmgen
Effecten
BankIers
Kas.

1933
i 1356744

877884
1641977
670408

1617459
11 080

328210 "
16701

1932
f 1408145

937329
1187852
548827

1636835
14185

343103
11 092

CULEMBORGSCHE BANKVEREENIGING. _
De balans en wtnst , en verliesrekenmg werden
g'cedge keur-d en het d lviderid over 1933 bepaald
op 4% (onv) De aftredende comrmssar-is de heer
A J Beltles werd herkozen '

GOOISCHE TRAMWEG MIJ - Aan het Jaar-
verslag onrleen en WIJ bet volgende
Het subsidie hetwelk In de laatste Jaren door

het T1Jkweld verleend tot mstandhoudmg en ex.-
ploitatte van onzen tramweg en dat steeds op de
wmst , en verllesrekenmg van het volgende laar
werd verantwoord werd voor het Jaar 1933 vast-
gesteld op 60% van dat over 1931 terwijl voor het
dienstjaar 1934 slechts 40% In u itz ich t wordt ge-
steld
De totale ontvangstsn vermmderden met f 52 159

nl van t 539502 tot f 487342 Het totaal aantal
retz rgers met plaa.tsbtljgtten vermmderde van
1996244 tot 1927358 Het personenvervoer met
Inbegrip van abonnementen extravervoer' enz
heeft II' net afgaloopen Jaar f 48746 mmder opge-
bracht en I- 5'edaald van f 510663 tot i 461917
In de eer-ste plaats dtent hierbf opgemerkt te

worde-i dat WIJ door de steeds toenemende con-
currentt> van andere vervoermiddelen, verpttent
zun geworden onze reizagera- en abonnements-
ta.r leven te verlagen

Hs.t goederenvervoer vermeerderde met f 1976.
nl van f 15826 tot f 17803, waarvoor geen bijzon-
dere oorza uen kunnen worden aangegeven Het
postven oer IS sedert 1 Januan belangr-ijk ver-
mmrlerd door opheffmg van dit vervoer op de lijn
Amsterdam-Laren, tengevolge eener reorgam-
sa.tie van den poetdien st op drt traject De ver-
goedmg voor dit vervoer Iiep terug van f 8 000
tot f 2700
De exploita.t iekoatan vermmderden met f 32238

nl van f 430761 tot f 398522 In de eerste plaat~
moet hier bi] opgemerkt worden dat de op 1 JulI
1932 mgevoerde loonsverlagmg voor 1933 gedu-
~~e~~ het volle kalenderjaar van mvloed IS ge-

Het voordeelIg saldo der exploltatIerekemng
bedraag t 88819 (f 108741) ten bate der wmst-
en verlIesrekenmg werd geboekt mterest der be-
leggmgen f 613 (f 1139), SubSidIe over 1932 f 24784
(f 30980) ten laste der wmst- en v..rlIesrekenmg
werd geboekt Ultkeermg aan het penSIOenfonds
f 3500 cnv) baanpacht Ned Spoorwegen i 3 000
(onv) "ontr Ultkeermg Bussum-HUlzen" f 3 750
(onv) centr reserve Vermeuwmgsfonds Bus-
sum-Hu zen" f 6 853 (f 6 908), mterest obhgatIe-
leemng '9~1 f 49325 (f,49775) mterest leemng
1932 f"l 015 (f 50000) mterest van beheerde fond-
sen (Ond -fonds) f 304 (f 379) Vormende pro resto
een nadeellg saldo groot f 3 531 (f 23518)
Voorgesteld wordt af te schrIjven op rollend

materleel weg en werken gebouwen machlne-
rleen e 1 ge~eedschappen enz 173259 (f 65119) en
het nadp.elIg saldo groot f 76791 (i 41600), op
meuwe rekerung over te brengen
De balans op 31 December 1933 vermeldt als
Act 1 V a ongeplaatste 7% cum pref aandee-

len i 750~OO (onv) belegd penSIOenfonds f 46000
(onv) waarborgfonds voor de concessIe f 3101
(onv) deelnemmgen mandere ondernemmgen
f 49 585 (onv) kassa en Kasvereen Amsterdam
f 28790 (f 35290) grondbeZIt en gebouwen f 572848
(f 581482) weg en werken 1755613 Cf 725542)
werken van wIJzlgmg en UltbreJdmg Bussum-
HUIzen f .l538~0 (f 153172) rollend materIeel
f 1 041233 (f 1028650) machmerleen en gereed-
schappen f 63791 (f 65032) meubllalr f 2 229
(f 2 624) dIverse voorraden en materIalen op ma-
gazIJn f R6509 (f 64 645) dIverse debet saldI m
rek -cour f 18251 (f 15674) verlIessaldo vooraf-
gaandp' laren f 98 639 (f 57038) wmst- en verlles-
rekenmg saldo 1933 (ongerekend de voorgestelde
afschrlJvmgen) f 3 531 (-) en als
Pas s I vagewoon aandeelenkapltaal f 500000

(onv) 7% cum pref aandeelenkapJtaal f 750000
(onv), oblIgatJeleenmg 1931 1982000 (f 991000)
leemng 193~ f 1 050000 (f 1 000000) vermeuwmgs-
fonds Bussum-HUizen f 123618 (f 124090) pen-
slOenfonds i 58923 (f 56223) diverse credit saldI
m rek -cour f 96 882 (f 34596) renteloos voorschot
mm v Waterstaat f 51388 (f 24 784) te betalen
coupons f 2342t (j 23600) te betalen mterest lee-
nmg 1932 f 17682 (f 50000)

NV. R KOOLE & ZOON'S BANK. - Aan het
verSlag over 1933 ontleenen WIJ het volgende
De tlldsomstandlgheden zIJn voor onze land-

bOuw"treek over het a 1gemeen met verbeterd
Toch iS er reden tot tevredenheid Immers de

resultaten over 1933 WIlzen een WIstsaldo aan van
f 17658 (f:;'7 623) (mcluslef -aldo Ao Po ad f126)
Na afschrljvmg op on_ kantoorgebouwen onze
onroerende goederen maakt deze wmst het moge-
lIJk om aan onze aandeelhouuers een diVidend va;n
5 % ~6 %) vJt te keeren.

De balans meldt onder Act 1Va Kas en ban-
kIerS f 141558 (f 47830) effectenbezIt i 52363
If 63304), deb tegen onderp van eff f 260165
(f 301256) div deb f 484383 (f 557597) kantoor-
gebouW f 9000 (f 10975) vaste goed 11500 (f2030)
safe en meub 11 (onv), totaal f 948972 (f982996)
Passavla Gepl ka.pitaa.l f 250000 (onv), res

f 14 000 (onv) deposito s f 438913 (f 489713) div
crcd f228399 (1201659) winst i 17658 (f 27623),
Totaal i 948972 (982996)
Wlnst- en verllesrekenmg Cr e dit Saldo

j,_o Po f 126 (f 690) mterest PrOVIsIe Wissels en
effecten f 35409 (f 44162) totaal f 35536 (f44853)
Deb e t SalarIssen en onkosten f 17877

(j 17229) saldo wmst i 17658 (i 27623), totaal
i 35536 (f 47853)

"DE OVER1JSSELSCHE KANALISATIE-
MAATSCHAPPIJ" - Aan het verslag over 1933
ontleenen WIJ het volgende
I In verband met de gewijzigde omstandIgheden
en de daaruit voor-tvloeiende belangr-ijke dalmg
der OPbrengst van de v"-artgelden werd de III 1917
met de provincie OverIJsel getr.offen t.artef'-r ege-
]Jng Voor het vervoer van wegmatertalen voor de
provlüclale wegen per ultimo December 1933 op-
gezegd
De f ina.ncteele resultaten der scheepvaart

waren m 1933 belangruk mlnder dan die te
vonsen Jare De opbrengst bedroeg In 1932
f 92 138, m 1933 f 79640 De vaart en andere
rechten brachten op f di 847 tegen f 98282 m
1932 dus f 13435 mmder De opbrengst van
pacht en huur (met mbegnp van die der vrssche-
rIJ) bedroeg i 1965, dus i 31 meer dan in 1932
Aan retrtbutiën werd f 4460 ontvangen, dus
i 402 mmder dan m 1£32
Aan het onderhoud der werken werd In 1933

een bedrag van f 57 618 besteed, tegen f 62 932 III
1932 Bet over-schot van den dierist 1933 bedraagt
I 7841 (10081) met m negr-ip van 10 081 als over-
schot op den d+enst 1932 Voorgeeteld wordt dit
bedrag over te brengen naar den dIenst 1934
DleI1tengevolge zalook over 1933 geen (als v J)
dIVidend kunnen worden uitgekeerd
De balans melat onder deb 1 t e ure n de ka-

nalen en werken en de daarvoor aangekochte en
onteIgende gronden f 1603366 (1606012), van
welke Som IS gedekt f 125301 (125275). onbetaald
gebl op i 500 oorspronkellJlt kapitaal f 350 (onv)
kassa f 10252 (11549) de Corom Venn G Ver-
meer Johs:;m te Deventer f 56034 (62367), totaal
f 1544702 (1555003)
Cr e d 1t e UI en oorspronkelIjk kapItaal

f 1100000 (onv) U1tbr kapItaal f 385000 (onv)
div Cred f 10040 (onv) UItgeloot kapItaal van
het reservef f 41440 (49484) Ultdeelmg f 379
(396) gereserv Ultg over 1933 f 7841 (10081),
totaal i 1544702 (1555003)

OVER1JSELSCHE HYPOTHEEKBANK. - De
algemeene vergadermg heeft de Jaarrekenmgen
over 1933 vastgesteld Besloten IS de wmst te be-
stemmen .0vereenkomstIg het voorstel van het
bestuur en dus Ult te keeren 5 % divIdend over
de verpllchte stortmgen, 5 % dIVIdend over de
onverpllchte stortmgen De heeren L F J M
baron van Voorst tot Voorst E van Heek mr G
Jan DInk rnr B A Roelvmk en Wm Stork als
coromls-a~I9Sen ZIJn herkozen Het voorstel tot
statutenwllzlgmg IS tengevolge van onvoldoende
opkomst en vertegenwnorrllRmg van aandeelhou-
ders DIet m stemmIng gebracht kunnen worden
De tweede U1 de Stotvten voorge~cpreven ver-
gadPI mg v"-n aan,.,oelhouder~ ter behandelmg
van het voorstel tnt "ltotutenWIJz'e:me: zal geho"-
den worden op 27 AprIl ek (Verslag av bI 28
Maart)

NV OVERI JSELSCHE: HYPOTHEEKBANK
TE DEVENTFR - De balans per 31 December
1933 en de 'Vlns1:- en 'Verhosrel'\._enflng- over het
laar 1933 Zlln vastg-esteld Besloten IS de wlDet
te be~temmen overeenkomstIg het voorstel van
dlrp.ctJe en corDlln>SS'lnSSe'1en dus mt te keeren
5 % diivHlend over de ven)l'chtp st()~m~en of f 5
ner aandeel (d'videndhpwTls No 32), 5 % dIVi-
dend over de onvprnlwhte .tortmgen
De heeren L 1<' J M. baron van Voorst not

Voorst E Vla" He"', mr G .Tannmk mr E A
RoolVInk en Wm Stork als QommlssarIssen ZIJn
herkozen
Benoemd is not duskundllg-e de heel' B Piepen-

broek aCClountant te Apeldoorn en tot dlens
plaatsvervanger dp. heer S Miler-on acoountant
te DeV'enter terwlll de bezoldogmg van den des-
kllT'\dl1~e IS va~tg-e~teld

Het vOf)T'stel tot 'it",tlltpn~Vll'710"'nO' te1"lg"evolge
van onvo1rlopnne onkom~t en verfe~enrwo()rrll<)" np"
van a'l.ndeelho""ars DIPt m &temmmg gebracht
IS 101"np.u wordell

De twpede In de c:::tat l+P" V()()"'O"p.<::;('hr~vp.n ver-
gadermg van aandeelho1l'lprs ter behandelmg
van het voorstel tot StatutenWl]Zlgmg zal gehou-
den Worden op Vrijdag 27 AlP!rI~e It. dee n ro 11
u~ t~ WOOre d~ Bam",

4 645 600 4.5!)fl ,,00
43~ 47530
17060 <?6040

2.4~t 9RO2 437 760
2 49'2R502 505 9JO

7 7fiO!HO7 694 040
3 ()~~ R10 KO~! O!()
l{.56()02U~ 449HO
So7 ~7 7r\0 3.>;5fl ROO
2847.700 284 660

68.7 68.2

Groeiend verzet tegen
Roosevelt.

Volgens later ontvangen berichten nadert
Roosevelt op den terugkeer van een door hem
ondernomen korte reis Washing ton reeds,
waar als gemeld belangrtjke beslissingen
wachten HIJ zal zich zien gesteld tegenover
het krachtige verzet, dat lil het congres IS
gerezen omtrent dne wetsvoorstellen, die
voortdurend meer instemming winnen en een
nieuwe waardevermmdermg van den dollar
zouden kunnen veroorzaken bl] aannemmg
en uitvoering. Als een der belangr-ijksta acht
men toch dat omtrent de ztlvervalortsatie,
Het wetsontwerp, ingediend door McCleod
dat een g'arantie voorziet door de regeenng
van deposito's en dat UItgaven beteekent van
honderden millioenen dollars, heeft politieke
bijoogmerken.

Met het oog op de in den herfst te houden
verkieztngen van het congres wordt groote
druk geoefend ten gunste van het aannemen
van dit wetsvoorstel, door duizenden houders
van klelne deposito's.

Het gevaarlijkste zou evenwel het aanne-
men zun van het wetsontwerp Fraiser-c-
Lemke betreffende de herfinanciering van
hypotheken op landelijk onderpand, waar-
mede een milliard dollar zou zijn gemoeid.

Het IS echter niet waarschijnlijk dat deze
voorstellen tot wet zullen worden verheven,
aangezaen men meent dat zIJ met de meerder-
heid van twee derden der stemmen lil het
congres op Zich zouden vereemgen, die noo-
dig znn tot het krachteloos maken van het
veto, dat Roosevelt zeker zou UItspreken, in-
dien het congres ze mocht aannemen.

Goudwaarde van den uitvoer in
1933 met 19 % gedaald.

Het departement van buitenlandsehen han-
del deelt mede, dat de UItvoer In 1933 In

dollars UItgedrukt met 4 % toenam ten op-
ziehts van de waarde van den UItvoer III 1932.
De waarde bellep in 1933 $ 1 675 000. De stij-
gmg IS louter aan prijsstijgtngen te danken
daar de verscheepte hoeveelheden met .ziJn
veranderd.

Op goudbasis nam de waarde van den uit-
voer evenwel met 19 % af, terwijl ze tevens
daalde beneden de waarde van den Bntschen
UItvoer, hetgeen sedert 19 jaar niet is voor-
gekomen De lilvoer steeg, In dollars uitge-
drukt, met 10 % ten opzichte van 1932 tot
$ 1 449 000, hetgeen bijna geheel is veroor-
zaakt door een grooteren q u ant I tat I eve n
invoer.

Hoeveelheid geperste katoenzaad.

Volgens het Amer Bur voor de StatIstIek
werd sedert 1 Aug 3 683.000 t katoenzaad
geperst ElI:od Maart bedroeg de voorraad in
de fabrieken 504000 (v.m. 742.000).

De lelder van het herstel-program
met vacantie gezonden.

De lelder van het herstelprogramma gene-
raal Johnson, heeft zich op aandringen van
Roosevelt met vacantie naar het Noorden
begeven. In Wallstreet trekken ~lJ, die een
compromis verwachten, de conclusie, dat m-
dien Roosevelt van plan ware geweest, den
st.rijd door te zetten, hl] Johnson met hem
tegelijk naar Washington had terug laten
komen Naar verluidt IS Roosevelt van plan
tot 31 Mel ztch onatgebrokgn met znn werk-
zaamheden bezig te houden Hij zal dan de
vloot inspecteeren Indien de algemeene toe-
stand het toelaat, zal hl] einde Jum met een
kruiser naar West-Indië, Panamakanaal en
Hawaii reizen.

Verwachtingen over de aflossing
van de 44 % VrlJheidsleentng.

In Wallstreet gelooft men, dat de mintster
van rtnanciën, Morgenthau binnenkort èe nog
UI staande 4:1;%-Llberty Bonds zal aflossen.
Geschiedt de aankondigtng hiervan niet voor
14 April dan moet hl] opmeuw 6 maanden met
de aflossmg wachten. De oblig'atie- of geld-
markt zl]n gunstig voor het plan.

"Odd!.ot"-voorschriften opnieuw
uitgesteld.

Zooolang de wet omtrent de controle op den
beurshandel nog niet IS aangenomen, zlJn de
voerschriften met betrekklng tot den ""Odd-
lot"-handel opnieuw UItgesteld. ZIJ waren reeds
op 1 October 1933 goedgekeurd en zouden op
1 Mel 1934 van kracht zIJn geworden.

Makelaarsleeningen gestegen.

De makelaarsvoorschotten van de 61 bij de
Fed. Res. Bank te New York aangesloten
banken beliepen in de afgeloopen week $ 1002
mui. «v. w. $955 mill).

De leenmgen door de banken voor eigen
rekenmg afgesloten bedroegen $ 842 mill (v,
w. $798 mill.) .

De door de New Yorksche banken voor reke-
mng van banken, buiten New York gevestigd,
verstrekte leeningen bedroegen $ 155 mui. (v.
w. $ 151 mill.) , terwijl de leemngen voor reke-
mng van anderen $ 5 mill. (v. w. $ 6 mill.)
groot waren.

Studebaker-verkoopen.

De export over Februari van het Stude-
baker-concern heeft die van Januan weer
overtroffen en was de grootste Februari-
export smds 1929 volgens de meaedeelmg
van ArVid L. Frank, vICe-preSident en direc-
teur der Studebakerfabneken.

Volgens opgave bedraagt de toeneming,
vergeleken biJ dezelfde maand van het vorige
Jaar, voor:

StUdebaker luxe wagens ••..•..••
Studebaker trucks _...............••

215 %
166 %

Crltlek op de Johnson-Bill.

De Revue "The NatlCn" heeft in een artIkel
crltIek UItgeoefend op de Johnson-Blll, welke
zooals bekend het verstrekken van leenmgen
aan die staten verbiedt, welke hun oorlogs-
verphchtmgen ten opzichte van de Ver. Staten
lllet zIJn nagekomen Het blad merkt op, dat
verschillende staten, die geen schulden mt
hoofde van den oorlog aan Amenka hebben
slechts lil staat zIJn mmderwaardige emlssle~
In de Ver. Staten onder te brengen, terwiJl b v.
een land als FranknJk zlJn verphchbngen op
de m de Ver. Staten UItstaande leenmgen ten
volle en zelfs lil goud-dollar nakomt. Ten slotte
noemde het blad de Johnson Blll onhandig en
kinderachtIg.

Illinois Central Railroad.

De TIlinois Central Railroad biedt den houders
der notes, de lil Jl!m verv~l'en tea bedrage
van $ 20 mll!., $ 375 per "note" aan.

De Bankhead Bill.

Het gezamenliJke comIté UIt HUIS en Senaat
heeft haar goedkeUring p.-ehecht aan de .,Bank-
head Gmnmg Control Blll", op grond waarvan
de katoenproductie voor 1934 wordt bepaald
op 10 mUl. balen, terwiJl de hoogera producti~
wordt b&lut mee 50 ~t&. per baal.

Totaal f 6 523466 f 6087571
1933 1932

i 3 300000 i 3 300000
800556 " 745102
610763 610763
400000 375000
17 516 18499

833803 " 478 643
]4631 5945

546194 553 617

1933 1932
i 793389 i 782040

1932
i 80637
107827
20888
19069
553617

De t> ~ t
Afsehr vs ste goederen
Id mach en gereedsch
jnterest
Onelerst -fonds
Saldo WlDst ..

1933
.. i 81542

1080:'3
.. 36268

21350
546194

Totaal f 793 389 f 782040

Aan de toelichtmg op de balans ontIeenen
wu o.m.:

Reserve dubieuze debiteuren: voor zoover
op de per ult Dec 1933 UItstaande vorderin-
gen verliezen werden verwacht, ZIJn deze ten
volle gereserveerd Zooals reeds mons och-
tendblad werd vermeld, wordt voorgesteld een
divtdend uit te leeeren van 10 % (v J 7!; % ),
waarvan reeds 7% ad mtenm werd betaald

VERKOOPEN VAN JAVASUIKER

SOERABAJA, 13 April (A net a ) De
N I V A S verkocht voor export 3508 tons su-
perrnur en voor consumptte 600 tons bruine
sUIkers

Voorts verkocht de N I V AS. 1659 tons
afgek superieur. ,

TweehandsSUIkermarkt. Superieur hoofd-
plaats ready Aprtl f 5 45 vraag, f 5 50 aan-
bod, Mel f 5 45 vraag, f 5 50 aanbod Hoofd-
suiker hoofdplaats alle levermgen f 5 50 vraag,
i 5 35 aanbod. De markt was stl!.

BEURS TE BATAVIA.

Java Sum
Han<lel M.1j

t{on Paket
ted) l,eD •
'oj L :!I

13
Apr
HO
137
4~
503
h~
fi:.!

l<l
ApI
lh3
45
5!'l
25
101
177

-simau
Jell :::;pUOI •
n.OI Har,k

I:'"erworedj<
St h v j 'o~e.
* exdiv ,

42 42

FAILLISSEMENTEN
(Opgegeven v d. Graaf & Co)

Uitgesproken door Rechtbank A'dam·
12 Apr-il N A Hoof, zonder beroep, Amster-

dam Haarlemmer Houttumen 2A III R -c mr
J Verdam , cur mr W J WIJtenhorst
- EeR Ink, De Lalressestraat 93, Amster-

dam R -c mr J. Verdam , cur mr W J WIJten-
horst
- G M 0 IlJn cafehouder, Amsterdam Linden-

gracht 264IIa zaakdrIJvende LIndengracht 199
R-c mr J Verdam, cur mr H B F J A
Peters
- C F J. deW a a lJ, krmdemer, Amsterdam,

Bakkerstraat 7 R-c mr. J. Verdam cur. mr
H B F J A Peters
- G deW a 1, koopman, HIlversum Iepen-

daalschelaan 165. R -c mr J. Verdam , cur mr
J Langhout
In het op 26 Jan 1934 UItgesproken raüüsse-

ment van C Schalm te Amsterdam, IS tot cura-
tor benoemd mr F E J v d Valk, Amsterdam,
zulks In de plaats van mr. Nteuwenhuysen

BINNENLANDSCHE LEENINGEN
Arnhem. Door B en W van Arnhem IS blJ den

raad een voorstel mgediend om de borgstellmg
van de gemeente voor de betalmg van rente en
aflossmg van de door de Levensverzekermg MIJ
RVS te Rotterdam aan de Centrale Wonmg-
stIchting te Arnhem verstrekte geldleemng, oor-
spronkelIJk groot f 1 000000 (pro resto 1 Jan 1934
f943750) te bevestigen, 0 a onder voorwaarde
dat de leemng wordt verlengd tot 1 Jum 1940 en
de rente verlaagd tot 4~% (thans 5%)
d Eveneens wordt voorgesteld de borgstellmg van
e gemeente voor de betalmg van rente en aflos-
smg van de door dezelfde maatschappij aan de
Algemeene Wonmgbouwvereemgmg Arnhem ver-
strekte geldleenmg, oorspronkeüjk groot f 162000
(per resto 1 Jan 1934 f 152887) te bevestIgen
onder voorwaarde dat de leemng wordt verlengd
tot 1 Jum 1940 en de rente verlaagd tot 4'%(thans 5%). 2

Warmond De gemeenteraad besloot een geld-
leemng aan te gaan, groot i 23 000 à parr en tegen
een rente van 4à %

BUITENLAND

VIT DVITSCHLAND
Vergrooting der productie van

zwavelzuur.
(Van onzen correspondent)

BeT 1iJ n, 13 Apnt
De productie van zwavelzuur in het Ruhr-

gebied IS JU den Jongsten tiJd weer gestegen.
In verband hiermede zal de C hem I s c h e
I n dus tri e A. G. (Concern Deutsche
Ammomak Verkauf Verelmgung) op 1 Mel
haar sedert VieT Jaar gesloten bed r IJ f h e r-
vat ten. Voorlooplg zal de productie onge-
veer 50 000 ton per Jaar of ongeveer een
derde van de normale capaciteit voorzien.

De ChemIsche Fabrlk CurtlUs
A. G. te DUlsburg, welker aandeelenkapltaal
van M 2 5 mlll. Zich eveneens III het beZit van
de D. A. V. V. bevmdt, zal haar pro d u ct I e
eveneens weldra ver h oog e n tot de nor-
male capaciteIt van 130 000 ton per Jaar.
Thans bedraagt zij 90.000 ton.

DIvidend-hervatting der Deut-
sche Tafelglas A. G.

De Deutsche Tafelglas A G slUIt 1933 na
afschnJvmg van M. 683657 (M 708981) met
een netto wmst van M. 566 482, waarUIt het
verhessaldo a p. ten bedrage van M 50 439
zal worden gedekt, en een dividend van 7 %
zal worden UItgekeerd.

Gute Hoffnungshutte A.G.

De Gute Hoffnungshutte A G. te Oberhause J.

heeft de vierde van haar zeven hoogovens
weder In gebrUIk genomen. /

VRACHTREGElLlNG HOUTVAART
SCANDINAAFSCHE LANDEN

Voorstel aangenomen.

Op een te Oslo gehouden biJeenkomst van
Scandlllaafsche reeders IS het voorstel tot
vrachtregelmg voor de houtvaart door opleg-
gmg van schepen en het betalen van schade
loosstellmg door de III de vaart ZIJnde schepen
aangenomen. Het voorstel zal nu aan de be-
trokken reeóem wordeiD ~.gEllZOnden.
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I welk ruveau ZIJ priJshoudend bleven. Umlever
lag ook VriJ zwak m de markt. Aku's waren
daarentegen vast, doch de koersstlJgmg be-
droeg hier met meer dan ca. ~ %.

Cultuurwaarden waren over het geheel PriJs-
houdend. Tabakswaarden zelfs vast op de gun-
stige beoordeellng van het op de as. mschrlJ-
ving aan te bieden matenaal. Rubberwaarden
waren verwaarloosd en Amsterdam Rubber kon
Zich na prIJshoudende opemng amper hand-
haven

SUlkeraandeelen nIet veel veranderd, doch
H V A's waren rUim 1 % lager door gebrek
aan belangstellmg

Het germge ammo op de aandeelenmarkt
onder beurs, was stellmg mede een gevolg van
de vnJ flauwe stemrmng, welke voor Konmk-
llJke Petroleum heerschte Dit fonds kon zich
hedenmIddag nIet boven de 160 % verheffen
Perlak was goed pr1Jshoudend Amenkaansche
alleshares nauweliJks veranderd

Ook de andere Amenkaansche waarden
gaven geen koersverandenngen van eeruge be-
teekems te Zien. Na eemge belangstellmg beglll
beurs trad ook hier een kleme verflauwmg m.

DUltsche obligaties waren zwal<:ker voor
Youngleenmg d e mZ3.kte tot even 38 % De
ovenge Dmtsche oblIgaties waren echter PrIJs-
houdend, wat voor de meeste soorten wel een
g>e'V<liIg zal zijn Vtm de nog steeds bestaande

BEURSOVERZICHT r·'Vèrmouth. CORA' 011 e n Not"ermg per 100 kg ;Ft a apo I, e vlIe-
gend f 23 LIJ n a I I e vlIegend 14~, Mel 1Oi! Juni

I 10~ MeI! Aug 101 Sept IDec 1H, Jan IAprIL ni.
Kof fIe Loco Supellor Sanhs In c loco

Robusta fa <] 18 c AfgeGaan 66 balen LluJen-
Robusta ex Poelau BIas"
S u Ike' kalm Aprtl f 3il en Aug f 4~ geboden,

Dec f 4S te koop

Copra (Not van 230 u) Ned-Ind/Stralts
fm SAprIl f 6l! Me, f 6~ fm AprIl f 5~, Mel f 5i;
Ceylon fm sAprIl £ 9 3/9 Mel £ 9 3/9 netto.

Dollar bankpapier 1 46-148~, Marken
bankpapier 56 80-57 20, Oostenr. Bankp (In
100 SCh!]l) 27 20-27 50, Belg. Francs 6 90-
6 9n, Fmsche mark 3 32!-3 42!, Eng. Bank-
papier 7 62~-7 6n. Fr Bankpapier 973-
9 80, Prpag 6 12~-6 20, Madnd 20 10-2040,
ItalIe 1255-1270 Japan (Yen) 0441;-046,
Warschau 0 27~-0 28~ Buenos Ayres 037-
040, Indle cable 1 OOl-l OO~, Bekarest 140
-1 50, Zwlts. Bankpapier 48.82à-47.9~
Portugal Tl-7!.

VERDEELDE STEMMING
vraagt van DUltsche zlJde, tot inkoop van obIl-
gat~es, zusatzhOOenexport.

De prolongatlemarkt is thans de rust weder
geheel teruggekeerd De prolonglj.tJenoteermg
handhaaft zICh echter op 2 %, wat niet te
verwonderen IS, daar Immers een belangrlJk
bedrag der middelen, welke anders van de
banken naar de prolongatJemarkt vloeit, thans
IS opgesloten m beleggmg en de aflosbaar ge-
stelde staatsleemngen.

!If a 1 5 (Slot) Mel f 551, JulI f 551 laten., Sept.
f 56 laten Nov f 571

Tar w e (Slot) Mel f 2 80 bieden, JulI f 2 ~
Sept f 312i\ laten Nov f 31H laten.

Binnenlandsche industrieelen prijshoudend, evenals cultuur-
fondsen. - Petroleum en Amerikaansche shares zwak.

een hoog rendement afwerpt. De 4 % oblIga-
ties 1916 en de H % 1928 loopen Immers pas
lOetober a.s. af, de H % obl\igaties 1916
zelfs pas per 1 November Houdt men reke-
nmg met deze omstandIgheid, dan IS het felt,
dat een zoo groot bedrag toch IS gecrmver-
teerd zeker nog gunstiger dan op het eerste
gezicht liJkt.

De obllgatlemal'lkt was dan o~k gunstIg ge-
stemd voor Nederlalldsche beleggtngswaarc1en.
De oude 4 % leenmgen hemden Y/0derom frac-
tioneei1 verbeteren, evenals de meuwe 4 %
Indle De 3 o/N W S Vlas wederom gevraa.gd
en hooger, doch Ind')1 g:alen lagen wat ge-
drukt !tIl de markt Daar"ntegen waren ge-
meenteobllgatles wederom goed gevraagd.

Zooals reeds gezegd, had de handel op de
aandeeeinmarkt met veel te beteekenen. Waar
aanvankeliJk de stemmmg nog gunstiger leek
en de opemngskoersen lets hooger waren,
daar zette de koerEstll,,;\ng met door, of maakte
zelfs plaats voor eemge reactIe

PhilIps blJv openden prnJshoudend, maar
moesten daarna. ca. een tptmi pl"ijegeveon op

BELEGGINGSMARKT VAST. \ het eerst Voor converSIe III aarumerkmg zouden
komen, hadden gekocht als tIJdelIJke beleg-

De hamiel was bJedenmlddag vrlJ lusteloos, gmg van gelden en waarvan men dus mocht
en de omzetten g>el'lillg. Nieuws van bijlZOndere verwachten, dat zlJ ter aflossmg zouden WOT-
bet.ee'ken!ls rut het buitenland ontln'Mt, en mo- eten aangeboden. DIt bllJlkt ecihl1Je;rmet het ge-
am begriJrpeiliJk stond biet SlUCOOS der conversae_ val g>eweesrt te zIJn, of misschien heiblben ver-
lieIening, he<1JWe<lkkort na tMraalf bekend wern, soheldene van deze houders tenslotte toch ook
in het m1dden der belangstellIng. dit succes mschrlJVlThg geprrefereerd om een be'eggmg te
overfJreft alle verwachtmgen ter beurze, hoe- heoben, me m del'len tIJd nog een zeer mOOI
Wcl, naar men meent, een deel der vrlJe lD- rendement afwerpt en Zich waarschIJillllJlk,
sohrij'ViJn:gen we1 afIkomstig zal ZlJIIl van de VOOI"rulvoorLooplg m een zeer rul!lIle markt zal
geWibe'loeggen.d<eriJikslIcha.men. Maar ook zelfs verheugen.
d iii di,t laatste het geval, dan nog IS het suc- Het groote bedrag der VTÏJe inschTijvmgen
Ce$ bUItengewoon groot. Sommige ~eemngen. is voorts ten dee'le ook een gevolg van de
vooral de 5 % 1932 was naar de schatting politIek van vele banken om de stu1rken, ale
van velen tel' bemze al voor het overgroote zlJ van hUn cr enten teT converSIe ontvmg-en
deelovergegaan m handen van z g "korte" over te nemen ter aflossmg aan te b18den en
beleggers als banlken, groote mdusttleele- en VrIJ in te schnJven, waardoor ZIJ z~ch een be-
han~~ d~e de~ obl:IJi'atJi~ <tie le!ggIi1DC vwze<kerdeo, Ifte DOg pnl!lm.en tijd

Pr01 2 %.

Part disconto l§-2i\.
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IOSS' POLITIE DIENT VERSTERKT.~1

Intensief toezicht
ontbreekt.

Te Oss bestaat het politiecorps uit één in-
specteur €n 9 agenten, terwijl er een brigade
marechaussee is van acht man. De gemeente-
politie moet toezicht houden op de gemeente-
verordeningen, orde in de gemeente, openbar€
vermakelijkheden enz. zoodat er dus voor die
menschen al l!Jjjzonder weinig tijd over blijft
zich intensief met het toezicht op misdadigers
bezig te houden.HET VOORBEELD VAN

ROOSENDAAL. De brtgade marechaussee is dan ook meer
speciaal met de bewaking van het platteland
rondom Oss belast, doch deze mensch en heb-
ben een dergelijk uitgestrekt grondgebred te
bewaken en trouwens tal van andere diensten
te verrtchten, zooals het doen van transpor-
ten, paardrijden, toezicht op vreemdelingen,
dat ook zij niet geregeld de misdaden kunnen
bestrijden, althans voor Oss niet voldoende.

Een man van het vak aan
het woord.

(Ingezonden).
Wederom werd dezer dagen Nederland en

niet in 't minst Noordbrabant opg€schrikt
door het courantenbericht "Roofmoord t~
Oyen" waarbij een 67-jarigen man de sche-
del werd ingeslagen en een 60-jarigen le-
vensgevaarlijk werd verwond. Wel is waar
werden ditmaal de 'daders (vermoedelijke)
gegrepen en zullen zij hun gerechte straf
niet ontgaan, doch het waren wederom Os-
senaren en 'dit 'zal de beroering wekken van
ieder weldenkend mensch.
Opnieuw zal het misdadige Oss ter sprake:

komen en zal het stof opleveren voor crimina-
listen ,en personen d·i~er hun studie van ma-

ken den oorsprong der misdadigheid na te gaan.
Met 'belangstelling heb ik kennis genomen van:
de' courantenartikelen van dr. Casparts en mr.
De Jong en beiden zullen wel gelijk hebben in
hun opvattingen omtrent de oorzaken der cri-
mlnaltteit.
Weinig heb ik echter gelezen 'Ü ver dew ij-

ze, waarop aan deze misdadigheid een einde
moet worden gemaakt en waar dit wel het
voornaamste is, wil ik trachten door middel
van dit artikel de aandacht hierop te vestig-en
van de lezers, waaronder er velen zijn, die tot
het bevorderen van dergelijke maatregelen in
staat zijn,
Ik zal 'dan ook de oorzaken der Ossche cri-

minaliteit voorbijgaan. Ik onderschrijf natuur-
lijk gaarne 'de verklaring der vorige schrijver
dat slechts een bepaald gedeelte en een bepaald
soort menschen uit Oss misdadig is.

Deze maatregelen zijn m.i. dan ook de
eenige, welke te Oss moeten toegepast wor-
den. Een intensief politietoezicht Coor
eenlge detachementen marechaussees, die
dag en nacht de misdadige elementen be-
waken en volgen is de eenige methode om
de omgeving van Oss te zuiveren van dcze
misdadigers,

Wat moet er dan. gedaan worden zult u
vragen?

Circa 25 jaar geleden was er in de omgeving
van Roosendaal een ongeveer gelijke toestand
ontstaan als nu te Oss. Roof en moordpartijen
waren aan de orde van den dag, totdat er ein-
delijk te Rucphen een kommies, die des nachts
toeval lie een ~ipf~t!tl f>'f1-til~kt", door een der'

misdadigers à bont portant werd doodzescho-
ten. De regeering greep toen in en pla"atste :~
detachementen marechaussees in de omgeving
van het zoo gerucht geworden Rucphensche
Heike. Deze manschappen volgden dag en nacht
de z.g. Heikesmannen op hun tochten en ar-
resteerden velen van hen voor verschillende
misdrijven en ook voor-klemare feiten. De toen-
malige kapitein der mar echausse as, de heer

r Thomson, leidde vaak persoonlijk nachtelijke
expedities. Het gevolg was dat de gevaarlijk-
ste boeven in de gevangenis terecht kwamen en
de minder geva arlij ke, die van kind af van be-
delen en roof ha.dden geleefd, moesten gaan
werken witdan zij niet verhongeren. Waar deze
personen vaak geen werk in die omgeving kon-
den bekomen vertrokken zij naar verschillende
andere plaatsen, waar men niet bevreesd was
voor de Heikesmannen_. Na verloop van eenige
jaren was de terreur op het Heike afgeloopen
en werd er niet meer over gesproken.

Doch dit gedeelte is dan ook wel zoo' mis-
dadig, dat het niet in de maatschappij en
zelfs niet in een concentratiekamp thuis be-
hoort. Dat deze mensenen zoo zeldzaam ge-
straft kunnen worden ligt niet alleen aan
het niet durven verklaren van getuigen,
doch in groote mate aan het strafsysteem
en de strafwetgeving.

Het moge dan wellicht gepaard gaan met
eenige Itnancteele offei'fi, doch wanneer men
al die misdaden 'beschouwt, welke het laatste

Een verdachte heèft volgens het sedert 1 Ja- jaar te Oss gepleegd zijn, dan dunkt mij dat
nuari 1926 ingevoerde 'Wetboek van Strafvorde- deze o~fers zeker verantwoord 'zullen zijn en
ring vele rechten 'E}nhen moet zelfs door den de 'bevolking de regeering dankbaar zal zjjn
verhoorenden poli'tiebeàmbte winden -rnedege- Ivoor de bestrijding van deze weerzinwekkende
dee ld, dat hij niets behoeft, te verklaren, wan-I misdaden,

, EEN, POLITIEAMBTE~AAR.
neer hij dat niet wil. Het is 'n heel aardige be-lpaling en zal evenals tal van andere beschermen-
de bepalingen ten opzichte van, verdachten wel
noodzakelijk geweest zijn, zulks inverband met
den geest van den tegenwoordigen tijd, doch
wanneer men in een omgeving woont als .te
Oss, geloof ik, dat strengeremaatregelen nood-'
zakelijker zijn. 't Is niet mijn bedoeling critiek
te leveren op de wetgevende macht .ot .haar
vertegenwoorc1igers, doch aan te toonen dat
men er met de tegenwoordige gewone middelen
niét komt.



I(OL. THOMSON~S
aan ,~'tHeike"

MISDADIGERSNEST IN
EEN HALF JAAR
UITGEROEID.

HOE HIJ ZIJN DOEL
BEREIKTE.

Remedies voor Oss: krachtige een-
hoofdige leiding en bewapening

van de politie met jacht-
geweren.

(Van onzen correspondent).
's-HERTOGENBOSCH, 19 Mei. - De gepen-

sionneerde kolonel van de marechaussee, de
heer P. Tho m son. heeft zij n sporen op het
gebied van handhaving van veiligheid en orde
verdiend. toen hij 25 jaar geleden het toen-
maals bBruchte Ru~phensche "Heiken zuiver-
de van de ongure elpmenten, die de schrik van
deze streek waren.
Wij hebben kolonel Thomson in zijn woning

te Vught opgezocht en hem gevraagd hoe hij
het destijds had klaargespeeld het misdadi-
gersnest nabij Breda in korten tijd tot rede te
brengen en hoe naar zijn meening in Oss en
omgeving zou moeten worden opgetreden om
een einde te maken aan de daar heerschenrle
misdadigheid.
De heer Thomson begon met er op te wij-

zen, dat hij dertig jaar heeft geij verd voor èèn
rijkspolitie over het geheele land. behalve dan
in de vier grootste steden, die haar eigen ge-

I
meentelijk porttiecorps zouden kunnen hou-
den. Hij wilde hiermede niets ten nadeele zeg-
gen van de rijksvddwacht, politietroepen en

I
gemeentepolitie. Maar er moet z.i. zijn in het
geheele land een kruchtige èènhoofdig~.lei,l~ng
en de rijkspolitie moet zoo ver mogelijk wor-

I
den uitgebreid over het platteland ten einde
de bu rgemeesters der kleinere gemeenten, als
hoofden der politie, die geen verstand hebben I

, van pol itiezaken en dikwijls het onderzoek in
de war sturen, uit te schakelen.

"In Oss is in de eerste plaets een
éénhoofdige politieleiding noodig", aldus
de heer Thomson. "Er moet een jong
krachtig man aan het hoofd staan, die
niet terugdeinst voor krasse maatregelen
en doortastend en energiek optreedt.

Weg met gemeentepolitie, al zijn het nog

zulke flinke mannen, want er zal nooit

een hechte samenwerking tusschen de

verschillende lichamen kunnen bestaan.
Psychelogisch is dat zeer goed te ver-
klaren. De concurrentie-jjver is aan beide
zijden veelal groot, tot schade van goede
resultaten. Om niet te spreken van stille
onderlinge tegenwerking van de verschil-
lende korpsen.
En dan, als het noodzakelijk is, niet

dralen met schieten, niet weifelen! Dan

komt de angst er in, want in hun hart

zijn al deze bandieten, op enkele uitzonde-

nngen na, laffe kerels."

r e-: 0.$'- /v~...-t , -.,

HERINNERINGEN
bij Rucphen.

Bewapening van de politie met jachtgewe-
ren en desnoods bij voorkomende gelegenheden
met mitrailleurs achtte kolonel Thomson nood-
zakelijk. Het gespuis uitroeien, want het ver-
dient niet beter. zoo was zijn oordeel. Het
kwam hem voor dat de politieleiding wel eens
te slap optreedt en dat ook de. Justitie wel
eens te weinig doortastend is om aan de houd-
bare toestanden in het overigens vreedzame
Oss een einde te maken.

Toen kolonel Thomson jaren geleden van
Zeeland naar Breda werd overgeplaatst was de
toestand op het 't Rucphensche Heike erbar-
melijk. Roof, diefstal, moord wisselden elkaar
af en er werd zelfs een kommies, die een dief
op heeterdaad betrapte, doW een der bandieten
doodgeschoten. De hoofdman van de bende was
een kolossale kerel, die den bijnaam droeg van
den "Inspectiemaker". Hij werd ter zijde ge-
staan door mannen als .Klavervrouwtje" en
de ..Mollen". De laatsten waren leden der fami-
lie Mol, die te herkennen waren, doordat zij
allen twee duimen aan de hand hadden.
"Mijn voorganger had een verkeerde me-

thode toegepast", zoo vertelde de, heer Thom-
son. "Hij liet te veel te werk gaan volgens vaste
voorschriften, ook wat de tijden der contröle
betrof, waardoor de bendeleden precies wis-
ten, ~ wanneer hun operatieterrein vrij van
politie was. Ik brak met dit systeem. De bri-
gade Sprundel werd versterkt en er kwamen
detachementen marechaussee naar Rucphen en
Hoeven. Ook krees ik de rijksveldwachters
en de gemeentepolitie der omliggende gemeen-
ten onder mijn commando. Ik had op deze
wijze de geheele politiemacht vast in de hand
en spoedig bestond er een aangename samen-
werking en er werd met toewijding gewerkt-
Tevens wapende ik alle politiemannen met
jachtgeweren in plaats van met revolvers en
karabijnen, waarmee men in den nacht weinig
kan doen. Een schot hagel in de richting van
de ruggen of broeken der bendeleden" was
echter altijd raak en de uitwerking bleef niet
uit. De jachtgeweren brachten de schrik er in.
Meestal ging ik zelf mee op nachtdienst.

Kleinzielige contröle achtte ik uit den booze,
daar deze de goeds samenwerking bedierf.
Zelfvertrorwen kweeken, dat was een belang-
rijk ding. En dan moest er flink opgetreden
worden, niet twijfelen en als het noodig was,
schieten en wel met scherp. Op die wijze werd
bereikt, dat de bende zich geen oogenblik zon-
der politiecontröle wist. Er werd gezorgd, dat
er altijd, op elk oogenblik van den nacht en
den dag, politie op !J3.dwas. De bende had geen
rust meer en het resultaat was, dat na zes
maanden veel misdadigers gepakt waren en
dat er haast niet meer werd ingebroken en
gestoken. Late!: bleek, dat de kerels de grens
overgingen om te stelen. Bij één van deze in-
braken in een boterfabriek in België, werd de
"Inspectiemaker" op heeterdaad betrapt door
de Belgische gendarmerie met het resultaat,
dat hij jarenlang de gevangenis inging.
Losse schoten in de lucht halen het ontzag

omlaag" zoo vertelde de Kolonel verder. "Ik
heb dat eens ondervonden, toen ik bij een
vechtpartij aan" de grens v'an Zeeuwsch-Vlaan-
deren tijdens een kermis met mijn mannen
moest tusschenbeide komen. Mijn mannen

I schoten met los kruit in de lucht, met het
resultaat, dat de vechtersbazen luid begonren
te lachen en riepen: "Ze durven niet te schie-
ten". Toeu heb ik terstond last gegeven met
scherp te laden en te vuren, zoodat er een
paar kerels gewond werden. Maar het ontzagI zat er toen in en het bleef verder g_edurende deI kermisdagen rustiger dan ooit te voren.'
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PLEIDOOI VOOR EEN RIJI(SPOLITIE. Het Koggeschip In den Crîsisssrorm.
OP GRONDSLAG VA~N

DE KON.'
MARECHAUSSEE.

Ook de rijksveldwacht zou in dit
verbond moeten worden

opgenomen.

DE WAARDE VAN HET MILITAIRE
ELEMENT.

Nuhet langverwachte en door velen gevrees-
de rapport-Idenburg is verschenen, is het

te voorzien, dat nog gr ooter inkrimping van
.Jeger en vloot zal plaats hebben,

M. i. staat de legersterkte in nauw verband
iJIlet de politie €n zeker met onze Rijkspolttle.

En al acht ik met zooveel anderen één Rijks-
polttte noordzakelijk, tot heden blijft het pra-
.ten, overwegen enz. bij onze regeering, met het
,gevolg dat wij politie-soort€n hebben, die vrij-
wel als droog zand aan elkaar hangen, waarbij
in vele gevallen naijver bestaat met 't gevolg:
nadeelig- effect.

M. i. zijn toestanden als we thans in Oss be-
leven voor een groot deel het gevolg van het
ontbreken van eenhoofdige leiding, van het op-
treden van verschillende politie-soorten, €lk
met dikwijls verschillende gevoelens,

Wil onze politie paraat Zijn, dan diene e~n
€rmltig oog gericht te worden, óók op d.e u~~-
rusting! Gold voorheen büv. voor de Koulnklij-
ke marechaussee de stelregel, dat ,,11 et
1> a a r d" hè twa pen was, - meen ik, dat
daar het paard zeer zeker nog goede diensten
kan verrichten, daarnaast de bewapening ver-
strekt dient te worden o.a. met motorzijspan-
wagens, voorzien van lichte bewapening en tot
vervoer van 3 à 4 man.

In gewone tijden zouden deze voertuigen uit-
stekend dienst doen voor regeling en 'toezicht
van het verkeer. Aan elke Divisie Kon. Mare-
chaussee (ICM.) zou een aantal van die mo-
torwagens moeten toegewezen worden. Het aan-
tal paarden (duur in onderhoud, aanschaffing
enz.) kan m. i. verminderd worden, waardoor
gelegenheid tot ui'tbr eidtng van bewapening ont-
staat.

De vuurwapenen, nl. karabijn en handwapen
'(pistool) (heeft de kaliberwijziging geen na-
deel gebracht aan' zuiverheid van het schot?)
dienen uitstekend te zijn. Ik heb op het platte-
land ('t Heike) zelf de preventieve werking van
het jachtgeweer ondervonden. Bij duister weer
biedt een schot uit een jachtgeweer meer kans
'tot treffen dan een schot uit karabijn, revolver
(bewaping R.V.W.) of snelvuurpistool.

Nu bezit de K. M. wel is waar een reser-
ve in de politietroepen, meer militair uit-
zer ust maar om te komen tot één Rijks-
poütle, acht ik 't noodig - wat ook tot be-
zuiniging moet leiden - dat de po1itietroe-
troepen (uitgerust in het Marechaussee-
uniform) in nauwer contact kome met de
K. M. .m.a.w. dat ze rechtstreeks komen on-
der de marech.aussee-officieren in de Divi-
siën, zoodat de bestaande inspectie der po-
litietroepen kan vervallen (bezuiniging).

Men zou de zoo gewenschte en noodige
saamhoortgheid der beide korpsen no' i tr. en

L..~"'_"~~-K .M". da..a.rd.oor véJ"krfjgeZ1_

De Rijksveldwacht.
Voorts moet de oplossing gevonden kunnen

worden om de Rijksveldwacht (R.V.W.) mede
op te nemen in de Eenheids Rijkspoli:tie. Men
noeme haar, om alle gevoelens van achteruit-
1Zetting enz. te voorkomen bijv. Nationale Gen-
darmerie, Staatspolitie of hoe ook. De Rijks-
politie-eenheid drage het type en de or ganisatie
van onze K. M.

Het stelsel van "d,e 'politie-man-alleen" (R.V.
W.), hier en daar gestationneerd is een op en
top verkeerde methode. - Eén man is géén
man!

Een stelsel, bij sommige Rechterlijke ambte-
naren gehuldigd, om ons land in een meer of I

minder goedgezinde bevolking te verdeelen en
naarmate de goedheid R.V.W. en K. M. aldaar
te plaatsen, acht ik een zeer bedenkelijk stel-
sel en niet vleiend voor het Nederlandsche volk.

Het is trouwens ·bij ons zoo gesteld, dat in
ressorten van K. M. ook nog soms rijksveld-
wachters zijn geplaatst. Niettegenstaande ~r
,burgemeesters zijn die zeer veel voor de poli-
tietaak gevoelen en flink optreden, mocht m. J.
_ waar de taak van een 'burgemeester zoo om-
vangrijk is - het stelsel verlaten worden, d~t
de burgemeester hoofd der .gemeentepolItle
'blijft. Ik blijf bij de handohavlll.g. der groote,
aoed georganiseerde gemeentepolItIe der groote
:teden in ons land (waarbij echter bezuinigin-
zen mogelük zijn) in kleine gemeenten met
:en bepaalde geringe zielental, dient de ge-
meentepolitie over te gaan in de groote R ij k s-
politie.

Waarom kan 't elders wel en moeten wij
al die politiesoorten ? Heilige huisjes zijn bij
ons nu eenmaal niet gemakkelijk op te rui-
men en toch.... moet het!

Van uit een politiewacht en van uit een ma-
rechausseekazerne kan, als gevolg van de or-
ganisatie, altijd krachtig of, als het. noodig is,
in meerdere richtingen worden opgetreden en
met zekerheid altijd.hulp verleend worden.

Toen minister Van der Bruggen de eischen
van militaire organisatie ter sprake bracht voor
het door hem bedoelde eenheidskorps en toen
de commissie van 1858 het gekazerneerd wonen
ook voor de R. V. W. voorstelde, hadden zij
m. i. een juist begrip van politie-organisatie.
Het zou niet gebeuren: nog hebben wij onze
verscheidenheirl van politie met de groote na-
dee len daarvan.

Al moge het waar Zijn, dat de Nederlander
met zijn Jan Saliegeest, niet graag soldaat is,
wáár is ook, dat menig burger juist aan een
oud-militair de voorkeur geeft voor alle mo-
gelijke baantjes en wel wegens stiptheid en
orde in 't militaire geleerd.

Wáár is 't tevens, dat menschen, waarmede
het militair politiekorps, de K. M. in aanr akin g
komt, vaak niet weten, dat deze militairen zijn
-en er zelfs om lachen als men dit zegt.

Het militaire element.

omtrent de waarde van het militaire element
in de politie-org. (K. M.) geeft ook de geschie-
denis haar voorbeelden; in 1839 werd - met
groot succes - voor de waarneming van den
politiedienst voor het Hertogdom Limburg een
compagnie Marechaussees aangewezen: bij de
Staatsbegrooting voor 1857 "werd de politie-
dieust zoo hoog gewaardeerd".

Nadat in de Noordelijke provinciën, ten ge-
volge van socialistenwoelingen en werkstakin-
gen in de nijverheidsgebieden de zaak hopeloos
in de war was geloopen en de K. M. onder over-
ste Diekhof aldaar was opgeti'eden en de rust
hersteld had. waren het niet eenige burger"-
die alda~r voor een b l ijvende vestiging van K.
1\1. hebben gepleit. maar autoriteiten, fabrikan-
ten en goedgezinde burgers; alzoo de geheele
goedgezinde bevolking vereend, hebben toen de
handen ineengeslagen om aldaar K. M. te be-

houden. (Zie bladz. 134, 135 Handboek van
Waning).

Ik wil het bij deze enkele voorbeelden laten,
waar m. i. genoegzaam hekend zal zijn, dat
het wapen der K. M., nl. een politiekorps, mi-
litair georganiseerd zijn naam heeft gemaakt.

Eénhoofdige leiding, één Rijkspolitie-
korps, militair georganiseerd, ziedaar m. i.

, het stelsel, dat wij zoodra mogelijk moeten
hebben. Men wende zijn blikken eens naar
België naar de Nationale Gendarmerie,
zulks wat sterkte en bewapening berust.
Daar moet het heen!

En sta ik nog een oogeublik stil bij Oss, dan
zal m. i. met zeer krachtige hand onder een-
hoofdige leiding opgetreden moeten worden. i
Ook het jachtgeweer bij patrouille kan m. i.1
preventief werken, terwijl een geleide-hond, bij
de patrouille ingedeeld veel ten goede zal wer-
ken. Den hond ontgaat niets; het minste ge-
ritsel wekt z'n .aandacht : verscholen personen
zal hij z'n baas signaleeren, terwijl hij bij ont-
vluchting kan "stellen".

Verdacht uitziende personen of Ossenaren,
die zich in het late avonduur of in den nacht
in 't terrein bevinden, aanhouden, fouilleeren;
bij eenig verzet, flink en krachtig optreden, ter-
wijl m. i. een "vasthouden", in bewaring hou-
den in marechaussee-kazerne noodig is, om ze-
kerheid te krijgen dat niets misdadigs in Oss
of omgeving geschied is.

Blijkt zulks niet ''1 geval te zijn, dan onmid-
dellijke vrij lating.

Voortdurende contróle.

-,

Langs de Straat.
Optimist.

De witblauwe hemel is machtig hoven het
vlakke land van zand en verwaaid gras, waar-
aan de voortkruipende stad staag knabbelt. en
in het licht, dat hem overstroomt, zit de man
en hengelt.

Hij zit op een soort natuurlijke verhoogf ng
en zijn beenen zijn voor hem uit gekruist. Het
eind~ van zijn hengel rust roerloos in het zil-
verig blinkend, opsng ewaatde deel van een
sloot vol kroos. Aan den eenen kant loopt dat
smalle watertje dood in de woestijn van geel,
stuivend zand en er is niet de minste reden
om te gelooven, dat het aan den anderen kant
ook niet zal doodlocpen. Het lijkt ondenkbaar,
dat een visch, met rede begaafd, dit doodsch,
stl lstaand watertje zalopzoeken, of dit zou
kunnen indien het wilde, ten ware het een
Vliegende Visch waa of een speelsche palîne
met zwerfinstincten.

Om den hengelaar is een zoete stilte. Nu ell
dan gromt heel ver een trein voorbij. Xu en
dan blaft een autohoren. schor en kwaadwillig
Heel, heel vaag en ver is d-e duistere branding
van de strevende stad.

En in die zuivere klaarte zit onbeweegfi'I:
de man aan den oever van het voormalig boe
renslootje en bestuurt door een oud brilletjr
van dof geworden staal den levenloozen dobber
nauw deinend met de lustelooze rimpeling van
het windbewogen water.

Naast hem staat een groentenblikje met
brood en aardappelendeeg en daarnaast staat
een .mandje voor de visch, keurig halverhoogte
gevuld met nat gras.

De zon staat ter z ijde van den hengelaar en
daar deze zich niet roert, is de eene helft van
zijn gezicht een beetje rood gekl-eurd en de
andere een beetje geel.

Bijten ze?" vraag ik, vreemd ontroerd door
de" zonnige lèvensbeschouwing van dien een-
zamen, om niet hengelenden visscher.

Als ik maar wácht!" spreekt de hengelaar,
zo~der het hoofd te wenden.

Welk een mensch. Welk een gulden optimis-
me. Als hij m a a r wac h t t e. Men zou kun-
nen weenen bij zulke woorden. Stel dat het
voldoende ware. Het Wachten. Hoe goed en
vriendelijk zou deze aarde ter bewoning zijn.

Er is nog niets in dat mandje vol met gra s.
Naar menschelijke berekening zál er ook niets
in zijn, niet nu en niet op den jongsten ..da.g.
Maar deze man zuigt op een houten pIJpJe,
dat even morsdood is als het kroosbelegd wa-
tertje, waarin hij naar denkbeeldige visch hen-
gelt, bestuurt zorgzaam en liefdevol het felrood
dobbertje, haalt op regelmatige tijden den hen-
gelop, overtuigt zich dat aan het nutteloos
haakje nog steeds het bolletje brooddeeg rondt,
en legt weer in.

Zoo staan we daar een tij d samen en woor-
deloos onder de stolp van mateloos blauw,
met de stad in onzen rug en gras, water, zand
en oneindigheid voor ons en beminnen voor
deze korte wijle het bestaan, zonder gedachten,
zonder verwijten, zonder wrangheid, tot plot-
seling het ongehoorde wonder zich voltrekt.
De optimist heeft weer eens zijn heugel opge-
tild, zonder hoop maar ook zonder moedeloos-
heid en ziedaar - in plaats van het brood-
bolletje spartelt iets heel kleins dat van zilver
is en lééft, spartelt een uitermate klein vischie
aan het venijnig haakje! Het houdt het mid-
den tusschen €en stekeltje en een vorentje.

Ik vind het heelemaal niets, het kan geen
tien gram wegen, dat nonsensvischje. Een poes
zou het niet willen knauwen. Maar die man,
met een verhoogde gelaatskleur en blinkende
oogen achter het straffe glasgewemel van zijn
bril maakt het diertje heel voorzichtig los van
het haakje en doet het in het mandje. Het
beestje moet al half dood zijn van indigestie.
als hij dien broodbal heeft verslonden. Men
kan nu jaren daar hengeleu en geen soortge-
noot van dezen herrniet ophalen.

Ik draag in een m iiner zakk en een hEkje
sardines mee, voor de lunch. Ik heb dat onge-
merkt naast het aemechtig snikkend vischje
gelegd, in het mandje met gras .•.•

Want 0, gelóóf dit toch - behandel de opti-
misten met zachtheid!

LEO.
(Nadruk verboden).

larij en tot f 50 boets of 50 dagen hechtenis
wegens weigering 'Van visitatie.

In hooger beroep vermind€rde het hof de
opgelegde gevangenisstraf tot 14 dagen en
sprak verdachte vrij van de mede ten laste ge-
legde weigertng van visitatie. De auto werd
verbeurd verklaard.

OP "DEN DIKKE" GESCHOTEN.

Wederom vier jaar tegen
Werkendammer geëischt.

's-HERTOGENBOSCH, 24 Mei. - Voor u ,
rechtbank heeft weder terecht gestaan de rijs-
werker L. v. O. uit Werkendam, gedetineerd.
ter zake van het feit, dat hij op 10 September
1933 te Werkendam getracht heeft J. v. d.
Steenhoven van het leven te berooven door op-
zettelijk met een revolver op hem te schieten,
waardoor hij een zwaar lichamelijk letsel uit-
makende verwonding bekwam. D€ze zaak dien-
de reeds op 9 November 1933, doch werd toen
uitgesteld voor nader onderzoek.

Te Werkendam was het dien bewusten avond
zeer onrustig geweest. Na sluitingsuur was ver-
dachte met de gebroeders De V. samen geble-
ven en €r was ergens nog wat gedronken. Voor
het café van de moeder van v. d. S. gekomen,
hadden de jongelui getracht hier nog wat te
drinken te krijgen. Ze hadden tegen de deur
getrapt en er was ook geschoten. Op dat lawaai
waren de drie gebroeders Van den S. met aan
het hoofd "Den Dikke", naar buiten gekomen'
het slachtoffer met een wetplank en de "Dikke"
met een stuk ijzer. De Dikke had daarop l ~~

schillende rake slagen uitgedeeld. Ver-lachte
had er ook zijn deel van gekregen Het slacht-
offer had met de wetplank geslagen, zoodat
deze aan stukken op den grond gevallen was.
Toen hij zich bukte om het hout op te rapen,
was er een schot gevallen, dat hem geraakt
had. Hij kon echter niet met zekerheid zeggen,
dat verdachte het schot gelost had.

Er werd een groot aantal nieuwe getuigen
gehoord, die echter weinig belangrijks konden
vertellen. De getroffene vroeg clementie voor
den verdachte, die nu reeds 8% maand in voor-
arrest zit.

De Officier van Justitie, mr. Dubois, begon
zijn requisitoir met den uitroep: "Dat schiet
maar raak tegenwoordig en dat moet maar
eens uit zijn." Spr. zag geen nieuwe gezichts-
punten in de zaak, ondanks het hooren der
nieuwe getuigen. Hij persisteerde daarom in
zijn eisch en vroeg wegens poging tot doodslag
vier jaar gevangenisstraf.

Mr. E. van Zinnicq Bergmann vroeg clernen-
tie en onmiddellijke invrijheidsstelling, welk
verzoek de rechtbank afwees.

INBREKENDE ZWERVER VEROORDEELD.
ARNHEM, 24 Mei. - Het Gerechtshof heeft

uitspraak gedaan in de strafzaak tegen W. B.
van beroep letterzetter, een Pool, die hier zon-
der vaste woonplaats rondzwierf, doch zic~
thans in voorloopige hechtenis bevindt. HIJ
heeft zich te Wychen aan inbraak schuldig ge-
maakt, waarbij hij een hoeveelheid Neder-
landsch en vreemd geld heeft gestolen. De
Rechtbank te Arnhem had hem daarvoor ver-
oordee ld tot een jaar en zes maanden ge-
vangenisstraf en daartegen was zoowel de ver-
dachte als de Officier van Justitie in hooger
beroep gekomen. Het Hof heeft nu het vonnis
der Rechtbank bev'sstig1_,

•

Voortdurend patrouilleeren bij dag en nacht,
zoodat de ongure typen de zekerheid hebben,
steeds onder politie-controle te zijn. Patrouille-
gangen afbreken, afwisselen en weer opnieuw
beginnen; vooral geen reg elm a a t in uit-
rukken. Zet men voorts door enkele detache-
menten marechaussee een flink terreingedeelte
om Oss af (van zelf kost zulks wat geld), wordt
zooveel mogelijk telefonische gemeenschap ver-
kregen, ik geloof, neen ik ben er van over-
tuigd, dat we zullen overwinnen. Er moet ech-
ter flink en kordaat opgetreden worden, waar-
bij wij den steun onzer rechterlijke macht niet
kunnen ontberen. En helaas moet ik zeggen,
moet ik als oud-politieman mijn meening uiten,
dat dikwijls te slap wordt gestraft. Is het al
voor den politieman bijzonder 'hard, den ver-
dachte allereerst te moeten zeggen "dat hij
niet verplicht is te antwoorden op de vragen,
aan hem gedaan"; niet minder hard is het, om
kennis te nemen van een slap vonnis. Mij komt
het uiterst, uiterst vreemd voor, dat onder
rechterlijke ambtenaren zulk een groot ver-
schil van opvatting kan bestaan bij het toedie-
nen van straffen: Eischte de officier van Justi-
tie in den doodslag te Schijndel (zie Telegraaf,
's-Hertogenbi)sch 17 Mei) zes jaar gevangenis-
straf, het vonnis werd.... 6 maanden.

21 Maart j.I, werd te 's-Hertogenbosch een
arbeider uit Oss tot 4 jaar gevangenisstraf door
het Hof ver oordeeld terwijl de advocaat-gene-
raal 14 dagen te voren zes jaar had geëischt.

12 Maart werd e'en arbeider uit Oss te
's-Hertogenhosch veroordeeld tot 3 maanden
gevangenisstraf. Het Hof veroordeelde de ver-
dachte tot 14 dagen.

Slechts enkele voorbeelden! Ik kan er niet
bij, maar vind, dat er m. i. iets hapert in de
beginselen van strafoplegging: de verschillen
in opvatting zijn m. i. te groot, Slap straffen
is m. i. hier misplaatst; m. i. te erger, waar
in het 'Ongestraft blijven een wortel ;zit van

.,,~_Doorda.t ,'p'id__ l __ _t::r_~ ~et; ;n2es
en revolver op de getuigen, die iets durven ver-
klaren, kan worden losgegaan, durft niemand
zijn mond te openen.

De zeezieke schipper : Zing
Soc.-Dem. Belasting, een ZWare

maar bij "hoera, dat zeemansleven", met te veel
lek kage, en te weinig willige hens an de pompen!

RECHT EN WET.

Kolonel THOMSON,
(Oud-divisie Corum. Kon. Marechaussee). BRANDKASTSPECIALIST

HOORT VIJF JAAR
EISCHEN.

kast in "De Rietvink", maar hij had er weinig
idee in gehad, daar hij niet van oude brand-
kasten hield.

Pre sid ent: "Waarom niet?"
Rechter mr. Poerink: "Omdat er in die

ouwe dingen meestal niet veel inzit, zeker?"
Ve r d ach te: "Juist, u bent volkomen op

de hoogte. Deze brandkast leek meer op een
i.iskast dan op een brandkast".

Verdachte vertelde, hoe hij met een valsehen
sleutel de poort heeft opengemaakt, maar dat
hij zich toen heeft teruggetrokken, daar hij het
niet durfde riskeeren.

Pre S.: "En wat zeg je dan wel van het ver-
haal van je medeverdachte?"

Vel' d.: "Dat is een groot fantast, president."
De officier beschouwde De K. als den auctor

intellectualis van de meeste inbraken, die in
Eindhoven gebeuren. Hij had nu al wegens een
Paar inbraken terecht gestaan en moet er nog
VOor een ige terecht staan. Spr. heeft hem zelfs
al eenige zaken cadeau gedaan, maar vroeg
thans tegen dezen inbreker van reputatie vijf
jaar gevangenisstraf.

Verdachte vroeg vrijspraak.

SMOKKELAARS TEGEN DE
LAMP GELOOP,EN.

Kousen en margarine
vervoerd .•

ALLEN TOT GEVANGENISSTRAF
VEROORDEELD.

GEESTELIJK LEVEN.

NED. BIJBELGENOOTSCHAP. Inbreker van reputatie
Eindhoven voor

rechtbank.

uit

Kerkelijke wijdingsure bij herdenking
van het 120.jarig bestaan.

BIJBEL ALS "VENNOOT VAN DE KERK".
,AMSTERDAM, 25 Mei. - Gisteravond werd

IN DE "IJSKAST" ZAT TOCH NOG
f 1800.-.' .

in de Luth. kerk op het Spui een gewijde her-
(Van 'Onzen correspondent).

denkingsdienst gehouden in verband met het 's~HERTOGENBOSCH, 24 Mei. _ Voor de
120-jarig bestaan van het Neder l, Bijbelgenoot- rechtbank hebben zich te verantwoorden gehad

twee beruchte Eindhovenaars, beiden gedetineerd
in het Huis van Bewaring uit anderen hoofde.
Het tweetal was ten laste gelegd, dat zij in den
nacht van 22 op 23 December 1933 in het kan-
toor der N.V. "De Rietvink" hebben weggerio-
men een bedrag van .f 1800, na zich toegang te
hebben verschaft door met een valsehen sleutel
het. kantoorgebouw. de brandkast en een geld-
kist te openen. Het waren de koopman De. K ..
die den vorigen dag voor het Hof in hooger
beroep terecht stond wegens een inbraak in den
nacht van 24 op 25' December 1933 te Eiud-
hoven, gepleegd in de afgelegen woning van J.
van Luytelaar en de chauffeur F. F. J. A. H.
uit Eindhoven die een vonnis uitzit van de
rechtbank val~ 's-Hertogenbosch, waarbij hij
veroordeeld werd tot een jaar en zes maanden
gevangenisstraf wegens het feit, dat hij met
een drietal kameraden op 8 October 1933 te
Nunen in de bekende nachtgelegenheid Kasteei
Soeterbeek dermate den boel op stelten had
gezet, dat 'er zelfs eenige fees~vierders buiten
westen geslagen waren en de ergenaar- met een
mes gestoken en verder met een bierglas mis-

van Jac. Bonset handeld was.
daarop de Vierde Eerst stond de chauffeur terecht. Hij bekende

de inbraak met De K. gepleegd te hebben. Hij

d S k I woonde bij Van L. ·in. Samen waren ze er op
Rede dr. Berkelbach v. . pren e een avond op uitgetrokken om eens te kijken

Het woord was daarop aan ds. S. F. H. J. naar de Stoomtimmerfabriek "De Rietvink",
Be r kei b ach v. d. S pre n kei, Ned.-Herv. daar verdachte wist, dat daar een brandkast
predikant allfier, dit; den bijbel als "De Stille stond. Een paar weken later waren ~e er weer
Vennoot" van de kerk schetste, die op zijn heen getogen, maar nu was De K. III hun ~e.
eigen, onopgemerkte wijze meewerkte aan het- zelschap. Van L. was op het laatste oogen?hk
zelfde doel, dat ook de kerk in haar arbeid weer weggegaan, daar hij er niets mee WIlde
beoogt. te maken hebben. Ze hadden geprobeerd .de

Het is een vaak stille, bijna strenge arbeid, brandkast open te krijgen, maar dat was lll~t
dien de bijbel zoo var richt. Het is een Iemand, zelukt. Het tweetal was weer naar het kosthuts
een persoonlijke tegenwoordigheid boven en ~egaan om' een tasch met een uitgebreide col-
buiten het ker kel ijk leven, onaantastbaar en lectie inbreekwerktuigen te halen. De chauffeur
toch levend. En overal op zijn gang onder de was aan 't raam gaan staan om naar onraad
menschen knoopt [,ij een gesprek aan, een uit te kijken en De K. was aan 't werk gegaan.
dialectische verhouding, die tot de diepten Deze had toen de brandkast opengebroken en
van het leven raakt. Eigenlijk zijn kerk en het geldkistje er uit genomen. Ze waren toen
bijbelgenootschap broer en zus uit hetzelfde naar huis gegaan en daar had De K. het geld
gezin, één van afkomst. Er zijn tijden, waarin op tafel gegooid. terwijl hij tegen Van L. ge·
men kan zeggen: de bijbel brengt de gemeente zegd had: "Zie je nou wel, dat we de cente.n
voort; en er zijn ook tijden, waarin het geldt: hebben was nu maar mee gegaan, dan had Je
de gemeente brengt den bijbel voort. De kerk ook je 'deel gehad." De K. had f 1500 uitgeteld,
belijdt, maar de bijbel blijfYmet zijn au~?ri- waarvan f 130 aan zilvergeld, dat ze aan Van
teit haar eeuwige norm, waaraan haar bel ijde- L. gegeven hadden. Achteraf bleek, dat De K.
nis zich telkens verjongt en vernieuwt. Dàt is f 300 voor zichzelf achtergehouden had, en de
het gesprek tusschen bijbel en kerk. irest met den chauffeur gedeeld had. Vervolgens

En deze conversatie zet de bijbel voort met waren ze met een auto naar Antwerpen ge-
de wereld, die zijn 'nvloed niet kan ultscha ke- reden, waar ze het geld 'Omgewisseld ~ladden.
len en met de geestelijke krachten van onzen De officier van Justitie vond de höudl ng van
tijd', het wijsgeerig idealisme b.v.b. en de mo- den verdachte buitengewoon ruiterl~jk; hij heeft
derne psychologie en het historisme, die zijn alles eerlijk opgebiecht. Spr. wII?e daarom
ontmoeting niet kunnen ontwijken en ten slotte clement zijn en vroeg een gevangemsstraf van
het oor aan zijn klare stem moeten leerren. drie jaar met aftrek van het voorarrest.
En dan is daar nog het laatste, het meest aan- Mr. Em maL ion pleitte elementi~.
grijpende gesprele dat met den enkeling, die Daarna kwam de beruchte. brand~.ast-1I1breker
misschien bij bladzijde 400 nog zegt: "Het is De K. aan de beurt. Evenals alt ijd ontkende
alles onzin" en hij verder lezen bekennen moet: hij de inbraak te ~Iebben gepleegd. H. !lad hem
"Het komt" en dan tot zichzelf inkeert.... gevraagd, of het mets voor hem was, die brand-

schap.
Ds. W. van Lim b ti I' g h, voorzitter van de

Amsterdamsche afdeeling sprak een openings-
woord, waarin hij gewaagde van den zegen en
de stille kr acht, die van den arbeid van het
Genootschap gedurende al die jaren waren uit-
gegaan. Ook van dezen 120-jarige durfde hij
te getuigen: "zijn kracht is niet gebroken en
zijn oog niet verduisterd". De bijbeltentoon-
stelling, die in deze dagen gehouden wordt,
geeft een aanschouwelijk beeld van de inter-
nationale beteekenis van den bijbel. Wie het
genootschap noemt, zegt tegelijkertijd zending!
In dertig talen in onze Oost is de Schrift. over-
gezet. Hier te lande wil het Genootschap velen,
die van het klimaat en den inhoud van den
bijbel vervreemd raakten, weer tot een posi-
tieve verhouding tot hem terugleiden. Spr. her-
innerde aan de grootsche onderneming, die
met een geheel nieuwe vertaling in 1926 ter
hand genomen werd en waarvan de voltooiïng
binnen enkele jaren tegemoet gezien mag
worden.

Begeleid door orgelspel
sp-eelde Louis Zimmermann
Sonate van Händel.

(Van onzen correspondent)
A'RNHEM, 24 Mei. - Dicht bij de Duitsche

grens hadden de kommiezen verdenking, dat
op een boerenkar goederen vervoerd werden,
waarmee het niet geheel in den haak was met
het invoerrecht. Zij volgden de kar en onder
Didam in een weiland, toen de bestuurder
hlijkbaar dacht dat hij het vrachtje reeds veilig
binnen had onderzochten zij de lading, welke
bleek te be~taan uit doozen, die te zamen 1600
paar zijden kousen inhielden. De bestuurder
van de kar, J. A. P. boerenknecht te Didam,
werd deswege bekeurd. Het paard en de kar
bleken het eigendom van zijn baas, den land-
bonwer Th. C. F. te Didam, te zijn, die alles
van het zaakje afwist.

Het gevolg is geweest, dat thans het Arn-
hemsche gerechtshof den knecht èn den baas
heeft veroordeeld, eerstgenoemde wegens
smokkelarij en laatstgenoemde wegens mede-
plichtigheid, tot dezelfde straf als ook de
rechtbank te Arnhem in eerste instantie had
opgelegd, nl. ieder twee maand€n gevangenis-
straf. Behalve de in beslag genomen kousen
werden ook het paard en de kar verbeurd ver-
klaard.

BANKBEDIENDE MET BUIS OP
HET HOOFD GESLAGEN.

Mislukte overval te
Eindhoven.

VIER JAAR TEGEN DADER
GEVRAAGD.

Vergeefsche vlucht.
Kommiezen, die zich in de buurt van Eiber-

gE-n op den weg hadden opgesteld, wilden een
naderenden vrachtauto visiteeren. Zij dachten,
dat die auto wel eens margarine kon inhonden,
è.ie uit Duttschland in Nederland was inge-
voerd. De eerste ambtenaar gaf een sein om te
stoppen, doch de auto snorde hem voorbij met
onverminderde vaart; iets verderop was even-
wel een tweede ambtenaar geposteerd en die
schoot op den auto. Toen sprong een man van
den auto af en ging aan den haal, het bosch in,
terwijl de auto doorreed. Toen die tot stilstand
kwam, bleek er niemand meer in te zitten. Deze
noodsprong heeft den bestuurder echter weinig
gebaat, want hij werd spoedig opges,poord en
aangehouden. De auto bleek inderdaad marga-
rine te bevatten, doch er waren ook geen
papieren aanwezig Voor den auto.
Aan den chauffeur werd ten slotte ten laste

gelegd het invoeren uit Duitschland in Neder-
land van een motorrijtuig en het weigeren zich
te laten visiteeren. De politierechter te Zutfen
veroordeelde hem voor het eerste feit tot een
maand gevangenisstraf en voor het tweede feit
tot f 50 boete of 50 dagen hechtenis. Hiertegen
kwam de veroordeelde in hooger beroep en het
[;erechtshof te Arnhem 'vernietigde het vonnis
"an den politierechter en veroordeelde hem
opnieuw wegens het frauduleus invoeren van
den auto tot een maand gevangenisstraf, doch
sprak hem vrij van het mede ten laste gelegde
weigeren van visitatie.

WEgens overtreding der Crisiszuivelwet is
verdachte daarenboven door den kantonrech-
ter veroordeeld en de auto is daarbij verbeurd
verklaard.

Nog een margarinesmokkelaar.
D. te P., machine-bankwerker te Hilversum,

vervoerde in zijn auto Duitsche margarine en
ook zijn auto werd door schoten van de kom-
miezen ontvangen. De voorruit van den auto
werd stukgeschoten, doch verdachte bleef on-
gedeerd, daar hij plat op den bodem van den
wagen was gaan liggen. De politierechter te
Arnhem heeft den verdachte veroordeeld tot
twee maanden gevangenistraf Fegens s!llo!ke-

(Van onzen correspondent.)
's-HERTOGENBOSCH, 24 Mei. - Heden han

.zich voor de rechtbank alhier te verantwoorden
de kantoorbediende A. H. C. uit Eindhoven, se-
detineerd ter zake van het feit, dat hij. op 12
Maart 1923 te Eindhoven gepoogd heeft bij de
Nederlandsche Bank geld weg te nemen door
daartoe gewapend met een stuk ijzeren buis,
die bank binnen te gain en den daar aanwezi-
gen beambte een paar slagen met dat ijzer te
geven, om alzoo gemakkelijker het geld te kun-
nen wegnemen. Hij had zijn voornemen echter
niet kunnen voltooien, daar hij den beambte Sel-
len niet bewusteloos had kunnen slaan, zoodat
deze alarm had gemaakt, waarna de verdachte
gevlucht was.

De overvallene herinnerde zich echter, dat
de verdachte een week te voren reeds een be-
zoek aan de bank gebracht had. De recherche
had toen spoedig uitgemaakt, dat de dader een
zekere C. uit Strijp moest geweest zijn. Hij
werd nog dienzelfden nacht te Wassenaar aan-
gehouden en legde dadelijk een volledige be-
kentenis af, waarbij bleek, dat hij na den over-
val den trein naar Den Haag had genomen.
\ De bankbeambte vertelde, dat indien ver-
dachte's plan gelukt was, hij gemakkelijk een
bedrag van bijna een half ml llioen gulden had
kunnen meenemen, daar dat in zijn bereik was
geweest. Er waren nu echter maatregelen ge-
troffen, waardoor het geld niet meer zoo gemak-
kelijk in 't bereik van een ieder ligt.

De Officier van Justitie, mr. Dub 0 i s,
bracht eerst hulde aan den hoofdagent Van de
Wiel uit Eindhoven, 'aan wien het te danken i~,
dat de dader binnen 24 uur na het feit reeds
gearresteerd was. Hij achtte het gepleegde feit
zeer ernstig. Al heeft verdachte een blanco
strafregister en al staat hij gunstig bekend,
moest spr. toch een gevoelige straf vragen. Hij
eischte daarom vier jaar gevangenisstraf met
aftrek van het voorarrest.

De verdediger, mr. Gerrits uit 's-Hertogen-
bosch, beschouwde de handelwijze van ver-
dachte meer als een dollemansdaad van iemand,
die de dupe geworden is van cle slechte tijden.
Hij yroeg daarom clementie.
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VOOR MES-HEEREN~
EN KINDERKLEEDING! De Kodak Maatschappij op zich alle qetetourneerde

neemt de verantwoordelijlcheid toestellen te vernietigen.

K 0 d a k L t d+ 898

UwRuil verouderde

toestel. in

voor een

moderne "KodaklJ

KODAK 6-20
ANASTIGMAAT f: 6.3
met KODON-SLUITER

De Kodak 6-20 anastigmaat f: 6.3
met Kodon-sluiter is zeer compact.
Door één handbeweging springt de
lens in den juisten stand. Het is het
kleinste toestel voor foto's 6 x 9.

f 24.-; Uwoude toestel: f 19.-PRIJS bij inruilen van

f 5.- krijgen op deze mo-
derne "Kodak".

Laad steeds Uw toestel met
de betrouwbare Kodak-film.
Vooral Verichrome is buiten-
gewoon .snel. Zelfs in de
schaduwen op donkere dagen
maakt U met Verichrome
heldere en scherpe foto's.
Verichrome is als 't ware
voor ons klimaat gemaakt.
Bij een goed toestel hoort
een goede film.

Eerst dan. wanneer U een
"Kodak" bezit, kunt U het
echte genot van fotografeeren
begrijpen.
Bij den fotohandelaar, waar U
het gele raambiljet ziet hangen,
kunt U Uw oude toestel in-
ruilen en een reductie van

Het hindert niet hoe oud of
versleten Uw toestel is, of van
welk merk of fabrikaat; als
het maar een vouwbare camera
is, kunt U haar inruilen.

Dit aanbod is slechts geldig gedurende Mei 1934.

VEILINGGEBOUW DE WETERING, N A A R D,E N.

PRI~IA GELDBELEGGING.
BELANGRIJKE VERKOOPING.

Veiling wegens sterfgeval.
De Notaris C. F. J. HANE- Notaris G. H. A. Snel, te Weesp, zal op DI~SDAG ll1

DOES, gevestigd te Amete.r- JUNI 1934 des YOOl'On. 11 nre in het hotel "De Roskam" t4
dam, zal op Weesp, in het openbaar verkoopen:

WOENSDAG 30 1I1E! 1931, DE KAPITALE nOERENHO}<'STEDE genaamd "De 1\lelk",
dg'e a~~~~~b~~~'''u~~ 't;u~~::::1 koe", met erf, tuin en aanhoorige L'ITMUlSTENDE AAN.
publiek verkoopen: , ' EENGELEGE~ wei- .. en ho?ilanden, .?nder de gemeente

Een onder architectuur ge- vVee",perkarspel, riabij den In aanleg zijnden primaaren weg
bouwd LANDHUIS met aan- 's-Graveland-Weesp naar Amsterdam, tel' grootte van
hooren, ondergrond erf, groo- 2'0,53.90 H.A.; eigendom van den heer E, Galestoo t,VriJ'wi'lllge Verkooping ~~~,fraai aangelegd~n tuin aan J;ta~;3a:.l'ding bij de betaling der kooppenningen op ~,

I I GODELINDEWEG 32 Bezichtiging: de landerijen eiken werkdag, de gebouwen:
M, .T. SCHWEERBEYDER en verdere getimmerten Dinsdags en :Jonderdags van Hl-Ui

BECKE en H. C. JANUS Jr. te NAARDEN (Rijksstraatweg en 2-4 ure.
c.s, Makelaars, zullen op Maan. A'dam-Amersfoort) bij het Ka- Inmiddels uit de hand te koop.
dag 11 Juni.1934, des ,;,vonds daster dier Gemeente, bekend Nadere inliChtingen ve rat r-ek t ~enoel11de Notaris.
na zes Uur In "FrascatI". ten in Sectie D no. 1618, groot 11 ,:::,
overstaan van den Notaris J. Aren. Vrij van huur en in ge-
TH. BRUGMAN, in Veiling brui k en genot te aanvaarden ••••••••• III •• I11•••••• I1~~~ ..
brengen: bij de betaling der kooppen- ~

Het WOONHUIS, bestaande ningen. N V DE ZWAAN"uit Hui~ met Bel-etage, Vrij Te bezichtigen des Dinsdags,
bovenhuls"dTuin, tuinhuis en Donderdags en op den Verkoop- .."
Erve, aan e dag, telkens des namiddags

PRINSENGRACHT 684 va~~:e uY~iichtingen bij ge-
groot 1 ARE 14 CENTIAREN noemden Notaris, Keizersgracht
Te bezichtigen Dinsdags e~ 293, Amsterdam, Tel. 34231, en

Donderdags, alsmede op den bij den deskundlge J. D. R.
Verkoopdag van 2 tot 4 Uur. NIEN ABER, Stationspl. 10,

5162 Tel. 6424, Bus sum, 8404

WETERINGSCHANS 74.
5013

DINSDAG 29 1IlEI 10 uur v.m., 2 uur n.m, en 7% 's avonds
PUBLIEKE VERKOOPING van een goed' onderh. ged. IN.
ROEDEL, w.o. practrt slaapk.ameubl., buffet, schrijft., gasfor-
nuis en gasoven, kasten, serviezen enz. Tevens bijz. groote
partij prima nieuwe ~IEUBELF.iN, w.o. ameubl., dressoirs, tafels,
clubs, bedst., dekens, pracht vloerkl. en wat verder is te hez,
ZONDAG 27 en lIIAAND. 28 Mei van 10 tot 4 uur.
Goeder. kunn. dag. worden ingebr. Op verzoek afgehaald.

A. HACK:oJ, Deurw. M. v. AME'RONGEN, Makelaar. Tel. 3658A2i

Ijs is in Amerika geen luxe artikel,
echter een populair verbruiks-artikel.
Zooals men bij ons koffie en thee ge-
bruikt, zoo wordt in Amerika ijs gegeten.

Ook op dit gebied wenschen wij baan-
brekend te zqn en dit artikel wegens
zIJn bijzondere voedingswaarde onder
ieders bereik te brengen. Daarom
hebben wij besloten de prijzen van ons
prima room-ijs als volgt te wijzigen

KINDERPARFAITS .10e
3 kleuren ijs • • . •

CAFÉ.GLACÉ
met slagroom. • • • ..15 e

PARFAITS
(Diverse soorten ijs met
vruchten en slagroom)

Smaak naar keuze
Parlait-Hema. . • • .,
Parfait-Expresse • • • 35c
Parfait-Advocaat .•.

ICE-CREAM-SODA'S 15e
alle smaken ...•••

IJS·COUPES - met 20c
vruchten en slagroom

COUPES VARIÉES
SORBETS
alle smaken. . . . . .25c Plombière .•••••

Pelikaan . . . • • 35c
Coupe Jacques • • •
Vruchtensalade m. ijs)Mandarijn-ijs .

Ijs-coupe walnoot •. 25c
Us-coupe Zaansche
molen •.••••••

Hemb
Propaganda-coupe

tVrijwillige Verkooping
J. D. PH. HAAL3IEYER,

C. DE ZW AAN CZII. c.s,
Mal<elaars zulleu (ll' "Iaall'
dag 28 1I1ei 1931 des avonds
na 6 uur In net Verkoopi".
kaal "Frascati" ten over-
staan vu n de S'otartsseu H.
J. HARTING en IC ABlIIA
in veiling IJrengon:
Het voortdn re nrt recht vall

ertpacut op den grond, met
den Opstal van:
Nr. 1. Het HUIS met Tuin,
aan de

De lairessestraat 114
I'ad. Sectie U, Nr. 7809,
groot 2 AREN 17 eEN'!'.
Nr. 2 Het HUIS met Vrii

Bovenhuis en TuIn, aan dè

Till YAX VLIBIEX & HEl:liEXSFELDT
1,elzers!<,ra,'llt 4a biJ .Ie Leidschestraat.

Dinsdag 29 Mei 1934 en volgende dagen

BELANGRIJKE VEILING
ten everstaan va n .len Xotaris H. B. SIEBELTS. Tan
maguifieke IXBOEDELS. waa rbü die, nagelaten door
"Wen lIIe,'rouw 'We,l. G. C. J. 'l'EULINGS geb. PU'l'·
'l'ERS, en een inlloedel a izonderl. ge,'eild wordende met
de }'irma R. G. IJZElnIAN Jr. Brillanten, goud en zil·
ver, ourl en mnûeru por-setem en kr lstat, Deventer, Per ..
zlsch e e.a, tapijten, sehilderi.1en, nlauots, vloten, radto-
toestellen, pendules eu beeldwerk. keurtge a.meuhle-
menten en meubelen, brandkasten, SChrijfmachines,
haurûen, va ste waschta îets, enz.
Antieke staa nde gangklok, rraa le antieke meubelen,
Voorts moderne nieuwe ameublementen, menbeIen enz.,
ge"elld wordende met .le lIlakeIaars H. L. en J. HOUT·
llOFF. ten ,'erzoeke v, ,1. 'WelEd. Gen, Heer D. BAL·
]··OOlt'l'. als eenig likwi<lateur van de 3Ieubil.·inr.
ARK. HOU'l'SCHILT K.V. te A'dam.
KIJKDAGEX: Zaterdag, Zondag en ~laandag a.s, Tan

10-4 unr,
CATALOlH;S à, 25 ceut nrkrijgbaar.

Vrijwillige Verkooping.
De lairessestraat 116 G. VAN EGDOM e.s. makelaars zullen ten overstaan van

Notaris VERMOLEN op 4 .Juni in veiling brengen:
Het voortuurend recht "au erfpacht met de opstal van het
ruime goed verlichte

8133 9025

Kad. Sectie U, Nr. 7808,
groot 2 AREN 16 CEN'l'.

BezIchtiging Dondel'dag elI OND'IL"RSTu.r0]) den Verkoopdag van :! • .J. ~ ~
uur. k I l"k tNadere In lîeh tlnjrun ,.e~. geschikt voor garage of wer P aa ts met 6 afzonder 1J - ever·
strekken de Dtrectte- Hake. huren bovenhuizen aan de
laars J. D. TH. HAAL. h t 17 19
~IEYER, 8e WeteringdwafS' 2de Boe.- aaves raat _
straat 36, Tel. 41061 en C. ,
DE ZWAAN Czn., Singel bij de Camperstraat, groot 2 A. ~8 c.A. geheel bebouwd.

, :1l0, Tel. 31953. Huren bovenhuizen f 2700 per .Ja,;,r .. Onderstuk met }ste
"'-.... -: bovenhuis dir. t. aanv. Nadere inltcht.ing'en bij G. v AN
~ 5094 E'GDOM, Vechtstraat 28, Tel. 20074. Bez. Di. en Do. 2-4 uur.

------------ INMIDDELS UIT DE HAND TE KOOP.

••0;
~•

S9!1

Iiad. Sectie E, Nr. 83:;8,
groot 1 ARE' 7 CEN'I'.

Bezlclttlglng Dinsdags,
Donder<lags en op den Ver·
koopdag van 2-4 uur,

Nallere tnttehtlng en ver-
strekken de lIIakelaars J. D.
HAAL"IEI.TER Dzn., ~~e
Wellerlngtlwarsstraat 36, tel.
n061, C. DE ZWAAN Czn.,
Singel ;110, tel. 319.3 en L.
]<'. DELLE BARRE J,.Fzn.,
Hecrengra!'llt .81, tel. 3i694.

U09~~_._--~--- (i

SPEURDER EN SUCCES ZIJN SYNONIEM

J. D. HAALlIIEIJER Dzn.,
C. DE ZWAAN Czn. en L.
)'. D};LJ,EBARRE L.}'zn.
lIlakeIaars, zullen op 111aan·
dag 11 Juni 1934 des avonûs
na 6 uur in het Verkooplo.
ka.aI "Vrascati" ten over-
staan van de Notarissen
l\lr. A. G. LUBB]<;RS en C.
G. POUW in vetllng uren-
gen:
Nr. 1. Het PERCEEL en

Er'l"e, thans ingericht ge·
deeltelijk "oor liantoor en
gedeeltelijk voor het Dr uk-
kersbedrijf, aan de SOJ<KEN SPORTKOUSENUjnbaansgracht 181
Kad. Sectie E, Nr. 8360,

groot 1 ARE 86 CENT.
Nr. 2. Het PERCEEL en

Erve, thans Ing er ieht voor
het Drukliersbedrijf, aan de

Sterke lil d' ecosse sokken,
moderne dessins

per paar •••••. 0.60
2 paar ........ 1.00

Zuiver wol in grijs en
beige

per paar •..•.. 0.60
2 paar : ....... 1.00
kleine stijging per maat

3e looiersdwarsstraat 2 Prima lil d' ecosse en wol in
ellen en smalle streepjes

per paar ••.... 0.80
2 paar .... , ... 1.35

Prima wol met leuke
boorddessins

per paar 0.80
2 paar 1.40
kleine stijging per maat

Kad. Sectie E, Nr. 8357,
groot 98 CENT •

Nr. 3. Het PERCEEL en
Erve tllans i!lgericllt_ voor
het Drukkersbedrijf, aan de

Elandsgracht 109 Moderne blokdessins in
grijs en beige tinten

per paar ...•.• 1.00
2 paar ... : .... 1.70
kleine stijging per maat

Mooie dessins zeer solide
in \!Irijs en bruin

per paar 1.00
2 paar 1.70

Ka(l. Sectie E, Nr. 83:;9,
groot 1 ARE 16 GENT.
Nr. 4. Het PERCEEL en

Erve, thans Ingericht voor
het Drukkersbe,lrijf, aan de

Elandsgracht 107



S'CHERPER PO I_JITIETOEZICHT
IN OSS EN OMGEVING.

MARECHAUSSEE
WORDT VERSTERI(T.

Beter toezicht III de
dorpen' langs den

Maaskant.

Nachtelijke surveillance.
(VMl onzen correspondent.)

OSS, 31 Mei. - Het zal voor de be-
volking van het Noord-Oostelijk deel van
Brabant en wel in het bijzonder voor de
ingezetenen van het stadje Oss en om-
geving een groote geruststelling zijn te
mogen vernemen, dat thans de hoogste
politieautoriteiten in den lande het oogen-
blik gekomen hebben geacht, om de schrik-
barend toenemende criminaliteit in deze
streek op krachtige wijze te gaan bestrijden.

Lang genoeg heeft het ongure element hier
vrij spel gehad, lang genoeg hebben de mis-
dadigers hun roottochteu ongestraft kunnen
volvoeren. Versch ligt nog bij ieder de gruwe-
lijke overval te Oyen in het geheugen, waarbij
de onver-laten zich niet hebben ontzien twee be-
jaarde landbouwers ernstig te mishandelen,
waarbij het eene slachtoffer vrijwel op slag
werd gedood en dit alles slechts voor een lut-
tele buit van veertig gulden.
Vermoedelijk is dan ook dit laatste weer-

zinwekkende misdrijf de oorzaak geweest, dat
men thans in hoogste instantie tot de conclusie
is gekomen, dat deze onhoudbare toestand niet
langer bestendigd kan en mag blijven en met
krasse middelen onverwijld moest worden in-
gegrepen.

De brigade der marechaussee te
Oss zal binnen enkele dagen aanzien.
lijk worden versterkt. Naar wij nit

goede broil vernemen, ligt het in de
bedoeling in deze streek boven het
aanwezige kader een paar detachc-
menten marechaussee te stationneeren,
welke vooral op die plaatsen, waar
het misdadige element tot nu toe
vrijwelongestoord kon opereeren, een
intensieve bewaking zal gaan instellen.

In het bijzonder zal in de dorpen langs den
Maaskant zooals Oyen , Lith, Lithoven. enz.
voortdurend een scherpe controle worden uit-
geoefend, waarvoor vermoedelijk te Lithoyen
een detachement marechaussee zal worden ge-
huisvest. Ook de brigade te Oss zal met een
aantal manschappen worden versterkt, wier
taak het voornamelijk zal zijn de ongure ele-
menten onafgebroken te "schaduwen" en als
het ware voortdurend te omringen en hen op
deze wijze te beletten hun wandaden ten uit-
voer te brengen. Voorts ligt het in het voor-
nemen voor Oss en omliggende dorpen dag
en nacht een uitgebreiden surveillancedienst in
te stellen, 'waarbij met de rijksveldwacht en de
gemeentepolitie der diverse dorpen ten nauw-
ste zal worden samengewerkt. Men hoopt op
deze wijze de daders van de talrijke roofover-
vallen, die vooral den laatsten tijd in Oss en
omgeving zijn gepleegd, op heeterdaad te kun-
nen betrappen en bovendien verwacht men van
deze krachtige maatregelen dat zij ook ten
opzichte van de misdadigers preventief zullen
werken.

De bevolking vertrouwt, dat ook de justitie
bij deze energieke bestrijdingspogingen de
voetsporen van de politie-autoriteiten in dezen
zal volgen en men er dan ook niet van zal
terugschrikken om zware straffen aan de mis-
dadigers op te leggen.

Ongetwijfeld zal het doortastend optreden
van het versterkte corps marechaussee haar
goede uitwerking niet missen en door een
zware straf zal er de schrik bij de misdadigers
wel inkomen, want dat is in de eerste plaats
hard noodig. Het gespuis heeft in deze streek
te weinig ontzag voor de straffende hand van
Vrouwe Justitia. Want juist in het ongestratt
blijven van de misdaad ligt het gevaar voor
een toenemende criminaliteit.

Velen zijn van meening dat de mededee-
lingen van den gepensionneerd kolonel der
marechaussee den heer P. Tho m son, die
eenige weken geleden in ons blad verschenen,
de motieven zijn geweest voor de komende
maatregelen. Van bevoegde zijde vernamen wij
evenwel, dat het reeds lang in de bedoeling
van de hoogste politie-autoriteiten heeft ge-
legen om tot een krachtige bestrijding der
misdaad in deze streek over te gaan. Het toe-
nemende aantal misdrijven van den laatsten
tijd gaf uiteindelLik den doorslag tot de uit-
voering van deze plannen, welke kolonel
Thomson ons zoo plotseling en onvoorbereid
heeft geopenbaard.
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ONTWERP OMZETBELASTING IGRUWELEN IN
AANGENOMEN. SZETSJWAN.

p8stemmen
, ,

voor.

GROOT SUCCES
'VOOR MR. OUD.

r Die wijzigingen zijn in hoofdzaak
! '(Ievolgende: Uit de tabel van weelde-
artikelen - de tabel A - zijn ge-
schrapt beelden, die niet zijn massa-
producten, doch kunstwerken, terwijl
verder eerst linoleum van meer dan
, 4 m.M, în plaats van meer dan 2 m.M,
dik als weelde zal worden beschouwd.
. Aan de tabel van artikelen, die zijn

I vrijgesteld van omzetbelasting - de
tabel B -, zijn toegevoegd bloembol.
len, boeken, geneesmiddelen, dec-

, trische energie voor straatverlichting
en voor industrieele, Iandbouw- en
hemalingsdoeleinden.

Tabel A.
Ret schrappen van de "beelden-kunstwerken"

itit, dè Hist dei "eelde-a<"tikelen iel te dl!;!lken
.an .een amendement-IJzerman, dat: de minIster

!Overnam, ol'n.dát hij voelde voor het argument,
4at de beeidhouwkunst niet zwaarder moet
'W<mlen belast dan de schilder- en grafische
kultst. De verzachting ten aanzien van het lino-
. le.um is een g<evo!gvan een overgenomen amen-
idement-Kortenhorst .•

Veel grooter dan het aantal geslaagde ia
echter het aantal m i s I u k t e pogingen om
Wijziging te brengen in de lijst der weelde-
.rtikelen. De heer Kortenhorst b.v. vond een
ibrandkast ei~nlijk geen weetde-artikel en had
voorgesteld deee uit de tabel A te schrappen.
Minister 0 u d, die zich verzette tegen wat hij
noemde "uitholling" vall; de weeldebelasting,
ontraadde dat amendement echter, waarop de
heer Kortenhorst het introk. Precies denzelfden
weg ging een ander amendement van zijn .hand,
dat beoogde electrische ventilatoren ink a n-
t 0 I'~ n te schrappen.

De tabel noemt als weelde-artikel o.m. das-
sen, ge, dee I t '+ I ij k vervaardigd van natuur-
zijde. Voor dat gedeeltelijk wilde de heer Kor-
tenhor st lezen : g I' oot end e e,I s, maar de
minister legd€ uit, dat het practisch onuitvoer-
baar zou zijn om uit te, maken hoevéél natuur-
zijde een das bevat.

Daarmede was ook aan dit amendement de
..(l3JS omgedaan. Meer strijd was er over het
voorstel van den heer Ter Laan om electrtsche
kookapparaten en broodroosters te schrappen.

Minister Oud meent, dat electrisch koken
blijk geeft van een hoogere draagkracht, omdat
het een dure aangelegenheid is, doch in de
Kamer was niet Ieder het daarmede eens. De
heel' en v. d. Waerden en Bierema wezen er op,
dat men ten platte lande, vooral in. de dorpen
waar men het gas "heeft overgeslagen", veel
gebruik maakt van electrische apparaten en dat
daarvoor in bepaalde provinciën krachtig pro-
paganda wordt gemaakt. '

De minister, die tot aller verwondering Gen
steun kreeg van den plattelander Vervoorn,
hield echter voet bij stuk en smaakte het ge-
noegen het amendement te zien verwerpen met
52 tegen 30 stemmen. Met 60 tegen 21 stemmen
besliste de Kamer, dat ook goadkoope elec-
tr ische klokjes niet uit de weeldeli,ist zullen
worden gelicht, zooals de heer J. ter Laan
wilde. De heer Te!' Laan was niet gelukkig met
zij;:! amendementen: goedkoope kiektoeatel!etjes
deelden het lot van de klokjes. Dit amendement
werd ingetrokken, evenals een amendement-
Ter Laan, dat beoogde el,ectrische haarden be-
neden f 60 en centrale verwarming vall de
tabel A af te voeren. De minister ziet nl. In die
verwarmingsapparaten een weelde-element. al
hebben tegenwoordig ook arbeide·rswoningen
centrale verwarming.
De Kámer 'kon dezen middag bij den onver-

murwbaren minister weinig bereiken, althans
voor. zoover het de weeldebelasting betrof.
'Volgens de tabel zijn weelde-artikelen hor-I

toges van goud en· platina en lijfsieraden.
Schrap die artikelen, want zij zullen In het
'buitenland gekocht worden en bij den invoer
zal men trachten de belasting te ontduiken
ried de heer Kon{enhorst. .. ' '

Ware weelde:
De minister wees er echter QP, dat dit nu \

weelde-artikelen bij uitnemendheid zijn en dat
ook in het buitenland belasting op dergeiijke
voorwerpen wordt geheven. De heer Korten-
horst trok daarop ook dit amendement in, en
daar hij begreep, dat de minister om dezelfd~
reden bezwaar zou hebben het bon t te

De joodsche Invalide
,doet een
weldadig

beroep op
Nederland.

(Zie pag. 5).

6stemmen

(Van onzen correspondent).
to ALPI-I:IDN ca. cl. ~:~~: 13 Be-pt. ~- De w~
zaamheden voor den aanleg van de nieuwe
spoorlijn Alphen a. d. Rijn-Gouda zijn thans
zoover gevorderd, dat de opening van de lijn
tegen den volgenden zomerdienst. dus op 15
Mei 1934 tegemoet gezien kan worden. Dezer
dagen wordt de bouw van de stations Boskoop en
Waddinxveen aanbesteed. Het schijnt in de be-
doeling te, liggen, zoodra de lijn gereed is, ook
rechtstreeks treinen te laten loop en van Leiden
naar Gouda, waarbij dan te Alpen niet behoeft
te worden overgestapt. Deze treinen zullen dan
stoppen aan de stations Boskoop en Waddinx-
veen en enkele treinen ook aan de halte Zyper-
sluis.

Door communisten
bedreven.

tegen.
Meer dan 200.000 personen ver-

moord; honderden levend
verbrand.

De minister van Elnanelën,
die als eerste door dr, ('olijl1
gecoJIIIJlimenteerd werd,

SJANGHAI, 13 Sept. - De Chinee-
sche communisten hebben ware hloed-
baden aangericht in Noord·Szetsjwan.
In de steden Toengkiang,· Nankiang

en Patsjoeng zijn meer dan 200.000
personen met middeleeuwsche ruw-
heid vermoord.
Te Peijangpa, ,een dorp bij Patsjoeng, zijn alle'

inwoners vermoord, met uitzondering van
zeven, bedelaars, die zich bij de communistetl .
hebben aangesloten.

Ini Tsjangsji 'zijn 600 inwoners levend
brand. terwijl 700 bewoners van Tahak een
naburige stad, hetzelfd'e lot ondergin", n. In
Nankiang, dat het meest van de benden heeft te
lijden gehad, zijn de goederen, die in een pak.
huis, waren opgeslagen er uit gehaald en de
lijken van d€ vermoorden er opgestapeld.

In Patsjoeng zijn 1600 mannen opgehangen
en hun familieleden door de bandieten wegge-

voerd.
~ materleele schade, veroorzaakt door dit

barbaarsche optreden der communistische ban-
dieten, wordt op meer dan twaalf millioen gul-
den geschat. _!, (Reuter.)

Ongeduldig wachten de strak gespannen ballons op het vertreksein voor den wedstrijd om den Cordon-Bennert-beker, de
roemrijkst~ trofee, die een ballonvaarder kan. veroveren. Ruim een week na het verlaten van Chicago was het bekend, wie (ie
winnaars waren, n1. twee Polen, die 1300 K.M. hadden afgelegd en in een onbegaanbaar gedeelte van Quebec waren gedaaI

Zij moesten een wandeling van 200 K.M. maken, om het dichtst-bijzijnde station te bereiken.

• oss.DE CR.IMINALITEIT

schrappen, ook aen amendement, dat dit laatste
beoogde.
Bij zitten ell opstaan werd een amendement-

Ter Laan om de bont-
mutsen, zooals vis-

schers, boeren cu arbei-
ders dragen, af te voe-
ren, verworpen. De heer
J. ter Laan blééf aan
het woord. Vóórdat er
over gesproken was,
trok hij, gezien den
geest van minister en
Kamer, een amende-
ment in zake koelkasten
in. Hij handhaafde el'
echter een, dat goed-
koope damestasch,ies J. ter Laan

betrof; het werd tutus-
sehen verWorpen met 54-23 stemmen.

Toen gaf de heer Ter L a a n den moed op:
een voorstel in zake radiotoestellen trok hij
in. De heer Kor ten h a I' s t hield echter vol: i
,eauvooli'g~ ·~ub ...'.tj~,l met een Q8nvG.ill!ig
randje duurder hout opgesierd, behooren toch
niet als weelde belast te worden, meende !iij.
Toen de mintster had betoogd, dat'hij 'om een
grensgeval toch geen andere omschrijving kon
aanvaarden, waardoor hij iets zou moeten mis-
sen, dat wèl ouder weelde zou vallen. trok de
heer Kortenhorst ook dit amendement in. Dee-
moedig vroeg hij 's ministers gunst voor zijn
laatste op deze tabel: linoleum eerst boven
4 m.M. in plaats van boven 2 m.M, dikte als
weelde te beschouwen. De heer Ter Laan
steunde dit voorstel.

"Een mtnister van Financiën zou eigr-ulifk
een hart van steen moeten hebben." verzuchtte
de heer Oud. Intusschen toonde, hij, dat het
zij.ne van zachter substantte is: hij nam het
amendement over.

(Zie verder pag. 6.)

'(Van onzen parlementairen redacteur).

's-GRAVENHAGE; 13 Sept. - De Tweede Kamer heeft,
nadat nog enkele wijzigingen zijn. gebracht in de' tabellen,
die de goederen bevatten, welke als weelde-artikelen wor-
den beschouwd en welke van de omzetbelasting zijn vrijge-
steld, het ontwerp-omzetbelasting aanvaard met 68 tegen 6
stemmen. (Tegen de c.p. en de heeren Sneevliet (r.s.), Arts
(r.k.v.) en Vervoorn (p.p.).

NIEUWE SPOORLIJN ALPHEN.
GOUDA.

Eerstdaags aanbesteding van
twee stations.

AUTOBUS IN BOTSING
MET EEN TRAM.

De autobus was bij het uitwijken voor eenige
voetgangers, die den weg overstaken, naar
links uitgeweken en werd door de tram gegre-
pen en over een afstand van ongeveer dertig
meter meegesleurd. De autobus kantelde ver-
volgens om. Verschillende inzittenden van de
bus werden min of meer ernstig gewond. Onder
de passagiers ontstond groote consternatie.
Eén van hen, die de botsing zag aankomen, had
nog 'tijd kunnen vinden om uit den wagen te
springen.

De gewonde passagiers konden gemakkelijk
door het noodluik naar buiten komen. Onmid-
dellijk toegeschoten hulpvaardigen waarschuw-
den dr. Vader, die dicht bij de plaats waar het
ongeval gebeurde, woont, zoodat spoedig de
drie gewonden konden worden geholpen. Een
jongeman, de achttien-jarige Kruier uit Schie-
dam, had vrij ernstige wonden aan hoofd en
handen gekregen, zoodat men het raadzaam
achtte hem naar het ziekenhuis aan den Cool-
singelover te brengen. Twee oudere mannen,
die lichtere wonnen aan het hoofd hadden ge-
kregen, konden na doordr. Vader te zijn be-
handeld, hun weg vervolgen. Het tramverkeer
ondervond zeer groote stagnatie. De bus is la-
ter door een takelwagen van de tram wegge-
sleept.

ERNSTIG ONGEVAL TE
ROTTERDAM.

Het voertuig gekanteld. - Drie
inzittenden gewond, van wie

één ernstig. '
•

(Van onzen correspondent)
ROTTERDAM, 13 Sept. - Hedenmorgen om-

streeks acht uur heeft op den Schiedamsche-
weg nabij de Kuipersstraat een ernstige bot-
sing plaats gehild tusschen een motorwagen
van lijn 8 en ean autobus van de N.V. Auto-On-
derneming "Luxe", die een dienst van Schie-
dam naar Rotterdam onderhoudt.
Drie passagiers van de autobus liepen kwet-

suren op.

Op den' Sehiedamscheweg te Rotterdam is gistermorgen een autobus, na een
botsing met de 'tram, gekanteld; Drie inzittenden van de bus werden gewond;
een van hen werd met een ambulance-auto naar een ziekenhuis zebracht Het

, ~ .
tramverkeer ondervond zeer groote vertraging.

SEDERT onheugelijke tijden heeft de
, Noordbrabantsche stad Oss een treu-
rige vermaardheid. \Vat is haar raadsel?
Hoe werd zij een centrum van misdadig-
heid? Wij vonden dr. ]. Cas par i e,
den psychiater van de Bossche rechtbank,
bereid op deze vragen een antwoord te
geven. De schrijver is in ons land waar-
schijnlijk de beste kenner van het pro-
bleem, daar hij zich bijna een men-
schenleeftijd bezighoudt met de mis-
dadige elementen uit de Össche streek.
Zijn artikelen, waarvan wij heden het
eerste publiceeren, zullen ongetwijfeld
onzen lezers belang inboezemen.

In
• haar raadsel?Wat IS

MEN I(ENT DE
FEITEN~

MEN I(ENT DE
DADERS.,

Maar het juridisch bewijs
ontbreekt.

.r' Het trekt meer en meer de aandacht
"an hee1 1t'ét Neded'andBche volk; Jat

\n en in de omgeving van het .kleine
Braba~t8che stadje 0' ~s ~oo vele en
zoo zware misdaden ~ordén begaan.
De wijze waarop daar menschen wor-
den vermoord en afschuwelijk ver-
minkt, vervult ieder weldenkend
mensch met walging en afschuw. En
wat ons in deze'streken en vermoede-

Dr. J. Casparie.

lijk ook ieder die eischt dat de misdaad
wordt gestraft nog het meest prikkelt
is wel, dat het zoo dikwijls voorkomt
dat politie en Justitie er niet in slagen
het noodige bewijsmateriaal bijeen te
brengen om tot een veroordeeling te
komen. Men kent precies de schuldi'.
gen; men weet bij eIk geval de daders;
maar het juridisch bewijs is steeds niet
te leveren.

Terecht vraagt men zich af wat van dal
alles de oorzaak is, en men is uien wsgierig
naar de psyche van die menschen; men wil
weten of zich daar in dat kleme ('entrum
misschien een convoluut van misdadige krank-
zinningen ,of krankzinnige misdadigers op-
houdt. Maar dan verder: waarom die {.lemèn-
ten zich d a a I' nu juist verzameld hebb~n.
Ik ben al dadelijk in staat als, psychlater.

die gewoonlijk wordt aangewezen de Rechts-
collega's als expert voor te lichten. en die
bovendien Ieeds bij na dertig jaren als ge-
neeskundige bij de gevangenissen te 'a-Her-
togen bosch heeft gewerkt en 'al die Ossche
vrienden' reeds' vele jaren heb zien komen en
gaàn; ik ben al dadelijk in staat te verktaren.
dat de misdadigheid -In en om 0 ss' niet een
psycho-pathologischÊm achtergrond' heeft,

'Zoo g~ed als nooit wordt voor een van die
heeren èen onderzoek' naar de geestvermogens
gelast. En I)ijna ncctt. vind ik· termen den
Rechter t~ advieeeren een van die Ossene b~n-
de psychiatrisch te doen onderzoeken. Als
psycho-patheloog behoef ik hier dus niet te
schrljven. Dat dergelijke mensch en psychisch
gedegenereerden zijn, dat moreele en ethische
onvolkomenheden bij hen zijn aan te toonen.
spreekt wel vanzelf.

Maal' hier wordt een vrij groote dosis intel li-
gentie misbruikt tot list en sluwheid in het
plegen van misdaden tegen het leven en den

eigendom tot het plegen vin inbraken, dief-
stallen etc. etc.

De solidariteit, het goed georganiseerde
complot, de onherroepelijkheid van hun
bedreigingen en de uitvoering daarvan
maakt die groote familie van misdadige
elementen tot een hoogst gevaarlijke.
brutale en meer en meer op een Ameri-
kaansche bandietengemeenschap gelijken-
de bende.

Ik zeg dat het een groote "familie" is, en
dat bedoel ik in den waren zin des woords,
want allen zijn door den band van bloedver-
wantschap min of meer verbouden, ell de
misdadigheid erft van vader op zoon over, en
de Z.g. huwelijken worden onder elkaar ge·
sloten, en de familieleden betrappen elkaar
met de niet wettelijk aan hen verbonden
vrouwen, en die vr-onwen T!Jn weer dè oorz~al(
van mannentwist, van moord en doodsnag.
Maar, toch zijn ze solidair: ze verraden el,

I kaar niet, en ze bedreigen hen, die getuigen
kunnen, met moord. En vroeg of laat houden
ze woord. Ze staan als één man vijandig tegen
'ove.r alles wat poütte en justitie is. En de
openbare macht moet "veine" hebben zal het
gelukken deze in hun vak door knee de men-
schen te pakken te krij gen.
Wij kennen de Ossenaren die in het Huis

van Bewaring worden ingesloten dadelijk. Het
zijn geen lastige menschen, een beetle onver-
schillig, ja, maar rustig en zeker. Ze zijn be-
leefd, ijverig in hun werk, praten veel en op-
gewekt, zelfs niet onintelligent, maar zeggen
nooit een woord als men het gesprek wil
brengen op het strafbare feit. Als vaste klan-
ten zijn ze doorkneed in het klop-gesprek van
cel tot cel. De Ossenaren moeten ver van elkaar
zitten, dat weten we nu eenmaal. Ja, bijna
elke, mits psychisch niet zieke, preventieve
gevangene gedraagt zich als een schaap of
een kind. En ook van onze Ossche klanten
zou men als ze in de cel zijn niet ?;e.ggen, dat
'ze tot zulke afschuwelijké dingen in staar zijn
wanneer ze in' eigen milieu leven. Ze hebben
een soort van zekerheidsgevoel, dat in hun

wezen is uitgedrukt. "Ge mot ons toch weer
loslaten" spreekt uit hun kalme en rustige
houding. En helaas hebben zij al te 'vaak ge-
lijk.
We vragen ons af wat is de oorsprong van

dit verschijnsel?
Er zijn in Brabant meer misdadigers-

nesten. Ik noem bijv. het ..Heike" bij
Rucphen. Lieden. veel minder intelligent
in den regel dan' de Ossenaren; menschen
met vaak interessante : psychische en
lichamelijke degeneratieteekenen. Ik herin-
ner mij een familie van misdadigers uit die
streek met polydactylie (meervingerigheid)
waarvan ik indertijd verschillende X-foto's
nam.

Maar de verklaring uit die streek wordt
gegeven doordat "het Heike" een geschikte
plaats en ruimte was voor zigeuners en zwer-
vers, voor woonwagenkampen en ander no-
maden-volk; waarvan een gedeelte is blijven
hangen. Ook voor Deurne en omgeving schijnt
daarin de oorsprong te zoeken te zijn van de
hooge criminaliteit. Maar voor Oss en om-
geving moet de bron toch ergens anders ge-
zocht worden. Men heeft wel beweerd dat Oss
in den Spaanschen tijd een vrijstad was ge-
weest, waarheen misdadigers min of meer
veilig de wijk konden nemen. Historisch is
daarvan 'evenwel niets vastgelegd.

(Zie verder pag. 6.)

Kwart van het crisisverlies
herwonnen.

NEW YORK, 13 Sept. - De leider van
de Nira, generaal Johnson, heeft medege-
deeld, dat 85 procent der werkgevers zich
bij de Nira hebben aangesloten en dat het
land voor een vierde het terrein heeft her-
overd, dat tijdens de crisis is verloren.
Hedenmiddag zullen alle beurzen en

zaken gesloten zijn wegens een over win-
ni.ngsparade, die 25,0.000 werkgevers en ar-
beiders langs Fifth Avenue zullen houden.

JAPAN VERLANGT
VLOOTP ARITEIT.

85 % DER WERKGEVERS BIJ
DE N. I. R. A.

MET ENGELAND EN
DE VER. STATEN.

"Verdragen van Londen en Washington I
onvoldoende waarborgen voor

's lands veiligheid".

TOKIO, 13 Sept. - De Japansehe
minister van Marine, Osoemi, heeft
aan United .Press ~edegedeeld, dat
Japan op 'de eerstkomende inter.
nationale conferentie om herziening
van de verhoudingscijfers voor de vloot
zal vragen.
De minister zeide zeer ontevreden te zijn

over de verdragen, welke de verbouding van de
-vloot van Japan tot die van Amerika en Enge-
land stellen op 3: 5: 5. "Ik zie geen reden". aldus
de minister, "waarom·'ons land voor altijd te-
vreden zou blijven met een vroeger geteekend
verdrag. W~ihebben het Londensche vlootver-
drag slechts voorwaardelijk gateekend en ons
laten leiden door den wensch. de menschheid
te dienen: om dezelfde reden teekenden wij ook
het vlootverdrag van Washington. Deze ver-
dragen vormen thans 'een onvoldoenden' waar-
borg voorde veiligheid van het Japansche rijk.
be internationale toestand is gewijzigd sedert
de verdrà'~en Zijn opgesteld."

__ ---(United Press).

VERMISTE KNAAP NOG NIET
GEVONDEN.

Vergeefs gedregd in Coolhaven,
ROTTERDAM. 13 3ept. - Hedenmorgen is

de rivierpolitie om acht uur wederom begon-
nen met het dreggen in de Coolhaven, ten ein1fl
te zoeken naar het vermiste vijfjarige jongetje
'Jac. Takkebos. Een ,snot aantal schepen, dat
in de haven ligt, wer I verhaald. Nadat men
wederom urenlang had gedregd en niets werd
gevonden, is het werk gestaakt. Èr is thans
eenige twijfel - gerezen of het ventje wel in
de Coolhaven Is verdronken. De politie zet het
onderzoek met kracht III andere-rtchting voort.

DE BILT VOORSPELT:
Koeler weer en regenbuien.

DE BILT. 14 Sept. - Het weerbericht
voor heden luidt:

Matige Noordelijke tot Noordweste-
lijke wind; betrokken tot zwaar bewolkt.
regenbuien; iets koeler.

Verdere' vooruitzichten: Koel met
regenbuien.
Voor tempet-atuur en barometerstand

zie pag. 6.

HET DRAMA TE MUIDEN.
(Van onzen correspondent).

WEESP, 13 Sept. - Naar wij vernemen is
de toestand van burgemeeater DeR a a d t
gunstig. Gistermiddag is de patiënt een half
uur op geweest, hetgeen hem goed bekomen
is. Wethouder Hot ten tot maakt het ook
goed. Zijn toestand geeft geen reden tot be-
zorgdheid. De toestand van den heer G. de
Beu s is onveranderd, dus niet slechter ge-
worden. De patiënt is evenwel nog steeds niet
buiten levensgevaar.
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Millionnairs ruinder
• aantal .InWetsontwerp om deze te kunnen

weren door de Tweede Kamer
aangenomen.

1 --

IN 1931-32 WAREN ER
RUIM DUIZEND.

MET 41 TEGEN 16 STEMMEN.

(Van onzen parlementairen redacteur)
's·GRA VENHAGE, 13 Sept. - Na

tamelijk heftige debatten heeft de
Tweede Kamer gisteravond met 41
tegen 16 stemmen (tegen de S.D.A.P.
en de communistische groepen) het
wetsontwerp aangenomen, dat door
een aanvulling van de Hooger Onder-
wijswet beoogt tegen te gaan, dat Ne-
derlandsche studenten door buiten-
landers geen plaats kunnen vinden in
lahoratoria en collegezalen.

De heeren V a TI der W a er den en Boo n
gingen onmiddellijk tot den aanvalover. De
heer Van der Waerden meende, dat door dit
ontwerp het asylrecht wordt aangetast. Hij
sprak van een verdamping van het asylrecht
en hertnnerde aan de gastvrijheid die Neder-
land in vroeger eeuwen aan buit.en landsche
refugiés heeft verleend. Thans komt men echo
ter met een maatregel als lD DOg geen ander
land werd getroffen. D€ heer Van der Waer-
den sprak zelfs van de invoer ing van een nu-
merus clausus. Refugiés worden geweigerd die
hier rust trachten te vinden. ZIJ zullen ge-
noodzaakt zijn terug te gaan naar hun COD-
centratiekampen. Dit is geheel lD strijd met
de tradities van gastvr-Ijheid 1D ons land.

In Bloemendaal, Maarn, RozendaaJ
en Wassenaar zijn de grootste

vermogens.
De Iaatstverschenen staeistlek der inkomens

en vermogens ID Neder-land Over 1931/32 geeft
belangwekkende cijfers over de dalmg der ver-
mogens in Nederland

Het totale bedrag van het rüksverrnogen be-
droeg i 14 300 209 000 (v j i 15623203000)
met 194 227 aangealagenan (v. J 197501) en
een opbrengst in hoofdsom van i 13 497 000 (v
j i 14 831 000). BIJDa 44¥Z pCt (v, J 4313) der
aanges lagenen hadden een vermogen van
f 16.000 tot i 30.000, ruim 23% pCt. (iets min-
der dan v. j) van i 30 000 tot t 50 000, enz

Het percentage daalt met het stijgen van
het vermogen, zoodat slechts 0.54 pCt. van de
aangeslagenen een vermogen hadden van
f 1.000.000 en hooger. Het get a I m i Ili 0 n-
n a irs bed roe g 1057 (v. j. nog 1306) met
een tot a a I ver m 0 gen van i 2 322 507 000
(!2 931 224 000).
De bijna 44% pCt. der aangeslagenen voor

vermogens beneden f 30000 bezaten bijna 13
pCt. (11 61) van het totaal-vermogen en betaal-
den bIJDa 8 pct (723) van de totaal-opbrengst
der belasting, terwijl 342 pCt. (3.79) der aan-
geslagenen voor vermogens van i 300 000 en
hooger met 3528 pCt (3845) van het totaal·
vermogen 3725 pCt. (4035) van het totaal-be-
drag der belasting voor hUD rekening namen

Evenals ten aansten van de inkomens, had
van, de provineren Drente het laagste vermo-
gen met 158 pCt van het totaal en Zuid-Hol-
land het hoogste met 31 55 pCt van het totaal
Voor Noord-Holland was dit 2244 pCt, voor
Zealand 257 pCt, voor Utrecht 7.72 pCt.
Van de dne grootste steden had Rotterdam

het hoogste percentage (39.35) vermogens van
i 16 000 tot f 30.000 (Amsterdam 35.92 en
's-Gravenhags 3068); 's-Gravenhage had het
hoogste percentage (358) vermogens van
i 500.000 en hooger (Rotterdam 3 32 en Am-
sterdam 3 13).

In het grootste aantal gemeenten (296, v. j.
295) was het gémiddeld vermogen van f 40000
tot f 50.000. In slechts vier gemeenten (6) -
Bloemendaal, Maarn, Rozendaal en Wassenaar
- was het gemiddeld vermogen f 200 000 en
hooger Het hoogste gemiddeld vermogen had
Rozendaal met f 375000 (i 393 000), het laag-
ste Montfort (L) met f 19 000 (v, 1 Vlodrop
met f 19.000).

Te Amsterdam bedroeg het gemiddeld
vermogen j 104 000 (i 113,000), Rotterdam
f 112.000 (f 115000), 's-Gravenha.ge i 116.000
(f 131 000), Utrecnt i 80 000 (i 88000), Gronm·
gen f 71 000 (f 76 000), Haarlem i 75000
(f 83 000), R~lksgemiddelde f 74 000 (f 79.000)

De klok terug.
Neder land zet de klok terug, voegde de heer

Boo n hieraan toe. De heer Boon heeft nog
mets van een grooten toeloop van buttenland-
sche studenten gemerkt, althans in Leiden
met.

Deze maatregel is in strijd met alle tradities
en in net bij-
zonder met de
wetenschappe-
Iijke traditie.
ZIJ beteekent
een groeten
stap terug. De
heer Boon

merkte op, dat
deze wet eigen-
llJk een lex-
Westerman

kan heeten.
De heer Mar·
ch ant was
over dere felle
oppositde'zteht-
baar gebelgd
en l:tb sprak
aanvankelijk
op vrij heïtl-
gen toon van
een ,,[>pgebla·

zen opposttie op voetspoor van een adres
der hoogleeraren " Die oppositie is hier vol-
komen foutief. ,De feiten ZIJn, dat zlch bijv.
voor tandarts reeds 120 vreemdelingen hebben
opgegeven

JIr. H. P. lIIarchallt.

HET NIEUWS VAN DEl\
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DUITSCHE CAlVIPAGNE,

TEGEN HONGER EN
I(OUDE.

Eerste Zondag vail de maand
wordt gewijd aan de

werkloczen.

WEER DRIE STATEN "NAT".

Zelfs Minnesota, dat Volstead
afvaardigde, omgeslagen.

NEW YORK, 13 Sept. - Reeds 29 AmenkaaD-
sche staten hebben zich thans UItgesproken voor
de opheffmg van het drankverbod; nog zeven
staten moeten eveneens tot intrekkmg beslui-
ten, opdat de Volsteadwet kan worden herroe-
pen.

De grootste ommekeer valt wel waar te
nemen in den staat Minnesota, die den vungen
drankbestr ijder Volst_d naar het Congres
heeft gezonden en thans lIl)de verhoudmg van
twee tegen een vóór afschaffmg stemde. In
Marj land was de verhouding zelfs Lien tege!!
één, terwijl ook in Colorado de meerderheid
vóór afschatting overweldigend was.

Het ontwerp heeft geen andere bedoeling
dan om voorrang te geven aan Nederlandsche
sru:lenten. Hoe moet men dat doerrr De ml'-
nister ziet geen kans dit anders te regelen
dan hij thans gedaan heeft. Men heeft er be-
zwaar tegen gemaakt, dat een exorbitante macht
wordt gelegd in de handen van één man.

MOSLEM-PROTESTMEETING
TR,BOMBAY.

De minister houdt echter Datuurlijk voeling
met de hQ.ogleeraren en moet nu eenmaal die
macht hebben om te voorkomen, dat Neder-
landsche studenten door buitenlanders worden
verdrongen.

IERSCHE LABOUR PARTY
STEUNT DE VALERA.

Algemeene verkiezingen
thans van de haan ?

LONDEN, 13 Sept. - De Iersche arbeiders-
partij heeft thans definitief besloten de Valera
en de Flanna F'ail-regeer ing te steunen AlE ge-
volg van dit hesluit verwacht men, dat geen
Irgemeene verkiezingen zullen worden geh ou-
(len, zooals door de vereenigde oppositie-par-
tl.ien was geëischt.

WOROL
De ~Jöndrtasta
, DOOS ZO CT.- TUBE 35 EN 60 CT. I
(Ingezonden Mededeelmg) 6260

FEUILLETON. Na het vinden van dIt knipselboek, vroeg
de lDspecteur aan mIJn chent, of hi] lets WiSt
van de vrouw Emily Wlls{)n, wier dood JUIst
bekend geworden was HIJ antwoordde dat hi]
haar Dlet kende.

Dat was niet alleen een leugen, maar een
groote dwaasheId. Men kan er van zeggen:
e'étaIt plre qu'un crIme, c'était une faute!

"Ik werd door dIe vraag van den IDspecteur
overrompeld Ik had aan miss ThrIng nog TIlet
verteld, dat ik getrouwd was. MIJn plan was,
biJ de eerstvolgeDde samenkomst met mijn
vrouw, haar te vragen van mIJ te Willen
schelden. En toen hoorde Ik van haar plotse-
lmgen dood. Het deed mil verdi let, want hOe-
wel WIJ zoo weimg gemeen hadden, had Ik
voor haar geen andereD wensch dan een ge-
lukkig leven. Doch haar dood maakte mIJn
positIe tegeDOVer miss Thnng veel gemakke-
llJker en eenvoudIger en Ik kon op dat oogen-
blik DIet lllzlen, welk nut het zou hebben,
miJn betr kkmg tot haar bekeDd te maken"
"Begreept ge daD niet," werd hem gevraagd,

"dat men u vaD medeplichtigheId aaD haar
dood zou kunnen verdenken, als bekeDd werd,
dat ge haar man waart?"
"Daar heb Ik geen oogenbllk over gedacht

Als ik tIJd tot nadenken gehad had, zou Ik
begrepen hehben, dat de polltle niet zonder
reden dIe vraag deed, of er verband was tus-
schen mrs. Wilson en mij. Maar ik had geen
tiJd tot nadenken. MlJn eemge opwellmg was,
de vrouw, dIe Ik had liefgekregen, onaan-
genaamheden te besparen Zoodra mil het
kDlpsel-album werd voorgelegd, heb Ik alles
eerlijk bekend."
Haswell zweeg een oogenbllk en vervolgde

toen
, Ik vraag u, dames en heeren Juryleden, dit

te aanvaarden als de waarheid Hoe gIl of
Ik m zulke omstaDdlgheden zou hebben
gehandeld, weet Ik lllet Maai leder nalmaal
meDsch zal deD Impuls kunnen beglijpen, om
bUlten zulk een VI eesellJke zaak te Willen
lJllJven.

DE VROUW IN HET ZWART.
Naar het Engelsch

van
HERBER'f ADAMS.

3
Alleen is er een brief mgekomen van Iemand,

die zich Jane VerIty noemt èn dIe zegt te weten
dat WIlson dIen avond III ZIJD eigen auto
gestapt is hi.) den schouwburg en er in Ham-
mersmith als vrouw IS uitgekomen. MîJnheer
de President heeft u gezegd, aan dien brief
niet de minste waarde te hechten en dat zult
ge zeker DIet doen. Een dergeli.J"l\e verkla-
nng, zonder bijvoeging van overtuigende be-
wiJzen, kaD alleen door een boosaardig, zwak-
zinnig mensch gedaan worden. Ik hermner u
et allee!! aan, omdat ik u zeggen wil, dat alles
in 't werk IS gesteld om die JaDe Verity te
vmden, echter zODder gevolg Als ZIJ eerliJk
was in haar aantl]gmg, zou ZIJ hier ZlJn komen
getuigen.
Dan komen wÏJ tot het volgende gewIChtige

punt. En hier wil Ik dadelijk zeggen, dat de
verdachte verkeerd heeft gedaan. HIJ geeft
dit zelf trouwens volmondig toe. HIj zegt, dat,
bij een gewonen loop van zaken, er geen ver-
band zou ZIjD te vinden geweest tusschen mrs.
WIlson van Hammersmith en deD bekenden
criticus James Bel esford WilsOD van Lmcoln's
Inn. ED Illemand dacht ook aan zulk een
verband. Maar IDspecteur Sprules vODd III het
hUlS m Hammersmith eeD boek vol kranten·
kDlpsels en dat waren UItslUItend recenSles
van verdachte EI was ook eeD portret ll1ge-
plakt van Beresford WJ!son, \\ aaronder lD

mr". WJ1son's handschrift stond geschreven
"Mljn Jimmie' WIJ zien dat ZI], hoewel ze
gescheiden leefden eD Zl] z'Jn leven DIet dee-
len wild" - toch trotscll was op ZIJn wel k
en zIJn beroemden naam.

DEVIEZEN-SMOKKELARIJ IN
DUITSCHLAND, ONTDEKT.

Drie personen in arrest.

RUSSISCHE STRATOSFEERTOCHT
UITGESTELD.

.
Er is nog een· punt, waarop het Openbaar

Mimstene de aandacht heeft gevestIgd. In-
specteur Sprules vODd biJ de kmpsels III het
album een feUilleton, vele Jaren geleden dool'
miJn chent geschreven, In dat korte verhaal
beschrIjft hij een man, dIe, om een misdaad
te bedTIJven, Zich als vrouw vermomt. Toen de
misdaad volvoerd was, verdween de vrouwen
de man werd nimmer verdacht.

Dat idee, zegt mijnheer de OfflCIP van Jus·
titie, is dIe laren latent gebleven III den geest
van mlJn chent - en ten leste, toen hij een
nusdaad voor zIjn doeleinden noodzakelIJk
achtte - volvo-erde hI] hetzelfde plan, dat hij
als jongen iD een vel haal had verwerkt

Is dat fair? Als schrijvers In staat moetell
worden geacht tot elke misdáad, die ziJ 'u
hun werken beschl'lJven - moeten ze dan niet
allen achter slot en grendel worden gezet?
Het verhaal is geschreveD en gepubliceerd
Iedereen heeft het kunDen lezen II- voor mij
ben zeer geneigd aan te nemen, dat iDspec·
teur Sprules het gevcndcn en gelezen heeft
en smdsdleD DIet Daar de zwarte vrouw ge-
zocht heeft maar gezocht naar feiten, die
schenen te passen III zIJn theorie, dat mJjn
client die zwarte vrouw moet zIJn geweest.
Een theorie, waarvoor geen enkel bewijS ~p-

leverd is."
Hierop st j- de OffICier - sir George Dra-

per - ,--p en zeI'
"Ik geloof, dat de geachte pleIter een zeker

paar handschoenen vergeet."
"Neeu", aDtwoordde H1swell, "die handschoe-
Den heb Ik DIet vergeten, daar zal Ik straks
over spreken Maar eerst IS er DOg lets te be·
handelen, dat SIl George beschreveD heeft a:a
eeD bezwarend felt HIJ heeft u foto's van ver·
dachte getoond UIt, erschIlIende perlOdeD van
dIens leven Op al die foto's draagt hl] een snor
Een paar maanden voor deze moord gepleegd
IS, heeft hl] ZIJn snor afgeschoren Dat was
een condItIO sIDe qua nOD voor de vrouwelljl,e
vermommmg, wgt men Doch IS dat een ver·
k I a l' I n g? GIJ hebt mISS Mona Thnng als

AG VAN DONDERDAG
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'ten. Togal.chaadt noch Uw hart. !loch Uw maag en kan du.worden ,n·
.enomen door hen die andere middelen .Iecht yerdracen. TOllal hielp waar andere middelen lIeen baat brachten. BQADoth & Uro. 10.ao
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DE TOEI(OMST VAN DE

GEMEENTEN.

REDE VAN PROF, VAN POELJE.

Tegen "toenemenden invloed der
Joden in Palestina".

BOMBAY, 13 Sept. - Ongeveer veerttg Mo-
hammedaanëche organisaties hebben hier een
groote openbare blieenkomst gehouden om te
protesteeren tegen de sterke toenemmg van den
IIIvloed der JOden in Palestina.

Deze bJjeenkomst was georganiseerd door het
pan-indisch Callfaatscomité, het Mohamrne-
daansche Comité en de Arabische bevolking
vall Bombay. Bet woord werd 0 a. gevoerd door
den Indischen Moham-
medaanschen leider
Maulana SJaukat Ali,
den groot-moefti vau
Palestina, Am1en Hoes·
seiru en Mohamed Ali
pasja uit Egypte Alle
sprekers legden er den
nadruk op, dat het "de
heilige plfch! IS van de
geheele Mohamrnedaan-
sche wereld om de CJ1-

schendbaarheid van het
Heilige Land te hand-
haven".

Maulana SJaukat Ah
verklaarde, dat de
"Joodsche intriges en Groot.Moefti Amlen
de ünancteele invloed" Hoesseini.
zoo groot zijD, dat alle
pogingen van de Mohammedanen moeten mis-
lukken. In afwachting van minister Cot's bezoek.

Hij zeide verder, dat Engeland groote ver- MOSKOU, 12 Sept. - De Russische tocht
antwoordehjkheld heeft tegenover de meer dac naar de stratosfeer is uitgesteld tot 15 Septem.
100 mllllOen Mohammedaden en dat geen finaD- \ berMen wil dezen tocht nl. doen samenval·
cleele of andere overweglDgen Engeland er toe leD met het bezoek, dat de Fransche mlUister
mogen brengen de belofteD te sehendeD die in van Luchtvaart, Pierre Cot, aan Moskou zal
het begin van deD grooteD oorlog zijn gegeven. brengen. - (Br. UDlted Press).

"NOOD. EN BROODGEMEENSCHAP". ~,Moreele autor'iteit van het gezag
BERLIJN, 13 Sept - De wîutercampagm, te- vraagt correcties op het par-

gen honger en koude IS vandaag door den m i-

nister van Propaganda, Gobbels, mgezet met lementaire stelsel".
een rede, waarin h ij zeide, dat III den komen-
den winter nog milhoenen werkloos zullen
bl ijven
De hulpve.wemng zal door de re~llllg ge-

schieden, doch IedereeD moet ZIJDmedewerking
verteenen Elke eerste Zondag van de maand
zal aan de werkloozen worden gewijd, De mld'
delen zullen worden verkregen door collectes
op straat en aan de huizen Tot de bevolkiDg
zal het verzoek worden gencht op dien Zondag
slechts één gerecht, waarvan de kosten slechts
50 pfen n ig per persoon mogen bedragen, te nut-
t ig en ; een gel ijk verzoek zal worden gedaan
aan de hotels en restaurants en het gespaarde
geld moet voor de steunkassen worden afge-
dragen; aan houders van bank- en giroreke-
ningen zal worden verzocht maandelijks een
bepaald bedrag te laten overboeken. Er zal een
50-ptenmg-loterlJ worden mgencht en diege'
Den, die maandelljks een behoorlijk bedrag bij'
dragen, kr ijgen een plaatje aan hun deur met
de woorden "Wn' helfen", zoodat zij thUIS niet
verder worden lastig gevallen.

Voor elke maan delijksch e collecte zal een
ve rschil lend geklem d Insigne worden uitge-
reikt De opbrengst zal u its lu itenrl wor den ge-
hrufkt voor den aankoop van levensmiddelen,
huishoudel llke artikelen, enz Inzamel ing en in
Datura worden in den oogsttijd op het platte-
land gehouden en later ook bij de groot- en
kteinhandelaren in levensm lddeten. De cen-
tr ale organisatIe te Berlijn zal trachten. vriJ-
kaarten voor werkloozen te kr ijgen voor too-
Deel- en film voorste llingen en voor concerten
Ten slotte zei de minister Het volk zal een

nood- en br oodgemeenachap z ijn, een voor allen
en allen voor een.
De ver eenigtng van Duitsche gemeenten heeft

haar volle medewerkmg voor de mtvoermg vall
het program toegezegd - (Wolff)

Het vraagstuk van de financieele verhouding
'an njk en genieenten is 1m Nederland weder
Van fundamenteele beteekenis geworden door
de wet-De Geer. EI' zal zeker hen Jaar overheen
zaan, aleer op dit gebied weer klaarheid is ge
komen, wellicht langer, nu dé voortdurende
Cl'lSIS de regeerrug tot maatregelen heeft ge
noopt, die de regeling van 1929 tot in het hart
treffeD
Wat zal de toekomst brengen voor de amb

tenareD '? Geruimen tijd dacht men, dat de
PosItie der ambtenaren volkomen vast stond,
daann IS ook een tngrijpeude vel auderf ng ge
komen Het begrip "ambtenaar" IS velkomen
verwateld, de arbeIdsovereenkomst deed in tal
van categorieen haar Intrede, de positie van den
ambtenaar werd ook door andere omstandighe-
den mindar scherp omlijnd.
BI' IS een strooming tot engere begrenztng,

waal,:m prof. Van Poelje eeruge voorbeelden
noemde.,

I

_Parlementarisme.
Een Vierde onzekerheid is te constateeren

ten aaDzien van de toekomst van het parlemen-
BERLIJN 13 Sept. _ De Duitsche douane ::nsme, zoo in GC lands- als in de gemeente-

is er in ge~laagd een groote deviezensmokke- )lJke regeering. In den democratischen gedach-
lar ij te ontdekken en den voornaamsten dader tengang IS geen beter stelsel aan te wijzen, doch
den gewezen advocaat dr. Wegener, te arres- ook hI~r 18 onzekerheid ontstaan en worden
teeren correctHis gevraagd, vooral in het belang van
Weg~ner was Zwitsersch onderdaan gewor. de gezagshandhavlDg, van de moreele autorl-

den en organlseerde van ZwItserland UIt het teit van de overheid, welke III de gemeente
smokkelen van Du itsch kapitaal naar het bui- méér heeft geledén dan in den staat.
tenland. Hij had in Zurich en Luzern consul. DIt is het cardlnale vraagstuk van dezen
tatiebureaux voor Dmtsche erntgranten, vooral tijd; er moet weder een zekerheid biedéDd
Joodsche, en een z.g. garantlebank. die even- ~:~~;:~~~t~ gz~v::e~end~o~~~~ t~s:~::c~n~:~~:a:l~
eens voor het overlirengen van geld zorgde. de moreele autor.itei t verdwijnt,
HIJ streefde er naar, in Du itsch land vastgelegd Er kan voor de toekomst nog wei lets posi tlefs
kapitaal liquide te rnaken en het r emttteeren WOlden gezegd de pQsltJe van den bond b v IS
daarvan naar het bu iten la.nd te bespoedigen moreel sterker dan ZI] vroeger wel IS geweest.
ZI]n Ber lijnsche medewerkers, de makelaars
Ernst Stroh elm en Ertch Michaelis, zijD even, En da,t IS goed, want JUIst in dezen tijd IS hechte
eens gearresteerd Wegerier heeft reeds bekeDd sameDwerklDg en overleg onmisbaar. De bond

!leeft de cnSIE gelukktg weerstaan en hi] ~aathoude rddulzenden markeu te hebben gesmok.
keld, doch het werkelijke bedrag moet veel de toekomst in met een grooten moei lijken
grooter zun Aangehouden is verder de weduwe plicht.
van den advocaat Kallmann, die 50000 mark Aandacht zal vooralook moeten worden ge
heeft laten smokkelen, alsmede de Zwitser schonken aan de opletding van den jongen amb-
Illy. _ (Wolff). tenaar ; de eischen zullen steeds hooger gesteld

moeten worden, speelale universltatre oplet-
dlDg zal daarbil noodzakelijk ZijD, al moet daar'
naast de eigen vakopleiding bliiven bestaan
Zoo gaat de ambtenaar, vaart de bond ODder

krachtige leiding naar onbekende stranden,
doch eén ding staat wel vast, aldus besloot
pr{)f. Van Poelje zijn luid tosgejuichte, boeiende
rede, dat gij dit met geloof in de toekomst zult
kunnen doen,

De VOol'z.Jtter, de heer J. Kamman, dankte
prot. Van PoelJe voor ZijD leerzame rede eD'
hoopté, dat de bond ook; in de toekomst op ZÎ]D
belangstelling zal mogen blIJven rekenen.

De verga del ing werd hierna gesloten

AMSTERDAM, 13 Sept. - In de middagver-
gader ing van den Ned Bond van Gemeenteamb
tenaren, ter gelegenheid van zun veer tigJaris
bestaan al hier gehouden, heeft prof mr dr
G. A. van Poe 1 ] e, directeur-generaal van
Onderwijs, de feestlede UItgesproken, getiteld
"Naar onbekende stranden". Na de
verschijning van het voortrertelük gedenkboek
bleef, aIdus spr., slechts over, te spreken van
de toekomst zoo van de ambtenaren, als van
de gemeenten. In de geweldige moellijkheden
en onzeker heden van liet oogenblik IS dit on-
getwijfeld een hachelijke onderneming. De tüd
van zelfverzekerdheid IS voorbij: men denke
slechts aan de verhouding van staat en ge
rneente, het vraagstuk van autonomiè en zelf
bestuur der NederlaDdsche gemeenten. Oppen
beim's leer dienaanxaande werd een kwart
eeuw geledeD nog DIet aangevochten, thans
heerscht op dit terrem de grootst mogelijke
onzeker held, waarvoor meer dan eén oorzaak
is aan te wijzen,
EeD neiging tot machtsconcentratie IS alom

Waar te nemen, doch daarnaast groeit toch ook
• weer een overtu igtug,

dat het rechtsleven ID
de plaatselijke gemeen
schappen van Diet te
onderschatten landelijk
belang is. ID die rtch
tiug wel kt ook het stre
ven naar grootere. ster
kere, lokale eenheden.

Los lilervan staat dan
de anders gerichte wer
kl ng van de economi
sche werking der crtsts,
volgens spr. waarschijn-
lijk van voorbijgaan-
den aard. De toekomst
zal moeten leeren, dat
men ten aanzien van
het plaatselijk zelfbe-
stuur geen engerust

held behoeft te koesteren, ZIJ het ook dat b.v
dil omvang van "plaatseliJk" nu nog DIet vast-
staat.

Prof. Van Poelje.

getuige gehoord. ZIj heeft verklaard, dat ziJ
dezen maD haar Jawoord gegeven had. NIemand
kan aan de eerlijkheid van haar "'etui<>"enis
tWijfelen en zU heeft u verteld, dat r::ijn cliént
zijn snor heeft afgeschoren 0 p h a a l' ver·
zoe k. ZIj houdt niet van maDDen met snorren
of baarden en Wilson's "boosaardig opzet", was
niet anders dan haar te gerieven.

En DU de handschoeneD, die SIr George zoo
gewiChtig vindt.

Als Beresford Wilson zich als vrouw placht
te vermommen, moet hi] een volledig vrouwe-
IlJk costuum gehad hebben. Waar is dat gebie·
ven? De hoed, de japon, de mantel, de schoe·
neD? Men zegt ons, dat hij overvloed van tii'!
gehad heeft ze te vernietigen. Goed - maar
hoe heeft hij ze gek r e ge n? Hoe kaD eeD mail
zich een volledig vrouwelijk costuum aanschaf·
fen, dat hem pas t, zonder dat iemaDd daar
lets van te weten komt? De politie heeft daar-
omtrent ni ets kunDen ontdekken. Het eelllge
wat wJj weteD is, dat er bij de huiszoeking een
paar zwart katoenen handschoeneD' gevoDden
ZlJD Mrs. Moore zegt, dat de geheimziDnige
vrouw zulke handschoenen droeg. Mijnheer de
OffiCier meent, dat Wilson, bij het vermetlgen
van de kleeren in quaesrtie, deze handschoenen
vergeten heeft. ZJj werden gevonden in zUil'
kast, tusschen zIJn sokken.

In de handschoenen werden, bij miscrosco-
pisch oDderzoek, sporen van poeder gevonden,
zooals vrouwen vo{)r haar gelaat gebruiken En
daaruit concludeert men dat deze handschoenen
zaten aan de handen, die Emily Wilson ge·
wurgd hebben.

Is dat nu een l'ationeele conclusl't!? Als mIJn
client een sluwe moordenaar was, die zIJn plan
DeU nauwkeung en met overleg maakte, tot ill
bIjzonderheden - zou hi] dan wel die haDd
schoeneD gekocht hebben omdat ze zoo tYPisch
bIJ zIJn vermommlllg behoorden, maar vergeteD
hebbeD ze te verDletIgeD met de vermommmg?
Ja - ze hebbeD weggeborgen tusschen ziJn
eIgen kleeren ?

HIJ IS Iemand, an een sterk en fIJn mtellect.
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i OVERBODIG. ~
Op school was - bij een les in taal -

De meester aan 't bepraten
Hoe men soms bij een zeek'ren term

Een deeltje weg kon laten.

Als voorbeeld diende "witte sneeuw":
Eén woord werd overbodig,

Ook ..oude grijsaard" : dubbel·op
Dus absoluut onnoodig,

~ ~
== Ten slotte bleef het aan de klas ==
§ Haar aandacht te bewijzen: §~ _------- s
§ Klein l-Iesje stak een vinger op §= =
:::::

~ En ., ... lieve Moeder", zei ze. =~_
_ Fr H MAADE-KUYPER

(Nadruk verboden)
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HET ZILVER VAN DEN SPIEGEL.
Vele geslachten hebben Aälon verbonden

met 11ft Oékramische dorp, dat hij slechts ver-
laat om nU en dan lnkoopeu II] het naburtge
stadje te doen of de synagoge te bezoeken op
de hooge feestdagen, die III deD VroogeD herfst
vallen Op het kruispunt van de groote wegen,
die naar de legendar-ische steden voeren, waar
naar men elkaar III het dorp vertelt, de deftige
menschen lakschoenen dragen en met mooie
UIt Ivoor gemEdeD stokken III tUinen wandelen,
stond de dorpsherber-g, waarvaD hiJ de pacht-
akte van zijn vader geerfd had, die haal' weer
van ZIJD grootvader geerfd had. Een ruim ver-
trek, vol met UlOOle houten tafels en banken
langs de wanden. Ell twee kleine zlJvertrekkeD,
dIe Aaron en ZIjD tamilte herbergden, en van-
waar men door de klei nè raamPJes den kleinen
omheinden tuin kOD Zien, was alles, wat hi]
bezat.

ledereD avond, tot laat in dèn nacht, stond
Frumet, de Vf{)UWvan den dorpsherbergier,
aan de schenktafel en bediende de zwljgsame
boeren, die Zich na hUD zware dail'taak aan een
glas "wodka" of een flesch bier laafden III het
kleme zijvertrek zat Aäron dan, nadat Frumet
de kinderen, twee Jongens en een meiSJe, naar
bed gebracht had, met een groote, vergeelde
foliant en bestudeerde de \, leer Val] de oude
Joodscha WIJzen. I

Frumet heel sch t lD de her berg, haar eerugc
br~m van in.komstan, en alleen des Zondags mag
Aäron haar behulpzaam zijn bI} de bediening
der ]ODg€IJS en meisjes, die op feestdagen In
troepjes lD de horberg bijeenkomen Om zich
aan den dans over te geven Ook de halflaar
lijksche afrekening met den landheer, wien de
jeDeverbranderij en vergu,nDJIlg toe)}elloort, be
hoor-t tot de plichten van Aaron
VaD de laatste afrekening kwalm hl] bedroefd

en terneelgeslageD thuis, AaD den tragen gallg
en het gebogen hoofd van haar man zag Fru
met al, dat er iets moest zijn VOorgevalleD.
ZWljgeDd Sloop Aäron het klell1e kamel'tJe bin.
neD, waar op de klei ne tatel een van ZIJn om-
vangrijk», Iijv ige folianten altJjd OIJen la.g, en
hij verdiepte ZIch lD de vergeelde bladeD. Fru-
met zag dUIdelijk door de halfgeopende deur,
hoe kleine parelende droppels naar zIJn ooghoe-
ken drongen en als dIkke ti aneu op de bladen
vielen. Haar hart werd door medelIJden bewo
gen, zacht sloop ZIJ Daal den vel dri6<tIgeDman
toe. Haar teem smalle vingers streelden zJjn
z ilverfg haar.
"Wat IS er gebeurd, Aärcn ?" vroeg ZIJ. hem

III de oogen blikkend.
"Wat er gebeurd is, Frumet, dat Weet Ik zelf

DIet", zei Aäron met gebogen hÖDfd "ODze
pachtovereenkomst moot beemdIgd WordeD De
heer Wil dat zoo, omdat Chan ina- Je kent hem
wel, die dat groote landgoed vall ClJzen heer
gepacht heeft en een paar jaar ge.eden voor
zichzelf al een groet, mooi landgoed kOcht, ook
onze herberg wil hebben. Maar ik WIl de zaak
aan rabbi Loewi Izchak uit Berdytschew voor-
leggen. Hij moet beslissen, of dit rechtvaar·
dig is." in je buurt woont, gaat? Dat zul ill toch wel
Op een Dinsdag rgeluksdag l ) reed Aaron weten .. Hem gaat het zeer slecht.. Een

naar Berdvtschèw. Met trillende en onderda- Jood, hoor Je, Chanina e.ell eig;;n bloeder, WIl
nige stem bad hij drtn gend : hem ui t de herberg verdrl]ven.

..Rabbi, help mij'" ..Ga eens naar liet venster", ging de Rabbi
_ Raj:}bi Loewi Izehak hoorde aa-n~Mft",~'01aai'" voont., ..zie n~a;r bUltell "n zeg ml\ Wat je daar

d ziet" <Aärons bede. Hij knikte slechts zwijgen met
het grijze hoofd, Toen sprak hij: "Het is een Verbluft gehoorzaamde Chan.ina HIj sloop
onrecht, dat Chanina je je herberg wil afnemen naar het venster.
Rijd naar huis en vertrouw op de eeuwige recht. ..WiJ.t heb Je dool' het vensterglas gezien?"
vaardigheid" vroeg de Rabbi glimlachend

Hoopvol besteeg Aaron d'eD boerenwagen "Mensch en zag Ik, Rabbi meDSChen veel
waarmede hij den vetren weg naar de stad had menschen"
afgelegd, om de terugreis te aanvaardeD To~n "KIJk nu eens hierheen, Chan ina", de Rabbi
hij op den bok plaats nam, verscheen de huis- wees op den spIegel, die In een hoek van de
knecht van den Rabbi en beduidde hem, nog kamer hi ng, "en zeg mn, wat Je daarin ziet."
even te wachten. Het gelaat van den Rabbi gaf hem moed Hl]

"Ik riJd m ee", zei de man. "Ik moet ChalllDa ~~:~lD naar den spI8gel 8,1 bekeek zijn beeld
Daar den Rabbi brengen." . N
Het was marktdag in Berdytschew Bet huis "u, wat was er In den spiegel te ZIen?"

van den Rabbi Loewi Izchak bevond ZICh aan vroeg de Rabbi
de OostziJ'de van de markt, daar, waar de boe "MIJ zelf zag Ik In den sp iege}, Rabbi, mu-zelf alleen"
l'en hUD wagens, beladen met de vluchteD van De Rabbi
hun oogst neerzetten. Voor de breede ve-nsters komen. wenkt.€ Chan ua, bi] Ge tafel te
van zrj n studeer kamer wemelde het van
sch ree uwendo boercnvrouwen en handelende ,ChalllDa", zei de Rabbt, op het vensterglas
Joden. De hooge wanden waren met boeken- WIjzend "toen ]e Je \}ltkken door het gewone
planken bedekt, d ie met groote In leer eD hout on.verz ilverde kllstalzl1lvere vensterglas op de
gebonden rohanteD gevuld wareu. Een zwart wereld nchtte, wat zag Je toen" Men s c he D
eiken tafel met e€1J WIJnrood pluche kleed be- zag Ik' zei Je Maar de SpIegel, d ie aan eel!
dekt en een ige houten stoelen vormden het kant met een wei nrg Z I IVer bedekt IS, heeft
meubtlal r. Op een van deze stoelen zat Reh je v~rblllld ... Daar in zag re slechts Je zelf!
Loewi Izchak over een moeilijke plaats van het Zoo IS het ook III l~et leve? op aarde, Chanina ..
opengeslagen boek na te denken, toen de huis- Je bent een weirug verzllverd en Je ziet niet
bedlende zacht binnentrad en op ollderdanigen meer Je broeder. Aaron, wren de bescheid€fl
tOOD de aankomst van Challlna den grooten herbarg toegewezen is.... Wil je slechts je
pachter en grondbezttter, meldde: ~igen gelaat zten of. ... ?"

"Laat hem binuenkoman", Zei de Rabbi. Lang IS het al geleden, dat de reChtvaardige
AaD de deur stond Ch.a.llllla die niet veel Rabbi LoeWI Isohak deze woorden tot Chanina

goeds varmoedend wegens den 'Plots~lin yen op' sprak. Aaron en Frumet,. Cnanlna en zijn
roep, den Rabbi eerbiedig begroette. 0 vrouw. ook de Rabbi, alten ZIJn reeds lang tot

Vel belaDgstelliDg vroeg.de Rabbi Daar het. hun vad~ren verz~.meld.. In de dorpsherberg
welzijn van Chaniria en ZIJDfamille. In het biJ- échter, die DOg altijd door de oeroude kastanje-
zODder iDteresseel de het deD Rabbi, hoe de boomen beschaduwd wordt, heerschen de nakQ..
,,;aken bij Chanina giDgeD. melll1gen vaa Aaron eD Frumet
"En weet Je ook", vroeg hij daarop, "hoe het DAVID L FREUND

ODzen Aaron, deD pachter vall de herberg. die (Auteursrecht vooIOehouden - Nadruk verboden)

VERSTROOIDE PROFESSOR.

Professor Pauk was geweldig knap GMn
vraag was er of hf WIst er antwoord op te ge-
ven en dat was ook met te verwonderen, want
Illj zat den geheeleD dag over zijn boeken ge-
bogen, of gaf les aan de studenten

Getrouwd was hij niet. Daarvoor was hij
te ongezeillg, zei hi] van zichzelf, want hi]
hield alleen maar van studeeren. Een oude
hutsboudster zorgde echter voor hem en goed
ook, hetgeen wel noodig was, want hoe geléerd
de professor ook was, lD het gewone dagell]k·
sche leven was hij soms als een klem k irid,

Aïs ztj n hUIshoudster niet voortdurend op
hem lette, zou hi] de gekste dingeu doen, zóó
verutr ooid was hi] Ze had dan ook heel wat
met hem te stellen. Op een winterdag, dat het
vinnig koud was en ze hem op het hart had
gedrukt, dat hi] ziJD dikke wollen haDdschoe-
Den moest aandoeD, kwam ze met schl'lk tot
de ontdekkiDg, dat zun donkere slaapsokken
verdwenen waren. ZIJD handschoenen echter
lagen nog precies op de plaats, waar ze die
voor hem gèreed had gelegd BIJ thUiskomst
bleek ook, dat hI] zijn slaapsokken aan ZIJn han.
den had getrckkeD ZIJn thee kreeg h ij steeds
kant en klaar voor zich biJ ZIJn bord, want
tweemaal reeds had hl] er zout 111 gedaan In
plaats van sUIkér Trouwens met ann ~hee
had hl] steeds ruzie.

Op een avond namelijk, dat hI] wederom
over ZIJD boeken gebogen zat, br acht ZIJn vel-
zorgster hem als gewoonlIJI{ een kop thee met
enkele hasnhu itjes. Toen ze even later we-
der in de kamer kwam, zei de pr oressor:
_ Juffrouw, Ik geloof, dat u me sterke kof-

fte hebt gegeven tn plaats van thee
ED wat bleek het geval te wezen? De ge-

leerde man had zijn belde besch u itjas in deu
inkt gedoopt en die zoo opgegeteD

MI]nheer de officier poogt dit te velldaren
door de veronderstelling, dat W1lsOD ZIJDvrouw
wijsmaakte, dat hIJ'ZICh DU eD dan In vrouwen_
kleereu moest stekeD om blJeeDkomsteD Voor
zIJn blad te bezoekeD, waal geeD manneD
werdeD toegelaten.

1\'[OD Dleu! Hoe vergezocht 16 dat! Is het
met veel eenvoudIger aan te Demen dat de
VNlUWID 't zwart een nieuwe kenDIs was, of
desnoods een oude kenms van mrs. Wilson?

Het IS mogell]k, dat op den onheilsavond
doe twee vrouweD tWist gein egen hebben. dat
z!j slaags geraakt ziJn en dat mrs. Wilson door
de aDdere, die grooter en sterker was dan .~Jj,
gedood is Uit het hUIS is II I to t s vermIst.
Diefstal kan dus niet het motief geweest zijn
Men mag aanDemen dal hier niet van yoorbe
dachten raad splake is. Er was een twist, een
worsteliDg - en daarna had de schuldige geen
andere gedachte meer, daD te vluchten.

Wat de oorzaak van dien twist was 1 Niemand
zal het welooit weteD. Ook dat IS en bliJft een
geheIm

Ik heb de geheel-e zaak 11u weel gegeveD, zoo
als ze Zich aan ons heeft voorgedaan Ik geef
toe dat er wonderllJke samenvaHlllgen van Olll
staDdlgheden III voorlwmen \l{ ootkeD Dlet
'dat Beresford Wilson van ZIJD vrouW af wilde
Ik geef toe dat het oDgelukklg IS, dat memal1d
hem gezien heeft tus8cheD halfnegen en tien
uur, dien avoDd Ik ged toe dat het een dwaas
held van h>em was, tegen de politie ll' zeggen,
dat hij Emily WIlson DIet kende Maar Ik W1J
hier met den meesteD nadruk constateeren,
dat het Openbaar Mllllstene ,IJ gebleke 1S ge
bleven - totaal III gelneke IS gebleven - ver
band te vllldeD tussclIeD hem en de gebeJm
ZlDDI~e VlOUW In 't zwalt Als eenlg verbaDd
voel t het aan dat paar lIandschoenen Zoudt
gIl, mlJlle dames en heel eD, eeD man van
gloot€tl geest eD on besmeurde reputatIe Willen
laten ophangen, omdat er een paar hand·
schoenen \ an ZlJn werkVlouw tusschen ZlJU
sokken zIJn zoekgeraakt?

(Wordt vervolgd).

TO(ln hem gevraagd werd, hoe deze haDdschoe
nen iD zIJn kleerenkast kwamen, gaf h!j heele-
maal niet de verklaring, die men van een
schuldig mensch zou hebben kunnen verwach
ten. HIJ antwoordde eeDvoudlg, dat hI] dat Diet
WISt. Draagt dat antwoord met het stempel der
waarheid?

Verklaringen dringen zich bIJDa vanzelf op.
BJjvoorbeeld: Beresford Wilson heeft jaren
laDg die kamers bewoond. Allerlei vrou wen
hebben daar voor zi.Jn huishouden gezorgd,
longe vrouwen en oude vrouweD, werkvrou·
weD, dienstmeisjes
En welke vr{)uw gebruikt In deze dagen geen

poeder? Zou het eeni!$'e verwonderIng behoe-
ven te verwekkeD als een paar handschoenen
van een dier vrouwen, iDgerold tot een bal,
tusschen ziJD, op dezelfde wijze iDgerolde sok-
ken IS geraakt?"
Haswell keek Daar den offlcier van Justitie,

terwijl hij deze vraag deed, maar het eenige
antwoord was een verachtelijk glimlachje
'"Slr George glimlacht ongeloovig, maar Ik

Z{)U,hem WilleD vragen. en ook aaD U, dames
en heeren vall de Jury, ja aan mijze}t en aan
allen. dIe hier tegenwoordig ziJn, als op dit
oogenblik ODze kleerkasteD ondel"wcht werden,
zou er dan Diet UIt vele een of ander voorwerp
te voorschJjn komen, dat daar vergeten is en
welks aanweZigheid wi] DIet kunDen ver-
klaren?

Het werkelijlke geheIm van dezen moord llgt
m de vraag: Wie is de vrouw in 't zwart?
Heeft de pohüe voldoende Claar haar gezoçht?
Of heeft zij Zich tevreden gesteld met den
moord haar man III de schoenen te schui-
ven? Mrs Beresford! Waarom Doemde mrs
WJ]son glImlachend dien naam? Omdat Z~l de
Identiteit van de vrouw vetbergeD Wilde? Als
die vrouw haar man was geweest, waflrom deed
ze dan mee aan' dIe onzlnl1lge comedle? Is het
met waaDzlUDIg aan te nemeD, dat Z~l dan een
bezoek ontvmg van haar man, als Vl',()uw ver-
kleed en dan weer van haar man, lD ziJn eigen
kleeren?
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Gev raagd voor Zeeland l~te In cl1n~te]jJk gezrn net d a.g-
J(npper of ](ap!l.ter. intern. 001 1l1ei<ro;legevlaagd, v.g.sr.v., niet
Duitsche(er). Brreven 32·T3336 beneden 18 jaar, v, 8·5. M. H.
bureau vall dit blad. 'J'l'ompslraat 5 I Hag". Aan-
Gevraagd InzeepJongen en In. l1lelden na 9 uur. 36·T 3365

k rnlster. Singel 415, A'dam. Gevraagd zelfstanMg Dag.
_________ ....::.3_2_.G::__1c.3.:.c05nlel.Je, van 9·6 u Valerlus-

Agenten ge, aagd door soli de ~tJ'aat 88. 36·6277
VerzekermgsmJj. Bij voldoende ~melsje gevraagd v
geschiktheid kans op vaste aan- halve of heele dagen Aa.nmel- Gevraagd DagmeisJe, ntet
stelling- B<~'<€n .et Ultvo~ige UElnMe'il;, PEllIPEF., Prinsen- onder 18 J'iar. Hoogte Ka<illj{
Inliobdrtl!ren en I:èl'!Otrtll!fn32- ~Itt 1083. 3'6'·G i31'7 13 huls. 36·6272
T3334 bur. v. d. blad.

Wie wil met f 2.50 zonder C W k (10 d) )
risico f 2.~0 verdienen! Aan- er sters, enz. ct. per woormelden van 10·7 uur Pleter '- ..;. .;.. .:-.._------
Aertszstr. 24 huis A'dam (Z)

'96177 Nette werkster gevraagd, Eenvoud lg werkmeisje of
--Z'J "~. Vrijdag of Zaterdag. Haarlem- werkster. 7.30·1.30 u. Vrijdags

Rel ger gevraagd VOor een )UenneerstI aat 133 II ëtage. tot:; u. Prinsengracht 432.
geheel nieuwartikel op pro- 3367 37 T33?4
visiebasis. Brieven' No. 232 37-T . -
Boekhandel "De Zuid-Ooster",
Emmen. 32-5871
Fijn.strljkmricbtmg modern

ingencht, wenscht agenhellap.
pen te vestIgen. Bij voorkeur
daar, waar men beschIkt over
tra nsportruwtet Br. 32-G128i
bul'. \ an dIt blad.
Slag'ersknecllt gevraagd NIeuwe
LellCstraat 43. 32-6187
.Tollgen ge"J'ua,gd 14.1 I iJwiel-'
"t,l11mg Hoofaweg 25A 11Oel,
ATuba.st ra a t. Aa nmeldmg Don.
clel'dah111orgen 12 U

32-61Sc

Wij adviseeren het Wo. en woningen, daar die gedu-
ningbureau St. Luciénsteeg rende een maand ingeschre-
26, hoek N. Z. Voorburguxil, ven worden in de registers
A'dam, Tele!. 37476, te raad- van het Woningbureau, voor.
plegen omtrent de hier, zooven e aduerteerders daar

Verei'cht: Prima verkoopl,racht, goede referenties, Alg. onder aangeboden perceelelI geen bezwaar teg h bb
On!w. Uitv. sou. onder No. 7925 Ad,ertentie·Bur. DIe Ha~he" en e en ( )

(

PleIn 16a, Den Haag. k "32~)"i C= AANGEBODEN. ) chr~:t:::al~~!:~:l~u:: VT:~~S::~::::I e::. hulp.

Ateliers en Wer plaatsen. bel' ophang t 375 I\U::ERGA· motor te koop gevraagd. BiJ·
RAGE, Hoogeweg 1. 44·G1319 dPrdIJkpark 2 h. 44·G1266

Mooi winkelhuis m. kelder Huu/?~C2~tp~~.e~~~I~~~\mon. Bufek Sedan f 145. Aalsmeer- no-nglas motilr. Borgerstraat
m t eerst bovenhuis destr. 5 II Sleutel op No 9. weg 60 44·r,2óö 173 II. 44·D800

e e Huur f 6.75 p. w. (4 ka., keul, 1'2 tons ~ord bestel '25, pI'lma ~'h p.k. 1932, t 115.
Maasstraat 4, te bevr. N.V. douchecel, war. en zolc1erk.) staat, prIJS zeerlaag. DUlVen· rtegulie;rsgracht 93 II. 4{.B877
Groot 1'ederland, SarphatTstr. Bestevaerstr. 165 Ill. SI. op drechtschekade 116, tel. 51783 Crick compleet f 2.50. Prmsen-
9 Tel 40693. 39·6216 169 h Woningbur HUSMAK N 44·6226 gracht 204. 44-6049

EN VLIJMEN, Valkenburger- Leerdoek dak f 15, celluloid
stl 18. Tel 46073. Na 6 ullr ruiten, reparatièn. Autobeldee_ Pracht Heeren·, Dames. en
S2380-54890 39.6198 del i), .Marnrxstl'aat 117. Jongensrij" lel te koop. Orte-

44·E418 Itusstraat 193 hUIS. 44-G1288
-A-;-U-:-t,,-s"'l;-o"'O-I)-e-rO:ij"'""'J"'A"'C=K;-"CI\;U:"-:A::':'N:'::'.F8]IUssementsoprubnlng RIJ.
DAG, Waterlooplem 98. Tele. wielen. Rijwielfabriek Noorder-
foon 4470" Telefoon 50495, Am. lwl'kstraat 6. 44-E415
sterdam 44·7730 Honten Logger, mast.en, ankers,

12 gebruikte Driewlelers,-Ill. sloep te koop. Ook afzonderlijk.
"'lildewagens, pI mla Ford en :Moet weg. SCHUURSMA,
Chevrolet 'l'aClltwagens BA- Houthaven, Amsterdam.
REND CHUIJFF, NTeuwstraat, Ha-EHI
PurmeI end 44.62631 Jlfotorboot, teakhout. Czaar

RijwIelmotor f 25. Oostzaan· Peterstraat 174 II é1age.
straat 30. 44·G 1260 . 44a·G 1320

20 cent per woord.
JI=========ïI

Rubrieken BIEDT
ZICH AAN
HUISHOUDELIJK

PERSONEEL

lOcent per Woord

en

Per rege] (letter naar keuze), f 1.- op Zat. f 1.15

TELEFOON 49211. TELEFOON 49211.

Ruim 250.000 betalende abonné's
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIHlIII III111111III IIIII_____ _ __

Betrekkingen
BIEDT ZICH AA_N.(10 cent per)

woord)

DuJtsche, 32 jaar ,zoekt be- Biedt ZICh aan: bekwaam
trekking als Hulshondster b ij Dames,Heerenkapper, zelfstan·
heer a.lleen. 15 October of later. dig werken. BI. 31·T 3363 bul'
Brieven: Ko n lng in ne weg 115 van dit blad.
hUTS. 31·6256 Juffrouw vraagt wasehgoe(l
EenvoudIge juffrouw van aan huls. BIleven 31·H47 De

bUiten, P.G., 45 j, zoekt plaat- Courant, Roaeng i acht 216.
Bing als hulshouûnter, Bneven Jonge werkster. DE VRIES,
31-D801, Bur. v. d. Blad. 1 S k 3 I étage
Jonge werkster vraagt kali. ste weelmc stro 31.6206

toor vour ochtenduren, Br. 31- -s:-z.aan dagmeisje, goed
H 41 De Courant, Rozenglacht kunnende welken en koken.
~2~16::::· ----C~~_:-_7>_.1 F'erd Bolstraat 106 2e étage.

Bekwame Overtockllaalster' 31·618;;
zoekt werk. BI. 31·G1299 Bur.
v, d. Blad. B. Z. a. pel' 15 Oct. eng eû i-

plomeerde Dult."lte verpleeg-
<ter. Ook bIJ kind. BI. 31·T
3~5::!bur. van dit blad.

B. Z. a. verstelnaaister, ook
nieuw werk. Brieven 31-B876
De Courant, Cemtuurbaan 268

B.z.a. een net, zelfst. lIeis.ie,
v.g.g.v., met hutsel, verk. P.G.
Br. 31-N 13 Agent v. d. blad,
te Edam 31·6246

Jllalltelperser! zoekt werk.
Br 31·~ 6232 bUl. V. d blad
Dilltsche kapster wensent van

lIetrekking te veranlleren.
Liefst Arnhem of omgevlllg.
j\anbiedmgen aan SALON Chauffeur, IJl bezIt van 1%
HERRMANN, Markt 7, Do e- tons vrachtwagen zoekt werk.
tll1chem. 31·T 3364 Br 31·G1316 Bur. v. d. Blad.

:àek"ame kapster biedt ZICl) Chel.Rok zoekt betrekking,
aan Sr. al..(}1273 Bur. V. d. BI. van prrma ref voorzren. Brie-

piaatsing gezocht voor jon. ven 31·1'<6251 Bur v. ,d. Blad.
O'en 15 Jaar, als Ie erttng-mon , B. z. a. Drukker, o ngeor'g.,
teu;, goede behandeling, geen 122 jaar. Hoog loon geen VeI-
~alaris. Brieven 31·BS7ö De el sch te. Br 31·N13 Agent v":en
Courant, Cemtuurbaan 268. dl t Blad, Lemmer. 31-6200

.Juffrouw zoekt plaatsing
Ca.té-Luuehroom, liefst bui ten
N. o. behulpzaanl te zijn hU1S-
hou ding, Br. 31·E 412 Courant,
Haarlemmerclijk 24.

B z. a Leerlillg·Cllauffeur:
)lontenr, 18 J, dIploma A B
S. Brieven 31-N13 Agent v. d
Blad, Ede.

C GEVRAAGD. )---
(Kantoor en Winkel.. ),_--:-----

Plaa#lijke Agenten.
GeYraa~d \ (JOl' het bezoeken

IVan J\Ianu-(actUl enWlllkels enz
B No 6 Agent V. d. Blad.
"lrS·te·e~~chestr. 19, Enschede.
.~ UQ 32-6245

JONGE:NS GEVR.
vld verkoop van couranten en
tijdschrIften aid perrons van
het Cerrtraatstatton. Leeft. niet
ouder dan 15 J. Aanrn- Smgel 282
.....:.. < __ ~ 32·~2?1

(jeVl~3'a: Ju.t::ti1'auw voC)r JUtlil_
toor en wInkel. Sr. met opg.
verlangd sal. no. 3:70, MAX H.
NUNES, A'dau1. 32-6276
Gevr'aa.gd voor direct een

'flinke cassière met onder de
IS jaar in VA~ SLUIS' Vleesch-
houwerlj Aanmelden's avond-
na 7 U. Deltastraat 8.

32-T333u

Aa 11k. Kal)ster gevr. Ma rn ix-
sn aat 400. 32·T 333~

Voor direct gevraagd Win.
kel.luffr. bij JAC. MüLLER s
Vleeschwarenbedrjjf. Aanbie-
dingen hedenavond tussehen
71/~ en SV2 uur, Heütgsweg :~O.

32-6238
n.H. Kappers. Terstond ge·

vraaad wegens zIekte van den
tegenw !Je<lIenlle, prima be-
diende voor heerensalon, R K.
A. v. VITlEKEREN, Weater-weg
52, Alkmaar. 32.6251
Gevraagd een hekwame Ka p..

per of !{apster. intern. Brieven
met opgaaf van sala r-is en leef-
tIjd, ond lett. K Agent v. ,I
hlad, H ZWA::-<EPOL K"1lI
pen . ~2-62;l'1
Di reet zelfstandIge Kapster.

Kinl,er,traat 359. 32·G 1286
Nette aankomende 2e Coif.

fenrsbedlellde, goed kuurrende
scheren. Aanmelden's avonds
na 8% U. M. DRESDEN. Alb
CUY'Pstl aat 26;; 32.6205

,EXI)etlltiebedrij[ vraagt fie tss-
Jongen met motorrijbewijs leef.
tiJd 18·19 Jr. Loon 19-, 10. BI'
12-T :;357 bureau \ an dit blarl
Kette fietsjongen gevraagd.

f 6.- p wREEKER, P. C.
Hooftstraat 75. 32.T3371

rletsjollgen, 14 jr. Karel du
.Ia.rdtnatr'a a t 78. ~2.6195

•
WIJN BERGH & Co.

Van Dlem~astraat 2, Amsterofam
vraagt voor hare nieuwe filialen

BEKWAME WINKELJUFFROUWEN,
met het kruideniersvak Aanm, Donderdag vanbekend 10-4 U.

32·6207

Groote Intern. Orga.nisatre op gebied van Lichtreclame
volgens Nieuw Patent, vraagt voor Amsterdam een

VERTEGENWOORDIGER.

1e Klas maatzaak vraagt
leerll11g. Aanmelden na 6 It

HOONAKKER, Joh. Verhulst·
stre at 13S 33-G 129"
~Stoolnwas3cheru ,Sar-
phatl", vraagt Jueisies nIet her
"al, bekend 2e oostelparh-
straat 23. 33-6Hh:

Voor direct gev'raagd op ate-
ller (textiel) aank{)mende en
ervaren mels.les. Aanmeldino:
Donderdaga,olld \'. 7-8, 2e
BOerhaavestraat 38 II étage.

,~3-'Ta3r>3

JlJels.1e ge,raagd kleermal,erl]
bekend met hand. en machine·
werk en leerlIng, Joh. Ven'neer-
straat 79 boven. ·13·T3333
Banketbakkel'lJ "Amsterdam"
Rapenburg 102 vraagt voor
direct een1ge geroutineerde in~
paksters en tevens aankomende
hakkers bekend met fabrieks-
werk. 33-1'3325

JaPonnennlUllsters, Iiallllwcrk·
8ters, strijksters, Westeinde 8.

33·6196
~Illl'ke lIngeriehuIs·
naaIster. Aanmelden Plantage
Kerklaan 63. 33·T:l340

Direct gevraagd Vlugge lin-
gerle·naaisters en huisnaai·
sters. Aanmelden Snoekjes-
gracht t.o. no. 1. 33-T3337
l'bulswerksters voor japonnen

gevraa~d BASZ, Heerengracht
125 II ét~ge a3.G1301 MeisJes gevraagd voor de
Bekwame JaponnenstrIjkster S~rijkaf~e~li~:; Stoomwasschel'l)

geVraagd, BASZ, Heeren&racht " e Scbm el , Amstelveensche·
125 II étage. 3'~G 1300 weg 170. 33·T3323
PUllover-fabrIek vraagt leer. • lUachlneper~~r (ster) tevens

meISjes Valckeniersstraat 81 kunnende strIJken. Aanvangs·
33-Ta356 loon ! 15.- Br. 33-G1287 bur.

~ _V_•• d_.~b_la_d ~ ~
Haken en brelen. Gevraagd Jongens en meisjes gevraagd

eemge nette thuiswerksters V. Steendrukkerij DESGUERROIS
dirt!OC~. Tevens eenige nette & Co., 3e LooIersdwarsstraat 15
Leerlingen. N.V. KATI, Bee- 33-6242
~gl'a<:!!.t 135 33·T ~ I '1'\\ ee jongens gevraagd ter

J{arlngsnljder gevraagd. Br. opleiding In fietsenstalling en
met OPgaaf ref. 33·E413 De garage. 14 j. Pnnsengracltt
Courant 1iaarl.dljk 24. 611-613. 33.1'3347

Gevraagd BlRCh inestikstel's
voor speclaaimachllle, hand·
werksters voor bonneterie
ESLA, Warmoesstraat 14

33·T33~'j

NETTE JOrNGENS GEVRAAGD VAN 14 EN 15 JAAR
bij A. DE liAAN & Zn., Kllrten_ & Vaténfabriek, Jac. Cats.
kade 80. Loon 14 jaar f 6.- en 15 jaar f 7.50 per week. Zonder
lIlima. getuigschriften, onnoOd1g zich aan te melden.

33-G1294

Wij leveren U niet alleen alle bekende
kachels, haardkachels, (onafbrandbaar I
mogelijke andere artikelen als
GordiJnen, Slaapkamer·ameublementen,

ada per- Kinder'-Confect.ie, e~z. tegen eontant.p~zen, op
41.6249 f 1.- p. week. RUimere keuze dan IJl de grootste

zaken. Balatnm 64 ets. per el.

<:~D~a~g~m_e_i_sj~e_s~,_en.z_.~(I_O __ ct_._p~e~r~w~o~o~r~d~) )C L__es_s_e_n~._C_l_u_b~s,_e_n_z_. )

Omtrek Amsterdam boaren- Slaapkamertje. Hebbemakade Bteco Stofznlger 1050 p. W. Naaimachines nog enkele van- ( )
wo nlng met I uimte geschikt 66 I étage 39·Z994 Zonder vooruttbeta.ltng. Vraagt af f 15. Ruysdaelkade 101. Di versen.
vonr a tell e r Br V. A KIOsk Slaapkamertje. Bi lder'dtjk st.r. demonstratie. SITTERS Ii:; v . d Reparaties aan bedden en meu- _

ScheldebI ug 39·6222 6~ II étage. 39·D 802 KAR, :\'. Heerengracht 17, Nas- belen, clubameublementen, van- Medailles _ In stg nes, HER. Bon inleveren Super Perma-
Groote woonkamer, keuken, -_ saulrade 29 Telef. 41367 af I 65 Frans Halsstraat 106.

Gevraagd flinke huishoudster waranda, f 4 -', HoutriJkstr 130 Slaapkamel'tje_ "oor heer. 45·90n 45.B885 BLOT, N. Leliestr. 131. nent f 1.~0. )OIAISO.· GEORGE.
va n middelbaren Ieet t ijd, Ii ef st 39.E 420 Jac. y Lennepkade .69, 319~62é3tOMaatschappi.i biedt Heeren. -Pracht :îOnderwagen I 11, C:;~~;--O:---""7--_ 49·5945 Van Bossestraat 66. Tel 80456.
'en bulten III klem gezin, met -"",--;---,...-=-;c;;c:c-..::.:c..:;:,-:-:-=- 50 R.G. Gemengd graan f S.lO. 49·T3361
alle voorkomende we rkz aa.m- Barentszstr. 60 IIle achter- Gemeubileerde voor zit· slaap- }"~edlllg aandnaC·r maatbvana~ vouwwagen I4 8. Jaco~ ~2~~ ;;0 K.G. Ochtendvoer r s.ie. VerhuiZingen. "Netrexon",
heden op de hoo;:;te Br. 34·B87!l woning f 3· per week. Bevr kamer. Looterseracht 96 doo-;- ~. h~~~e' la~~pe~: e~~e~ Lennepstraat . . L. P. UITERMARKT, Hudde- Rombout Hogerbeetset raat 23.
De COUlant Cell1tuurbaan 268 58 hUlS. :]!l-W 7656 39·H46 n e ..' Ophef t lng s-D'Itver'koop lieu· kade 4. Tel. 50386. 49-G1296 Tel. 83902. Inboedels verzekerd.

Slaapkamert,ie. Fredenk Hen'l Commeusaal f 8••• Nieuweri- 0876 bureau van dIt ~Iad. be.len. 1e Van Swindenst.r. 92. 49.6807
dnkstraat 11? III étage d rik 61 II êt ~ 39.E 421 Gevraagd ..'I'rapuaa.Ima ehlne, Kmkerstraat 290. Ladenkast voor kr ulrteu te

~ . I., abe BI'. met Prijsopgaaf 45·A972, 45.H131S koop gevraagd. Bneven met Mevrouw PETRT. Asholoo:e,
39·H 4J3 3 nette commensaals "Fe· De Courant, COl11lllelinstraat 55 -S-I-- . eh iken huiskamer. opgaaf afmeüngen en aantal 30 J. prakttik. Gerard Dou-

Slaapl'!1ller te huur. Rebef· ,:raagd, net gez m, hu!S;lIJk Massief elubamenbtement, mo., ame~~~~~ent,e billijk ter over. Iaden 49·D808 Courant Ie Con- straat 80 1 etage. 49.B882
straat 40 III étage. \ er-keer f 10 - p. W. Zeedijk 40. derne kInd en' agen Spot Rijn- bod B hti stant. Huygensstraat 62. 8. O. S. Wie is de ster de.39· A 97 39·A 977 . . name aange en. ezac igen 49 D808~ Istraat 391. 45·6228 na 7 u Zach. Jansestr. 23 bov. . ast.rologle ? Mevr. SCZE VELT-e ) CrapandsteJleu f 2 p. w. Cele· 45·G127~ Hygienisclle artikelen. Amstel l\lAX. Geeft ook les. club enGEVRAAGD. lbesst.raa.t 89. 45·G1289/92 Te koop Damesmantel, maat 42, p8'rl·Jbzle

j
n.deMunt, u4't9:'G'slt'0~la/g1eoprivé. 27·;arlge pr ak tijk, Telef.

u 40658. X oordermarkt 21 huts,Te koop Gasforlln1s, Postjes- f 25. Legmeerstraat 62 belêt Permanent. Wa, e f 1.j)0 com- Amsterdam. 49.T3338
kade 391. 45·M933 45·6197 pleet. 6 m. sch rff tel ijke ga ra.n- Uw levensschets !Z'ratls! SChrIJf
Groote nttverxoou van kinuer- Prijsopgaaf gevr. voor 6 Hee- tie. BOS, Frans Halsstraat 34, geboortedatum, gesl. AKAXYA.
wagens, vouwwagens, popperi- rencostuums met koord, dient Tel. 90243. 49·T3354 ME~ILIKA~, Gerard Terborg-
wagens en kinderstoelen. tegen voor .Bttegrafenisvetr·'hmedt hhoed Te koop gevraag~ gebrulkta, straat 40, Amsterdam-Zuid,
extra lage prijzen, invalidewa- en WI e en zwar e an se oe- u Postbox 79. 49-B887
gens vanaf! 32.50. Fa. GEBR. nen . .J. POST, Nordhornschestr. doch IJl goeden staat verk.
BEUTLER, Le Van Swinden· 208, Denekamp (0) 45-T3362 kleIne Schaafbank (sterke Mevrouw BóHLER, Astro-
stra.a.t 30·32, tegenover Krevrn- Haard te koop, Nassaukade arm). Br. M. B. 1065 BICAR- loge. Martelaarsgracht 16.
borg, telefoon 50675 45-A980 354 (bel.), na 6 uur. !5·D809 DO's Adv.-Bur., A'dam. 49-6248

49·6239 En aren Astrologe. Uw toe-
-"'G"'e-v-r-.-n-;"le-n-w--o""f"'-'2C"e-Olt-'a:':n:"d;s::C::;'bkomst klaar en duidehjk. 2e
ijzeren garage. maat en prijs. van SWllldenstraat 20 I etage,
Brievan lett. A Agentschap v. Oost. 49·A973

Wilt U keus maken uit 'n groote collectie moderne d blad Nederhorst den Berg. I Me\TOUW SCHILTK~lP,

SOLlD'E MEUBELS in alle genres, Olie·Super·Permanent 1150 medium. Paleisstraat 3,.
2 X wasschen en watergoll 49·G1313

tegen zeer concurreerende prijzen en wilt U toch op gemale- Annonce inleveren. MOLKEX.! AstrOloge, O. Z. Voorburgwal
kelLjke condities betalen, schrijf dan eens om inlichtingen onder TELLER, .Javastraat 157, tel. 332 bij Binnen-Gasthuis.
motto A 260, aan Adv.vBur. VAN IIUANEN, N.Z. Voorburg- 54686. 49·6149 49.G1315
wal 316, Amsterdam·C. 45-62:1:2J~~~~;;~~~~ "'- ~~~~=.f

AL IETS NOODIG VOOR DEN WI

Dansen leeren. Vanaf heden Goed dansles! Vraagt prespee-
inschrtjv] ng nieuwe Clubs (pa". tus. Beylevelt. QuelllJnstraat
beginnenden). Inscluijfgeld 104. Inschrijving dagelijks.
f 1.50. Per les f 0.60. JOH 42A-6080
LUCKNER, De Wittenkade 108. :MERKELBAG's Da1l'8lesSen
__________ -'4::2c..A---6-1-7~beginnen Zondagmiddag 2 uur.

WILH. BOENDERMAKER, Ifaarlemmerplein 7.
teTug van -tote-née door 111- _~ 42a.·:a i5
dlë, bericht de hervatting zijner '")3mnenkort begint Zondag-
elnb-ûanstessen, medio October. I1llddag danscursns GERARD
Heden inschrtjving. Prospectus DEl LOOS, Bildernijkstraat 130.
op aanvraag. Privéles dage- 42a·6225
Iijk s. Mercatorplem 13, Teler. lVij leeren U dansen. G. N.
81950. 42a·6193 VAN DOORN, Fokke Stmonsa-
Dansles. J. B. MUSCH. Kor-I straat 80. 42a-6235

te Prmsengracht 20. 42a-G1328 Dansles. Dames t 0.30, Hee-
Meullnk's Danslessen. Frans ren ! 0.50. Inschrijfgeld f 0.50.

Halsstraat 83. Telefoon 24845'1 Aanvang IZ:ondagmiddag 17

C ) Heden inschnjving. Vraagt Sept . .JOH. G. SPIJKER, Prtn-
Divers personeel. Prospectus. 4Za·G 1135/38 sengracht 304. 42a-H 44

Gevraagd te 's·Gravenhage Net meisje gevraagd voor ( Zaken, Voors"ë"hotten, enz. )
per 1 No,. bij alleenwonende huishouding en winkel, goed ~ _
dame kunnende naaien, klein gezin,

m tern, liefst met bontvak be·
kendo BI reven of aanmelden
Bon twerkerij A. V AN DAM.
Zellstraat 19, Amsterdam.

38·6209

'\Vollillgstlclltlng "Zomers
UuJten": FreSIastraat 1, bene-
den, 3 sIk. f 6.75. Bez Donder.

2e bovenhuis te huur, Nic. dag 2--4 uur. 39-T 3331
Beetsstlaat f 6.25 p. W. Br. 39· 'I'e huur bel·etage f 695P
G1267 Bur. v. d. Blad. W., klein net gezlJl Bevragen
~t nhlkellmis met wo· Beste\'aerstraat 213 C )
nIng, tUlll, huur f 7.-, geschIkt 39 6I8S M b'l' H' d ]71 d'
aIJe doelemden. Oostenburger- ----------=:.::._:.:.:.::.:: 1 eu I a:v-, Ulsraa , :\.. ee lng, enz.
middenstraat 3. 39.G1270 2e Bovonhuls f 7.25, lIltsl _

kl net gezIn. Batavlastraat 63. ' I
Itoelldale voor Ie.den: Ber· Kramatweg 53 I étage f 7.50 G OE D E HAAR DEN BON T

tell1lanstraat 10 III f 8.50, 4 en Bata vIastraat la I Hage
sl.k.; H. Ronnerstraat 15 I f 750. 39-6184 Surprise haard f 49••0. f 69.50 Echte Veulenmantels
f 8.10, 3 91.1<:.; StadIOnweg 243 Inventa f 72.• 0. Permanent f 175.- .. PetIt Gris mantels
II f 9.', 3 81.k. Ing. 30 Sept. }Ioole woningen f ~.25·f 2.45. Dnplex I 7••-. Beckers f U,.-. f 4.75 " Vossen
1933 Hasebroekstraat 96 III Groote Kattenbur gerstraat 112. Plaatsmg door eIgen smeden. f 3.75 Mantelkragen
f 5.55, 3 si k. Ing. 7 Oct. 1933. Donderdag 3·4. 39·E417 Betaling v.a. f 5.- p. m. Vertrouwd en soiled adres.
Bez. Donder'dai 2-4 13T'9_'I'"",12 Belétage, Jacob Cat.ka~ STOK'S MAG SEEM lNrN, B k,., bev. 3 kamers, keUR?n, tuin, ~ ,.,. ontwer ei,

Zoekt U: wmkelhUls, boven_ f 7 per week. Bevl. Maatschap'l 'Rozengr_'tCht~3-65_. __
hUlS, welkplaats of opslag. pij ,,'WILHELM", Ie Boer· Wagenaarstl'. 55, Hoofdweg 388
!'lumte In BIld·, of De Clercq- haavestr 4. tel. 50082 J. M. Coenen,tr I, Mo.,splelll 12
bUurt? \elvoeg U Café "de 39·W770g Vraagt geill. prijscourant.
Arend", Bildel dlJkstr aat ~8 Achterkamer met keuken. 45.6240

39·5~1)4 Li)nbaansgracht 128, Ie Hage,
Te huur 2 ruime Winkel. f 240 IJ Iv. Sleutel 2 hoo~ voor

hulzen, lneenloopencl. Wage- 39-6220
naalstraat b./LlJ1naeusstraR.t. Ie BovenhuIs, 1e Laurier-
Tel. 51132. 39-(1 l'll6 dwarsstraat 29, sleutel huis.

Atelier of lichte werkzolder 39·H48
50 M2. f 4.00 p. w. Zeeburger· 3e BovenhuIs Geldersche.
pad. Bevragen ValenHlnkade kade 54, f 6 per week.
43 huls, Tele!. 52738. 39·A974 39-G 1321

COURANT HET NIEUWS VAN DAG VAN 1933
( Huishoudsters, enz. (10 ct. per woo'rd))

Gesucht wild einfaches nicht
zu Junges PJauleln (rnöglichst
Deutsche), d ie an Hand VOl!
Refer'en aeu nachweisen kann
dass sie befáhlgt 1St, em en
kleinen Haushalt selbständtg
zu f'üh ren und es ver.steht mit
2 Jungen "on 7 und 11 Jahren Gevr Huishoudster P G. 50·60
umzugehen Hulfe fur grobe 1 bij m a n al teen "ast werk
Arbei t wi rd gehalten Er tegen kost en inwontng en
~4·G1219, Bul' d leae s Blattes. hu is el ijk verkeer Br 34·XIR

Agent v. d. blad Alphen aid
RIj n 34·6247HnlsJlollllster gevraagd \ oor

dtrect, m vr-ouw loos gez, 35-40
jr., ÓOOl vast werkman met 2
ktude ren. BI. L 360 Agent \ an
dit blad, Anna Paulowna.

34-6271

Di reet gevlaagd rue id-Jm ls-
houd ster, Aanmelden na 6 u
VAX SLOGHEM, Zoomstr 58

34-622.~

DEN DONDERDAG SEPTEMBER14

Te koop
installatie met
verwisselbaI'€ platen voor
Br. 46·G 1318 bur. v. d.

( Dienstboden, enz. (10 ct. per woord))

(fevraagd v. d. e. n net 1 Dienstmeisjes g evraa g'd BUl
melsje, v. g. g. v., loon f 25.- p. v, UUM, Rusland 10.
nl. Aannlelden Prinsengracht j5-G1311
749, 's avonds 8·9. 35·6178 Flinke zelfstandIge dienst.
Dienstnlels,ie gevra agn v d bode g evrn agd \ den Al-

e 11 All1altastraat 1 Le êt leen me t prrma gc t.ulgen. Prtn-~==___:_~_==_-.;3~5_.ti~·2~07J sengracht 1023 bI] VIJzelstraat
F'ltnk lnpisje g e vrn ag d v d 35-T3:150

e. n. Zuider AmsteHaan 236 FIlJ1ke diellstbode v. d. e n
boven :15-6204 voor direct, Wee sper zljde 27.

'15-T3346

Te hnnr gevr. woning met
opslagplof stuk grond Br.
40·G 1297, bul' v. d. blad.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Gevraagd I Oct. of later III
klei n deftig gezln te Baarn be-
kwaam Bollandsch of Duitsch
keuken·'Werkmels.ie P.G v.s g.v.
BI' onder ;\0 635 aan v d
VEN's Boekh Baarn

Ge vi aagd lOetober nette R K
Dienstbode 'oor dag en nacht
v.g g y Aanmelden 7-8'h uur
Mevr YVE:"<NI:\K, 0 Z Achter-
burgwal 145 35·G1282

Holland sche Dienstbode gevr
schen 35-40 jr., v.g g.v., P G
Safar-is riader te bespreken.
Aanm. Donderdagavond :Mevr
MANTEL, Blesboschstraat 62
huis, 35·T 3279

Vraag enAanbod PARTICULIEREN!

35·61811

1\I.ls.ie gevraagd v cl. e. n.
voor dIreet Sarphatistra_at }8,!;

i.b-Të>3),}
MelS.ie V. d. e. n. NlC. Ma.es-

straat 71 huls. 35·T33;;;;

Net meIsje gevraagd v. 9-2,
loon f 3 _ p. w. Wi lleruspar-k-
weg 151 bovenhuis. 36·G1271

DagmeIsje Il"&\'raagd. Sa r-
phatlstraat 69 boven.

36·6214

Gevraagd net dagmeisje, P.G.
klem gezln. Cor'el li att-aa t hoek
Beethovenstraat NOACK, v.
8·9 n 111 aanmelden 36·G1280

Zelfstandig dagmeIsje, boven
20 j, Nassaukade 354. 36·G1278

Meisje ge vrua gd v 8·4 f 6
p, W. Karel d u Jardinstraat
22, 1e étage 36-T3326

Dagmeisje gevraagd v. 8·5,
f 7 p W. Albert Neuhuysstraat
2, biJ Jac. Marisplein.

Huwelljk. Ket persoon, 44 j.,
Dl Y. werkki mg, zoekt ken-
msm. 111 n Jurrrouw, 35 tot
40 f., zonder kinderen BI' na
835, Agent Y d blad, Hi lver-
sum. 41·6243

Huwelijk. Heer financleel
orta.fh a nk al îj k, vaste positie,
wensent kenniamaktng met
dame of weduwe van goeden
huize. BI' 41·G 1285, bul' V.
d. Blad.

Huwelijk. Net meisje van
bulten. 30 jaar, flinke, knappe
verschijning, een lg'szfns be-
middeld wenscht kennismaking
me! net pel's. met vaste be.
trekkmg BI'. 41·G1302 bur.
v d. blad. .

lIIeiSje gevraagd 8·2 u CAR-
RAS, Noorder Amstellaan 14},
2e étage. 36·T3301
~iii·el.le (18 j of ouder)
gevraaod CITROEN, Euterpe·
straat "'74. 36·T3348
Flïiïiiiïïëls.ie v. 9·4 u. f 5 P
w. SCHEFFER, At-gona.uteri-
straat 67, bIj Stadionp~'it.;'3345

Direëtfunk net me lsje, Loon
t 7.50 p. w. en verval. Me vr,
Hendrll<sen, Euterpeslraat 108

36·T:J344

36·T3328
X et ûa g'me isIe gel'raagd V.

8·8. MODDERMAN, Saxen
vVeimarlaan 34. 36·T3329

Xet dagmeisje gevraagd.
Mercatorplelll 9 huis 36·G1275

Net zelf st dag m, gevr. v. 8-$
Ceintuurbaan 167 III étage na
8 um 36·G1303/4
Dng metsfe 8-5 u. Aanmelden

na 6% U. Noorder Amstel1aan
138 huis 36·6229

Uagmelsje gevrang d tot 4 U.
Loon f 5.-. Andreas Bo nnst.r. 9
hUlS. 36-6231

Dagmeisje V. 8-5 I 7.' Veel-
straat 8 hUlS. '36·6232

lIlels.1e geyraagd tot 3 uur
Swammerdamstraat 49.

I1uwelljk. Net meisje, 22 jaar,
R. K., niet onbemiddeld,
wenscht ernstige kenmsmakmg
met net heer. Niet boven de 30
jaar. Wédn. niet uitgesloten.
BI' 41·T 3349, bur. v. d blad

Aankomend dagmeisje xe-
vraagd. Loon f. 3.50 P w. met
Vollen jrost. 1\ ieuwe Sp ieg e l-
~~~.G12~

Gevraagd meisje 14·16 j 's
morgens v. 9.30-1.30 voor hu ise-
ll.ike bezigheden. Aanmelden
Lutmastraat 13, huis.

36·6191
~Me-
vroUw n. DE GROOT, Ha.rrno-
niehof 54. Aanmelden av onds
8·9. 36·B880
~
Westeinde 8 36-6194

~Voor 2 kleine gez m nen, ieder
or» den dag, "\oor halve (lagen,
f 5 p. w. Aanmelden 7-8 u
WOLBERS, Overtoom 347.

36-D807
Gevraagd een flInk dagmeisje

met goede get.uigen. Da Costa·
straat 27 hUIs. 36·Z996
Dagnlels.ie g'evr, Aanmelden

na 8 u. 's avo Dintelst.r. 51 I ét.
36·G1326

36·6224
Net meisje gevruagu, zelf.

standtg kunnende werken \
8.30-4. Loon f 6.' P w. Aan-
melden VIjzelgracht 5 's avonds
na 8 u 36·T3358

:ilJeis)e gevraagd 14-16 j
Utrechtschestraat 113.

36·6211
Holl. .111ffrou" gevr. voor

huish. werk, van 8-5. Loon f 7.
Br met copie getuigschr. K. Z
106B RICARDO's Ad' BUl
A'da111. 36-6213
-Më1~.le \ an 8-8, ongeveer 16

Va n Eeghenatraa t 22 huis.
36·D806

Huwelijk . .Jongeman, 20 Jaar,
zoekt eenvoudig Christelijk
meisje (omtrek Amsterdam). l\[arle, minta
Br. 41·T3a41 Bur. V. d. Blad. loe Elli B.

toelis,

N.V. GEBRS. AaAS,
1051 P~~NSEN'GR~CHT 1051

Net dagmeisje ge,'raagd 9·5
11. Aanmelden Maasstraat 12R,
hLllS. 36.6189

Xet dagrne lsja gevraagd,
goede kost. Zelfst. kunnende
welken. LIefst R K. Ceintuur-
baan 190 hu is. 36·T 3369

Toez eht houden op hn lswerk t VlooI., mandottne- pianoles.
Het Ned. Onderw. Genootsch. blassingtr. f 0.;;0 p. w, 2 lessen
heeft een bevoegde leerkracht instrument in bruikleen of
\ oor U beschtkbaa.r. Iriltch ttu- termIJn. Deelname orkest. Br,
oen verstrekt J. COMBRINK, 42-:-< 6203 Bur. v. d. blad
Paramanboplein 27, Amster- Boltsie., GymnastIek, Massage,
dam·VlTest Teler. 83982. lloogtezoll, Zweetbaden, Out.
Jllondellngc PolItIecursus te "etUng. DE GRAAF, Noorder

Amsterdam. Aanvang Oct. Br. Amstellaan 8. Tel. 215f.·l.
42-GJ:l23, Bur. V. d. Blad 42·5966
]<'r3118cll. Opleid ing praktijk- AutorLlscllool Ewald Holzhaus

examens. Privéles f 1.50. Club- Bosb- Toussaintstr. 7 Tel. 82104
lessen f 1. Br. 42-T 3366 bur. V. 42·5974
d blad. ÀTlt()rijs~ltool HESSELING-

Speciale rijles t 15 tot riJ·lIIOl:ZHAUS. Pri';ê·cursus f 1~.
bewijs, Chauffeurschool, Mar· Hootdweg 410 (V\ ). Tel 80900.
lllxstraat 117. 42·E419 42·6045

tusschen Utrechtschestraat en Amstelveld.

GEMAKKELIJKE BETALING
EN TOCH. " •

Groote voorraad prachtige Meubelen, Bedden,
enz. enz. Buitengewone kooP.ies in Haeren-, Dames-
kleeding. Schoenen en Hoeden. Geen rente of
kosten - Vlugge aflevenng.

E. V.AJN

ECHTPAAR

gevraagd .
Café De

38-Z997

PRINSE:II'GRACHT 776 tusschen Utr.str.
en Reg ullersg racht.

"niet duurder, alleen gemakkelijker".

voor alle werkzaan1heden, man
hLllsl<lleCht-chauffeur, vrouw
goed }{\.lnnende kolten en we r-
ken- Zonder goede getutgen on-
nood1g Zich aan te melden. Zij
die reed'S als zoodamg werk-
zaam Waren gerne.ten de "\oor-
keur. Brieven 38-:-..r6182, BUI. v
II. Blad

Gevraagd
Jan Luvkenst r

verxteluaatster,
;JO Loven.

38·G1268

DE HAAGSCHE POSTSCHOOL
opent de gelegenheid Voor Nederlanders van
18-30 jll,ar z.ich aan te melden voor den

groeten, versnelden Politiecursus
met uit.sluitend schriftelUl,e oPleidmg voor Diploma A en B
onde r lelding van den Heer W. II. Scltreuder, Inspecteur van
Politie te Amsterdam. Lagere Sch?olol?!eldmg. vol.doende. vot-
strekte garantie van slagen. SChrJftellJke rnlichttngen g ratts.

HAAGSCHE POSTSCHOOL

Afd. Politiecursus No. 25
Javastraat 102a, Den Haag.

42·6217

Ing esch rev en bllrretjuffrou\\
2"P' ru a gû , Binnen Bt-ouwar-sj r

20. 38-E416
lllgescllre"en bUffetjllffrou".

gevr. Aanmelden Darriêl Stal-
pertstr. 61, Le étage. 38·G1276

Buffet.iUffronw gevrRag~.
vYagenaarstraat 47, Café 'T
MOLENTJE. 38-A976

Restanten, Le klas toestellen
1933 en kostbare luidsprekers,
spo tpr'ij zen, Van Htlltgaert-
straat 5, elnde Ruysdaelkade.
Telefoon 90416. 47·]3878

Pracht Duitsche plano f 135
krutssna.rig, 5 j. garantie f 10
p, m. 2e .Tan van del' Heyden-
straat 103. 46.B8S6

ZENDT

Buffetjuffrouw
Warmoesstraat 95.
Grot.

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII

Huizen, KanIers

Huisdieren, enz.

Groote Onderstukken

vanaf f 4.50 p. w,
Voor ledeu vall "A '<Hun.

Znid": K\1011endamstraat 20
Ie f 5.40, 2 sUe; Pblanenstraat
71 Ie f 5 50, 2 sIk. Bez. Don.
derdag van 2-4.

brterkaa.rt om gratts proefles: FrllDscil, Dnttsch, Engelscll, Ned.
'raai met Rekenen Boek110uden, sclloonschr., Steno. Alg. Onto
wikkeling. Elk v~k pI m, 65 ct. p. mnd. CURSUS ZELF·
ONTWIKKELING Bosb. Toussaintstr. 46, W, Amsterdam-W.

, 42-5282

Z~,gende mankana.rtes ! 1.75'1 MalthesertJe ,Foxterrler
f 2.00, poppen! 060, Haa.rlem- Woltslierllers DwergllontfQ
merstraat 30. 48·E414I f 5 _ Preter Áertszstr. 93 Zu""
Dultsche Wolfsherder, Daniël 48-B8(

Stalpertstraat 53.
4S·D803

'l'e bevr llulzellallm. Bank
Fredenksplein 47 Tel 32415.
(Kant. 9-5). 39·6210

1\1 oderlle Bu"Qul!uizen, 4-5 k,
badkamel met bad, f 8 25. Be-
zlchtlgen Donderdag v. 2-H"
Heemstedestl'aat 5, emdpunt
tlamllJn 1. 39·G1272

33-T 3343

(Danslessen en Clubs.,---.:;;;.~----

Te koop gevraagd Rljwielstal.
liug. Brteven met ornsch r-ljvtng
43·G1293, bur. v. d. blad.

Café.BllIard (Terlof A) te koop
lIangçboden. Om;rek Muider·
POort. Br. 43· A97. De Courant,

Itljwicl'taJling te koop, f 250. COmmellnstraat 55.
Jnlichttngen Zakenbureau .JR.n- Schoenmakerij Landsmeer bij
sen, Slllgel, hoek Heiligeweg, Al1lsterdam, compleet met ma.
Amsterdam Vraa.g t gratIs on· chines, f 375.-. B. WIET-EN,
zen zakengids ' 43·6208 ZUidell1de 258. 43-G 1312
Te koop Zaa It, krmdemer"wa· Te koop: Café. Vergunning
ren met snoeptafel, volksbuurt, te Alkmaar. Br. 43-T 3359 bu.
bl]verdienste Bneven 4?'·A979, rea.u van dit blad.
Courant, Commelrnstraat 55. llroodwiik aangeboden. Br.

Rruldenierszaak aangeboden A boekh. 'DALES, De Clercq-
t.e.a b. Brteven 43·D804, Court., straat ~6. Amsterdam .W.
1e Canst. Huygensstraat 62. -~e11lers.fijne vleeschwa.

Za akzoekenden ! U slaagt renzallk, f 1300, verdienste f 45,
zeker bij BRAAM, Kerkstraat dUbbele zaken. BI'. 43-B 883
200, Amsterdam. 43·6132 De Courant, Ceintuurbaan 268.

Gevraagd goede melkzaak. Br.
43-G1283, bur. v. d, blad.
'MooI vrouwensaakle te koop,
SPOed, ! 451}. Brieven 43·D805,
De Courant, Le Canst. Huygens·
straat 62.

Iets nieuws
op het gebied van
kinderschoenen.

f ~oo.- te leen gevraagd.
Bl'leven 43-G1327, Bur. v. d. BI.
Gevraagd Motoren. en Rij.

wielzaak, goede broodwinning.
liefst met wonIng. Geen tus-
sChenpersonen. Br. 43.Z995,
Bur. V. d. Blad. f 2000. l{rulden1erszaak, goede-

ren inbegrepen, moderne wo-
ning, Amsterdam-Zuid.
..SWEERS' Za.kenbureau",

PI'lnsengracht 790, Amsterdam,
43·6190

Te koop aang, vrouwenzaakle
annex brandstoffen, electrlsche
lin tza.ag, zeer geschikt voor
houthandel. Br. 43·G1325, Bur.
v. d Blad.

Te koop Sigarenzaak, flinke
bijverdienste, drukke stand,
mOoie woning, t 1200, goederen
factuurprijs. Brieven 43·B 881.
De Courant, Cemtllllrbaan 268. De Nimco Lus-Molières.

~~~/$OO
4~~,.",:!~
~.r~.
*4\&4< 17-3..9·

Dit IS nu de gemakkelijkste en keurigste
manter om schoenen te rijgen. Het is zóó
eenvoudig.dar de kinderen het dadelijk zeU
kunnen doen En ze hebben er pleizier in.

.Een strik in den veter en de schoen IS
dicht" En ze zitten zoo lekker. Niets geen
drukkmg op den voet, geen knellen voor of
achter Maar daarvoor ZIjn het ook Nimco-
schoenen. d.w.z. echte kinderschoenen.

Al meer dan twintIg laar maakt de Nlmco-
fabnek mets anders dan kmderschoenen.
Ze weten daar precies wat een kmdervoet
noodlg heeft En de verkooper weet het
ook. V raag hem gerust om raad. Hij verkoopt
er dagelijks tientallen. Hij zal U precies
vertellen welk schoentje voor Uw kind
het beste IS.

Keus is er in overvloed. Allemaal leuke,
vlotte modellen. Stevige achterschachten,
die de enkels steunen, gemakkelijke. plane
hakken en ruime, breede neuzen. En wer.
kelijk met duur.

Nimco..,
~-~

.,Nimco"
op de zooL

Warenhuis Nederland
Met goud bekroond.

N.V.,. Verschuur & Co Schoenfabriek, NIlmege~Groote keuze. Sterk \ erlaagde
prIJzen ""allen deken~, Ledi· 6261
kanten, Bedden, Kapokmatras· _
sen, Haarden, Meubelen In alle -
stIjlen Gemakke!JJ1,e betalmg

Bezoekt onze MagazIJnen.
RijwielelI vanaf I 1.- p. w.
Weteringschans 239

Geen 2 jaar in de selmld.

Stofzuigers f 10 tot f 35
w.o. 30 bekende merken, al~ 111.
vall gar. Het bek. vertr. adres
VIjzelstraat 5 boven, tel. 31761,
(II. Haarlemmerstr. 41. Op~aagcontröle is de keur op 't goud der Publiciteit!

Telefoon 34372.
45-6104 45·6273
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Het NieuwsvaD den Dag )

KONINGINNEN VAN HET WITTE DOEK. ~HEVIGE BRAND VERWOEST EEN GEHEEL DORP.

Ds. }Ir. G. }{. DEN HAR'1'OGR,
die benoemd ts tot hoogleeraar
aan de, 'I'heolog lsehe SCllOOIte

Kampen.

die de hoofdrol speelt in de
'schiedenis van een vroolijke
er te A msterdam wordt ver-

EEN DRAAK 'fUSSCHEN DE BLOE.MEN.
.;;_ Een hoekje van de ûahltatentoonstelllng
lil het Koloniaal Instituut te Ainsterdam,
cUe heden door den 'Commissaris der' :Ko~
nlngIn [hr, mr, dr, A: .Rdell wordt g'eopend.

FRAX8CHE JIIXIS'l'ER "AN LUCHTYAART
Pierre Cot, is van Le Bourget verf rokken om een bezoe l
aan Jloskou te brengen. - De minister neemt afschel'
"an een der leden "an het Russische geznntschap te

Parijs.
ONRUS'l' AAN DE GRENS VAN BRITSCH·INDIË. - Britsch-
Indtscne troepen In actJe te Ghanalani aan de Noord- 'West-grens,
waar oproerllngen een opstand onder de Inboorlingen in Afg'lulnl-

stan trachten uit te lokken.

DOOR GEBREl{ AAN BLUSCJi-
WATER, is het, dor;je Oesehel-
brOJ)'n, nabij Pforzhelm door hraud.
bijna geheel verwoest. ,ZeventIg
boerderijen werden een prooI der

'vlammen.

KIN.JJERDAG TE STOCKHOLM. - Dë. z,iveeilsche hoofi!stfJd "'eeft
niet opgewektheid het jaarlijksche tÇeldadigheidsfel!_st gevierd, umar-uan.
de opbrengst ten bate komt van behoeftig~ kinderen; Ex-prins .£ennart
Berncdotte (links) in een hachelijke situatie tijdens het kussengevecht

in het Stadion.
EEN GAST TE VEEL BIJ OPENI,UCH'1'SPEL. -' De
:regen was een gast die beter weg had, kunnen 'blijven
bij de eerste- opvoertng van Sha,kespeare's ,,'1'lle tempest"
In het openluellttlteater te Londen. _; De Engelsclle ae-
tenr JOllDDrinkwater, .dle de rol van den Hertog van }Ii·
laan vervutäe en mevr. Scott, als )Iiranda beg even zich

onder beschermende par aplutes naar liet tooneel.

,BIJ HET IJALEN OP DEN IJSEL voo~ Kampen raakte een marine-
oliegtuigtlen koèrs kwijt en, belandde tusschen het riet langs den
oever. Hoeuml. hier weinig water, staat, liep het ongeval zonder'

persoonlijke óngelukken of ernstige schade af.

's-Gravenhage Amsterdam Arnhem Maastricht,
'I--------'--_,_;_----------------~ DE JOODSCHE INVAL/DE IS NOG NIET UITVER-j veel en uiie zes loten koopt kan een heele straat
EEN, NUL; TWEE, ZES, NUL ,KOCH_T, de kans op een ~er zes fraaie heeren~uiz~n winnen, e~ heeft tevens een ~teentje bijgedragen tot

___ KAN UW GELUKSGETAL ZIJN, nog met verkeken. Een rijksdaalder per kans, lS niet een prncluig doel.Stort dusdirect u.w r,ijksdaalder op
gir_()oof¥'J. 10260 en bepr_Q!3ftuw S~~u~ , .

:BERLIJN KRIJG'f ANDERE S'l'RAA'fN Al\IEN. - Een

cler voornaamste straten van BerIiJii',' de- Frfedrlch- Eber t-

Amsterdam ,s-Gravenhage OP DE VEE- EX P AARDEX'l'EX-
TOONS'l'ELLING te Utrecht, welke
,'oorafging aan, het eoneours-hjpplqne,
wprd dItmaal ook gedemonstreerd met
warmbloedpaarden. - Een overzicht

van het t&ntoonstelllngsterrein.

,
strasse, Is omgedoopt in Hermann Goerlu'gstrasse.

L. De naambordjes worden oms·ewbseld.

'_
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'OSS OPNIEUW IN
REP EN ROER

Op drie plaatsen werkte het
inbrekersgilde. Cemeente-
, . politie zeer. nalatig.
(V8.ll onzen coerespondent.)'

l'f,ij meg e n, 7' November.
Hedêä:Jmpl'lgen'werd.Oss weer -:eens, in op-

schudding gebracht door de mare, dat gister-
,avond en vannacht' het tnbrekersgüda weer
duchtig had nutsgeaouden., De schooljeugd be-
:gaf zioh omstreeks negen uur door de straten
roependr, dat zij vJ;ijgekregen hadden omdat
de ddeven in het schoolgebouw waren be~ig
geweest. Dit verooreaakte een, groote ..conster-
-zratie en' al', spoedig bleek. dat aak in .andere
deelers van d~ stag ongure elementen ~un slag
,geslagen, hadden. In, de jongensschool in de
Korenst:z;aat z,ijnmsteravond de dièven binnen-
g-edrongen door het \1~tS'Ilijden ;va~ ee~ ~lit.
Alle klassetokalen werden doorzocht, kasten
.en lessenaars .opengebroken en' onbëschnijfe-
lijke wanorde aangericht, Met kaarsen had
men zich bijgeiicht ..NaJdat.men .gedurende .zeer
'geruimen tijd' in het schoolgebouw moet heb-
ben vertoefd werd bewezen, door: de vele af-
gebrande stukken kaars, die door het geheele
gebouw 'gevonden werden, Men' heeft een aan-
tal boeken, rookartikelen en" geld uilt een
missie busje medegenomen.

Het ·<tweede geval, dat ter kennis varr de
nnaréchaussée, die het endenzoek ill 'handen
genomen ,heef,t, werl gebracht, betrof' een I
brutale inbraak in de volkebaaar van den heer
Oppenheimer in de Klaphekkenstraat. De heer
Oppenheimer woont i,n ,de ~~8Jtions'straat en
gisteravond werd hij gewaarschuwd, dat .ver-
dachte pel1S10n~n'aan de wi~keldéur morrelden
en met valsche .sleutels traentten binnen; te
komen. De heer ',bppel;lh~!inér /lJ;).ëldenair de
gemeentepolitie en deed 'aangifte ::vatn het hem
medegedeelde. .Hem werd t;óege~~6tl!dat meneen oogje in' :het .zeil zou houden, Eenigen tijd
later werd de heer Op:pe~,:hrier. weer ge-
waarschuwd, dat men .pogingen, in het wenk
stelde om den' bazár binnen te dringen. Weer'
beg¥, de heer Oppenheimër zich. naar de ge-
meente-politie, waar hem, nogrnaals vel'Zekerd
werd, dat lIEIenlWU 'gaani klj,ken.

De h~r Oppenheimer, die weiJUg lust had
met !het igebo~te'dl1 bontact te 1t~n; ~begaf
zich naar huis in de veronderstelling, dat de
poJ.iti:e,een'~Ilb~a~~.,vkl iou ikttrine:iJ.v~~rk6men,
Tot zijn groeten schrik bemerkte hij hedenmor-
gen, dat dit p.iet het geval. was; Tbé.n hij' ~én
bazae inkwam, bleek daar een groote 'wan-
orde te heensche~. Aiiè~'wàs" överh~p ge_

haald, d~ tOOnbankIide ~peniebroken'~ën het
~ari_ ~ __ ,Lgeg.e]O verdwenen, Vot>rt&
ve~istë ':hij ~ aantal d~ta:~sclren,'" fles~
sc:Iièn ,Odeur, snui~j:(intJ~m,speelgoederen e~
Al1es, wees er .op, -dat de inbrekers,: op hun
gemak hadden uitgèzocht, wat van, hun ga-
ding was. :De heer 'Oppenheimer, die' zeer ver-
, ontwaardigd .W;8JS. over de nalatigheid van de
? ig€meente-poU'Üe,:'îJtêlde zich oOn:riJjdd1ellljkin
verbinding' roet die Kan~klijke Maréchaussés,

die het onderzoek naar de inbre'l~eriSmet kmcht
-ter hand genomen heeft.

. Intusschen 'bleek,' dat de dieven , ,ook . :nog l
elders, hun sIag .gesïagen hadden. 'roen van-
morgen het personeel van doekuiperij- en kis-
tenfabl'liek van Hees & Co. op het kantoor
kwam, bemerkte linen dadelijk, dat ook hier
nachtelijke, bezoekers aan ihet werk geweest
waren. Hier bemachtlgdeen rzäjeenig geld en'
een partij sigaren. Dat het dezelfde lieden
waren die in den bazar van den Oppenheimer
waren binneng edrongeen, werd bewezen, door-
dat in den bazar eenige sigaren gevonden wer-
den, die van de inbrjtak bij PIes & Co. waren.
Thans gaan er..geruchten, dat ook oOPandere
plaatsen was ingebroken, doch het onderzoek
is nog niet zoo ver gevorderd, dat- daaromtrent
zekerheia kan worden verkregen.

, ,TWff# "Y,ERQACHTEN GEARRESTEERD.

Met betrekking tot de inbraken te' Oss
wordt ons nader gemeld, dat de marechaussee
hedenmiddag twee verdachten heeft gearres-
teerd een man van 23 jaar, en een jongen van
18 jaar, tegen wie zware verdenking bestaat,
dat zij de inbraken bij den heer Opperheimer
en de firma Hes &. Co hebben gepleegd. Zij
zijn in de marechausseekazerne opgesloten,
doch' ontkennen hardnekkig. Omtrent de hou-
ding van de gemeentepolitie, vernemen 'wij
nader, dat de inspecteur van politie aan eenige
agenten had opgedragen in de omgeving van
de volksbazar te' surveilleeren. Of deze op-
dracht is uitgevoerd, is niet bekend.' In jeder
geval heeft men verzuimd te doen, wat in de
gegeven omstandtgheden geboden was: een
of meer agenten .in de bazar op te stellen, die
dan ongetwijfeld de inbrekers op heeterdaad
zouden' hebben' betrapt. De gemeentepolitie
heeft"zich thans, nu lie marechaussee is opge-
treden, van het onderzoek teruggetrokken. De
animositeit, die tussçnen de gemeente- en' de'
rijkspolitie bestaat." blijlrt ' ook .in dit geval
zeer schadelijk voor de beteugeling VIUl crimi-
naliteit te zijn.

Met betrekking tot de Maandag, gearres-
teerde 12 jeugdige inbrekers vernemen wij
nader, dat negen hunner', nadat zij-een, volle-
dige bekentenis hadden afgelegd, op vrije voe-
ten zijn gesteld. De drie hoofdverdachten
blijven in arrest en worden naar Den Bosch
overgebracht. De=e jeugdige schavuiten heb-
ben het onderzoek van de politie al heel ge-
makkelijk gemaakt. Men 'heeft n.l. op een hun-
ner een notitieboekje gevonden, waarm nauw-
keurig was aangeteekend, op welke data en
-welk uur' de dtefstalten en inbraken waren ge-
pleegd, alsmede de buit, die -daarbij was be-
machtigd. De inbraken van gisteravond en
'vannacht blijven beperkt "tot de reeds geme!de
drie gevallen. De geruchten die in Oss de
ronde doen, als zou op nog meerdere plaatsen
zijn ingebroken, zijn onjuist.
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VEILIGHEID GESCHAAD DOOR GEBREK
AAN SAMENWERKING

Wrijving tusschen marechaussée en gemeentepolitie te Oss.
Leemten in de politie-organisatie. - Al te

gemoedelijke opvattingen.

INGRIJPEN VAN HOOGER HAND
GEWENSCHT

(Van onzen correspondent.)

Oss, 8 November.

"Ik heb het altijd gezegd: ln de zo-
menmaanden houden ze zich kalm, maar
als de winter komt, dan beginnen ze
weer en doe er maar eens wat tegen!"
De inspecteur, chef van de gemeente-
pv]:itie te Oss, streek zich eens UV€l'

zijn hoofd, zuchtte diep en grabbelde
toen over zijn schrijftafel, waarop een
aantal ontwikkelde' en nog niet ontwik-
kelde foto's lagen. "Maar je bent er
nog niet gelukkig mee," zeide hij nog
al korzelig, "hier, kijk' maar eens wat
een werk die klanten je bezorgen." Hij
drukte ons een loupe in de hand en met

En dan, een kast openende: "Wilt u eens
zien, wat wij hier te doen hebben?" Een vel
papier kwam te voorschijn, waarop wel geteld
34 namen stonden van verdachten, die in den
loop van dit jaar aan een verhoor waren
onderworpen. Het was nogal eentonig. Dief-
stal. diefstal, diefstal. poging tot doodslag,
diefstal, diefstal, oplichting, brandstichting,
,bedreiging met doodslag, diefstal enz.

"Dat is hier," aldus wij weer" en bij de
marechaussee hebben ze natuurlijk ook zoo'n
lijstje ?"

"Niet zoo veel, want de meesten komen
hier, maar dat is het nu' juist: ze probeëren
ons vliegen af te snoepen en wanneer wij ze
vóór zijn, hebben ze het land."

Daar hadden wij de bevestiging van hetgeen
reeds lang een publiek geheim is. De ver-
houding tusschen marechaussee en gemeente-
politie laat te Oss alles te wenschen over en
vandaar, dat het geboefte tot op zekere
hoogte nog vrij spel heeft en vandaar, dat niet
alle misdrijven, làng niet alle misdrijven, tot
klaarheid worden gebracht.

Het is een ernstig feit, dat wij hier consta-
teeren, maal' het is noodzakelijk, dringend
noodzakelijk, nu het geboefte de winter cam-
pagne met een reeks inbraken begonnen is
en men in Noord-Brabant in spanning ver-
keert, wanneer de eerste diefstal met geweld-
pleging zal komen. Wij hebben daarom in

dan moet ik er nog een paar ontwikkelen bijz.onderheden geschetst, hoe de chef van de
en zoek dan maar uit van wie ze zijn!" gemeentepolitie zich druk zat te maken met

I het ontwikkelen van vîngerafdrukken, in de
Wij waren even te voren in de marechaussee- hoop daarmede een aanwijzing te krijgen

kazerne geweest en daar had men twee "zware omtrent de daders, terwijl nog geen tien minu-
,jongens" in verzekerde bewaring zitten, die I ten verder de schrijfmachine ratelde om de be-
in den loop van den middag waren "doonge- I kentenis van de verdachten op papier vast te
zaagd", d.w.z, dat men zonder veelomhaal, I leggen en het heele raadsel tot oplossing was
direct toen 'men het onderzoek in de jongste gebracht.
inbraken in handen kreeg, had toegegrepen,
twee klanten, die daarvoor in aanmerking

I
kwamen, had opgepikt en volk-omen overbluft
had, toen men hen de sporen van kaarsvet op Wij hebben ook onder de burgerij ons Iicht

I hun kleeding aanwees en uit de voering van eens opgestoken. Met groote omzichtigheid
de jas van een hunner een gestolen tabakspijp natuurlijk en bij betrouwbare lieden, wien het
te voorschijn tooverde. En toen wij den inspee- niet te doen is om de verbreiding van een
teur zoo bedrijvig bezig zagen, wisten wij bittertafel-praatje. Het bleek ons al dadelijk,
reeds, dat alles was hij deed, monnikenwerk dat deze beschouwingen in Oss zelf geen
was, want het mysterie van de laatste boe- nieuws zullen brengen. Wat de inspecteur ons
venstreek van de Ossche bokkenrijders was met zulk een groote openharttgheid bloot
reeds tot klaarheid gebracht en de be~r.ijvers liegde, wordt in Oss van de daken geschreeuwd.
badden hun hart volkomen openhartig ten Men weet daar dat de samenwerking met de
overstaan van d~, marechaussee ui.tge.stort. I marechaussee. alles te wenschen overlaat en
"En inspecteur, zoo vroegen W1.J, "lS el' nog I men weet ook, dat aan de organisatie van de

wat nieuws. hebben ze de kerels al?" gemeentepolitie te Oss heel wat hapert. Dit
Een schouderophalen, weer een diepe zucht is, na ons onderzoek, onze conclusie:

en .:Ian, niet zonder bitterheid: "Daar ginds I Wij hebben gedurende de jaren dat wij in
schijnen ze een paar kerels vast te hebben.] Noord-Brabant voor crimineele aangelegen-
maa:r. of ~ .!_letzijn,,,w~et ik niet, daar be-I heden zwerftochten ondernamen, een kijkje
moel ik mIJ niet mee. gekregen op de werking van het vetüznetds-

"Weet u ook wie het zijn?" aldus onze v01- apparaat. Het heeft ons steeds en bij "herha-
gende vraag, De situatie werd wat pijnlijk, ling getroffen, hoe ongelooflijk gemoedelijk
maar het leek ons goed voorlooplg de rol van men dikwijls de zwaarste misdrijven opvat, Wij
onwetende te spelen. waren verleden jaar in een dorp, waar een

De inspecteur noemde een paar namen, die zeer ernstig misdrijf was gepleegd. De ge-
evenwel niet juist waren. rneentenclitte had het (,T'rl~-'zC'e', en t.Cê'1 '-'ii

En dan barstte de inspecteur los. "Ze zoe- t~r plaatse kwamen was .de veldwachter bezig
ken het daar maar uit, ik "bemoei mij er niet . zijn slatuintje van onkr~:d te zUlveren,. terwijl
mee, je kan' ook niet overal zijn, ik ben aal! de b~rgemeester met zun ega een uitstapje
maar een mensch. Van de week hebben wt naar s-Hert.ogenbosch had ondernomen.
er twaalf hier gehad, eergisteren was het
kwart VOOT elf, toen ik klaar was, gisteren

I was bet ook al laat. Vanmorgen ben ik metivier man aan het werk geweest in de frater-
I school."

groote mteresse bekeken wij het foto-
materiaal, allemaal vingerafdrukken,
genomen in de school van de fr'aters,
waar "het milieu" Dinsdagavond ge-
werkt had.

"Ja", ging de inspecteur voort, "en

Verhouding marechaussee en ge-
meente-politie.

Te gemoedelijke opvattingen.



Er gebeurde näets, maar toen wij bien minu-
ten ter plaatse waren, haddon wij eemge aam-
wijzimlgen, die ten voile waard wàl!"en~etoet~t
te "V'O'I"d~1. Ee!ll1igszinsaarzelend liegden wij
deze problemen aan dem veldwacater VOOI!"€I'1
deze trok eens aam ziilll uij.p ern zeide: "Ja. {l12_t,

kon wel eens zoo zijn, ik zal er mcrrren eens
met den burgemeester over praten." ~

Ongeveer veertien dagien la.ter wist moo
ziClhin het dorp te heninmeren, dart:er ook nog
marechaussees -zijn' en dat het welhcht; geen-
kwaad kon, ook deze bij het totaal verknoeide
onderzoek te betrekken .. Oevolg : 1hietgehe'im is
I!IOg' niet ontsluierd! . '

Wij geven liit als voorbeeld, omdat wij er
reker van zijn àiaJt in Oss, inlCl.i'endit malal'l"
eenilgszill1smogelijk is" miet amders gehanldield
wordt. Vandaae, dat de maeechaussee die jO!Jllg-
ste drde inbraken tci klaarheid hak! gebracht,
terrwijl de dinspeoteur' ,Cl$) :zijn pr~I~1:[e~àlU ZiclI.'

het hoofd brak over de vraag. op welke wijze
hij een goeden slag zou kunnen slaan.

Verregaançle nalatigheid.

Op het bureau van dien heer Van Kempen
kregen wij inzage van een bedastmeld stukje
papier, waarop stond: "Geeft kennds Oppen-
heimer, dat verdachte personen aan zijn win-
keldeue zaten. DÏ!ewinkel van tijd tot tijd COIll-

troleeren". Het bleek, dat diiit een order W18.JS
aan de nachtploeg van het polbtäecor-ps, Wij I
vroegen den inspecteur, hoe laat hij deze mel-
dilll,ghad gekregen, Kwant over tien zeilde hij
0Ill1S. En dlaaJI'IlJa: "Ik ben er ddreet lang's gef:iel:Slt
en zag geen Iioht en geen kerels. Toen heb ik
die order achtergelaten en ben naar bed ge-
gaan."

Wij vroegen den i!JllsrpecteurdJOOJ11Ila, of ook
i n het winkelpand een onderzoek was ÎJDJge-
steld, Hert antwoord luidde ontkennend. Ook
onze vraag of des nachts contröle op de politie
was geoefend - zeker geen overbodtge luxe,
mi men wist dla,t het boevenpak op pad was
- werd orntkerrnend bearstwoord,

Maar wat de inspecteur blijkbaar n i e t !
wist, ofschoon hij het wel had kunmen venmoe-
den, was, diaJtop het tijdstip dat hij langs den
bazar fietste, die twee ÎlIlIbrekerrsdaar binnen
waz-en en dart:zij nog bi\Illllle!llwaren toen eenä-
gen tijd Iaiter- twee poilrtie-algenten voo:r!Oij
reden, dde "een oogje in het zeil zouden hou-
den". Er gebeurde ndets, ook niet toen om
twaalf uur een der buren bij de politie kwam
melden, dat. de iIlllbrekers juist vertrokken
waren, Ook toe n is men miet in het pand
gegasn. Eerst toen die heer Oppenheimer des
morgens aall1gifte bij de marechamssea deed,
waren binmen enkele minanten een'ÏJge man-
schappen aanwezig en een paar uur later Z3JOOn

de daders achter slot en grendel en waren zij
volledig' ontmaskerd.

Het .is ha-rd om het te zeggen, maar deze
hO:Eumg van de gemeente-politie' kan niet
anders _worden betiteld dan als verregaand
nalatig'. Deze hazar was onbewoond, er had- .
den ook menschen kunnen wonen, die welltcht
weerstand aan de 'ÏlDdTilI1genshadden geboden
en dam zou het -Ï!Ill Oss toclli miet 2)00 heel zon-
derHng zijn geweest, indien er slachtorters
waren gevallen. .
Bet, lijkt ons dan ook alleszins gewenecht.

dart V2m -ihGcgerihalIlJdkracbtig wordt ingegre-
pen. D!Z.,illzal misschien eimldlelijk im Oss en I
omgevlng de rust weerkeeren en aan de wam-
diadien van. bet geboefte voor goed een eände
.wonden gemaakt. . 1
I .
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DE CHAOS IN WOELIG OSS

08-//-

De gemeentepolitie keek, maar deed niets, hoewel zij was
gewaarschuwd. - Zij greep pas in, toen

de inbrekers al lang weg
waren.

TEGENSTELLINGEN

"Men tracht elkaar vliegen
af te vangen".

(Van onzen correspondent.)

Nijmegen, 7 Nov.

Naar wij vernemen heeft het doortastende
, optreden van de marechaussee te Oss de drie

I
inbraken die gisteravond en vannacht zijn ge-
pleegd tot klaarheid gebracht. IZooals wij

I reeds hadden gemeld waren vanmiddag' twee
: mannen gearresteerd die verdacht werden aanI de misdrijven schuldig te zijn. De beide arres-

I,tanten, zekere Van Ballegoyen, 19 jaar, en
Ulyn, 23 jaar, ontkenden hardnekkig. Bij vist-

I tatie bleek evenwel, dat zich op de kleeding
van beide mannen kaarsvet bevond.

Bovendien ontdekte men tusschen de jas-
voering van Van Ballegoyen een pijp, ,die door
een gat in zijn zak daarin was gezakt. Deze
pijp was afkomstig uit de bazar van den heer
Oppenheimer. Tegen deze bewijzen bleken de
mannen niet bestand. Van Ballegoyen legde
een volledige bekentenis af terwijl Ulyn voor-
loopig bleef ontkennen. Doch ook tegen hem
zijn de aanwijzingen van dien aard, dat zijn
schuld zoo goed als vaststaat. Beide mannen

1 zullen ter beschikking van de justitie worden
gesteld te 's-Hertogenbosch.

.. **
Nader telefoneerde onze correspondent gis-

teravond:
Zooals wij gisteren reeds hebben gemeld,

zijn de drie inbraken die in den loop van
Dinsdagavond en' in den nacht van Dinsdag
op Woensdag te Oss 'zijn gepleegd. tot klaar-
heid gebracht.

De marechaussée, die de zaak in handen
had genomen, nadat de gemeentepolitie door
nalatigheid de kans 'had laten voorbijgaan, em
de daders op heeterdaad te betrappen, is er in
enkele uren in geslaagd twee arrestaties te
doen, waarbij onomstootelijk kwam vast te
staan, dat men de daders van de misdrijven
had gearresteerd.

Op de jassen van de beide arrestanten vond
men sporen van kaarsvet, die er op wezen dat
zij Dinsdagavond in de jongensschool van de
fraters waren geweest, terwijl bovendien hij
een hunner in de voering van de jas een pijp
werd aangetroffen, die uit de bazar van den
heer Oppenheimer afkomstig was. De man
ontkende aanvankelijk, doch toen een winkel-
juffrouw uit de bazar als getuige werd opge-
roepen, herkende zij dadelijk de prijsnoteering

I als haar handschrift.

I
Dit alles leidde ertoe, dat de man een vol-

ledige bekentenis aflegde, waarbij hij niet
alleen erkende schuldig te zijn aan den inbraak

'I'in de bazar, maar ook toegaf debet te zijn
aan den diefstal in de school van de fraters,

"waarbij e,en aantal mi~siebusjes werd out-
vreemd, en bij de inbraak in het kantoor van
de firma Hes & Co., waarbij eenig geld en een
partij sigaren werd ontvreemd.

Beide mannen zullen ter beschikking van de
justitie te 's-Hertogenbosch worden gesteld.

Deze zaak is dus door de marechaussée tot
klaarheid gebracht," ofschoon aanvankelijk de
gemeentepolitie te Oss de affaire in behande-
ling kreeg. We hebben reeds gisteren gemeld
dat de gemeentepolitie in Oss reeds Dinsdag-
avond gewaarschuwd was, dat de inbrekers
pogingen in het werk stelden om de volksbazar
binnen te dringen. De heer Oppenheimer,
eigenaar van de bazar, was omstreeks tien
uur in kennis gesteld van het feit, dat twee
beruchte individuen bezig waren om met be-
hulp van een valsehen sleutel te pogen zijn
magazijn binnen te dringen. Hij w3;arschuwde
per telefoon de politie. De agent, die dE>.wacht
had, zei dat men den winkel in de gaten zou
houden.
Het was omstreeks kwart over tien. De

inspecteur van politie de heer Van Kempen,
die naar hij ons verklaarde juist op dat tijd-'
stip het politiebureau binnenkwam, begaf zich
per fiets naar de Korenstraat, fietste voorbij
het gebouw van de bazar en nam daar niets
verdachts waar. Hij heeft daarna een briefje
op het bureau gelegd, waarop geschreven
stond: "Geeft kwart over tien kennis aan den

heer Oppenheimer, dat aan zijn winkeldeur
eenige verdachte personen morrelden. Surveil-
leer vannacht eenige malen langs deze winkeL"
Men heeft blijkbaar deze order letterlijk

opgevolgd, want in den loop van den avond en
van den nacht zijn eenige malen een aantal
agenten langs den winkel=voorbijgereden zon-
der iets verdachts op te merken. Intusschen
heeft zich tusschen tien en twaalf uur het ge-
heele drama voltrokken. De heer Oppenheimer
was n.l. gewaarschuwd door de familie die
naast den bazar woont. Deze hadden opge-
merkt dat twee mannen aan het slot van de
winkeldeur morrelden en daarna in een gan-
getje naar het pand gingen, waar zij over een
muurtje klommen en zich op een plat dak be-
gaven. Daarop hebben zij den heer Oppenheim
gewaarschuwd. Ongeveer twintig minuten
later passeerden twee politieagenten de straat,
doch zij stelden geen onderzoek in in het pand,
waarin de bazar gevestigd was, noch in de
omgeving. Zij fietsten voorbij en intusschen
hadden de buren naar zij ons verklaarden,
waargenomen dat de twee mannen zich aan
de achterzijde toegang tot het gebouw ver-
schaften door een raam.

Tegen twaalf uur, dus ongeveer anderhalf
uur later, ondernamen de inbrekers den
terugtocht en daaop heeft wederom een der
buren de politie gewaarschuwd. Maar toen
eindelijk eenige agenten ter plaatse versche-
nen waren de inbrekers reeds lang verdwenen,

De inspecteur van politie, de heer Van
Kempen, deelde ons mede, dat hij inderdaad
te kwart over tien door den heer Oppenheimer
was gewaarschuwd, dat vermoedelijk in zijn
winkel een poging tot inbraak werd onderno-
men. Hij was juist op het politiebureau ge-
arriveerd en is onmiddellijk daarna persoon-
lijk de Korenstraat doorgereden per rijwiel.
Hij zag geen verdachte personen en heeft
daarna de order op het politiebureau achter-
gelaten, dat men den winkel van den heer
Oppenheimer in de gaten moest houden. Naar
h~i mag aannemen, moet er gedurende den
nacht van tijd tot tijd door de nachtploeg zijn
gesurveilleerd.

Hij heeft geen order gegeven om het pand
te doorzoeken en dat is dan ook niet geschied.
Ook heeft hij niet gelast, dat één of meer
politie-agenten zich in het pand zouden op-
stellen, omdat het hem waarschijnlijk leek,
dat, indien dit geschiedde, de inbrekers de
vlucht zouden nemen. Het gevolg van een en
ander was, dat er feitelijk niets anders ge-
beurde dan dat de agent, die zijn gewone
surveillance ondernam, ook de Korenstraat
doorfietste en het niet noodig achtte in het
gesignaleerde pand of in de omgeving een
onderzoek in te stellen.

* **
Zoo hebben de inbrekers kans gezien on,

gestoord hun slag te slaan. We hebben in ver-
band hiermede een onderzoek in Oss ingesteld.
In de eerste plaats hebben wij den heer Op-

penheimer gevraagd naar zijn ondervindingen.
De heer Oppenheimer vertelde ons, dat hij
omstreeks kwart over tien zijn buurman Van
Haren aan de deur kreeg, die hem vertelde,
dat eenige verdachte personen aan zijn win-
keldeur aan het werk waren, die blijkbaar het
doel hadden in de bazar in te breken. Hij heeft
daarop onmiddellijk de politie telefonisch ge-
waarschuwd, waarbij hem werd toegezegd
dat onmiddellijk een onderzoek zou worden
'ingesteld. Toen zijn dochter Woensdagmorgen
in de zaak kwam, ontdekte zij den diefstal.
De heer Oppenheimer heeft daarop, in de

veronderstelling dat de gemeentepolitie geen
belangstelling' had voor het geval, de mare-
chaussé in kennis gesteld van het gebeurde,
met het bekende gevolg.

Een buurman van den heer Oppenheimer,
die dezen had gewaarschuwd, deelde ons mede,
dat hij omstreeks tien uur had waargenomen,
dat eenige personen met een electrische zak-
lantaarn in het portiek van den bazar bezig
waren geweest. Even daarna begaven de
beide mannen zich in het gangetje naast het
pand en klommen op het plat. Door een raam
verschaften zij zich toegang.
Zij hebben daarop den heer Oppenheimer

gewaarschuwd en meenden ongeveer een
kwartier nadien twee politie-agenten per

(lngezonaen BdedooZing.)
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rijwiel te zien passeeren, die echter geen
onderzoek in het gebouw instelden. Toen tegen
twaalf uur de beide mannen het gebouw langs
denzelfden weg verlieten, hebben zij wederom
de politie gewaarschuwd, doch ook thans werd
geen onderzoek in het gebouw ingesteld.
Eerst Woensdagmorgen werd aangifte van

den inbraak gedaan en werd door de mare-
chaussé een onderzoek ter plaatse ingesteld.
De heer Van Kempen deelde ons mede, dat hij
inderdaad een telefonische melding had ge-
kregen, dat verdachte personen aan de deur
van den bazar morrelden. Hij was er langs
gereden, maar had niets verdachts bemerkt"
waarna hij order had gegeven van tij,d tot tijd
het winkelpand te contröleeren,
Tot Woensdagochtend was niets bijzonders

gemeld, en later had hij van de marechaussë
kennis gekregen van den inbraak.

Op onze vraag deelde de heer Van Kempen
mede, dat hij geen aanleiding had gevonden
om in verband met de melding van de ver-
dachte bewegingen van eenige individuen in
de omgeving van de bazar bijzondere maatre-
gelen te nemen. Ook de posten die hij had
opgedragen om het bewuste pand in de gaten
te houden, had hij in den loop van den nacht
niet gecontroleerd.
Eerst in den loop van Woensdagmorgen

kreeg hij kennis van de inbraak, Hij heeft toen
echter het onderzoek aan de marechaussé
overgelaten, De heer Van Kempen deelde ons
verder mede, dat de samenwerking tusschen
gemeentepolitie en marechaussé veel te wen-
schen overlaat.
Men tracht, aldus de heer Van Kempen,

elkaar vliegen af te snoepen, en daardoor is
het niet mogelijk om hand aan hand samen te
gaan in den strijd tegen de misdaad, Het is
zoo, naar de heer Van Kempen ons verklaarde,
dat er "kif" tusschen de beide corpsen zit en
daarom kan men niet verwachten dat in ge-
meenschappelijk overleg wordt opgetreden.
We hebben deze vraag ook voorgelegd aan

den commandant van de marechaussé. Van
die zijde werd ons medegedeeld, dat de samen-
werking beter kon zijn, en dat dan meer
resultaat zou worden bereikt. Overigeens
Wenschte de commandant van de marechaussê
zich over de aangelegenheid niet uit te laten.
Uit een en ander is ons wel gebleken, dat

een zeer ernstig onderzoek noodzakelijk is om
de strijd tegen de criminaliteit in Oss in goede
banen te leiden.

( Ongecorrigeerd.)
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!s-Hertogenbosch, ~7 Dec. 1934.

VAN DE

De moord op Gerrit de.Bie.
Hieronder volgt het verslag van deze rechtszaak, welke heden, voor de. Ver d ach t e kan dat niet zeker Get u i g e: Ja, dat weet ik niet; ik Piet gezien met de vrouw van Ceelan.
R htb k 'H b hh' d zeggen. ben geen gek Hij zag dat Piet zijn arm om haar hals
ec an te s- ertogen ose is behandeld, voor zoover et niet ree s Joh anne s W. v a 11 He esc h, 20 Pre sid ent: Zoodra getuigen zoo'n sloeg en haar kuste.

in onze courant van heden was opgenomen. jaar, arbeider, weigert den eed af te toon gaan aanslaan, is het gewoonlijk Pet rus deB ie Sr., die daarop
leggen voor hetgeen hij bij de mare- .mts. gehoord wordt, deelt mede met van
chaussées te Oss heeft verklaard. De 0 f fie ier: Ook deze getuige in' Uden naar de fiets van zijn vermoer-

merking, .waarop. de ver de dig e r De Pre sid ent: Je moet den eed de cel. den zoon te zijn gaan zoeken.
protesteert, dat de wachtmeester de Iei, afleggen. De ver d e dig er: Ja, maar dat Een "ziener" in Tilburg had gezegd.
ding van het onderzoek hier niet heeft. Ge tui ge: Ik moet hier de waarheid' wordt nu toch een beetje comedic. Als dat de fiets in een water was te vin-
De pre s i ct e n t ' verklaart, dat er spreken. Ik heb in Oss moeten liegen. ze niet verklaren zooals de officier wil, den. Zij zijn toen gaan zoeken, met

niets, te protesteeren valt; hij heeft de De Pre sid ent wijst nog eens op het dan insluiten. succes.
leiding. gewicht van den eed. De pre s i d ent: Het past den verde, Getuige wist, dat zijn zoon 't had op
Nadat dit incidentje gesloten is geeft Daarop wordt get ui ge beëedigd. Hij ,I' diger niet critiek uit te oefenen op de de vrouw van Ceelen; getuige heeft

get u i g e toe dat ze niet kon geweten v..erklaart ..dat hij in Oss heeft moeten I' ~andelingen van den officier van Justi- hem daarvoor gewaarschuwd, maar hij
hebben, dat het half elf was t.oen Piet liegen. HIJ IS geschopt door een mare- tie. Wanneer hij iemand gevangen wil wilde het niet laten,
thuis kwam. chaussée en in een hok gegooid. Hij was doen nemen, is dat voor zijn verant, Deze getuige heeft nog aan verd.
Volgende getuige is H. A. van der blij dat hi.i er uit was. woording.

Put ten, opperman, gedetineerd alhier, Pre s id ent: Ja dat zal wel. Heb je I Mr. Sc hip per ij n: Op zoo'n ma- gevraagd of hij Gerrit niet had gezien.
Hij is bijgenaamd de Rut. geen klacht ingediend tegen de politie? nier wordt pressie uitgeoefend. Piet zei toen dat hij alom half acht
Hij was bevriend geweest met het Get UI ge: Nee, maar dat zou Ik nog I De pres ide n t vraagt o.m. nog, wie weg was gegaan. Het viel hem op dat

slachtoffer en verd. kunnen doen. Mr. Schipperijn eigenlijk verdedigt den verd. hem niet durfde aankijken.
Deze get,uige heeft eens tegen De B. Het blijkt overigens, dat getuige niet verdachte of de getuigen. ' Er ontspint zich. dan een twistgesprek

gezegd dat iemand hem f 200 had be- weet welke wachtmeester het was, maar Daarna gaat de rechtbank in, raad- tusschen getuige De Bie en verdachte.
loofd als hij De B. zou doodschieten. in ieder geval waren het niet de wacht- kamer. Ver d. verklaart dat hij niet schuw
Hij wou niet. zeggen wie het beloofd meesters hier. , Is voor getuige. Er worden zelfs scheld-

had, maar verd. zei, dat het de vader De president geeft te kennen, dat het Tweede getuige wegens meineed woorden gewisseld. - ,,schurk, smeer-
van Gerrit geweest zou zijn. hem niet duidelijk is waarom getuige gearresteerd. lap" voegt getuige den verd. toe en deze

Vervolgens wordt gehoord de wacht- Verd. heeft aan getuige verklaard, dat dan tegen andere wachtmeesters heeft' laat zich ook niet onbetuigd.
meester der marechaussées L. Cur f s op. den bewusten avond Gerrit en hij moeten liegen. Dat blijkt dan noodig Na heropening der zitting leest de Op een vraag van den verdediger deelt
t~Oss. Hij doet mededeeüng Qmtrent. het achter elkaar te. Berghem bil de plaat,!; geweest te J.,ijn om )üt. het b,ok te G rif fie l' de verklaringen van M. H. getuige mede, dat Ceelen van den moord
vinden en in beslag nemen van het lijk., des misdrijfs had getoopen. Verd. heeft I komen.' van Heesch voor. D ~Z El get u-ig e n~ètverdacht werd.
P r è sid ent: Toen u gehoord had 'toen g~~eg~, dat hij Gerrit gestoken yervolgens deelt get u i gemede, dat word t d a a rna eve nee n sin b e., Wachtmeester De G ier deelt mede,

van den moord, wat was toen uw eerste heeft. Hl] WIst met hoeveel steken hl] hIJ op den bewusten avond Gerrit en war i n g gen 0 men. dat toen hij bij Petrus de Bie kwam en
gedachtéj .". gegeven had: "Ik kende m'n eigen niet Piet niet heeft gezien. ' mededeelde, dat hij verd. de B. had ge-
. Getuige C ur f s:· Dat Piet de B. het mee~." Gerrit had nog gezegd: Piet wat De pre sid ent leest getuige een Hetverhoor voortgezet. arresteerd, Petrus de Bie onmiddellijk
gedaan heeft. " . . ., doe Je nou. . ...., v.erklaring voor, volgens welke hij per- zei: Dan heb je den goeden.
Er was wel eens over gesproken dat er Toen getuige aan verd. vroeg waarom tment dat De B's had herkend Piet was' 'De vader van de beide vorige getul, Daarna wordt de echtgenoote van

na den moord op v. d. Pas iets zou ge~ hij dat gedaan !1a~, trok hij zijn achter een dikken boom gek;open. Is gen, Joh. W. v-a n He esc h, wordt ver, vortgen getuige gehoord, Joh. J. van
heuretL' schouders op en zer mets. . . daar nu weer niets van waar? Je hebt VOlgensgehoord. Zijn zoon heeft hem H a are n. Zij wist dat haar zoon bij

Bij het onderzoek kwam getuige' bij Pre SId ent: E~ vond ~~ d~t. met het aan v. d. Putten ook verteld. verteld, dat hij den bewusten avond Ceelen kwam, iets wat zij niet wilde.
Ceelen; "-daar : zat Piet de B. Hij had vreemd? Zou het met mogelijk ZIJn,dat Get u i ge: Er is niets van waar iemand gezien had "die niet wou ge- De pre sid ent vraagt of zij weet,
schrammen in het gezicht. ër een vrouw In het spel was. . , . kend worden". dat Gerrit het gezin Ceelen ondersteund,
Getuige wem toen gearresteerd. Get u i g e zegt dat niet te weten. . Getuige v. d. Put ten komt ~eves- Op d~ vraag van den president of zijn heeft.
Pre sid ent: En dat gebeurde zon- Verder deelt hij mede, dat Piet met tigen, dat Van Heesch het hem mder, zoon met gezegd heeft dat hij v. d. Put- Get u i geverklaart, dat hîj haar dat

der dat er een woord door De B. ge- beide rijwielen weg is gegaan. Hij heeft daad gezegd. heeft. .. ten had gezien, antwoordt hij ontken- gezegd heeft. '
zegd wetd? . " zijn etgenrfjwiel ergens in een sloot ge- ?e pre SId ent WlJst ~rop, dat ge- nend. En zelf heeft hij ook niets gezien Pre sid ent: Hoe kwam hij aan het
Get u I g e: Ja, dat vond .hij blij.k- legd en is met het rijwiel van Gerrit tulge van Heesch verklanngen tegen- want hij 1ag in bed. ' geld?

baar heel gewoon.' doorgereden. Dat rijwiel neett hij in de over den 'Y_achtmeestel' heeft afgelegd, .~ijn zoon Jan heeft verteld dat hij Get u i g e: Ja dat vraagt u, dat zul-
V e rd ach t e licht toe hoe de ar- Kleine Meer te water gegooid. waa:aan hi] toevoegde, dat hij die ver- bIJ de marechaussées zoo mishandeld len ze wel achterovergetrokken hebben.

restatie in haar werk is gegaan. O.m. P,r e sid e n t: Is dat nu waar, kun- klarmgen aan de rechtbank wilde af- w~s, om~t hij. niet wou verklaren, dat Zij geeft voorts te kennen vaak ge-
heeft de wachtmeester hem gevraagd, n.~nwe daarvan op aan; De verklaringen leggen, maar met gesloten deuren, Om- hi] Gerl'lt en Plet gezien had. waarschuwd te hebben tegen verdachte,
!hoe hlJ"aan di ' schrammetjes kwam en ZIJn zeer bezwarend vo?r verdachte. dat hI] bang was voor verdac~te. Ge r t ru d a J. van 0 r sou w buis- voor wie zij bang was.

"~ t r iht· hH Houdt. u vol dat het zoo IS Get u I geverklaart, dat hI] dat ge- vrouw L. Boeijen, te Nijmegen' woon- Te kwart over een wordt de zitting
dat heeft hlJ toen nog oege IC , '" I Get u i g e: Ja. ' , zegd heeft om er maar uit te komen. achtig, doet mededeeling van een ont- geschorst tot half drie.
Was gC'Vallen. dat/voor Veröergeert hij te kennen, dat men Wachtmeester De GIer geeft te ken- moettng met v, d. Putten, die haar ge- N A
d
pe f! e Sidtej n t ~~T~~n~ndere ver gezegd heeft, dat hij het laatste met de nen, dat getuige zijn verklaring volko- zegd zou hebben, dat zij niet mocht a e pauze.
re .1?cu..~e es ee - Bie was gezien. men vrijWillig heeft afgelegd. Hij heeft zeggen, dat hij daar ter plaatse was Te goed half drie heropent de pre si",

klavnng..is ghegteven'knt dat. dat hield Pre sid ent: Dus het is een kwestie spr. geroepen om te verklaren. lgeweest, anders zou' hij haar d'ood- den t de zitting. ,
e r o ace er e .' . van zelfverdediging? Get u i ge Van He esc h verklaart schieten. GetuiO'e heeft hem toen een Nu wordt gehoord Fr anc i s c us

to~n verband met praatjes m de fa- Wachtmeester Cur f s merkt op, dat nu nader, dat v. d. put~en gedreigd heeft klap in het geziCht gegeven. Ce e 1e n, arbeider te Oss.
btlek. ht t De G ier merkt in. de mogelij.kh~id bestaat, dat zijn naam hem te zullen doodserneten. .Over wat er 8 Aug. is gebeurd is er De pre SId ent legt er den nadruk

Wac mees er . ."" genoemd IS In verband met De Bie. - Ik geloof veel van Oss, zegt de met gesproken. op, dat getuige's verklaring van groo'\;
tusschen op, dat verd. mets zei bIJ ZIJn Boeyen had dat verklaard maar later pre s I'd ent, maar dit is toch erg on- Overigens deelt zij mede dat in den gewicht zal zijn. Hij wijst op de betee-
arrestatte. . .. t acht het 0 k wist hij het niet zeker of hij ze wel sa- gemotiveerd. bewusten avond gegil heert gehoord in kenis van den eed, welken getuige daar,
De preslue.!l. a men heeft gezien. ,Dan wordt v. d. Putten weer voor de Gemènt. na aflegt. .

vreemd, ?:at, hIJ met gevraagd heeft De ver d e dig er vraagt sinds wan, de rechtbank gebracht. Hij ontkent Lam bert usB a e ij enkaapman te Gerrit de Bie en verd. kwamen veel
waaron1.,hJ,Jgeafl'Ikest~rd twehrd. h neer b~ bevriend was met verdachte. gezegd ~e hebben, dat hij v. Heesch zou Nijmegen, vroeger te Oss, deelt mede op bij hem aan huis, verklaart getuig&~
Ve.rdachte., W15t oe waal' ~~ Getuige v. d. Putten zegt dat dit doodsebieten. 8 Aug. P. de B. ontmoet te hebben in Eerst Gerrit en later ook Piet.

om ~mg. ~ was s avonds .!e voren bIJ was nadat hij was losgelaten, toen hij , Wacht~eester Cur f S doet vervolgens het Schayksche veld'. Hij was in het Kwamen de jongens alleen voor jou of
Gemt de BIe, geweest en bIJ Ceelen en Voor deze zaak het eerst gearresteerd mededeelmgen omtrent het gesprek tus- veld met zijn rijwiel. Hij kwam daar ook voor je vrouw?, vraagt de pre s i"';
ze hadden gezegd dat er een onder- was en weer vrijgelaten. schen v. Heesch en v. d. Putten, dat hij P. de B. tegen, circa kwart voor een, den t.
zoek weii'd Ingesteld. . . . Pre sid ent tot verdachte: _ Wat heeft kupnen volgen. Deze richtte hem met een electrtsche - Daar weet ik niets van, zegt ge,,:
omtrent de schrammetdes m het ge- IS daar van aan? Daaruit bleek hem, dat zij Gerrit en lantaarn in het aezicht. El' ontwikkelde t u i g e.

zicht - verd. beweert ze" gekregen te Verdachte: Heelemaalniets! Piet gezien hadden, terwijl afgesproken zich een gesprek.'" Wat ben jij noz laat De president: Er bestaat gegrond
hebben d~b~dat hij met zun geztcht .1n Pre sid ent: Die bekentenis die je is hoe verklaard zou worden.' op straat" en zoo"meer. '" vermoeden dat ze voor je vrouw kwamen.
b!aamstrUlKen' was gevallen. - ontsptnt h~bt afgelegd aan v. d. Putten is dus' De pre s id ent ondervraagt Van .Getuige heeft gewaagd: Heb je Gerrit Get u i ge: Daar heb ik nooit was van
ZIch een. kort~ .gedachtenwlSSelIng .t~s_ met waar. • ' . He~s?h nader onder opmerking, dat de de Bie niet gezien. Toen heeft Piet ge- gemerkt.. . .
schen den o~!lcler e!l ,:~rd. De .offlCler . Ver~achte. Neen, Ik heb heele, ometer proces-verbaal wil opmaken antwoord, dat hij gehoord had dat deze PreSIdent: WIe denk Je dat de
~erkt daa~bIJ op dat hIJ verd. direct ~a m.~a~met ~ver ~en moord gesproken. onder verdenking van meineed. vermoord' was. ' moord ol? de BIe heeft gepleegd,
dIe verklarmg ter plaatse ~eeft gebra?nt H.I}Itegt. HlJ verzint het allemaal omdat Van He esc h spreekt dan riader Wie en hoe, had getuige direct ge- Get UI ge: Dat zou Ik met kunnen
0l,l1 aan .te toonen, dat dIe verklarmg hI) zelf den naam er van met wIl heb- over de schoppen, die hij gekregen zou vraagd en toen had verd. geantwoord, zeg~~n. . .
niet opging. . . ben. '. hebben. Hij kan intusschen wel ver- terwijl hij met de vuist opgeheven voor I HIJ deelt mede, dat Ple~ den volgenden
Wachtmeeste;r De G Ier verklaart nog De Pre SId ent ymdt het Z?O tee- klaard hebben zooals aanvankelijk is hem stond: Zeg nooit dat je mij hier dag weg geweest IS. Er IS nergens over

eveneens den indruk gehad ,te hebben. kenend, dat de man zun excuse~ IS ga~n gezegd. gezien heb, anders maak ik je kapot. gesproken. .
dat verd. gevochten had.. make~ as;n den vader van Gernt de BIe, De g rif fie r g'eeft voorlezing van de Uit de verdere verklaringen blükt nog, , D~ pre s id ent: Is de wachtmeester
Ver,:olgens wordt geh~ord Wilhelmina dat hlJ met eerder gesproke!l heeft, verklartngen, welke J. van Heesch terdat op grond van deze bedreiging ge- s middags na den moord met blJ Je ge ..

Hendnks, w~d. v. d. WIe 1e n. O~ vragen van den 0 f f I c 1e r deelt terechtzittin he ft f 1 d tuige Oss verlaten heeft. weest?
De p r e s t d e n.t maant haar aan nu getuige H. v. d. Putten nog een aan- g e a geieg . De officier merkt op dat Boeyen Getuige: Daar weet ik niets van.

vooral d~ waar~eid te zeggen. tal namen mee v~n menschen, die gez~gd in Nijmeg\en ook alTast ondervindt, er P r.e s id ent: Weet je dan niet dat
Pre s i d ent. Op 8 Aug. bent u om hebben dat Gernt en Plet samen gesren Wegens meineed gearresteerd. is aan sloten van de deur gemorreld en Piet gearresteerd is?

10 uur n~ar ~ed gegaan. waren.. De pre sid ent merkt op dat getuige er wordt gesptonneerd. Get u i ge: 0 ja.
Get u I g e. i~' t . t ' d Volgende getl1;lge is ~onal'du~ L. v. nu vermoedelijk voor meineed in de ge- Get u ig e bevestigt'dit uitvoerig. Pre s id ent: Hoe zag hij er uit?
P r e?side n . En wa IS er oen ge- . Put ten, I? Jaar, fabrieksarbeider te De ver d ach t e verklaart, dat er Get u i ge: Gewoon.

beurdt . . . . . O~, een broer van den v~ng~n getuige. vangenis komt en' verd. wordt er heele- ntets van aan is wat getuige beweert. Pre sid ent: Had hij geen sehram-
Get U 1g e deelt mee, dat Piet, die bij HIJ deelt o.a. mede, dat hi] Plet en Ger- maal niet mee geholpen. Z h ' ' de . kk B'· In men op zijn zeetcht

haar inwoont, nadien is thuis' gekomen, rit samen gezien had bij de woning van J. W. v. He esc h wor d t d a a rop 'Oe nokcmetn.dem enh ge dent h?~l, 11 _ Ja dat had o-etuige toch wel ge~
om kwart over tten, half elf, nadat ze De Snol (Frans, Oeelen), ge van k e l ij k ,weg g e v oer d, v e r- ss en ie ereen em, a IJ a es I" '"
even gesluimerd had, . Ver ct:l c 11te zegt, dat getuige hem d ach t van mei nee d. \ nazoekt. Verd. on~~ent Bo~yen ent- ZIen. . . .. .)
Pre sid ent: Hoe weet U nu dat U niet gezien kan hebben. Daarop wordt Ma r I nus H. van moet te hebben, HIJ staat hter te l1e- - .zat Plet ~Iet heel suf te kIJken.

geslapen hebt? Adriana Vos, huisvrouw H. v. d. P u t- He esc h, 25-jarig landbouwer te Oss gen. vraagt de president, . .
Get u ig e: Ja dat denk ik. te n, de moeder van vorige 'getuige, ver- gehoord. Zijn verhoor begint ook al met Op een .vraag van den verdediger Neen, daar ha-c:t.get u 1ge l1l:ts van
Hoe làat het was J:a.n ze niet preeles klaart, dat haal' zoon haar daags na den een twistgesprek, met voor hem een deelt get u 1geB a eye n nog mede, gemerkt. En "hlJ heeft ool_t~let ge-

seggen, want de wekker was net kapot moord gezegd had dat 'hij meende Ger- ernstige waarschuwing tegen meineed. dat ter plaatse nog een arider met een hom'd. of er bIJ de arrestatte lets ge-
gevallen. rit en Piet gezien te nebben. . . Hij erkent o.m., dat hij gezegd heeft, rijwiel is geweest, wie weet hij niet. I zegd IS.
Pre si den t~ U kunt niet precies De ,lS-jarige fabrieksarbeider Ge r a r- dat ze Piet gehaald hadden voor den De B. was zonder l'ijwlf'i toen getuige - Maar toen de wac~tmeesters Piet

zeggen hoe laat Piet thuis kwam, dat I dus Le ij te n wordt dan na een ern- moord -op Gerrrt. V. d. Putten had toen hem zag. Imeenamen, wat d.a:cht Je toen?
heeft hij u natuurlijk gesuggereerd. Istige aanmantna b.eëedigd. Hij deelt gezegd, daar weten wij niets van. Ge. Daarop komt de 15-jari.ge Petrus - Daar had ik'heelemaal geen ge.•
Uit de verdere ontwikkeling van dit, mee in den avond van 8 Aug. met L. v, tuige ontkent, dat hij gezegd ZOU heb. deB ie voor het hekje, net Is een neef Idachte over!

verhoor blijkt dat dit wel zeer aan- d. Putten in gezelschap te zijn geweest. ben "Onze' Jan heeft ze wel gezien". van verd. ' Hij belooft de waarheid te . - Denk je nou dat iemand je ge-
nemelijk is. Gedurende dit verhoor Pre sid ent: Heb je Piet de B. toen De pre sid ent vraagt hoe v. d. Put- zullen zeggen, looft? Je verzwijgt alles!
maakt wachtmeester Q'u.r!s· een Op· gezien? ' telJ, ~a.r Q,an a.a.nkomt. In Juli van het vorig jaar heeft hij - Ik verz;wijg niets, aldus getuige.

De pre S i ei ent: Die bloedneus
heeft al meer opgeld gedaan, maar dat
gaat nu niet Het waren bloedspaties,
die werden gevonden. , .: ,
De ver d e dig e I' vraagt of indien

een kind bloed van een bepaalde groep
heeft, de ouders die ook nebben.
De doctoren Met tra p en N i e u-

wen h u i s e verklaren dat dit niet
noodzakelijk Is,
De v e r d e d i g e r vraagt of er bij

'ti onderzoek ten aanzien van de bepaling
der bloedgroep geen vergissing mogelijk
is geweest Z.i drukte de deskundige zich
zeer voorzichtig uit in zijn rapport.
Dr. Hes s eli n k 'doet nadere mede-

deelingen, welke den verdediger op dit
punt geruststellen.

Het getuigenverhoor.



Rechter mr. Poe r ï n k: Is er niets
gezegd?

Get u i g e: Dat weet ik niet.
Mr. Poe ri n k: Heb jij dan niets

gezegd?
Get u i g e: Dat weet ik ook niet.
De pre sid ent: Het was toch een

gerechtvaardigde vraag als je aan den
wachtmeester gevraagd had waarom Piet
werd meegenomen! •

Op een vraag van mr. Sas sen zegt
get u i g e dat Piet en Gerrit samen
buiten hadden- gezeten.

De pre sid ent: Eigenaardig dat je
da t wel weet.
Bij het verdere verhoor vraagt de pre-

sident of getuige wist of Plet een mes
had.

Get u i ge heeft nooit gezien, dat Piet
een mes had.

Mr. Sas sen vraagt of getuige niet
met zijn vrouw gesproken heeft over de
arrestatie.

Getuige: Dat kan wel zijn maar
oat kan ik me niet herinneren. Wel
heeft hij er met v. d. Putten over ge-
sproken en toen heeft spr. gezegd, dat
hij niet kon aannemen dat Piet het ge-
daan kon hebben.
De 0 f fie iervraagt of getuige nooit

aan den burgemeester van Oss ver-
klaard heeft, dat hij wist van de verhou-
ding der mannen met zijn vrouw. Deze
zou hem gedreigd hebben met een re-
volver.

Getui:ge ontkent dan,
Bur gem e est e r P I a e g m a-

k ers die daarna gehoord wordt ver-
zekert, dat de vorige getuige hem ge-
zegd heeft dat er een verhouding was
met allerlei mannen. De man kwam
Zijn hulp vragen om buiten Oss werk te
krijgen en toen kwam dit ter sprake.
Getuige heeft toen nog gezegd dat hij
't niet begreep dat dat in getuige's huis
werd toegelaten. Toen zei Ceelen: Dan
ken je mijn vrouw nog niet en hij
deelde het verhaal van de revolver
mede. Er is ook een revolver in beslag
genomen. '
De ver d e dig e r vraagt den bur-

gemeester hoe hij denkt over de getui-
gen.
',Burgemeester Plo e g mak ers ver-

klaart dat ze ongunstig bekend staan.
De pre sid ent: Zijn ze nu onge-

loofwaardig?
Burgemeester Plo e g mak ers: Dat

zou ik niet durven zeggen.
De pre sid ent merkt nog op, dat

de revolver waarvan sprake was, in be-
slag is genomen.
Oatharlna U I ij n, de vrouw van Cee-

len, is de volgende getuige.
De pre sid ent wijst haal' erop, dat

ze zich blootstelt aan vervolging wegens
meineed, als ze de heele waarheid niet
zegt.
Get u i g a belooft de waarheid te zul-

len zeggen en wordt beëedlgd.
Gerrit en Piet kwamen veel aan huis.

Het waren kameraden van haar man.
Pre sid' ent: Is er nooit iets onbe-

hoorlijlfs tusschen U gebeurd.
Get u i ge: Neen.
Pre s t d ent: Ik geloof, dat dit de

eerste leugen is. Ben je niet met Piet'
uitgeweest toen hij vrij kwam.
Getuige: Ja gewoon.
De Pre sid ent merkt op, dat er een

proces-verbaal is dat 'anders beweert. Er
is een ,-erklaring over een omhelzing en
zoenen.
Get u i ge: Er is niets van aan!
Pl'esident: Bent u niet gaan

kijken toen De Bie gevonden was?
Getuige: Ja.
Pre si doen t,: Hebt u niet gezegd:

Ikon ik hem nog maar eens zoenen?
Get u i g e ontkent dat.
Zij erkent dat er een revolver bij

haar in beslag is genomen. Die was van
Gerrtt,

Verder deelt zij mee, dat Piet kwart
voor tJenen den bewusten avond is weg-
gegaan en Gerrit tegen elven.
, Den VOlgenden dag is Piet geweest en
aan hem heeft zij verteld, dat Gerrit
gevonden was. Hij was heel gewoon.
Pre sid ent: Had hij geen schram,

men in het gezicht?
Get u i g e: Dat heb ik niet gezien.
Pre sid ent: Is er niets gesproken

toen hij met den wachtmeester mee
moest?
Getuige: Neen.
Pre sid ent: Het is toch 'heel ge-

woon als hij gevraagd had wat er aan
de hand was.

Get u i g e geeft te kennen dat zij
van meening was, dat Piet het niet ge,
daan had.
Pre sid ent: En er is niet gespro-

ken. Dan was er ook geen reden om
te zeggen dat Piet het niet had gedaan.
De president wil verder afzien van

het verhoor van deze getuige.
De 0 f f i c ier stelt nog eentge vra,

gen, maar zij kan er niet op antwoor-
den. Als gevraagd wordt of ze niet be-
loofd heeft aan den huisbaas, dat de
braspartijen In het huis zouden op-
houden, zegt zij: Ik weet er geen p ....
meer van I
F r anc i s c u s v à n de' Wet er in g,

landbouwer te Oss, verklaart De Bie
goed gekend te hebben. Hij was op den
bewusten avond bij Ceelen geweest.
Toen hij er om 10 uur weer kwam was
Gerrit el' alleen.
Pre sid ent: Hebt u 's nachts geen

van beiden meer gezien?
Get u i g e: Neen.
Pre sid ent: Wanneer heb je ge-

hoord, dat De Bie vermoord was?
Get u i ge: 's Morgens om half elf.
De pre sid ent ondervraagt getuige

over een snee in den jas van Piet.
Aanvankelijk ontkent get u i g e daar

,iets over verteld te hebben, maar ten-
slotte geeft hij toe, dat het toch wel
kan zijn. '
Voorts zegt hij niet te kunnen zeggen

wie den moord gepleegd zou kunnen
hebben.
De Pre sid ent vraagt nog over de

verhouding van De Bie tot de vrouw,
maar hij zegt van niets te weten.

Pre sid ent: U wilt niets weten,
Volgende getuige is de 18-jarige arbei-

der W. van Len t. Hij verklaart dat hij
bij Janssen is geweest op den bewusten
avond, waar verd. harmonica zat te ~';lC.

len. Hij was daar van half acht tot dat el' moord is gepleegd. Dat het oog- \ f 300, maar toch genoeg om de mensch en
kwart voor tien. merk om te deoden voorzat, wie zal er in Oss actief te maken.

W i I hel m ina deB i e, huisvrouwaan twijfelen, bij 67 wonden. Spr. vindt het uitloven van geld ge-
van Buul, zuster van verd. deelt vervol- Een bekentenis ontbreekt, dus spr. zal vaarl1jk; dat is het beloenen van de
'gens mede om half elf den bewusten zich op het terrein der aanwijzingen deugd. Maar het is deugd met een
dag naar bed te zijn gegaan. Een minuut moeten begeven. Verd. stelt zich maar luchtje er aan.
of vijf later hoorde zij Piet thuis komen. op het standpunt, dat hij de dader niet Als de burgemeester van Oss zoo
Zij heeft nog geroepen: Piet ben jij dat? kan zijn, omdat hij om half elf thuis voorzichtig is in zijn oordeel, moeten
Ja, antwoordde hij. Heb je de deur dicht was. dan de leden van de rechtbank zich niet
gemaakt? vroeg ze verder en daar ant- De bewering omtrent het uur van eens achter het oor krabben met de
woordde hij "Ja" op. Den volgenden thuiskomen is, gelijk de Officier betoogt, vraag, wat is er van aan?
morgen is hij gewoon opgestaan, zij een leugen. Mensenen die er over ver, Daarna gaat pl. de getulgenverkla-
heeft boterhammen voor hem gemaakt. klaarden, wisten den tijd niet uit eigen ringen na, opmerkend hoe meer getut-

Pre sid ent: Had Piet schrammen waarneming. gen, des te mlnder bewijs.
in 't gezicht? Niet alleen op ,dit punt spreekt verd. PI. zou gaarne zien, dat de dader
Get u i g e: Dat heb ik niet gezien. onwaarheid. Hij tracht het te doen voor, veroordeeld werd, maar dezen verd,
OVer de onwaarschijnlijkheid daar- komen alsof hij geen mes heeft gehad. zou hij toch niet in de gevangenis dur-

van wordt even van gedachten gewis- En dan de schrammen! Verd. heeft ven helpen.
seld. daaromtrent verschülende verklaringen Ten aanzien van de verklaringen van

Pre sid ent: Er zijn kleeren in be- gegeven. Voorts wijst spr. op versehet. Van der Putten vraagt pl. zich af of
slag genomen. Die waren uttsewas- dene andere tegenstrijdige verklaringen. het aannemelijk is als verd. nu werkelijk
schen! Tegen den vader van verslagene zei de de misdaad had begaan, dat hij het

Get u i g e: Ja, dat had ik Dinsdag verd., dat hij om 7 uur bij Ceelen weg- verhaal doodgemoedereerd zou hebben
gedaan, met de wasch mee. ging en de vrouw van. Ceelen spreekt verteld.
De 0 ft i c I e r vraagt of getuige weet van half negen. Verd. wil alles verdoe- Wie is deze Van der Putten?

of verd, voor baH elf nog .thuis is ge- zelen en onwaar maken, vooral wat Er bestaat een veete tusschen hem en
weest. voor hem gevaarlijk kan zijn. den zwager van verd. Het verhaal van
Dat weet get u i geniet. Vervolgens wijst spr. op het onderzoek Van der Putten is geconstrueerd uit rei-
Ver d a.c h te zegt dat hij thuis is van de deskundigen inzake het cïassin, ten, die bekend waren; hij heeft ten-

geweest, om zijn lantaarn te halen; hij, ceeren van het bloed. Het bloed van den slotte niets bijzonders verteld. Maar bo,
heeft nog een kop koffie gedronken. I verslagene was van de zeldzame. groep vendien als men V. d. Putten wil geloo-
Dat kan wel, zegt get u i g e, maar zij I A.-B. en het bloed van verdachte IS van ven dan moet men zijn heele verkla,

heeft hem niet gezien, misschien was II grEoepDB. H u k t It t. t ring aanvaarden en niet slechts een
ze buiten. un r. esse III s e een spa Je va~ deel er van.
De vader van verd. Mar i nus F. de op de pet van verdachte; een spatje In het verder verloop van zijn plei,

Bie verklaart om half elf ns.s r bed te bloed van de fi!:.roeP.AB. Dat bloed moet dooi wijst Mr. Schipperijn erop, dat velen
zijn gegaan. Kort daarop is Piet thuis er op gespat ZIJ:r:..~he vlek wordt een der toch zoo vaag worden in hun verkla,
gekomen. Get,uige heeft hem gezien. emstigste aanwijzingen tegen verd .. En ringen als het €t op aankomt.
De off i c ier: Heb je niets gezegd? dan de bloedvlekken ?P de zaklamp. Die Wanneer de rechtbank met dit getui-
Get u i g e: Nee. zaklamp is m~t bloedige handen aange- , genmateriaal tot een bewijs wil komen,
Pre s I d ent: Leuke boel is dat bij pakt. Op de flets Van verd. IS ook bloed I' dan zal zij toch wel zeer voorzichtig te

jelui, zeg je mekaar niet eens goeden aangetroffen. . t werk mogen gaan. Als men v. d. Putten
dag. Overigens wijs spr. erop, dat de i voor de volle honderd procent wil ge-

Get u i ge: Dat is geen mode bij ons, kleeren van verd. reeds gewasschen jlooven, dan moet men het de anderen
dan kan je wel aan den gang blijven! I waren. ook doen. Ten aanzien van nagenoeg het

Uit het verdere verhoor blijkt nog, dat I In het v-inden van het natte pak en heele verhoor kan men zeggen: waarom
getuige niets gezien heeft van schfam- pas gewasschen goed-eren vindt spr. een het eene wel gelooven en het andere
metjes op het geZicht van Piet. groote aanWi,i:z1ng. niet?
Ver d ach t e merkt op dat de schram- Dan is er de verklaring van Van der PI. merkt verder op dat de verklarln-
metjes 's morgens niet te zien waren. Putten, welke nader uiteengezet wordt. gen der deskundigen van belang zijn,
Toen hij in de pekel gewerkt had werden Deze verklaljing is afgelegd teiI"Wijlv. d. maar destijds zijn ze gedeponeerd,
ze rood. Putten gedetineerd is. Achteraf wordt omdat men op grond daarvan alleen
Vervolgens komt de' arbeider Joh. die verklartng van Van der Putten ge- geen vervolging durfde instellen en verd.

B a ars verklaren dat iemand' op 9 Aug. &'l:,aafden bewaarheid door andere ver- werd vrijgelaten.
op de fabriek gevraagd had, hoe verd. klaringen. Men blijft hier echter nog voor een
aan de schrammen in zijn gezlcht was Al wordt door vrouw Ulijn een ver- moeilijkheid; dr. Ploos van Amstel heeft
gekomen. Hij had een vogeltje willen houding met verd. ontkend, de ReC'ht- er in een werk op gewezen, dat men er
vangen en toen zou hij gevallen zijn bank zal toch de overtuiging heboen met de belangrijke materie van het
in de struiken. , ben da t het wel zoo is. bloedonderzoek nog niet is. Er zou nog
Pre sid ent: Vielen de schrammen Is het te verwonderen dat deze verd. geen wettig bewijs in gevonden kunnen

op? ' gedreven door jalouzte het helscha plan worden.
G t u i g,e: Ja ze waren goed te zien. maakt om zijn concurrent uit den weg Als hier de doodstraf nog bestond dan
De fabrieksopzichter W. van D u- te ruimen. Verd. gaat eerder bij Ceelen zou het hier behandelde misdrijf daar-

ten, werkzaam op de fabriek van Van ' weg om hem later mee te lokken voor mee gestraft moeten worden. Zou de
Zwanenberg waar ook verd. en vorige een gefingeerden kippendiefstal. Waar- rechtbank den moed hebben die straf
getuige werkten, deelt mede, dat verd, om moest men langs zoo'n smal weg- dan uit te spreken over dezen verdachte?
hem's morgens half acht een mengbak getje, waar men achter elkaar moest Durft ze dat niet, dan zal ze dezen
kwam vragen. Er is over vrouwen ge- 100'Oen. Het was bekend, dat verslagene verdachte niet mogen veroordeelen.
sproken, waarop verd. een kop als altltd met de handen in de zakken liep.
Vuur kreeg. Toen zag getuige ook de Bovend'Jen heeft men het IZesloten mes
schrammen in het gezicht van De E. en van verslagene in diens zak gevonden,
het viel getuige op, dat verd, de pet waaruit blijkt, dat hij zich niet eens
dieper in het gezicht. lUld staan dan meer kon verweren. Voorts wijst ht] op
gewoonlijk, , ' het sluwe om de sporen van de misdaad
De fabrieksopzichter H, H a arb 0 s c h uit te wissehen.

had ook de schrammen gesten en 't was Uit een en ande~ leidt spr. af, dat hier
ook hem opgevaüen d,~t verd. de pet van moord in optima fgrma gesproken
diep in de oogen had, dieper dan anders, moet worden.

Joh ann a Jan sse n verklaart dat Spr. wijst dan nog op het wreedaardig
verd, van half acht tot kwart voor tien karakter van de misdaad, onbeschrijfe-
bij haar Is geweest. Er Is o.a. harmonica lijk wreed W88 de' TYllshanr'lp-l1n~.
gespeeld., '. "Verd. heeft n'adien meegedaan aan
A ct r i ~ n u s van 'd e r lilJ :t e n begint vijf roofovervallen. een brandstichting

mee te deelen, dat hll een ongunstig be- en andere misdr~jven. Spr. schtlderf
kend staand persoon is. verd. als een gevaar voor de maat-

Omdat hij lacht als hij den eed zal I schappij.
afleggen, onderhoudt' de pre sid ent . I'
hem over de beteekenis daarvan. Spr. requtreert 'tens otte.
Als hij eenmaal den eed heeft afge-

legd, geeft getuige slechts een spaar-
zaam antwoord op de tot hem gerichte
vragen.
- Je bent hier verhoord door den

rechter-commtssarts, nietwaar? zegt de
pr e sid en t.
- Dat weet ik nIet, Is het antwoord.
- Maar je bent hIer toch gehoord?
- Ja. Maar ik weet niet wie dat was.
- Dat was de Rechter-Commissaris.

Daar had je deze verklaringen afge-
legd, zegt de pre sid ent en de ver-
klaringen worden hem voorgehouden.
- Dat kan wel.
De pre sid ent laat dezen getuige

dan gaan.
Johanna Hendriks, huisvrotWl T ih.

S wie r s, eigenares van het huis van
Ceelen deelt. mede, daf men liever de
mensenen niet in het huis had.
Joh ann e s Van T u y I krijgt te

verklaren over een omhelzing die hij
gezien zou hebben. Hij heeft alleen verd.
herkend, de vrouw kende hij niet.
Het getuigenverhoor Is daarna atge-

loopen,

Hulde aan de politie.
De pre s.1 den t brengt hulde voor

het prachtige werk, dat de wachtmees-
ters Curfs en De Gier meer dan een jaar
lang, in deze zaak verricht hebben.

Hij hoopt dat ze in Oss - waar het
jammer genoeg l#oodig is - nog veel
nuttig werk zullen mogen doen. Deze
hulde heeft hij gaarne hier aan de
politie en met name aan de mare-
chaussée willen brengen.

Het requisitoir.
Vervolgens komt Mr. Dub 0 i s, substi-

tuut officier van Justitie aan het woord.
Spr. beschrijft allereerst het beest-

achtige karakter van deze gruwelijke
misdaad, die zijn weerga. niet kent. Hij
spreekt een woord van deernis om ver-
volgens hulde te brenge'l, aan den
opperwachtmeester te Oss, de wacht-
meesters Curis en De Gier en Dr. Hes-
seltnk.
Daarna komt, 'hij tot zijn requtsltolr.
Z.i. wijst alles op de schuld van verd.

Spr. merkt op, dat tie houding van verd.
bij zijn arrestatte al bewees, dat hij er
meer van wist. Zijn houding alsof hij
er niets vall wist, schuwheid en verle-
genheid, handhaaft hij verder. Die on-
verschilligheid en een gefingeerd gebrek
aan interesse wijst juist in de richting
van schuld voor deze misdaad.
Spr.'s overtuiging wordt steeds hech,

ter en hechter als hij met het onderzoek
bezig is. ,
Spr. stelt zich hie,r op het standpunt,

/

leve·nslange gevangenisstraf
De Pre s Ident: Hebt u iets te zeg-

gen?
Ve r d ach t e: Ik ben onschuldig.
President: weet je dan wie het

gedaan heeft?
Ver d ach te: pat kan ik toch niet

zeggen.

Binnenland.

De verdediging.
Vervolgens, komt de verdediger Mr.

S c hlp per ijn aan het woord.
Hij merkt op, dat het slachtoffer is

afgemaakt op een wijze, die geen be,
schrijving duldt. Zoo iets kan alleen door
een krankzinnige gepleegd zijn. Als de
officier meent, dat deze verdachte de
dader is, dan verwondert pl. zich erover,
dat bij het vooronderzoek al niet een
onderzoek naar de geestvermogens van
verd. is ingesteld.
Dat zou zoo vreemd niet zijn want er

komen gevallen van krankzinnigheid
voor in de familie. '
Maal' pI. stelt zich op het standpunt

dat verd. de dadel' niet is.
Hij wijst erop, dat het gevaarlijk is een

motief als beWijs aan te voeren. Dan
komt men toch tot zeer gevaarlijke con-
clusies. PI. wil niets afdoen aan de
energie der beide wachtmeesters; hij
heeft respect voor .hun moed en volhar-
ding, maar z. i. zijn er fouten gemaakt.
Men neme den verdediger niet kwalijk
dat hij daar op Wijst.

Z. i. zijn verbalisanten uitgegaan van
de gedachte, dat verd. de misdaad ge-
pleegd heeft. En zij gaan van de ver-
keerde veronderstelling uit: er was een
verhouding van .twee neven met een
vrouw, dus verd. heeft het gedaan.
Dat vindt pI. verkeerd.
Als men van een vooropgesteld doel

uitgaat, verwaarloost men zoo licht
belangrijke dingen. PI. heeft b.v, niets
in het dossier gevonden omtrent
iemand, die aan de woning van Ceelen
heert staan luisteren.
Als 't verd. was geweest, dan zou dit

wel als aanwijzing gebruikt zijn.
Uit het feit, dat er kleeren zijn urtge-

wasschen haalt men z.i. ook te veel.
Het staar niet vast, dat het slacht-

offer een dag of veertien tevoren een
paarsteken had ontvangen. Verder
wordt daar niet over gesproken. Maar
pI. vindt het een zeer voornaam feit.
Daar blijkt voor hem uit, dat er een
ander was, die Gerritje de Bie niet kon
zetten.
Toen men niet tot klaarheid kon

komen, wie den moord had gepleegd is
er geld uitgeloofd. 't Was niet veel

broeders A. en G. Bloemel's, T. Wit-
tenberg, M. v. Bergen en A. v. Lierop.
- Voor de leden van den N. C. B.

en R. K. J. R S., afd. Oss, werd gister-
avond door den heer A. J. Peters een
zeer nuttige lezing gegeven, waarin
deee uiteenzette, hoe men in deze
moeilijke tijden zijn bedrijf nog staande
kan hou-den.
Spr. legde hierbij speciaal den na-

druk op het nut van den verbouw van
akkerbouwproducten en spoord-e aan
grasland te gaan scheuren, en hierop
met akkerbouw te beginnen en het
produceeren van eigen voederproduo-
ten. De heer Peters vond een aan-
daohtig en zeer dankbaar gehoor,

- Zondag werd in een der lokalen
der M.U.L.O. school voor meisjes van
de Eerw. Zusters van het St. Leenar-
dusgesticht alhier een tentoonstelling
gehouden van kleedingstukken, be-
stemd voor de arme kinderen del' pa-
rochie M. O. O. en st. Gerardus-Majella.
en van het Rectoraat st. Joseph.
Dese kleedingstukken werden ver-

vaardigd door de Eerw Zusters en de
schoolkinderen, terwijlook een zes-tal
dames uit genoemde parochies een zeer
groet aandeel hebben in het vervaar-
digen hiervan.
Gezien de groote hoeveelheid klee-

dlngstukken, moet gezegd worden dat
el' zeer hard gewerkt is voor dit zoo bij
uitstek Hefdadig doel. Behalve dat ook
door vele particulieren biidragen wer-
doen gedaan, heeft ook de N.V. Zwanen-
berg's Groentenconserven Fabrieken
ook dit jaar wederom een groot aantal
blikgroenten beschikbaar gesteld, welke
evenals het tentoongestelde als Kerst-
gave onder de armen van Oss zal wor-
den uigedeeld,
De tentoonstelllng mocht zich den

geheel dag in een ten volle verdiende
belangstelling verheugen.

EEN KERSTGAVE VOOR DE
TEWERGESTELDEN IN DE
WERKVERSCHAFFING.

DEN HAAG, 17 Dec. Bij rondschrijven
van 13 Dec. j.1. deelde de minister van
sociale zaken aan de betrokken ge-
meentebesturen mede, dat bij wijze van
extra winterhulp boven de gewone
Kerstgave nóg 10% extra aan gesteunden
kan word'en uitgekeerd, welke 10% ge-
heel voor rekening van het departement
van sociale zaken zal komen.
De extra tien procent zal worden

geput uit de bijzondere gelden, welke
De I() f fie 1e r verklaart, dat voor, de regeering als speciale winterhulp

een onderzoek der geestvermogens
heelemaal geen aanleiding bestaat. voor eenmaal beschikbaar heeft gesteld.
Het verwijt, dat een verkeerd systeem Wij vernemen thans, dat de minister van

is gevolgd, wijst spr. af. -c-, saciale zaken besloten heeft uit de extra.
Dat het waschgoed weer te pas is gelden, welke voor winterhulp beschik-

gebracht is zoo vreemd niet. Deze man baar zijn, ereneens bij wlJ"ze van Kerst-
wist heel goed dat het goed in het wa-
ter moest. Maar het is in Oss wasehdag gave een bijzonderen toeslag te geven
als er wat gebeurd isl aan hen, die in de loopende werkweek'
Als de verdediger bezwaar heeft tegen bij de werkverschaffing zijn geplaatst.

het uitloven van geld, dan moet hij zich Den hier bedoelden tewerkgestelden
wenden tot den minister. Er is dan ook
niemand op af gekomen. aldus is aan de inspectIes voor de werk-
Spr. kan niet inzien, waarom de ver- verschaffing telegrafisch medegedeeld

klaring van verd. aan v. d. Putten in kan, aan het einde van de loopende
tWijfel getrokken zou moeten worden. werkweek bij gelegenheid van de loon-
De kwestie der schrammen is vooral

van belang omdat er uit blijkt, dat verd. uitbetaling boven het uit te betalen
liegt, omdat hij er steeds anders over loon 10% van het aan ieder uit te
verklaarde. I keeren weekloon worden uitgekeerd.
De schrammen zijn ook van belang Deze extra 10% komen geheel voor

omdat ze wijzen op een worsteling en i h t R"k
een verweer door den verslagene . daar reken ng van e lJ·
wijzen ook de blauwe plekken op, die het
lichaam van verd. vertoonde.
In zijn dupliek merkte Mr. S chi p,

per ij n nog op, dat de kwestie der
schrammen weer anders wordt ultge,
legd. .
Ook ten aanzien der kleeren is pI. het

ntet met den officier eens. Waar hij zich
tegen verzet, dat is het meten met twee
maten.

Repliek.

HET NEDERLANDSCHE CONTINGENT
VOOR BET SAARGEBIED.

DEN HAAG, 17 Dec. Bij het overleg te
Saarbrucken tusschen den president der
regeeringscommissie en de militaire ver-
tegenwoordigers der aan de vorming van
de gemeenschappelijke internationale
troepenmacht deelnemende staten; Is
besloten, met het oog op de beschikbare
fondsen de sterkte van ieder der contin-
genten in zooverre eenige vermindering
te doen ondergaan, dat het aan die con-
tingenten toegevoegd administratief,
verplegend en hulppersoneel niet zal
komen boven de sterkte maar daarin zal
zijn begrepen.
De ingevolge daarvan vrij komende

manschappen zullen als reserve worden
beschouwd. Op grond hiervan zalook
het Nederlandsche contingent worden
gereduceerd, dat de totale sterkte 250
hoofden niet zaloverschrijden.

Verdachte gevangen genomen.
De rechtbank gaat in raadkamer om

te beslissen over den etsen van het O.M.
om over te. gaan tot onmiddellijke ge-
vangenneming van verdachte.

Na heropening der zittin;g deelt de
pre sid ent mede, dat de elsch tot
gevangenemtng wordt ingewilligd uit
vrees voor ontvluchting.
Ver d ach t e zegt nog onsoouldig

te zijn. Ze liegen allemaal en op val-
sche verklaringen word ik veroordeeld.
De uitspraàk wordt bepaald .oP 31

Dec. DE NIEUWE BURGEMEESTER
VAN BUYBERGEN.

Met ingang van 1 Jan. 1935 is be-
noemd tot burgemeester van Huybergen
J. M. Sijstermans. De heer Sijstermans
werd 15 Juni 1883 te Nieuwenhagen ge-
boren en is dus 51 jaar. De heer Sijster-
mans die Roomsch Katholiek is, woont
te Zundert en is opperwachtmeester bri-
gade-commandant der Koninklijke Ma-
rechaussée.

OSS, 15 Dec. Gisteravond· te 8 uur
hield S. D. O. C. een algemeene leden-
y,er,gadering in hotel "De Korenbeurs"
op den Heuvel.
Na een inleidend woord door den

voerzitter hield de ZeerEerw. Pater
Lung·er Thien O. C. ' een leerzame
causerie over de taak van de Katho-
Heke Jongeren. Na deze causerie
werd een bespreking gehouden over
het al of niet aansluiten bij de Katho-
lieke jongere liga. ' .

Besloten werd nog niet aan te slui-
ten, daar de Bissohoppelljka goedkeu-
ring· op haar program nog niet is ver-
kregen.
- Za terdag 22 December a.s, zal des

avonds te 7 uur in -het Bondsgebouw
een ontwlkkelingsavona worden gege-
ven aan de leden van de J. W., afd.
OSf3. De heer B. V. Buel zal inleiden:
Sociale hulpvaardigheid; waarna de
ZeerEerw. heer Drs. B. van Welie zal
spreken over Paus Leo XIII en de Ar-
beidersbeweging.
- Maandag 24 December a.s. zullen

een s-ta; arbeiders bij de N.V. Hartags
Fabrieken alhier den dag herdenken,
waarop zij, voor 25 jaar bij genoemde
firma in dienst traden. Dit zijn releGe-

HET FAILLISSEMENT DER ATLANTA.
DEN HAAG, 17 Dec. De Hooge Raad

heeft verworpen het cassatie-beroep
van den Raad van Arbeid te Amsterdam
tegen het arrest van het Hof te AIr ...
sterdam vern_ietigende het vonnis der
Amsterdamsche rechtbank waarbij de
N.V. Drukkerij Atlanta failliet was
verklaard.

MOTORONGELUK.
ROTTERDAM, 17 Dec. Te ruim 12 uur

hedenmiddag is op den hoek van de
Benthuizerstraat en de Bloklandstr: at
een motorrijder tegen een vrachtauto,
gelanden met zand, gereden. De motor.
rijder, de 22.jarige A. J. Gutteling uit
de Wolstraat, was op 'slag dood. Zijn
broer heeft een ernstdge schedelbreuk
bekomen. Hij is in zorgwekkenden toe-
stand in het ziekenhuis opgenomen.
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Ossche moordenaar
voor zijn rechters
(Vervolg van het verslag van gisteren.)

De pre sid ent: Die bloedneus
heeft al meet opgeld gedaan, maar dat
gaat nu niet, Het waren bloedspatjes,
die werden gevonden.

De ver d e dig e r vraagt of indien
een kind bloed van een bepaalde groep
heeft, de ouders die ook nebben.

De doctoren Met t rop en Ni e u-
wen h u i s e verklaren dat dit niet
noodzakelijk is.

De ver d e dig e r vraagt of er bij
Of; onderzoek ten aanzien van de bepaling
der bloedgroep geen vergissing mogelijk
is geweest Z.i drukte de deskundige zich
zeer voorzichtig uit in zijn rapport.

Dr. Hes s eli n k doet nadere mede-
deelingen, welke den verdediger op dit
punt geruststellen.

Het getuigenverhoor.
Vervolgens wordt gehoord de wacht-

meester der marechaussées L. Cur f s
te Oss. H~i doet mededeeling omtrent het
Vinden en in beslag nemen van het lijk.

Pre sid ent: Toen u gehoord had
van den moord, wat was toen uw eerste
gedachte?
Getuige Cur f s: Dat Piet de B. het

gedaan heeft.
Er was wel eens over gesproken dat er

na den moord op v. d. Pas iets zou ge-
beuren.

Bij het onderzoek kwam getuige bij
Ceelen; daar zat .Piet de B. Hij had
schrammen in het gezicht.
Getuig'e werd toen gearresteerd.
Pre sid ent: En dat gebeurde zon-

der dater een woord door De B. ge-
zegd werd?

Get u i ge: Ja, dat vond hij blij,k-
baar heel gewoon. .

Verdach te licht toe hoe de ar-
restatie in haar werk is gegaan. O.m.
!heeft de wachtmeester hem gevraagd,
boe hij aan die schrammetjes kwam en
dat heeft hij toen nog toegelicht; hij
was gevallen.

De p re sid ent merkt op dat voor
die schrammetjes eerst een andere ver-
klaring is gegeven.

Verdachte erkent dat; dat hield
toen verband met praatjes in de fa-
!briek.

Wachtmeester 0 e G ier merkt In-
tusschen op, dat verd, niets zei bij zijn
arrestatte.

De pre sid ent acht het ook
vreemd, dathij niet gevraagd heeft
waarom hij gearresteerd werd.

Ve rd ach t e: Ik wist toch waar het
om ging. Ik was's avonds te voren bij
Gerrit de Bie geweest en bij Ceelen en
ze badden gezegd dat er een onder-
io.ek werd Wges!&JA.
Omtrent de schrammetjes in het ge-

zicht - verd. beweert ze gekregen te
hebben doordat hij met zijn gezicht in
braamstruiken was gevallen - ontspint
zich een korte gedachtenwisseling tus,
schen den officier en verd. De officier
merkt daarbij op dat hij verd. direct na
die verklaring ter plaatse heeft gebracht
om aan te toonen, dat die verklaring
niet opging. .
Wachtmeester De G ier verklaart nog

eveneens den indruk gehad te hebben,
dat verd. gevochten had.

Vervolgens wordt gehoord Wilhelmina
Jiendriks, wed. v. d. Wie 1e n.

De pre s ide n t maant haar aan nu
vooral de waarheid te zeggen.

Pre sid ent: Op 8 Aug. bent u om
10 uur naar bed gegaan.
Getuige: Ja.
Pre sid ent: En wat is er toen ge,

beurd?
Get u i g e deelt mee, dat Piet, die bij

haar inwoont, nadien is thuis gekomen,
om kwart over tien, half elf, nadat ze
even gesluimerd had.

Pre sid ent: Hoe weet u nu dat u
geslapen hebt?

Getuige: Ja dat denk ik.
Hoe laat het was kan ze niet precies

E"eggen, want de wekker was net kapot
gevallen.

Pre sid ent: U kunt niet precies
zeggen hoe laat Piet thuis kwam dat
hee~t hij u natuurlijk gesuggereerd.
UIt de verdere ontwikkeling van dit

verhoor blijkt dat dit wel zeer aan-
nemelijk is. Gedurende dit verhoor
maakt .wachtmeester Cur f seen op-
merkmg, waarop de ver d e dig e r
protesteert, dat de wachtmeester de lei;
ding van het onderzoek hier niet heeft.
De president verklaart, dat er

niets te protesteeren valt; hij heeft de
Ielding.

Nadat dit incidentje gesloten is geeft
get u i g e toe dat ze niet kon geweten
hebben, dat het half elf was teen Piet
thuis kwam.

Volgende getuige is H. A. van der
Put ten, opperman, gedetineerd alhier.
Hij is bijgenaamd de Rut.

Hij was bevriend geweest met het
slachtoffer en verd.

Deze get,uige heeft eens tegen De B.
gezegd dat iemand hem t 200 had be-
loofd als hij De B. zou doodschieten.

Hij wou niet zeggen wie het beloofd
had, maar verd. zei, dat het de vader
van Gerrit geweest zou zijn.

Verd. heeft aan getuige verklaard, dat
op den bewasten avond Gerrit en hij
achter elkaar te Berghem bij de plaats
des misdrijfs had geleopen. Verd. heeft
toen gezegd, dat .hij Gerrit gestoken
heeft. Hij wist niet hoeveel steken hij
gegeven had: "Ik kende m'n eigen niet
meer." Gerrit had nog gezegd: Piet wat
doe je nou.
Toen getuige aan verd, vroeg waarom

hij dat gedaan had, trok hij zijn
schouders op en zei niets.

Pre s id en t: En vond je dat niet
vreemd? Zou het niet mogelijk zijn, dat
er een vrouw in het spel was.

Get u i g e zegt dat niet te weten.
Verder deelt hij mede, dat Piet met
beide rijwielen weg is gegaan. Hij heeft
tijn eigen rijwiel ergens in een sloot ge-

De pr e s id ent merkt op dat getuige
legd en is met het rijwiel van Gerrit nu vermoedelijk voor meineed in de ge-
doorgereden. Dat rijwiel heeft hij in de . vangenis komt en verd, wordt er heele-
Kleine Meer te water gegooid. . maal niet mee geholpen.
President: Is dat nu waar, kun- J. W. v. Heesch wordt daarop

n.~n we daarvan op aan. De verklaringen ge van k e l ij k weg ge v 0 e r d, v e r-
zun zeer bezwarend voor verdachte. d ach t van mei nee d
Houdt. u vol dat het zoo is. Daarop wordt Ma r in us H. van
Get u i ge: Ja:. He esc h, 25-jarig landbouwer te Oss
Verder geeft hIJ te kennen, dat men gehoord. Zijn verhoor begint ook al met

g~zegd heef~, dat hij het laatste met de een twistgesprek, met voor hem een
BIe was .gezien. . ernstige waarschuwing tegen meineed.
Pre SId e n ~: .Dus het is een kwestie Hij erkent o.m., dat hij gezegd heeft,

van zelfverdedlging? dat ze Piet gehaald hadden voor den
Wacht~eest~r Cur f s merk~. op, dat moord op Gerrit. V. d. Putten had toen

de mogeltjkheid bestaat, dat ZIJn naa}l1 gezegd,· daar weten wij niets van. Ge,
genoemd IS m verband met De BIe. tuige ontkent, dat hij gezegd zou heb,
B?eyel'!. had qat verklaard, ..maar later ben "Onze 'Jan heeft ze wel gezien".
WISt hi] het n~et zeker of hIJ ze wel sa- De p re sid ent vraagt hoe Y. d. Put-
men heeft gezI~n. . . ten daar dan aan komt.
De ~.erd~dlger vraagt smds wan, Getuige: Ja, dat weet ik niet; ik

neer b~ bevriend was met verdachte. . ben geen gek.
GetUIge v. ~. Put ten zegt dat d~~ Pre sid ent: Zoodra getuigen zoo'n

was nadat hI] was losgelaten, toen hIJ toon gaan aanslaan is het gewoonlijk
voor deze zaak .. het eerst gearresteerd mts. '
was en 'Yeer vrIJgelaten. De o-f f i c ier: Ook deze getuige in
. Pre sId ent ;ot verdachte: - Wat de cel.
IS daar van aan. ., De verdediger: Ja, maar dat
Ve r d a c h t e.: H~elemaal niets! . wordt nu toch een beetje comedie. Als
Pre SId ent. DIe bekentems ~ile je ze niet verklaren zooals de officier wil,

hebt afgelegd aan v. d. Putten IS dus dan insluiten.
met waar. .. De pre s i ct ent: Het past den verde,

Ve r ~ ach t e: Neen, Ik heb heele, diger niet critiek uit te oefenen op de
m.~a~ met ~ver ~en moord gesproken. handelingen van den officier van Justi-
H.lJ ltegt, HIJ verzint het allemaalomdat tie. Wanneer hij iemand gevangen wil
hIJ zelf den naam er van met wil heb- doen nemen, is dat vaar zijn verant,
ben. " woording.
De Pre sId ent y.mdt het zoo tee- Mr. S chi p per ij n: Op zoo'n ma-

kenend, dat de man ZIJn excuse~ is ga~n nier wordt pressie uitgeoefend.
makeJ?. a8;n den vader van Gernt de BIe, De pres ide n t vraagt o.m. nog, wie
dat hIJ met eerder gesproke!l heeft. Mr. Schipperijn eigenlijk verdedigt, den
Op vragen van den off 1c 1e r deelt verdachte of de getuigen

getuige H. v. d. Put ten .nog ~en aan, Daarna gaat de rechtb~nk in raad-
tal namen mee van menschen, dte gezegd kamer.
hebben dat Gerrit en Piet samen gezien
waren.
Volgende getuige is Leonardus L. v.

d. Put ten, 19 jaar, fabrieksarbeider te
Oss, een broer van den vortgen getuige.
Hij deelt o.a. mede, dat hij Piet en Ger-
rit samen gezien had bij de woning van
De Snol (Frans Ceelen).
Ver ct ach te zegt, dat getuige hem

niet gezien kan hebben.
Adriana Vos, huisvrouw H. V. d. P u t-

ten, de moeder van vorige getuige, ver-
klaart, dat haar zoon haar daags na den
moord gezegd had dat hij meende Ger-
rit en Piet gezien te hebben.
De l8-jarige fabrieksarbeider Ge r a r-

dus L e ij ten wordt dan na een ern-
stige aanmaning beëedigd. Hij deelt
mee in den avond van 8 Aug. met L. v.
d. Putten in gezelschap te zijn geweest.
Pre sid ent: Heb je Piet de B. toen

gezien?
Verdachte kan dat niet zeker

zeggen.
Johannes W. van Heescl'b 20

Jaar. arbeider. weigert. den eed at te
leggen voor hetgeen hij bij .de mare-
chaussées te Oss heeft verklaard.
De Pre s i ct ent: Je moet den eed

afleggen.
G e tui ge: Ik moet hier de waarheid

spreken. Ik heb in Oss moeten liegen.
De Pre sid ent wijst nog eens op het

gewicht van den eed.
Daarop wordt It etui g e beëedigd. Hij

verklaart dat hij in Oss heeft moeten
liegen. Hij is geschopt door een mare-
chaussée en in een hok gegooid. Hij was
blij dat hij el' uit was.
Pre sid ent: Ja dat zal wel. Heb je

geen klacht ingediend tegen de politie?
Get u t g e: Nee, maar dat zou ik nog

kunnen doen.
Het blijkt overigens, dat getuige ' niet

weet welke wachtmeester het was, maar
in ieder geval waren het niet de wacht-
meesters hier.
De president geeft te kennen, dat het

hem niet duidelijk is waarom getuige
dan tegen andere wachtmeesters heeft
moeten liegen. Dat blijkt dan noodig
geweest toe zijn om uit het hok te
komen.
Vervolgens deelt get u i g e mede, dat

hij op den bewusten avond Gerrit en
Piet niet heeft gezien.
De pre s i d e 11 t leest getuige een

verklaring voor, volgens welke hij per-
tinent dat De B.'s had herkend. Piet was
achter een dikken boom gekropen. Is
daar nu weer niets van waar? Je hebt
het aan v. d. Putten ook verteld.
Get u i ge: Er is niets van waar.
Getuige v. d. Put ten komt beves-

tigen, dat V:an Heesch het hem inder-
daad gezegd heeft.
De president wijst erop, dat ge-

tuige van Heesch verklaringen tegen-
over den wachtmeester heeft afgelegd,
waaraan hij toevoegde, dat hij die ver-
klaringen aan de rechtbank wilde af-
leggen, maar met gesloten deuren, om-
dat hij bang was voor verdachte.
Get ti i geverklaart, dat hij dat ge-

zegd heeft om er maar uit te komen.
Wachtmeester De G ier geeft te ken-

nen, dat getuige zijn verklaring volko-
men vrijwillig heeft afgelegd. Hij heeft
spr. geroepen om te verklaren.
.G e t u i g e V a 11 H e esc h verklaart

nu nader, dat v. d. Putten gedreigd heeft
hem te zullen doodschieten.

- Ik geloof veel van. Oss, zegt de
pre sid ent, maar dit is toch erg. on-
gemotiveerd.
Dan wordt v. d. Put ten weer voor

de rechtbank gebracht. Hij ontkent
gezegd te hebben, dat hij v. Heesch zou
doodschieten.
. Wachtmeester Cur f s doet vervolgens
mededeelingen omtrent het gesprek tus-
schen v. Heesch en v. d. Putten, dat hij
heeft kunnen volgen.
Daaruit bleek hem, dat zij Gerrit en

Piet gezien hadden, terwijl afgesproken
is hoe verklaard zou worden.
De pre sid ent ondervraagt Van

Heesch ni<Ier onder opmerking, dat de
officier proces-verbaal wil opmaken
onder verdenking van meineed.
Van He esc h spreekt dan nader

over de schoppen, die hij gekregen zou
hebben. Hij kan intusschen wel ver-

klaard hebben zooals aanvankelijk is
gezegd.
De g rif fie r geeft voorlezing van de

verklaringen, welke J. van Heesch ter
terechtzitting heeft afgelegd.

gevraagd of hij Gerrit niet had gezien.
Piet zei toen dat hij alom half acht
weg was gegaan. Het viel hem op dat
verd. hem niet durfde aankijken.
Er ontspint zich dan een twistgesprek

tusschen getuige De Bie en verdachte.
Ver d. verklaart dat hij niet schuw

is voor getuige. Er worden zelfs scheld-
woorden gewisseld. - "Schurk, smeer-
lap" voegt getuige den verd. toe en deze
laat zich ook niet onbetuigd.
Op een vraag van den verdediger deelt

getuige mede, dat Ceelen van den moord
niet verdacht werd.
Wachtmeester' 0 e G ier deelt mede,

da t .toen hij bij Petrus de Bie kwam en
mededeelde, dat h~i verd. de B. had ge-
arresteerd, Petrus de Bie onmiddellijk
zei: Dan heb je den goeden.
Daarna wordt de echtgenoote van

vorigen getuige gehoord, Joh. J. van
H a are n. Z~i wist dat haar zoon bij
Ceelen kwam, iets wat zij niet wilde.
De pre sid ent vraagt of z~i weet,

dat Gerrit het gezin Ceelen ondersteund
heeft. ,
Get u i geverklaart, dat hij haar dat

gezegd heeft.
Pre sid ent: Hoe kwam hij aan het

geld?
Getuige: Ja dat vraagt u, dat zul-

len ze wel achterovergetrokken hebben.
Zij geeft,' voorts te kennen vaak ge-

waarschuwd te hebben tegen verdachte,
voor wie zij bang was.
Te kwart over een wordt de zitting

geschorst tot half drie.
Na tie pauze.

Te goed halfdrie heropent de pre s i-
den t de zitting.
Nu wordt gehoord Fr a n c i s c u s

C eel e n, arbeider te Oss.
De pre sid ent legt er den nadruk

op, dat getuige's verklaring van groot
gewicht zal zijn. Hij wijst op de betee,
kenis van .den eed, welken getuige daar-
na aflegt.

Gerrit de Bie en verd. kwamen veel
bij hem aan huis, verklaart getuige.
Eerst Gerrit en later ook Piet.

Kwamen de jongens alleen voor jou of
ook voor je vrouw? vraagt de pre s i,
den t.
- Daar weet ik niets van, zegt g e-

t u i g e.
De pre sid ent: Er bestaat gegrond

vermoeden dat ze voor je vrouw kwamen.
Get u i g e: Daar heb ik nooit was van

gemerkt.
Presiden t: Wie denk je dat de

moord op de Bie heeft gepleegd.
Getuige: Dat zou ik niet kunnen

zeggen.
Hij deelt mede, dat Piet den volgenden

dag weg geweest is. Er is nergens over
gesproken.
. De pre sid ent: Is de wachtmeester
's middags na den moord niet bij je ge-
weest? -
Get u i ge: Daar weet ik niets van.
President: Weet je dan niet dat

Piet gearresteerd is?
Getuige: 0 ja.
President: Hoe zag hij eruit?
Get u i ge: Gewoon.
Pre s l(i.e n t· Had hij geen schram-

men op zijn gezicht.
- Ja, dat had getuige toch wel ge-

zien.
- Zat Piet niet heel suf te kijken?

vraagt de president.
Neen, daar had get u i geniets van

gemerkt. En hij heeft ook niet ge-
hOOI'd of er bij de arrestatie iets ge-
zegd is.

- Maar toen de wachtmeesters Piet
meenamen, wat dacht je toen?
- Daar had ik heelernaal geen ge-

dachte over!
- Denk je nou dat iemand je ge-

looft? Je verzwijgt alles!
- Ik verzwijg niets, aldus getuige.
Rechter mr. Poe rin k: 1s er niets

gezegd?
Get u i g e: Dat weet ik niet.
Mr. Poe r ink: Heb jij dan niets

gezegd?
G et u i g e: Dat weet ik ook niet.
De pre sid ent: Het was toch een

gerechtvaardigde vraag als je aan den
wachtmeester gevraagd had waarom Piet
werd meegenomen!
Op een vraag van mr. Sas sen zegt

get u i g e dat Piet en Gerrit samen
buiten hadden gezeten.
De pre sid ent: Eigenaardig dat je

dat wel weet.
Bij het verdere verhoor vraagt de pre-

sident of getuige wist of Piet een mes
had.

Get u i ge heeft nooit gezien, dat Piet
een mes had.

Mr. Sas sen vraagt of getuige niet
met zijn vrouw gesproken heeft over de
arrestatie.

GetUige: Dat kan.wel zijn maar
dat kan ik me niet herinneren. Wel
heeft hij er met v. d. Putten over ge-
sproken en toen heeft spr. gezegd, dat
hij niet kon aannemen dat Piet het ge-
daan kon hebben.

De 0 f f i c Ie r vraagt of getuige nooit
aan den. burgemeester van Oss ver-
klaard heeft, dat hij wist van de verhou-
ding der mannen met zijn vrouw. Deze
zou hem gedreigd hebben met een re-
volv.er.

Get u i ge ontkent dan.
B u I' gem e est e rPI 0 e g m a-

k ers die daarna gehoord wordt ver-
zekert, dat de vorige getuige hem ge-
zegd heeft dater een verhouding was
met allerlei mannen. De man kwam
zijn hulp vragen om buiten Oss werk te
krijgen en toen kwam dit ter sprake.
Getuige heeft toen nog gezegd dat hij
't niet begreep dat dat in getutges huis
werd toegelaten. Toen zei Ceelen: Dan
ken je mijn vrouw nog .niet en hij
deelde het verhaal van de revolver
mede. Er is ook een revolver in beslag
genomen.
De ver d e dig er vraagt den bur-

gemeester hoe hij denkt over de getui-
gen.
Burgemeester Plo e g mak ers ver-

klaart dat ze ongunstig bekend staan.
De pre sid ent: Zijn ze nu onge-

loofwaardig?
Burgemeester P I oe g mak ers: Dat

zou ik niet durven zeggen.
De pre sid ent merkt nog op, dat

de revolver waarvan sprake was, in be-
slag is genomen.
Catharina U I ij n, de vrouw van cee-

len, is de volgende getuige.
De pre sid ent wijst haar erop, dat

ze zich blootstelt aan vervolging wegens
meineed, als ze de heele waarheid niet
zegt.
Get u i ge belooft de waarheid te zul-

len zeggen en wordt beëedigd.
Geuit en Piet kwamen veel aan huis.

Het waren kameraden van haar man.
Pre sid' ent: Is er nooit iets onbe-

hoorlijks tusschen U gebeurd.
Getuige: Neen.
Pre sid ent: Ik geloof, dat dit de

eerste leugen is. Ben je niet met Piet
uitgeweest toen hij vrij kwa.m.
Getuige: Ja gewoon.
De Pre sid ent merkt op, dat er een

proces-verbaal is dat anders beweert. Er
is een v-erklaring over een omhelzing en
zoenen.

Get u i ge: Er is niets van aan!
Pre sid ent: Bent u niet gaan.

kijken toen De Bie gevonden was?
Get u i ge: Ja.
Pre sid e n t: Hebt u niet gezegd:

kon ik hem nog maar eens zoenen?
Get u i g e ontkent dat.
Zij erkent dat er een revolver bij

haar in beslag is genomen. Die was van
Gerrit.
Verder deelt zij mee, dat Piet kwart

voor täenen den bewusten avond is weg-
gegaan en Gerdt tegen elven.
Den volgenden dag is Piet geweest en

aan hem heeft zij verteld, dat Gerrit
gevonden was. Hij was heel gewoon ..
Pre sid ent: Had hij geen schram,

men in het. gezicht?
Get u i ge: Dat heb ik niet gezien.
Pre sid ent: Is er niets gesproken

toen hij met den wachtmeester mee
moest?
Get u i g e: Neen.
Pre sid ent: Het is toch heel ge-

woon als hij gevraagd had wat er aan
de hand was.

Get u i g e geeft te kennen dat zij
van meening was, dat Piet het niet ge-
daan had.
Pre sid ent: En er is niet gespro-

ken. Dan was er ook geen reden om
te zeggen dat Piet het niet had gedaan.
De president wil verder afzien van

het verhoor van deze getuige.
De 0 f f i c ier stelt nog eenige vra,

gen, maar zij kan er niet op antwoor-
den. Als gevraagd wordt of ze niet be-
loofd heeft aan den huisbaas. dat de
braspartijen in het huis zouden op-
houden, zegt zij: Ik weet er geen p .•••
meer van!
Franciscus van de wetering.

landbouwer te Oss, verklaart De Bie
goed gekend te hebben. Hij was op den
bewusten avond bij Ceelen geweest.
Toen hij er om 10 uur weer kwam Vlas
Gerrit er alleen.
Pre sid ent: Hebt u 's nachts geen

van beiden meer gezien? '
Get u i g e: Neen.
President: Wanneer heb je ge ..

hoord, dat De Bie vermoord was?
Get u i g e: 's Morgens om half ~lf.
D.e pre sid ent ondervraagt getuige'

over een snee in den jas van Piet.
Aanvankelijk ontkent get u i g e daar

iets over verteld te hebben, maar ten-
slotte geeft hij toe, dat het toch wel
kan zijn.
Voorts zegt hij niet te kunnen zeggen

wie den moord gepleegd zou kunnen
hebben.
De Pre sid ent vraagt nog over de

verhouding van De Bie tot de vrouw,
maar hij zegt van niets te weten.
Pre sid ent: U wilt niets weten.
Volgende getuige is de 18_jarige arbei-

der W. van Len t. Hij verklaart dat hij
bij Janssen is geweest op den bewusten
avond, waar verd. harmonica zat te spe,
len. Hij was daar van half àcht tot
kwart voor tien.

Wil hel min a deB i e, huisvrouw:
van Buul, zuster van verd. deelt vervol-
gens mede om half elf den bewusten
dag naar bed te zijn gegaan. Een minuut
of vijf later hoorde zij Piet thuis komen.
Zij heeft nog geroepen: Piet ben jij. dat?
Ja, antwoordde hij. Heb je de deur dicht;
gemaakt? vroeg ze verder en'daar ant-
woordde hij "Ja" op. Den volgenden
morgen is hij gewoon opgestaan, zij
heeft boterhammen voor hem gemaakt.

Pre sid ent: Had Piet schrammen
in 't gezicht?
Get u i g e: Dat heb ik' niet gezien.
Over ode onwaarschijnlijkheid daar ...

van wordt even van gedachten gewis.
seld.

Presiden t: Er Zijn kleeren in be.
slag genomen. Die waren uitgewas-
schen l

Ge tu ig e: Ja, dat had ik Dinsda~
gedaan, met de wasch mee.
De o.f f i c ier vraagt of getuige weet

of verd. voor half elf nog thuis is ge-
weest.
Dat weet get u i geniet.
Ver d a cb te zegt dat hij thuis is

geweest. om zijn lantaarn te halen; hij
heeft nog een kop koffie gedronken.

Dat kan wel, zegt get u i g e, maar zij
heeft hem niet gezien, misschien was
ze buiten.

De vader van verd. Mar i nus F. de
Bie verklaart om half elf naar bed te
zijn gegaan. Kort daarop is Piet thuis
gekomen. Getuige heeft hem gezien.

De 0 f f i c ier: Heb je niets gezegd?
Get u i g e: Nee.
Pre sid ent: Leuke boel is dat bij

jelui, zeg je mekaar niet eens goeden
dag.
Get u i g e: Dat is geen mode bij ons.

dan kan je wel aan den gang blijven!
Uit het verdere verhoor blijkt nog, dat

getuige niets gezien heeft van schram-
metjes op het gezicht van Piet.
Verdach te merkt op dat de schrsm ...
metjes 's morgens niet te zien waren,
Toen hij in de pekel gewerkt had werden
ze rood .
Vervolgens komt de arbeider Joh.

B a ars verklaren dat iemand op 9 Aug.
op de fabriek gevraagd had,' hoe verd.
aan de schrammen in zijn geztcbt was
gekomen. Hij had een vogeltje willen
vangen en toen zou hij gevallen zijn
in de struiken.
Pre s i de n t: Vielen de schrammen

op?

Wegens meineed gearresteerd.

Tweede getuige wegens meineed
gearresteerd.

N~ h~ropening der zitting leest de
G r t r r t e r de verklaringen van M. H.
van Heesch voor. Deze getuige
wor d t d a a rna eve nee n sin b e_
war i n g gen 0 men.

Het verhoor voortgezet.

De vader van de beide vorige getui,
gen, Joh. W. van Heesch, wordt ver,
volgens gehoord. Zijn zoon heeft hem
yerteld, dat. hij den bewusten avond
Iemand gezien had "die niet wou ge-
kend worden".
Op d~ vraag van den president of zijn

zoon 111etgezegd heeft dat hij v. d. Put,
ten had gezien, antwoordt hij ontken-
nend. En zelf heeft hij ook niets gezien
want hij lag in bed. .'
.~ijn zoon Jan heeft verteld dat hij

,b,IJ de marechl;lllssées.. 2CO mishandeld
w~s, om~at hij niet' wou verklaren, dat
hIJ Gerrrt en Piet gezien had.

Gertruda J. van Orsouw huis-
vrou~ L. Boeijen, te Nijmegen 'woon-
achtI!I, doet medetieeling van een ont-
moetmg met v. d. putten, die haar ge-
zeg~ zou hepben, d~t zij niet mocht
zeggen, da t hij daar ter plaatse was
gew.eest, andsrs zou hij haar dood-
schieten. Getuige heeft hem toen éen
klap in het gezicht gegeven.
.Over wat er 8 Aug. is gebeurd is er

met gesproken.
Overigens deelt zij mede, dat in den

bewusten avond gegil heeft gehoord in
de Gemènt.

Lam b e r tu s Boe ij e n, koopman te
Nijmegen, vroeger te Oss, deelt mede op
8 Aug. P. de B. ontmoet te hebben in
het Schayksche veld'. Hij was in het
veld met zijn rijwiel. Hij kwam daar
P. de B. tegen, circa kwart voor een.
Deze richtte hem met een electrische
lantaarn in het gezicht. Er ontwikkelde
zich een gesprek. "Wat ben jij nog laat
op straat" en zoo meer.
Getuige heeft gevraagd: Heb je Gerrit

de Bie niet gezien. Toen heeft Piet ge-
antwoord, dat hij gehoord had dat deze
vermoord' was. .
Wie en hoe, had getuige direct ge-

vraagd en toen had verd. geantwoord,
terwijl hij met de vuist opgeheven voor
hem stond: Zeg nooit dat je mij hier
gezien heb, anders maak ik je kapot.
Uit de verdere verklaringen blijkt nog,

d'at op grond van deze bedreiging ge-
tuige Oss verlaten heeft.

De· off ic ier merkt op, dat Boeyen
in Nijmeg,en ook al last ondervindt, er
is aan sloten van de deur gemorreld en
er wordt gespionneerd.

Get u i g e bevestigt dit uitvoerig.
De verdachte verklaart, dat er

niets van aan is wat getuige beweert.
Ze noemen hem den gekken Boei; in
Oss kent iedereen hem, dat hij alles
nazoekt. Verd. ontkent Boeyen ont-
moet te hebben. Hij staat hier te lie-
gen.
Op een vraag van den verdediger

deelt get u i geB 0 eye n nog mede,
dat ter plaatse nog een ander met een
rijwiel is geweest, wie weet hij niet .
De B..was zonder rijwiel toen getuige

hem zag.
Daarop komt de 15-jarige Pet rus

deB i e voor· het hekje, het is een neef
van verd. Hij belooft de waarheid te
zullen zeggen.
In Juli van het vorig jaar heett hij

Piet gezien met de vrouw van Ceelen.
Hij zag dat Piet zijn arm om haar hals
sloeg en haar kuste.
Petrus de 'B.ie Sr., die daarop

gehoord wordt, deelt mede met van
Uden naar de fiets van zijn vermoor-
. den zoon te zijn gaan zoeken.

Een "ziener" in Tilburg had gezegd,
dat de fiets in een water was te vin-
den. Zij zijn toen gaan zoeken, met
succes.
. Getuige wist, dat zijn zoon 't had op
de vrouw van Ceelen; getuige heeft
hem daarvoor gewaarschuwd, maar hij
wilde het riiet laten.
Deze ,getuige heeft. nog .aan verd,
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G t u i g ë: Ja ze waren goed te zien.
De fabrieksopzichter W. van D u-

ren werkzaam op de fabriek van Van
zwa:henberg, waar ook verd. en vorige
getuige werkten, deelt mede, dat verd.
hem's morgens half acht een mengbak
kwam vragen. Er is over vrouwen ge-
sproken waarop verd. een kop als
vuur kr~eg. Toen zag getuige ook de
schrammen in het gezicht van De B. en
het viel getuige op, dat ven!". de pet
dieper in het gezicht had staan dan
gewoonlijk.
De fabrieksopzichter H. H a arb as c h

had ook de schrammen gezien en 't was
ook hem opgevallen dat verd. de pet
diep in de oogen had, dieper dan anders.
Joh a n n a Jan sse n verklaart ~at

verd. van half acht tot kwart voor t~en
bij haar is geweest. Er is o.a. harmonica
gespeeld. .
A d r i a nus van der E 1zen begmt

mee te deelen, dat hij .een ongunstig be-
kend staand persoon IS.

Omdat hij lacht als hij den eed zal
afleggen, onderhoudt .de pre sid ent
hem over de beteekems daarvan.
Als hij eenmaal den eed heeft afge-

legd, geeft getuige slechts een sl?aar-
zaam antwoord op de tot hem gerichte
vragen.

- Je bent hier verhoord door den
rechter-commissaris, nietwaar? zegt de
pr e sid en t.
- Dat weet ik niet, is het antwoord.
- Maar je bent hier toch gehoord?
- Ja. Maar ik weet niet wie dat was.
- Dat was de Rechter-Commissaris.

Daar had je deze verklaringen afge-
legd, zegt de pre sid ent en de ver-
klaringen worden hem voorgehouden.
- Dat kan wel.
De pre sid ent laat deeen getuige

dan gaan.
Johanna Hendriks, huisvrou~ Th.

Swie r s, eigenares van het h.Uls van
Ceelen deelt mede, dat men liever de
menschen niet in het huis had.
Joh ann e s van T u y I krijgt te

verklaren over een omhelzing die hij
gezien zou hebben. Hij heeft alleen verd.
herkend, de vrouw kende hij niet.
Het setuisenverhoor is daarna afge-

Iocpen.

BuIde aan de politie.
De pre sid ent brengt hulde voor

het prachtige werk, dat de wachtmees-
ters Curfs en De Gier meer dan een jaar
lang, in deze zaak verricht hebben.
. Hij hoopt dat Ze in Oss - waar het

jammer genoeg UOOdig is - nog veel
nuttig werk zullen mogen doen. Deze
hulde heeft hij gaarne hier aan de
politie en met name aan de mare-
chaussée willen brengen.

Het requisitoir.
Vervolgens komt M~. .nu b a i s, substi-

tuut officier van Justltle aan het woord.
Spr. beschrijft allereerst het be~.st-

achtige karakter van dez~ gruwehJk,~
misdaad, die zijn weerga met. kent.. HIJ
spreekt een woord van deerms om ver-
volgens hulde te brengen, aan den
opperwachtmeester te Oss, de wacht-
meesters Curts en De Gier en Dr. Hes-
selink.
Daarna komt, hij tot zijn requisitoir.
Z.i. wijst alles op de schuld van verd.

Spr. merkt op, dat lie houding van ~~rd.
bij zijn arrestatle al bewees, dat hIJ e,r
meer van wist. Zijn houding alsof hIJ
er niets van wist, schuwheid en verle-
genheid, handhaaft hij verder. Die on-
verschtlltgheîd en een gefingeerd .geb~ek
aan interesse wij~~ juist in de rïchtdng
van schalel voor de~,~misdaad.
Spr.'s overtuiging wordt steeds heen,

ter en hechter als hij met het onderzoek
bezig is.
Spr. stelt zich hier op het standpunt,

<lat er moord is gepleegd. Dat het oog-
merk om te deoden voorzat, wie z:?J er
aan tWijfelen, bij 67 wonden.
Een bekentenis ontbreekt, dus spr. zal

zich op het terrein der aanwijzingen
moeten begeven. Verd. stelt zich maar
op het standpunt, dat hij de dader ni~t
kan zün, omdat hij om half elf thuis
was.
De bewering omtrent het uur van

thuiskomen is, gelijk de Officier betoogt,
een leugen. Menschen die er over ver,
klaarden, wisten den tijd niet uit eigen
waarneming.
Niet alleen op dit punt spreekt verd.

onwaarheid. Hij tracht het te doen voor,
komen alsof hij geen mes heeft gehad.
En dan de schrammen! Verd. heeft
daaromtrent verschillende verklaringen
gegeven. Voorts wijst spr. 'Op versehet.
dene andere tegenstrijdige verklarin~en.
Tegen den vader van verslagene zei de

verd. dat hij om 7 uur bij Ceelen weg-
ging en de vrouw van Ceelen spreekt
van half negen. Verd. wil alles verdoe-
zelen en onwaar maken, vooral wat
voor hem gevaarlijk kan zijn.
.Vervolgens wijst spr. op het onderzoek

van de deskundigen inzake het classin,
ceeren van het bloed. Het bloed van den
verslagene was van de zeldzame groep
A.-B. en het bloed van verdachte is van
groep B.
En Dr. Hesselink stelt een spatje vast

op de pet van verdachte; een spatje
bloed van de groep A B. Dat bloed moet
er op gespat zijn. Die vlek wordt een der
ernstigste aanwijzingen tegen verd.. En
dan de bloedvlekken op de zaklamp. Die
zaklamp is met bloedige handen aange-
pakt. Op de fiets van verd. is ook bloed
aangetroffen.
Overigens wijst spr. erop, dat de

kleeren van verd. reeds gewasschen
wazen.

In het vinden van het natte pak en
pas gewasschen goederen vindt spr. een
groote aanwijzing.
Dan is er de verklaring van Van der

Putten, welke nader uiteengezet wordt.
Deze verklaring is afgelegd terwijl v. d.
Putten gedetineerd is. Achteraf wordt
die verklaring van Van der Putten ge-
etaafd en bewaarheid door andere ver-
klaringen.
Al wordt door vrouw Ulijn een ver-

houding met verd, ontkend, de Recht-
bank zal toch de overbutging hebhen
ben dathet wel zoo is.
Is het te verwonderen dat deze verd

gedreven door [alouzle het helsene plan

maakt om zijn concurrent uit den weg
te ruimen. Verd. gaat eerder bij Ceelen
weg om hem later mee te lekken voor
een gefingeerden kippendiefstal. Waar-
om moest men langs zoo'n smal weg-
getje, waar men achter elkaar moest
loopen. Het was bekend, dat verslagene
altijd met de handen in de zakken liep.
Bovendien heeft men 'het gesloten mes

van verslagene in diens zak gevonden,
waaruit blijkt, dat hij zich niet eens
meer kon verweren, Voorts wijst hii op
het sluwe om de sporen van de misdaad
uit te wisschen.
Uit een en ander leidt spr. af, dat hier

van moord in optima forma gesproken
moet worden.
Spr. wijst d'an nog; op het wreedaardig

karakter van de misdaad, onbeschrijfe-
lijk wreed was de mishandeling.
Verd heeft nadien meegedaan aan

vijf roofovervallen, een brandstic!lting
en andere misdrijven. Spr. schildert,
verd. als een gevaar voor de maat-
schappij.
Spr. requireert tenslotte:

levenslange gevangenisstraf
De Pre sid ent: Hebt u iets te zeg-

pn? .
Ver d ach te: Ik ben onsohuldtg.
Pre side n t: Weet je dan wie het

gedaan heeft?
Ver d ach te: Dat kan ik t.och niet

zeggen.
De verdediging.

Vervolgens komt de verdediger Mr.
S chi p per ij n aan het woord.
Hij merkt op, dat het slachtoffer is

afgemaakt op een wijze, die geen be,
schrijving duldt. Zoo iets kan alleen door
een krankzinnige gepleegd zijn. Als de
officier meent, dat deze verdachte de
dader is, dan verwondert pI. zich erover,
dat bij het vooronderzoek al niet een
onderzoek naar de geestvermogens van
verd. is ingesteld.
, Dat zou zoo vreemd niet zijn want er
komen gevallen van krankzinnigheid
voor in de familie.
Maar pl. stelt zich op het standpunt

dat verd. de dader niet is.
Hij wijst erop, dat het gevaarlijk is een

motief als bewijs aan te voeren. Dan
komt men toch tot zeer gevaarlijke con-
clusies. PI. wil niets afdoen aan de
energie der beide wachtmeesters; hij
heeft respect voor hun moed en volhar-
ding maar z. ï. zijn er fouten gemaakt.
Men' neme den verdediger niet kwalijk
da t hij daar op wijst.

Z. i. zijn verbalisanten uitgegaan van
de gedachte, dat verd. de misdaad ge-
pleegd heeft. En zij gaan van de ver-
keerde veronderstelling uit: er was een
verhouding van twee neven met een
vrouw, dus verd. heeft het gedaan.
Dat vindt pl. verkeerd.
Als men van een vooropgesteld doel

uitgaat; verwaarloost men zoo licht
belangrijke dingen. PI. heeft b.V. niets
in het -dosstez gevonden omtrent
iemand, die aan de woning van Ceelen
heeft staan luisteren.
Als 't verd. was geweest, dan zou' dit

wel als aanwijzing gebruikt zijn.
Uit het feit dat er kleeren zijn uitge-

wasschen haait men z.i. ook te veel.
Het staat niet vast, dat het slacht-

offer een dag of veertien tevoren een
paarsteken had ontvangen. Verder
wordt daar niet over gesproken. Maar
pl. vindt het een zeer voornaam 'feit.
Daar blijkt voor hem uit, dat er een
ander was, die Gerritje de Bie niet kon
zetten. . .
Toen men niet tot klaarheid kon

komen, wie den moord had gepleegd, is
er geld uitgeloofd. 't Was niet veel
f 300, maar toch genoeg om de mensch en
in Oss actief te maken. '
Spr. vindt het uitloven van geld ge-

vaarlijk; dat is het beloonen van de
deugd. Maar het is deugd met een
luchtje er aan.
Als de burgemeester van Oss zoo

voorzichtig is in zijn oordeel, moeten
dan de leden van de rechtbank zich niet
eens achter het oor krabben met de
vraag, wat is er van aan?
Daarna gaat pl. de getulgenverkla,

rinaen na, opmerkend hoe meer getui-
ge;' des te' minder bewijs.
PI. zou gaarne zien, dat de dader

veroordeeld werd, maar dezen verd.
zou hij toch niet in de gevangenis dur-
ven helpen.
Ten aanzien van de verklaringen van

Van der Putten vraagt pI. zich af of
het aannemelijk is als verd. nu werkelijk
de misdaad had begaan, dat hij het
verhaal doodgemoedereerd zou hebben
verteld.
Wie is deze Van der Putten?
Er bestaat een veete tusschen hem en

den zwager van verd, !iet verhas] va?-
Van der Putten is geconstrueerd uit ret-
ten, die bekend waren; hij heeft ten-
slotte niets bijzonders verteld. Maar bo-
vendien als men v. d. Putten WIl geloo-
ven dan moet men zijn heele verkla-
ring aanvaarden en niet slechts een
deel er van. .. lel
In het verder verloop van ZIJn p el-

dooi wijst Mr. Schipperijn erop, dat velen
toch zoo vaag worden in hun verkla,
ringen als het er op aankomt.. .
Wanneer de rechtbank met dit getut-

genmateriaal tot een bewijs Wi~ko~en,
dan zal zij toch wel zeer voorstchtig te
werk mogen gaan. Als men v. d. Putten
Voor de volle honderd procent wil ge-
looven dan moet men het de anderen
ook do~n. Ten aanzien van nagenoeg het
heele verhoor kan men zeggen: waarom
het eene wel gelooven en het andere
niet?
PI. merkt verder op dat de verklarin-

gen der deskundigen van belang' zijn,
maar destijds zijn .ze gedeponeerd,
omdat men op grond daarvan alleen
geen vervolging durfde instellen en verd.
werd vrijgelaten.
Men blijft hier echter nog voor een

moeilijkheid; dr. Ploos van Amstel heeft
er in een werk op gewezen, dat men er
met de belangrijke materie van het
bloedonderzoek nog niet is. Er zou nog
geefi wettig bewijs in gevonden kunnen
worden. '

Als hier de doodstraf nog bestond dan
zou het hier behandelde misdrijf daar-
mee gestraft moeten worden. Zou de
rechtbank den moed hebben die straf
dan uit te spreken over dezen verdachte?
Durft ze dat niet, dan zal ze dezen
verdachte niet mogen veroordeelen.

Repliek.
De 0 f f i c ier verklaart, dat voor

een onderzoek der geestvermogens
heelemaal geen aanleiding bestaat.
Het verwijt, dat een verkeerd systeem

is gevolgd, wijst spr . ar, .
Da t het waschgoed weer te pas IS

gebracht is zoo vreemd niet .. Deze man
wist heel. goed dathet goed m het wa-
ter moest. Maar het is in Oss waschdag
als er wat gebeurd is!
Als de verdediger bezwaar heeft tegen

het uitloven van geld, dan moet hij zich
wenden tot den minister. Er is dan ook
niemand op af gekomen.
Spr. kan niet inzien, waarom de ve!-

klaring van verd. aan v. d. Putten 111
twijfel getrokken zou moeten worden.
De kwestie der schrammen is vooral

van belang omdat er uit blijkt, dat verd.
liegt, omdat hij er steeds anders over
verklaarde.
De schrammen zijn ook van belang

omdat ze wijzen op een worsteling en
een verweer door den verslagene ; daar
wijzen ook de blauwe plekken op, die het
lichaam van verd. vertoonde.
In zijn dupliek merkte Mr. Sc h i p_

per ij n nog op, dat de kwestie der
schrammen weer anders wordt uitge-
legd. ,
Ook ten aanzien der kleeren is pl. het

niet met den officier eens. Waar hij zich
tegen verzet, dat is het meten met twee
maten.

Verdachte. gevangen genomen.
De rechtbank gaat in raadkamer om

te beslissen over den eisch van het O.M.
om over te gaan tot onmiddellijke ge-
vangenneming Van verdachte.

Na heropening der zitting deelt de
pre s i ct ent mede, dat de eisch tot
gevangeneming wordt ingewilligd uit
vrees voor ontvluchting.
Ver d ach t e zegt nog onschuldig

te zijn. Ze liegen allemaal en op val-
sehe verklaringen word ik veroordeeld.
De uitspraak wordt bepaald op 31

Dec.

(Reeds opgenomen in een gedeelte
onzer vorige oplaag).

EEN KERSTGAVE VOOR DE
TEWERGESTELDEN IN DE

WERKVERSCHAI<'FING.

DEN HAAG, 17 Dec. Bij rondschrijven
van 13 Dec. j.1. deelde de minister van
sociale zaken aan de betrokken ge-
meentebesturen mede, dat bij wijze van
extra winterhulp boven de gewone
Kerstga ve ~6g'1.0'$ ex~ra aan gesteunden
kan worden uitgekeerd, welke 10% ge-
heel voor rekenin'g van het departement
van sociale zaken zal komen.
De extra tien procent zal worden

geput uit de bijzondere gelden, welke
de regeering als speciale winterhulp
voor eenmaal beschikbaar heeft gesteld.
Wij vernemen thans, dat de minister van
saciale zaken besloten heeft uit de extra
gelden, welke voor winterhulp beschik-
baar zijn, eveneens bij wijze van Kerst-
gave een bijzonderen toeslag te geven
aan hen, d'ie in de loopende werkweek
bij de werkverschaffing zijn geplaatst.
Den hier bedoelden tewerkgestelden
aldus is aan de inspecties voor de werk-
verschaffing telegrafisch medegedeeld
kan, aan het einde van de loopende
werkweek bij gelegenheid van de loon-
uitbetaling boven het uit te betalen
loon 10% van het aan ieder uit te
keeren weeklOon worden uitgekeerd.
Deze extra 10% komen geheel voor
rekening van het Rijk.

BET NEDERLANDSCBE CONTINGENT
VOOR HET SAARGEBIED.

DEN HAAG, 17 Dec. Bij het ~verleg te
Saarbrucken tusschen den p~e~ld.ent der
regeermgscommïssle en de mlllta~re ver-
tegenwoordigers der aan de vormm,g van
de gemeenschappelijke internatronale
troepenmacht deelnemende stat~n, IS
besloten, met het oog op de beschlkb~re
fondsen de sterkte van ~eder der. cont~n-
genten in Zooverre eenige vermmdering
te doen ondergaan, dat het aa~ ~lle c<?n-
tingenten toegevoegd admll1ls.tratlef,
verplegend en hulppersoneel l1le~ zal
komen boven de sterkte maar daarm zal
;:lijn begrepen. ..
De ingevolge daarvan vnj komende

manschappen zullen als reserve worden
beschouwd. Op grond hiervan zalook
het Nederlandsche contingent worden
gereduceerd, dat de totale sterkte 250
hoofden niet zaloverschrijden.

DE NIEUWE BURGEMEESTER
VAN HUYBERGEN.

Met ingang van 1 Jan. 1935 is be-
noemd tot burgemeester van Huybergen
J. M. Sijstermans. De heer Sijstermans
werd 15 Juni 1883 te Nieuwenhagen ge-
boren en is dus 51 jaar. De heer Sijster-
mans die Roomsch Katholiek is, woont
te Zundert en is opperwachtmeester bri-
gade-commandant der Koninklijke Ma-
rechaussée.

HET FAILLISSEMENT DER ATLANTA.
DEN HAAG, 17 Dec. De Hooge Raad

heeft verworpen het cassatie-beroep
van den Raad van Arbeid te Amsterdam
tegen het arrest van het Hof te Am"
sterdam vernietigende het vonnis der
Amsterdamsche rechtbank waarbij de
N.V. Drukkerij Atlanta failliet was
verklaard.

MOTORONGELUK.
ROTTERDAM, 17 Dec. Te ruim 12 uur

hedenmiddag is op den hoek van de
Benthuizerstraat en de Bloklandstraat
een motorrijder tegen een vrachtauto,
gelanden met zand, gereden. De motor,
rijder de 22-jarige. A. J. Gutteling utt
de Wblstraat, was op slag dood. Zijn
broer heeft een ernstige schedelbreuk
bekomen. Hij is in zorgwekkenden toe-
stand in het ziekenhuis opgenomen.

De Snip.
Te Porto Praya geland.

'Het K.L.M. vliegtuig de Snip dat de
Kerstvlucht naar West-Indië maakt is
gisterenmiddag kort na 12 uur vlot te
Porto Praya geland. Hiermede is het
eindpunt van de tweede etappe bereikt.
Het toestel zal volgens het vliegplan

tot Woensdag te Porto Praya blijven en
omstreeks 7 uur in den avond van daar
starten voor den sprong over den At-
lantischen Oceaan, het grootste traject
op deze vlucht. Dit traject Porto-Praya-
Paramaribo is 3612 K.M. lang.
Verwacht wordt dat de Snip Donder-

dagmiddag te ongeveer 2 uur Parama-
ribo zal bereiken.._---

BRAND.
. ZAANDAM, 17 Dec. Hedenmorgen is
door een ongeluk met een petroleum-
lamp brand ontstaan in het perceel aan
de Oostzijde 99 dat zoo goed als geheel
uitgebrand 1s.Het huis dat behoorde aan
den heer Huitema werd bewoond door
den heer E. D. Bonte die daarin een
broodbakkerij en kruidenierswinkel had
gevestigd.
Behalve de belangrijke schade aan het

perceel gingen het grootste deel van de
bakkersgereedschappen, de inboedel en
de kruidenierswaren verloren. Alles was
verzekerd, de inboedel echter zeer laag.

UIT DE HAVEN VAN ROTTERDAM.
ROTTERDAM, 17 Dec. Zondag is te

Rotterdam het Engelsche s.s. "Don" als
tienduizendste zeeschip gedurende dit
jaar aangekomen. In 1932en '33 zijn geen
tienduizend schepen per jaar in Rotter-
dam gearriveerd. In 1931 kwam het
10.000ste schip op 26 Nov. aan.

Marktberichten.
AMSTERDAM, 17 Dec. Ter veemarkt

waren heden aangevoerd: 703 vette
koeien, waarvan de prijzen waren:
te kw. 56-62, 2e kw. 48-55, 3e kw. 38-46
ct. per K.G. slachtgewicht; 70 melk- en
kalfkoeien f 150-190 per stuk; 161 vette
kalveren, Ie kw. 44-54, 2e kw. 36-43,
3e kw. 30-35 ct. per K.G. levend ge-
wicht; 60 nuchtere kalveren f 4-7.50
per stuk; 130 schapen en lammeren,
schapen f 15-18, lammeren f 10-13
per stuk; 791 varkens, vleeschvarkens

2
wegende van 90-110 K.G. 37-38 ct.,
zware varkens 36-37 ct, vette varkens
35-36 ct. per K.G. slachtgewicht;
47 paarden f 60-100 per stuk.
ROTTERDAM, 17 Dec. Aanvoer 590

vette runderen, 320 vette kalveren, 987
schapen en lammeren, 1026 varkens.
Prijzen per K.G.: Vette koeien 58-60,

46-50, 32-38; vette ossen 48--52, 44-
46 38-40; vette kalveren 75-85, 60-
70; 50-55; varkens (levend gewicht) 31,
30, 29; schapen 38, 34, 30; lammeren 39,
35, 30.
Prijzen per stuk: Schapen 17, 13, 8;

lammeren 11,9, 7. .
Vette koeien en ossen: Aanvoer flink,

handel redelijk, prijzen prijshoudend.
Vette kalveren: Aanvoer iets grcoter,

handel willig, prijzen stationnair + 5.
Schapen en lammeren: Aanvoer iets

minder, handel tamelijk, prijzen dezelfde.
Varkens: Aanvoer grooter, handel re-

delijk, prijzen iets lager + 1.
Enkele partijen schapen werden voor

export gekocht.

Beurs.
AMSTERDAM, 17 Dec. 2 uur.

In verband met de aankondiging van
de uitgifte der Ned. Handel Mij. ont-
wikkelde zich een nerveuze handel in
de claims. Op den huldigen koers komt
de waarde van den claim uit op f 22
tot. dien prijs was er van handel geen
sprake. Integendeel het aanbod was
sterk overwegend in claims certificaten
die bij eerste omzetten van f 6 à f 8
verhandeld werden. Ook de claims van
aandeelen waren flauw terwijl aandes-
len exclaims verhandeld werden tot
f 26. De flauwe stemming van Ned.
Handel Mij. oefende elders ter beurze
niet veel invloed uit. Suikerwaarden
bleven vrijwelonveranderd alsook
tabaksaandeelen. terwijl rubberwaarden
zwakker lagen. Kon. Olie leed onder
aanbad en moest 1V2 à 2% prüsgeven,
Philips handhaafde zich als ook Alm en
Ford: Voor Unilever was de ondertoon,
iets luier. Beleggingen prijshoudend en
Youngleening vast.

Noteeringen van heden.
4% Neder!. 1934 102%; 3% Nederl.

Cert. 91%; 2V2% Nederl. Cert. 78~; 4V2%'
Indië 1931 1013/s; 4% Indië 1934 101Vz;
St.eel 235/,"; Beth. Steel 18%; Smelting
22~; Anaconda 7; Kennecot 10%; Union.
65; Rails 9%; Erie 7%; Wabash 1"i'6;
Gulf 5%; VorstenI. 11; H. V. A. 145;
Jav. Cult. 73; Nisu 65; Kalan. B. 27Y2;
Ind. B. 58; Handelsm. 26 ex claim;
A'dam Rub. 85~; Silau Rub. 66; Bandar
114; Deli Bat. Rubber 64; Vico 1001/2;
Int. Rubber 1'1/'6; Deli Bat. Tabak
142Yz; Deli Mij. 123; Oostkust 28Yz;
Senembah 123; Jav. Ch. Jap. 2212;
Rotterd. Lloyd 24; Kon. Boot 3%:
Scheepv. Unie 25Vz; st. v. Nederland
24V2; Koninklijke 132~; Contm. Oil
105/,6; Shell Union 4~; Perlak 86; Peu-
dawa 4%; Gaboes l4~; Redjang 171;
Exploratie 135Y2; Unilever 73Y2; Philipsl.
220; Aku 31; Calvé 42; Van Berkel 30;
Ford 240; '7% DuitschI. 29Y2; 5Y:i
Young!. 32; 7% België 67~.

De scheepsramp van "Victoria Maru"
De hulpverleening door het
s.s, Amsterdam.

Een onderhoud met den kapi-
tein en radio-telegrafist.

ROTTERDAM, 16 Dec. In den nacht
van Zaterdag op Zondag is in de Rot-
terdamsche haven aangekomen het s.s.
"Amsterdam" van de American Petro-
leum Camp. Dit schip heeft op zijn reis
van Aruba -naar Rotterdam op den At-
lantischen Oceaan noodseinen opgevan-
gen van het Japansche s.s. Victoria
Maru, dat van Velzen op weg was naar
Philadelphia, geladen met piekijzer.
Tijdens het hevige noodweer op den
Oceaan was van de Victoria Maru de
brug verpletterd, waarbij de kapitein en
de eerste stuurman gedood zijn, de derde
stuurman verdronk en zeven leden van
de bemanning bekwamen wonden. De
"Amsterdam" - een tankboot - was de
eerste, die bij het ongeluksschip aan-
wezig was en begeleidde het naar Fal-
mouth. Het laatste stukje van de reis
naar deze noodhaven heeft de "Zwarte
Zee" van L. Smit en Co. de "Victoria
Maru" begeleid, zoodat de "Amsterdam"
door kon varen naar Rotterdam.
Zondagmorgen hebben wij aan boord

van de "Amsterdam" een onderhoud
over het gebeurde gehad met den kapi-
tein, den heer C. Wijker en met den
marconist, den heer P. H. Lammers.
Zij vertelden ons, dat de "Amsterdam"

op 26 November,' geladen met naphta,
petroleum en gasolie van Aruba vertrok.
Het weer was aanvankelijk goed. Toen
men op 29 November de Caraibische Zee
uitkwam en den Oceaan opvoer, werd
het weer steeds slechter. Vele dagen
achtereen vermeldt het dagboek van
den kapitein: "hooge deining. zwaar
stampend schip, veel water overkomen".
Op 5 December kwam er als Sinter-
klaas-surprise nog wat bij: "hevig
stormweer". Het SChip werkte zwaar. en
er was een "verstopte" lucht, met hevi-
gen regen. Zoo bleef het op 6 en 7 Dec.:
en ook op 8 Dec. 'toen de overkomende
golven een reddingboot van de .,Amster-
dam" verpletterden. Op 9 December om
22 uur 5 Greenwich Tijd ving de mar-
conist noodseinen op van de "Victoria
Maru". Hij antwoordde, maar dat had
geen resultaat. De .,Victoria Maru" bleef
om hulp seinen en bleek het antwoord
niet te hebben ontvangen. Een goed uur
later echter, kwam antwoord van den
"Japanner". Deze gaf zijn positie op. die
men op het Japansche schip schatte op
45 graden 39 m. N.B. en 28 graden 25 m.
W.L., dat was een 100 mijl ten Noorden
van de .Amsterdam". Voorts gaf de
.,Japanner" op, dat de kapitein. de eerste
stuurman en de derde stuurman waren
omgekomen en dat zr ven leden van de
bemanning gewond waren.

Deze mededeelingen gaf de "Amster-
dam" - daar de radio-installatie van de
"Victoria Maru" niet op volle kracht
bleek te werken - door aan het kust-
station Lands End Radio in Engeland.
Van den Japanner werd vernomen dat
de radiohut bij de door de overkomende
golven aangerichte vernieling ook zwaar
geleden had, evenals de motor van het
zenden, zoodat men er met een nood-
batterij aan het werk had moeten gaan.
Het ongeluk op den "Japanner" was ge-
beurd op 6 Dec. 's avonds. Eerst op 9
December kreeg de "Amsterdam" - als
hierboven staat - verbinding met het
schip. De tusschenliggende dagen heeft
de Victoria Maru dus hulploos rondge-
zworven op de woedende golven en in
dien tijd heeft men op het schip een
nood-radio-installatie klaargemaakt.
Toen men op de "Amsterdam" verno-

men had, wat er met de Japansche boot
was gebeurd en in welke gevaarlijke om.,
standigheden dit schip verkeerde, werd
dadelijk koers naar het schip in nood
gezet.
Op 10 Dec. kreeg men de boot, om 11 uur
45 's morgens in zicht. Direct werden
toen op de "Amsterdam" de redding-
booten klaargemaakt. Direct noodzake-
lijk was het toen niet om de bemanning
af te halen. Toen werd opdracht gegeven
aan den Japanner om de "Amsterdam"
te volgen en werd koers gezet naar het
Kanaal. Aan boord van de "Victoria.
Maru" was men het daarmee eens, al-
leen werd verzocht, om zoodra de storm
weer heviger zou opsteken. geen oogen-
blik meer te wachten en dadelijk met de
booten van de "Amsterdam" de beman-
ning te komen afhalen.
De "Japanner" had zijn eigen booten

in het noodweer verspeeld en het schip,
dat geruimen tijd stuurloos was geweest,
werd toen de .,Amsterdam" er bij kwam,
van uit de machinekamer gestuurd. Va-
rende op een afstand van 1 tot 2 mijl
van het ongeluksschin werd de reis naar
Falmouth aangevangen. Op 12 Dec.
kwam de .,Zwarte Zee" van L, Smi! en
Co. bij beide schepen en de waarnemend
gezagvoerder van de .,Victoria Maru"
verzocht de zeesleeper in de nabijheid
te blijven, voor het geval van nood. Nog
altijd was de zee zeer ruwen kwamen
over de Amsterdam hevige zeeën over
het dek heen. Toen de ..Zwarte Zee" het
begeleiden van den .,Japanner" had
overgenomen, veranderde de "Amster-
dam" haar koers en ging direct op
Rotterdam aan. Dagen achtereen zijn op
de ..Amsterdam" de kapitein. de stuur-
lieden en de marconist in touw geweest.
Toen hun taak door de zeesleener was
overgenomen. kreeg men on de ..Amster-
dam" een radio-telegram. waarin de
Japanners op hartelijke wijze dank zeg-
den voor de hun verleende hulp.
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"Een sluipmoord zonder

Twee getllÎgen wegens meineed
gearresteerd

Levenslange gevangenis-
straf geëischt.

EEN FEL BESCHULDIGEND
REQUISITOIR.

Het mysterie van dell beruchten moord die
iI~.den avond van .8 ~llgustus 1933 te Berghem
bIJ Oss op den 20-Jangen Gerrit de Bie uit Oss
gepleegd werd, schijnt thans de oplossing te
naderen. Nadat enkele dagen na de vondst van
bet verminkte lijk in een sloot de 18-jarige neef
van den vermoorde, de arbeider P. W. de Bie
uit Oss was gearesteerd, dacht men reeds, dat
~~ ware schuldige was gevonden. Na eenigen
tiJd moest hij wegens gebrek aan voldoende be-
wijs worden vrijgelaten. Langen tijd werd niets
meer van het gerechtelijk vooronderzoek ver-
nomen en de moordzaak scheen een geheim te
zullen blijven totdat eenigen tijd geleden nieu-
we aanwijzingen tegen P. de Bie werden verkre-
gen. Intusschen was hij verdacht geweest van
een roofoverval te Geffen, maar ook in deze
zaak had men geen bewijzen tegen hem. Later
werd hij echter aangehouden wegens een dief-
stal van een fiets in Geffen, voor welk feit hij
thans in voorloopige hechtenis is. Het voor-
onderzoek in de moordzaak werd echter niet
gesloten, .zelfs zijn er zooveel aanwijzingen
tegen den verdachte verkregen, zooveel .bezwa-
rende getuigenissen dat Maandag kon. worden
overgegaan tot de behandeling der strafzaak op
de openbare terechtzitting van de Bossche
rechtba~k. Ter herinnering van de vreeselijke
ontdekking van het lijk diene het volgende:

Het lijk gevonden.

. In den middag van Woensdag 9 Augustus 1933
gtng de arbeider H. van Uden met zijn vrouw
en twee kinderen bramen zoeken in het veld te
Berghem. Op het wei1and "de Gernènt" begon
hun hond plotseling te blaffen. v. Uden ging
ZIen wat er te doen was en tot zijn ontsteltenis
vond hij langs een slootkant het voorover lig-
gend lijk van een man, dat een gapende wonde
aan den hals vertoonde en op meer plaatsen
met een mes was mishandeld. Hij herkende het
als het lichaam van ziin buurjongen Gerrit de
Bie. Hij waarschuwde de politie, die constateer-
.de dat ook de polsaders van het slachtoffer wa-
ren doorgesneden en dat talrijke ernstige ste-
ken m de hartstreek waren toegebracht. Ook 't
gelaat en de rug van den jongen man was door
ontelbare messteken mishandeld. Het lijk lag
slechts op enkele meters afstand ~n de plaats
waar de vermoorde caféhouder v. d. Pas negen
maanden tevoren was gevonden. (Deze moord
IS onop,gebelderd gebleven).
Men vernam dat de Bie den avond tevoren

omstreeks half elf bij kennissen per fiets was
heengegaan, om thuis te gaan slapen, want den'
volgenden dag moest hij reeds vroeg op het
werk aan de Maaskanalisatie zijn. Hij is echter
niet thuis gekomen de fiets werd later ge-
vonden. De ouders werden ongerust en waar-
schuwden den volgenden morgen de politie. In
den middag vernamen zij het gruwelijk bericht
van de vondst.

Arrestaties.

Onmiddellijk werden door de politie enkele
arrestatles verricht o.a. van den huidisren ver-
dachte P. de Bie, die dien avond in ge~elschap
van het slachtoffer was. Men vermoedde dat
hier naijver in het spel was, daar de verm~orde
betrekkingen had onderhouden met een ge-
huwde vrouw.

De politie leidde. uit het onderzoek op de
plaat~ af, dat de BIe daarheen moest zijn ge-
lokt tn een hinderlaag vermoord. P. de Bie
was een half uur voor hem weggegaan en schijnt
hem t~ hebben .opgewacht op het Schayksche-
veld, Zeer laat lil den avond was hij thuis ge-
komen, ~ate!: is g~constateerd, dat hij lichte
wonde~ 111 Zl.}.ll gezicht '-ad, die hij, volgens zijn
verklaring, blJ een val had opgedaan. De politie
nam een broek en jas van den verdachte in be-
slag bij de îamilie van de vrouw, waar het <l'oed
nat aan een drooglijn hing. 0

De marechaussee, die het onderzoek verricht-
te, .h~d zwaar werk, daar velen bij het verhoor
wermg mededeelzaam bleken. De verdachte en
zijn slachtoffer hoorden n.I, tot het bekende
"milieu" van den Berghemschenweg te Oss,
waarin de geheimen van veel duistere strafza-
ken bewaard blijven, omdat men eenerzijds be-
vreesd voor elke uitlating .is, die immers den
verklikker prijs geeft aan de wraak van andere
leden van de clan, anderzijds handelt men lie-
ver buiten de justitie om zijn eigen "zaken" af.

Het Bossche parket heeft in die dagen te Oss
verscheidene zittingen gehouden en velen ge-
hoord. Het resultaat was, dat op las! van den
substituut-officier van justitie, rur. Dubois, P.
de Bie naar het Huis van Bewaring te Den
Bosch werd overgebracht. Na eenigen Hid moest
hij echter weer in vrijheid worden gesteld. '

Thans, schijnen tongen te' zijn losgeraakt
waardoor vaster bewijsmateriaal is verkregen.
Teekenend is wel, 't verzoek, dat door getuigen
zou gedaan zijn, om buiten tegenwoordigheid
van publiek en pers gehoord te worden ..

De tenlastelegging.

Aan d~ll thans t9-jarigen P. W. de Bie is ten
laste gelegd, dat hij op 8 Augustus 1933 te Berg-
hem of Oss, opzettelijk, na in kala! overleg en
rijp beraad daartoe het plan te hebben gevormd
G. J. de Bie van het leven heeft beroofd doo~
opzettelijk met dat doel met een mes met I~raéht
en gewe~d G. de Bie meerdere slagen, steken en
sneden III hals, borst en rug toe te brengen,
tengevolge waarvan deze dusdanige verwondin-
gen bekwam, dat hij is over-leden.
Door het openbaar rninisterte zijn 33 getuigen

gedagvaard. .
'Raadsman van verdachte h mr. Schipper-iin te

Den Bosch.

.Gisterenmorgen werd een begin gemaakt met
de openbare behandeling der strafzaak

De rechtbank was samengesteld uit de heeren
mr, W. Ummels. president; mr. K. Sassen en
mr, Poer ink, rechters; mr. Dubois, substituut-
off'icier van justitie en griffier mr, E. Lamers.

Hoewel de belangstelling uit OSS VOOI"het Pa-
Ieis van Justitie zeer groot was, werd slechts
E'en beperkt aantal nieuwsgierigen op de publie-
ke tribune toegelaten. Op de gereserveerde
plaatsen in de zaal hadden plaats genomen de
burgemeester en secretaris der gemeente Oss,
de heeren Ploegmakers en mr, Konig; ver-

Voor de behandeling lIall de strafzaak De' Bie 11001' de Bossche rechtbank bestond .Uaanda!!
groote belangstelling. De marechaussees zorgen echter dal gecL! Ossenaren binnenkwamen.

scheidene dames bleken belangstelling voor deze
lugubere zaak te hebben.
De verdachte die er slordig uitziet, werd

voorgeleid waarna de officier van justitie de
dagvaarding voorlas.
De ver d ach t e zei daarna dat hij onschul-

dig was, hij had den jongen niet vermoord, er
waren getuigen die wat verzonnen hadden.
De pre sid ent: En er zijn nog geen getui-

gen gehoord?
Ver d ach te: Maar het moet wel, anders

zou ik niet terecht staan.
Als eerste getuigen werden beëedig .de wacht-

meester De Gier en wachtmeester Curfs der
Kon. marechaussee te Oss. Ze namen voor Ihet
podium plaats.

weerga."

Bie had toen verklaard, met Gerrit de Bie op f en getuige in arrest te stellen wegens meineed.
den bewusten avond naar den Berghemschen :\11'. Sc h.i p per ij n vroeg getuige of hij
weg te zijn gefietst om er kippen te halen. In het was, die een dreigbrief had ontvangen.
de boschjes had den ze de fietsen achtergelaten. Get u i g e ontkende het.

Gerrit ging toen voorop en Piet achter. On- De pre sid ent vroeg den getuige waarom
verwaohts had Piet Gerrit van achter vastgegre- h i] toch zoo handelde.
pen in den nek en met een knipmes had hij hem De get u i g e: als II er eens gestaan had ...•
steken in zijn nek gegeven. Hij wist niet hoe- De 0 f f i c ie r van jus tit i e gaf last den
veel steken hij gaf, want hij was zich zelf niet getuige naar het Huis van Bewaring te brengen.
meer. Gerrit keek om en riep: "Och Piet, wat De griffier las de verklaring van den getuige
doe je toch?" voor,
Getuige heeft aan Piet gevraagd, waarom hij Nog eens maande dè pre sid ent den getui-

het gedaan had. Hij trok alleen maar zijn schou- ge aan de 'waarheid te zeggen. Er is voldoende
ders op. bewijs voor meineed, de verklaring van v. d.

Putten en van de 'wachtmeester die hen had af-
geluisterd.

Get u i ge volhardde in. zijn verklaring. Hij
had het gezegd, omdat ];ij geslagen werd. Hij
onderteekeilde zijn verklaring en werd overge-
bracht naar het Huis van Bewaring.

Getuige ~r. H. van He esc h, een 25-jarige
landbouwer te Oss werd gehoord.
De pre sid ent vertelde hem wat er met

zijn broer wa;> gebeurd en waarschuwde ook
hem voor meineed.

Get u i geverklaarde, met v. d. Putten en
zijn broer op het land over den moord te heb-
ben gesproken. Getuige ontkende toen tegen "De
Rut" (Y. d. Putten) gezegd te hebben: "onze
Jan heeft Piet en Gerrit de Bie wel in het

Het verhoor des deskundigen.

Dl'. B. H. Met t rop te 's-Hertogenbosch
werd als deskundige gehoord. Hij had in den
nacht van 9 op 10 Augustus met dr. Niettwen-
huise (Den Dolder) de sectie op het Iijk ver-
richt. Hij had 67 steken en sneden op het lijk
gevonden. De meeste waren van geringe betee-
kenis, Er was geen enkele bij, die direct doode-
lijk was .. Het waren alle wonden met scherpe
randen, waarvan er aanmerke1ijk diep in het
lichaam waren doorgedrongen.
Met een mes moeten .de steken zijn toege-

bracht. Getuige somde de voornaamste verwon-
dingen op. Zij hebben veel bloedverlies veroor-
zaakt en dat bloedverlies den dood.
Longen en hersenen waren geraakt en de

luchtpijp was verwond. Het waren alle op een
na 'versche wonden. Zij kunnen door één per-
soon zijn toegebracht. Nog nooit had getuige in
zijn langdurige practijk zulk een mishandeling
.gezien, Het is te verklaren uit eenige moordlust.

Er waren lijkvlekken te constateeren, zoodat
de dood meer dan 12 uur tevoren moet zijn in-
getreden.
Op een vraag van mr. Dubois bevestigde getui-

ge, dat hij een zeer groote wonde in den hals
heeft waargenomen, ze liep van links naar
rechts.
Mr. S chi p per ij n vroeg, of het mogelijk

was, dat iemand aan wie een dergelijke wond
in den hals en in de luchtpijp het eerst is toe-
gebracht, nog heeft kunnen roepen.
Dr. Met t rop gaf de waarschiinliikheid

daarvan toe.
Mr. Sc hip per ij n: Op het l~ik is een lid-

teeken waargenomen.
Get u igehad aan de buikzijde een lichte

verwonding waargenomen, die van ouder da-
tum had kunnen zijn.

De weede deskundige die gehoord werd was
dr. Ni e uwe n h u i s e arts te Den Dolder.
Ook deze legde verklaringen omtrent de sectie
af. Getuige's conclusie was. dat er slechts en-
kele verwondingen van ernstigen aard bij
waren. De wonden hebben een bloedverlies ver-
oorzaakt, waaraan het slachtoffer is overleden.
De wonden kunnen door één persoon zijn toe-
gebracht. Getuige kan niet zeggen, wanneer de
man gestorven was, enkele uren zeker. Er was
geen sterke ontbinding.

Het bloedonderzoek.

Met den arts A. Boele te Utrecht had getuige
het bloedonderzoek verricht. Het bloed van G.
de Bie behoort tot de bloedgroep A B. Het is
een zeer zeldzame bloedgroep, die bij mlnder
dan 5 pct. der Nederlandsche bevolking voor-
komt.

De 0 f f i c ier van jus tit i e vroeg naar de
richting van de wond in den hals.

Getuige verklaarde, dat er meer wonden in de
hals waren, die door de diepere deelen gingen.
Het was niet uit te maken, of de wonde achter
in de· hals van links naar rechts was toege-
bracht. Waarschijnlijk is deze wond van 13 e.M.
lang en 7 c.M. breed niet door één snee ge-
maakt.
Als deskundige werd dr. W. F. Hes s e I ink,

scheikundige te Arnhem, gehoord. Getuige. had
een pet onderzocht, die nu vertoond werd:
De ver d ach t e herkende de pet als de zijne.

In den regel had hij de pet op en waarschiinliik
had hij de 'pet ook dien avond op. Hij had onge-
veer drie of vier petten. Voor Zondag had hij er
twee. Dan had hij deze op, dan die. Deze droeg
hij in den regel door de week.

Getuige ·H es s e I ink had enkele spatjes op
de pet aangetroffen. Zij zijn er zuiver geisoleerd
op gespat. De bloedkorst was broos, waaruit ge-
tuige afleidde, dat de pet nadien weinig gebruikt
was. Het bloed was van de groep A B, zooals het
bloed van den verslagene. dat getuige onder-
zocht had. Ook het bloéd van verdachte had ge-
tuige onderzocht. Dit was van de groep B. Getui-
ge had dit bloed ontvangen van den wachtmees-
ter Slop uit Arnhem.

Dr. Met t rop verklaarde dit bloed in' de ge-
gevangenis bij verdachte te hebben genomen.
Het tweede voorwerp, dat dr. Hes s e I ink

had onderzocht was een electrische zaklantaarn.
Daar was ook bloed op, en wel rueuschenbloed,
Getuige kon niet zeggen van welke bloedgroep.
Ver d ach t e verklaarde deze zaklan-

taarn op 8 Augustus bij .zich te hebben gehad,
omdat zijn fietslantaarn kapot was.

Get ti i gehad een afdruk van een bebloede
hand op de lantaarn geconstateerd.
'Wachtmeester C ti rf s had op 9 Augustus de

lantaarn bij verdachte thuis op de kast in de
keuken gevonden. De pet had verdachte op, toen
getuige dit voorwer-p in beslag nam, v
De ver d ach t e verklaarde, dat hij dagen

had, dat hij zich drie of vier maal in de vingers
sneed. Daardoor is de aanwezigheid van het
bloed op de zakl.' ntaarn te verklaren. Hij had
een oude verwonding aan de hand toen hij ge-
arresteerd werd. Verdachte deed een verhaal,
dat hij veertien dagen voor den moord met Ger-
rit de Bie had gestoeid. Die kreeg een bloed-
neus en dat is de oorzaak dat er bloed op zijn
pet was.

Getuige dr .. Hes se 1 i. n k noemde deze ver-
klaring onwaarschijrrlijk. 'Het .waren spatjes.

Ver d RC h t e: Als het op den grond valt.
kan het toch spatten.
. ~ir. ~ u b 0 i S' Aardig gevonden, .Jullie zijn

vlnçhnanJk., . .
Mr. ;::,chi P per ij n: Hooren de ouders tot

de bloedgroep A. 8.. behooren dan ook de kin-
deren daartoe:

De beide artsen antwoordden op die vraag.
Dr.· Ni è uwe IIh u i se ontkende dat. Het
hangt ook van de moeder af.

De oerslaqeue Gerrit de Bie.

Dr. Met t rop desgevraagd, zei ook op het
handvat der fiets menschenbloea te hebben ge-
vonden.

Mr. S chi P per ij II vroeg of er geen vergis-
sing mogelijk is bij het onderzoek van dr. Hes-
selink, daar hij zich v:ij aarzelend uitlaat.

Get u i g,e had aan zijn verklaringen niets
toe te voegen.

Getuigen ver hoor.

\-\Tachtmeester L. C n r f s had omstreeks 4
uur van de vondst van het lijk gehoord. Hij
heeft het in beslag genomen en overgegeven
aan dr, Mettrop en dr. Nieuwenhuise. Toen hij
van den moord vernOmen had, had getuige di-
rect het idee, dat Piet de Bie het gedaan had.
Ook Van der Pas was daar vermoord en de re-
den moet minnenijd zijn geweest. De Bie is om
dezelfde reden vermoord. Dat was de eerste
gedachte van getuige.

Toen getuige P. de Bie zag, was diens ge-
zicht vol met schrammen. Omdat Ceelen en zijn
vrouw er bij waren, heeft getuige niets gevraagd
en hem direct gearresteerd.

V er d ach t e vertelde, dat hij van den moord
had gehoord toen hij van de fabriek kwam.
Die het hem zei, wist niet wie er vermoord
was. Later hoorde hi] dat het Gerrit de Bie
was.
Verdachte is toen naar Ceelen gegaan, waar

hij gearresteerd was. Men zei, dat Ceelen het
gedaan moest hebben. De schrammen had
verdachte bij een val vall de fiets .n de bra-
men opgeloopen. Hij W1'S gewoon te suffen en
te droornen en daardon- reed hij overal tegen
aan, en viel hij dikwijls van de fiets. De men-
schen noemden hem d,:.'! ook den gape!".

"\Lach 1 e'Sf&! fF t:: C L ~ r verklaarde ook, dat'
verdachte schrammen aan zijn hand had.
De 0 if i c ier van jus t it i e (tot ver-

dachte; : Als je in de bramen was gevallen, dan
~lOeten die plat zijn geworden. Wij zijn samen
.m de auto gaan kijken naar de plaats die je
aanwees. Er was niets te zien. Het is een
smoesje.

Getuige Cur f s had verschillende roode plek-
ken op het lichaam vall verdachte waargeno-
men. Ze moeten ontstaan zijn door een worste-.
ling. Aan zijn kleeren had getuige niets ge-
merkt.

Getuige Wed. W. v. d. Wie Ie n-H end rik s
was Dinsdagavond 8 Augustus om 10 uur naar
bed gegaan. Zij zag Iicht buiten, zij dacht dat
het Piet zou zijn, die bij haar inwoonde. Getui-
ge had even gesluimerd en ze weet niet hoe
laat hij thuis was geko.men. Het kan half elf ge-
weest zijn.

De 0 f f i c ier van Jus tit i e vroeg, of
verdachte dat niet tegen, haar gezegd had. .

Get u i ge zei, dat Plet den volgenden dag
had gezegd, dat hij het Was die Iicht had ge-
maakt en die om half elf thuis kwam.
Wachtmeester Cur f sinterrumpeerde.
De ver d e ct i ge r protesteerde daartegen.
Er ontspon zich een debat tusschen den pre-

sident en den verdediger. De president zei, dat
de leiding aan hem behoort en dat hij van den
verdediger geen aanmerkin g daarop verwacht.

Getuige v. d. Wi ,elen deelde mee, dat de
schrammen in het gezicht van verdachte vol-
gens zijn eigen verklaring ontstaan waren door-
dat bij het fietsen een tak in :.ijn gezicht was
geslagen.

De pre sid ent: Hij zegt, dat hij gevallen
is.

Ge~ uige: Dat kan ook zijn.

Een kroon-getuige.

Getuige H. A. van der Put ten (bijge-
naamd "de Rut") een 22-jarige opperrnan, ge-
detineerd te Den Bosch, zei bevriend te zijn ge-
weest met Gerr it de Bie en Piet de Bie ·(ver-
dàèhte ontkent). Hij had Piet de Bie gesproken
toen deze was vrijgelaten na gearresteerd te
zijn wegens den diefstal van een fiets. Piet de

De IJ res ide n t: Dacht II niet, dat er een
vrouw in het spel was, om het maar eens zoo te
zeggen?

Get II i g e weet er niets van. Hij vervolgde
het verhaal, dat P. de Bie hem had gedaan. Deze
was daarna naar "de Meer" gereden met beide
fietsen. Daar had hij de fiets van Gerrtt de Bie
in het water gegooid. Toen is hij naar huis ge-
gaan en hij -had zijn kleeren verbrand ..
De pre s i d ent vroeg getuige met nadruk

of hij de waarheid had gesproken.
Get u i ge bevestigde dat. Hij had het gezegd,

omdat hij ook verdacht werd door Boeyen. Aan
dcn vader van het slachtoffer had getuige excu-
ses gevraagd, omdat hij zoo laat met deze ver-
klaringen was gekomen.
Wachtmeester C u I' f s bevestigde dat Boeyen

gezegd had te meenen getuige gezien te hebben
op dien avond.
~Ir. Sc hip IJ e I' ij n vroeg van wanneer de Steegske gezien", daar was geen woord gezegd.

vrf.endschup tusschen getuige en verdachte da- Getuige Y. d. Put ten verklaarde, dat Y.
teerde. Heesch het wel eezèzd had.
.Get u i ge: Nadat verdachte uit de gevange-I Getuige v. H; e s ~ h: Ik weet goed wat ilk

ms was ontslagen, toen hi] verdacht was ge-!
weest van moord. I gezegd heb. Ik ben geen gek.
. President Vond u hem zoo'n mooi pro- De officier van justitie: Breng ooit
duct om er vriendschip mee te sluiten'? hem maar weg.

Ver d acht e ontkende elke waarheid in SI' ". D d h I
deze getuigenverk lar-ing. Er was nooit een 1\Ir.. c ~1? per IJ n: . at wo~ t t~ . we
woord' gesproken over een moord tusschen ge- comedic. DIt IS een getwgeverklarmg die 111 het
huge en hem. Hij heeft alles verzonnen omdat I voordeel is van den verdachte. Daar staat een
hij zelf den !1aam niet wilde hebben.. I verklaring tegenover van ie~and, die gedeti-

De pre s i d ~ n t vond, dat het felt dat ge- neerd is. Op deze rnanier wordt er pressie uit-
tuige excuses gmg maken aan den vader van I -
het slachtoffer zoo teekenend, dat hij hem ge., geoefend. .
loofde. I De pre sid ent ontkende dat. De verdedi-
..G e t u i ge v, d. Putten verklaarde, dat een ger heeft geen critiek op den officier uit te

vijftal anderen hem hebben gezegd dien avond
de beide De Bie's te hebben gezien. oefenen. . .
De 0 f f i c ier van Jus tit ie: Dat hebhen De rechtbank begaf Zich 111 raadkamer 0111

ze later toegegeven. . over de: arrestatie der getuigen te beslissen.
Getuige H. v. d. Putten kreeg verlof de zaal Daarna las de griffier de verklaring van ge-

te verlaten, toen zijn 19-jarige broer L. v. d. .' .., .
Pu t ten werd gehoord. . tuige M. van Heesch voor. ~k deze getuige

Deze getuige was in gezelschap ·van G. Leijten werd naar het Huis "an Bewanng gebracht.
toen hij 's avonds twee personen bij hun fietsen
met elkaar had zien praten. Den volgenden dag De vader der vorige getuigen de 55-jarige
bracht hij dit in verband met, den moord. Zij landbouwer J. \V. v. He esc h verklaarde in
stonden achter het 'huis van Ceelen en getuige den avond van 8 Augustus zijn' zoon Johannes
was op de Boonakker. Achteraf dacht getuige, te hebben gesproken, die 'om 11 uur met \de
dat het de De Bie's waren. fiets thuis kwam. Die zei er een gezien te heb-
Ver d ach t e bestreed ook deze verklaring. ben, die blijkbaar niet gekend wilden worden en
Get. mej. v. d. Put t e n-V 0 s, moeder der zich schuil hield. Getuige lag in bed en is niet

vorige getuigen verklaarde dat haar zoon Leo- opgestaan. Meer weet getuige er niet van: Hij
nardus den volgenden dag gezegd had, de beide heeft er niets meer van gehoord dan dat er éèn
de Bie's naar zijn meening,' te hebben gezien. niet gekend wilde worden. Of er twee waren
Getuige G. L e ij ten, 18 jaar, îabrieksarbei- werd niet gezegd.

der .:verklaarde dien avond bij L. v. d. Putten ... ..
te ZIJll geweest. Hij heeft twee menschen gezien, Van ZIJn zoon Jan had getuige vernomen, dat
die mogelijk Piet en Gerrit de Bie waren, zeker I hij in de marechausseekazerne was geslagen.
weet hij het niet. .

Vall der Patten en De Bie dreigden.Meineed?

Getuige de 20-jarige J. W. van Heesch Getuige mej. G. J. Boeyen-van Orsouw
wilde niet beëedigen wat hij in Oss aan de ma- te Nijmegen liep in den avond van 8 Augustus
rechaussee gezegd bad, want dat 'was niet waar. on 't .&.ha.yksc.heveld. H. v. d. Putten kwam haal"
Hij wilde echter wer orrder- eede de waarheid
zeggen. Hij legde den eed af en verklaarde voor achterna en waarschuwde, dat zij moest zeggen
de politie in Oss te hebben moeten liegen. want hem op den avond van 8 Augustus alléén op de
ze schopten hem tegen de been en en wierpen straat te hebben gezien, anders zou hij haar
hem III een koud hok. Hij was blij dat hij er dood schieten. ZIJ" zaf v. d. Putten een kla ....
uit was. ~ ....

De pre sid ell t: Ik zou een klacht indienen in bet gezicht.
tegen de politie. Getuige verklaarde nader, dat tij even voor

Get u i g e dat kan ik nog doen, deze ontmoeting omstreeks half twaalf eerst in
w~~t~~e b~~~s; l~~; ~~~I~~zi;eac~~~~~~~:~st~:! de richting "an de Gement had hoeren schreeu-
waren het niet. wen en later hoorde zij een gil. Getuige is niet

Deze wachtmeesters verklaarden. dat niet an- verder gegaan want zij was zeer geschrokken.
deren da? zij den getuige hadden gehoord.· I Getuiee L. Boe yen, koopman te ~ijme"en
G etu 1geverklaarde hoe hij dien avond! t>.. Pi B" bet

had doorgebracht. Hij had de beide jongens niet \ ~erklaarde dien avond et de re m
gezien.. . i lSchaykschcve.l~ te hebben ~nlmoet. Ox_ns.treek.~
De p ~ e s 1~ ent las getuige de verklaring kwart voor een hoorde hI] een gerulsch, h1J

v?or dne ..hij aan de mareehaussee had stond een oorrenblik sti]. Een persoon kwam
afgelegd. HIJ had toen wel gezegd, Gerr-it en Piet . t> '-
de Bie te hebben aezien. Piet vlnchtte toen langs, die hem met een zaklantaarn m het ge-
getuige er aan kwam'" en. kroop achter een boom. zicht scheen. Het was Piet de Bie. Getuige

Getuige v. d. Put ten deelde mee, dat van vroeg: Wat doe jij nog zoo laat op straat? Ver-
Heesch ook hem verteld had de Jongens wel dachte had toen gezegd:
gezien te hebben. E'" d 'I G . h d d dr k t,Getuige v. He esc 11 zei hierop, dat v, d. Put- n JIJ an. etuige ~. gezeg ge on 'en e
ten hem bedreigd had, als hii niet zou zeggen hebben en de Bie dat hi] ha-d gekaart.
hen gezien te hehben: Dan sla ik je kapot had Getuige vroeg, of hij Gerritje en Frans ge-
die eezezd . had D B' id h d t h bb
D., "'. d t kt d t . d ZIen au. e ie zei e ge oor e een,e rp r e s 1 e n mer e en ge urge op, at . .. . .. . .

hij bij zijn verklaring nog heeft gezegd, alles dat Gerr it de BIe vermoord was. HIJ WIst niet,
voor de rechtbank te zullen herhalen als de wie het gedaan had.
ver1achte er maar niet bij zo,u zijn. De Bie zei daarna: Zeg nooit, dat jij mij
pe '';'ach t mee st ers zelden, dat de ge- hier aeûen hebt.

tuige zich zelf heeft aangemeld om een verkla- e
ring af te leggen. Dat deed hij geheel vr~i zonder
dwang.

Getuige v. He esc h zei aangebeld te hebben
omdat v. d. Putten er bij was, die dreigde hem
kapot te schieten als hij niet zou aanbellen.

De president: Ik kan wel veel van Oss eeloo-
ven, maar' dat toch niet. "

Getuige Cur f s verklaarde, hoe het zich voor
het verhoor van v. d. Putten en v. Heesch
had toegedragen, v, d. Putten had gezegd; dat
v. Heesch gerust kon spreken en aarzelend had
v. Heesch toen toegestemd om aan te bellen.
Dit had getuige afgeluisterd toen zij voor de
deur stonden. ,

De 0 f fie ier van jus tit i e vroeg pro-
ces-verbaal van deze verklaring op te maken,

Getuige deed nog een verhaal, dat hij de vo-
rige week bezoek lie eft gehad van twee Ossehe
mannen. Hij werd door de recherche tegen hen
gewaarschuwd.

Ver d ach t e ontkende de waarheid dezer
verklaring. Getuige staat bekend als de gekke
Boeyen en hij zoekt het zelf op.

De p.r e sid ent: Er schijnen er veel te zijn,
die het zelf opzoeken.

Getuige. en verdachte beschuldigden elkaar
van leugens.

Mr. Sc h Lp per ij n betwijfelde de mogelijk-
heid, dat de getuige den verdachte had her-
kend. , '

Get it i gehad nog een anderen fietser ge-
zien, die met twee rijwielen reed. Getuige heeft
hem niet herkend. De Bie was te voet.

De volgende getuige was de U-jarige P. de
Bie, een neef van verdachte en broer van Ger-
rit, die beloofde de waarheid te zeggen.

Getuige had in Juli van het vorig jaar Piet de
Bie vrouw Ceelen zien kussen. Het was bij het
huis van Boeyen. .

De vader van den verslagene.

De 43-jarige kistenmaker J. deB i e, oom
van verdachte en vader van den verslagene.
was met van Uden naar de fiets gaan zoeken.
In "de Meer" heeft bij de fiets gevonden.
v. Uden was naar een ziener in Tilburg ge-
weest en die had gezegd," dal de fiets in een
meertje lag. Dat bleek zoo te zijn. Getuige her-
kende de aanwezige fiets als van zijn zoon. Ge-
tuige wist dat zijn zoon omgang bad met de
vrouw "an Ceelen, hij w ilde er niet van weg
blijven.

Getuige heeft den dag na den moord P. de
Bie gesproken die schuw was en getuige niet
durfde aankijken. De verdachte zei toen,
om balf acht bij Ceelen te zijn weg gegaan.
Ver d ach I e vertelde hoe het volgens hem

was gegaan. De getuige was bij hem komen
vragen, Waar Gerrit was.
Er ontstond een hevig debat tusschen den

getuige· .en den verdachte. die zich beiden
opwondden, Zij scholden elkaar uit, de getui-
ge schold: schurk; de verdachte: leugenaar.

Verd a ebt e . zei ·dat getuige hem er met
alle geweld er in wilde hebben.

. :\fr. S c b. i P p e rijn vroeg. den getuige, of
i hij niet eerst Ceelen had ver-daeht.

1
Get u i g e ontkende dat. Hij was het eerst

naar Piet de Bie gfgflj;lll om naar zijn zoon e
informeeren. - .



Tweede BladDE STAD OSS
Re- en dupliek.Spr. had meer of minder bij dit onderzoek

geconstateerd, dat wat den verdachte bezwaart
gehanteerd wordt en wat hem ontlast gene-
geerd.

Als bewezen zou zijn, dat verdachte den
moord heeft gepleegd, dan kan men moord aan-
nemen. Maar wanneer men vanuit de stelling re-
deneert, dat verdachte betrekkingen onderhield
met de vrouwen daarom reden had zijn neef te
vermoorden, komt men tot ontverantwoorde
conclusies.
Pleitër heeft respect voor het werk der beide

wachtmeesters, maar den "Verdediger zal men
niet kwalijk kunnen nemen, dat hI] wijst op
fouten bij hun onderzoek begaan. Steeds heeft
er de vooropgezette meerring bij geheerscht,
dat alleen P. de Bie de daad heeft begaan. Fei-
ten die irrelevant zijn, worden dan te zwaar ge-
teld en andere worden verwaarloosd. Men haalt
aan het vermoeden, dat de kleeren bebloed zijn
geweest, omdat ze zijn uitgewasschen,

de feiten brengen deze overtuiging bij.
In een onverschilfigen toestand werd hij ge-

arresteerd. Hij keek zoo lang omlaag, totdat de
wachtmeester zijn hoofd omhoog hief en de
schrammen zag. Hij scheen in 't geheel niet
geïnteresseerd bij den dood van zijn neef.
De overtuiging is echter niet voldoende, zij

moet ook geput zijn uit wettelijk bewijs. Spr.
heeft ten laste gelegd moord, subsidiair dood-
slag, ten derde mishandeling met doodelijk ge-
volg. De artsen hebben den doodslag vastgesteld,
r.l a a r spr. hou d t vas t a a n moo I' din
op tim a form ".

De moeder van den verslagene mej. J. de
!B i e-v, Haaren, was er van op de hoogte, dat
ihaar zoon bij Ceelen kwam. Ceelen is eens in
de werkverschaffing geschorst en toen zou Piet
de Bie het gesin gesteund hebben. Hoe hij aan
d'at geld kwam? Dat zal wel achter over ge-
Idrukt zijn. Want hij (getuige wees op den ver-
dachte) is een deugniet, zulken hadden nooit
'Op de wereld moeten komen. Zij had haar
zoon dikwijls tegen den omgang met Piet de
Bie gewaarschuwd.

Tegen half twee werd de zdtting geschorst,
die om half drie werd heropend.

uur bij Ceelen gekomen. Toen was Gerrit de
Bie er nog maar alleen, Piet heeft hij niet gezien.

De pre sid ent: Hebt u nooit van Gerrit de
Bie gehoord, dat zijn jas kapot was? En dat er
een steek was terecht gekomen in zijn broek-
riem? Zei hij niet te weten door wie hij gestoken
was.
Na aanvankelijke ontkenning zei getuige, toen

zijn verklaring aan de politie was voorgelezen,
dat het mogelijk was, maar goed kon hij het
zich "niet herinneren. '
De 18-jarige arbeider W. v. Len t was des

avonds ook in het gezelschap van Piet de Bie
geweest in het café van Janssen. De Bie speel-
de el' harmonica en bleef er tot kwart voor tien.

De 0 f f i c ier van Jus tit i e repliceerde
en zei daarbij, dat verdachte geenszins in aan-
merking komt voor een geestesonderzoek en dat
men niet bij het vooronderzoek van vooropge-
zette meeningen is uitgegaan. Omtrent het was-
schen der kleeren verschilt spr. van meening
met den verdediger. In Oss weet men, dat versch
bloed uit de kleeren trekt als men ze in het wa-
ter zet. Men houdt er alleen waschdag als er iets
gebeurd is.

Dat de verdachte is gaan praten is psycholo-
gisch te verklaren. Dat doet elke verdachte, die
iemand in vertrouwen meent te hebben. En
evenzeer is te verklaren, dat hij er iets bij fan-
taseert. Ook dat hij tegen Boeyen zegt, dat bij
zijn mond moet houden en daarna in zijn ver-
bouwereerdheid van den moord spreekt.

De schrammen zijn van beteekenis om de leu-
gens die verdachte er om doet en om het feit,
dat er bramen stonden op de plaats van de wor-
steling. Spr. hecht wel veel waarde aan het
onderzoek van den deskundige.

In zijn dupliek sprak mr. Sc hip p f' rij n als
.zijn meening uit, dat als de schrammen een 01'-
steling bewijzen, er geen sprake van een on-
verhoedsche overval is. Het slachtoffer is bo-
vendien niet aan de handen gewond.
Dr. Met t r 0 P verklaarde desgevraagd, dat

er verscheidene wonder: aan de handen gevon-
den waren en de wachtmeesters zeiden op de
plaats van het lijk sporen van een worsteling
gevonden te hebben.

De 0 f f i c i e r van Jus tit i e vroeg onmid-
dellijke gevangenneming van den verdachte.
De rechtbank begaf zich in raadkamer en be-

val daarna de 0 n mid dell ij keg e van g e Il-
oem i n g van den verdachte op grond van
vrees voor vlucht. (A.s. Donderdag moet "Ver-
dachte terecht staan wegens drankdiefstal en
dan zou invrijheidstelling kunnen gevraagd
worden.)
Ver d ach t e verklaarde nogmaals onschul-

dig te zijn en noemde de getuigenverklaringen
leugenachtig.

De rechtbank bepaalde als dag van de uit-
spraak van het vonnis Maandag 31 December.

De rniddagzitting.

Daarna werd gehoord de 28-jarig.e arbeider
F. A. Ce e 1e n uit Oss. Hij getuigde dat ver-
daehte en G. de Bie veel bij hem aan huis kwa-
men als huisvrienden. Piet kwam veelom har-
monica te spelen, Get. wist niet Oofde jongens
ook voor zijn vrouw kwamen. Hij had er nooit
iets van gemerkt of van ~ehoord.

De pre sid è n t: Het IS wel merkwaardig
dat anderen het wel wisten.

Get u i gehad geen ver-moeden, wie GerTH
kon vermoord hebben. Dien avond waren ze
.beiden bij getuige geweest. Den volgenden
dag is Piet nog eens gekomen. Met hem be-
sprak ~eluige den moord, ze zouden samen
gaan kijken. Piet zat koffie te drinken toen de
marechaussee kwam om hem te arresteeren.
Hij had schrammen in zijn gezicht, die hij bij
een val zou hebben opgeloopen. Bij de arresta-
tie gedroeg Piet zich heel gewoon, Getuige
wist niet waarom Piel werd meegenomen.

De pre sid ent: U V'e'f\Zwijg,tal}l}es.
Get u ;i ge: Ik verzwijg' niets,
Mr. Poe l' ink: Is er dan geen woord gezegd?
G ,et u i ,ge had er geen acht Oopge1s'111llg>en,0IIll-

dalf: hij geen vermoeden hard waarom Piet werd
~earresteerd.

Den avond te voren was er harmonica ge-
speeld, er was ook nog een v. d. Wetering bij.

Waohlnnoost,er de G i e r V'ei'llaIIl.lLde,dat @e-
mige zdch wel meer terug tros, als de jOl1JgJCIl5
ikwamen.

GetuiligeCe el en heeft miet gezden of Piet e'en
mes had, Veertien d!3Jg1Cnlater heeft hij zijn
>eiJgen mes, d'alf:}rij gCllll:isrt had, in het serhrl1U!r'tje
geV'OO1ldJernen nlall'l." de marechaussee g'ebmchrt.

Huisgenooten van den verdachte.

Getuige mej. W. van B u u l-d e B ie, zuster
van den vr-rdachte, was des avonds om half elf
naar bed gegaan. Na ongeveer vijf minuten hoor-
de zij Piet thuis komen, zij riep: Piet ben jij dat?
Heb je de deur dicht gemaakt?" waarop Piet
"ja" riep. De schrammen in het gezicht van Piet
heeft getuige niet gemerkt. Ze had hem den vol-
genden morgen dan ook niet aangekeken. Ge-
tuige had de kleeren van Piet uitgewasschen en
ze op den zolder te drogen gehangen. Dat had
ze Dinsdag overdag al gedaan.
De -44-jarige kistenmaker Marinus deB i e,

vader van den verdachte zei op 8 Augustus om
half elf naar bed te zijn gegaan. Hij lag juist
op bed, toen Piet thuis' kwam.

Mr. D 11 J:. 0 is: Heb je hem gesproken?
Get u i ge: Nee.
Mr. Dub 0 is: Een leuke boel b~i jullie als

je elkaar niet eens goeden dag zegt.
Get u i ge: Dat is de mode bij ons niet. Dan

kun je wel aan den gang blijven!
Getuige had van de schrammen niets ge-

merkt.
Ver d ach te: Die schrammen waren des

morgens ook bijna niet zichtbaar; wel overdag
en's avonds, omdat ik dan in de pekel werk en
schrammen dan rood worden.

Getuige J. B a ars, fabrieksarbeider te Oss,
had den verdachte den volgenden dag op de fa-
briek gevraagd, hoe hij aan de schrammen op
zijn gezicht kwam. Verdachte zei, dat hij geval-
len was, toen hij een vogeltje wilde vangen.

Getuige W. van D u l' e n, opzichter bij de
N.V. Zwanenberg. verklaarde dat P. de Bie des
morgens om half acht om een mengbak had
gevraagd. Hij had toen bloederige schrammen
in het gezicht.

Getuige H. H a arb 0 s c h, eveneens opzieh-
ter bij Zwanenberg, had in den middag van 9
Augustus vernomen dat het lijk van een jongen
gevonden was. Het was- hem opgevallen dat Piet
de Bie schrammen in zijn gezicht had en de
pet had hij diep in zijn oogen getrokken.

Getuige mej. J. Jan sse n verklaarde dat Piet
de Bie des avonds van half acht tot kwart voor
tien bij haar thuis was geweest.

Alleen uit de aanwilzingen is de voorbedachte
rade te bewijzen. De bewering van het uur van
thuiskomst is een leugen, wat de getuigenver-
klaringen aantoonen. Men heeft hem immers
nog op straat gezien. Getuige Boeyen zelfs na
half een. Angstvallig verzwijgt verdachte het
bezit van een mes, terwijl hij er toch een had.
De verklaring van de schrammen die bij een
val zouden zijn opgeloopen, bleek ook onjuist,
toen spr. het ging onderzoeken. De zuster van
den verdachte zegt, dat zij met Piet gesproken
heeft toen hij thuis kwam. De verdachte zegt
niet gesproken te hebben lOok omtrent het ver-
blijf bij Janssen en Ceelen spreekt hij de ge-
tuigen tegen. De wed. v, d. Wielen zegt dat ver-
dachte bij duisternis is thuis gekomen. 'Maar dat
kan niet half elf zijn geweest, want het was toen
nog niet donker, zooals het Meteorologisch In-
stituut De Bilt aan spr. schriftelijk bad meege-
deeld.

Spr. hesprak de bewijzen, bijeengebracht door
het bloedonderzoek van dr. Hesselink. Het bloed
van den verslagene Is van de bloedgroep A. B.,
dat van den verdachte van de groep B. Op de
pet van het slachtoffer was bloed van de groep
A. B., dus niet van den verdachte. De aard van
de bloedvlekjes op zijn pet toont aan dat het
bloed gespat is. Het bloed op de zaklamp is er
op gekomen door het aanpakken met een bloe-
derige hand. Dan is er bloed om het handvat
van zijn fiets en zijn pak is den volgenden dag
nat en hangt te drogen. Ook de schoenen waren
nat. Dat zijn sterke aanwijzingen.
Aan v.d. Putten heeft verdachte den moord be-

kend. Deze bekentenis is gruwelijk van duidelijk-
heid. De wond in den hals is toegebracht van
links naar rechts en verdachte is rechts. De ver-
klaringen van getuige v. d. Putten worden nader
geslaafd door anderen.

En de verklaring van Boeyen zegt veel: hij
trof verdachte op den weg aan en die bedreigde
hem als hij er iets van zeggen zou.
De voorbedachte rade: '
Verdachte wilde zijn "concurrent" uit den

weg ruimen, ook omdat het slachtoffer loslippig
was, als zij samen dronken van hun rooftoch-
ten thuis kwamen. De tOèdracht van den dood-
slag wijst ook op voorbedachten rade, want zij
liepen achter elkaar tusschsn de struiken en dat
kan niet anders dan Wanneer het slachtoffer
in een hinderlaag was gelokt en niets ver-
moedde. Een mes zat gesloten in de broekzak
van het slachtoffer en dat was niet anders mo-
gelijk dan bij een onverwachte aanval. Gerrit
de Bie kreeg geen kans zich te verdedigen.

Ook wordt overleg aangetoond door de zorg-
vuldige wijze waarop verdachte de sporen van
zijn misdaad heeft willen verbergen. Hij is daags
tevoren zelfs naar bet meertje gaan kijken,
waarin later de fiets wc-rd gevonden.

Men mag niet van de stelling uit gaan, dat
de verdachte het heeft gedaan en dan alle fei-
ten, die daartoe kunnen worden gebruikt, in
het nadeel van verdachte uitleggen.

Het staat vast, dat het slachtoffer eenige we-
ken voor zijn dood een steek heeft ontvangen,
die zijn kleeren doorsneed. Als deze verdachte
het heeft gedaan, zou Gerritje de Bie wel niet
meer met hem zijn uitgegaan. Een ander moet
Gerrit naar het leven hebben gestaan.

Er is geld - f 300 - uitgeloofd na dezen
moord , om den dader te vinden. Dat is een ge-
vaarlijke methode een belooning van de deugd
voor wie de waarheid komt verklaren. In Oss
zal men voor f 300 heel wat doen. Spr. heeft
wel eens gehoord, dat èr zijn, die voor f 25 een
moord doen. Zou men dan niet om f 300 iemand
de gevangenis in willen helpen. De getuigen zijn
niet allen even gunstig bekend en dat is be-
denkelijk voor de overtuigende kracht hunner
verklaringen.

Het is beter een misdrijf niet te achterhalen
dan een onschuldige in de gevangenis te bren-
gen. Ook in dit geval, waarin spr. graag zou
zien, dat de schuldige gestraft zou worden.

De getuige verklaring van v. d. Putten be-
sprekend merkte pleiter op, dat het zoo on-
waarschijnlijk is, dat verdachte hem doodge-
moedereerd een bekentenis. zou hebben gedaan.
Er bestaat bovendien een veete tusschen v. d.
Putten en een zwager van den verdachte. Daar-
bij komt dat v. d. Putten zei zelf verdacht te
worden en het mooiste is, dat hi] zulk een om-
standig verhaal heeft gedaan van feiten, die
al lang bekend wareu. Men mag deze verklaring
niet in een waar en een onwaar gedeelte gaan
splitsen. En nu vertelt v. d. Putten dat de ho-
venkleeren van de Bie verbrand zouden zijn,
wat onjuist is: Hoe komt v. d. Putten tot zijn
verklaring? Het is moeilijk uit te maken, er zijn
verscheidene mogelijkheden, die pleiter niet
heeft uit te maken. Ook had v. d. Putten gezegd,
dat zijn broer de beide jongens had gezien. De
broer echter dacht eerst den volgenden dag, dat
zij het geweest waren.
De 'Vader van de beide jongens van Heesch

komt zeer nuchter verklaren, dat zijn zoon hem
verteld had: ik heb er een zien vluchten. Als hij
de Bie gezien had, zou hij gezegd hebben: Ik beb
Pietje de Bie zien vluchten. Men kan ook hem
niet gaan .relooven, maar dan gaat men toch te
ver. (Van de groene tafel werd geïnterrum-
peerd: Het is Oss!)
., Dan hoeft men niemand te geleoven.

Getuige Boeyen ZQU den verdachte's avonds
nog hebben gezien, maar hij zag geen schram-
men.'

Mr. Sas sen: Het was donker!
Er is tegenspraak tusschen de verklaringen

van Boeyen en "de Rut". Als men die van
Boeyen als waar aanneemt, kan men niet de
halve verklaring van "de Rut" slechts aan-
nemen.
Waarom gelooft men den eenen getuige wel

en den andere niel? Is er zooveel verschil tus-
schen hen?
De verklaring van den deskundige heeft geen

onomstootelijke waarde - ook niet voor een
leek - die geneigd is zich zonder meer neer
te leggen bij de meerring van deskundigen.

Dr. Hesselink sprak van zijn "meening",
maar is die meerring onfeilbaar. Is de verklaring
van verdachte dat het bloed van verdachte, dat
het hloed van den grond op zijn pet is gespat,
to-en hij eens met Gerrit stoeide zoo onaanne-
melijk?

Mr. Dub 0 is: Heeft Piet dien avond een mes
gebruikt?

Get u i g e ontkende dat.
Mr. Dub 0 is: Heeft u niet verklaard aan

den burgemeester, dat u van de verhouding met
uw vrouwafwist en dat uw vrouw met de
revolver voor u heeft gestaan?
Weer ontkende de getuige.
Burgemeester Plo e g mak ers, die in de

zaal aanwezig was werd opgeroepen en als ge-
- tuige beëedigd, Hij verklaarde, dat verdachte bij
hem geweest was om werk te krijgen in een
andere gemeente. Toen heeft getuige gevraagd
hoe Ceelen toeliet, dat verschillende mannen
bij zijn vrouw kwamen. Dit had Ceelen hem n.l.
toegegeven. Ceelen zei toen dat ~ijn vrouwook
niet zoo gemakkelijk was en hij vertelde toen
ook van de bedreiging met de revolver,
Mr. S chi p per ij n vroeg den burgemeester

hoe of verschillende getuigen, die's morgens
waren gehoord, bekend staan.

Getuige Plo e g mak ers zei, dat de meeste
getuigen ongunstig bekend staan.
De ver ': e dig er: Dank u. Verder behoef

ik niets te weten.
De Pre sid ent: Maar ik wel. Zijn die ge-

tuigen ook onbetrouwbaar?
Burgemeester Plo e g mak ers geloofde dat

niet.

BOSSCHE RECHTBANK.

EEN WACHTMEESTER AANGEVALLEN.

De landbouwer G. J. van A. uit Bergeijk had
op 19 September twist gekregen met de drie ge-
broeders Meutink, welke was ontstaan naar
aanleiding van de publieke verkoeping van een
boerderij. Van A. had zich bij die gelegenheid
zoo onhebbelijk gedragen dat een der gebroe-
ders Meutink hem een paar vuistslagen in het
gezicht gaf.

Het gelaat nog geheel met bloed bedekt kwam
van A. aangifte doen van mishandeling bij den
wachtmeester der marechaussee H. W. Voeten
te Bergeijk. Van A. zei toen tegen den wacht-
meester: Daar ginds bij bet kruisbeeld staan de
.drie gebroeders Meutink op me te wachten. Als
ik dadelijk daar voorbij ga, krijg ik er weer van
langs.
De wachtmeester- zei toen tegen van A.: "Ga

maar vast vooruit. Ik zal je wel volgen, doch
eerst zal ik mijn gummistok gaan halen".

Van A. ging toen in doerichting van zijn wo-
ning. In de kleine Broekstraat verborg hij zich
achter een eiken haag. Hij hield een dolkmes in
de hand. '
Toen de wachtmeester per rijwiel de eiken

haag passeerde, stak van A. plotseling met het
mes naar den wachtmeester. Deze wist de steek
te ontwilkers, door van A. bij zijn pols te grij-
pen. Van pijn liet van A. toen het mes vallen.

De wachtmeester zei: "Wat doe je nou toch?"
van A. zei toen: "De steek was niet voor jou
bedoeld, doch voor Meutink".

Van A. had zich voor de rechtbank te verant-
woorden wegens poging tot zware mishande-
ling. Hij ontkende alles en zei dat d" wacht-
meester een valsch proces-verbaal had opge-
maakt.

Als getuige werd gehoord de wachtmeester
der marechaussee H. W. Voeten die bij zijn pro-
ces-verbaal volhardde en een relaas van het g~
beurde gaf, zooals wij dat hierboven hebben
medegedeeld.

De officier van justitie requisitoir nemend zei
dat de verdachte reeds 11 vonnissen achter de
rug had, waarvan een wegens poging tot dood-
slag. Hij eÎschte wegens poging tot zware mis-
handeling een gevangenisstraf van 8 maanden.
. De rechtbank zalover 14 dagen uitspraak

doen.

Een "stille" getuige.

De 34-jarige arbeider A. van den El zen
aarzelde bij de eeds-aflegging, omdat hij ongun-
stig bekend stond, naar hij zelf verklaarde. Hij
kreeg een berisping van den president, omdat
hij lachend den eed aflegde. _
De president stelde verschillende vragen,

waarop getuige geen antwoord gaf. O.a. werd
gevraagd, of hij gehoord was door den rechter-
commissaris. .
Toen zei getuige enkel: Dat weet ik niet.
Getuige stond er wat hi] te, glimlachen.
Mr. Sa s sen: 'Hoe oud.ben je? Je bent toch

geen kind meer!
Het proces-verbaal van zijn verklaring wordt

den getuige door deurwaarder Korting getoond.
Getuige gaf toen toe, dat hei zoo was.

M,ej. J. S wie r s-H end rik s verklaarde, dat
mej. Ceelen in een woning van getuige woonde.
Zij had haar gezegd, dat zij niet Wiltlli hêbbètî
dat. mej. Ceelen er ongeoorloofde verhoudingen
'onderhield, als zij in de woning wilde blijven.
'Getuige J. Th. var Tu y I verklaarde, eens P.

de Bie met een vrouw gezien te hebben. Het was
alsof hij haar kuste.
Getuige B 0 - yen werd nog ondervraagd. Hij

zeide bij de ontmoeting met de Bie geen schram-
men op diens gezicht te hebben gezien.

Hulde aan de marechaussee.

Verdachte de Bie, zei mr. Dub'ois met ver-
heffing van stem, ZWaar hebt gij misdaan
voor God en de menechen. Den laatsten tijd
hebt gij naar mijn Vaste overtuiging vijf
roofovervallen, een brandstichting en meer-
dere diefstallen gepleegd. En gij hebt u niet
ontzien uw medemensch te dooden. Met
cynisme hebt gij uw daad voltrokken en met
onbegrensde rücksiehtlosigkeit.

Gij zijt een gevaar voor uw medemen-
schen, uw aanwezigheid in de rnaatschappij
blijft een groot gevaar voor anderen.

Wegens moord eisch ik tegen u levens-
lange gevangenisstraf.

Vrouw Ceelen gehoord.

Gehoord werd mej. C. H. C eel e n-U 1ij n, de
24-jarige vrouw van den vorigen getuige. Ge-
tuige zei, dat de beide jongens veel bi,j haar -aan
huis wamen als vrienden van haa mail. Ger-
rit kwam er het langste. •
Er was nooit iets tusschen hen 'l(oorgevallell,

zij was nooit met hen uit geweest.
De pre sid ent: Ik heb hier een proces-ver-

baal van den rijksveldwachter uit Heesch die u
met Piet de Bie betrapt had op cell gesprek dat
niet getuigde van platonische liefde.

Get u i ge: Ik heb altijd gewoon met hem
gesproken.
De pre sid ent ; Straks is er een jonge ge-

tuige geweest, die u betrapt heeft, toen u hem
kuste. Er is bij u een revolver in beslag geno-
men en u zijt daarom veroordeeld. Van wie was
die? '
Get u i ge: Van Gerr-it de Bie.
Des avonds zijn Piet de Bie en Gerrit de pie

bij getuige thuis geweest. Bij de arrestatie zei
Piet de Bie niets.

De pre sid ent vro-eg getuige of zij een
vermoeden had.

Get u i g e ontkende dat.
'Mr. Sas sen: En hoe kwam u dan er bij

te zeggen toen Piet gearresteerd was, dat Piet
het niet gedaan kon hebben?

Get u i gewist het niet.
Mr. Dub 0 is: Heeft Piet 's avonds bij u een

mesje gebruikt, voor het boenen rengen ?
Get u i ge: Ja.
Mr. D u J 0 is: Heeft u niet eens tegen de

vrouw van den huisbaas gezegd, dat u zou zor-
gen dat die braspartijen niet meer in huis zou-
den voorvallen?

Get l' i g e : Daar weel ik geen p .... meer
van.

Na dit requisitoir stond ver d ach t e op en
zei kalm: Ik ben geheel onscbuldig, ik heb dien
jongen niet vermoord. De getuigen hebben val-
sche verklaringen gedaan.

De pre sid ent bracht hulde voor het nut-
tig en prachtig werk, dat de wachtmeesters der
marecheussee de Gier en Curfs hebben verticht
in deze zaak, waaraan zij anderhalf jaar hebben
gewerkt. Spr. hoopte, dat beide wachtmeesters
nog vele zaken tot klaarheid zullen brengen. Pleidooi.

In den aanvang van zijn pleidooi herinnerde
rnr, S chi p perij n aan den indruk die dit
drama had gemaakt. Het slachtoffer was afge-
slacht. Spr. dacht, dat alleen een krankzinnige
het zoo had kunnen doen. Als deze verdachte
het gedaan heeft, moet er een onderzoek naar
zijn geestvermogens worden gedaan. In de fa-
milie van verdachte komen dergelijke afwij-
kingen voor. Dit onderzoek zou spr. gedaan
hebben als hij in de schoenen van den officier
had gestaan.

Requisitoir.

De officier van Justitie mr, Dub 0 i s noemde
in zijn requisitoir de daad van den moordenaar
onbeschrijfelijk wreedaardig. Het is als een
vechtpartij tusschen wilde beesten. Op beest-
achtige wijze is het slachtoffer vermoord. Spr.
zei een woord van deernis te moeten spreken tot
de nagelaten betrekkingen van het slachtoffer,
voor wien geldt: De mortuis nil nisi bene. Spr.
hracht hulde aan de marechaussee te Oss en, het
prachtig onderzoek van dr. Hesselink.

Spr. had de onomstooteliike overtuiging, dat
deze verdachte den moord had begaan. Zijn
cynische houding, zijn tegenspraak, maar vooral

_--
Pleiter meende, dat de schuldige aan deze

daad de doodstraf moest krijgen, als de dood-
straf nog bestond. Maar zou men dan in dit
geval de doodstraf duzverr toepassen? Plei-
ter gelooft het niet.

OP MARECHAUSSE INGEREDEN.

In hooger beroep tot anderhalf jaar
veroordeeld.

Het Bossche gerechtshof heeft uitspraak ë"e-
daan in de zaak tegen den gedetineerden A. h.
~ schîlder- te Eindhoven, die terecht stond
wegens het feit, dat hij te Heeze met een auto
op een marechaussee was ingereden, zoodat
deze ternauwernood op zij kon springen. Dl'
rechtbank had hem veroordeeld tot één jaar en
zes maanden gevangenisstraf.
Het gerechtshof veroordeelde hem tol één

jaar en zes maanden.

Mr. Sas sen vroeg na het pleidooi nog aan
dr. Mettrop en wachtmeester Curfs naar de
ligging van het lijk den aard der verwondingen
en den toestand der struiken.
Beide getuigen meenden, dat het slachtoffer

op de plaats der vinding zelf was ter dood ge·
braebt. '

Maar pleiter staat er anders tegenover. Wan-
neer het bewezen is, dat deze verdachte het ge-
daan heeft, wil pleiter zelfs de voorbedachte
rade cadeau geven.

Getuige F. N. van deW e ter in g, een 23-
jarige landbouwer te Oss was's avond om 10

aan Uw dwaze eischen. Ik weet wat de baron mij bevolen
heeft .. " en daarnaar zal ik handelen, ondanks uw tegen--
werking, ondanks alles!
- Ik weiger die rente, riep Evariste gepr-ikkeld door

zooveel koele kalmte. U denkt misschien daarmee den
vrede te koopen, maar dan vergist u zich. Uw handelwijze
is mij een oorlogsverklaring.
. - Neemt u het geld niet aan, dan zal het zich bij dE:n

eens goed na en tracht zóó te handelen, dat u er later geen
spijt van zult hebben.
- Ik weet wat mij te doen staat, dat heb ik u reeds ge~

zegd, Goeden dag mijnheer!
_:_ Zeg mij dan tenminste ••••
Hier toonde de zoon voor de eerste maal eenige gevoelig-

heid voor zijn vader.
- Zeg mij d~n tenminste of de baron werkelijk mijn

vader is!
- Ik dacht dat u daar ~eker van was? zei Adriant die

een valstrik duchtte.
Hij groette nauwelijks en verwijderde zich snel. Als een

toegewijde vriend deed de notaris hem uitgeleide.
Mijnheer Adriant was tamelijk tevreden over zich zelf.

over zUn koelbloedigheid, zijn minachtende onverschillig-
heid en over de wijze waarop hij voor de toekomst de moge-
lijkheid geopend had om alles te herstellen, indien de kin-
deren van dien man de edelmoedigheid van hun grootvader
waardig waren. '
Toch bleefer nog wroeging in zijn binnenste knagen. Een

stem in hem zei, dat bet wreed was baron d'Epinouze nog
Ianger voor zijn zoon te verbergen. Hij had Evariste eerder
moeten zeggen: Degene, die u door mijn handen het dage-
lijksch brood geeft, is uw vader.
.De dokter wist dat de baron zijn handelwljze'niet goed-

gekeurd zou hebben; daarom zei hij bij zich zelf:
- Ik moest hem zijn vader maar bekend maken .... wat

de gevolgen daarvan ook kunnen zijn.
Zijn huisknecht die hem buiten adem en met ontsteld ge-

zicht tegemoet kwam, maakte een einde aan z'n gepeins. '

- Mijnheer een ongeluk .... mevrouw is radeloos; er is
geen oogenhlik te verliezen!
- Wat is er gaande. Wie is dat ongeluk overkomen.
Reeds sloeg de angst om zijn hart.
- Mijnheer Regis. • •. Hij is op school gevallen. • .• en is

nog niet bijgekomen.
Op hetzelfde oogenbhk dat hij den vroeger miskenden

zoon de erfenis van zijn vader en de bekendmaking van
diens naam geweigerd had, werd de schuldige in zijn zoon
getroffen. Was er dus een Voorzienigheid die zicb het lot
der arme klcine stervelingen aantrok en de misdaad strafté?
Andeol Adriant geloofde dat in deze vreeselilke oogen-

blikken.
Als een waanzinnige snelde hij naar huis, vond daar zijn

'Vrouw snikkend op de knieën liggen voor de canapé waarop
haar zoon als levenloos lag uitgestrekt. Bertrande, die later
dokteres wilde worden, probeerde koude compressen op het
hoofd van haar broer.

De goede zorgen van dell vader brachten den jongen spoe-
dig bij kennis. Het ongeval had niet veel te beteekenen ; de
hevige schok van den val bad alleen een bezwijming ver-
oorzaakt. Een ander onderzoek bewees dat hij geen ander
letsel bekomen had. Eenige dagen later keerde hij weer
lachend en schertsend naar school terug.
Dokter Adriant kon het ongeval echter niet vergeten, voel-

de het als aen waarschuwing. Voortaan liep hij met de vrees
rond dat schuldige ouders in hun kinderen gestraft worden.
- Ik zal alles herstellen, zei hij bij zich zelf. Tot nu toe

heb ik eigenlijk niets onherstelbaars bedreven. Zeker, wat
Evariste betreft kan ik niet op mijn beslissing terug komen,
daar zou ik mlj'zelf openlijk mee schandvlekken. Maar in de
kinderen kan ik veel goed maken ..•• Waarom zou ik Wil-
Ham, dien verstandigen, r~,,~haarden jongen .het kasteel en
den adellijken naam niet . 'V'::lD, ais hij met mijn dochter wil
trouwen?

Hij wilde toegeven en toch zichzelf niet te veel schade
doen, zich uitleveren maar alles redden; zijn geweten gerust

stellen, doch niets verliezen .••• probeeren, wachten, aar-
zelen, wagen ...•In den greep van het goud.

Naar het Franseh door J. FRANCE. TWEEDE DEEL.

Hoofdstuk 1.
13

Jacques Venanee de Lêrine was een volle neef van baron
d'Epinouze en diens naaste bloedverwant, als eenigste zoon
van Jacqueline d'EpinotIze, de eenige zuster van den baron.
die stierf toen zij haar zoon het leven gaf.
Jacques Venanee was de levende tegenstelling van zijn

achterneef, dokter Adriant.
Stel U voor een kleine, magere man met grijzende haren,

öogen zonder veel uitdrukking en onbeduidende trekken.
Hij had dus niets gemeen met de krachtige, mooie en lieve
figuur van zijn levendigen eerzuchtigen neef Andéol.
De man leidde een rustig leven, was tamelijk tevreden met

zijn lot.vorschoon zijn vrouw reeds gestorven was. Hij kon
wel een goede vader genoemd worden al gaf hij zijn kinde-
ren niet veel blijken Van teedere liefde. Zorgen kende hij
niet, of scheen die tenminste niet te willen kennen; werk-
zaam Was hij geenszins, maar luiheid was toch zijn zwak
niet. Hij ging door voor een rechtschapen man.
Zijn karakteristieke trek waS zorgeloosheid en deze was

het gevolg, het resultaat van een soort philosophische denk-
wijze, die hem verbood menschen en dingen meer te vragen
dan zij konden geven.
AIs kind bad hij eens veel succes behaald met het opzeg-

gen van de bekende fabel: De man die het fortuin achterna
loopt en de man die het in zijn bed afwacht.
De Jongen bad daar heel wat complimentjes en versnape-

ringen mee ingeoogst.
Die fabel had hij nooit vergeten en lachend beweerde hij

vaak, dat ze hem ais gedragsregel gediend had, want terwijl
anderen zich veel moeite gaven, bleef hij bedaard, om dan
tenslotte evenveelor nog méér te bekomen.

(Wordt venoJad)'

Ondertussehen mocht de familie Adriant toch wel wat
genieten. . •• kom, na zulke voornemens was er voor wroe-
ging geen reden van bestaan meer. De baron had immers
gezegd: Zijn zoons, als hij niet in aanmerking komt?
De Amerikaan was echter met vage beloften niet te-

vreden. '
- Dat alles zijn maar woorden en ik wil daden. Zeg

me in duidelijke termen, beloof het mij zwart op wit,
dat het vermogen van mijn vader, of tenminste een groot
deel daarvan, aan mijn kinderen zal komen onder die en
die voorwaarde, op dat en dat tijdstip en misschien stel
ik 'mij dan te:vreden met die zestig duizend francs. . •• Doet
u dat niet, dan ••••
- Wat dan? vroeg. de dokter met een uitdagenden

glimlach.
- Dan doe ik u een proces aan! Ik veronderstel tenminste

dat er rechters zijn in Frankrijk.... En waar ik bewijzen
heb en uw rol in deze zaak eigenaardig, om niet te
zeggen verdacht is, daar hoop ik niet alleen het proces te
winnen, maar ook met goed succes een rechtsvervolging
tegen u in te stellen. Ik heb u,dus gewaarschuwd.

- Doe wat u aanstaat, antwoordde Andeol van uit de
hoogte. Ik zal tot het einde toe mijn plicht doen. We
zullen dan wel zien wie het onderspit moet delven. Maar
.in ieder geval zal uw vermeteloptreden uw kinderen niet
ten goede komen ••.• Ik zal u voortaan de rente uit laten
keeren ••••

- Een rente, ja! zoo stuurt u mij met 'n kluitje in het
riet.

~, lk kan niet andel·s..... e;venmin .als ik voldoen kan

•
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DE MOORD OP GERRIT DE BIE.

Piet en Gerrit de B., twee neven, dief en
diefjesmaat, geregeld samen op stap, als het
roofpartijtjes of stelerijtjes gold, staan beiden

I
gentien jaren niets meer te leeren, hij is in het in ver+ouding tot dezelfde beruchte vrouw
"vak" doorkneed. "Trien van de Sn.", die getrouwd is met Fran-

* • lit ciscus Ceelen, Er is rivaliteit tusschen de twee.
De groote strafprocessen, die het Ieven en be- Op den avond van 8 Augustus 1933 zijn zij

drijf van een veertigtal Ossche gezinrien _ te- beiden, met nog een derden ..vriend", in he-t
zamen eigenlijk één groote en ontaarde fa- buis van Ceelen en helpen daar bij het "ren-
milie - tot achtergrond hebben, keeren met gen" van boontjes. Piet gaat het eerst weg en
een sinistere regelmaat voor de Bossche recht- speelt harmonica in een stille kroeg, Gerrit
bank terug, maar de zaak, die het openbaar ver~rekt het laatst t~ge:n kwart VOOT elf.
ministerie thans tegen de B. voert weerspiegelt Sindsden wordt hij met meer gezien, tot zijn
de criminaliteit, die zich onder den rook der ~ijk 's anderen daags-middags gevonden wordt
Ossche fabrieksschoarsteenen op de Schayk- lL de braamstruiken langs een smal paadje
sehe hei en langs den Berahemsehe we" locali-I onder de gemeente Berchem, ongeveer op de

'" '" plaats waar vroeger d k t 1 • d Pseert wel in een speciale mate ' e as eiein van er as
, . door onbekenden is vermoo d H t l"kHier komen de voornaamste typen uit de ". r. e IJ' van

wijk, die ZiOO geheel en al los staat van het nor- G~:rIt de BIe vertoont een breede en diepe
. ". BLIJwondeaan den hals en is op onrn h Iiikmale leven ill het nijvere stadje Oss, hun prin- .. ~ - ensc edJ e

cipiëel nietszeggend getuigenis afleggen, hier WIjZemet s.tBken~n sneden bewerkt; de medici,
rijst achter het afzonderlijke geval een beeld die de sectie vernch~en, ~onstateeren er in het
van de moreele ongebondenheid, waarmee deze :geheel zeven en zestig. ZIjn fiets ~s op een ge-
menschen leven, van hun onderlinge veeten en hee~ ~nder~ plaats, ver var:daar, in het water
twisten, van hun merkwaardige misdadige soli- gegooid, Plet de B. k~t in den morgen van

I
dariteit, van den terroristischen invloed van den 9 Augustus op de faJ~~lekmet zijn gezicht vol
k . di scihrammen; naar hij tegen m-ed-earbeidersrmg, van een verwor mg, die strenge bestrij- .. . -
ding eiseht, maar daarnaast groot medelijden zegt, heeft hij die opgeloopen bij het vangen
wekt.

Er is veel, ru te veelover Oss geschreven en
:a;,. te veel is ook de criminaliteit van het
Sehayksche veld met het BraJbantsche stadje
l7.elf~identificeerd.
Het "milieu" leeft los van Oss en valt Oss

niet lastig: de wilde verhalen over ..Ossehe
angst" e.d., die een sensatiepers rondstrooit. J

De. dag is grijs. !Zijn uit de Iuoht gegrepen; als deze mensenen
Er valt een flets lieht door de matglazen ikogel of mes gebruiken, is het vrijwel steeds

ramen die in het midden de wapens dragen der tegen elkaar en uit beginsel van eigen rich-
kantons van het arrondissement Den Busch, ting, of ook bij den een of anderen roofoverval
en in dit Iicht lijkt het gezicht van den jongen, op een afgelegen hoeve, want de wijze, waarop
die op zijn grauwe sokken in de rechtzaal staat, zij gewend zijn met elkaar af te rekenen, heeft
tusschen de eikenhouten lambrizeeringen en hen - dit is zeker - ongevoelig g-emaakt voor
de zware banken, recht vóór de breede tafel alles.
met het groene kleed, nog valer dan het wer- Maar tegenover de Ossenaren, die buiten hun
kelijk is. dagelijksche Ieven staan en hen niet lastig
Het is een lang, smal gezicht met een hoog vallen, zijn zij eerder goedig en goedmoedig en

voorhoofd, waarover de golvende, zwarte haren op hun manier zelfs beleefd.
vallen, die een witte hand telloens terugstrijkt: Zij zijn zonder twijfel een gevaar voor de
het éénige teeken van innerlijke nervositeit, dat samenieving, zij zijn misschien een nog groo-
Petrus de :ij. zal toonen tijdens het strafproces, ter gevaar voor e1kaar, maar zij zijn het nau-
dat zijn eigen leven tot inzet en dat van zijn welijks voor hun naaste omgeving.
neef, Gerrit de Bie. tot onderwerp van behan- Zij zijn een gevaar voor elkaar, maar sl-echts
deling heeft. Een lang, smal gezicht, met don- zoolang de geordende maatschappij hen niet
kere, ietwat-floersige oogen, die nu en dan mel Ibedre1gt: tegenover politie en justitie trekken
en sluwoplichten, een weeke lippenkurve een lZ~j één .lijn en achter deze linie v-erschuilen zij
zachte, niet-onwelluidende stem, die slechts in ZIch; die V'3n een ondooit'dringlbare 2JWijgzaam-
momenten van gevaar hartstochtelijker gaat heid, zooals wij die kennen uit het Amerlkaan-
klinken. sche gangsterdom..
Als men zoo dezen negentienjarigen knaap in Dit alles dient men te weten, om in het ka-

zijn verschoten-blauwe pak, met loshangend rakter van de moordzaak-Gerrit de Bie eeni-
overhemd, voor de rechters ziet staan, kan men .gerrnate een inzicht te krijgen.
nauwelijks gelooven, dat hij reeds verscheidene De gesloten ring van deze zwijgzaamheid is
roofovervallen, een brandstichting en vele dief- in de zaak-de Bie doorbroken en dat is een
stallen op zijn geweten heeft en thans beschul- opvallende bijzonderheid, die vrijwel steeds
digd wordt van een moord, welke in de crimi- aan het Ossche "milieu" vreemd blijft. Voor
nologie zijn weerga amper vinden zal: den moord hem, die iets van het ongeordende, maar zeker
op zijn twintigjarigen neef en kameraad, die niet ongeorganiseerde leven in het Schaykscihe
in een mid-zomernacht, op 8 Augustus 1933,als i veld afweet, vormt deze bijzonderheid een
een dolle hond met zeven en zestig messteken , afzonderlijk geheim, dat ook na de oplossing
werd afgemaakt. van het moordmysterie, ongeschokt blijft be-
Er is geen spoor van gemoedsbeweging te staan. .

merken in den bleeken, zwarten jongeman, wan- De figuur van "De Rut", den kroongetuige,
neer de officier van justitie, mr. Dubois. deze wiens in de gevangenis argelegds verklaringen
zware beschuldiging tegen hem inbrengt, maar verreweg het meest bezwarende materiaal te-
nauwelijks is de voorlezing der acte geëindigd, gen zijn ..vriend" de B. vormen, blijft in dit
of hij .utt zich heftig, dat hij onschuldig is en heele drama raadselachtig, wat betreft hare I
dat alle verklaringen, die komen te volgen, motieven, zelfs als men, met den officier van
valsch en door de getuigen zelf verzonnen zijn. justitie onomstootelijk aan de schuld van den

\

De president, aristocratisch en gemoede.lijk, verdachte gelooft. I
merkt met lichte strengheid op, dat er nog geen '
enkele getuige is gehoord, maar Petrus de B. • • •
weet uit de verb-oaren heel goed, wat er alles
in het verloop van het proces te wachten staat:
, over rechtszittingen heeft hij, ~ndanlm zijn oe-

I.

EEN MENSCH WORDT
GEWIKT ...



De misdadiger uit het Ossche "milieu" is in
net algemeen niet-onintelligent.
Hij bezit een groote dosis list en laat zich

bij een verhoor niet gemakkelijk vangen. Er
is natuurlijk verschil, dat spreekt. Voor allen
is het zwijgen, het niets-weten het voornaam-
ste wapen, maar de een is er handiger mee dan
de ander. Iemand als "de Sn.", in wiens huis
de beide neven op den avond van den moord
vertoefd hebben en bij wie de verdachte den
volgenden dag gearresteerd werd, hanteert het,

zwijgen te grof en te plomp. Hij wil de B. red-
den en herinnert zich daarom niets, maar zijn
vergeetachtigheid omvat ook allerlei dingen, die
hij kennelijk moet weten en die bovendien uit
anderen hoofde al bekend zijn. Met zuik zwij-
gen bewijst hij den jongen in de beklaagden-
bank een slechten dienst. Daarentegen is de
misdadige intellrgentie bij Piet de B. zelf in
hooge mate ontwikkeld. Hij is de sluwste van
allen en waar zwijgen, om welke reden dan
ook, geen nut meer heeft, vindt hij geraffineer-
de uitleggingen.
Als die uitleggingen het beoogde doel niet

bereiken, komt het louter, omdat zij te slim
gevonden zijn. De sluwheid van P. de B. schiet

zien te hebben. soms haar doel voorbij.
Op al deze buitengemeen bezwarende ver- Hij kan niet ontkennen, dat pet en zaklan-

klaringen, die echter niet boven allen twijfel taren, waarop de bezwarende bloedsporen ge-
aan hun betrouwbaarheid verheven zijn, en vonden zijn, hem toebehooren. Maar hij heeft
op verschillende aanwijzigingen, wordt Piet de een verklaring gereed: er was vrijwel altijd

I B. weer in bewaring gesteld en het onderzoek bloed aan zijn handen, omdat hij werkt in een
opnieuw geopend. export-slagerij. Dat bloed kan gemakkelijk op
Thans staat hij voor de rechters en tracht zich den zaklantaren gekomen zijn. En het bloed

door een geraffineerd-sluwe verdediging aan op de pet? Dat kan van Gerrit de Bie zijn,
de slagen, die de officier van justitie hem toe- Ja. Hij heeft een paar weken voor den moord
brengt te onttrekken. Maar er is een sluwheid, met Gerrit gestoeid en daarbij kreeg deze een
die zich zelf bedriegt, en dat is niet zelden de bloedneus. De deskundige ontkent, dat de vlek-
sluwheid van den schuldige. I ken van een neusbloeding afkomstig kunnen

zijn. Goed, maar het bloed kan toeh op den
grond of op zijn handen gevallen zijn en van- I
daar tijdens de worsteling op de pet gespat? I
Het kàn ja, maar wie van ons gelooft het?

DE GETUIGEN SPREKEN .... IHet is onwaarschijnlijk, zegt de deskundige, dat
de bloedkorstjes bij het onderzoek reeds eenige

Er ligt een bruin geruite pet voor de rech- \ weken oud waren. Zij waren geheel ongebro-
ters op. tafel en. de donkere oogen van den I ken en zouden ongetwijfeld bij het dragen der
bleken Jongen, die naast den fors~hen mare- . pet gebarsten zijn.
chaussée in de beklaagdenbank zit, zwe~ven Ook voor de veelzeggende schrammen op zijn
heen en weer van deze pet na~ den heel Iicht- /1 gezicht heeft de B. een opheldering. De wacht-
gebogen rug van den man, die op het oogen- meesters der marechaussee hebben deze schram-
blik een zoo gewichtig rapport ui~bren~t. men duidelijk gezien, toen zij hem arresteerden;
Drie van de lange reeks getuigen m de ook aan de bazen op de fabriek zijn zij op-

moordzaak-d.e B. zijn er, wier verkl~:ingen de~ gevallen.
verdachte bizonder belasten en hlJ weet dit Ik ben, zegt' de Bie, met mijn fiets in een
maar al te goed. braamstruik ctevallen, dicht bij huis. Maar,
Zijn gezicht blijft onbeweeglijk, maar in zijn toen de officier van justitie hem indertijd, on-

?onkeren blik kon:t meer spanni~g, hij ~erliest middellijk na deze bewering, naar de betref-
lets van dat geslulerde. dat quasi-afwezige, dat I fende struik heeft meegenomen, was er aan de
Ai heeft b.i~mlnder ?elan~rijk~ getuigenissen, takken geen enkele beschadiging te zien. Boven-
ofschoon zijn sluwe. Intelltgantia ook daarvan I dien heeft hij op de fabriek verteld, dat hij de
ieder detail verwerkt.

I Drie, en van deze drie is dr. Hesselink, de
bekende rechtbank-deskundige, de eerste.
Hij heeft wetenschappelijk de kleine bloed-

, vlekjes onderzocht, die aan den onderkant ~er
bruin geruite pet zaten, - de pet, welke Plet
de B. door de week droeg '-, en vastgesteld,
dat zij afkomstig zijn van mensenenbloed. Hij
heeft bovendien uit den aard van de zeer
versche, broze, fragiele bloedkorstjes kunnen
opmaken, .dat zij door geïsoleerde spatten op

I de pet gekomen moeten zijn. En hij heeft de
, bloedgroep van het bloed dezer spatjes kun~~n I

bepalen, een zeer zeldzame bloedgroep, die
slechts bij drie en een half procent van de I
Nederlandsche bevolking voorkomt en waartoe,
volgens het rapport van twee andere deskun-
digen, ook de vermoorde Gerrit de Bie behoor-
de De eigenaar der pet echter, die daar voor
ons op de bank zit, hoort tot die drie en een
half procent niet.
Naast de pet ligt de kleine, zwarte zaklan-

taren, die Piet de B. in den avond van 8 Aug.
1933bij zich droeg, en ook hierop zijn bloed-
sporen gevonden. De bloedgreep was niet meer
te bepalen, maar de sporen wezen nog duide-
lijk uit, dat de lantaren is aangepakt met een
geheel bebloede hand. Was het dezelfde smalle
hand, die thans omhoog gaat, omdat de ver-
dachte wil spreken?

I van vogeltjes. Hij wordt, als het Iijk van zijn
neef in den middag van 9 Augustus gevonden
is, verdacht van den moord gearresteerd. Voor
de marechaussees ver-kûaart hij, dat de schram-
men een gevolg zijn van een val met de fiets
in de braamstruiken achter zijn huis.
Zijn kleeren worden in heslag genomen: deze

zijn juist uitgewasschen en bangen nog te
drogen. Zijn pet echter bevindt zich niet hier-
bij en wordt later gevonden met kleine bloed-
spatten tegen den onderkant. :Een onderz®k

maakt uit, dat deze spatten afkomstig zijn van
menschenbloed, dat behoort tot een bloedgroep,
die verschilt van de bloedgreep van den ver-
dachte, maar overeenkomt met die van den
verslagene.
Piet de B. beweert om half elf's avonds te

zijp. thuisgekomen en beroept zich daarvoer op
het getuigenis van zijn zuster. zijn vader en
Minneke de Soep, de weduwe, waarbij zij in-
wonen.
Na eenigen tijd in voorarrest te' hebben ge-

zeten, wordt hij vrijgelaten wegens gebrek aan
voldoende bewijs. De wachtmeesters der mare-
chaussee Kurfs en de Gier laten ondertusschen
de zaak niet los. Zij verzamelen bij stukjes en
brokjes materiaal, dat voor de B. belastend is. I
Dan, meer dan veertien maanden na den

dood, komt "de Rut", terwijl hij voor een an-
dere zaak in de gevangenis zit, met de verkla-
ring voer den dag, dat de B. hem bekend heeft

I
den moord gepleegd te hebben, de B. zou lflet
zijn neef Gerrit kippen zijn gaan stelen en I
dezen onderweg van achteren aangevallen en I

vermoord hebben: "Ik heb hem toen 'n heele-j
boel steken gegeven, hoeveel weet ik niet, ik
kende m'n eigen niet meer."
Daarna zou hij op de fiets van den ver-

moerde naar de Meer, ver daarvandaan zijn
gereden en ze in het water gegooid hebben.
Vervolgens gaat hij naar huis en verbrandt,
aldus zijn verhaal aan "de Rut" zijn kleeren.
Piet de B. ontkent natuurlijk alles. Hij is

Om half elf in zijn huis - of liever in het huis
van Minneke de Soep - naar bed gegaan en
weet van niets. Maar er is nog een ander, zeer
bezwarend getuigenis gekomen: de "gekke"
Boeyen beweert de B. tusschen half één en
kwart voor één op de fiets ontmoet te hebben
en door hem bedreigd te zijn, als hij de ont-
moeting zou verraden. Boeyen is uit Oss weg-
getrokken en durft nu te praten. De B. zou
hem reeds bij deze ontmoeting, dus nog in den
nacht van 8 Aug. verteld hebben, dat zijn neef
Gerrit vermoord was, door wie, wist hij niet.
Nog een paar andere getuigen hebben ver-

klaard de twee de B.'s tegen elf uur samen ge-

• *' *
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schrammen opliep bij het vogeltjes vangen. .. .. '" I
Inderdaad, dat heeft hij gezegd, maar dat vond Lambertus Boeyen beweert den verdachte
~ijn reden daarin, dat ze hem op de fabriek 's nachts om kwart voor één in het Schayksche '
steeds uitlachten en voor "droomer" en .,gaper" Woud ontmoet te hebben.
scholden. Hij wilde tegenover zijn mede-arbei- Hij hoort gedruisch en wordt plotseling met
ders niet weten, dat hij van zijn fiets was ge- een zaklantaarn belicht. Het is Piet de B., die
vallen. hem met het licht in de oogen schijnt. .,Wat
Zijn vader en zuster verklaren, dat zij des doe je nog zoo laat op straat, Piet?" vraagt

morgens geen schrammen gezien hebben, ze Boeyen.
hebben hun broer niet aangekeken. De B. zelf "Ik heb gekaart bij m'n grootvader."
voelt onmiddellijk de zwakte in hun houding "Heb je Gerritje en den "Brommert" gezien?"
en produceert een geraffineerde aanvulling: het Ik heb ze niet gezien, maar ik heb gehoord,
is goed mogelijk, dat de schrammen's morgens, dat ze Gerritjen vermoord hebben."
niet te zien waren, zij waren toen nog onbetee- "Vermoord?" vraagt Boeyen, "wie heeft dat
kenend; door zijn werk in' de pekelarij zijn zij gedaan en waar?" -
pas overdag branderig en rood geworden. "Dat weet ik niet Maar vertel nooit, dat je
Hij praat snel, ook als hij tegen de verkla- mij hier gezien hebt, want anders zul je 't niet

ringen van de wachtmeesters in zijn eigen lang meer maken!"
lezing van de gebeurtenissen geeft. Zijn betoog Boeyen woont thans in Nijmegen en is daar
is als een les, die hij zich goed in het geheugen al meerdere malen lastig gevallen: er is
heeft geprent en hij verspreekt zich geen enkele l's avonds aan het slot van zijn huisdeur ge-
maal. morreld en er zijn bepaalde individuen tijdens
"Daarop vroeg de wachtmeester mij: wie ben zijn afwezigheid bij zijn vrouw geweest. Men

je. Ik zei: ik ben de zoon van Marinus de B. krijgt den indruk, dat hij het om een of andere
Toen hebben ze mij .... Ik ben daarop den vol- reden zeer slecht met het "milièu" kan vinden,
genden morgen .... 's Avonds te voren had ik een indruk, die bevestigd wordt, als hij, tijdens
nog.... Zoo gaat het verder: al wat hij zeggen de middagpauze der zitting, op straat onmid-
wil, zit. hem nauwkeurig tot in détails in het dellijk in een heftige woordentwist raakt met
hoofd. Nu en dan, als hij in herhaling valt, de moeder van "de Rut", omdat hij aanvanke-
snijdt de president hem af met een "genoegt" lijk bij de marechaussee verteld had, dat hij

..... .. dezen met Gerrit de Bie meende gezien te
hebben.
Tegenover het verhaal der bekentenis en te-

genover de regelrechte aantasting val').het alibi
van den verdachte, heeft de verdediging de
verklaring van vader en zuster de B. en van
de huiseigenares, Minneke de Soep, dat de
jongen om half elf is thuis gekomen. Maar bij
een scherpe ondervraging door den president
wordt de laatste en belangrijkste verklaring on-
zeker, als het blijkt, dat de wekker van de huis-
eigenares "krek kapot" was en het niet onmo-
gelijk is, dat ze zich het opgegeven uur den
volgenden dag door den verdachte heeft Iaten
suggereeren.
Toch blijft ondanks alles in onzen geest de

vraag levendig - en zoowel de verdediger als
de verdachte zelf wekken deze vraag natuur-
lijk op - hoe, als de verklaringen van "de Rut"
en Boeyen waar zijn, een zoo geraffineerde
knaap als de B. ertoe komt zijn daad op zoo
naieve wijze aan derden te verraden. _ I

Requisitoir en pleidooi.

Bij twee getuigenverklaringen gaat de metho-
de van zich eruit praten niet op. De eene be-
helst een rechtstreeksche beschuldiging van
moord, de andere is een vernietiging van het
opgegeven alibi.
Als "de Rut" door een marechaussee binnen-

gebracht en voorgeleid wordt - hij is momen-
teel gedetineerd - kijkt hij zijn vroegeren
vrind niet aan, maar staart stijf voor zich uit.
Hij is een gezette jongen van 22 jaar, met een
bleek, pafferig gevangenis gezicht, bakke-
baardjes, baardstoppels, een stekende haarlok
boven het voorhoofd, kleine waterig-blauwe
oogen, Er is spanning op de publieke tribune,
waar véél haarlokken onder petten uitsteken,

, en voor deze spanning lijkt de getuige bang. '
I Hij weet, dat hij nooit meer in Oss mag terug- 4
komen, want dat hem, wat hij hier doet, nim-
mer vergeven zal worden. Zijn stem is dun en
benauwd en de president moet hem ieder woord
uit den mond trekken. Zijn rug is strak-getrok-
ken naar de zaal en, als de beschuldigde hem

t zoo aanstonds uit de beklaagdenbank zal toe-
roepen, dat hij liegt, zal zijn hoofd niet de ge-
ringste wending in diens richting maken.
De B. heeft aan "de Rut" bekend den moord

bedreven te hebben, maanden later, toen hij
uit de gevangenis kwam.
Hij had zijn neef meegelokt op de kippen- Getuigen komen, getuigen gaan ....

jacht, hem met een aantal messteken - hoe- Er is, in den valen middag, een geregelde
veel wist hij niet meer - gedood en het lijk in wisseling van figuren uit de Osseb-eonderwe-
de braambosschenstruiken gegooid aan den kant reId voor de greene rechtersiafel en de mees-
van den weg. Zijn bebloede kleeren had hij ten dezer figuren weten niets, herinneren zich
verbrand. Over het motief van den moord liet niets, zwijgen.
hij zich niet uit: gevraagd naar het "waarom" De bonte uiterlijkheid van het leven op b"t
had hij met de schouders getrokken en niets Schayksche veld wordt hier met korte, felle
gezegd. flitsen belicht, maar het woelige, gistende in-
Piet de B. hoort dit alles aan met een uit- nerlijk blijft omsloten door een muur van on-

drukking, die bijna een verachtelijken lach doordringbare zwijgzaamheid. Vrij zeker ken-
inhoudt: "Hij liegt alles, edelachtbare, hij heeft nen verse-billenden dezer personen nauwkeu-
alles zelf verzonnen. Dien jongen hebben ze rig den ondergrond van het drama, dat zich in
bang gemaakt, dat hij de schuld kreeg en daar- den nacht van 8 Aug. 1933 in het Schayksche
om probeert hij mij erin te brengen". Woud afspeelde, maar zij hoeden zich angst-

"De Rut" kijkt niet om, maar hij houdt zijn vallig er iets over los te laten.
beweringen vol. Hij noemt namen van personen, Twee soorten van solidarttelt houden al deze
dat zij' de beide B.'s op den bewusten avond menschen samen: een, die uit werkelijke ver-
zagen. bondenheid, een, die uit angst voortkomt, maar
Deze jongens hebben dat indertijd ook voor I zij leiden J::o"idetot hetzelfde resultaat.

de marechaussee verklaard, maar thans, onder I Bijna allen hebben twee stopwoorden, het
eede gesteld, trekken zij hun vroegere ver- .eerste zeggen zij reeds vóór hun iets gevraagd.

is, vóór zij - op hun cynische wijze - den
klaringen in.
Zij worden wegens meineed in voorloopige eed hebben afgelegd. "Ik kom om de wáárheid

bewaring gesteld, ondanks het scherpe protest te vertellen", hooren wij onophoudelijk, en, als
van den verdediger, mr. Schipperijn. De ver- de president opmerkt, dat dit hier vanzelfspre- I
dediger, rustig en zakelijk, heeft den loop der kend is en geen uitdrukkelijken klemtoon be-
ondervragingen slechts een enkele maal onder- hoeft, betuigen zij nogmaals hun drang tot op-
braken, hier grijpt hij in, omdat hij meent, dat rechtheid. Over "de waarheid" hebben zij den
er onderscheid gemaakt wordt in de beoor- mond vol, bijna in elke van hun schaarsche

zinnen komt het woord terug. Maar, als de pre-
deeling der getuigenverklaringen. sident zijn vragen begint te stellen en iedereen
Hij zalook het derde bezwarende getuigenis

trachten te ondermijnen door te wijzen op het zich spitst om een glimp van de waarheid op
te vangen, volgt steevast het tweede stopwoord:

weinig-betrouwbare karakter van hen, die deze "Dat kan ik me niet herinneren, da's te lang
verklaringen afleggen. Cf leden".
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In het requisitoir van den officier en het
pleidooi van den verdediger worden alle voor-
name punten uit het proces nog eens naar voren
gebracht. Beide zijn uitvoerig beide onder-
breken wel eens de groote lijn van het betoog
om zich te verwikkelen in détails, maar, terwijl
de officier spreekt met een inslag van het ge-
moed, als het ware gesteund door een sterke
gevoelsovertuiging, die hem in aanhef en slot
zelfs tot rhetoriek verleidt, spreekt de verde-
diger nuchter en zakelijk, met een groote ver-
standelijke scepsis ten opzichte der afgelegde
verklaringen.
De een construeert, de ander ondermijnt, de

een beschuldigt, de ander zaait twijfel, en on-
derwijl zit de bleeke jongen met de lange, gol-
vend-zwarte haren, om wiens leven deze strijd
gevoerd wordt, onbeweeglijk in de beklaag-
denbank en toont niets van de gernoedsbewe-
ging, die er - ondanks alle verhardheid. - in
hem moet omgaan.
De officier, - rond gezicht, fijne bril, dunne,

scherpe mond - stelt de houding van den ver-
dachte in de dagen na den moord nog eens
duidelijk in het licht: schuwheid tegenover den

I vader van zijn vermoorden neef, onverschillig-
heid en gefingeerd gebrek aan interesse bij zijn
arrestatie, leugenachtigheid en tegenstrijdigbeid
in zijn verklaringen. Hij vernietigt het opge-
geven alibi met het getuigenis van "de Rut";
van Boeyen, van eenige anderen. Hij wijst op
de ernstige aanwijzing der schrammen in de
B.'s gelaat, terwijl het lijk in braamstruiken,. ., ,. I gevonden werd, op de nog ernstiger aanwij-

Was de moord op Gerrit de Bie niet zoo zing, dat de kleeren van de B. daags na den
wreed en verschrikkelijk geweest, vermoede- moord gewasschen aan de lijn hingen en dat 1
lijk zou er evenmin iets over uitgelekt zijn, als zelfs diens schoenen afgewasschen bleken, op
over de ve~'~andere onopgeloste misdaden in l de meest ernstige aanwijzing van alle: die, I

I en door dezen kring begaan. Thans echter heb- welke het bloedonderzoek door de deskundigen
ben de haat- en wraakgevoelens in de familie I heeft opgeleverd. Tenslotte beroept hij zich op
de B. de solidariteit verbroken. De vader van de verklaringen van den kroongetuige en van
den vermoorden jongen, vanaf het eerste oogen, Boeyen, verklaringen, die op merkwaardige
blik van de schuld van zijn neef vast over- wijze door de feiten bevestigd worden. Uit de
tuigd, heeft zijn best gedaan tewijzen te krij- aanwijzingen, hierboven weergegeven, uit het
gen. Als hij op het podium verschijnt, - een groote aantal steken en sneden niet het minst
kleine, netjes-uitziende man in blauwe jas _ construeert hij den voorbedachten opzet.
is hij onmiddellijk met zijn neef in een heftige "Onbeschrijflijk zwaar", richt hij zich tot den
scheldpartij gewikkeld, waaruit de woorden roerloozen jongeman in de bank voor hem,
"schurk" en "leugenaar" telkens te voorschijn "hebt gij misdreven en blijk gegeven van een
springen. grenzenloos cynisme en een ongekende Rück-
Door de rivaliteit tusschen de beide gezin- sichtslosigheit", Vervolgens zich omwendend:

I
nen is er soms iets losgelaten. Het gezin van "Mijnheer de president, mijne heeren rechters,
.den vermoorde heeft een paar aarzelende mede- ik requireer levenslange gevàngenisstraf met
standers. Zoodoende kan de Officier met veell onmiddellijken gevangenneming van den ver-
moeite enkele verklaringen loswringen, die op dachte !" .
de verhouding der beide jonge de B's tot de I De verdediger staat voor een zware taak,
beruchte "Trien van de Sn." Iicht werpen. Dit waar hij een op feiten gegronde, vol-mensche-
is van belang, niet alleen om het motief van' lijke overtuiging slechts met juridische argu-
den moord, maar ook om de bewijsconstructie menten bestrijden kan. Hij kwijt zich van deze
van een voorbedachten opzet. Met het motósf \ taak goed, hij gaat veel in op allerlei détails,
van jalouzie en rivaliteit in de hand drijft de maar de twijfels, die hij met nuchtere verstau-
officier naar "moord met voorbedachten rade". . delijkheid opwerpt; hebben reden en grond. Het
Den dag van den moord is de verdachte op onderzoek heeft, naar zijn meerring, te eenzijdig

de plaats geweest, waar Iater de fiets van Ger- gewerkt in de richting van een voorop gestelde
rit de Bie in 't water werd gesmeten. Is hij hypothese, het heeft uit het motief de daad
zich tevoren op de hoogte gaan stellen van ,geconstrueerd, de feiten ingepast in een tevoren
de situatie?
Alle sporen van de daad _ bloed op kleeren opgezet raam. De beide voornaamste getuige~

en schoenen _ werden onmiddellijk uitge- zijn uite.rm.a~e onbe.tr.OUWbaar,alle anderen in
wischt. Wijst dit niet op zorgvuldig overleg? I hun verklarmgen vaag. Is het waarschijnlijk,
In den broekzak van den vermoorde vond men dat iemand, die een dergelijk misdrijf begaat,
een gesloten zakmes: kennelijk heeft hij geen zich een half uur later daarover .uitlaat tegen
tijd meer gekregen om zich te verdedigen. Het den eerste den beste, dien hij op straat ontmoet.
pad, waar het drama plaats greep is geheel dat hij na een half jaar alle bizonderheden op I
overgroeid met struikgewas, er konden geen een avond dood gemoedereerd vertelt aan een
twee personen naast elkaar locpen Moet de zeer oppervlakkigen "vrind"? .
vermoorde dan niet van achteren onverwachts Er is tegenspraak in het verhaal van "de Rut"
zijn aangevallen? en de lezing van Boeyen: de terugweg, dien ver-
Een paar weken tevoren had Gerrit de Bie dachte volgens den eerste gegaan is, voert niet

een steek in den rug ontvangen, die zijn jas langs het punt, waar de tweede zegt hem te
en broekband scheurde. Hij heeft daarover met hebben ontmoet. Er zijn nog meer tegenspraken:
niemand, zelfs niet met zijn eigen vader wil- volgens "de Rut" heeft de verdachte zijn klee-
len spreken. Was het zijn neef, die hem toen ren "verbrand, in de eenstructie van den officier
reeds dezen steek heeft toegebracht? Het on- wordt het wasschen dezer kleeren een ernstige
derzoek kon het niet tot klaarheid brengen, aanwijzing.
De verdediging suggereert, dat er een ander "Indien de doodstraf in ons land bestond. zou

zij voor dit misdrijf moeten worden uitgespro-
.ken. Zou de· rechtbank den moed nebben op
l het hier .bijeengebràehte bewijsmateriaal een
[ doodvonnis over dezen verdachte uit te spre-
ken? ZoOniet, dan mag zij hem ook thans niet
. verocrdeelen". . . .
, De slotwoOl:den. zijn zonder eenige stem-II~etheffing, zond.~r eenig . a.ppelle~ren . a~ het
, gevoel gezegd: ZlJ vormen den sluitsteen 111 een I
i systeem, dat welbewust erop gericht is de zake-
lijke rede tot twijfelen te brengen. I

In het algemeen maken deze lieden uiterlijk
een fatsoenlijken, zeker geen armoedigen in-
druk. Zij dragen flinke jassen, stevige schoe-
nen, meerderen hebben een: gezonde, roode
kleur.

/c9/2"- !?~~.!y
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"Ze komen niks tekort, wat ze niet hebben
dat nemen ze", fluistert een rijksveldwachter
mij in.
Toch lijkt het meerendeel ook niet gedegene-

reerd. Als men hen aanziet, kan men de '
merkwaardige constateering gelooven, dat zij
in een vreemde plaats, los van hun gewone

,omgeving, niet zelden behoorlijke arbeiders-
gezinnen vormen.
Onder den. invloed van hun milieu echter

ontwikkelen zij tegenover de geordende maat-
schappij. tegenover politie en justitie een vij-
andige onverschilligheid en een cynische bru-
taliteit; die hen op een slechte reputatie prat

I doen gaan.
'. ,,~an mijn verklaring is toch niks gelegen,

ik sta bekend als een zeer ongunstig persoon".
zegt er een in een zwart manenesterpak en
knalgele schoenen en, hoezeer president en
rechters hem met vragen overstelpen, hij houdt
den mond verder stijf gesloten. Als men hem
tenslotte een vroeger opgemaakt proces-verbaal
laat lezen en vraagt. of hij dit bevestigt, ver-
waardigt hij zich te knikken.
Men kan zich indenken, welke moeilijkheden

het voor een rechtbank meebrengt, met zulk
getuigenmateriaal te moeten werken.

......
mo~t zijn geweest, die Gerrit de Bie ongunstig
gezmd was. Maar wie kan dan die andere zijn?

* >~ *
Inderdaad blijven er, als de deuren der recht-

zaal 'dichtvallen, sommige twijfels in onzen
geest bestaan. Zij bewegen zich minder rond
de figuur van den schijnbaar-onbewogen jonge-
man in de beklaagdenbank - wij hebben nei-
ging met den officier aan zijn schuld te ge-
looven, al mogen en willen wij op het oordeel
der' rechtbank nietrvooruit loopen - aan wel
om het beeld van "de Rue', zooals hij daar
VOOrde groene tafel ·stond, met zijn vaal en
stoppelig gezicht, den strakken rug geen centi-
meter naar den vroegeren .kameraad verwik-
kend. Welk motief, welke wraak, welke wrok
kan hem bewogen hebben tot spreken? Het
feit, dat hij zelf verdacht zou zijn? Maar deze
verdenking had toch nimmer veel beteekenis.
De belooning van f 200.-, zooals de verdediger
meent? Maar voor zulk een som heeft nog nooit
een Ossenaar gesproken. Wat is er tusschen
deze twee menschen, de B. en "de Rut", dat
hen tot doodsvijanden moet hebben gemaakt'!" I

Welke rol speelt de ,gekke Boeyen" in deze
zaak? Heel in het begin heeft hij gemeend "de
Rut" met Oerrit de Bie op den avond van den
moord -te hebben gezien. Thans vormt hij met
dezen sameri het meest bezwarende 'getuigen-
paar ..•
. Neen zeker, het mysterie van den' moord zelf
moge door· sterksprekende aanwijzingen goed-
deels tot oplossing zijn' gebracht, er' blijven nog
raadsels in de moorzaak-de Bie. waarover een
ondoorzichtige sluier hangt. .
. Nog deze zelfde week zullen Piet de B. en

. "de Rut" roet. een, derde .makker, terechtstaan
voor een diefstal met braak, die zij samen be-
dreven hebben .. Zal dan een. hoekje van den
sluier worden opgelicht?

". D.



DE MOORD OP GERRIT DE BIE.

I.

WORDTEEN MENSCH
GEWIKT ...

De dag is grijs.
Er valt een flets Iieht door de matglazen

ramen, die in het midden de wapens dragen der
kantons van het arrondissement Den Bosch,
en in dit licht lijkt het gezicht van den jongen,
die op zijn grauwe sokken in de rechtzaal staat,
tusschen de eikenhouten lambrizeeringen en
de zware banken, recht vóór de br.eede tafel
met het groene kleed, nog valer dan het wer-
kelijk is.
Het is een Iang, smal gezicht met een hoog

voorhoofd, waarover de golvende, zwarte haren
vallen, die een witte hand telkens terugstrîjkt:
het éénige teeken van innerlijke nervositeit, dat
Petrus de B. zal toonen tijdens het strafproces,
dat zijn eigen leven tot inzet en dat van zijn
neef, Gerrit de Bie, tot onderwerp van behan-
deling heeft. Een lang, smal gezicht, met don-
kere, ietwat-floersige oogen, die nu en dan mel
en sluw oplichterïx esn weeke lippenkurve een
zachte, niet-onwelluidende stem, die slechts in
momenten van gevaar hartstochtelijker gaat
klinken.
Als men zoo dezen negentienjarigen knaap in

zijn verschoten-blauwe pak, met loshangend
overhemd, voor de rechters ziet staan, kan men
nauwelijks gelooven, dat hij reeds verscheiaene
roofovervallen, een brandstichting en vele dief-
stallen €lpzijn geweten heeft en thans beschul-
digd wordt van een moord, welke in de crimi-
nologie zijn weerga amper vinden zal: den moord
op zijn twintigjarigen neef en kameraad" die
in een mid-zomernacht, op 8 Augustus 1933,als
een dolle hond met zeven en zestig messteken
werd afgemaakt.
Er is geen spoor van gemoedsbeweging te

merken in den bleeken, zwarten jongeman, wan-
neer de officier van justitie, mr. Dubois. deze
zware beschuldiging tegen hem inbrengt, maar
nauwelijks is de voorlezing der acte geëindigd,
of hij uit zich heftig, dat hij onschuldig is en
dat alle verklaringen, die komen te volgen,
valsch en door de getuigen zelf verzonnen zijn.
De president, aristocratisch en gemoedelijk,

merkt met lichte strengheid op, dat er nog geen
enkele getuige is gehoord, maar Petrus de B.
weet uit de verhooren heel goed, wat er alles
in het verloop van het proces te wachten staat:
over rechtszittingen heeft hij, ondanks zijn oe-

-)-
Dit alles dient men te weten, om in het ka- maakt uit, dat deze spatten afkomstig zijn van

rakter van de moordzaak-Gerrit de Bie eeni- menschenbloed, dat behoort tot een bloedgroep,
,germate een inzicht te krijgen. die verschilt van de bloedgroep van den ver-
De gesiloten ring van deze zwijgzaamheid is dachte, maar overeenkomt met die van den

in de zaak-de Bie doorbroken en dat is een verslagene.
opvallende bijzonderheid, die vrijwel steeds Piet de B. beweert om half elf's avonds te
aan het Ossene "milieu" vreemd blijft. Voor zijn thuisgekomen en beroept zich daarvoor op
hem, die iets van het ongeordende, maar zeker het getuigenis van zijn zuster, zijn vader en
niet ongeorganiseerde leven in het Schayksehe Minneke de Soep, de weduwe, waarbij zij in-
veld afweet, vormt deze bijzonderheld een wonen.
afzonderlijk geheim, dat ook na de oplossing Na eenigen tijd in voorarrest te hebben ge-
van het moordmysterie, ongeschokt blijft be- zeten, wordt hij vrijgelaten wegens gebrek aan
staan. voldoende bewijs. De wachtmeesters der mare-
De figuur van "De Rut", den kroongetuige, chaussee Kurfs en de Gier laten ondertusschen

wiens in de gevangenis afgelegde verklaringen de zaak niet los. Zij verzamelen bij stukjes en
verreweg het meest bezwarende materiaal te- brokjes materiaal, dat voor de B. belastend is.
gen zijn "vriend" de B. vormen, blijft in dit Dan, meer dan veertien maanden na den
heele drama raadselachtig, wat betreft hare dood, komt "de Rut", terwijl hij voor een an-
motieven, zelfs als men, met den officier van dere zaak in de gevangenis zit, met de verkla-
justitie onomstootelijk aan de schuld van den ring voor den dag, dat de B. hem bekend heeft
verdachte gelooft. Iden moord gepleegd te hebben. de B. zou met

zijn neef Gerrit kippen zijn gaan stelen en
• '" • dezen onderweg van achteren aangevallen en

vermoord hebben: "Ik heb hem toen 'n heele-

gentien jaren niets meer te leeren. hij is in het

I
"vak" doorkneed.

'" ol< '"

De groote strafprocessen, die het leven en be-
drijf van een veertigtal Ossche gezinnen - te-
zamen eigenlijk één groote en ontaarde fa-
milie _ tot achtergrond hebben, keeren met
een sinistere regelmaat voor de Bossche recht-
bank terug, maar de zaak, die het openbaar
ministerie thans tegen de B. voert, weerspiegelt
de criminaliteit, die zich onder den rook der
Ossche fabrieksschoorsteenen op de Schayk-
sche hei en langs den Berghemsche weg locali-
seert wel in een speciale mate.
Hi~r komen de voornaamste typen uit de

wijk, die zoo geheel. ~n al los s~aat van het !l?r-
male leven in het nijvere stadje Oss, hun prm-
cipiëel nietszeggend getuigenis afleggen, hier Piet en Gerrit de B., twee neven., dief en
rijst achter het afzonderlijke geval een beeld diefjesmaat, geregeld samen op stap, als het
van de moreele ongebondenheid, waarmee deze roofpartijtjes of ste1erijtjes gold, staan beiden
menschen leven, van hun onderlinge veeten en in verhouding tot dezelfde beruchte vrouw
twisten, van hun merkwaardige misdadige soli- "Trien van de Sn.", die getrouwd is met Fran-
dariteit, van den terroristischen invloed van den ciscus Ceelen. Er is rivaliteit tusschen de twee.
kring, van een verwording, die strenge bestrij- Op den avond van 8 Augustus 1933 zijn zij
ding eischt, maar daarnaast groot medelijden oeiden. met nog een derden "vriend", in het
wekt. huis van Ceelen en helpen daar bij het "r'en-
Er is veel, al te veelover Oss ,geschreven en gen" van boontjes. Piet gaat ihet eerst weg en

:a, te veel is ooik de criminaliteit van het speelt harmonica in een stiHe kroeg, Gerrit
Schayksche ve1d met het Brabantsche stadje vertrekt het laatst tegèn kwart voor elf.
<zelfc;eidentificeerd. Sindsden wordt hij niet meer gezien, tot zijn
Het "milieU" leeft los van Oss en valt Oss lijk's anderen daags-middags gevonden wordt

niet lastig: de wilde verhalen over "Osscihe in de braamstruiken langs een smal paadje
engst" e.d., die een sensatiepers rondstrooit, Ionder de gemeente Berchem, ongeveer op de
<zijnuit de lucht gegrepen; als deze mensenen plaats, waar vroeger de kastelein van der Pas
!kogel of mes gebruiken, is het wijwel steeds door onbekenden is vermoord. Het lijk van
tegen elkaar en uit beginsel van eigen rich- Gerrit de Bie vertoont een 'breede en diepe
ting, of ook bij. den een of anderen roofoverval ilUjwonde aan den hals en is op onmenschelijke
op een afgelegen hoeve, want de wijze, waarop wijze met steken en sneden bewerlot: de medici,
'zij gewend zijn met elkaar af te rekenen, heeft die de sectie verrichten, constateeren er in het
hen - dit is zeker - ongevoelig gemaakt voor geheel, zeven en zestig. Zijn fiets is op een ge-
alles. , heel andere plaats, ver vandaar, in het water
Maar tegenover de Ossenaren, die huiten hun gegooid. Piet de B. komt in den morgen van

dagelijksche leven staan en hen niet Iastig 9 Augustus op de falbriek met zijn gezicht vol
vallen, zijn zij eerder goedig en goedmoedig en 5Ohrammen; naar hij tegen mede-arbeiders
op hun manier zelfs beleefd. rzegt, heeft hij die opgeloopen bij het vangen
Zij zijn zonder twijfel een gevaar voor de van vogeltjes. Hij wordt, als het Iijk van zijn

S3Jffienleving,zij zijn misschien een nog groo- neef in den middag van 9 Augustus gevonden
ter gevaar voor elikaar, maar zij zijn het nau- is, verdacht van den moord gearresteerd. Voor
welij.ks voor hun naaste omgeving. 'de marechaussees verklaart hij, dat de schrarn-
Zij zijn een gevaar voor elkaar, maar slechts men een gevolg zijn van een val met de fiets

zoolang de geordende maatschappij hen niet in de braamstruiken achter zijn huis.
Ibedre~gt: tegenover politie en justitie trekken Zijn kleeren worden in beslag genomen: deze
zij één lijn en achter deze linie versclhuilen zij zijn juist uitgewasschen en hangen nog te
zich; die van een ondoordringoare zwijgzaarn; drogen. Zijn pet echter bevindt zich niet hier-
heid, zooals wij die kennen uit het Ameri'kaan- bij en wordt later gevonden met kleine bloed-
sche gangsterdom. spatten tegen den onderkant. Een onderzoek

boel steken gegeven, hoeveel weet ik niet, ik
kende m'n eigen niet meer."
Daarna zou hij op de fiets van den ver-

moerde naar de Meer, ver daarvandaan zijn
gereden en ze in het water gegooid hebben.
Vervolgens gaat hij naar huis en verbrandt,
aldus zijn verhaal aan "de Rut" zijn kleeren.
Piet de B. ontkent natuurlijk alles. Hij is

om half elf in zijn huis - of liever in het huis
van Minneke de Soep - naar bed gegaan en
weet van niets. Maar er is nog een ander, zeer
bezwarend getuigenis gekomen: de "gekke"
Boeyen beweert de B. tusschen half één en'
kwart voor één op de fiets ontmoet te hebben
en door hem bedreigd te zijn, als hij de ont-
moeting zou verraden. Boeyen is uit Oss weg-
getrokken en durft nu te praten. De B. zou
hem reeds bij deze ontmoeting, dus nog in den
nacht van 8 Aug. verteld hebben, dat zijn neef
Gerrit vermoord was, door wie, wist hij niet.
Nog een paar andere getuigen hebben ver-

klaard de twee de B.'s tegen elf uur samen ge-
zien te hebben.
Op al deze buitengemeen bezwarende ver-

klaringen, die echter niet boven allen twijfel
aan hun betrouwbaarheid verheven zijn, en
op verschillende aanwijzigingen, wordt Piet de
B. weer in bewaring gesteld en het onderzoek
opnieuw geopend.
Thans staat hij voor de rechters en tracht zich

door een geraffineerd-sluwe verdediging aan
de slagen, die de officier van justitie hem toe-
brengt te onttrekken, Maar er is een sluwheid.
die zich zelf bedriegt, en dat is niet relden de
sluwheid van den schuldige.

V. D.
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DE MOORD OP GERRIT DE BIE. eede gesteld, trekken zij hun vroegere ver-
klaringen in.
Zij worden wegens meineed in voorloopige

bewaring gesteld, ondanks het scherpe protest
van den verdediger, mr. Schipperijn. De ver-
dediger, rustig en zakelijk, heeft den loop der
ondervragingen slechts een enkele maal onder-
broken, hier grijpt hij in, omdat hij meent, dat
er onderscheid gemaakt wordt in de beoor-
deeling der getuigenverklaringen.
Hij zalook het derde bezwarende getuigenis

trachten te ondermijnen door te wijzen op het
weinig-betrouwbare karakter van hen, die deze
verklaringen afleggen.

niet te zien waren, zij waren toen nog onbetee-
kenend; door zijn werk in de pekelarij zijn zij
pas overdag branderig en rood geworden.
Hij praat snel, ook als hij tegen de verkla-

ringen van de wachtmeesters in zijn eigen
lezing van de gebeurtenissen geeft. Zijn betoog

zwijgen te grof en te plomp. Hij wil de B. red- is als een les, die hij zich goed in het geheugen
den en herinnert zich daarom niets, maar zijn heeft geprent en hij verspreekt zich geen enkele

• .' vergeetachtigheid omvat ook allerlei dingen, die maal.
hij kennelijk moet weten en die bovendien uit "Daarop vroeg de wachtmeester mij: wie ben

Er ligt een bruin geruite pet voor de rech- anderen hoofde al bekend zijn. Met zulk zwij- je. Ik zei: ik ben de zoon van Marinus de B.
ters op tafel en de donkere oogen van den gen bewijst hij den jongen in de beklaagden- Toen hebben ze mij .... Ik ben daarop den vol-
bleken jongen, die naast den forsehen mare- bank een slechten dienst. Daarentegen is de genden morgen.... 's Avonds te voren had ik
chaussée in de beklaagdenbank zit, zwerven misdadige intelligentie bij Piet de B. zelf in'd nog .... Zoo gaat het verder: al wat hij zeggenheen en weer van deze pet naar den heel Ilcht- hooge mate ontwikkel . Hij is de sluwste van wil, zit hem nauwkeurig tot in détails in het
gebogen rug van den man, die op het oogen- allen en waar zwijgen, om welke reden dan hoofd. Nu en dan, als hij in herhaling valt,blik een zoo gewichtig rapport uitbrengt. ook, geen nut meer heeft, vindt hij geratfineer- snijdt de president hem af met een "genoeg!" Lambertus Boeyen beweert den verdachteDrie van de lange reeks getuigen in de de uitleggingen.
moordzaak-de B. zijn er, wier verklaringen den Als die uitleggingen het beoogde doel niet • ,. • 's nachts om kwart voor één in het Schayksche
verdachte bizonder belasten en hij weet dit bereiken, komt het louter, omdat zij te slim Woud ontmoet te hebben.
maar al te goed. gevonden zijn.ïDe sluwheid van P. de B. schiet Bij twee getuigenverklaringen gaat de metho- Hij hoort gedruisch en wordt plotseling met
Zijn gezicht blijft onbeweeglijk, maar in zijn soms haar doel voorbij. de van zich eruit praten niet op. De eene be- een zaklantaarn belicht. Het is Piet de B., die

donkeren blik komt meer spanning, hij verliest Hij kan niet ontkennen, dat pet en zaklan- helst een rechtstreeksche beschuldiging van hem met het Iicht in de oogen schijnt .. ,Wat
iets van dat gesluierde, dat quasi-afwezige, dat taren, waarop de bezwarende bloedsporen ge~ moord, de andere is een vernietiging van het doe je nog zoo laat op straat, Piet?" vraagt
.jj heeft bij minder belangrijke getuigenissen, vonden zijn, hem toebehooren. Maar hij heeft opgegeven alibi. Boeyen.
ofschoon zijn sluwe intelligentie ook daarvan een verklaring gereed: er was vrijwel altijd Als ..de Rut" door een marechaussee binnen- "Ik heb gekaart bij m'n grootvader."
ieder detail verwerkt. bloed aan zijn handen, omdat hij werkt in een gebracht en voorgeleid wordt - hij is momen- "Heb je Gerritje en den "Brommert" gezien?"
Drie, en van deze drie is dr. Hesselink, de export-slagerij. Dat bloed kan gemakkelijk op teel gedetineerd - kijkt hij zijn vroegeren "Ik heb ze niet gezien, maar ik heb gehoord,

bekende rechtbank-deskundige, de eerste. den zaklantaren gekomen zijn. En het bloed vrind niet aan, maar staart stijf voor zich uit. dat ze Gerritjen vermoord hebben."
Hij heeft wetenschappelijk de kleine bloed- op de pet? Dat kan van Gerrit de Bie zijn, Hij is een gezette jongen van 22 jaar, met een "Vermoord?" vraagt Boeyen, "wie heeft dat

vlekjes onderzocht, die aan den onderkant der Ja. Hij heeft een paar weken voor den moord bleek, pafferig gevangenis gezicht, bakke- gedaan en waar?"
, bruin geruite pet zaten, - de pet, welke Piet met Gerrit gestoeid en daarbij kreeg deze een baardjes, baardstoppels, een stekende haarlok "Dat weet ik niet Maar vertel nooit, dat je
de B. door de week droeg -, en vastgesteld, bloedneus. De deskundige ontkent, dat de vlek- boven het voorhoofd, kleine waterig-blauwe mij hier gezien hebt, want anders zul je 't niet
dat zij afkomstig zijn van menschenbloed. Hij ken van een neusbloeding afkomstig kunnen oogen, Er is spanning op de publieke tribune, lang meer maken!"
heeft bovendien uit den aard van de zeer zijn. Goed, maar het bloed kan toch op den waar véél haarlokken onder petten uitsteken, Boeyen woont thans in Nijmegen en is daar
versche, broze, fragiele bloedkorstjes kunnen grond of op zijn handen gevallen zijn en van- en VOOrdeze spanning lijkt de getuige bang., al meerdere malen lastig gevallen: er is

i opmaken, dat zij door ge~~oleerde .~patten op daar tijdens de worsteling op de pet gespat? IHij weet, dat hij nooit meer in Oss mag terug- 's avonds aan het slot van zijn huisdeur ge-

I de pet gekomen moeten ZIJn. En hIJ heeft de Het kàn ja, maar wie van ons gelooft het? komen, want dat hem, wat hij hier doet, nim- morreld en er zijn bepaalde individuen tijdens
bloedgroep van het bloed dezer spatjes kunn~n IHet is onwaarschijnlijk, zegt de deskundige, ~at mer vergeven zal worden. Zijn stem is dun en Izijn afwezigheid bij zijn vrouw geweest. Men
bepalen, een zeer zeldzame bloedgroep, die de bloedkorstjes bij het onderzoek reeds eemge benauwd en de president moet hem ieder woord krijgt den indruk, dat hij het om een of andere
slechts bij drie en een half procent van de Iweken oud waren. Zij waren geheel ongebro- uit den mond trekken. Zijn rug is strak-getrok- reden zeer slecht met het "milieu" kan vinden,
Nederlandsche bevolking voorkomt en waartoe, ken en zouden ongetwijfeld bij het dragen der ken naar de zaal en, als de beschuldigde hem een indruk, die bevestigd wordt, als hij, tijdens
volgens het rapport van twee andere deskun- pet gebarsten zijn. zoo aanstonds uit de beklaagdenbank zal toe- de middagpauze der zitting,' op straat onmid-
digen, ook de vermoorde Gerrit de Bie behoor- Ook voor de veelzeggende schrammen op zijn roepen, dat hij liegt, zal zijn l;lOofdniet de ge- dellijk in een heftige woordentwist raakt met
de De eigenaar der pet echter, die daar voor gezicht heeft de B. een opheldering. De wacht- rmgste wending in diens rich'ing maken. de moeder van "de Rut", omdat hij aanvanke-
ons op de bank zit, hoort tot die drie en een meesters der marechaussee hebben deze schram- De B. heeft aan "de Rut" bekend den moord lijk bij de marechaussee verteld had, dat hij
half procent niet. men duidelijk gezien, toen zij hem arresteerden; bedreven te hebben, maanden later, toen hij dezen met Gerrit de Bie meende gezien te
Naast de pet ligt de kleine, zwarte zaklan- ook aan de bazen op de fabriek zijn zij op- uit de gevangenis kwam. hebben.

taren, die Piet de B. in den avond van 8 Aug. gevallen. Hij had zijn neef meegelokt op de kippen- Tegenover het verhaal der bekentenis en te-
1933bij zich droeg, en ook hierop zijn bloed- Ik ben, zegt de Bie, met mijn fiets in een jacht, hem met een aantal messteken _ hoe- genover de regelrec'hte aantasting van het alibi
sporen gevonden. De bloedgroep was niet meer braamstruik gevallen, dicht bij huis. Maar, veel wist hij niet meer - gedood en het lijk in van den verdachte, heeft de verdediging de
te bepalen, maar de sporen wezen nog duide- toen de officier van justitie hem indertijd, on- de braambosschenstruiken gegooid aan den kant verklaring van vader en zuster de B. en van
lijk uit, dat de lantaren is aangepakt met een middellijk na deze bewering, naar de betref- van den weg. Zijn bebloede kleeren had hij de huiseigenares, Minneke de Soep, dat de
geheel bebloede hand. Was het dezelfde smalle fende struik heeft meegenomen, was er aan de verbrand. Over het motief van den moord liet jongen om half elf is thuis gekomen. Maar bij
hand, die thans omhoog gaat, omdat de ver- takken geen enkele beschadiging te zien. Boven- hij zich niet uit: gevraagd naar het "waarom" een scherpe ondervraging door den president
dachte wil spreken? dien heeft hij op de fabriek verteld, dat hij de had hij met de schouders getrokken en niets wordt de laatste en belangrijkste verklaring on-

'" " 0;< schrammem opliep bij het vogeltjes vangen. gezegd. zeker, als het blijkt, dat de wekker van de huis-
Inderdaad, dat heeft hij gezegd, maar dat vond Piet de B. hoort dit alles aan met een uit- eigenares "krek kapot" was en het niet onmo-
zijn reden daarin, dat ze hem op de fabriek ~rukking, die bijna een verachtelijken lach gelijk is, dat ze zich het opgegeven uur den
steeds uitlachten en voor "droomer" en .,gaper" nhoudt: ..Hij liegt alles, edelachtbare, hij heeft volgenden dag door den verdachte heeft laten
scholden. Hij wilde tegenover zijn mede-arbei- Iles zelf verzonnen. Dien jongen hebben ze suggereeren.
del'S niet weten, dat hij van zijn fiets was ge- ang gemaakt, dat hij de schuld kreeg en daar- Toch blijft ondanks alles in onzen geest de
vallen. rn probeert hij mij erin te brengen". vraag levendig - en zoowel de verdediger als
Zijn vader en zuster verklaren, dat zij des "De Rut" kijkt niet om, maar hij houdt zijn de verdachte zelf wekken deze vraag natuur-

morgens geen schrammen gezien hebben, ze eweringen vol. Hij noemt namen van personen, lijk op - hoe, als de verklaringen van "de Rut"
hebben hun broer niet aangekeken. De B. zelf at zij de beide B.'s op den bewusten avond en Boeyen waar zijn, een zoo geraffineerde
voelt onmiddellijk de zwakte in hun houding agen. knaap als de B. ertoe komt zijn daad op zoo
en produceert een geraffineerde aanvulling: het Deze jongens hebben dat indertijd ook voor naieve wijze aan derden te verraden.
is goed mogelijk, dat de schrammen 's morgens e marechaussee verklaard, maar thans, onder 1

IT.
DE GETUIGEN SPREKEN .

De misdadiger uit het Ossche "milieu" is in
net algemeen niet-onintelligent.

I Hij bezit een groote dosis li~~ en laat zich
bij een verhoor niet gemaj{kellJk vangen. Er
is natuurlijk verschil, dat spreekt. Voor allen
is het zwijgen, het niets-weten het voornaam-
ste wapen, maar de een is er handiger mee dan
de ander. Iemand als "de Sn.", in wiens huis
de beide neven op den avond van den moord
vertoefd hebben en bij wie de verdachte den
volgenden dag gearresteerd werd, hanteert het ~. D.,
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DE MOORD OP GERRIT DE BIE. moet zijn geweest, die Gerrit de Bie ongunstig
gezind was. Maar wie kan dan die andere zijn?

,. .. ..
opgezet raam.. De beide voornaamste getuigen
zijn uitermate onbetrouwbaar," alle anderen in
hun verklaringen vaag. Is het waarschijnlijk,
dat iemand, die een dergelijk misdrijf begaat,
zich een half uur later daarover uitlaat tegen
den eerste den beste, dien hij op straat ontmoet,
dat hij na een half jaar alle bizonderheden op
een avond dood gemoedereerd vertelt aan een
zeer oppervlakkigen "vrind"?
Er is tegenspraak in het verhaal van "de Rut"

en de lezing van Boeyen: de terugweg, dien ver-
dachte volgens den eerste gegaan is, voert niet
langs het punt, waar de tweede zegt hem te
hebben ontmoet. Er zijn nog meer tegenspraken:
volgens "de Rut" heeft de verdachte zijn klee-
ren verbrand, in de constructie van den officier
wordt het wasschen dezer kleeren een ernstige
aanwijzing.
"Indien de doodstraf in ons land bestond. zou

zij voor dit misdrijf moeten worden uitgespro-
ken. Zou de rechtbank den moed hebben op
het hier bijeengèbrachte bewijsmateriaal een
"doodvonnis over dezen verdachte uit te spre-
ken? Zoo niet, dan mag zij hem ook thans niet
veroordeelen", " "". "
De slotwoorden zijn zonder eenige stem-

verheffing, zonder eenig appelleeren aan het
gevoef gezegd: zij vormen den sluitsteen in een
systeem, dat welbewust erop gericht is de zake-
lijke rede tot twijfelen te brengen.

III (Slot). ik sta bEkend als een zeer ongunstig persoon",
zegt er een in een zwart manchesterpak en
knalgele schoenen en, hoezeer president en
rechters hem met vragen overstelpen, hij houdt
den mond verder stijf gesloten. Als men hem
tenslotte een vroeger opgemaakt proces-verbaal
laat lezen en vraagt, of hij dit bevestigt, ver-
waardigt hij zich te knikken.
Men kan zich indenken, welke moeilijkheden

het voor een rechtbank meebrengt, met zulk
getuigenmateriaal te moeten werken.

In het requisitoir van den officier en het
pleidooi van den verdediger worden alle v-oor-
name punten uit het proces nog eens naar voren
gebracht. Beide zijn uitvoerig beide onder-
breken wel eens de groote lijn van het betoog
om zich te verwikkelen in details, maar, terwijl
de officier spreekt met een inslag van het ge~
moed, als het ware gesteund door een sterke
gevoelsovertuiging, die hem in aanhef en slot
zelfs tot rhetoriek verleidt, spreekt de verde-
diger nuchter en zakelijk, met een groote ver-
standelijke scepsis ten opzichte der afgelegde
verklaringen.

'I< " " De een construeert, de ander ondermijnt, de
Was de moord op ,Gt!rrit de Bie niet zoo een beschuldigt, de ander zaait twijfel, en on-

wreed en verschrikkelijk geweest, vermoede- derwijl zit de bleeke jongen met de lange, gol-
lijk zou er evenmin iets over uitgelekt zijn, als vend-zwarte haren, om wiens leven deze strijd
over de vel.~ andere onopgeloste misdaden in gevoerd wordt, onbeweeglijk in de beklaag-
en door dezen kring begaan. Thans echter heb- denbank en toont niets van de gemoedsbewe-
ben de haat- en wraakgevoelens in de familie ging, die er - ondanks alle verhardheid - in
de B. de solidariteit verbroken. De vader van hem moet omgaan.
den vermoorden jongen, vanaf het eerste oogen- De officier, - rond gezicht, fijne bril, dunne,
blik van de sohuld van zijn neef vast over- scherpe mond - stelt de houding van den ver-
tuigd, heeft zijn best gedaan bewijzen te krij- dachte in de dagen na den moord nog eens
gen. Als hij op het podium verschijnt, _ een duidelijk in het licht: schuwheid tegenover den
kleine, netjes-uitziende man in blauwe jas _ vader van zijn vermoorden neef, onverschillig-
is hij onmiddellijk met zijn neef in een heftige heid en gefingeerd gebrek aan interesse bij zijn
scheldpartij gewikkeld, waaruit de woorden arrestatie, leugenachtigheid en tegenstrijdigheid
"schurk" en "leugenaar" telkens te voorschijn in zijn verklaringen. Hij vernietigt het opge- Inderdaad blijven er, als de deuren der reeht-
springen. geven alibi met het getuigenis van "de Rut'" zaal dichtvallen, sommige twijfels in onzen
Door de rivaliteit tusschen de beide gezin- van Boeyen, van eenige anderen. Hij wijst op geest bestaan. Zij bewegen zich minder rond

nen is er soms iets losgelaten, Het zeztn van de ernstige aanwijzing der schrammen in de de figuur van den schijnbaar-onbewogen jonge-
dep vermoorde heeft een paar aarzelende mede- B.'s gelaat, terwijl het lijk in braamstruiken man in de beklaagdenbank - wij hebben nei-
standers. Zoodoende kan de Officier met veell gevonden werd, op de nog ernstiger aanwij- ging met den officier aan zijn schuld te ge-
moeite enkele verklaringen loswringen, die op zing, dat de kleeren van de B. daags na den Iooven, al mogen en willen wij op het oordeel
de verhouding der beide,jonge de B's tot de Imoord .gewasschen aan de lijn hingen en dat I der rechtbank niet vooruit loopen - dan wel
beruchte "Trien van de Sn." licht werpen. Dit zelfs diens schoenen atgewasschen bleken, ~p om het beeld van "de Rut", zooals hij daar
is van belang, niet alleen om het motief van \ de meest ernstige aanwijzing van alle: die, t voor de groene tafel stond, niet zijn vaal en
den moord, maar ook om de bewijsconstructie welke het bloedonderzoek door de des~uI_ldigenI stoppelig gezicht, den strakken rug geen centi-
van een voorbedachten opzet. Met het motief heeft opgeleverd. Tenslotte beroept hij ZIch op meter naar den vroegeren kameraad verwik-
van [alouzie en rivaliteit in de hand drijft de de verklaringen van den kroongetuige en van kendo Welk motief, welke wraak, welke wrok
officier naar "moord met voorbedachten rade". Boeyen, verklaringen, die op merkwaardige kan hem bewogen hebben tot spreken? Het
Den dag van den moord is de verdachte op wijze door de feiten bevestigd worden. Uit de feit, dat hij zelf verdacht zou zijn? Maar deze

de plaats geweest, waar later de fiets van Ger- aanwijzingen, hierboven weergegeven, uit het verdenking had toch nimmer veel beteekenis.
rit de Bie in 't water werd gesmeten. Is hij groote aantal steken en sneden niet het minst De belooning van f 200.-, zooals de verdediger
zich tevoren op de hoogte gaan stellen van construeert hij den voorbedachten opzet. meent? Maar voor zulk een som beeft nog nooit
de situatie? "Onbeschrijflijk zwaar", richt hij zich tot den een Ossenaar gesproken. Wat is er tusschen
Alle sporen van de daad -.., bloed op kleeren roerloozen jongeman in de bank voor hem, deze twee menschen, de B. en ,J(!eRut", dat

en schoenen - werden onmiddellijk uitge- "hebt gij misdreven en blijk gegeven van een hen tot doodsvijanden moet hebben gemaakt?"
wischt. Wijst dit niet op zorgvuldig overleg? grenzenloos cynisme en een ongekende Rück- Welke rol speelt de "gekke Boeyen" in deze I
In den broekzak van den vermoorde vond men sichtslosigheit", Vervolgens zich omwendend: zaak? Heel in het begin heeft hij gemeend "de
een gesloten ,zakmes: kennelijk heeft hij geen "Mijnheer de president, mijne heeren rechters, Rut" met Gerrit de Bie op den avond van den
tijd meer gekregen om zich te verdedigen. Het ik requireer levenslange gevangenisstraf met moord te hebben gezien. Thans vormt hij met
pad, waar het drama plaats greep is geheelonmiddellijken gevangenneming van den ver- dezen samen het meest bezwarende getuigen-
overgroeid met struikgewas, er konden geen dachte!" paar. ..
twee personen naast elkaar loopen Moet de De verdediger staat voor een zware taak, Neen zeker, het mysterie van den moord zelf
vermoorde dan niet van achteren onverwachts waar hij een op feiten gegronde, vol-mensche- -moge "door sterksprekende aanwijzingen goed-
zijn aangevallen? Iijke overtuiging slechts met juridische argu- deels tot oplossing zijn gebracht, er blijven nog
Een paar weken tevoren had Gerrit de Bie menten bestrijden kan. Hij kwijt zich van deze raadsels in de moorzaak-de Bie, waarover een

een steek in den rug ontvangen, die zijn jas taak goed, hij gaat veel in op allerlei détails, ondoorzichtfge sluier hangt.
en broekband scheurde. Hij heeft daarover met maar de twijfels, die hij met nuchtere verstau- Nog deze zelfde week zullen Piet de B. en
niemand, zelfs niet met zijn, eigen vader wil- delijkheid opwerpt, hebben reden en grond. 'Het "de Rut" met een derde makker, terechtstaan
len spreken. Was het zijn neef, die -hem toen onderzoek heeft, naar zijn meerring, te eenzijdig voor een diefstal met braak, die zij samen be-
reeds dezen steek heeft toegebracht? Het on- gewerkt in de richting van een voorop gestelde dreven hebben. Zal dan een hoekje van den
derzoek kon het niet tot klaarheid brengen. hypothese, het heeft uit het motief de daad sluier worden opgelicht?
De verdediging suggereert, dat er een ander geconstrueerd, de feiten ingepast in een tevoren

.. * *

DE GETUIGEN SPREKEN NIET.

Requisitoir en pleidooi.
Getuigen komen, getuigen gaan ....
Er is, in den valen middag, een geregelde

wisseling van figuren uit de Ossche onderwe-
reld voor de groene rechterstafel en de mees-
ten dezer figuren weten niets, herinneren zich
niets, zwijgen.
De bonte uiterlijkheid van het leven op het

Schayksche veld wordt hier met korte, felle
flitsen belicht, maar het w-oelige, gistende in-
nerlijk blijft omsloten door een muur van on-"
doordringbare zwijgzaamheid. Vrij zeker ken-
nen verschillenden dezer personen nauwkeu-
rig den ondergrond van het drama, dat zich in
den nacht van 3 Aug. 1933 in het Schayksohe
Woud afspeelde, maar zij hoeden zich angst-
vallig er iets over los te laten.
Twee soorten van solidariteit houden al deze

menschen samen: een, die uit werkelijke ver-
bondenheid, een, die uit angst voortkomt, maar
zij leiden' beide tot hetzelfde resultaat.
Bijna allen hebben twee stopwoorden, het

eerste zeggen zij reeds vóór hun iets gevraagd
is, vóór zij - op hun cynische wijze - den
eed hebben af'gelegd. "Ik kom om de wááI'heid
te vertellen", hocren wij onophoudelijk, en, als
de president opmerkt, dat dit hier vanzelfspre-
kend is en geen uitdrukkelijken klemtoon be-
hoeft, betuigen zij nogmaals hun drang tot op-
rechtheid. Over "de waarheid" hebben zij den
mond vol, bijna in €lIke van hun schaarsene
zinnen komt het woord terug. Maar, als de pre-
sident zijn vragen begint te stellen en ieöereen
zich spitst om een glimp van de waarheid op
te vangen, volgt steevast het tweede stopwoord:
"Dat kan ik me niet herinneren, da's te lang
geleden".
In het algemeen maken deze lieden uiterlijk

een fatsoenlijken, zeker geen armoedigen in-
druk. Zij dragen flinke jassen, stevige schoe-
nen, meerderen hebben een gezonde, roode
kleur.
"Z,e komen niks tekort, wat ze niet hebben,

dat nemen ze", fluistert een rijksveldwachter
mij in.
Toch lijkt het- meerendeel ook niet gedegene-

reerd. Als men hen aanziet, kan men de
merkwaardige constateering gelooven, dat zij
in een vreemde plaats, los van hun gewone
"omgeving, niet zelden behoorlijke arbeiders-
gezinnen vormen.
Onder den invloed van hun milieu echter

ontwikkelen z~i tegenover de geordende maat-
schappij, tegenover politie en justitie een vij-
andige onverschilligheid en een cynische bru-
taliteit,' die hen op een slechte reputatie prat
doen gaan.
"Aan mijn verklaring is toch niks gelegen, v. D.
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Zwart moet maal' afwachten, hoe WIt over
hem besohlkken wil. El' volgde nu nog~ 52.
g3-g4 Dell-a4 53. g4-g5 Da4-eSf 54. g5-gfi
Kg8-g7 5g Tf5-f7't Kg7-g8 56 Pd4-f5 De8
-b5 57. Khii-hS en zwart gaf op. Er dreigt
Pe71, Kllg, ;7 mat.

SPORT EN WEDSTRl]DEN. Cricket.

TAMME PARTIJEN VERWACHT. CRICKETG~~PPEN IN
"vV. G. s TIJD.

BOGOLjUBOW-
AL]E.CHINE.

Verscherpt tempo.

De 1Be partij was een on-
interessante remisepartij .

De achttiende partij tusschen Aljech in e
en Bogoljubow was, in tegenstelling met
de 17e mat, en van het begin tot het em de
een oninteressante remisepartij. Zou Alje-
chine zieh tevreden willen stellen met de
tot dusverre behaalde 6 w instpunten ?

Wij zijn geneigd om deze vraag beves-
tigend te beantwoorden, mits Bo gc lju-
bow. . .. niet scherp op winst wil gaan
spelen. Dan ware heusch met Aljechine
rnet te gekscheren, en zouden de vonken
er afv!i~gen'

Bovendien is het met ondenkbaar. dat AI-
Jechine ZIch door zijn zucht om bewonderd te
worden, laat opd r ijv en en nog een glanspartij
à la 17e levert.

Dit alles is denkbaar, maar no rm a lerwijz e
staat ons slechts een bei der zijds tam spel te
wachten.

Er IS thans met betrekking tot de Ie id in g van
de match een verandenng van koers in ges la-
gen. Het tempo, waarm de partij en achter el-
kaar gespeeld zullen worden, wordt verscherpt
door de rustdagen te laten vervallen. Op d ie
wijze zou de match dan ei rca 10 Juni geêin-
digd zijn. De l e id in g koestert hooge ver wach-
tingen van dezen maatregel en verwacht een
opleving van de pubheke belangstellmg en
een vermeerdering van den s tr ijd lust. We zul-
len maar afwachten cf ZIJ geiljk krij gt.

Donder dagavond spelen Aljech in e eu Bogol-
jubow simultaan te I'\eurenberg, terwijl Zater-
dagavond om 7 uur de He partij wordt ge-
spee ld en eventueel Zondag voortgezet. De 20e
partij wordt dan Maandag en event. Dfnstl a.g
gespeeld. En reeds Woensdag gaat de reis ver
der naar Karlsruhe, waar de 21e partij ge-
speeld wordt. De par tijen 22, 23 en 24 zullen
van 1-6 Juni in Man nh eim gespeeld worden
en dan gaat het naar Ber lrin toe - 700 d it
noodtg is althans! - met s lot par tljen, slotfees-
ten, simultaanseances en eventueelook een
bliksemtournooi, waaraan ook de iourna listen
zullen deelnen::en. Wij gaan dus mis s c h i e n
drukke dagen tegemoet.

Partij no. 18 'l'arrasclI·, erûedlghig,
Gespeeld 21 Mei te Bad Kiss ing en.
Wit : dr. A I jee hl n e.
Zwart: BogolJubow
1. d2-d4, Pg8-f6, 2. Pg1-f3, e7-e6 3. e2

-e3, c7-'C5. 4. Lfl-d3, d7--d5. 5. d4 x c5.
Aangenomen damegambiet in de voorhand.

Andere, hier geb r u ik e l ij ke spe elw ijzen. z iju :
5. b2-b3 (Rubmstem) en 5. c2-c3 (Colle).

5. Lf8 X c5
Slecht ware natuurlijk 5" .. , Pb8-a7. 6

b2-b4, a7-a5. 't . c2-c3, enz.
6. a2-a3 0-0
7. b2-b4

Een kleine onnauwkeu r igh e id. Correcter zou
'1. Pbd2 z ijn geweest.

7.
11. Pbl-u2

HIerdoor verkrtjgt
Ipe!.

9. b4-b5 Pb8-d'/
10. Le1-b2 Pd7--{;5
11. a3-a4 PcS X d3

Maakt geen goeden indruk. In aaume r k in g
kwam 11. ... , PfS-d7 met de hedoehng f7-f5
en Lf6 te laten velgen,

Indien wit na 11 .... , Pf d? 12. e3-e4 speelt
dan is Pc5 X as. 13. c2 X d3, Pd7-c5 op zun
plaats.

12.

Lc5-e7
a7-a:P

Zwart gemakkel ijk gelijk

13
14.
15.

c2 X d3
0-0
d3-d4
Dd1-b3

Pf6-d7
fï-f6

Pd7-b6

Thans schijnt wit lets beter te staan.
15. Lo8-d7
16. Tfl-c1

Zooals later blijkt. '" a re Ta1-c1 de juiste
zet g eweest. Vergelijk de aanmerking bij den
22en zet.

16. Pb6-e8
17. e3-e4

Valt aan, maar legt tegelIjk ver pl icht ing en
(lP

17. PcS-b6
18. Lb2-a3 Le7 X a3
19. Db3 X a3 Ld7-e8

Zwart maakt een goed g ebruik van zijn 100-

1>er.

-VOOR SCHAKERS.
Alle brieven. die op deze rubriek b~·

trt"kking heJ.hen, te richten aan:

W. A. T. SCHELFHOVT.
Marnixstraat 321,

Amsterdam.

23 Mei 1934.

EEN INTERESSANTE STELLING.
In de partij Frydmann-A. Steiner uit het

tournooi te UJpest kwam het tot de volgende
IItelling:

Zwart: A. Steiner.

WIt· Fry d man n.

Zwart, aan :tet, overwoog in deze stelling
22 .. ,.. .. PfGX e4, maar liet dIt offer na we-
gens 23. Td6Xd7 Db7-a$; 24. f3Xd DaSXe4ï;
23. Kg2-g1! en nu kan geen '['cS X c2 of
De4Xc2 volgen, omdat op d~ mat dreigt of
volgt. Frydtnann won de partll. Flohr troonde
n'l afloop ier partIj aan dat ?;V,art toch Pe4-
Ind uweten spelen. ::\a TI16Xdi zon het dame-
oUel' Dh7X,17 z\'alt d'ln in het voor,\e?l hum-
gen. B\'. 'rd1Xd7. Pet-cii' l'TI WUit dell
tweeden tOien. In rl" dun onl~t"ae st~Ull1;; ZlJl1

(~e hel\l~ wreus ~te.J,(!r dalI tie dallle en zou:leu
l~lOetell \\ Innen.

20. e4-e5
21. e5 X f6
22. Te1-c7

Nu wordt het gemis van een toren op f1
merkbaar. Zie opmerkmg bIJ den l6en zet.

22. Lh5 X f3
23. Pd2 X f3 Pb6-c4
24. Da3-c3 Tf8-f7
25. Tc7 X f7 Df6 X f7
26. Pf3-e5 Pc4 X e5
27. d4 X e5 TaS-fS

De logische zet was hier 27 ... ,Df4. Het
vervolg had dan kunnen ZIJD: 2S. Dc7, TfS. 29.
Tfl, Da4: 30. Db7 : met eenige ver w ikke li n-
gen.

28. Ta1-fl Tf8-aS
Remise. Weliswaar staa t wit na 29. f2-f4

iets beter, maar winst ware uiterst muef lijk
geweest Aljechine bood daarom rerms e aan,
hetgeen Bogoljubow gaarne aannam.

neer ik "out" zeg,
dan is het zoo."
TIjdens een wed-
st r ijd tusschen

Gloucestersillre en
'Essex w as -m en h.ê..t

er algemeen over
eens, dat ,;W. G.'
door Mead gevan-
gen en gebowled
was. maar Grace
bleef er bij, dat W. G. Grace.
het een bump-ball was en hij bleef rustig bat-
ten. Toen kort daarop Kor tr ig ht ds mlddelste
en de legstump neer bowlde en "W, G." aalJ.-
Halte maakte, om nu toch maal' naar het club,
h u ls teru g te keeren werd hem toegeroepen:
"Waarom ga je weg, er staat er toch nog één
recht op?"

Zooals reeds hierboven werd gevegd, placht
Grace dmgen te doen, die thans voor onspor_
tJef zouden worden uitgeki eten. Hij liep Wel
IS waar nooit een fielder III den weg, wanneer
deze een bal trachtte te griJ]:en, maar hIj vond
het heel gewoon, om bijvoorbeeld even daar-
voor te roepen : "Jemist 'm." Dit was natuur-
lijk als een grap bedoeld. maar dergel~ke
grappen zou men tegenwoordig in het ernstig
geworden spel niet meer tolereeren. Zoo had
hij onder meer de aardigheid, om een bat1\man
naar een denkbeeldtgen vogel in de lucht te
laten kijken, met de bed oelrng, hem te \ erblilJ.-

Ingevolge het gestelde in art. 1£7 va n het wed-
den door het zonlicht. st rlid r'esrlemen t wordt namens het hoofdbestuur der

"W. G" w as geen cricket-wijsgeer. Hij be- Ked. Wielren Un ie ter algemeene kennis gebracht,
sch ik te over een krachtig lichaam en een dat ann. n ieuw te bouwen wlele~banen door ~e

t h" INed. vVIellen Ullle geen aa nal u it lng' 7."1 worden
krachtig gestel en daar maak e IJ een goed verleend indien de baan met mmstens 200 :\ct. la ng
gebruik van. HIj liet het aan anderen over. is, gemelen langs de zwalte lijn.,

OOK TOEN BODY-LINE.

W. G. Grace was een spar.
tieve figuur. maar van ZIJn
grappen zou men thans niet
meer gediend ZJ)n.

(Van onzen correspondent)

LONDEN, Mei. - Praehtige clloketgrounds
wachten onder een hlauwen hemel op de test-
matches tusschen Engeland en Au st ra liè en
het IS of er een geest rondwaart in den vorm
van een g<roote gestalte. met een haard ... W.
G. Grace, de ongeévenaarde, de man, die de
harten der bowlers in hun schoenen deed zin-
ken, d€ sch rlk der umpires, de tintelende
vreugde van bet Eng-elsche crJcketpubliek.

Ook "W. G." speelde tegen d'e Australiërs,
nog voordat de testma:tches beg'onnen waren.
Maar men moet tot 1875 teruxzaan, om bet
relaas te vinden IVan het team, dat onder .zijl!
lelding te Mellbourne aan wal stapte om alvo-
rens het de "zeebeenen" ha'tl. kunne~ afleggen,
met innings van de ga,sEHleren te v£rliezen.
"Doortrapte suffers" zoo noemde de Austral1-
sch e pers in haar noen nog DIet zoo gelwiscllte
taal de gasten.

Maar Grace was er de man niet naar, om
zich door dergelijke onvriendelijkheden te laten
beinvloeden. Wat hem meer hinderde, dat
waren de slechte velden en de tot 22 man
sterke ploegen, <lie hij met zijn elf spelers
moest bestrijden. Een del' Australische
grounds was juist voor deze gelegenheid om-
geploegd en op een ander veld lag zoo'u mod-
der dat de bal m€t geen mogelijkheid naar het
wicket gedi rf geer d kon worden. Een andermaal
moesten de steenen met manden van het t"r-
rem wo rrle n gehaala, alvorens' men aan 1)8-
ginnen kon denken. •

Altijd appeleeren.
"W G." ging ook naar Canada en Amerika,

waar hij de een lg.s umpires vond, die hem aan-
durfden. En, waar men de besl.e honkbfl!spelers
uitzocht om als fielders op te treden. Hoewel
Grace een sportsman was van het bests- so art,
zoo de-ed h ij toch heel wat di.n ge n, welke m9n
l1em III dezen tIJ d
niet meer zou ver-
geven. HIJ appe-
leerde biivoorbeeld
voortdurend. Zijn
broer, E. 111. Grace
deed het misschien
nog sterker en het

verhaal doet
thans nog de ron-
de, hoe ,;W. G." op

een gegeven
oogenbhk den um-
pire toeriep: "Let
maar niet op rn ijn
broer, want die

appeleert toch al-

tij d, alleen wan-

Gisteren heeft Piet van Kempen (rechts) voor
de eerste maal na zijn terugkeer uit Amerika
zijn ouden rivaal Pijnenburg weer ontmoet.

Beide renners in de bocht.

Olympische Spelen.

GEHEEL ATHENE IS
OLYMPISCH.

In 1935 vergadert het
I.O. C. te Oslo.

INDRUKWEKKENDE PLECHTIGHEID.
(Van onzen correspondent).

ATHENE Mei - WIe thans in Athene is,
móet bewondering krijgen voor 't mooie ge-
voel VOor tr adttie, dat het Gr leks ch e volk van
hoog tot laag belleerscht. Heel Athene is Ol yrn-
pisch en is er bovendien trotsch op, dat de her-
derkmg van den veertIgsten verjaardag vall de
OlympIsche Spelen hier wordt gevierd.

De leden van het Comité International Ol ym-
pique zijn het mllldelpunt van aller bolaugstel-
liug en zij worden met de uiterste zorgen en
hal tehJkhmd 0l111'1ngd. Zeldzaam indrukwek-
kend was 'de plechtigheid op de Acropolis, die
in den Vooravond reeds zoo'n schitterende be-
hchtmg heeft en haar VIOlette kleur UItstraalt
over de omgevmg. Op die plaats, hermnerend
aan het klassieke Gnekenland, werden de leden
van het 1. O. C. op treffende wijze gehuldigd.
Elk land kreeg een bronzen d,iscus en een ol ij t-
tak, d ie evenals de overwlllnaars in de Olym-
pische Spelen dit deden, werden neergelegd op
hst altaar, dat geheel in ouden vorm was ge-
construeer<l.

Op ontroerende wijze sprak daarna de be-
roemde actrics Helena Papadaki het Gebed 00

de Acropohs van Ernest Renan uit, en onder
het spel@n van de mdrul;:wekkelJode hymne van
Apollo, werrlen de vlaggen (lel' 42 OlympIsche
landen door lil \\ itt e gewaden gehulde vrouwen
van een lau wel krans \'001 z ien,

Diepe indruk.

Men moet deze plechtigheicl in deze schttte-
re nde omgevlilg hebben meegemaakt, om te
kunnen begrijpen, welk e'en diepen Ind t uk zi]
maakte op de duizenden d.ie haar bij woonden.
Het was dood en dood.stil. vrouwen weenden en
mannen konden met moeite hun tranen ver-
bergen. HeerhJk een land dat zijn tradities
hoog houdt; geluklng het 'volk, dat een mooi
verleden niet vel geet en daar!n kr acht put voor
de toekomst.

Ook de feesteliJke herdenhing in het stadion,
waar de eerste moderne sne len plaats vonden,
werd een groot succes •

Het StadIon was tot de laatste plaats bezet,
loen de leden van het 1. O. C. hun intrede
deden, luide toeg ejn ir ht door de toeschon wers
en begroet door den mmister-president 'I'sa 1-
daris, vergezeld van vel schillende mintsters.
den burgemeester van Athene en het Gneksch
Olympisch Comité. Onmiddellijk daarna vond
het defilé der vlaggen van de O'lyrn ptsche Ian-
den plaats en 500 man vormden III de Olym-
pische kleuren, de vijf ringen, te midden waar-
van de OlympIsche vlag werd gehescheu.

Klassieke spelen.
V@rvolgens werd een getrouwe navo lg'in g

van de klassieke Olympische Sp~len gegeven.
Wij zag en dsn opmarsch van scheidsrechters
en ath Ie.te n, het zweren van den Olymplsohen
eed, den sneltcon over één stadion (192 M.), één
d iau los (twee stadia) en de pentathlon (drie-
sprong, disells- en speerwerpen, snelloop en
worstelen) en ten slotte den schildloop voor
soldaten met helm en schtld, g evo lg d door
de i]JI ijsu itr eiking.

Wij vroegen overste Scharroo zijn meening.
Hij was verrukt -over hetgeen vertoond werd
en meende vooral, dat de organlsatoron van de
moderne Olympische Spelen wel jaloersch zou-
den zijn op de oude spelen, die heel wat minder
voorbel eiding en zorgen ei sch ten , Een sch it.te-
r-en de. dê+ü ê van alle natlonale Grleksche klee-
derrn-aenten 'Van de oudste ttjûeri "tot heden be-
sloot dit welgeslaagde feest.

Ten slotte kunnen wij nog melden, dat het
IOC. de uitnocdigtug van do regeering van
Noorwegen heeft aangenomen om in Februari
1935 in Oslo te vergaderen. Bevendten werd be-
sloten, dat in 1936 de Olympische fakkel door
een estafettenloop zal worden overgebracht van
het Oude Olympia naar het Stadion te Berlijn,
waardall de fa.kkel in den Marathontoren zal
branden.
(Nadruk verboden)

Lawntennis.

Wanneer U hiermee van
Amsterdam naar Groningen
moet, . . . . lwmt U er niet!
Wanneer U een reclame,
campagne zonder De
Telegraaf begint .... komt
U er óók niet!!

Le8-h5
DdS X f6

(Nadruk \ erboden).

Luchtvaart.

DEU10TTE VERBETERT WERELD·
SNELHEIDSRECORD.

Over traject van 100 lCM.
PARIJS, 24 Mel (Reuter). - De Fransche

vl ieg er Delmotte heeft het wer eldan elh el da-
record over 100 K M. verbeterd door een ge-
middelde snelheid van 431 K.M. 664 M. pel' uur
te bereiken

Hij verbeterde daarmede het record van den
Amerikaan Edell, die in Februari 1925 een
gemiddelde uursnelheid van 428 KM. 138 111.
haalde.

Biljarten.

SWEERIKG VERLIEST TE WEENEN.
WEE::\EN, 25 Mel (EIgen tel.). - Gisteren

z iju h ier de b î lja r tw eds t r ij deu aangevangen,
waar ook de Ned. kampioen Sweenng aan
deelneemt. De UItslagen der eerste ronde lui-
den:

brt.
16
16

5
5

12
12

h.s. gem.
382 31 29
76 13.37

427 10000
73 24.60

343 41 66
11 2.75

218 45 4S
111 151S

om na te denken en cricketproblemen te be-
studeeren. "Hoe kan je ooit runs tegen moe
maken, wanneer je maar altijd in cr icketooeken
.zit te lezen," zeide hij 6911S tegen een speler
van Gloucestershire, "op zoo'n mauier krijg je
me toch nooit."
HIj had bepaald een heke i aan cr icketltttera-

tuur en wanneer men hem vroeg, hoe hij een
Slag ultvoer'de zeide hij eenvoudig: "Och ik zet
eenvoudtx mijn bat tegen den bal." Zijn gestel
kon heet wat verdragen. Zoo kon hij zonder
met de oogen te knippen een heele flesch
Champagne opdrinken, om daarna lang-
uit op den grond Iig gen d en de leege flesch
op zijn nlOofd hoalanceerena, zich langzaam
weer op te richten. Toch was hij zeer matig.
Het was alleen 'Zijn gewoonte, om tijdens het
~Ill!el,bij de lunch een g'root glas whtsky-soda
met 'een tip" en na af loop weel' zoo'n g root
g'las leeg'te drinken. Hij rookte echter niet.

Door zijn baard.

In de eerste testmatch tegen Australië op
Lord's sprongen de ballen geweldig op van den
harden grond en zoo }{Ionhet geheuren, dat de
Australiscohe tastbowler Jones met een van
zijn torm idabele kogels dwars door den langen
baard van Grace speelde. Een soort body-line,
dus, die toen ter tijd alleen nog maar den lach-
lust opwekte. Toch was de ,./Jokter" eTg boos en
hIj schreeuwde: "Zeg wat denk je we l?" Maar
de aanvoerder der Austr al iêrs nep Jones toe:
"kalmpjes IRan .Tones". Waarop Jones een:
"Sorry doctor, de bal was een beetje speelseh"
terugschreeuwde. Waarmee dit incident alweer
Van do baan was. Er werd to en tertii d heel
wat gevaarlijker gl}':lleeld dan thans het ge-
Val is en het gebeurde eenmaal, dat sir Stanley
Jackson den hal met 11l00'n kracht tegen zijn
lichaam kreeg, dat een van zijn ribben brak.
De geest van W. G. waart nu nog over de

Velden rond, De geest van een bijna legenda-
rrsch geworden figuur, wolke, 43 jaar lang,
het Engelsche cricket beheer schte. Een mees-
ter met bat 6'Il bal.

(Na druk verboden).

Zeilen.

"DE ZEILSPORT".
A:1orSTERDAM, 2;; Mel - Van het standaard-

lIelk op het g'ebi ed va.n zel len "De Zeilsport", dool'
l-I C. A va n KAmpen (ul tga.ve P. N van Kaln-
Pen en Zoon 1\T V) 15 een tweede en her-aiene en
\{'llneel derde druk ver-schenen.
De xeh r lj ve r Zftg' Zich, zooals hij in het voor-

"oord rueedee l t. 'OOI de taak gesteld, bJj dezen
t~weeden dru k z un boek aan de rue uwe omstn.n-
rüg-herten aan te passen J-Tlj rn oe s t. zich "Voor
oog-en s te lle.n, da-t het boek In het vervolg 111an-
dere kr\ngen gelezen zou "W01 den ë.a 1"1 "l:oe:g-e-r, hg
de eerste vet-sch linlng. Hl} moest xlch meel' tot
de jongel'en wenden, waal' h ij zeker geen gelnek
a an geestàllft ma.ar misschien wel een gebrek
a a n ... , contanten kon verwachten. Maal ]S geest-
dIJ ft n let wel zoo goed?
. Het boek 1$ sterk ui.tgeb retd Het hoofrl atuk 0' er
]achtQntwelpen bevat ,eel meer teek en lngen dan
in den eersten druk Het tor entutg werd grondig
behandeld. Vele andere onderwerpen werden In
0' ereensternmiug gebracht met den tegenwoordl-
gen stand der teuh niak , 110ge dit boek b ijd ra g en
tot be.VOldell ng ) allonze rnoo la sport, een spor-t,
die bij mtstek );ederlandsch IS en die echle Hol-
landsche jongens kweekt'

Korle berichten.
- De Ver'eerrigi ng voor Vreemdellngen.verkeer

te Eerbeek (Vel) heeft 'oor Zaterdag D en Zo n-
dag ] 0 .Jun i a s. een Sterllt Voor auto's en motor-
fletsen naar het Kampeer-Centrum "Coldenhave"
uitgescht-even. De deelnelllflrs(sters) d ie een rmrn-
m urn afstand van 100 KM gereden hebben, 1,:rljgen
als hertrmer+ng een plaquette, ter wtjt nog dlverse
bekers en luxe voor-werpen ter beac hl kk lng ge-
steld z ijn. VOOl de "ternt-nlders, die reeds 9 J'u ni
arr iveeren, . is er een specia.le attractle, n 1 een
ka mpvuur ]11 het Kanlpeer-Centrum "Coldenhove"
"waar tevens de eindcontrole gevestigd 10;;,::. Prespee ..
t us wordt op aanvraag ga ar ne toegezonden door
het Ii d 'an het ui tvoer end corn ité, den heer C. A.
Wolzak te Eel beek.

kan opgeven.
22. Te1Xe8t
23. Te8Xf8t
24. Pfl-e3
25. Tc1Xc2
26. Pe3-ft

Tf6-f8
Kg8Xf8

f5-f4
Dc7-b7

11. Pd4-e2 Ta8-cS 12. b2-b3 b7-b5 13 a2-
a3 h'l-h5 14. Dell-el Pf6-g4 15. De1-g3
Le7-f6 16. Lc1-b2 Pg4-e3 17. Tfl-c1 Dc7
-a7 18. e4-e5 Pe3-f5! 19. Dg3-h3 d6Xe5 20.
Pc3-e4 KeS-e7 21. e2-c4 Pe6-d4 22. Pe2 X
d4 s5Xd4 23. c4-c5 Ld7-cS 24. Pe4Xf6 g7><f6
25. Lf3Xc6 Tc8Xc6 26. b3-b4 Da7-d7 27.
Dh3-f3 h5-h4 28. Tel-el Th8-d8 29 Tal-dl
Dd'l-d5 30. Df3-h3 aG-a5 31. Td1-d2 3,5 ><114
32. as X b4 TcG-a6 33. Dh3-d3 TaG-a2 34.
Kh1-g1 Td8-gS 35. Tel-eZ TgS-a8 36. Td2
-02 Pf5-e3 37. Tc2-c1 Ta8-gS 3S. g2-g3
h4Xg3 39. 112-h3 TgS-h8 40. Lb2Xd4 'ra2Xe2
41. DdS X e2 Th8 X h3. Wit geeft op.

Cambridge Sprjngs·, er(lelllgjng.
Wit: Havasi. Zwart: Sir G. A. Thomas.
1. d~-d4 PgS-f6 2. c2~c4 e7-e6 3. Pb1-

c3 d7-d5 4. JJc1-g5 e7...-c6 5. e2-e3 PbS-d7
6. Pgl-f3 Dd8-a5 7. Pf3~d2 LtS-b4 S. DdJ
-02 Lb4Xe3 9. b2Xe3 d5Xc4 10. Lg5Xf6
Pd7-f6 11. Pd2Xc4 Da5-c7 12. Lfl-d3 e6-
cri lll. Po4-e5 0-0 14. 0---0. b7-b6 15. Tal-cl
LcS-b7 16, Dc2-e:l Ta8-cS 17. f2-f4 TfB-d8
(Dit is niet goed, ",ooals spoedig blijken zal.
Betel' ware TeS geweest) 18. f4-f5 Lb7-e1
(of efG:, Lt5:, TbS) 19. Ld3 X e4 Pf6 X e4 20
f5 X e6 f7-f6 (Natuurlijj, niet fe6' wegens
Ti7!) 21. De2-g4 TdS-eS 22. Dg4 X e4 f6 X e5
23. d4-d5 'reS--f8 24. c3-c4 a7-a6 25. a2-a4
TcS-b8 26. TflXf8i' 'rb8Xf8 27. Tc1-U g?
-g6 28. TflXf8t KgSXfS 29. De4-d3 Kf8-e7
~O. Dd3-fl. Zwart geeft op.

Corl'espon(lentie.
Voor de talrijke gelukwenschen, die ik in

den 10Qp 'der laatste dagen mocht ontvangen
en die mi) <leer getroffen hebben, zeg ik harte-
Iljli- dank.

w eustrüden Jèillers ,ParJ,.
A::r-.rs'rERDAM, 24 Mei. - De inschr-uvmsren voor

het Bvtournoot dat a.s, Maandag op het Ellers-
'I'enn ispa.r k aanvangt tel' gelegenheid van het 25-
ja rig' j ub ileu m 'an de Arnst. TennIsclub "Pllllses
Iullana" bl iiken door een font 111 het \\ edstr iid-
fot-runlier- 1100 niet de bekende groote belar.gstel-
ling te hebb;n. Inplaats van's ochtend 10 uur
vangen de wedst.ttjde n lederen dag aan om 6 uur
"s av on ds. Zaterc1agnl1ddag en Zonda.g wordt er
niet gespeeld met het ' oog op de c0111petItle-wed-
st r ljd en Lrid ien nood ig wor-den dan Maandag
4 J'u n i des av orvts ele f ina.Ies gespeeld. De mschrti-
'll1gen b lijve n open tot as. Zatf'rdagmlCldag 5 uur
bi) den wed<trnclleirler H. GEIIel s, Kal, arat raa t
43 en het IS te verwachten dat el' zich nog ve le I
tennlshefhebbel S "\Oor Uit a.n.rdfge tOUl11001 zul1en
[\'<1111TI€'lden.

W'ElEROVlERZICHT.

2-; Mei, 7 UtH' Y nl.

Temp.
mgr. F.
ond.(-)
bov.C+)
normaal

Croning 66 j -0 g X""\V 1 ZW· bew 48 - 5
Helder 663 -12 Stil 0 zw bew 50 _ 3
A'dam 661 -16 Oost 1 zw bew 53 _ 2
De Edt 66.~ -1.7 ZZO bew. 50 _ 4
Vlf ssl ng 660 -24 OZO 2 I bew. 52 _ 3
Maastr. 661 -2 3 0::-<0 1 1 bew. 50 _ 8

I ...uch tdrutog ru diënt of verschl! In l uchtd r ukk ing
0\ er :;1edelland, gemeten 0' ei III KM. 111 de rich-
lIng van het groo tatc "\e rschü :

Olm Z Z VVlI]ke llchtlllg.
Grootste grn d iën t In het ZUldv; esten :
02 In Z \iV lljk c rlch ti ng .
1,.Va'lrnenllngen te A1l1(.:terc1an1·
~I MOl 20 uur Ba r = 767.7 111 m, Temp. = 103 gr.

C = &1 gr. F
23 "'Iel 8 Ulll' Bar. = 7661 m m. Temp. =: 11 6 gr.

C. = "3 gr. F
Hoogste temp tussch en g iste ren en heden 8 uur _

15 3 gl C :::: 60 gr. F -
La a g ste temp tusschcn gisteren en heden S Uur _

7 1 g 1 C. = 45 giF -
De c1elJt0s!'ile b i] F'i n la..nd ne ernt la ngza am n t, de

d~rLlk aa,n h:_;I~I achterkant ove r ScandJna'le en de
::\oo1'd7.ee J~ nog onregelmatig, ten Westen \ an Iel-
land o ntwlkkelde ztch een ondiepe d epi es sre mtrldeu
tussohsn den hoogen (huk gelegen en die Oost ..
wa ....} ts t rel ...kend den hoogen d ruk III t wee clpelell
Splitst, ~én In onze Onl~e\ i ng' en het a n de i e deel OP
den Ocea ..r n In het Zu irleri vorrnden zich \ 1(1kh.e ge ..
bieden "\a n Ingen dl ul .....Krach ttge w ind l...omt h ie r
en daar om de Oostzee nog, OOI' Hoogste sta nden
770.6 te Ve st ma no er en 7663 te G1 orung'e n e n Den
Helder, 13agste 7467 t e Ka in nt, 739 J te Oporto en
7öfl5 te Ancona De tempcrn.tuur J~ gestegen 0' er
Scand lna vië en verde r meest gednald of we uug 'er-
a nd e i d ; 0\ er F'ra nk rijk, Zw it se rla.n d en Spanje 18......
het n10Ql zonnig weer, ]11 Xoold~Itnlte weld heF
koeler en na m de be w olk irig toe De temoer-atuur IS
bov en no rrnan l 0\ et Zu id- en ZUHloosL-};'1 :1nlo111.: én
hl] Ca.l.sbot, In Halte wa.ar-sch ijn lijk odge\ E'er nor-
m.aa l en \ 001 oe 1es t er oud e t C cm ldd e ld 0' et- ge-
heel l·~L1tQP:l. b e d r-a a g t; de 'neg'u tie ve a tw tj kt nsr 21
gl C BIJ Jnn-Mavl'Oll en in "J'....OOl d....IH<'<..\nd"ina\ Ie lcorn-;
\ or-at; \ QOl P1J Le t-j a.nd ('1) ZUUl .....~OOl w eg.e u 'lel vni-
wel alleen legen Ma.Iin hea d S, Ki nn en Holvhead 7,
Skndesna ex 6, tiDorPi't, Riga en 'I'ho rsh avn 5 m 111 De
barnme te r b ij ons daalt op den voormiddag lang-
za a m

Ho og ste t ernp = 23 gr C = 73 g i F te Pelplgn::tn.
La a gs te temp. = -:J gr. C = 23 gl F te .Tan

:.vnyen.

F'erraz
Sweenng

Butron
Franconnier ••

pnt.
500
214

500
123

·Wit staat nu gewollnen en de rest is een
kwestie van technIek. Toch is delle "rest" nog
interes~ant genoeg om nagespeeld te worden.
waarom we haar laten volgen.

26.
27. b2-b3
28, 112-h3
29. Ptl-d2
30. Pf3-d4
31. Pd2-f3
32. h3-h4
33. Tc1-d2
34. Pd4-e2
35. Kg1-h2
36. Pe2-g1
37. Pg1-h3
3S. Td2-d4

Db7Xd5
Dd5-a5
d7-d5

Da5-a6
b6-b5
b5-b4
h6-115

Ki8-g7
Da6-d6
Kg7-h6
DdS-a6
Da6-d6
Dd6-a6

Oplosshlg' Pro)lleelll No. 707 A.
(N. E. ast er).

Wit· Kill, Dg3, TfS, Ld1 en dS, Pg8 en 1:14,
pl. eZ.

Zwart Kh5, DaS, Ta5 en a6, Lb8 en cS, Pgf.,
Pl. a4. (7, d7, f3 en g7,

1. ef3·. dreIgt ~. D;;4 mat.
1. Df3 .i Z U3 miü.
1. -~, De4 2. fe4' mat.
1 Pec' 2 Dl'S 11Ult.
1. dG?', Dgl) 111at,
1.~, d~ 2, Dg5 111at.

Morgen, Zaterdag 26 Mei, wordt een

collecte gehouden ten bate van het

voortbestaan der "Ons Huis"-Vacantie-

scholen. Waar deze instelling, die sinds

jai en aan duizenden volkskinderen een

blijde vacantie in de frissche buiten-

lucht geeft, het gemeente-subsidie hier-

VOOl' dit jaar geheel moet missen, zal

het van den steun van het publiek af.

hangen Of de Vacantieschool blijft be-
staan, en zoo ja, hoeveel kinderen ge-

plaatst zullen kunnen worden. Uit elk

busje kijken U een paar verlangende

kindereogen aan!

Ontvangen V2011' A D, Beynvoort (B): drs Wit (7).
J. S. H. Boersma (AB), G. Boonstra (AB),
p G Broekhuy~el1 (XB), J G Burger (AB). Yilt: Kc?, Dh2, Tl'~ en 114 rd2 en e5, pi. e2.
Jill'. A. C. Dru~ \ ~~te\ n (:\'), P. C. yan DlJk Z\\ arlo Kc3, Td5 on f2, La4, 1'a7, pi. b4, b5.
(~;B)) ll1eYI. A, VL111 d,:_:n lTcn~eJ yan El'P\3CUJ11 t (i, 16 en E~2.
(Al, M. K€~ SCI' (AB), H L. La Lan (NB) I Wit begInt Iln geett mat in cl r i e zetten.
H. la Rlvière (NB), J. P. W. SIJJkerman (N), ();adrul;: \elboden).

Oplossing' Probleem No. 707 B.
(Dr. Zd. Mach).

Wit: Kd2, Dd6, Pc1 en e6, pi. f2.
Zwart· Ke4, Tg7 en h8, La 7 en f5, pi. c5,

c6, f3, fG en h3.
1. Pe2, dreigt 2. Pc3 mat.
1. --, Lg4 2. Pg3 mat.
1. --, LeG' 2, Df4" Kd5 3. Pc3 mat.
1. --, Lh7 2. Pe6-d4, fe2. 3. f3 mat
1. --, -- 2. --, onv. 3. Pc3 of De6 mat.
1. --, fe2: 2. De6: t, Ke5 3. f4 mat.

Probleem No. 710 A.
F. N a v e jar que, te Barcelona.

1e pnjs tournooi "Els Escacs a Catalunya".

Zwart (7).

d g b

Albert ........
Dav in ..••••••

500
33

De dame is machteloos tegen de vereelllgde
warlung der witte stukken.

39. Td4Xf4
40, Tf<1Xb4
41. Tb4-a4
42. Ta4Xa5
43. g2-g3
44. Ph3-f4

Da6Xa2
a7-a5

Da2Xb3

45.
46.
47.
48
49
50.
51.

Ta5Xh5j
Pf4-e6,
Pe6Xd4
Kh2-h3
Kh3-g4
Th5-fi5t
Kg4-h5

Db3-c4
d5~d4

Dc4--h
Kh6-g7
Kg7-f6
DflXf2t
Df2-nT
DH-dl
Kf6--g'l
Kg't-g8

ba c

g 11

500
167

11
11

SieiliR1l1lSclle }Jar!lj.
""Vit. A. Steiner. Zwart· Pirr.
1. eZ-e 1 07-( 5 2, P,;l--f'l 07 -e6 3. J2--d4

c5Xd4 4 Pf:;~<ll,* PgS--t6 ii. Phl-e3 d7--d6 6
Lf1~83 ai -an 7. 0-0. DL1S---(7 ~. f2-r:l l']1R i
--CQ 9. 1(;1-h1 LfS-e7 10. Le~-f3 LeS d~ t

Wit (11).

Wit: KM, DaS, Tb3 en eZ, Lf7 en gl, Pd4
en e6, pl. c3, e2 en f3.

Zwart· Kc4, Tb4 en b6, Pc6. pi. a4, e5 en f5.
Wit begint sn geeft mat in t wee zetten.
OplOSSlllgen worden gaarne ingewacht vóór

20 Juni e.k.

Correct~ oplossingeu ,an uo. 707.

P. Tarillk (A) en G. Zij dewind (NB), allen te
Amsterdam; "Anonymus", te B. (AB); J.
Apetz (NB), H. W. van Dort (AB), K. Pluim
Mentz (AB), en A. J. Spoor (NB), allen te
Haarlem; Bakker, te De Purmer (NB); H.
Baron, te Leiden (AB); L. Bosma, S. Gorter
en B. Hollander, allen te Leeuwarden (AB);
E. Brouwer, te 's-Gravenhage (NB); P. T.
Fabel' en C. van der Stal, belden te Fl'aneker
(AB); J. Gl'avestelU (A) en J. Klaver (AB),
beiden te Zutphen; J. de 'Groot, te Alkmaar
(AB); T. G. de Jong (AB), J. F. N. Spijker
(NB) en D. F. Voigt (AB), allen te Soestdijk;
F. J. Inkiriwang, te Del.(t (N); 1. Koopmans,
ts Wmschoten (NB); J. C. van Linden Tol,
te Apeldoorn (NB); 'rh. van der Mey (N) en
B. Scharp (AB), beiden te Lochem; J. M. de
Conlllck (N) en A. J. C. I'\ordlohne, te' Goes
(AB); A, PlettI') 'iln L. Timmer, beiden te
Ermelo (AB); H. Riegen, te Amstelveen (AB);
ir. A. Sllllgenoet ROlllondt, te Den Helder
(N); p, van der Wel'ff, te Utrecht (A) en
A. G. L. Westenberg, te Hilversum (N).

I'robleem 110. 710 B.
Dr. Fr. R d u c 11, te Czernowitz,

"Prager 1;'re8se".

(Zwart (10).

db ea c

Re ich er
Delmer ...••••

Paardensport.

DRAVERIJEN TE HEERENVEEN.
HEFJREXYEEX, 25 Mei - De t ra di tio neele dra-

ve r uen op de kot-te ba a n (maxtrnum-n fstn nd SOO)1),
wetlee giste r-en door de pa a rde nsportv ere e n tel g e-
le g en h e id va n de Pf nlcst e i k e rm is op het SPOI tpn i k
a lh le r "elden gehouden, k un nen u it een oogpunt
van SPOl t als uitstekend geslaagd worden be-
sch ouwd Va n de j.J aa ng ege ven paalden vet-scherren
er 26 aan den start en de UI tsla.gen 1u id en Rls" olgt

Ope n ing sp rijs f 300 en f 50 De serres \VPl den gf>-
wormen door Ago Ka n In 1 OJ 5 J Snell 07, QUId\:
Boy 1 04, Chllene 1 08 en 'Ij i-sela V 1 oe De t lnn le
was na een «pa unend en str-ijd voo r Snel, tweede
"Cnela Y, delde QUick Boy. f,300 Snel 'an P Kla-
ITIer -:-,1]1<'1,d, 715 )I( III 104 ti, bel €'-tgena, ......r, f 5Q
Lr nseta V 'an H de 'Vri e s, GOIl edl]h .., 'o er-. 'M, 81-
dertl~
Ptn ksre rpr ijs. f 130 en f 50 Hrer wiste n 7.1('h \"01)1

de f in a le te plaa tsen SIr Kel11gan )11 106, It emulus
1 OH6, Xi tty Scott 1 06, Da.ria 1 o~ 6 en Vo rst Wa.n-
flied 106 2 Na een mooie cour-se werd Dana I,
Valst "\iVanfned 2 en Remulus 3. f 150 Da rla van
J ~Ienslngfl, GronIngen, 775 ~L, In 1046, ber. H
Me ns inga : f 50 Vo rs t Wa nf ried va n C. Hoog e d oo rn ,
""Ct"eC'ht, be r ~'I Slclenuc::

Sl uit.lug spr ijs f 100, f ,,0 en f 2J BIj de se rre s ble-
ken Vorst Wa nf ried In J 016, 'U'la an 0 lOö 4, Ago
Kan 1 06 4 . QUIck Boy 1 06 en Ch ilene 1 07 6 de
sne lsten Qlllck nov bleek !TI de finale ov er de mee'-
te r-ese rv e te bsschtkken, tweede w e rd Vor-st. Wa n-
fnerl der de Ch ilene f 15-0 QUick Boy \ an Ids. v
11 ZnD Ga r ijp, 740 M. !TI J 07.6, ber elg_en,lal', f 50
Vo rs t Wa'lfned 'an C J:loogedoorn, Dtlecht, ber
~(. ~ldellus. f 25 Cb.ile rre van U. Vl. de Jong,
Or-a.n.iewoud, ber. Bulwijn Jr.

Dammen.

KAMPIOENSCHAP VAN DEN HAAG.
's-GRAVEXHAGE, 35 ]401 - De stand va n den

str IJd om het pe rsoo n lijk l...arnproen eel ate kla sse
'an het d is tr Iet Den Ha a g' luidt thans a ls volg t
F. BIJk 5 (4), r EIJkelenboom 5 (4\ Jac v. d. Ende
i (2), .T Meer-shoek 4 (4), H v d v een 3, (3), "Pes-
sé non" 2 (3), P. P. Kl'aalJe\sld 1 (2) en Th. v Ant-
werpen 0 (2).

Korfbal.
Hollall{l-België.

AMSTERDAM, 24 Mei. ~ De wedstrijd Hol-
Jand-BelgHi, die op 3 Juni a.s. te Den Haag
wordt gespeeld, zal daar den Belgischen
schetds rechter W. deK a n i n g wnrden geleid.

Partijen uit liet tournooi te UJpest.
Call e-a a n val can tra We s t-I n dis eh.

Wit: Sterk.
Zwart: dr.Tartakower.

1. d2-d4 Pg8-f6; 2 Pg1-f3 b7-16; 3.
e2-e3 LcS-b7; 4. Lfl-d3 e7-e6; 5. Pb1-d2
c7-cS; 6. 0-0 PbS-c6; 7. c2-c3 Dd8-c7; 8.
Tfl-e1 Lf8-e7; 9. Dd1-e2 c5 X d4; 10. e3 X d4
rf6-d5; 11. Pd2-fl h7-h6; U. Ld3-a6
Lb7xa6; 13. De2xa6 0-0, 14. Da£-e2 f7-f5.

Deze zet, waartegen sChIJnbaar nIets in te
brengen valt, maakt de volgende combinatie
mogelijk,

15. e3-c4 Pd5-f6; 16, d4-d5 e6Xd5; 17.
c4Xd5 Pc6-b4.

NatuurlIJk niet Pf6 X d5 wegens De2-c4!
Zwart speelt thans op vel'overmg dsr dame,
hetgeen wit zeel' fpaai pareert.

Stelling na 17•...... , PcG--b!.

Zwart· dr. S. Tar tak owe r.

a bed e g
Wit. J. S ter k.

18. Lc1Xh6!
19. De2X e7

g7Xh6
Pb4-c2

Het beEte, maal' evenmiFi voldoende, ware
Pb1Xd~ aeweest.

30. Tal-cl TaS-eS
21 De7Xf6!

Dat had zwart over het hoofd ,eeZJell.
31. Tf8 X fG

I Er ZIt lJlet vcel ane}el's op, daar op Tel.
\-ol:;t. Dg61, KI18., Dh6:T, E,g8, Pel: en zwart
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DENEKAMP (H~ Parul ,'011 'l'w'lIthe). Hoog
en laag. Bosch en heide. 11oe1-,

zwern- en hengelspor-t. Pro ka.mpeerterr. Uitst. hot. en
pens. VI'. inl. m. rnosp. bij Seer. V.V.V. Tel. 79.

DOMBun.'" noll· &; Strandhotel, Tel. 3 en 4.
•• Butterigewoon gunstige liggipg aan

strand ell boaschen. Prospectus ga.arne op aanvraag.

DOORN Bosch - Hei- Heuvels - Weiden - Verge-
1 zichten _ Ka.s teelen - Zwembad' - 'I'erm is-

banen. Grat. gids en inl. Bur: V. V. V.• Qranjelaan 4. Tel. 30

DOORN Tel. 128. nMel J{öllillgS. Pension vanar
f 3,50. Weekend t 9.~. Direkt aan Na'

tuurbad gelegen. Garage. StrQonlend water.

DEN HAAG-SCDEV ...HUIZ.E ELITE"
Joh. de Wi ttl, 36 (Sorghv!iet). Tel. aö7492. Pension tste kl.
~--------------------------

EDE (Gelderland). ~;,~~t!nUi~~~~~~e'\~~h~~
den. Pa.norarnas. Zandst.uivi ng'en.Mooie fietspaden. Pr-lrna
hotels en pe nstons Goede verbindingen. Vra.agt Gids en
penRiolls1ijsten (gratis) aan hureau V.V.V.!

--------
EPE \Tchn~:e. Ilotel Landgoed "Uozcn1l0f", heer l rik

, \·erbll.lE op dit schitt. landgoed. aansl. a. d. groote
bos.sch en. Centro verw. Stro w. k, en w. Ma.t ige pr. lIotel
,,])ennenlleuyC'I", eigeH uitgestr, bosschen, alle 1110d.comrort,
Pel1SiOl~ y.R. f 4.50. Voor- en ija sei zoe n spec. tarief, Tel, 1]2
en 26. EIg. I-I. ~J. IIEGGER. Prospectus op aanvraag;

EG~fOND A/Z~E Rustige en in!ieme ba.d-~.'.I plaats, Badhotels Zee-
zicht en 1Velgelegen J11et dépend. :Oe v\Tijde Blik, alle
d lrec t aR~l zee gelegen. Binijke prijzen. Ceren0111111eel'c1e
kau ke n. (~emenbHet'l'(fe Ia nûh n izen te huur. Strandbedrijf,
renrns, zeiten -, Bouwgi~ond te koop. Enl, omtrent de landhui-
zen, enz. b i] N.V .. Mij, Zeebad Eg'mond, Enlll1astraat 17,
ggmond aan Zee (tel. Ui) en omtrent cTe h¢tels bij den
pachter .J. Birnbaum (tel. 16).

EGMOND A/Z Pens, Cü;rollne. Bek. deg, fam.-
• r..'ens. bl.1 zee en. dui nnn. Pr,

keuk.; aa nxen. gez,. ml lieu. Pens.pr. tot 20 Jult f 2.50 n. d.

J)()()12
LA.A ,ç-SOEREN not~l Pe n slon HorsUIIg.

'l. Telef. 42104 (Dieren).
Beap re ak t tijdig' Uwe kan1er~, daar wij met Pinks~ercn
vele l'lftsten moesten te1C:'urstellen. Pensionprijs Juni en
Sept. f 4.-; .Iu li en Aug. f 4.50 p. 11.en P. d.

LE ....RSUM Uw mooiste vaca ntreoorü-
~ Heuvels - Bosschen _ Heide.

Inlichtingen Secret.a r iaa.t V_ V. V. Tel. 46.

LO'I"DEM Famllie·notel "ADBO", Tel. 190. Ga-
'Il.I rage. Ieleale !igginl? m zl bossche_n aid

Paaschbel'g. VI'. geïll. prospectus. Spec .. voorjaarstanef.

I..OCHEltl EN BARCHEM.'
Séllitten~ncl6 na tuur" go~de botelg'ele.g-enhe'id. Illl. v. G. f.'_

LOENEN Ongerepte natuur. Bosch, helde, water-
val. Prima zwembad. GeHI. Gids g-ra-
tis. Seer. V.V.V .• Hoofdweg 115.

SCHOORL a/Zee Holel Pcns. v, d. Gar.l.,
. '" TeL 24. G 1'. en mod. tel'

plaatse. Gr. Tuin en Serre, stro w., aparte bediening, volle-
dig pens. vanaf f 3. Vr. prospectus 111et ref.

M. W. v. d. GARDE, v.h, Chef Kra.sua.polakv.

S01VSTDI._K liAl\IER 1\[E1' VOJ,LJ:HIG l'E~·
.J[lj ~JII SION I'J. S.- PER HAG.

In onm. nabijh. :N'atuurbad en bosch.
Br. "De Viel'SI)rong", Burg. Grotherstraat 75.

DlV STEEG Hotel Pensfen net "{apen van
D. ..Jj Atntone. Tel. 32602. Centro verw. Stro

k. & Wc wat. Pens.pr. y,a. 14 p.d. Voor- en naseiz. gered. pl'.

"lI"ERS~HELLING verwach t U. :10 K.M.
.D..' . ~ prachtig en vrrj strand,
10.000 H.A. vrije duinen en bosschen, 4 Katuurmonumenten.
Goedkoop zomerverblijf. Het bureau van "Terschelling
Vooruit" y.end't U g'aarne schitterend uitgevoerde Gids en
inlichtingen ornt rent Hotels, Pensions, Zomerhuizen en
gem. woningen enz.

'TDXEL Grootste en sch, Noordzee-eiland. Rljl(e
JÇo ,. flo!'a en fauna.. Vrü en br. strand, vrije dui-

: nen en boss .. 175 K.M. aut ow. ; mooie rijw.pad. d. dulngeb.,
1~ kl. hot., pens., ~'enl huizen. 7 X P. d. verb. m. vast. wal.
Gr. prosp. Prop .. Comm. V,V,V., Den Burg. tel ~2.

TWELLO' (<!leid.). Bezoekt in Uwe vacantie
'I'wello bij Deventer. Aangename

woonJ1!a"t~, billljl;e pensionprijzen. Inl. V. V. V.

VA "'SS1ll'l'Iro.T.VeI) Gunstig gelegen nabijr. _fCll",~ • bosch en hei; zwembad,
IJotel- en penslou l ljs t IJij "Ya:l~!..;en'8 Vooruitgang".

VAL..r .... NBURG (L) Gr. hotelgi<ls en
~D. •• uf tg ebr. inl. over

bez.waardigh. wa.nûel., autot. enz. varxtr. het Offlr. Ill-
tormatiebur. der Y.V.V. lIet Geulûa l, Statlonstr. 15.

VALKENBURG (L.) 'I'oerlsten van
Nederland l Het

alom bekende Valkenburg, met zijn prachtig natuur-
schoon, heet U allen welkom! Inlichtingen omtrent
hotels en pensions worden gratis verstrekt door
V.V.V. Limburgia, Secretariaat Munstraat 15. Let
op juiste adres! Vol I. Wandelgids pro 75 ct.

VALKENBURG L Hot.-Pens. "As}orJa",
• NIeuwe Weg 10, Tel.

36. Vr. nog hed. prosp., want: in ",.4..storja" W. v. U gezorgd.
Aa.nbev. in Reizen en Trekken. Gar. Yr. Pensionpr. VOOI-
seiz. f 3,25 meer pers. red.

V 4LK1ll'NBURG (L) BOlldshotel Jans-
..... J'i'.I . • sen (villa Dr.

Herrna.n) . 'I'el 65. Van ouds g'unst.ig bekend, met grootsten
tuin der plaats. Alle comf. Garage vrij, prima keuken,
prijzen f 3.50, hoofdseiz. f 4.-, Aanbev. J. JANSSEN.

VALKENBURG (L.)
Hotel CroIx .Ie Bourgogne.

1e Rang. Tel. 22. Oudste huis m, mod. comf. Lift. Auto-
boxen. Concertpark. Pens.pr. f 4,- à 4.50.

HOTEL DE
L'EMPEREURVALKENBURG (L.)

Tel. 13. Huis V. d. 1en Rang. Alle modern comfort.
Bondshotel. Gerennom. keuken. Ger. prijzen. Vr ..prosp.
Autogarage.~-----------------------------------llTA'L' WI'ENBURG L notel Germania, 'Wal-
y .... • ramplein 37, Bonds-
hotel A.N.W.B. Ttl. NO.5. Moderne inrichting. Autogarage
vrij. Vol. pens. en naseiz. 3.50. Seiz. 4.-. Vr. pr osp.

VALKENBURG Pens. de Grendelpoort. Rust,
. gez. verbl, PI'. k. Fr. kam.
Pens.pl'. p,d. f 3.00. Minz. aanbl. H. HERMANS, Munst 17.

'\TAL.r1ll'NBURG L Hot.·Rest_ Kusters-
. _.~ •• Tanssen. Tel. 91 Lin-
del. 27. Typisch gel. t. o. de Fransche Molen. Gesl. en open
war. Alle kam. stro wat. VerI. pens.pr, Gor. bij 't hot.

"~ALKENBURG (L.) ~~~~ls_~~~llUlg~~
W.B.-V.T.B. ·Fam. Pens. en Rest. Tel. 84, V.a.v. Gemeente-
grot en Ruïne. Gr. eerr e en terr. Mod, C0I11f. Bek. keuk.
Gor. vr. Vr. prosp, Pens.pr, f 3,25. Hoofdseiz. f 4.-.

Aanb. H. LAMBRIKS.

ABCÖUDE 't ;)£El'RHUJ8. ~'el 13 d en n
• I.,·ndel. ontsp.pl. (11 km. v. 'A'dam)

TIOf'jen, vls se h e n, naden, ZWel111Uen, kanosport, nieuw ge-
rest. wa tert err. m. uitz. -sohoona om g,
---- ---------------------_._--
AMEI ...AND Noordzeebad. Brengt Uw vacantie
. ~. door op het mootst e der N oordzee-

e,llanden. Inlichtrng en g ra.tis bij de Secretarissen van V.V.V.
'Ie Ballul11, Burell, Nes 'rel. no. 7 en Rolluill Tel. no. 15.

AMELAND ·~oordzeebaà. Het (lichtst b. h. stro
gel. Hot. 111. stro w., baclk. is Ro'I-.

Alueland". Uit. I, pr, in v. ell nas. J". Ponten, rreL 11"Nes.

AMELAND NES J~ot. HOfker, Tel. 2 d. verb.
Rust. fam.-hot. Pens.pr.

t. 15/7 f 3.-, daarna f 4.- p.d. Kind. n. leeft. Vr. geïll. pro.p

AMERONfiEN. Schitt. vac.oord, VI', bosch,
• . heuv., hetde. papal'. ZW"I"-

m r. a. d. Rlju . f-Iot.- en pen slon l, en genl. Gids v. Arne-
rongen kosteL verkr, bij V,V.V.

'A.!+IERS."OORT Oude, gez. stad VI'. bos-
schen. Uitg·estJ:. hetdev.

I-Iot.- en Pens,girlS (ol}) <lHnVr. kost. Verkeersb. V.v.V. Te1.1152

APELDOORN Bezoekt het schitterend gelegen
, . , -... Ro~('hlHHl "Uerg & :Bosrh." 111et

louderbad, kanovijver, Da.me sba d, Dlep-, G-emengcT- en
l-Ieel'enLad. Restauratie enz.

Inlichtingen ook oyer 1101'c11"'en Peu stons Yerstrpkt het
Verke·el'sbureau V.Y.V., StH,tion~li'1ehl. rrelefoon 22G9.

BAAD N JU<:'l' I,_ITfi'rOOnJl. VOOR UW1>: ZOi\[ sn.
. , , Y_\CAN1J1l],:. Soh it te i-e nd natuUl'Hc.hüon.

l-lcifl'e - bosch - water (Benl),
Uf t.s t, Hotel s en panstons. Hill. prijzen.
Gratis inl. ,'-erkeel'slnris V.V.V., Tel. 2,11.

BEEK BI.) NldMEf;EN Pells.
#) r-: _ ".Rozf'lIbel'g"

T~1. <)68. Zeer mat. PI'" s tr. w., PI'. g-el. Vr, ons ï'raat ge ïl l.
prosp. ,Toor- en 113.seiz. vanaf f;j.- p, d. 1;\ G'oetlhart.

BEEK BIJ NIJMEGEN lIotel·Pells.
B

.... .., 1'" ,.Uusthof".
onc1shotel A .. N. W:. h. 'I el. N ijmegen 2435. Stro w, Gun-

stige llg-g, MatIg'e prl]zen. Eig. C. J. DE BOEH.

BENNE'U."l\-1 o.d, ~Te~nwe, pro woon-, rust- en. ..'lil', vacantl.eoord. schitter. natuur-
scl1.. uur verb. m. d. 1\1. pI, Vl'. gr. gids Seer. V.V.V .. tel. 336.

BERGEN (N .-0.) - TEL. 34.
JIO'!'}èJ s» PJD(IHOX "ERICA".

BERGEN (N.-H.) pel~s. AdriaHu,'/JI. Lng e-
. bo rg, Russenw 5 tel.

167. 1-C.m. Rtr, w, V. en natijd 3.50, seiz·. 4-4.[,0. Aallb. J. J~llsell
BERGEN Pells; J\enllemeroOl'd, Breel. 47 Tel. 21G.

Gr. Ir, sik. met stro w., badk .. .leg. keulc.
PI'. ref. Pens.pr, tot 15 Juh 3,~ en :t50, daarna 4,- en 4.50.

BERGEN (N.-H.) J~otel-Penslon J•. P.
. . KItEU, telef. 5. EIgen

autostalling. Populatre pl'ljzen. Vraagt prospectus.

BERGEN Pension Bergman, St. Anthoniusstr. 43.
Bez. ons gez. 'ge-L pens., pro f '3 o. d., v.«

en natijd I 2,50, gr. fam. reductie. alle k. stro w" Pl'. keuk.

BERGEN-BINNEN l'ell~ioll Bosehlnst,
.:.; • Kr-ulswcg 58-60,

'rel. 59, str. wa t., pr. keuk., v.- ell natijd f 3,4 11.1il1.V. tram
IJ. zee. gig, boschterr. .Mevr. Wed. LESGER.

BI~RGEN en BEIICi.~N A. ZEE
Bosch, Duin en Zee. PI'. nat. Schitt. dutnwarid el. waarv. à
25 ct. per seiz'. kaar-ten bij de Bad-Directie verkr.' Peus.tong.
w. op a a nvr. d. h. Bur. V.V.V, gr. toegez Ge îl I. g-tds rn,
kaarten na toez. van 85 ct. Inf. Bur, (kostcl. ) V.V.V.,
'relf. 17, Giro 68722. Ruim ges. winkels op elk I;'cbipd.

BDRG ~·N DAL HOTel .,J'l·ica", Tel. Ntj m.
D " .. ~" , • 2178. Ru lme ka met-s. Stro

w. Seh. tuin 'ei~,?~g. 1Vlatige prijzen. Yr. prospectus.

B1ll',8·.6.' E'N D.L "ORAX,JE-JIOT:f~I;". fkh.
,11'.1 pA gel. Eindp. tram. Fr. r. k,

alle m. S. '.'~. ~r01. 3187. VI', gr. prosp,--------~--------------~----~------------
BILTHOVEN DE BADPLAA1'FO IN D.E

nOSSCnEN.
Centrum van sport en natuurschoon,. Goede hotets en pen-
SIO~lS. Gratis ~epsjol1g[el,~ ell inl.~chting'en.blll' •.. V.· V. V.,
Juuanalaa n 82., Tel. 26377.· .

~Gl'fOND-BAD VERLAAGDE PRIJZEN.

BOULEVA.RD ~. PJoNSIOX "HEI':ilIDUIN". TEL. 81.

EGMOND-B AD I'ensjoll "VureboetS<lllin",
..ttl. Boulevard 2, Tel. 29. Sch it.,

terend gelegen mat terras al zee. Ger. keuken. Sterk ver-
laagde prijzen, oed; anarte ta_felfi,. r.'rospectus op aanvraag.

GORSSEL (Geld) 'Bosc:h ,en Hei, Water
JI • en Wel, Zwembad en

Ma nege. Inl. Inf.-Bureau Y.V.V., Postadres Eelde.
Goede Hotels xij n : Hotel .Ie Roskam, stro warm en koud

wa~er, centro verwa.rmtng, Tel. 3. '
Hotel (1,0Etke boom (post Joppe) stro W. en k, water een-

tn.lIll der bosschen, 'rel. 11. ' -

HEELS1JM DOORWERTH
seer. V.V.V., Kerkweg 10,

Holel "I\:L ElN ZWl'fS},RLANH", str: water. Gar. Terl-
nisb. tel. 363, Re nk urn. Billijke prijzen.

Jlotel Selloonoord stro water, tel. 473,
Renkum.

Pension "C~~RA nUSf.rICA~AH, tel. 265, Renkum. Pr-ima
keuken. J. _IZOEL, cuisinier.
]~f3nsi!ln ,;B:ERGZICH1."'. Zee.r gunstig gelegen. 'I'r. sta-
tion Ut.r.at r. Boscht-. omg'evi ng. Lomm. tuin, aa.ng. zi tjes,
Gr. serre. Fr. lcg.karner-s, xtr. W., electro PI'. keuken. Sterk
ver-I, pens.prijs na.a r gelang k a.met-s. Bij 1. verblijf of ge ....
zÎnsfol'lTI. na over-leg zeel' ma t ige prijzen.
rcnsjon ThcesclH'ukcl'iJ "KIYIE'fSHOEVE", te1. 260. Eig.
J. A. VOGEL, stro water. vall of f 3.50 p. d.

VROOTST NATUURBAH

op (Ie l'clnwo.

LOENE,."T V 1 llotel PeIlsimI "U}~
~1'1 e uwe. VRI.JENB}èRG", T~).

1511. Rustig en Geschut gelegen te.' midden der dermen-
bosscuon, 2 min, v, d. groote waterval. Pens.prijs 14.- .. Juli
en Aug. j 4-j 4,SO. Stro ,varnl en koud ,vater.

MONTFEH,LAND mag U niet. vergeten op
te nemen In Uw pro-

gTanl bij het opm. van Uw vacantiel1l. G. en g'oec1k. I-Iotels
en Pensions. Pensionnr. van f 2.25-f' 4.50. Vr. gr. toezen-
ding- va n genl. prosn. TIle-t schitter. foto's en be sch r, van
j)r.o~)tf(,Tl!l.lHl en orng, a.á.n hei Ve rkeetsbur. de ·V.V.V.
,.Bergh". Adres .JOS. HT~~D1UKS. Ze dda.m, Telef. 15.

M.)NTFERI ..A~TD In lII~lItrerlandschl' omg. m. 2000 H.A. bosch
en heide bij de 'Duit~che gr. Bondshotel "Berg & Bosch-
zicht". Alle k, str. w. W. & k , gr. tuin, garage, r-uime gesl.
serre met 60 zftpl. '31.'32-'34' ,erb .• vr, gr. prosp, gids en
fietsl-\:.. pe ns.p r, f ;-L50,-- VOQr- en nas. f 3.00.

J. VAN RAATJ, Zeddam (telp. 6 d. e. n.)
------- ._----- - --- -'---------
MO""'TTFERLA "TO Hotel'l'ension "lIE'!'

.:..,. ,1" lIION'rFERLAND"_ Het
ee n ig e hotel v, d. na.a.m en h. eenige d. g elegen is te m, d.
MontEer]. bosschen (2000 B.A.). Vrije wandel. Gelegen
op een heuvel (85 M.) waar "an af PI'. ver gaz; Bondshot.
A. N. W. B. Eig. bedien. K. m. stro d. Ba.dk Autogarage.
Prosp. op a.anvr. Tel. 44, 's Heerenberg, (d .. & n.)

G. A. BRUINS.

NOORDWI.'K a/ZEE.
Nederlands fraaiste

FamiUe-badplaats.
NOORDW. a/Z.e 2.75 P'. d. Voli. pens. plus

.:....:;; alle goede zorgen. "Duln
en Pa.f" een der gor. za leen, Tel. 194. Yr. pr-oap. Weekend f 6.

'NIJMEGEN Hotel_Café-RestauraJlt "Valkhof;'.
, LlI'" Logies met ontbijt variar 'f 1.50,

warrn & koud str-oomend Water. Het mootst gelegen Hotel
van Nijn1eg'on. Telefoon 8S8.

NUNSPEET BOSf~,. Jr.ei, Ze,~, Wei. Vraagt
, . . • gratIS 1111. en lijsten v. Hotels,
PensIons, Gem. Huizen en I(anlers. Bureau V.v.V; Laan 17.
Geïll gids fr. p, p, 58 ct.

NUNSPEET Pens. "Vale Ouwe", StationsI. 122,
Stro W., 3300 M2. tuin. V. en nos .

f 2.50 11f 3.-. 15/7 -21/8 f 3.50 à f 4.-. VI'. prosp. en foto's.

OIS'.fERWIJIr JUrt.! Bo schrauû , J. ROM-
~. PEL, Tel. 87. 011m. b. bos-

EIchen en vr:nnen, Stro w. Fjl_ 1. Badk. Pr-ima ref. I

OOSTERBEE~oonoor(I, tel. 52251.
~ l e kl. Familie Hotel, centro

verw. W. en k. stro w. OP a. k. Kam. m. privé bad en W.C.

RENKUM bij· Arn.helD' PeJlsjon Ber·
~ £l& g'PTeng", Land-

"de Ketjen ber'g'", f i-i ssche kan1ers, prtrna ke'uken, groote
tuin Prij" f ~.- p.p.p.d.

RENKUM" BEELSUM" DOOR-
WERTH Prachtig ygrieerend natuprschoon. Gids

gratis V.V.V., Dorpsstr. ·159, Renkum.
HEILOO Een ideaal woon- en vacantieoord. Zeer

gez. boachr ljke omgev. (pl.m. 90 H.A.)
.. met zee en duin in de rra.bijh. Vr. gr. gids en l'ensionlijst
aan het Secr. V.V.V. Slempad J 161, 'rel. 474 en 1174.

B'Ö~TEN HOTEL lIQLTERB:ERG, in onger,
na.tllUI'. Nj&llew Hoaf~eb. C..,lÜ.).·.Ver'w.

u,..t)!'<'e p(Lvl1.f. tel:i7-~"Oor ranl_ gereduc. jar-fj a,
DLA"'.CUlt-'I (GO~;) per:sion.'-'·i'-.,~-t .l\.ra1thJJ~~'n-

. }l(fu1,. El. Hr-ht , stro w, Tot 1 Juni
v.a. f 2.50. Prospectus op aanvraag. Tel. 442.

B1JSSUM Hotel Gooilan,I, Stationsweg 18-18.
. • Tel. 3724. Ruime kamers met c. 2.25,

ruime kamers m. p. 3.50. Diners 1.25. Koffietafe1 o.n.

nUISDUIN ....l'Iro.TNoor(jzecbad ,nnbU Den n er-
. Dl,. (Ier. Rusttg, strand. Afw. zee.

Gem. villa's vanaf f 17.50 p. week. Hotel-pension vanaf t 4
P. dag (met iribegrl p van zeebaden). Veel variatie voor Uw
weekend. Aanbevolen voor Uw vacantta. Vraagt geîl l. pro ..
spectus, N.V. ZeeiJad HUISDUINEN, tel. 263, Den Helder.

RIJSSEN OIo..,i T,rcnte). Bez. Rijssen - Rus-
. :. tig yacantieoord. pro orng ev., bosch en

hei; mpoie vergez. pr , zwerninf. met stro W. Gll,ede Hot, en
Pens: Int. b~ H, .l.!_E JONG, s,<n, V.Y.V_ Tel. 6~,

SCHEVENINGEN Kot.:.Pens; "DANORO"
t/o. ·tKUrhaus. W. & k.

stt'. W. Tel. 53.J78;l. B. Hot. A.1\.W.B. PI'. Familie Pension.

SCR, EVE. NINCEl'r-T Fanl.-JIot. "Zeernst"
U l' aan Zee gelegen. 100

Kamers, alle 111. stro V\TaJer. J..Iift èentr. verw., ga.ra.g e,
Tel. 553674. YerJaagde tarieHll. '

VALKENBURG (L.)
Bondshotel "Monopole" Tel. 39. 60 kamers.
Pensionprijs vanaf fl. 3.50, Weekend fl. 7.00.
Vraagt prospectus, Vrije autostalling. Eigen autocars.

-VALII'E"TBURG. not. Pens. ,.l'lenkerts-
... 1... rust" t.o. Rotspark.

Bondshot. Mod. Comf, Schitt. Serres. Gar. "rij. Prosp. 0»
aa.nvr. Tel. 122. Aanb .J. PREVOO-JE~~EKEXS.

................ " " .··· ..··············,,·· 11......... N•••••••••••• ••••••••• II •••••• ~ •••••••tI···..II II"•• ,.••• ~......... aar
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INBOEDEL VEILING
WEGENS STERFGEV ÀL.

Notaris LO:ê'lCQ DE JONG
te Beekbergen zal op Donder-
dag 31 1I1ej en Woensdag 13
~Iuni R.S. des narniddags 2 uur
in Hotel de Smittenberg· aldaar
hU inzet en toeslag ve ilen :

Het Lanûhuts, genaamd Ber-
kenrand, aan den Berg en Dal-
weg te Beekbergen met bosch.
81e1'- en moestuin, "boomgaard,
vijvers, tul nma.nswon ing , ga-
rage en groo te la.ridbouw-
schuur, groot ± ol Hectare, in 6
perceelen ter gTootte va.n +
H ••O Are tot 2'1. nectare, kO:
Iomrne n en massa,

Het huis, bevattende beneden
ha.ll, ~ kamers, badkamer, keu-
ken en groo ten k e.lder, en bo-
ven 4 ka.me rs en zolder, is
voorzien van electro licht, hoog-
gelegen "en heeft een schitte ...
rend vergezicht over de Veluwe.

Aan\'aarden en hetalen uiter-
lijk 1 Augustu. 1934, Bez ich ti-
g'ing OP vertoon va,n perrutsste-
biljet .al!e 'werkdagen, "an
2~5 uur;' Dinsdag' en Donder-
flag bo,1eridiep v.m. va n 1~-
12. Situatiekaarten. en per mrs-
siebiljetfen' \'erkrijg'baar ten
notarisl{antore.
IlIJlIltltlels uit do lHlllll le k~gr.j

oplaagcontT6le .ÏJJ

-:iUaalHlag 2S 310j 1931 en 2
volgQIHle <1agell, ten overst>;3t
yan Nota,'is J. C. A. :»üCJ·
XER tèn sterfhuize KelZer"-
gracht 680 bij de Vi.izels.tra,:;t
te Anlsterdan.1. "3,n den keull-
gen illbóeûol o.a. llagsl~tel1 d?c:l'
wijlen Notaris J_ Hl<: HJ,'\Xl\,
waarbij: .. 1':'\

Prachtige SCRILDERlJ '..
en lu·ent.en, tuin· en serrellleu;-·
belen, A1HF.UHLE~LEJ'\ 'l'E~,
antiel\:e ijs3lede, y]oerzeilen,
Deventer e.a. kleec1en, spiegels~
bronzen beelden, pendules, krif:)-
tallen, kronen en candelabres,
serviezen, ]iristal enz .. benByens
een keurig'l!) \'erzameHng :BO(h
ken, Plant. en l~l'uchtwerken.
Kijkdagen. Zaterdag en Zon-
dag' a.s. Yan 10~.. uur, 811
Zaterdag;ayond ,"an ï-81fz uur.

Genlustl'C9rc1e cat:llog'us à, 2il
cent vel']{ri,Ü~·bB.arhij de 'vei-
ling"direçUe Makelaa.r' G. rl'll€Oll.
BOIU, I{erkstraat ;:;10,-_...'\.._1l1ster-
dam. 9130

H. VAN DAM AZN. &
ZONEN makelaars c.s. be,
rü:hten ds"t de per 4 ,Juni
a.a. aangekondigde Vrijwil-
lige Ver]{oOpÜll?:van perceel
SARPlIA'l'lSTRAA'I' ;)1, te
Amsterdam

NIET DOOR GAATc
In dit kantoorgebouw zijn

thans zeermooie kantoor.
lokalen met centrale ver-
Warming

TE·HIJUR
De parterre-verdieping

leent zich voor zeervelo
doeleinden. Eventu eele ver-
bou"'ingen ann het pand in
Overleg met ver)Juurder t"
besprekûn.

Kadere inl. Yerstrekkell
bovengen().('mr]1J MakeJ:ull'S
Sarpl1atistri\at. 3~, Tele!'.
53400 (4 1ijnen),

9068

NOORWEGEN
JDEAL}J VnnNG REIZEN 12 DAGEN,·I 130.- en 100.·.
Alles inbegrepeu, ook uttsta.pjes, rooton.: bag·agetransport.

MODEL 726
Twillit sportmo.
del van prima
tea·rose satijn.
stof. Oploopend
bij de maag.
Prachtige
pas· 2 90
vorm •

MODEL 01931
Twilfit corselet'van
moderne broche.
stof. voorzien van
b~eede qebalei-
nèèrde binnenliand
Alleen 4.50
in rose

NAAR

EN~ELAND & SCHOTLAND
. voor een go~dkoope

U moet Londen -zien - maar wat daarna 7 De vroolijke
badplaatsen in het liefelijke Noord-Wales of aan de op-
wekkende Oostkust .... _. _' de, hislorische monumenten:
kathedralen, kasteelen, abdjje'n _.. ~.. het prachtige Meren-
district . _ .•. _ EdinbLitgh' en, de . Sèhotsche Hooglanden.
Route naar keuze met beroemde treinen: L N. E. R.
,,Flying Scotsman" of L M. S. "Royal Scot"_ Speciale
lage prijzen. DOorgaande biljetten van Nederland per
dag. en nachtdienst naar en van Harwich. Vraagt bij de
voornaamste reisbureault het geïllustreerde boekje der

LONDON & ~ORTH
EASTERNRAILWAY

en
LONDON MIDLAND
&SCOTTISHR~ILWAY

100.000 !hlele«,e" 100
RVIM

OOO
Betalende Abonné's •

VALKENBURG L. Hotel ",Prins
H d .·k.... Bondshotel A.~.W,B. - K.X.M.'-. TeL 37.en )'I • Alle kamers wa.rrn en koud stro water.
Centro verw, Gr, tuin. .Pens io npr , f l. 3.50; Y. 15 Juli tot 24
Aug. fI. 4.2:'. Ga.ra.ge vri]. V'r. Prosp.
---~-------_.-------- _._-------
VALKENBURG Hotel Vonckeu.
Bondshotel A.N.'V,B. Tel. 72. 80 kamers, alle m. stro water.
Groote moderne inrichting. Pens.pr. 15 Jull-20 Aug. f 4.-_
voor- en na.seizoen !3.25. Aparte bediening. Garage vrij.
Vraagt nrcspectus.

keur " dell IUIDZ01\IERN A(;HTREI'S 13 .JUNI.
op goud VOLK03UJN HELDERE N.A.CH1'EN.

000r10011811d vertrek eIken Woe nsdag , Hoogst. 20 deelnemers,
Publiciteit, VER'l'REKD.t\.,!'l]M IN .TU~I 6, IS, 20 en 27 .TUNI.

Reisbureau "Vildng" - Amsterdam' - Stadhouderskade 71
••••••• 11 •••••••••••• 111 Vraagt rijk geï ll. brochure. Tel. 21291, OOK PRIY1!~ REIZE.N.
•• I!1 ••• !11 •• , •• ~~'II' ••• III •• • .. • ".IIJ."''' ' 5133i!:::::::::::;::::::;S55 :::::::5:!:;

VlG'LP Hotel·Pension ,oN euer nugeu", Bonds-Hotel.
.J[lj • B. stal. Tel. 32826. ing. Beekhuizen. Bosschen.

W. en k. stro W. Alle k. Y. en n. seiz. f 4.- p. d. Juli & Aug.
f 5.- p.d Garage vrij. J, J. VAK OOSTEROM. Cuisinier.

____ ~ D44131 HOLLAN~e~~r~; a~~,~~~O~~o~~~;~:: )Ia~~'51594. II
"oor !I. ie WJo;EJ~ 6EPROLOXGEERD

STADSSClIOUWnURG DE JUSTITIE VERGIST ZICH NIET!!
K.Y. Allist. rrooueehrel.epll-
Art. L. v. Dals\lm-DeÏreSne. I ' EXSE::IIRJ,E FIEXTlE DE LA. MAR I

ZOll(lagllü(]dag 2 Uur Pro d. pI. f 0,58-( 2.25. alle rechten in be gr.
ZOll<la"a yond S~4 uur ~"S~8

2 Gemeent. Volksv_ • luc

DE 3 STUIVERS
OPERA

Léidscheplein- Theater
'rel. 30909.

lederen avond 8.30 uur.
Kog slech ts korten tlj'l!

RUDOLF NELSOX's
SUCCJ::8-R,EVlJE

,,1000
TAKTE NELSON"
(..Vrouwen kijken naar U")

o.a,: de filn1kolllieken
lIlax Ehrlich, I,urt Lillen.
Prijzen f 1.- tot f 2.60
(belasting in iJegrepen).

Retourbiljetten In Engeland een Penny per mijl

RUIM

Voll~dlge llezettillg'.
l\IIonteering en 111uziek.

f 1:24, O.SS, 0.64, alles inbegr.
Alg. plaat~b"spr, "allaf

Vrijdag.

VLIELA~D Noor-daeeba.d Badhotel bij zee
.1,. • en bosch. Stro w, Electr. licht.

Bill. tar. Gem. hulsjes te huur. Dir. Zeebad T'elef, 1.

WASSVNAAR voor rust en herstel kiest
Dl . men Huize ..Klim·Op", schit-

terE'nd gC:leg:en, f ~,i10 p cl Tel. ïlG125. Dir. Zr. N. Timmers.

WI.JK AAN ZEE. .vanbevote n Pens lons t

-,,""\'-C!itrJ'itniuH, tel. 300S. Voo rt ljd f 1.-, Reizoen f 5'-0
~.Oe /_rUill'}fll·~H, tel. ::021. Prijzen va n f 3.- t. f 4.50.
,,1'\0l1ue"i.lnek", tel. :J02~. Vet. v.af f 3.~5, seizoen v.a ï f 4.00.
,,'fJlen" b.. d. Tennisbanen, v.t, f 3..-, ~·eiz. f 4.- - f 4.:10.
HHe Got'tle", Yoort. f 'J.- - f 3.50, seiz. f 3.50 - f 4.;)0.
,,-,,rHhelnllua", Yoort. f 3.-, setz. f 3.- - f 4.~O.

WIJK AA""-;-Z..vEHet meest aan te bevelen
1,. r... adres is het sedert 1903 .

bestaaride Ho tet-Pe nsto n ]\"enllemerdllin onder nieuwe
directie. Prijzen zeer billijk. Prima Pen~ion en consun1ptie .

WIJK AAN ZEE .Klei'!. z wttsertauu, Zee-
en Natuurseh. Rus t en

Eerrv. Goede Pens. Keur. Gern, won. Yr. gr. gids. Bur. V.v.V.

WOLFHEZE Oosterbeek. Hotel Wolfheze,
• telef. 5~298. Schilderachtig

vr-iendcl ijk gelegen Familie-Hotel. Pensionprijs f 5.- à
f 6.- p, el. p, p. Voo r groote families bij overeenkomst,

C. OGTEllOP, Directeur.

ZA,."TDVOORT Hote]~Pension ,.CJI8rma",
.1,. • Zeeat ra.a t 20-22. Telef. HS.

ln de onmiddellijke nabijh, "an Strand en Spoorw.ata.tion.
Pro keuk. Stro w. in alle kam. Voor , en nas. f 3.-, hoogs .
f 4.- à f 4.50 p.p. en p.d,

• • GRAND-THÉÁTRE
SCHOUWBURGEN :'11111111111 III I III III I!: root Nederl. Tooneel : _' ••_ ••_ ••_11::"1I ENZ. r 1= HEDEN EN YOLGENDE AVOXHEN 8.15 UUR = CENTRAAL THEATER I

" "\'1 ....... L L Y ~:~e:18:~~ 8~1;~:iI-.tV ~ Laatste Voorstellingen •

P~~!!!~~!~~O,U,~~~~G,~.! "!E'~"n~l!AI~ PFEFFÊRMüHLE!

I
_. BOEYENWEREJ,H! : . ~I..H U ~.'~'I~ 0 T • Medewerkenderi: • ~ onder leiding, van I

lU • jUarj@ TaR ,,"~e~tcrll_OT.en. l\Ial'ic Sophie Natllnsius, - EI·ika Mann

l : Frits 'Vnn Dijk, JaIl 'l'.ll1!JlgS. Rob Geroerds. nails: . • •lUL "PSTUII' - '·nn ,~Iee~h~, ·)',aul Hut, Rie!lk Brouwer, e.a. -I.!.:,OKH·AG 2.t:i ~IATINÉ:J·
.... 1:9'. In< ;: .. Reid ...: ,lOMAN DE }\[EESTER._ • gen nrminderde prijzen.

.. .. 111111 ·Frijzen van to.;;0-!2.~ (rechten inbegr.) 111111: •• _"_1._.'
6152 9233 90i6 DllD

ideaal Dr. strand.
Pracht. omg, Wa.n-

delingen. Golfl. (18 boles). Graveltennisb. Strand- en
kinderf. \Vandelpark met vijver, kinderspeeltuin, vogel-
huis, enz. 'rel. dag- en nachto. Hötels, Pensions en Gem.
huizen, inxer, naar de eischen d. t. Gratis in]. hij bet
Inf. Bur, V.V.V., Stationsplein. Zan(h'oort, Teler. H2_

ZANDVUORT-BAD

ZANDVUUR1.'-BAD
DOTEL ~.,BEAU SITE""

Geh. vrij gel. a. zee. Mad. cornt., pro keuken, gar. Be7..
Restaur. "Zuiderbad". dez. Directie. Tel. 10. H. A. KLEIN.

ZANDVOORT. }'am. Pe n slon ..Beau Séjou!'_
RadhUIRpI. 1 t 0 "G1'oot-

Badhuis". '·oort. gered. pl'. Bijz. aanbe". Y. Fam., m. zitko

ZANDVOORT Carlton-Family-HoteL
Voorseizoen spec. condo Aanbevelend A. v. d. VOORDE:N.

ZANDVOORT. Pens, Magdalena_ GiM.
pens. f 2.50 p. d. tot half

Juli. Degel. keuk., karn. met stro water. Dr. Smitstr. 6.
~. KOO:àfE~.------~--------------------_.------ZAND"'-OORT Pensj(lD ,.~·1torja". Zeestraat

• 43, T'elef. 1.,3. 'V, en k. stro w.
Pro keuken, Yóór- en na sel z. f 2.;JO-f ;}.50, hoog se iz. f ~taO-
f 4.:;0.

ZANDVOORT Penston ,,'~LAK BIJ ZEE",
• Hoogeweg nO. Stro w. 0, a. k.

Goede ref, Pro Pension v.a. f:1 p.jr.p.d, Weekend tot )'Ldag
rt. ontb. f I'L-.

ZEIST. Komt naar Zeist. Schoone pl. en boschr,
orng: Gemeub. woning en pensiongids met

bijz.h, g ra t is, Kl. gids 2;; ct. Gr. pro gids 75 ct. fr. op aanvr.
Bureau V. V. V. 2e Dorpsetra at, Tel. 11. Giro 61609.

ZOIJTDLANDE Y. V. V. Heerlijk Zuider-
.J[lj strand. Rustige omgeving.

Vr i] en kosteloos baden. Gratis gids. Duinweg 43.

CARRÉ
DEDEN, ZATERDAG E~
ZOND.-\.GAVOND 8 u.

Zondagmiddag 2 U. laatste voorst.

BlACAMAN
ZOND.-\.G1UIDDAG 2 U.

MATINÉE
VERMINDERDE PRIJZEN

- Een ongehoorde Lachavond
MET

COR RUYS als SALLY WEGLOOP
tot en Diet 31 lUei 's

RIKA HOPPER
A,-ouds 8.15

THEATER
I'-oor de paUZf": .,.DOLLE lUAAN"

COR RUTS, LorIS HE BREE. LILY BOrW)fEESTER e.a.

-Zomerpr. 0.75-2.45 Rechteu iubegr.
XTS45

Zater(l.
26 lI-lei
8 uur

populair
2,· - 0.30

pl. r.

M.l\.RIA ELSNER

K.Y. Amst~rd8ms('be TooneelTereenlging
,Art. leiding A. Y. Dalsum en A. Defresne.

SOste TEVENS SLUITINGSVOORST,

PDAEA
N78V2 yall }'rJt7. ,'on linruh. Regie A. v. Dalsum.

FRITZ HIRSCH OPERETIEMaandag
28 De groote Operette-schlager \'an Kálmán.

FtiR DlCH

MARIE LOUISE.
Dinsdag

29
·Woensdag

30
Mei In de titelrol als gast:

8 uur

slechts 11
opvoerill'

gen..

Persoonlijk optreden van Fritz Hirsch.

"ZOMERPBIJZEN:
f. 2,50 tot f. 0,50 + bel.

Be'pr. da!l'. Y. 10-3. Tel. a!9~2.
. , , . -.'. . '. .. ,~ .

... .' ',. ' . - .

5148


