
Voorlopige federale 
raad geïnstalleerd 

(' 
Museum op sleeptouw. 

In Juni van dit jaar 
zal tijdens de algemene 
vergadering van de op
voedkundige-, weten
schappelijke- en culture
Je organisatie der Unes
co een museum in een 
gesleept schip te Parijs 
aankomen. 

Vier plaatsen VOOr de Republiek vrijgehouden. 
DlnAdag la In een klein zaaltje van het &,ebouw van de voor

>naUge Volksraad te Batavla, tbans gebrulkt als hoofdl<l\'ar
tler van het K.L Ol door dr. van l\look de ,,"oorloplge Fedo.ra~ 
Je Regering "oor Indonesië" lneesteld. 

Leden "an de federale raad zijn: Raden Abdoelkadlr \Vlnd
jojoatmodJo, mr. Tenngkoe D..., El Karnaln, prof. P. A. 
Hoe 5eln Djajaclln1ngrat, dr. J. E. Karamoy, Pangeran KaT
tanegers., Raden Soerla antoso en DL \VJsaksono \Vlrjodl

Het betreft hier een 
tentoonstelling. die geor-
ganiseerd werd door het 
n:uscum voor kinderen 
te \Vasbington en waar 
voorwemen, boeken en 
films te zien zijn, die de 
Amerikaanse kinderen 
in kleine plaatsjes 'n in
druk geven van het le
ven van kinderen in 811-

hardjo. 

Verwerpt Djocja de 
Nederlandse voorstellen? 
Hoessein Djajadlnlngrat zal 

lI'aarscbijnlijk tot president ge· 
kozen worden. 

Volgens gezaghebbende Ne· 
derlandse bron zouden vier ze
lels aan de republiek worden 
toegewezen, indien deze de Ne
derfandse voorwaarden zou 
aanvaarden. In dat geval zou 
de voorlopige regering uit 
twaalf leden bestaan. 

De ceremonie duurde vijt en 
twintig mJnuten. 

Dr. van Mook, die de instal-
1aUeredc uitsprak, zeide o.m. 
dat de installatie slechts een 
eenvoudig begin is. 

Wanneer ik mij afvraag 
waarom Wij tezamen deze taak 
aanvaarden, aldus dr. Van 
Mook, dan Zijn er twee rede
nen. In de eerste plaats vormt 
Bamenwerking tussen Indone
oiërs en Nederlanders de 
grondslag voor de op»ouw van 
liet land en in de tweede plaats 
omdat wij tenslotte beseften 
hoezeer harde arbeid nodig zal 
"Ifn om dit land stevige grond
Ilagen te verschaffen. 

Dr. van Mook zeide verder, 
dat het de eerste plicht zal 
aijn, vorm, taak en werkwijze 
\'an deze centrale organisatie, 
tezamen met de bestaande or
ganen, te ontwerpen en haar 
fntrede in de dagelijkse arbeid 
der regering te organiseren. 

DE BESPREKINGEN IN 
DJOCJA. 

Over de zeer belangrijke be
sprekingen van de Commissie 
van Goede Diensten met de 
hoogste republikeinse leiders 
te Djocja is nog geen nieuws 
te melden. 

Volgens Antara heerst in 
welingeUcJtte republikeinse 
kringen te DjocJakarta. de 
mening. dat de republikeinse 
regering haar standpunt zal 
handhaven en do Nederlandse 
\'oorsteUen met betrekking tot 
wapen8tllstand en politiek se
coord niet zal aanvaarden. 

commissie voor de order 
"Staakt het vuren", zal naar 
Djocja vertrekken, naar men 
vermoedt om met de Repub1t
keinen besprekingen te voeren. 

FEDERALE RAAD. 

" dere landen. 

Twintig jaar geëist tegen 
. "Schrik van Helgoland". 

In het beslult van de luite
nant gouverneur-generaal met 
betrekking tot de vormlng 
van de voorloptre federale De procureur-fiscaal bij het 
raad voor Indonesu~ wordt on- bijzonder gerechtshof te Am
der mer bepaald: Dat de raad sterdam eiste DlIlS' dag 20 I'aar 
tot taak zal hebben de voor-
bereJdlnf' in overleg met de tegen de 47-jarige monteur 
luitenan gouverner-gene- Eickhof, bekend als "de 
raai, van de vorming van. de schrik van Helgoland". Be. 
voorlopige .~ederale regermg schuldigde had in dienst van 
van Indonesie. d Kr· . I I· .. 

Als achtste lid van de voor-· e lmma po lzel meen ge-
loplge federale raad zal wor-I vangenkamp op Helgoland 
den benoemd de heer SmawJ, vercchillende Nederlanders 
uit Oost-Indonesië. geterroriseerd. 

TWEEDE KAMER 

Spoor en autobus 
als concurrenten 

Vaarverbod voor 's Zondags gevraagd. 

Geheime tarieven! verklaart dat bij de onderne
mers van het wegverkeer de 

De Tweede Kamer heert ogen open gegaan zijn voor Je 
Dinsdagmiddag een begin ge- grote gevaren, welke gelegen 
maakt met de behandeling van zijn in de voorgenomen oplos
de begroting van verkeer en sing. Spr. wenst een einde te 
waterstaat. maken aan de vaststelling van 

De heer Schilthuis (Arb.) lage tarieven door de spoor
wijst O.m. op de moeilijkheden wegen om de ondernemers in 
wanneer er busdiens ten zijn dle het vervoer langs de weg docru 
parallel lopen met de spoor~ te drukken. Voor de binnen· 
wegen ot dochterondernemin- scheepvaart vraagt de heer 
gen ervan. Busdiensten mogen van Dis een vaarverbod. op 
z.i. alleen verdrongen worden Zondag, evenals voor de piel
als dit gemotiveerd ts b.v. ziervaartuigen. 
door oneconomisch vervoer. De heer de Groot (C.P.N.) 
Het moet niet een kwestie van bespreekt de arbeidsvoorwaar
beschenn1ng der Spoorwegen den en bedrijfstoestanden bij 
worden. det Nederlandse Spoorwegen, 

De heer Haek (Vrijh.) merkt waartegen hij bezwaren ont~ 
op, dat er geruchten zijn, dat wikkelt. 
er niet steeds de grootste har- De heer Maenen (K.V.P.) 
monie heerst onder de amb- stelt de belangrijkheid van de 
tenaren ten departemente. Dit taak van de Ned. Spoorwegen 

Het K.I.S. besprak de uitno- moet de aandacht van de mi- ln economisch opzicht in het 
diglng van de republiek aan de nister hebben. Spr. constateert licht. Bij iedere coördinatie van 
ml.nister-president van Oost. verder gebrek aan homogeni-

I 
het verkeer moet daannede re~ 

tndonOMië om een bezoek aan teit tussen de vervoeronder- kening worden gehouden. Spr. 
0Jocja te brengen. Besloten nemers. Het tarievensystcem vraa~ zich at. of het wel aan· 
werd deze uitnodiging niet te I acht hU niet bevorderLUk voor bevelmg verdient, dat de N. S . 
aruwaardeD. Van dit besluit is een goede bedlijrsvoerlng. ZÜII zo'n groot aandeel nemen in 
de repubUek reeds telegra. ideaal zou,zijn : drie tarieven, het wegverkeer. 
Cisch op de hoogte gesteld. voor rail-, weg- en blnnen- KILOi\fETERKAARTEN. 

vaartvervoer. Spr. bepleit weder invoering 
NAAR DJOCJA. De heer Serrarens (I<. V.P.), van kilometerkaarten. Verder 

Jhr. van Vredenburch, voor- me~kt op, dat in 0!l8 land de vraagt hij aandacht voor ge
zitter \'an de Ned. technische tenng naar de nermg gezet zinstarieven, zoals die ook in 

moet worden. Belgiö en Frankrijk bestaan. 
VLIEG VELDEN. Tegen zes uur schorst de 

Berven behandelde 
S!alln niet. 

BU zijn aankomst tc Helsin· 
ki. heett de Zweedse prof. Ells 
Berven verklaard, dat hij een 
van de maarschalken van de 
Sowjet-Unie had behandeld. 
Op de vraag of het StaUn be
t rof, antwoordde hij: .,Neen. 
doch ik kan de Identiteit van 
mijn patlf!nt niet bekend ma· 
leen" . 

HÜ voegde er aan toe, dat 
due alln een tamelijk ongewo
J1 ~ vorm van huidkanker leed, 
doch dat hij nict In onmiddel
lijle levensgevaar verleeerde. 

Voorts zeide Serven, dat zUn 
llatiënt een maarschalk van 
het tankcorps was. Hij ontken
de catcgprtsch, dat het een 
vooraanstaande politicus zou 
zijn. 

Wijzende op de honger naar 
terreinen voor de luchtvaart, 
die z.i. verontrustend is, 
vraagt spr. of voor het binnen
lands verkeer het vliegtuig 
nog wel verantwoord is. als 
straks de treinen met 125 km. 
vaart door het land gaan. De 
uitgaven voor vliegvelden zijn 
doorgaans uitgaven à fonds 
perdu. Met verwijzing naar de 
procedure inzake het v}i('O'Vcld 
Twente vraagt spr. ot de boe~ 
ren spoedig hun grond terug 
krijgen. . 
De heer van der Zaal (A.-R.) , 

dringt er op aan de geheime 
tarieven der spoorwegen beo 
leend te maken. Ten aanzien 
van de Zondagsdienst bij de 
binnenscheepvaart is spr. door 
de minister teleurgesteld. 

VAREN OP ZONDAG. 
De . beer van Dis (S. G.), 

"Pelgrims" naar Palestina 
EDERLAND BESLIST NIET IN EEN 

INTERNATIONALE STRIjDMACHT_ 

nltlatlef overgelaten 
aan de Veiligheidsraad 

Hoezeer het prestige van de 
organisatie der Verenigde Na
ties gemoeid is met een goede 
aCloop van de Palestlna-verde· 
Ilng, is opnieuw gebleken op de 
dag waarop de commt~Rie van 
\'ijf voor PalesUna 15 getnstal
leent 

De. leden van de eommlssle 
kozen de specialist op het ge
bied van Palestina, de Tsjech 
Kart Lisieky, tot voorzitter. De 
vier andere leden zijn Per Fe
derspiel (Denemarken). Vln
cento J. Franclsco (PhlllPPÜ' 
nen). Eduardo Morgan (Pana
ma) en Raul Dicz de Medina 
(Bollvl~). 

HET KERNPROBLEElI. 
Lisicky wees in zijn ope

ningsredo op het kernpro
bleem: de mocilijkJleid, het 
\Ierdelingsplan in de practijk 
ultgevoe:rd te krijgen. ,.Men 
I{an geen wonderen verwach· 
ten", %0 zei hij, "van vijt een
zame pelgrims. die tot dusver 
met n[ets anders dan de vlag 
van de Ver. Naties, een voor
zittershamer en moreel gezag 
gewapend zijn". Dit was een 
duidelijke zlnopellng op de 
kwestie van een Ln1crnaUonale 
.trtjdmacht om eventueel aan 

de besluiten der V. N. kracht 
bij te zetten. 

GERUCHTEN. 

Zoals reeds gemeJd ver
lu1dde enke1e dagen geleden. 
dat Tryg'\'e Llo ecn aantal 
kleine mogendheden, waar· 
onder Nederland. zou gepolst 
hebben ten aanz!en van het 
afstaan van strijdkrachten 
als onderdeel van een inter
nationale ma.cht ln Pale8ti
na. Bet secretariaat der Ver. 
Xattes beeft dit thans met 
Ilo grootste nadrUk ontleent. 

Declnemlng van Nederland 
!lI..:m een dergeltjke macht 
Illoet a priorI uitgesloten 
worden geacht. Nog afgeden 
vun de buhllgo milItaire ver· 
plichtlngen \lan Nederland 
Is men te Lake Succe&, una
niem van oordeel, dat de 
bRnden tussen Nederland en 
d Mohammedaanso "olke
ren \'ao Indonesië een deel
hebben van Netlerland aan 
een internationale IloUtle· 
macht In Palestina ultsluJ· 
ten. 
Leden der commissie hebben 

verklaard, dat zij elk initiatief 
voor een internationale strijd
macht aan de Veiligheidsraad 
wensen te laten. 

Men \'erwacht nlet dat de 
commissie binnenkort reeds 
naar Palestina zal vertrekken. 

voorzitter de vergadering tot 
Woensdagmiddag één uur. 

Ruzie in de Franse 
Nationale Vergadering. 

HERRIOT VOORZl'lTER 
Vijftigrechse afgevaardigde 

den verlieten Dinsdag de Fran
se naUonale vergadering uit 
protest tegen de rede van 
Marcel Cachln. de 86-jarige 
leider van de Franse commu· 
nisten. Volgens de traditie moet 
de oudsfe afgevaardigde 
- In dl t geval Cachln - de 
eerste vergadering van de 
nieuwe zitting openen met een 
rede over de toestand in het 
algemeen. chter zonder daar
bij polernJsche kwesties aan te 
roeren. Cachin hield zIch wat 
dIt laatste betreft niet aan de 
tra~ttie en schetste de, p.ollUek 
van zijn parij. Toen nu aan
drong op het nemen van stap
pen ter beëindiging van de 
oorlogen In Griekenland, Indo
China en Indonesië. barstte een 
tumult los en verHeten de 
rechtse afgevaardigden onder 
luld protestgeroep de zaal. De 
communisten stonden op en 
juichten Cachin luide toe. 

De leider van de Franse 
radicalen, Edouard Bcrriot, 1.5 
berkozen als voorzJtter van de 
nationale vergadering. HU 
lueeg 317 stemmen, ten\'UI 
l74 stemmen werden uitge
bracht op de enige andere can
dJdaat, de communJst RaouJ 
Cala&. 

In de raad van de Republiek 
werd Gaston Monnerville (Ra
dicaal) als voorzitter herkozen 
met 194 stemmen. De commu
nist Marrane kreeg 75 stem
men. 

In Italië offensief van 
links In zicht. 

John Talbot, Reuters corres
pondent, seint, dat het uiterst 
11nlese kamp in Italië zich aan 
het organiseren is voor een de
finitieve poging tot het Ln han
den krijgen van de macht. De 
onlangs plaats gevonden op
richtLng van het "Democra
tisch front van vrijheid, vrede 
en arbeid", onder steun van de 
extreme socialisten van Pic
tro Mcnni. wordt beschouwd 
als een eerste stap van links 
in de politieke strijd. TogUatU. 
de leider van de ltallaanse 
communisten. schijnt het voor
bee1d van Tito gevoJgd te heb
berL Tito ging namelijk de par
tijen "oorbij en riep vertegen· 
woordigers van verschillende 
categorieën van arbeiders in 
de regering. 

Het plan-Marshall. 
DE OPPOSITIE KO~lT LOS. NIEUWS UIT ZEELAND 

Anderson, de Amerikaanse 
minister van landbouw, heeft 
verklaard. dat het Marshall
plan voor lange tijd zijn nut 
voór Amerika. zou afwerpen. 
Het gaat hier om de vestiging 
van een duurzame vrede. 

Anderson gaf de cijfers, 
waaruit bleek dat het lopende 
program voor de export van 
tarwe uit de V.S. vorderde. 
Volgens hem zou de export van 
tarwe geen al te grote risico's 
voor de V.S. inhouden. 
Een ~ehelme bijeenkomst van 

senatoren is het eerste teken 
van georganiseerde oppositie 
tegen het plan-Marshall in het 
Amerikaanse congres. Men be
sloot te trachten het hulp be
drag "aanzienlijk" te verlagen. 

De Republikein Bradley, 
heeft Jn het Amerikaanse H l; S 
van Afgevaardigden verklaard, 
dat het voorstel van Marshall 
om 600 Amerikaanse schepen 
aan Europese landen over te 
dragen een bedreiging van de 
nationale veiligheid en ' een 
ramp voor de Amerikaanse 
koopvaardijvloot betekent. 

Drie mogendheden
conferentIe te Berlijn? 

Van gezaghebbende zijdp. 
wordt vernomen, dat binnen
kort wellicht besprekingen tus· 
sen de drie mogendheden te 
Berlijn zullen worden gevoerd. 
tijdens welke de Franse rege~ 
ring op de hoogte zou worden 
gesteld van de huidige practijk 
der administratie van de Brits
Amerikaanse zOne en die wel
ke voor de toekomst is uitge
stippeld. 

Snelle was van de Maas. 
Sedert Dinsdagmiddag is de 

Maas bij Maastricht snel gaan 
wassen. Het water steeg bin
nen enkele uren ruim 50 cen
timeter. 

Donderdag debark.tie 
de "Grote Beer". 

van 

De herverkaveling van 
Walcheren. 

BENOEMING VAN DE 

COMMISSIE. 

Tot leden van de Herverka
velingscommissie voor Wal
cheren zullen dezer dagen be
noemd worden de heren mr. 
A. J. van der Weel, lid van 
Ged. Staten, te Middelburg, 
voorzitter; ir. C. W. C. van 
Beekom, Rijkslandbouwconsu
lent voor Zeeland te Goes; A. 
W. Cevaa~ landbouwer te 
Grijpskerke; A. Geschiere 
JHm.., landbouwer te Grijps
kerke; ir. R. van Hees, Rijks
consulent grond- en pachtza~ 
ken in Zeeland; ir. T. Hey
blom, hoofdingenieur-direc
teur van de Rijkswaterstaat 
voor Zeeland te Middelburgj 
D. Kasse, landbouwer te Vee
re; D. Kodde, burgemeester 
en landbouwer te Zoutelande; 
mr. dr. R. W. Graaf van Lyn
den, benoemd voorzitter van 
de Polder Walcheren .n 
grondeigenaar t e Oostkapelle; 
P. Ovaa, landbouwer te Rit
them; W. Ova3\ tuinder te 
Koudekerke; ir. H. D. J. Swa
ters, hoofdingenieur van de 
Provo waterstaat in Zeeland 
te Middelburg; P. Verhage, 
landarbeider te Westkapelle: 
ir. M. de Vink, directeur van 
de Prov. Planologische Dienst 
voor Zeeland te Middelburg; 
C. Zwagerrnan, Rijkszuivel· 
consulent voor Zeeland, te
vens belast met veeteeltaan
gelegenheden te Middelburg. 

De bedrijlscredieten voor de 
Zeeuwse landbouw. 

Visaanvoer in October. 
Zeeland aan de spits. 

Volgens een opgave van het 
Centraal Bureau voor de Sta
tistiek bedroeg de aanvoer van 
vis, afkomstig van de zeevis
serij in October 1947 32 mll
lioen kg. 

Uit deze opgave blijkt. dat 
van de kustwateren de Zeeuw
se stromen de grootste vangst 
opleverden, met 8 .9 mUlioen 
kg. mosselen, 14.500 kg. bot, 
4000 kg. rog. 400.000 kg. gar
nalen, 162.000 kg. oesters, 6000 
kg. alikruik, 4000 kg. wulk, 
306.000 kg. garnalennest en 
vispuf en 30.000 kg. slippers. 

De oesterverzending beliep 
1.7 millioen stuks. Hiervan na
men Nederland 365.000 stuks, 
België 1.1 millioen stuks, 
Groot-Brittannië 186.000 stuks. 
Zwitserland 32.000 stuks en 
!'sjecho-Slowakije 1000 stuks. 

Tholen leverde 284.000 stuks, 
Bruinisse 12.000 stuks, Wemel
dinge 26.000 stuks, Yerseke 1,3 
millioen stuks en Bergen op 
Zoom 71.000 stuks. 

Stormschade. 
Gisteren woedde er een 

storm aan de Nederlandse 
kust. Op Walcheren bereikte 
de wind een gemiddelde snel
heid van 60 lcm. Veel schade 
heeft de storm niet aangericht. 
Een grote winkelruit van het 
gasbedrijf-filiaal aan de WH· 
helminastraat te Vlissingen 
moest het echter ontgelden. Op 
het Betje Wolffplein smeet de 
\vtnd een zware rioolbuis van 
een wagen op smat aan stuk
ken. Enkele IJmuidense vissers 
vonden het te bar op zee en 
zochten met hun treilers een 
heenkomen in de haven van 
Vliss!ngen. 

BOOTDlENST. 

Harwich-boot "Accrington", 
die onderweg was van Antwer
pen naar Engeland, tussen 
Terneuzen en Borssele bij boei 
no. 4 op de Suikerplaat. Met 
sleepboothulp slaagde het schip 
er echter in de loop van de 
nacht reeds in om vlot te ko
men. 

Nog een tweede schip raak
te in moeilijkheden. nl. het 
3000 ton meten de Noorse 
vrachtschip "Gennau in de 
Wielingen, dat ongeveer 5 mijl 
ten W. van Vlissingen, op een 
wrak, gestoten. Het slaagde er 
echter in op eigen kracht bin
nen te lopen. Het schip heeft 
een lek in een der ruimen en 
een In de olietank. 

Zeeuwse militairen 
keren terug. 

Met het s.s. ..Volendam" t 
dat 26 Jan. te Rotterdam 
wordt verwacht zullen de vol
gende Zeeuwen 'terugkeren uit 
Indonesië: 

Korp. H. Kodde, Vlissingen, 
sgt. maj. C. Bauwer, Kruinin
gen, Marn. L. van den Berg, 
Vlissingen, kpl. J. J. F. Boo
kelaar

k 
Goes, kpl. C. Davidse, 

MlddelDurg. kpl. A. F. Ch. v. 
Egeraat, VUssingen, kpl. G. F. 
J. Fuchs, Middelburg, Marn. L. 
Ovaa, Zoutelande, sgt. A. F. 
Parren, Middelburg, kpl. C. de 
Plas, Vlissingen, Marn. M. 
Piasse, Kamperland, Marn. G. 
Rejack, Vlissingen, Marn. M. 
J. RObijn, Goes, Mam. C. de 
Wilde, Colijnsplaat korp. M. K. 
de Wilde, OUd-Vossemeer, 
mam. J. G. Wouters, Middel· 
burg, mam. C. van Wijnen, 
Vlissingen, Bott. P. J. Contant, 
Middelburg, stoker J. M. Jo
ziasse, Vlissingen, sergt. C. 
Janse, 0;· en W.-Souburg. 

Discussie over diens! 
openbare werken 

Bevel.nden. 
De Goese gemeenteraad 

Onvoorziene omstandigheden 
voorbehouden. zal de debarka
Ue van het hospitaalschip 
.. Grote Beer" met aan boord 
ongeveer 650 terugkerende mi
litairen uit Ned. Indië, een 
aanvang nemen op Donderdag· 
morgen 15 Januari te 9.00 uur 
aan de Javakade te Amster
dam. 

Ons bericht over de bijzon
dere bedrij fscredieten voor de 
Zeeuwse boeren, behoeft in 
zoverre aanvulling, dat deze 
credieten, zoals trouwens wel 
duidelijk was" alleen gelden I 
voor gedupeerde landbou~ 
wers. 

Ook de Prov. Stoomboot
diensten ondervonden stagna
tie ten gevolge van de stonn. 
Nadat reeds vroeger op de dag 
de dienst Veere-Kamperland 
was gestaakt, moest in de loop 
van de avond VUssingen
Breskens onderbroken worden. 
Van het overzetten van auto's 
was echter de gehele dag al 
geen sprake geweest. 

SCHEPEN AAN DE 
GROND. 

Omstreeks half tien liep de 

kreeg Dinsdagavond in zijn 
eerste openbare vergadering in 
het nleuwen jaar een lijvige 
agenda te verwerken, welker 
behandeling vier uur in beslag 
nam. Langdurig werd gediscus
sieerd over het vorstel van 
B. enW. om mede te werken 
tot opheffing der gemeenschap
pelljke regeling betreffende 
bouw- en woningtoezicht en 
toezicht op gemeentewerken 
op Z. enN. ~eveland. Tenslotte 
werd dit voorstel aangenomen 
met de stemmen van de P.v. 
d.A. en de K.V.P. tegen. Beslo
ten werd een crediet van f 1000 
toe te staan voor de samenstel
ling van een plan voor de bouw 
van een tehUls voor ouden van 
dagen. Voor één jaar zal het 
tot nu toe voor de Stichting 
Herstel Zeeland 1945 toege
subsidie gegeven worden voor 
de Stichting Zeeland voor 
Maatschapeltjk en. Cultureel 
Werk en het Eeon. Technol. 
Instituut. Aangenomen werd 
verder O.m. het vorstel betref
fende restauratie van het klok· 
kenspel. 

WALCHEREN 
Doopsgezind tehuis voor 
bejaarden te Middelburg. 
Een flink herenhui~ aan de 

Oude Vlissingse weg wacht op 
zijn nieuwe bestemming. 

Er béstaan plannen - en ZP 
zijn al in een v~rgevorderd sta
dium - er een klein eenvoudig 
rusthuis van te maken. in de 
eterste plaats bestemd voor 
oudere Zeeuwse • Doopsgezin· 
den, maar verder, zover de 
ruimte dat toelaat, voor ieder. 
die er zich thuis kan voe1en. 

Ot deze plannen doorgang 
zullen vinden. hangt er in de 
eerste plaats van af, of zich 
genoeg toekomstige bewoners 
aanmelden. 

\Vle nadere inlichtingen 
wenst, kan zich daartoe, bij 
voorkeur schriftelijk, wenden 
tot mejuffrouw Dr. A. H. A. 
Bakker, Doopsgezind predi
kante te Middelburg. 

Voorbarige ganzen. 
De Bilt voorspelt .. ongc

woon zachte temperatuur voor 
de tijd van het jaar" en de 
natuur raakt er door van 
streek. Dit ondervond de heer 
C. Joziasse, eigenaar van een 
hoenderpark te Middelburg. 
die tot zijn grote verbazing 
ontdekte, dat zün sierganzen 
- de plastische naam .. Japan~ 
se lmobbelganzen" dragend -
aan het eierleggen waren ge· 
slagen. Dit Is ongewoon vroeg 
daar gewoonlijk pas omstrerks 
Pasen door de ganzenmoeders 
eieren worden gelegd. 

RING WALCHEREN 
O.J.M.V_ 

De Ring Walcheren van de 
Chr. Jonge Mannen-Vereniging 
vergaderde Zaterdag j.l. in ge
bouw "Concordia" te Vlissin
gen. Ds. M. Aalbers sprak een 
welkomstwoord. Na een inlei
ding van de beer G. Stok, 
brachten secretaris en pen
ningmeester hun jaarverslagen 
uit, die van groei en bloei ge
tuigden. Tot slot werd door de 
afd. Vlissingen het toneelspel: 
.. In de greep van de Mammon" 
met veel vaardigheid opge
voerd. Het succes was groot. 

Vlissingen 
VOOR DE VLISSINGSE 

LEESZAAL 

en Gulllvers Travels - naar 
Vllsslngen zenden, maar bo
vendien nog een jaarabonne
ment op drie goede Ameri
kaanse tijdschriften. 

Volgende week zal de col
lectie voor belangstellenden 
in de Leeszaal tet' lnzage ge
legd worden. 

Middelburg 
WATER BIJ DE MELK. 
Hoe krachtig de storm was, 

heeft de Middelburgse melk
boer J . Dinsdag tot zijn scha
de ondervonden. De melkbe
zorger was bezig klanten op 
de Korendijk te bedienen, 
waartoe hij zijn bakfiets had 
geparkeerd op de rand van de 
kade. Op een gegeven mo
ment kreeg de wind hier vat 
op, met het gevolg dat de 
bakfiets in het water werd 
gekwakt. 

De bezorger wist met enige 
moeite een hoeveelheid boter 
te redden, doch een aantal 
papjes gingen verloren, even· 
als volle bussen melk. De 
bakfiets werd na enige t~d 
op het droge gehaald. 

Ritthem 
BEVESTIGING 

DS. F. H. BREUKE~lAN< 
Zondagmorgen werd Ds. F. 

,H. Breukelrnan, tot voor kort 
Ned. Herv. predikant te Rit
them, in zijn nieuwe gemeente 
Slmonshaven bevestigd door 
Ds. L. C. Spijkerboer van 0 .
en West-Souburg met 2 Cor 
5 : 13: .. Want hetzij dat wij 
uitzinnig zijn, wij zijn het Go
de; hetzij dat wij gematigd van 
zinnen zijn, wij zijn het u lie
den". 
's Middags verbond Ds. Breu· 

kelman zich aan zijn nieuwe 
gemeente met 2 Cor. 6 : 2b: 
t,.Zie nu is het de dag der za
ligheid". 

Na de prediking werd hij 
toegesproken door de consu
lent, een .collega uit de ring, 
een ouderhng en de burgemees
ter. Het laatst sprak nog zijn 
bevestiger Ds. Spijkerboer. Bij 
beide kerkdiensten was de 
kerk vol. 

• Tot ouderling der Ned. 
Herv. Kerlt te Ritthem werd 

De Vlissingse Openbare gekozen de heer M. A. van 
Leeszaal, welke de laatste tijd Strien en herkozen de heer 
reeds meer werd verrast met L. Machielse. Tot diaken werd 
een boeken-schenking uit de gekozeen de heer H. RoeJse. 
vreemde, heeft thans uit Ame~ 
rika een buitengewoon aardi- 0 .- en W.-Souburg 
gc collectie gekregen, n.l. 
van de "Brethern" van Elgin UITVOERING "O.N.D.A." 
(I1IInois), ht kerkgenootscliap Vrijdagavond gaf te Sou-
waartoe ook mrs. Eldon R. burg de muztelever. "Oefening 
Burke behoorde, die in het na den Arbeid" uit Ritthem 
Havendorp heeft gewerkt. een uitvoering in de zaal van 

De collectie omvat achttien de heer Veröeem. Deze vere
uitstekende boeken, gedeelte- niglng, dIe voor de oorlog één 
lUk VOOI' de jeugd, welke wer- der beste corpsen uit Zeeland 
den bijeengebracht door de was, heeft veel van de oorlog 
kinderen van de Brcthem-Zon- geleden. Toch werd het pro
dafschool van Elgin. die zich gramma weer op verdienste
he geld wisten fe versehaf~ lijke wijze afgewerkt vooral 
ten door bb buren en kennis- de ouverture Romantique. Ook 
sen oud papier op te halen en het toneelstuk " Inkwart1e
dit te verkopen. Een paar on~ ring" werd op vlotte wijze 
derwtjzers deden er nog wat uitgevocrd. De voorzitter. de 
bij en zo kon mr. ara Gar- heer Pouwer sprak de hoop 
ber, zeil boekhandelaar, niet uit. dat velen zich weer als 
alleen kostelijke boeken - donateur zouden laten In
waaronder bijzonder mooie ~chrtf\·('n. Jammer dat de zaal 
uitgaven van Robinson Crusoë ruct beter bezet was. 

Zoute lande 
COMMISSIE 

WOONRUIMTEWET. 
Te Zoutelande zijn in de 

commissie van advies inzake 
het vorderen van woonruim
ten benoemd de heren M. 
Adriaanse, J. Brasser, J. Job
se, K. Labruijèrc en C. de 
VlSser. 

Burgerlijke stand 
AAGTEKERKE. 

Bevallen: J. JanJsse-
Huyense, d.; M. de Visser-de 
Lange, Z. 

Overleden: C . .Tanisse, 1 dag. 
Getrouwd; H. Cijsouw en E. 

Kodde. 

ZOUTELANDE. 
Bevallen: L. de Bree-Wis

se, z.; K. Stroo--Louws, Z. 

~IELlSKERKE. 

Be~allen: M. Bommeljé-v. 
d. Vijver, Z.; C. Wisse-Hou
terman. z.; .1. Davidse-Spruijt. 
z.; W. Harm-v. d. Heide, z.: .f. 
Wisse-Matothijsse, z.; S. C. 
Bimmel-Adriaanse, Z. 

Overleden: J. Wisse, 94 j., 
weduwn. van L. Dekker; A. 
Spruijt, 77 j., weduwn. VSij J. 
v. Sluljs. 

Officiële Publicaties 
LEERl'LlCHTWET. 

B. en W. van Vlissingen her
inneren ouders en verzorgers 
van leerplichtige kinderen 
(kinderen, die de leeftijd van 
1 jaar hebben bereikt en die 
van 14 jaar nog niet hebben 
overschreden). die om gezond
h~idsredeneD ot wegens het ge
meten van huJsondenvljs nlet 
als leerlingen op een school 
voor lager ondenvijs zijn Ingc~ 
sc.hre,'en, aan hun verplichting 
om daarvan aangifte te doen 
ter gemeente-secretarie Ie af
deling (Kamer No. 1) 'en wel 
vóór 1 Febr. a.s. 

Explosie te lewedorp. 
Maandagmiddag omstreeks 

kwart over één gebeurde te 
Lewedorp bij het plaatsen 
van een waterreservoir bij 
de landbouwer L. Oele, een 
ongeluk. De tank, die was 
vervaardigd van een oud ben
zinevat, explodeerde, waar~ 
schijnlijk als gevolg van gas
ontwikkeling. De heer K. uit 
Goes werd gewond aan zijn 
been, en de loodgieter K., 
eveneens uit Goes, liep enkele 
lichte verwondingen op. Het 
huis van de heer Oele werd 
enigszins beschadigd. ' 

JVR. G. ~I. DE CASEMBROOT. 
Dinsdagmiddag werd op 't 

kerkhof Oud Eik en DuInen 
te 's-Gravenhage het stoffelijk 
overschot ter aarde besteld 
van jvr. G. M. de Casembroot, 
in leven medewerkster van 
het Rijksbureau voor kunst
historische documentatie. 

In het sterfhuis werd door 
ds. Dijkmeester een korte 
rouwdienst gehouden. In d~ 
aula op de begraafplaats spra
ken dr. A. B. de Vnes, direc
teur van het Rijksbureau en 
het Mauritshuls en jhr. mr. 
E. F. C. de Casembroot, Com· 
missaris der Koningin in de 
provincie Zeeland, broer van 
de overledene. 

Op onze bureaux ligt de 
passagierslijst ter inzage van 
het S.S. "Volendam". Vermoe
delijke aankomst in Rotter
dam 26 Jan. 

Kerknieuws 

B. en W. van Oost- en West
Sou burg maken bekend, dat 
van 1 Januari 1948 de Veror
dening op de hefflnç- en Jn· 
yordering van precariorechten 
IQ werJdng is getreden. Dien
tengevolge Is voortaan behou
dens enige uitzonderIngen aan INTREDE HULPPP.EDlKER 
de gemeente een recht ver- DE JONGE. 
schuldigd voor het gebruik 
van openbare gemeentegrond, 
voor het hebben tn, op, of bo
ven openbare gemeentegrond 
van een standplaats voor mo
tor-, rij- of andere voertuigen 
rail~. duikers, kokers, buizen: 
leidIngen, zonneschermen, mar
kiezen, rijwiel rekken en- blok
ken. benzine. olie- en petr.in
stal la ties, automaten, luifels, 
b~lcons en erkers, hijsbalken. 
einden, palen, masten, enz .• 
voorwerpen voor reclamedoel
verlaagde inritten, rioolaan
sluitingen, spandoeken, bouw
materialen, kalklood.sen, enz., 
steigers. schuttingen van tijde
lijko aard, kramen, tenten, 
kiosken enz.. voor he"; afslui-

Zondagmorgen werd de heer 
J. de Jonge uit Middelburg 
door ds. J. Hindriks, als le
rend ouderling bevestigd bij de 
Gerof. kerk te Breskens. Ds. 
Hindriks had tot thema van 
zijn predikatie gekozen Matth. 
4.: 19: "Volgt mij" en sprak 
hIerna nog een persoonlijk 
woord tot de heer de Jonge en 
de gemeente. 

Aan het einde van de dienst 
werd de heer de Jonge door de 
aanwezigen toegezongen Ps. 
134 : 3. 

PROVo KERKBESTUUR 
VAN ZEELAND. 

ten van een openbare weg, en Als t' h 
voor brandwachtdiensten. secre arlS van et provo 

Voortaan kunnen derbalve kerkbestuur van Zeeland 
belastingplichtigen een aan. lreedt op ds. S. J. M. Huls
slagbiljet tegemoet zien. bergen, Ned. Herv. predikant 

O. en W.-Souburg, 6 ·Jan. '48 te Hoedekenskerke. 


