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IN DEN SENAAT

M. Hopmans over de
Regeeringspolitiefe

«HI W DEN MAASKANT
Het getuigenverhoor geëindigd

De Senaat heeft Donderdag de be-
handeling der begrooting der Rljks-
middelen voortgezet. Na een tusschea
komst van M. ALLEWAERT (CVP)
te» gunste d«r gemeenten werdt het
woord %evoerd door M. DIERCKX

to handelt over de vermeerde-

de uitbreiding dar luchtvaart en «e»
streven om zelf artikelen te produ-
ceeren. die wij th&na invoeren. Niea-
we industrie, moeten worden opg«-
richt en de technische aanpassing der
nijverheid dient begunstigd. Ook de
landbouw moet aangepast worden

Dw zitting van Donderdag wordt aangedaan. Van daar raakten ze in
geopend met da getuigenis van audi- de kazerne en in Duitschland.
tear d« Bormaa welke onder den DK MOORDPOGING

een onderzoek instelde tegen
weike hem antwoordde

O n d e r d k i B moestaan op-
hem een kaart

on-

OP DE FBAIPONT
De heer de Fraipont werd door

,n dlCD3t der Duitschers «en zekeren Earns verwittigd dat hii
lStT elf uur z«u

n l H«£ Dri
Weve vtndown en s?v£

ziininteendeel

waarop Bovens b:val aan den zoom
Stukken : « Draai u om ». OnmiddeM
lijk erop volgden dan schoten. Ver<
volgens hoorde hij zijn dochter miaf
handelen, tot de Duitschera tusschei
kwamen en deze « zwijnerij » dedei
ophouden. Bij deze actie werd hej
huis geplunderd. Daarna werden zij»
2 jachthonden neergeschoten.

BiJ het herinneren dezer feiten

ceer ongerust heeft gemaakt- Hij be-
weert de tolk te zijn van de bevol-
king, waar hij zegt dat de staats-
uitgaven dienen ingekrompen, en dat
de staat op eenvoudiger voet moet le-
ven. De minister heeft de schuld af-
gewenteld op den pHve-sector en

niets gedaan om de uitgaven te be-
«noelen.

naar Congo aan.
probleem der wederuit-

rnsting is de financiering. De spaar-
gelden zijn niet voldoende om alles
te bekostigen. Kr moeten andere mid
delen gezocht worden.

Vervolgens raakt hij het onderwijs
probleem aan en wijst op den ge-
meenschapszin der intellectueele elite
en op de noodzakelijke specialisatie.

i. Op 't Einde en Bij-
nens brengen niets nieuws bij.

Trips Henri werd gepakt door de
Duitschers. Toen Peeters bijkwam
zegde hij dat «de chef» over zijn lot
zou beslissen. Evsn later kwam Dri-
ane, welke hem vrij liet. Enkele da-
gen werd hij echter opnieuw gepakt,
op aandringen van Driane. maar
kwam terug langs een zekeren Wau-

werbestelle der SS. beslist. Daar
werd dan geloot wie zou schieten,
't Lot viel op Cuppens van Neeroe-
teren die met Pieters en Van
Wijck wegging. Driane werd door
de Fraipont verwittigd en op te pas-
sen zich niet met die smeerlappe-

Vanderhoven werd met 22 anderen

wae Driane en Sweerts bij. Een van

verin Dupont. waar hij de schuilt
plaats van wist. Toen hij hardnek-
kig weigerde iets te bekennen werd
hij mishandeld en bedreigd dooi
Driane. Bovens kwam dan tusschen
ten zijnen voordeele en zegde dal
< de zoon Stukken reeds kapot was ».

Verlaak Anna, verzorgde nog den
stervende, welke door een Duitscher
bewaakt werd. Deze verklaarde haar
dat «Henri van Beeswijk» het ge-

Daarna komt de
aan 't woord, die bij — „
zegt. dat de liberale ministers mede
verantwoordelijk zijn voor het werk
der regeering

Al de Vraagstukken zijn onderling
verbonden ': het financieel program-
ma en .de muntskwestie; de heruit-
rusting en de steenkolenproductte; de
herinrichting van de administratie,
en de loon- en prijspolitiek. Een al-
gemeene politiek, een politiek waarin
samenhang ie vinden is, moet vast-
gesteld worden. Het komt er slechU
op aan te weten wat eerst aan te vat-
ten.

De éérste-minister geeft toe dat
vele problemen slechts gedeeltelijk
zijn opgslost. Hij heeft echter ver-
trouwen in de levenskracht en den
werklust der bevolking. Hij handelt
verder over de>^ steenkoolde1ving, de
loonen- en prijzenpolitiek en de nooü
zakelijkheid van indexwinkels. Er be-
staat ook een probleem van de distri-
butie en van den middenstand, zegt
hij. Hij wijst op de noodzakelijkheid
van afzetgebieden in het buitenland
en van de industrieele wederuitrus-
ting Verder bepleit hij de structuur-
hervorming in de kolenmijnen, de
electrifioatie der spoorwegen, de ver-
betering van de binnenscheepvaart.

zoo besluit de
éérste-minister, vergt de medewer-
king van het heele land. Kapitaal en
arbeid moeten geharmonieerd worden.
Eea dapper volk als het onze, zegt
hij, mag de wegen der gemakzucht
niet kiezen. Op die wijze zullen we
voor den vrede werken-

Tenslotte voert de heer Van Zee-
land (CVP) het woord. Niemand
denkt eraan, zegt hij, aan de banken
een ongecontroleerde vrijheid inzake
geldhandel terug te schenken. Het is
noodig dat de nationale bank de re-
gulariseerende rol inzake krediet
speelt Onze industrieelen wachten op

i'jnen. De rede van den éérste-
brengt slechts algemeene ge
Hij zegt niet hoe de regee-

ring zal te werk gaan om de betalings
balans in evenwicht te brengen, om
de belastingen te verlichten, en om
de produktie te doen stijgen. De staat
moet het aan het privé-initiatief over
laten handelend op te treden. De
moeilijkheden zullen slechts kunnen
overwonnen worden door een gecon-

sen Jan, kwam op 24/28 Juli te
Lanklaar bij zijn schoonzoon toen
de actie bezig was. Hij zag zijn

venster, waar —j „
gen werd to;n hij op hem knikte.
Hij bemerkte er eveneens Sweerts,
Steutelings en Gommers kwam hij
op een 50-tal meters van het huis

Zijn schoonzoon werd gefusilleerd.
Zijn vrouw en schoonzuster gingen
naar de concentratiekampen. Beiden
kwamen terug maar Helena over-
leed daarna. ,

Da voorzitter rreeft daarop lezing
van den laatsten brief van den ge-
fusilleerden Oeneels terwijl de zaal
ademloos toehoort.

Colla Helena en familie werden
daarna even verder uitgedreven.
Hier werd een geheime uitzendpost
gevonden onder de toonbank. Allen
werden echtor na eenige dagen ge-

huis gestuurd, omdat ze
— kennis

en de op- was.
geheven.

I N D E K A M E R

H. Kronaclier behandelt onze
tavoerpolitiek

OM9*

De weduwe Oensels komt dan ge-
tuigen en schildert het tafereel van
den overval waarin Driane bijzonder
brutaal optrad. De uitzendpost was
echter '«• morgens naar Colla ge-
smokkeld. De bedlenaars er van : 2
parachutisten en Gerard Venken

«,.i_..& — ~i aan den
welke verschillen-

i op hem afvuurde.
Manette welke koerier-

ster was"der Witte Brigade was bij
Oensels,

om Driane te doen door-
gaan als een geestesonevenwichtige,
welke een gevaar uitmaakte voor de
maatschappij en moet opgesloten
worden. Hij vraagt hem aan een
psychiatrisch onderzoek te onder-
werpen ,alvorens een beslissing te
treffen.

Driana Schijnt niet akkoord met zijn
verdediger, en wijst beteekenisvol op
zijn hoofd.

Solberg en Vanvleymen raakten
langs Driane in de folterkampen waar
uit Vanvleymen gebroken terug kwam

De zonen Brewers werden even-
ingehouden. Driane was er
i, evenals bij Renette, waar

en De Wever opereer
den, en mogelijk ook Gommers. Hier
werd ook geld gestolen.

Severijns zou gevtapend achter Goe
dermans gezocht hebben.

Simons en Borgons Jan, verwittig-
den Oensels dat Bovens hem zocht, ze
vernamen dit van den schoonbroer
van Bovens zelf.

Na eene pauze wordt aangevangen
MOORD OP STUKKEN

Als eerste getuige krijgen we te
hooren Stukken Maria, welke gansch
het drama zelf meemaakte en Driane
tot Bovens hoorfle roepen : « Schiet
hem dood », waarop -geschoten w*rd,
zij zelf werd vreeselijk mishandeld
door Driane, waarop de Duitschers
tusschenkwamen om er een einde
aan te s*ellen... Naar Hasselt overge-
bracht hoorde ze Bovens den moord

was
Bovens zwijgt en reageert niet

Vader Stukken, een stoere
werker, welke het eigenlijk

De kamer is te 14 u. onder voorzit-
van M. Van Cauwelaert bij-

De vergadering begon met een ver-
klaring van den minister van invoer.

M Kronacker verklaarde dat het
in zijn bedoeling lag de Kamer op
de hoogte te brengen van de stappen
verricht in Janada en de Vereenigde
Staten en hun belang voor de bevoor-
rading van het land.

V gens hem zal de tarweproductie
In de landen, waaromtrent men gege-
vens bezit, in 1946—1947 ongeveer
het vooroorlogsche peil bereiken. Het
gebrek aan vervoermiddelen in de
Vereenigde Staten en in Canada zal
echter ernstige moeilijkheden veroor-
laken.

Voor de maanden September en
October kon hij 70.000 Ton toege-
kend krijgen. Hij herinnert aan het
succes der besprekingen betreffende
de betaling der prestaties aan de
geallieerde legers geleverd en laat de
hoeveelheden ingevoerde producten
In revue passeeren. Hij legt ook na-
druk op het verdienstelijk werk der
economische missies in het buiten-
land en verschaft uitleg over hun
Vrerkwijze.

M. Kronacker beweert dat het niet
Biogelijk zal zijn tot den particulie-
ren handel, wat betreft voedingspro-
ducten terug te keeren zonder orga-
nisaties te Brussel en in het buiten-
land.

onderzoekt met den Eerste-mi-
en zijn collega's de aanhech-

• organisatie aan een ander

tot deze maatregelen zal'

Nadien hoort men nog de HH. Em-
bise (Soc.), Buset (Soc.) en M. Eys-
kens (C.V.P.)

Deze betreurt, dat een algemeene
prijzenpolitiek niet op het geschikte
oogenblik het door den massalen in-
voer* veroorzaakte gevolg heeft ver-
beterd.

Hij legt de verklaring van M.
Kronacker uit, die den Eerste-Mi-
nister verzocht heeft hem van zijn
opdracht te ontheffen, als een tee-
ken, dat de regeeringsboot op het
punt is te zinken wat een ontken-
nend antwoord van M. Huysmans
uitlokt. Verder hoort men nog tus-
schenkomsten van de HH. Demuyter

Wiart (C.V.P.),. Scheyven
en Neuray (Com.).

M. - '

™ nwordt te 18 u. opgeheven.
Aanstaande vergadering Dinsdag

JNOvemoer te 14 u.

VROUW ONDER TRAM
TE HASSELT

Slachtoffer naar hospitaal
overgebracht

«. « .on ».«.«..«.»,«,. volgde alles van kortbij
kende Drfane en meent dat Stijven met den dood|n .t nart. Hij hoorde
er ook was. Op straat zag ze even- priane roepen : « Schiet hem neer »
eens Gommers. =====:̂ ==^=s:
Bij Opdekamp G., kwam Driane en

nog een andera, naar zijn zoon zoe-
ken, welke echter de plaat gepoetst
had. Venken meent Dewever te her-
kennen als zijn aanhouder. Driane
kwam later bij hem.
DE ACTIE TE NEEBOETEREN
Van Rasingen Leop.. Danills P..

Peeters Leon, Winters Pieter, wer-
den met nog anderen te Neeroeteren
gepakt. Ze herkennen o.m. Stijven,
Vanderweyden, Da Wever, Brouns
Sev. en Driane.

Dreesen G. had meer geluk te
Maaseik toen hij door Sweerts aan-
gehouden w:rd om op het stadhuis
ondervraagd te worden. Hij ontsnap-
te echter langs het balkon.

Schurgers Joe., Babiljowski wer-
den eveneens aangehouden evenals
Teelen H ; Driane was er steeds bij,
evenals Gommers. De Wever en Stij-
ven.

Te Eisden werden toen rond de 60
man aangehouden en naar de Duit-
sche concentratiekampen overge-
bracht.

Hierop sluit de voormiddagzitting.
DB NAMIDDAGZITTING

De

door het hoofd uitkwam.
Lehmans Maurice, vernam even-

eens van een Duitscher dat Bovens
een bijzonder piezier had in razzia's
en schieten en dat hij Stukken op
armlengte had doodgeschoten.

Door de zaal gaat af en toe een
gemompel van afgrijzen bij het af-
schilderen van deze feiten.

BAYENS GETUIGT
Bayens welke reeds vroeger ge-

tuigde en nieuwe onthullingen be-
loofde wordt dan weer opgeleid.

Dit is de laatste getuige welk» ,
langdurig ondervraagd wordt.

Hij onthult eerst dat Sweerts hem
vertelde dat een zekere Driane, in
wiens cel hij thans toevallig terecht
kwam, wegens een zekere moord in
Limburg, zou neergeschoten worden
door Bovens.

Driane kijkt verwonderd op eff
stoot Bovens aan welke zwijgt.

Hij duidt dan Boonen aan als een
geprezen « indicateur » der Divizen-
schutscommando waar hij zelf rela-
ties mee had. Sweerts noemde hem
ook als S.D-jnan. Hij zag hem in
verschillende verdachte middens der
hoofdstad.

De verrassing komt echter als hij
Boonen aanklaagt als de maker van
valsche identiteitskaarten aan onder,
duikers waarvan htj TtetilI5arefe s(Fn
naam over gaf aan zekere Jacobo-
vitch van de werbestelle. Hij duldde
ook geen loyale concurrenten en ver
klikte een van h"3n. waarop een reeka
aanhoudingen volgden. Hij duidt ook
VéVwèydetf 'aan^fcls '«*' nÖri^«lefBïèt
Boonen 2 Joden aan de Duitscher»
overleverde.

Hierop veeren Boonen en Vander-
weyden recht en roepen verontwaar-
digd dat die man aan 't fantasee-
ren is en men hem beter moest op-
hangen.

Bayens houdt echter voet bij stek,
waarop de voorzitter de zitting heft.

Belangrijke Kabinetsraad

Gisteren voormiddag toen de tram
Houthalen uit de richting der

aangereden kwam, geraakte
Virginie Van Dikkelen uit Zon

hoven onder het voertuig. Met een
over gansch het lichaam werd

dit te
ren, door Sweerts er in te
ken, welke hem met <"
de om er een hooge;
cier af te halen. Hij
medewerking.

M. Sodermans werd door de Ges-

De ministers zijn Donderdagoch-
tend onder het voorzitterschap van
M. Camille Huysmans, éérste-minister
bijeengekomen.

Bij het slot van de vergadering werd
volgend communiqué aan de pers ver
strekt :

Zooals men weet heeft de minister-
raad verleden Maandag in breede
trekken de voorstellen goedgekeurd
die hem door den minister van Bin-
nenlandsche Zaken waren voorgelegd
in verband met de bezoldiging van
het personeel der provincie's en ge-
meenten-

Op de vergadering van heden zijn
de leden van de regeering overeenge-
komen omtrent zekere detailpunten,
die een grondiger onderzoek hebben
gevergd. Er dient op gewezen, dat de
regeering niet te beslissen had over
de vaststelling van de eigenlijke wed
deschalen van het provinciaal en ge-
meentelijk personeel, vermits de ge-
meentebesturen en de provinciale be-
stunen, wier zelfstandigheid zij
wenscht te eerbiedigen, daartoe be-
voegd zijn.

De tusschenkomst van den kabinets
heeft er zich dus toe beperkt de

en gementelljke beambten
te waarborgen, waaron-

der de ondergeschikte besturen niet
mogen gaan en binnen het raam van

de hervatting der actl-
den particulieren tarwe-

handel tot een resultaat hebben ge-
leid, zal hij verzoeken, dat er aan
zijn mandaat een einde zal worden
gemaakt.

Tot slot dankt spreker onze groote
geallieerden en goede vrienden :
Groot Brittannië, Ver. Staten en Ca-
nada.

M. SCHEYVEN (C.V.P) maakt
zica ongerust over de vermindering
van onze deviezenreserves en vraagt
een nieuwe leening in Amerika te
•luiten.

Hij is van meening, dat onze goud-
voorraad bij de Nationale Bank zou
moeten worden aangewend om het
•werk van het herstel te financieren,
veeleer dan te dienen voor de bèta-

invoer, s-

overgebracht. Haar verwondin-
gen zouden echter niet van ernstigen
aard zijn.

KARIKATURIST «JAM»
KRIJGT LEVENSLANGE

HECHTENIS

Eerst was hij ter dood
veroordeeld

De doodstraf, die uitgesproken was
tegen den Karikaturist Paul Jamin
die meewerkte aan de «Brusseler Zei-
tung» beter bekend onder den naam
«Jam» is omgezet in levenslange hech
tenia» _~-*— - • - •

„.. bij. Deze beloofde
te komen, maar hoorde nieta meer
van hem en werd naar Duitschland
overgebracht. De onderduiker J.
Kurvera werd bij Verheven gepakt,
welke hïm verklaarde dat Driane
de wacht hield aan het bakhuis.

Bas H. kreeg bezoek van De We-
ver. Hij kon onderduiken, maar zijn
huis kreeg nog verschillende malen
bezoek, wat door zijn vader be-
vestigd wordt.

Janssens N. aangeduid door Dria-
ne werd aangehouden en opgeleid
door Severijns naar de kazerne. Se-
verijns verwittigde daarop zijn va-
der die langs De Wever zijn zoon
vrij kreeg.

Dalemans L. en Van Montfort L.,
werden door De Wever naar de wer-

eebracht en de handboeien

Ongeschoolde arbeiders : 27.000 fr
Beroepsschrijvers, bedienden en teel
nlci S3 050 f r.; Gediplomeerde hospi-
taalverpleegsters 40.500 f r.; Gemeen,
tesecretarissen : van 14.580 tot 94-500
fr. Een omstandige opgave van de
maxima zal bekendgemaakt worden
in de onderrichtingen of desnoods i'
de wetsbesluiten

De bezoldiging van de gemeenteont-
vangers wordt berekend in verband
met die van de secretarissen.

De raad heeft een uiteenzetting ge-
hoord van den minister van justitia
over de regeeringspolitlek inzake
openbare veiligheid en vreemdelin-
genpolitie. Hij heeft den tekst vast-
gelegd van een wetsontwerp betref-
fende de herstelpensioenend.wA de
pensioenen die moeten uitgekeerd
worden aan al de slachtoffers va»
den oorlog, de rechthebbenden inbe
grepen

HUUROVEREENKOMSTEN
De raad heeft besloten den Regent

ter onoerteekening een wetsbesluit
voor te leggen betreffende de han-
delshuurovereenkomsten om de uit
zetting der kleinhandelaars te vermij-
den, in afwachting dat het wetsont-
werp bereffende de handelszaken
wordt goedgekeurd. Dit ontwerp ia
gisteren door den minister van econo-
mische zaken in het parlement inge-

kere maxima voor de wedden
stellen. Rechtvaardigheidshalve werd
de regeering er toe gebracht de mini-
ma vast te stellen voor sommige be-
ambten uit het lager kader van het
gemeentelijk en provinciaal personeel
zulks om in de lijn te blijven van de
bezoldigingen van het rijkspersoneel.

HET MINIMUMLOON
Aldus kan men, onverminderd de

bestaande vergoedingen en de verwor
ven rechten volgende minima aan-
halen : Politieagenten en brandweer,
Gemeenten met minder dan 10000 in-
woners : 33.750 fr.; Gemeenten met
meer dan 10.000 inwoners : 35.910 fr-
veldwachters naar gelang de belang-
rijkheid der gemeenten van 12 690 f r.
tot 34.560 fr.

Aangestelden van lageren rang dan
de schrijvers 27,000 fr. . , , . „

De raad heeft voorontwerpen van
wetsbesluiten goedgekeurd :

1) tot inrichting van het statuut
der burgers in het verzet en der werk-
onwilligen;

2) tot inrichting van het statuut dei
personen die gedeporteerd words'
voor verplichte tewerkstelling.

De raad heeft eveneens de voorbe-
reiding beëindigd van alle teksten be-
treffende het statuut van het burger
verzet. <ïe gedeporteerden en werkon-
willigen.

De raad heeft verder den tekst
goedgekeurd van een ontwerp van
wetsbesluit betreffende den steden-
bouw, evenals een ander ontwerp
dat er toe strekt, de nationale maat-
schappij van watervoorziening bijko-
mende toelagen te verleenen.
Volgende kabinetsraad Maaiw'tg e.k.


