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LritseK expeditieleger aangekomen
„ergens in

PARKSTRAAT 25

hetNaburig Oosten"

EDEN BEGROET DE EXPEDITIE TE SUEZ
Generaal Vevganck gisteren uit Cairo vertrokken

speciale correspondent ergens in net
Naburig Oosten meldt, dat daar vandaag
een der grootste legers» die ooit den
Oceaan zijn overgestoken, aangekomen is.
Net bestond uit bet Iliermieslandsche

expeditieleger en de tweede Australische

Imperial Force.
De haven lag vol grijze passagiersschepen, die als transportschepen waren
ingericht» en begeleidende Britsche
oorlogsschepen. De aankomst der
troepen bracht in de haven groote bedrijvigheid.
De Nieuwzeelanders gingen van de boot naar
een kortgeleden gebouwde stad van tenten en
bouten hutten. Er is een reisbureau ingericht
om de mannen in staat te stellen op goedkoope
wijze plaatsen van historisch belang te bezoeken.
Hun bevelhebber Freyberg, held van l3alli>'
poll en de Lomme, vertelde Reuter, dat men
niet moet denken, dat de troepen zijn gekomen
om rust te houden. Hun wacht ingespannen arbeid. De troepen zullen "de heele week hard
oefenen en alleen Zaterdagmiddag en Zondag
vrij

hebbén.

Uit Londen: Het ministerie van Oorlog deelt
mede, dat de eerste Australische en Nieuw»
zeelandsche troepen in het Naburig Oosten zijn
aangekomen en zich haar de hun aangewezen
zones begeven.

Reuters bizondere correspondent te Suez
meldt, dat Eden, de minieter van Dominions, aan het einde der vorige week in
Cairo is aangekomen. Hij ging aan boord
van het eerste schip met Nieuwzeelanders
om hun een welkomstgroet van den koning
over te brengen.
«enter meldt uit Londen, dat Eden de tree»
pen te Soes opwachtte en daar aan boord ging
met den Brltschen ambassadeur In Egypte en
andere burgerlijke en militaire autoriteiten, OH.
de opperbevelhebber der Britsche troepen in

Indië juicht de beslissing

inzake slagseheveu

toe

flgurener van
Wetbekende
sereen
BATAVIA. Het jneuvrf interviewde eenige
bekende figuren in !led.-lndi3 naar aanleiding
van de regeeringsbeslissing inzake de slag-

kruisers.
De heer H. tliel. president van de Faotorv
der lled. Handel «U. juicht de plannen ten
zeerste toe. Hij betreurt het slechts dat «ij zoo
laat zijn gekomen.
De voorzitter van het Algemeen Landbouwvoor
syndicaat, dr ir F. Kramer, meent dat men
slechts op de uitingen in dé dagbladen behoeft
te wijzen om aan te toonen. dat er wel niemand
zal zijn, die dé plannen tot verhooging van de
maken. Sedert den zomer heeft Duitschland Indische defensie niet zal toejuichen. Of dat
daar groote voorraden tarwe opgeslagen en de door slagkruisers moet geschieden, daarover
genoemde organisatie schijnt ontworpen te zijn
iaat ik mij liever niet uit, daar dit een kwestie
om het transport van tarwe van Howorossijsk is van de deskundigen,
aldus dr Kramer.
naar Qdessa te vergemakkelijken, ten einde
De leider van de fractie van de Vaderlandvan daar vervoer per spoor naar Duitschland sche Club in den Volksraad. de heer Verboom,
mogelijk te maken.
is zeer verheugd, maar hoopt op een uitvoering
Het plan is daarmee nog niet voldoende verop korten termijn en dat ook niet zal worden
klaard, aangezien ook verschepingen van nagelaten om de kern van
de slagvloot té voorchroom enz. worden voorbereid. De geheele orzien
van
het
materieel,
noodige
zoomede. dat
nog
primair
in een
ganisatie verkeert echter
spoedig zal worden aangevangen met de opleistadium.
ding van het noodige personeel.
De heerLoetardjo, voorzitter van de PH'HH.
naar
en leider van de fractie daarvan in den Volksraad, vindt het besluit van de Nedériandsche
zijn
regeering natuurlijk
te juichen. Hij blijft
Havas meldt uit Dzjeddah: Koning lbn Laoed echter van meening. toe
dat alle defensie-voorstelheeft met zijn gevolg de heilige stad Mekka len een halve maatregel zullen blijven, zoolang
verlaten en is vertrokken naar zijn residentie
de autochthone bevolking niet wordt inge»
schakeld.
gedurende
Riad. Het verblijf van den Koning
heer P. Kerstens, voorzitter van de LR^P.
de pelgrimsfeesten op de heilige plaatsen^ dat enDe
leider van de fractie daarvan in den Volks»
ander twee maanden duurt is verkort wegens raad, meent, dat de Nedériandsche regeering
het snelle naderen van den regentijd.
het beste koos. De Nedériandsche Volksverte»
genwoordiging zal z^. met groote meerderheid
Koning Ibn Laoed zal te Blad de hoofden der
het voorstel aceoord gaan. Intusschen vérmet
Bedoeienenstammen ontvangen, die hem zulandert door dit plan onze positie essentieel, én
len inlichten over de kwestie van hun stammen.
wij worden een positieve factor in de inter»
nationale politiek en de strategische situatie.
troepen aan de
De leider van de fractie in den Volksraad
van het IZ.V^ mr P. A. Blaauw. verklaarde:
grens
Wij wenschen een zeemacht en een landmacht,
De limes meldt uit Delhi: Ten einde de verwelke ons in staat stellen ons zoo goed mogedediging van de districten Bannu en Kohat te lijk te beschermen tegen een mogelijke aggresversterken en de verbindingen tusschen stad en sie. doch laten deskundigen vrij om te bepalen
dorp in deze districten te beschermen, is de welk materieel daarvoor moet worden gekoBritschindische.regeering van plan de normale
zen. Natuurlijk kost een goede, parate weertroepen aan de grenzen te versterken en tevens macht veel geld,
doch waar de neutraliteit
de burgerlijke gewapende macht uit te brei»
veel kost, zal de oorlog nog meer kosten. Dit
den. Het doel daarvan is de vijandelijke benmag overigens geen vrijbrief zijn aan deskunden onder dwang te houden en de bevolking in
digen om onbeperkte eisenen te stellen.
staat te stellen haar gewone werkzaamheden
lAneta)
te hervatten zonder gestoord te worden door
vijandige stammen.

het Naburig Oosten.

Uit Cairo: Veneraal V?eygand is Zondag
per vliegtuig naar Beiroet vertrokken. lijdens zijn driedaagsch verblijf te Cairoheeft
hij de defensieve voorbereidingen geïnspecteerd en met de Britsche en Egyptische militaire chefs besprekingen gevoerd.

IbnBaoed vertrekt
hoofdstad

Versterking
Britschindische

ResolnUe van een greep Hindoe».
'Reuter meldt uit Nêw-beïhl: De werkcommissie van de Hlndoe-Ilahasebha. de leidende
Hindoe-organisatie bul,ten het Congres, heeft
een resolutie aangenomen, waarin wordt gezegd, dat de voorstellen van den Onderkoning,
vervat in het communiqué van 5 Februari, in
welwillende overweging zullen worden ge-

nomen.

De

H.M. de Koningin beschermvrouwe
Voorzieningsfonsoor kunstenaars

Naar wij vernemen heeft de Koningin het besohermvrouwschap aanvaard van de stichting
Voorzieningsfonds voor Kunstenaars... welk
fonds door den minister van Sociale Zaken, als
vertegenwoordiger van den Staat der Nederlanden, is ingesteld, bh stichtingsbrief van 26
November 1935.

„Burgerijk”is getorpedeerd

BEMANNING EN PASSAGIERS ZON GERED; DIHTSGHE
ONDERZEEBOOT HIELD HET SCHIP AAN

T\E DIRECttE van de UoUand-Amerika Lijn deelt mede, dat «lij van den
samenwerking ---'kapitein vtn het stoomschip „Burgerdijk" bericht heeft ontvangen, dat
Di
o
t
s
ch-Russi
s
che
De Tunes meldt uit Belgrado:
«lijn schip ZaVrdagmiddag om 18.35 uur 15 mijlen ten «uiden van Bishop
Het feit, dat er een verstrekkende overeen» Rock door e« Duitsche onderzeeboot
is aangehouden en daarna is getorkomst tusschen Duitschland en Rusland be»
directie
de
pedeerd.
De
van
Nolland-Amerika
Lijn heeft hiervan mededeeling
staat inzake militaire en economische samen»
ministerie van Buitenlandsche Zaken te 's-Kravenhage. De
gedaan aan
werking in Oekrajina. het gebied van den Hau»
kasus en de Zwarte Zee, wordt bewezen door reden van kt torpedeeren .van do burgerdijk" is niet hekend.
in alle opzichten authentieke rapporten, welke
Zooals gister»' werd gemeld, had het radio-

l^t

hier worden vernomen uit verscheidene Zwarte Zeehavens. IstanboeL het protectoraat en

Russisch Polen.
Duitsche militaire ingenieurs zijn in Oekra»
Jina bezig versterkingen op te richten, OH.
nabij Odessa. l^ariopol en Noworossijsk. Verder werken zij in den icaukasus, als voorbeleiding voor versterkingen te Batoem. Aan den
Nussischen oever van de Dnjester, zouden
eveneens nieuwe versterkingen worden gemaakt. Dit is op de grens tusschen Rusland en
Roemenië. Deze fortificaties zijn klaarblijkelijk
bedoeld ter bescherming van de spoorwegen

Batoem—lllew en Odessa—Lwow.
Langs den eersten wordt met volle capaciteit oorlogsmateriaal voor Finland aangevoerd en voorts olie, mangaanerts en
koper voor Duitsohland. Langs den tweeden tarwe en eveneens olie voor Duitsch»
land.
Het is bekend, dat tal van spoorwegladingen
naar Duitschland van Russische zijde gesabo-

teerd zijn. Veel oliewagens. met bestemming
Duitschland. bleken plotseling leeggeloopen.
Een officleele Duitsche ontkenning van een bericht, dat wij kort geleden hebben gemeld, n.l.
dat Roemeensche olie voor Duitschland. welke
langs de lijn Cemauti naar Lwow werd ver»

voerd, Duitschland nooitheeft bereikt, daarhet

transport via Lwow onverwachts naar Finland
verder werd geexpedieerd, geeft aanleiding tot
de conclusie, dat Duitsohland langs dezen weg
nog geen olie heelt ontvangen, en aangezien te
Cernauti wordt vernomen, dat drie transporten naar Duitschland zijn afgezonden, blijkt
leeds daaruit alleen de sabotage.
Ten «inde de Duitsche transporten te be«bermen, zullen thans Duitsche troepen gestationneerd zijn langs den spoorweg Odes»—

l.wow.
Een ander bewijs voor de voor Dultsehlsnd
weinig bevredigende wijze, waarop de trans»
porten per spoorweg door de BowJ«tunie naar
Duitsohland worden verzonden, blijkt uit de
Duitsche berichten inzake pogingen voor de
«organisatie van de faciliteiten voor schepen
In de Zwarte Zee. Odessa schijnt thans het
centrum van deze Duitsche organisatie uit te
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STAAT- EN LETTEREANDW NIEUWSBLAD
mini opgenomen «DL NIEUWE COURANT"

de Diuitsch-Russische
De Time svraagt aandacht
samenwerking rondom de Zwarte Zee
Reuter meldt uit loonden: Reuters
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station »lacka «oodseinen opgevangen van het
vrachtschip .Mgerdijk", meldende, dat het, ten
gevolge van»en aanvaring, op zestig mijl
ten Zuiden »n Bishop Rock, zinkende was.
Het berichtgaf geen enkele bijzonderheid over
het ongeil» Het bericht, dat ons vanmiddag
bereikte, «pt echter een ander licht op de
feiten.
f
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JAPAN ZEGT ARBITRAGE- EN GONIIUATIE. GEROMMEL IN HET
NABURIGE OOSTEN
VERDRAG MET NEDERLAND OP
Nieuw verdrag in uitzicht

gesteld
De Negeeringspersdienst meldt: Tengevolge van de uittreding van Japan uit den
Volkenbond en het ophouden van de aanraking, die tevoren door Japan werd onderhouden met het Permanente Hof van
Internationale Justitie, was de opzet van
het 19 April 1933 tusschen Nederland en
Japan gesloten arbitrage- en eonciliatieverdrag, waarin aan het Permanente Hof 'n
functie was toebedacht, niet langer voor
volledige toepassing vatbaar. . In verband
daarmee heeft de Japansehe regeering gebruik gemaakt van de bevoegdheid van
elk der partijen, om het verdrag op 12
Augustus as. buiten werking te doen treden. door thans, in overeenstemming met
den in het verdrag voorziehen opzeggingstermijn, van die bedoeling kennis te geven
aan de Nederlandsehe Negeering.
De Japansche regeering heeft bij haar
desbetreffende mededeeUng door bemiddeling van den Japansenen gezant te
kennen doen geven, dat zij weldra in
onderhandeling hoopt te treden nopens
de totstandkoming van een nieuw verdrag, dat rekening houdt met de veranderde positie waarin Japan zich ten

opzichte van den Volkenbond en het
Permanente Hof van Internationale
Justitie bevindt, en waarin tevens eenige
herzieningen van technischen aard in de
verdragsmaterie zouden zijn aan te
brengen, welke de Japansche regeering
noodig acht. Gehoopt wordt, dat dié
onderhandelingen zullen leiden tot de
totstandkoming van een nieuw verdrag
vóór bet thans opgezegde tractaat
buiten werking zal treden.

"Japans toelichting

v

'-■"""'

De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandsche Zaken te Tokio heeft aldus Domei,
medegedeeld, dat de Japansche regeering de
noodige formaliteiten heeft vervuld voor het
beëindigen van het verdrag van arbitrage en
conciliatie met Nederland op II Augustus as.
Het bij dit 19 April 1933 gesloten verdrag
gevoegde protocol bepaalt namelijk, dat ingeval wijziging komt in de wettelijke positie van
Japan ten opzichte van het Permanente hof
van internationale justitie als uitvloeisel van
het uittreden van Japan uit den Volkenbond,
de beide contracteerende partijen overleg dienen te plegen over de al of niet herziening van
de bepalingen in het verdrag welke betrekking
hebben op het Permanente hof van internattenale justitie. Het uittreden van Japan uit den
Volkenbond en de wijziging in de betrekkingen
van Japan met het Permanente hof van internationale justitie hebben dit land de noodzaak
doen inzien, enkele technische herzieningen in
het verdrag toe te passen.
De Japansche : regeering heeft derhalve de
Nedériandsche Regeering verzocht zoo spoedig
mogelijk besprekingen te openen tot herziening
van het verdrag, waaromtrent de beide regeeringen het eens geworden zijn.
De Japansche regeering heeft op grond der
bepalingen van artikel 25 van het verdrag de
noodige stappen gedaan om de geldigheid van
het verdrag op II Augustus a.s te doen afloopen.
De Japansche regeering heeft dit alleen gedaan,
omdat zij door het verdrag niet langer gabonden wil zijn in geval de besprekingen over herziening van het verdrag tegen dien datum niet
tot resultaat hebben geleid. Met het oog op deze
omstandigheden, aldus besloot de woordvoerder, hoopt de Japansche regeering oprecht op
een herziening en het sluiten van een nieuw
verdrag voordat het opgezegde verdrag afloopt

staande arbitrageverdrag herzien en vernieuwd
zal worden, ten einde het aan te passen aan
den nieuwen toestand, ontstaan door het uittreden van Japan uit den Volkenbond en het
Haagsche hof. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat Japan met het oog op de speciale
betrekkingen met Nederland in Den Haag een
vertegenwoordiger accrediteert die bijna den
rang van ambassadeur heeft De oud-minister
van Buitenlandsche Zaken Hirota was gezant
in Den Haag voor hij als ambassadeur naar
Moskou werd overgeplaatst en wijlen Hirosji
Laito was gezant in Den Haag voor hij als ambassadeur te Washington werd geplaatst

FINLAND VRAAGT SKPS
Het consulaat van Finland bericht ons:
De grootste skitabritzk van Finland
is verwoest en ieder zal zich kunnen
indenken wat dit voor Finland beteekent. Daarom zal toezending van ski's
op hoogen prijs worden gesteld.
Toezending kan geschieden aan de
expediteurs D. Burger en Zoon, loods
Stockholm, Uselhaven, Oostzijde,
Rotterdam.

Hoe de Reiger in Jobannesburg
begroet werd
Door veel hartelijke menseden
en ambtelijken rompslomp
(Van een specialen verslaggever)

«Leve Blaak, Leve Hulsebos".
Met deze hartelijke woorden

werd de bemanning van de „Reiger" bij aankomst op het
Rand-vliegveld te Johannesburg begroet, toen
de beide gezagvoerders hun hoofd vertoonden
nadat den dokter verzekerd was. dat er niemand met besmettelijke ziekten aan boord was.
Verrast keken de beide luchtvaarders op. De
stem klonk bekend m de
Inderdaad ze.behoorde aan een Nedériandsche dame, die zich
in warm Zuid-Afrika gevestigd had, na tot kort
voor haar huwelijk als air-hostess in dienst
van de KLM. te zijn geweest
Ook van andere zijden was de begroeting
allerhartelijkst Honderden Nederlanders en
duizenden Zuid-Afrikaners waren op het vliegveld aanwezigom denvreemden vogel welkom te
heeten. De menschen stonden te popelen van
ongeduld om bemanning en passagiers de hand
te drukken, maar daar trokken de ambtelijke
instanties zich weinig van aan. Ternauwernood
was het onzen consul, den heer Donker, toegestaan op het platform aanwezig té zijn. Voor
het verblijf van veertien dagen moesten vele
en uitvoerige documenten worden ingevuld,
dan was er een grondig douaneonderzoek sn
zoodoende moesten de belangstellenden bijna
vijf kwartier wachten voor de eerste .steiger"passagier naar buiten kwam. De burgemeester
van Johannesburg zou allen welkom heeten.
maar hij moest om twaalf uur een belangrijke
vergadering in de stad bijwonen en kon derhalve niet langer wachten.
Het een en ander heeft in de Zuidafrikaansche bladen van verschillende taal en richting
aanleiding gegeven tot de critische opmerking,
dat een beetje meer soepelheid in het bijzonder
in dit geval, wel op zijn plaats zou zijn geweest
Toen alle opvarenden waren „ingeklaard" en
„vrijgegeven" volgden hartelijke persoonlijke
begroetingen, alsmede een uitnoodiging van de
Nedériandsche Vereeniging, om bijeen te
komen in het bovenrestaurant van het luchthavengebouw. Hier werden de Nederlanders
opnieuw verwelkomd door den consul te Johannesburg, den heer Donker, door den zaakgelastigde van de Nedériandsche legatie te Pretoria, mr E. Star Busmann, door den burgemeester van Germiston. binnen wiens gemeente
het Rand-vllegveld. dat gemeenschappelijk
eigendom is van de gemeenten Johannesburg
en Germiston. is gelegen, en door den onderburgemeester van Johannesburg.

„Am"

vl<H
o<Aer

schip/dat

getorpedeerd werd. Daarvoor waren
het«- «Arendskerk" van de Ver. Ned. Bcheepv.
Mij fa de „Zliedrecht" van Van Ommeren, resp.
grof 8000 en 5133 ton. De andere schepen, die
op een mijn. Twee
ten/onder gingen, liepen
soliwen kwamen er goed af, nl. de „Mamura"
en «e „Nora". Be HAH« is de eenige maat«l»ppij, die reeds meer schepen moest missen.

sneltrein

Rome-Pisa ontspoord

Vijf doeden.
deel van den sneltrein Rome—Pisa is
«bij Pisa uit de rails geloopen en gekanteld.
Wf personen werden gedood, twee gewond,
onder de gewonden hebben vier zware verwon»
«ingen opgeloopen.
(Een

nachtelijke minimumtemperaturen tot 25 graden O. onder het vriespunt Dat zijn voor dit
land wel bijzonder lage temperaturen. Van
Stockholm werd gisteren een minimumtemperatuur van —24 graden O. gerapporteerd en dit
is de laagste wintertemperatuur die daar in de
laatste 105 Jaar is voorgekomen. Deze plaats
en de Deensche waarnemingsstations, die heden
zeer lage temperaturen melden, liggen in een
krachtige Noord-Oostelijke luchtstroom, waarvan in verband met de luchtdrukverdeeUng mag
worden aangenomen, dat hij van polairen oor»
sprong is. De kleine Oostzeestaten, die meer aan
den rand van dezen kouden luchtstroom liggen, hadden dezen morgen niet zulke lage tem»
peraturen, maar toch nog —12 tot —18 graden C.
De sterke temperatuurdaling in ons land werd
meer veroorzaakt door toestrooming van koude
lucht dan door nachtelijke uitstraling. In dit
opzicht is ook merkwaardig, dat de thermometer gisteren omstreek vier uur in den namiddag plotseling sterk begon te dalen toen de
wind van West naar Noord-Oost omliep.
In den Balkan vriest het nu ook weer heel
hard. zocdat we kunnen zeggen, dat over het
grootste gedeelte van Europa met uitzondering

geling zullen leiden. Er wordt op gewezen, dat
het arbitrageverdrag los staat van het handels»
verdrag tusschen de beide landen, dat nog
steeds geldig is, doch met het oog op de oude
traditioneele vriendschap tusschen de beide
landen hopen bedoelde kringen, dat het be-

van het Zuiden en Zuid-Westen strenge koude
neerscht. Dit is de tweede groote koude invasie
in dezen winter. De onrustbarende temperatuurdal'l g, welke de vorige week rondom de
Oostzee optrad, he-»ft dus inderdaad de beteekcnis gehad van een waarschuwing voor een
herhaling van de strenge vorst
De algemeene weerstoestand fs nu weer «eer
«labiel geworden en depressies, die een einde
aan de Koude «ouden kunnen maken, «y» niet
op komst, «oodat we ons maar weer moeten
voorbereiden op langdurige vorst, echter met
dit verschil met Januari, dat nu tijdens de
langeren dagen en door den «oogeren «ennestand «verdoe de vorst matig «al sijn.
(Nadruk verboden).

(Veroolg

De kuip aan Finland
'TOEN POLEN werd aangevallen door de
"*■ Duitsche legers, hebben de Pranschen
in het Westen druk geoefend op den Westwall om Duitschland te noodzaken een belangrijk deel van zijn leger in het Westen
te houden. Het heeft echter niet mogen
baten. De strijd in Polen was spoedig beslist, dank zij de bliksemsnelle wijze, waarop de gemotoriseerde Duitsche akdeelingen
het land overrompelden en door de afwezigheid van een aaneengesloten versterkingslinie aan de zoo uitgestrekte pool-

Van bevoegde zijde wordt nog verOnze weerkundige medewerker schrijftnomen, dat de opzegging van het verDe storing, dié ons gisteren een beetje ijzel drag door Japan niet geschiedt om poli»
Gister*
kwam langs radiotele- en lichte dooi heeft gebracht, is denzelfden dag tieke redenen, doch uitsluitend met het
Hevige storm in Amerika eischt
weggetrokken en gevolgd door een snelle uitgrafisch» weg van bet Nedériandsche breiding
Augustus
technische wijzivermoedelijk 50 dooden en
van het gebied van hooge druk over doel, vóór 12
van de Holland Amerika de geheele Noordelijke helft van Europa.
schip
Dit gingen in het verdrag aan te brengen,
500 gewonden
reikt thans van IJsland over de NoorLijn be«bt dat bemanning en passa- gebied
in
huldigen
Albany
daar
dit
anders
den
(Georgië):
vorm
Uit
Hoewel bij het aantal
zee tot in Rusland en schijnt zijn centrum
gevolg
als
van
giers vF de „Burgerdijk" allen zijn ge- sche
slachtoffers
een ontzettenden
boven Noord Scandinavië te hebben en hierautomatisch voor den duur van vijf jaar
geteisterd,
volgens
welke
deze
stad
heeft
storm,
zijn
omstandigheden
door
de
opnieuw
Hes
wel is.
red en
veel gunzou
verlengd.
worden
mededeelingen
zijn,
officieele
23
dooden
vreest
stiger geworden voor het toenemen van de
ramp 50 dooden en 500 gewonden
De
van de Holland Amerika Lijn wordt vorst in Midden-Europa. Over
dat
de
men,
Denemarken ligt
heeft geëischt
den laaOen tijd wel zwaar getroffen. Nadat dientengevolge een gebied van zeer strenge Japansch commentaar
Vooral de negerwijk werd getroffen. De
vorst en de morgentemperaturen zijn daar nog
op 8
de.,Binnendijk" en op 27 NovemBevoegde waarnemers hopen, aldus Domei, daken werden als het ware van de huizen ge»
lager
vorige
dan aan het einde der
week. Verdat de besprekingen tusschen Japan en Nederber deVpaamdam" op een mijn waren ge»
waarnemingsplaatsen meldden heden , land over het sluiten van een nieuw arbitrage» licht en tientallen huizen zijn volkomen ver»
scheidene
loepen.» dan thans de .burgerdijk" ten offer temperaturen van 20 en 21 graden onder nul en
woest Kerkgebouwen werden als ziekenhuizen
verdrag spoedig tot een vriendschappelijke reingericht Van alle kanten komt hulp.
gevalle»
Zoo,» men weet had de .burgerdijk" een
«onna/» van 8835. Voor de H^L. is hiermee
thans Mn tonnage van 22565 verloren gegaan.
In W»l heelt de Nedériandsche vloot na het
uitbr»en van den oorlog aan soheepsruimte
verleen 54 on ton. De .burgerdijk" is het derde

..

van kolom4)

vindt maakt den toestand voor de Duitschers
nog onbevredigender. Vandaar, dat zij bezig zijn
het vervoer van Russische petroleum uit het
Kaukasische bekken over de Zwarte Zee te
organiseeren.

Het zal dus van belang zijn voor de Geallieer-

den, ook deze plannen in de war te sturen. In
welken omvang zich hun actie in deze con-

treien zal ontplooien, valt natuurlijk nog niet

te zeggen. Maar in de eerstvolgende dagen kan
uit het Naburige
Oosten verwachte,!. De Zwarte Zee is toegankeiijk voor Fransche en Engelsche oorlogsschepen. Turkije is met de Geallieerden verbonden. En generaal Wevgand is een uiterst
kwaam strateeg. Zoolang Ruslands handen door
Finland zijn gebonden en het zijn bondgenoot
Duitschland zelfs niet leveren kan. waarop deze
heeft gerekend, zal het zelf geen avonturen in
het Zuidoosten in den zin hebben. Anders zou
men slechts aan wijze voorzorgsmaatregelen der
Geallieerden kunnen denken. Nu «al er wel
wat anders achter zitten.

men belangrijke berichten

be-

sche West- en Zuidgrens. Dat Duitschland
Polen ook van Slowakije uit kon aangrijpen, was een tegenvaller, waarop maarschalk üydz Lmigly niet gerekend had. Hij
had zich al dadelijk op den Weichsel Kunnen coneentreeren, maar de vraag is, of
hij dan gelukkiger geweest zou zijn. In
ieder geval zou de hoofdstad Warschau dan
al dadelijk in de vuurlinie hebben gelegen,
de z.g. corridor zou zijn prijsgegeven en de
belangrijke industriecentra in het Zuidwesten, die voor Duitschland van groote waarde zijn, zouden zonder slag of stoot in
Duitsch bezit zijn gekomen. Maar de open
strijd, dien de Poolsche legers aangingen
tegen den invaller, bood hun weinig kans
op succes. Zeker hebben de Polen dapper
gestreden, maar een onvoldoende bevelvoering en een min of meer romantische opvatting van den oorlog hebben hun spoedig de nederlaag gebracht.
Intusschen stelde de Westwall. waaraan
Hitler drie maanden lang met man en macht
had laten werken, den Duitschers in staat den
druk van de Fransche troepen gemakkelijk te
weerstaan. En zoo was het lot van Polen, dat
bovendien door de Duitsche luchttactiek geen
profijt van zijn numeriek geringere luchtmacht
kon maken, snel bezegeld.
We halen dit even op. omdat de mogelijkheid
bestaat, dat de Franschen en Engelschen nu
zullen traenten Finland op soortgelijke wijze té
hulp te komen. Zoo lang Noorwegen en Zweden
neutraal blijven (en ondanks hun groote sympathie voor Finland zullen zij zeker in die neutraliteit willen volharden, vooral ook omdat
DuitscKland een andere houding niet zou dulden, is een Fransch-Engelsche expeditie naar
Finland vrijwel onmogelijk. De IJszeehavens
liggen nog maanden lang in den boei van den
winter en de Oostzee wordt door de Duitsche
vloot afgesloten. Toen van Engelsche zijde verzekerd werd, dat er voor Finland hulp zou
komen op een wijze, die verrassing zou wekken,
kan onmogelijk bedoeld zijn, dat Engeland wat
vliegtuigen zou zenden en eenige honderden
vrijwilligers zou'laten vertrekken. De heden
ontvangen berichten doen vermoeden, dat iets
anders op het Fransch-Engelsche programma
staat. Er is in een van de havens van het Na»
burige Oosten een groot expeditiekorps aangekomen, van Australiërs en Nieuw Zeelanders,
zoo heet het Het zal opgevallen zijn, dat gene»
raal Weygand. die in Syrië aan het hoofd staat
van een Fransch legér, waarvan de sterkte zeer
verschillend wordt opgegeven, in de laatste
dagen besprekingen heelt gevoerd in Egypte.
Egypte is bondgenoot van Engeland in dezen
oorlog. Welke haven het is, waar het Engelsche expeditieleger is ontscheept, is niet bekend.
Als het in Egypte was, zou men dat misschien
wel vernomen hebben. Is het in de Perzische
Golf? Het feit, dat Ibn Saoed, de beheerscher
van een groot deel van Arabië en Engelands
vriend, de heilige bedevaartplaats heeft verlaten en naar zijn hoofdstad is teruggekeerd, wijst
er op, dat er in die buurt wat gaande is. In
ieder geval mag men aannemen, dat het Naburige Oosten in beweging komt.
Dat is een rechtstreeksere bedreiging van de
Russische Kaukasusgrens. Rusland zal dus niet
te veel op de Finsche kaart kunnen zetten. Vat
de oorlog (die geen oorlog wordt genoemd)
tegen het land der duizend meren Rusland een
groote krachtsinspanning kost staat als een
paal boven water. Blijkbaar zet het er in de
laatste dagen alles op om een beslissing af te
dwingen. De aanvallen op de Mannerheiinlinie
laten de Finnen geen soelaas. Duizenden Rus»
sen worden weggemaaid en heel wat oorlogsmateriaal wordt opgeofferd. Maar de Russen
zetten telkens nieuwe aanvallen in. Als ds kijk.
dien Boris Soewarin in het Neue Tagebuch op
den toestand in Finland geelt, juist is, moet er
den Russen veel aan gelegen zijn, nog vóór het
einde van den winter tot een beslissing te
komen. De Finnen geven intusschen geen kamp,
ook al zijn zeker ook hun verliezen zwaar, want
de Finsche ziekenhuizen liggen vol en het
handjevol dappere strijders, dat de Russische
aanvallen zoowel aan de Mannsrheimlinie als
aan de Oostgrens telkens weet af te slaan, zal
boven zijn krachten werken. Er zijn nu, heet
het, 8000 vrijwilligers in Finland, maar die
kunnen de schaal niet doen overslaan. Slechts
als de Finnen spoedig vele moderne vliegtuigen
en geoefende vliegers krijgen, zulen zij tot
April kunnen stand houden.
Tenzij natuurlijk de druk in het Zuiden sterk
genoeg wordt om Rusland te nopen een aanzienlijk deel van troepen en oorlogstuig aan het
Finsche front te onttrekken.
Er is intusschen nog een andere factor in hel
spel. Duitschland heeft dringend behoefte aan
petroleum en andere producten voor zijn oorlogvoering en zijn volkshuishouding, De vaart
op den Donau is nog altijd gestremd en de
transportmogelijkheden overland zijn beperkt.
Men weet dat het vervoer van Roemeenscho
petroleum over Russisch gebied loopt Het
schijnt meermalen voorgekomen to zijn. dat de
Russen beslag legden op petroleumzendlngen.
die Oostelijk Galicic passeerden. Vandaar de
activiteit van de Duitschers in dit gebied, die
men al meermalen heelt opgemerkt. De moei»
lijkheden, die de levering der.Roemeen«cl,e petroleum door allerlei omstandigheden onder(Zle vervolg onderaan vorige kolom)
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s in arrest.

Zeven Haagsche misdadiger

Jonden

van 13 jaarbracht de zaak aan

HIJHERKENDE
OPSTRAAT DEN MAN,
DIE AAN DEN MIINIAIETER MORRELDE

Deze bleek

bende

had hij zich alleen geassocieerd met M. v. L,
doch toen zijn zoon uit de gevangenis kwam en
diens uitgaanskas opgemaakt was. werd deze
ook in de zaak opgenomen.

Op 20 Januari om halt zeven des avonds
kwam een 13-jarige jongen in de Van
Vstadestraat thuis. Toen hij de deur met
den sleutel had geopend, zag hij in de gang
een man bezig aan de beide muntmeters.
welke daar hangen. D* man werkte met
een zaklantaarn. Hij de komst van den
jongen ging de man gewoon met zijn werk
door en zei: „Zoo jong. loop maar door.
ga maar naar hoven."

Het «eet «des bij ««wielen.
Het bleef natuurlijk niet bij rijwielen en belastingmerken. Ook andere zaken waren van
hun gading. Zoo werd op 2? December bij het
Alovsius College een Jas van een rijwiel gestolen; bij de Duinzicntkerk werd een koffer
roet sportkleeding ontvreemd en op 12 januari
stalen zij in de Raamstraat een koffer met slagersgereedschappen ter waarde van 80 gulden.
De beide koffers hebben zij verbrand, doch de
artikelen en voornamelijk de slagersbenoodigdheden werden verkocht bij twee «pkoopers. Nt den 29-jarigen J. T. in de Maasstraat
en den 22-jarigen M. 11. van den Parallelweg.
Dit tweetal is wegens heling eveneens gearresteerd, waarmede het halve dozijn arrestanten vol was.
Daarbij bleef het echter niet want bet verder onderzoek leverde in bet gezin v. d. R. nog
verder succes op.
In dit gezin is nt nog een jongere zoon. de
19-jarige loswerkman A. H. v. d. R. Hiervan
is gebleken, dat hij zich. samen met den 23-jarigen los werkman J. B. heeft schuldig gemaakt aan inbraak in een flat aan het Lyceumplain. waarbij de buit bestond uit een koffer
met flesschen wijn. Voorts heeft dit tweetal
ook op diverse plaatsen jassen gestolen, zooals
op 19 December bij de landbouw Crisis Centrale in de Anna Paulownastraat. waar drie
jassen tegelijk meegenomen werden. Al deze
goederen zijn ten deele bij opkoopers achter»
haald.
De 19-jarige A. H. v. d. R, is als zevende man
in arrest gesteld, terwijl de politie J. B. voorloopig op vrije voeten heeft gelaten, nadat
proces-verbaal tegen hem was opgemaakt

te

tot een

bebooren

Boven gekomen, vertelde de jongen zijn moeder wat hij gezien had, waardoor deze zeer
verbaasd was en den jongen terugstuurde om
eens te gaan kijken, wat de man uitvoerde.
Terwijl de jongen naar deneden Kwam. maakte
de man zich echter uit de voeten, doch aangezien de jongen hem de eerste maal goed had
opgenomen, kostte het hem niet al te veel
moeite den man buiten in bet oog te houden.
Hij zag hem dan ook weldra een sigarenwinkel
binnen stappen en toen er juist op dat oogenblik twee agenten passeerden, >vee: hij den
man aan. die daarop werd gearresteerd en mee»
genomen naar het bureau Van der Vennestraat
Bij fouilleering vond men op hem een muntmeterbakje en een bedrag van f 7.80. Nl uit
lederen meter 4 gulden, waarvan 1 gulden was
gewisseld voor het knopen van sigaretten De
man'bleek te zijn de 21-jarige boekbinder J.
V. d. R.. die op 21 Juli van het vorige jaar uit
de gevangenis was ontslagen, war hij anderhalf jaar had gezeten wegens diefstal met
braak. De man legde een volledige bekentenis
af en verklaarde ook de vorige dagen muntmeters te hebben gelicht in zes perceelen in de
omgeving van de Ltortenbekerstraa» en de
Gerard Doustraat. Hij drong de huizen met een
looper binnen en opende de muntmeters met
door hem zelf vervaardigde sleutels. Inderdaad
zijn in zijn woning een groot aantal van deze
sleutels, een bankschroef en eer.ige vijlen in
beslag genomen.
Deze toevallige vangst was de politie dubbel
aangenaam, omdat de aangehoudene ook op
ander gebied onder verdenking stond. Men ver»
moedde namelijk, dat hij deel uitmaakte van
een complot van rijwieldieven, dat zich reeds
aan een groot aantal diefstallen had schuldig
gemaakt. Nadat hij danig aan den tand was gevoeld, konden dan ook nog worden gearresteerd
zijn vader, de 56-jarige havenwerker H. 5. v. d.
R.. en de 43-jarige koopman M. v. L.
Een nieuw aanknoopingspunt.
Lenigen tijd te voren waren door de Haagsche
politic bij een zekeren W. G. v. 1.. te Zoeterwoude in beslag genomen 14 rijwielen, waaraan men duidelijk kon zien dat zij waren veranderd, bijgevijld, opgeknapt kortom kennelijk
van diefstal afkomstig. Men kon echter tegen
dezen V: L. te weinig gegevens verzamelen om
tot zijn arrestatie^over te gaan. daar hij. Voorgaf
een bonafide handelaar te zijn en er geen be«ijzen van het tegendeel voorhanden waren.
Door de aanhouding van bovengenoemd drietal kreeg men echter een aanknoopingspunt
tegen den man uit Zoeterwoude. Het eerste
drietal heeft nl. in het laatste halve jaar hier
ter stede niet minder dan circa 50 rijwielen gestelen. Dat geschiedde o.a. op den Badhuisweg,
den Gevers Deynootweg, bij de Boschkantkerk.
op de Weteringkade. op de Neuhuyskade, in
Spoorwijk, op de Oostduinlaan, op de Van
Hogenhoucklaan en in de Weissenbruchstraat.
Vele van deze rijwielen vonden hun weg naar
Zoeterwoude en werden daar door v. L. opgekocht die ze dan weer aan tuinderijen en andere
bedrijven van de hand deed. De overige
rijwielen werden door den oudsten v. d. R., die
over veel relaties beschikte, hier ter stede verkocht De prijs in Den Haag varieerde van 5 tot
10 gulden, terwijl de rijwielen te Zoeterwoude
circa 15 gulden opbrachten. Van de rijwielen,
welke hier verkocht werden, waren alleen de
nummers te voren uitgevijld.
Van de 50 gestolen rijwielen zijn er hier
in de stad ongeveer 30 bij bonafide parti«ulieren in beslag genomen. De eigenaars
hebben zich ten deele bij de politie gemeld. doch voor een deel zoekt men hen
nog. Zij, die tusschen Juni 1939 en
Januari 1940 een rijwiel zijn kwijt geraakt
worden dan ook verzocht zich te melden
bij den Justitieelen Dienst van de politie,
Alexanderplein 15, kamer 18.
Zij hebben zich voorts schuldig gemaakt aan
diefstal van een zeer groot aantal rijwielbelastingmerken van onbeheerd staande rijwielen.
Dit ging meestentijds en gros. Zoo zijn zij twee
maal bij een vergadering in de Balistraat geweest en beide keeren werden tien plaatjes
gestolen: een bezoek aan het Aloysius College
leverde 20 plaatjes van de leerlingen op; eenzelfde aantal werd buit gemaakt bij het Lyceum Willemstraat, terwijl zij zich bij de kerk
aan de Hobbemastraat met 15 tevreden moesten
stellen. In totaal hebben zij ongeveer 150 rijwielplaatjes gestolen.
Deze plaatjes werden zoo hier en daar aan
particulieren verkocht maar er heeft toch ook
een verkoop en gros plaats gehad, toen 20 stuks
tegen 65 cent per stuk werden verkocht aan
den bekenden heler C. N. v. L., oud 38 jaar,
wonende in de Kemperstraat. Tegen dezen opkooper is proces-verbaal opgemaakt
De man uit Zoeterwoude. de 35-jarige W. G.
v. L. is inmiddels echter gearresteerd wegens
heling en naar Den Haag overgebracht Het
onderzoek heeft uitgewezen, dat de oude v. d.
B. de leider van de bende was. Aanvankelijk
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AVONDBLAD A

Vereeniging „Het Lantschap Drenthe”

GENOOTSCHAP NEDERLAND—
ENGELAND

van

het in jarig bestaan.
In de to«welzaal van »De Vereeniging'' in de
Feeelelljke viering

Mllemstraat waren tal van Drentsehe Hagenaren, leden en genoodlgden van de vereeuli fa^a^a^a^a^aW
ytt*a^a^a^a^a^a^a^a^aW
a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^Ëa^aW^a^a^a^a^^a^awkÉ&v
ging -Het lantschap Drenthe" gisteravond
bijeen om het tienjarig bestaan dezer vereen!»
e>n« op passene* wijze te vieren In een geestig
onenlne^woord heette de voorzitter der ver»
eenlging de heer E. H. Borgesius in het bijzon»
.ie: *«mum de vertegenwoordigers de Groning«>»,Z'j-t»rvoreeniging en de af deeling
Utrecht der Orentsehe veieaniging. de aanwezige oprichters van »Het lantschap Drenthe'
tw W. A. Stokhuyzen. mr A. B. Somer en
Hadden en de Drentsche militairen.
o?
mevrouw
II 1»^ ■
Voorts dankte spr. de rriesche vereeniging en
Il
de Drentscbe vereeniging te Amsterdam, die
WÊSm^Êaa^Ê^wm^tt^^ bloemstukken
gezonden hadden en de afdeelin«en Zeeland. Overijsel en Brabant voor hun geZoó lekker smaakt Sanostol. dat
lukwenschen.
de kinderen geen druppel aan den
Nadat allen het Drentsche volkslied meegelepel willen laten, 'o Volwaardig,
zongen hadden, herinnerde de heer Borgesius
natuurlijk levertraauproduet. maar
in zijn feestrede nog eens aan de moeilijkheden
bovendien nog verrijkt met vitawaarmee de oprichters oa. de heeren mr J J.
mine B uit bet verwerkte mout
V»,»»-n'»n M K-rmveld. H A Aalfs. prof. dr
en vitamine C uit bet toegevoegd
Blink en dr HMU teKampen hebbengehad. In
zuiver sinaasappelsap, dat Sanostol
zijn Nlstoriscn overzicht wijdde spr. in het bijzoo smakelijk maakt! En neemt
zonder enkele woorden aan den overleden voorbet «elf ook. ter vergrooting van
zitter der vereeniging den heer F Stokhuizen
, o-i den heer I. Koops
Uw weerstandsvermogen e» Uw
energie! Vraagt dan de nieuwe,
Namens de Drentsche vereeniging te Utrecht
voordeelige ..familieverpakking" a
bood de beer H. Nijenhuis een Drentsche koek
f. 2.75. die
X zooveel bevat als
aan De beer W. G Voorthuis. Ud der Vereenide bekende flacon a f. 1.40
ging uitte zijn dank door de leden van het bestuur ieder een heidetakje aan te bieden.
Hierna heeft de comedieclub het blijspel m
twee bedrijven van H Pauw: Hagenaars in
Pension opgevoerd, het stuk. dat deze club
10 jaar geleden eveneens voor het voetlicht
heeft gebracht
Heel goed hebben de spelers onder leiding
van den heer 1.. Vermeulen de Drentsche sfeer
weten te treffen waarbij in het bijzonder -ie
SESTAUKATE NED HERV KERF
.heer en mevr Vermeulen uitblonken Doch
TE VOORBURG
ook de overige medespelenden. vooral A. Toul'ers.ond na Paschen zal een deel van de wen als de boerenzoon, mevr. Touwen als de
dochter en de heer Smit als Hagenaar hebben
oude Dorpskerk der Ned. Herv Gem te Voorzich goed geweerd. .
burg gerestaureerd worden. In verband hierHet applaus en de huldiging na afloop, waarmede zal de gemeente dan tijdelijk twee maal
des Zondagsmorgens bijeenkomen in het bij de heer Burgersdijk aan de dames een
Drentsch iepeitje aanbood, hebben zij dan ook
Dienstgebouw, terwijl ook in de Emmaschool
ten volle verdiend Daarna huldigde de voorkerk zal gehouden worden
zitter den secretaris en schonk hem. namens de
bestuursleden, een Perzisch kleedje als dank
voor alle zorgen aan de Vereeniging besteed
Onder leiding van den heer J Roosje heelt
een bal met cabaret en andere attracties de
aanwezigen tot diep in den nacht vermaakt
Een ensemble onder leiding van den heer
D. Klein vulde de korte pauzes tusschen de
bedrijven met muziek.
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VOEDSEL VOOR MINVERMOGENDEN
Reeds 75.000 liter verstrekt
Ook hier nauw

verbandtussohen koude en eetlust

De stichting schoólkindervoeding, die op 15 Januari jl. is begonnen met het
verstrekken van warm voedsel aan minvermogenden, had op Vrijdag jl. reeds
75.000 liter van dit voedsel uitgedeeld tegen den prijs van 5 cent per halve liter.
Deze hoeveelheid zal nog wel in belangrijke mate toenemen, want voorloopig wordt
ook deze week nog met de verstrekking van warm voedsel doorgegaan.
Tijdens de minder koude dagen van de vorige
week viel er een aanmerkelijke teruggang te
constateeren in het dagelijksch verbruik. Werd
er tijdens de felle koude van de week daarvoor
per dag 3500 liter afgenomen, de vorige week
Maandag trad een sterke daling in, welke zich
sindsdien regelmatig heeft voortgezet Zoo werd
Vrijdag slechts 2300 liter verkocht Nu echter de
vorst is teruggekeerd, mag worden verwacht
dat de afneming weer zal' stijgen.
Zooals gezegd, worden de porties verkocht
voor 5 cent per halven liter, hetgeendus neerkomt op een opbrengst van 7500 gulden. Dat
beteekent tevens, dat de Gemeente er ongeveer
een gelijk bedrag bij heeft moeten leggen. Aangezien geen boonen en capucijners voorhanden
zijn, bepaalde het menu zich in hoofdzaak tot
allerlei groentensoepen en verschillende soorten
stamppot

Nieuwe predikant der
Ned. Herv. Gem. bevestigd
Ds D. A. v. d. Bosch spreekt
dr J.
Schoneveldin de
GrooteKerk toe
In dr J. Schoneveld, gekomen van Groningen. mocht de Ned. Herv. Gemeente in de Re»
sidentie den eerste van haar nieuwepredikanten,
die een van de zes opengekomen plaatsen komt
bezetten, begroeten. Dr Schoneveld is gister»
avond in de Groote Kerk bij de Haagsche Ge»
meente als opvolger van dr E. J. W. Postumus
Meyjes ingeleid door zijn collega ds D A. v. d.
Bosch.
Ds v. d. Bosch opende de samenkomst met het
doen zingen van Ps. 103 : 1. Na het lezen van
de Apostolische Geloofsbelijdenis las ds v. d.
Bosch I Cor. 1 : 17—31, alsmede de eerste helft
van het bevestigingsformulier, om vervolgens
als tekst voor deze ure te kiezen H Cor. 4 : 7:
„Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten,
opdat de uitnemendheid der kracht zij van God.
en niet uit ons".
In zijn inleidend woord wees de bevestiger
er op, dat deze samenkomst de beste illustratie
is van zijn tekstwoord. In plaats van een heengeganen voorganger wordt een nieuwe bevestigd. Spr richtte een woord van dank tot dr E.
J. W. Posthumus Meyjes, die in de Haagsche
Gemeente een groot man is geweest Ook hij is
een aarden vat dat thans gebroken ls Komend
tot zijn tekstwoord, toekende ds v. d. Bosch
de Gemeente van Corinthe als een lastige Gemeente, die vol was van onwaardige critiek.
Paulus verdedigt zich daartegen en wijst er in
zijn brief op, dat wij menschen het licht Gods
moeten doorgeven. Daarom wilde spr de aandacht der Gemeente bepalen bij den schat den
schatdrager en bij God.
De sobat van de Kerk: het Evangelie.
Spr wees op de groote waarde en den groeten
overvloed dien het begrip schat suggereert en
herinnerde in dit verband aan het woord van
Luther. dat de ware schat der kerk het Evangelie is. Spr stelde de groote waarde van dezen
schat in het licht en wees er vervolgens op, dat
de jacht van vele menschen is naar aardsche
en materieele schatten. Sommigen streven naar
meer ideeele schatten van wetenschap en cultuur. Maar het ontvalt ons alles met den doad.
Het Evangelie alleen heeft waarde voor den
mensen die aan zijn zonden ontdekt wordt en
het geeft ons
ter dood veroordeelden
gratie. Het is een licht in de duisternis en een
schuilplaats tegen dreigend gevaar. Immers
Christus is de Verzoener van de zonden der
geheele wereld. MilUoenen hebben zich daar»
mede verrijkt en dit schathuss werd nooit ledig
bevonden. Christus spreekt: Komt allen tot Mij,
die vermoeid en beladen zijt en Ik zal u ruste
Het ls »n heerlijk voorrecht schatdragér te mogen zijn. Maar de schatdrager is
een aarden vat weinig kostbaar en licht
breekbaar. Er is voor hem geen reden tot zelf»
verheffing. Hij ls breekbaar. Daarom moet de
domlne in de groote stad ook neen durven zeggen en de Gemeente moet dat ook bedenken.
HU ls een mensen met tekortkomingen en geen
engel. Predikanten zijn als Evangeliedienaren
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Heven.
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aarden vaten en zij moeten ook oppassen met
elkander niet in botsing te komen. Het gaat niet
over of om den schatdrager. het gaat om God.
Want zégt Paulus, opdat de uitnemendheid der
kracht zij van God. In sommige niéuwe vertalingen staat „zoodat", maar het „opdat" van
dé'Oudê Statenvertaling is duidelijker, want
God verkiest vaak -het zwakke uit tot Zijn
dienst. Is het dan geen waagstuk, dat God den
schat door aarden vaten laat dragen? Neen,
want als het eene vat breekt komt het andere
in de plaats. Het Evangelie heeft doorgewerkt
en doet het nog. Het is een krach om gewetens te overtuigen, de geesten te verlichten
en de zielen te behouden. Zoo loopt alles uit op
Gods eer. die bet gebrekkige instrument wil
gebruiken om groote dingen te doen
Hierna las de voorganger het tweede gedeelte van het bevestigingsformulier, waarna
hij overging tot de bevestiging. Nadat dr Schoneveld op de vragen van het formulier bevestigend had beantwoord, zong de Gemeente
haren nieuwen voorganger staande toe de
zegenbede uit Ps. 134 : „Dat 's Heeren zegen op
u daal", enz.
Ds v. d. Bosch richtte ten slotte een hartelijk
woord van welkom tot den nieuwen voorganger,
dien hij toebad, dat hij met den vollen zegen
des Evangelies mocht werkzaam zijn ook in
deze Gemeente.
De plechtigheid werd vervolgens op gebrul»
kelijke wijze gesloten. Zij werd bijgewoond
door tal van ambtsbroeders. Onder hen merkten
we op den nestor der Ned. Herv. predikanten,
ds P. J. Molenaar, dr M. M. den Hertog, ds J.
Ravesloot. ds A. K. Straatsma, dr W J. de
Wilde, ds A. J. Wormgoor, dr G. C. v Iterzon,
ds G. Bos, de em^predikant dr J. P. de Bic. benevens het Tweede Kamerlid den heer W. Wagenaar.
AH. Woensdagavond zal dr Schoneveld in het
zelfde kerkgebouw zijn intrede doen.

meisjeskwamen
Twaalf
van Arnhem naar Den Haag
In intiemen kring is Zaterdagmiddag het huis
in Den Haag opengesteld voor de meisjes van
de Loulsa Stichting, die voorheen Arnhem als
haar verblijfplaats hadden. Sedert de spannende
Novemberdagen van het afgeloopen Jaar. waren
de twaalf meisjes, waarvan de Jongste elf jaren
telt voorloopig ingekwartierd in het groote gebouw van de Loulsa-stichtlng aan het Alexanderveld. Zij kwamen daardoor feitelijk terug
in het gebouw, dat haar voorgangsters jaren»
lang hadden bewoond, tot een schenking van
baron Sloet bet mogelijk maakte de meisjes in
het heerlijk buitengelegen Arnhem te laten
wonen, terwijl de jongens hier ter stede bleven.
Verlieten de meisjes het vorige Jaar Arnhem
met sombere gedachten, zij moesten haar ken»

nissen immers achterlaten en den prachtlgen
tuin waarin zij de zomers doorbrachten; thans
zijn zij alweer met haar nieuwe woonplaats
verzoend. Nieuwe vriendinnen zijn gemaakt en
een nieuw verblijf is voor haar gevonden, dat
niet voor het oude onderdoet De meisjes zijn
verruk? van dit mooie gebouw op het Nassau»
plein. De twee groote, hooge kamers waarin
Zaterdal regenten en belangstellenden te midden van de bloemen werden ontvangen, dienen
als eet» en woonkamer. Licht geverfde trappen
en gangen, waar de poes ..Manja" statls rond»
schrijdt voeren naar de prettig ingerichte
kamers der directrice, assistenten "en naar de
twee slaapzalen der meisjes. Behalve badkamer«. «n naaikamer, het vertrek van de twee
getrouwe dienstboden uit Gelderland meegekomen en een groote linnenkamer is er ook een
muziekkamer. Wanneer de musiciennes haar
vingers even willen laten rusten kunnen zij

het groote balcon opgaan en uitzien over de
daken van onze residentie.
De vroolljke gezichten, waarmee de meisjes
de bezoekers in haar nieuwe domein rondleidden. Heter duidelijk zien, dat zij allemaal thuis
waren en dat zij vol vertrouwen de komende
tijden tegemoet gaan.

Diner op de

Noorsche legatie

Colijnen dr
Dr
Guerreregasten.
rDe Noorsche gezant en mevrouw Bentson
nebben Zaterdagavond in het gebouw van de
Noorsche legatie ter éere van Karl Hambro. den
voorzitter van het Noorsche Storting, die ter gelegenheid van de vergadering der Volkenbondscommissie hier ter stede
een diner
aangeboden. Tot de gasten behoorden o^n. dr H
Colijn en dr Guerrero, president van het Per.
manente Hof van Internationale Justitie
Zondagochtend om kwart voo rtwaalf is de
neer Hembro van Schiphol per vliegtuig naar
Scandinavië' vertrokken. Hij werd uitgeleide
gedaan door den Noorschen gezant en diens

Winter Bott met „The Moochers"
en Nat Gonella
Het is >!»'g«»>«'-»'»>«« een goed ingeburgerde gewoonte geworden van uitgaand Oen
Haag. de soirees te bezoeken, welke de op den
voorgrond tredende genootschappen en ver»
eenigingen gedurende het winterseizoen orga»
niseeren. Het is: „Ie monde ou lon se rencontre", doch
waarin men zich niet verveelt!
Zou heeft het Genootschap Nederland-Engeland Zaterdagavond in de Vitte Brug zijn
Jaarlijksch .Hubscription BalT gehouden, waarbij bet zich de medewerking verzekerd had
van «en onzer beste amateurbands: .The
Moochers" De zaal bood nauwelijks genoeg
ruimte om alle danslustigen op en om den
dansvloer te bevatten, doch ook de aangren»
zende vertrekken en de groote hall boden gezellige zitjes en hoekjes in overvloed aan degenen, die voor een kort oogenblik het dansgewoel zochten te ontvlieden. In de bar ontbrak het al evenmin aan een opgewekte stem»
ming, doch bet moment van den avond was
toch toen tegen twaalf uur de vermaarde trompettist Nat Gonella het orkestpodium betrad
met zijn vrouw, de lady-crooner Stella Moyna,
Toen werd er eerst .He-swing'd" dat het een
lieve lust was! Nat Gonella wist de meest wonderlijke en fantastische gelulden uit zijn „V?underhom" te wringen. Stella Moyna croonde en
de liefhebbers van hot-jazz en ..swing" beleefden extatische momenten!
Behoeft het nog vermeld, dat ook Booms-a-. Daisy en de in wintersporthotels zoo geliefde ..Paul Jones"
veel ingang vondel»
bij de aanwezigen, waaronder veel officieren,
genoodigden van het Haagsche garnizoen en
omliggende plaatsen? Het was eerst vroeg in
den ochtend toen men aan huiswaarts-gaan
begon te denken, en de rust weerkeerde in
Hot»! de Witte Brug.

—
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HET JAPANSOHE KEIZERRIJK
BESTAAT 2600 JAAR
Ter gelegenheid van het 2600-jarig bestaan
van het keizerrijk Japan heeft de Japansche
gezant gistermiddag in het legatiegebouw te
dezer stede een receptie gehouden. Onder de
gasten konden de ministers Van Kleffens»
Steenberghe, Welter en Gerbrandy worden op»
gemerkt alsmede dr Oolijn. de viee-president
van den Raad van State jhr Beelaerts van Blokland. burgemeester de Monchy. de president
van het Permanente Hof voor Internationale
Justitie, de heer Guerrero, viee-admiraal
Fürstner. chef van den marinestaf. de voorzitter van de Tweede Kamer mr Van Schalk,
de heer Van der Mey, hoofdcommissaris van
politie en vele andere autoriteiten
DINER TER EERE VAN Ir DAMME
een diner, dat Zaterdagavond jL. m
Hotel des Indes door den directeur der Deensche Post en Telegrafie, den heer Mondrup.
aan zijn Nederlandschen collega, dr ir M. H
Damme. werd aangeboden, hebben OH. aangezeten: de Deensche gezant hier te lande, de
heer Monrad Hansen. de heer Orommelin, se»
cretaris van het Hof van Arbitrage, de adj.directeur van de Deensche Post en Telegrafie,
de heer Gredsled en enkele hoofdambtenaren
der P.T.T.. onder wie de heeren ir H. J. Boetje
en H C Pelser.
" Aan

?chtgenoote

VERJAARDAG VAN VEN KONING
VAN EGYPTE
ler gelegenheid van den verjaardag van den
koning van Egypte is een receptie gehouden
op de Egyptische legatie te dezer stede. Vele
ministers alsmede andere autoriteiten waren
op deze receptie aanwezig.
LENIGE MOTORLOGGERS WORDEN
GEREED GEMAAKT VOOR DE
TREILVISSCHERIJ
Naar verluidt zullen door enkele reederijei»
te Scheveningen eenige motorloggers in gereedheid gebracht worden voor de treilvissche.
rij. Het betreft hier hoofdzakelijk die loggers,
welke van sterke motoren voorzien zijn.

EESTAVONV INSTITUUT TEMPO
TE RIJSWIJK.
Zaterdagavond werd de' jaarlijkschë"reunie
van leerlingen en oud-leerlingen van het Instituut Tempo in Hotel Xuijs Witsenburg te
Rijswijk gehouden. In vroolijke stemming
brachten leeraren en leerlingen den avond
door. Door de leerlingen werd een cabaretprogramma verzorgd. De directeur, de heer de
Groot sprak voor de pauze eenige hartelijke
woorden tot de vele aanwezigen, welke woorden wel blijk gaven van de prettige onderlinge
verhouding.
Het bal was wel de hoofdschotel van den
avond. Muzikale medewerking verleende daartoe „The Manhattan Swingers Band". In de
pauze werd een collecte voor Finland gehouden. waarvan de opbrengst ter beschikking van
het Roode Kruis is gesteld.

IJSZONDAG
Hollandsere
Als we het op de kepe»
nagaan, is het voor de Residentie en omgeving gisteren
feitelijk nog de beste ijsZondag van bet gehéeleseizoen geweest De invallende
dooi kwam ditmaal Juist iets
te laat om de pret te bederven en overal heeft men dan
ook naar hartelust van de
schaatsensport genoten.
Overal. Ja, maar niet op
de buitenwateren, want die
waren vrijwel over de geheele linie onberijdbaar, hetzij door slecht ijs, hetzij door
onbetrouwbaarheid. En zo»
moest men zich, wat Der»
Haag betreft beperken tot
baan en gracht Dat zijn wel
geliefde plaatsen om te rijden en vooral de groote
banen zijn zeer in trek.
Een opmerkelijk feit ls de
overwinning van het lumberjackett, zoowel in de mannelijke als in de vrouwelijke Unie. De ljstrul, die en»
kele Jaren geleden denboventoon voerde, mede door het
cachet dat zij aan de rijd»
ster vooral gaf, heeft plaats
moeten maken voor 'n minder sierlijk, minder gracieus,
maar praetlscher kleeder»
dracht het lumberjackett.
dat een uitstekende windvanger blijkt te zijn en daardoor meer beschutting biedt.
Zoo ziet men, dat buitenlandsche invloeden niet nalaten hun uitwerking te doen
gelden op onze bij uitstek
nationale sport als het gaat
om het uiterlijk.
Een andere import welke
echter inmiddels door de
kunstijsbaan reeds 'n zekere
populariteit heeft verkregen,
is ijshockey. Het was in
vroeger Jaren slechts een
uitzondering, als men dez?
sport in een uithoek van de
Haagsche IJsclub zag beoefenen. Thans is zij populairder dan ooit en zon zagen

soort onder vreemden

wij een fanatiek ijshockey-

gevecht op de vaart langs de

Koninginnegracht aan den
voet van den beruchten beuvel, dat stellig de moeite van
het even aanzien waard was
De windvrije Zondag had
niet alleen de liefhebbers
naar het beschutte Haagsche
Bosch gelokt ook Naar het
Zuiderpark waren zij bij duizenden getogen, om de snelle
ijzers onder te binden en
zich over te geven aan een
onuitputtelijke bron van
volksvermaak en volksgezondheid. Zelfs de speelweide, waar het smeltwater van
.de sneeuw niet weg hadkun»
nen loopen, vormde hier
voor de Jeugd een ongezochte, maar welkome gelegenheld zich te oefenen.
In de straten van de stad,
behalve bij de ijscentra was
het vrijwel uitgestorven,
maar bij die Ijscentra
heerschte dan ook een onge-

kende drukte.

Het grootste was die wel
in de omgeving van het Bezuldenhoutkwartier bij de
Laan van Nieuw Oost-Indis,
want hier had men niet alleen de Boschvljvers om
naar te kijken, maar ook de
banen van de Haagsche IJsclub. waar een gezellige en
genoegelijke drukte heerschte. Men had hier voor het
eerst het systeem van dagkaarten ingevoerd, waarmede een vrij aardig succes
werd behaald. Voor het overige blijven, ook bij doorgaande vorst, de banen op
Maandag. Dinsdag .en Vrijdag gesloten, zoowel in verband met het gebrek aan belangstelling als om financieele redenen. Dat die laatste van klemmenden aard
kunnen zijn. bewijst we] het
feit dat de Delftsche IJsclub haar tenten reeds heeft
moeten sluiten, waardoor
vel> leden uit Delft dezer

invloed

Zondag naar ben Haag waren gekomen.!
Men zag op Ne banen van
de Haagsche UJsclub wel
zeer veel uniformen, waar»
onder vele van hoofdofficieren. Wij zagenler OH. den
generaal-majoorV Carstens,
den sous-chsf v» den Generalen Staf zijp baantje
rijden.
1
Op de Nieuwe «-Gravenhaagsche UsvereeiHheersch-.
te ook nu weer een bijzon»
dere drukte. Deze bun beeft
zich in den loop d»laatste
jaren door de verplaatsing
van de. bevolkingscentra
verheven tot de druiste van
de Residentie en dien naam
heeft zij dezen Zondagmiddag alle eer aangedaan. Het
ijs verkeerde er insprima
conditie en de gehee» baan
was dan ook in gebruik.Van
deze zijde vernamen wij nog
geen plannen omtrent; sluitingsdagen,
i
Maar ondanks al deze gunstige factoren, was dé vreugde toch niet onverdeeld,
want reeds in de morgen»
uren was de barometer pessimistisch gaan kijken. Na
een vorst van circa 1» graden in den nacht van Zaterdag op Zondag liep de thermometer snel op en kort na
het middaguur, toen de wind
naar het Westen was gedraald, noteerden wij een
dooi van circa 1% graad, Dat
was natuurlijk niet voldoende om invloed uit te oefenen
op de conditie van het ijs.
maar toen het omstreeks
kwart voor vier even begon
te regenen, zag het er toch
wel naar uit dat het wellicht met de ijspret afgeloooen zou zijn.
Inmiddels is in den nachi
van Zondag op Maandag de
wind weer naar het Oosten
lleloonen Het was dus maar
'n kleine storing, die den IJs
zondag niet heeft kunnen
bederven.

ZONDAGSCHE
WANDELING
Welke Hagenaar kent niet het «loopje
om" over de» Wattenaorschen weg,
langt het ruiterpad, de» dij de oude
school va» Wassenaar rechts om, Qhateen» Bleu voorbij en door het Bosch
terug? Het is een ideale Zondagswandeling voor mensehe» met kleine kinderen, die nog niet ver mee kunnen, voor
renteniertjes (die zijn er zelfs nü nog!),
voor dame» en heeren met een hond, die
moet worden «/gestapt. Niet alleen de
ruiter, en fietser» kennen de'
Joon va»
freule van Brienen", zooals hij vroeger
altijd werd genoemd, maar vooral ook
tal van wandelaars, die «vete» hoe het
hier dij' elk jaargetijde weer panders"
mooi is
doen steeds verrassend door de
sfeer, die tusschen de boomen in het
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bochtige laantje hangt.
Bijna zes lange weken kon niemand van deze
wandeling genieten: de sneeuw, het ijs- en later

weer de dooi maakten den weg ontoegankelijk.
Doch nu had het een paar dagen geledenflirui
gedooid en dusrijpte bij velen het plan: Zondag
gaan wij weer dat Joopje om!"
Och arm, zij kwamen in een val! Het eerste
stuk bij de Laan van Olingendaal was nL best
begaanbaar, maar het werd al gladder en gladder; als dikke rails, waar iedereen op uitgleed, strekten zich de bevroren zandsporen
mt; en het voetpaadje aan de buitenzijde der
ooomen was geheel onbegaanbaar want daar
staken de wortels hun dikke rollen naar boven
en ook die waren spiegelglad!
Sommige menschen werden het voorzichtig
loopen en steeds uitglijden moe en stapten resoluut het ijs op. dat de beek bedekte; slechts
een paar jongens reden hier schaats; men kon
er vrij ongehinderd wandelen; maar er waren
er ook, die hun schaatsen onderbonden en over
den weg trachtten te rijden! Het was door de
hobbels en lange sporen geen genot!
De kinderen daarentegen genoten dubbel; er
hepen van die leuke hummels met dikke duffels
aan en «echte" sportkousen, oogen als sterretjes
en wangen zoo rood als een granaat maar zij
kwamen haast niet vooruit om den haverklap
patsten ze tegen den grond onder luid gejubel.
Er is een leeftijd, dat je geen grooter vreugde
kent dan vallen en weer op staan, moeizaam
steunend met al je tien vingers uitgespreid om
je evenwicht te hervinden; soms bonsden zij
plof, plof plof, zonder ophouden tegen den
grond; dan was het opeens niet leuk meer
er kwam een pruilend hanglipje
de op Moeder gerichte kijkers kregen een verdachten
maar een stevige hand van Vader en
glans
even een stukje naast hem hollen, zoo maar
zonder vallen, over het gladde ijs van den weg.
hield de waterlanders bijtijds terug; en nog
lang hoorden zij. die reeds doorgeloopen waren,
tusschen de boomen door het blij schallend gelach van het kleine manneke. En die doorstappers waren toch wel een beetje dankbaar, toen
zij
zoo ongeveer bij het .Huisje van Lien
Spoor", zooals het ook nu nog steeds blijft hee»
ten—-vasten grond onder.de voeten kregen.

—
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Merkwaardig:'dé vorst schijnt communistisch

van aard te zijn: zij maakt alles hét bezit van
iedereen: grenzen vallen weg en bordjes met
..verboden toegang" worden genegeerd. Wie bij
de stallen van Huge liep en naar den Haag toe
wilde, stapte mirnichts dimichts van den weg
over de bevroren sloot het weiland op. en sneed
zoo een hoek af tot het bruggetje van den Wassenaarschen weg! Zoo flaneerden over het ongelijke grasland dametjes naar de laatste mode
gekapt en gekleed op schoentjes met hooge
hakken en rokken, die amper reikten over de
knie
en zij dribbelden, alsof zij gewoon in de
Spuistraat liepen te winkelen.
Wat zullen zij geschrokken zijn. toen zij den
bevroren zandweg moesten betreden! Den «omloopers". die tegenover Chateau Bleu het bosch
ingingen, om langs het Filosofenpad naar huis
te wandelen, wachtte nog een verrassing: ook
dat pad was in een ijsvlakte veranderd! Er
heerschte een ongekende stilte hier, waar
anders tientallen fietsers langs ons snellen! Eén
jongen, die in zijn Zondagsche pak op een
meisjesfiets was geklommen, en even opzij keek
voor een blaffende hond, lag met een narden
smak in een minimum van tijd tegen de vlakte;
het kostte hem een stijve knie, en zijn Moeder
wat naaiwerk!
In elk geval: ook deze Zondag heeft weer
voor de noodige verrassingen gezorgd het is
een wintertje, dat iedereen heugen zal tot in
lengte van dagen: Februari 1940
toen konden
wij schaatsten over het Filosofenpad
en
sleeën op het Malieveld! Ia dat even wat!

—
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VRACHTAUTO RAMT PUI
Doeraat bestuurder viel
Zaterdagmiddag om 1 uur werd een auto
van de Reiniging met de extra stuurinrichUng
aan den zijkan» bestuurd door den 4S»jarigen
J. L. T. van de Noordpolderkade, terwijl de
wagen in de Van Limburg Stirumstraat reed.
De bestuurder gleed plotseling uit over een
brok ijs en raakte in zijn val de gashandle.
Dit had tengevolge, dat de auto met vrijwel vol gas het trottoir op reed en terecht
kwam tegen de pui van het winkelpand no. 55a,
waarin een groentenwinkel is gevestigd. D,
pui werd grootendeels ingedrukt terwijl ds
auto aan de voorzijde ernstig werd beschadigd.

.

AUTOMAAT GESTOLEN

Door openschuiving van een raam heeft men
zich in den nacht van Zaterdag op Zondag
toegang verschaft tot een café aan de Schenkkade. Hieruit werd een sigarettenautomaat ont»
vreemd, welke ongeveer 15 gulden en enkele
doosjes sigaretten bevatte. De automaat werd
Zondagmorgen teruggevonden op het ijs van
ds Schenk. Er zaten nog ongeveer 10 dubbeltjes in.

SLACHTOFFER VAN DE GLADHEID.
Zondagavond omstreeks zeven uur is op den
hoek van de Laan van Meerdervoort en da
Anna Paulownastraat de S4-Jarige mevrouw J.
p. van N, wonende op de Laan van Meerdervoort gevallen door de gladheid van de straat
en heeft een heupfractuur gekregen. De geneeskundige dienst vervoerde haar naar het
R.-K, Ziekenhuis aan het Westeinde.
DOOR AUTO AANGEREDEN.
Zaterdagmiddag is op de Prinsessegraeht de
26-jnrlge mej R. L. uit de Van Lansbergen
straat met haar rijwiel aangereden door een
passeerende personenauto
Zij klaagde over
pijn in het rechterbeen en werd door der .teneeskundlgen dienst overgebracht nanr net
Ziekenhuis aan den 7uidwal, alwaar zij ter observatie ls opgenomen.

—

BET VADERLAND

GEVAAR VEEL
MINDERGROOT
De

natuur

geeft zich

nog niet geronnen
van bange bezorgdheid 5» in d»
zlc»^rdetuwe en bet land van Maas en Vaal
gpaißCcrd. Hooger dan zulk, ooit het geval
a geweest stond het water tegen de dijken «n
pen had er zich op voorbereid dat er leder
«ogenblik iets zou kunnen gebeuren. Toen
hedenmorgen het daglicht doorbrak was de
toestand slechts weinig veranderd, daar de opstopping in de Waal tusschen Draten en Eebteld
pa nacht

BRUTALE OPLICHTING
INGRONINGEN
Twee personen aangehouden
Onder verdenking van oplichting zijn te Groningen aangehouden de 4>>J. F. H. S. en zijn iets
Jongere broer E. H. S, beiden wonende te Groningen.
De laatste, accountant van beroep, wordt
tevens verdacht van verduistering van gelden»
welke hen» ter uitbetaling waren verstrekt door
een echtpaar waarvan de man ziekelijk is. Deze
menseden kwamen uit Drente naar Groningen
en namen hun intrek bij F. H. S. De broers
kwamen te weten, dat de vrouw nog een paar
spaarcentjes had en toen de mobilisatie uit»
brak. kwamen zij met mooi klinkende verhalen
dat er nu geld te verdienen was. omdat de
prijzen zouden stijgen. Zij wisten de vrouw
'over te halen aan hen f 300 te leenen. waarvan
zij in de winst zou deelen. De eerste transactie,
het koopen van «en groote partij leer in Amsterdam, mislukte. Toch fourneerde de vrouw
nog meer geld en van het door haar aan de
broers geleendebedrag, dat met elkaar meer dan
f 1000 bedroeg, zag zij niets weer terug.
Beide broers zijn hedenmorgen ter beschik»
king van den officier van justitie gesteld.

Nieuwe koudegolf op den Balkan
Bij Belgrado zijn Save en
weer gaan kruien
onveranderd was blijven bestaan, zulks tegen
de verwachting in. want men had gisteren in
den vooravond gehoopt dat de barrière het zou
begeven toen bet ijs begon af te kalven. Dit is
niet het geval geweest Ook de ijsdam, die zien
bij de schutsluis bij St Andries tusschen Heerewaarden en Dreumel gevormd had, is blijven
bestaan. Als gevolg daarvan had men van»
morgen voor Wamel open water. Vanmorgen
bij het aanbreken van den dag nebben .de
ijsbrekers die de Waal gisteren tot Opevnden
hadden opengebroken hun aanvallen gericht
op de opstopping van St Andries.
De versperring. die zich hier in de rivier
bevindt heeft een lengte van ruim 5 km
en bestaat uit zeer zwaar ijs. Het werk
van deze ijsbrekers zal beslissend zijn
voor de verdere ontwikkeling van den
toestand. Het is ook het eenige wat kan
worden ondernomen, zoodat men in de
grootste spanning de verrichtingen van
deze vaartuigen volgt waarvan men in
het bijzonder hoopt dat zij snel door de
versperring heen zullen breken, zulks in
verband met de strenge vorst die voor
«en nieuwe ijsbezetting van de rivier doet
vreezen, hetgeen met het oog op den bui»
tengewoon hoogen waterstand zeer bedenkelijke gevolgen zou kunnen nebben.
In vérband hiermede hebben wij hedenmorgen
«en onderhoud gehad met eenige autoriteiten
van den Rijkswaterstaat ten einde van hun
inzichten in den algemeenen toestand kennis te
krijgen. Voor het oogenblik. zoo verzekerde men
ons, zijn alle gevaren tusschen Lobith en Deest
geweken. De Rijn valt Keulen meldde vanmorgen zelfs 39 cm val, terwijl de Waal bij
Nijmegen, na gisteren afwisselend gevallen en
gestegen te zijn. thans regelmatig valt en vanmorgen een stand bereikte van 1239 m boven
H^F^Hat is; bijna een meter.lager dan.Zondag-.
nacht Men mag hief dus rekenen op' aanbouw
denden val. Voor Druten en Tiel is de rivier na
gisteren topstanden te hebben bereikt in den
loop van den nacht tot stilstand gekomen en
vanmorgen kon lichte val worden waargenomen.
Dit is een verschijnsel dat men, zonder échter
uit het oog te verliezen dat de toestand nog
steeds bedenkelijk blijft reden geeft tot eenig
optimisme.
Open plekken.
Berichten later in den middag meldden nog
het volgende:
De meeste wijzigingen in den ijstoestand
hebben weder in Zuid-Holland en NoordBrabant plaats gehad. lets gunstiger is de toestand geworden op den Rotterdamscben Waterweg bij Vlaardingen. waar thans nog slechts
schepen met gering vermogen hinder ondervinden.
De Geldersche IJsel zit nog steeds vast
evenals de Beneden-Merwede. Ijsvrij zijn de
Maas, de Bergsehe Maas, Amer en de Boyenrijn. Sinds gistermiddag 4 uur is de Waal beneden Pannerdensche Hop blank. Vandaag zit
de bovenrand van het vaste ijs bij Hien: daarboven is de rivier blank. Het ijs zit vast van
Hien tot drie km boven Tiel. in dit ijs zitten
zes dammen. Bij Druten bevindt zich een dam,
waardoor aldaar de hoogst bekende stand is
bereikt Van drie km boven tot drie km beneden Tiel is de rivier open. Vandaar tot St
Andries zit het ijs vast: in dit gedeelte bevinden zich drie dammen.
De kade te Nijmegen is grootendeels droog
doch vormt een ijsdek. De meeste Kelders van
de huizen aan de Waalkade zijn weer leeggepompt Waal en Rijn zijn boven Nijmegen
geheel los gekomen. Alleen zit er overal nog
veel Kantijs. Naar wij vernamen gaat er weer
nieuw ijs door de Waal. dat in de afgeloopen
nachten door de hevige vorst gevormd is.
De naven te Oude Schild weer open.
De Texelsche haven te Oude Schild die
ongeveer veertien dagen geheel door het Ijs
was afgesloten, is vanmorgen open geraakt
Door den hoogen vloed is in den afgeloopen
nacht in den zwaren ijsdam voor den havenmond een bres ontstaan. Verschillende kotters
zijn reeds uitgevaren. Hierdoor is de opening
broeder geworden. De «Dokter Wagenaar". de
boot op Den Helder, is uitgevaren om nog
meer ruimte te maken. Na dit werk kwam zij
naar Oude Schild terug, borgen hoopt men
van Oude Schild uit den dienst op Den Helder
te hervatten. Vandaag wordt de dienst op deze
plaats nog van 't Horntje uit onderhouden.
Vrouwen en kinderen in veiligheid
De burgemeester van Druten maakt bekend,
dat alle vrouwen en kinderen van de beton» en
steenfabriek Mijnlief te Druten veilig op den
wal zijn aangekomen.
OE TAPANOELI AANGEKOMEN
Gisteravond laat is het a.s. Tapanoell van den
Nolterdamschen Lloyd van Naltlmore te Rotterdam aangekomen Dit schip vaart voor rekening van de Java-Nieuw Vorklijn en heeft een
lading graan in, bestemd voor de Nederland
sche Regeering.

VERHOOGING VAN DEN BENZINEPRIJS
REEDS INGEGAAN
Als noodzakelijk gevolg van de verhooging
der benzinebelasting. welke de Regeering reeds
gisteren heeft doen ingaan, hebben de benzinemaatschappijen Shell. Standard. Texaco en Sinfin» den benzineprijs met ingang van beden mei
Vk cl per liter verhoogd.

Donau

Uit Boedapest De nieuwe koudegolf, die met
hevige sneeuwstormen gepaard gaat heeft zes
slachtoffers geLischt Eenige menschen zijn op
landwegen door sneeuwjacht overvallen en
doodgevroren.
Op een groot aantal lijnen moest het treinverkeer wederom gestaakt worden: De sneltrein
van Triest bleef bij Szekesfehervar in de sneeuw
steken. Zeven locomotieven konden hem niet
bevrijden. De passagiers kwamen in een anderen trein met elf uur vertraging te Boedapest
aan. Het treinverkeer met Kosice is geheel verbroken. Te Szegedin zijn drie deken onder den
sneeuwlast bezweken. Een meisje kwam daarbij
,
om het leven,
Bij Belgrado is 't ijs op Save en Donau weer
gaan kruien. Bij de IJzeren Poort heeft zich
een ijsbarriere gevormd, met het gevolg, dat 'n
deel van de stad Donji lililanovac door het
Donauwater werd overstroomd. In het overstroomingsgebied van de «loraw» is het gevaar
verminderd. Uit het dal van de Ilmok in OostServië en uit streken in Mdden-Kroatis komen
berichten over nieuwe overstroomlngen. waar»
bh menschenlévens verloren zouden zijn re»
»
gaan.

„STEENKOOLVACANTIE”
VOOR 6000
DEENSCHEKINDENEN
Felle koude in Zweden

en

Zuidslavië.

Tot de bedrijven in Denemarken, die door de
nrandstoffenschaarschte tengevolge van da
strenge koude het zwaarste getroffen zijn. Be»
hooren de tuinderijen. Talrijke kassen moesten
door gebrek aan steenkool gesloten worden. De
onmogelijkheid om dè kassen op temperatuur
te houden, beteekent voor de eigenaars meestal.
! dat een vol jaar werk verloren
gaat aangezien
i de oude cultures te gronde gaan
en nieuwe niet
uitgezet kunnen worden. Verder zijn door de
..vervroegdesluMng van cafés en.geHegénhéden
i van vermaalt-alleen" in Kopenhagen ongeveer
2000 bedienden werkloos geworden.
In Aalborg zijn 6000 schoolkinderen voor
onbépaalden tijd met „steenkool-vacantie gestuurd.
In de buitenwijken van Stockholm is dé
thermometer Zaterdagnacht gedaald tot
34 graden onder nut Sedert 168 jaarheeft
de Zwéedsehe hoofdstad zulk een kouden
Februaridag niet meer gekend.
De nieuwe koudevlaag in Zuid-LlaviL heeft
voorloopig het gevaar voor een ramp in de
overstroomingsbedden van het Morawadal bezworen. Men verwacht echter, datbij het intreden van den dooi dé overstrollmingen zich
zullen uitbreiden. Reeds thans staat op het
overstroomde gebied gemiddeld 40 cm water.
Acht dorpen zijn door het water ingesloten.

ONGERECHTIGD IN UNIFORM
Uniformaffaire of bezoek aan feestavond?
Een zekere M, wonende te Ede. die zich, zonder daartoe gerechtigd te zijn in de uniform
van sérgeant-majoor had gestoken, en zich per
autobus naar Arnhem begaf, werd door een
medepassagier herkend; Deze laatste was zoo
actief van Bennekom uit de militaire autoriteiten en de politie te waarschuwen, zoodat M
bij aankomst te Arnhem door twee rechercheurs werd gearresteerd en naar Ede teruggebracht Uit den aard der zaak
onderzoekt de
politie nauwkeurig of men hier met
een nieuw
geval van uniformsmokkelarii/ te doen heeft
Gedurende het verhoor hield W. hardnekkig vol
de uniform in een zaak te Arnhem te hebben
gekocht enkel met de bedoeling een feestavond te bezoeken.
MOTORVERKEER DOOR DE ANDES
Spoorwegtunnel opengesteld
De Times meldt uit Buenos Aires:
Gisteren is de spoorwegtunnel door de
Andes tevens vrijgegeven voor het motorver»
keer met dien verstande, dat dit laatste ver»
keer slechts dan mogelijk is wanneer er geen
treinen rijden. Dit beteekent een belangrijken
vooruitgang voor het verkeer tusschen Argentinië en Chili, vooral gedurende die maanden,
dat het tengevolge van de sneeuw onmogelijk
is den pas over de Andes voor autoverkeer
open te stellen.

.

ByrdsZuidpoolexpeditie
nabij de Magnetische Zuidpool
De Zuidpoolexpeditie van Byrd heeft geseind, dat zij thans in de nabijheid van de
magnetische Zuidpool is aangekomen. De expeditie is ternauwernood aan een uiterst
hevigen orkaan ontkomen.
Hierbij zij aangeteekend. dat de'magnetische
Zuidpool, die nu blijkbaar met een vliegtuig
door Byrd is bereikt
of ongeveer bereikt
want de plaatsbepaling is daar een uiterst
moeilijke zaak
gelegen ls In het binnenland
van Victoria-land en wel op een hoog ijsplateau.
Gedurende de Zuidpoolexpeditie van Shackle»
ton waren
in den Zuldpoolwlnter van 1908
enkele leden dier expeditie met sleden naar
het gebied van de magnetische Zuidpool doorgedrongen. De leider van dien sledetocht was
prof. David. De ligging van de magn. ZP. werd
bepaald op 72 gr. 25 min. Z. Br. en 155 gr. 16
min. O.L. Daar de magnetische polen geen constante punten zijn, zullen thans, in 1940, de gevonden lengte en breedte wel afwijken van
die, vastgesteld in 1908.',
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LAATSTE BERICHTEN
Mr.V. LA. Oouard herdacht
HaagscheGerechtshof
op het
De

m aaa het aart

te Belfast.

vit loonden meldt Bruter: Aanhangers
van het lersehe ltepuhlikeinsehe Leger
Bij KB. van 8 Februari is toegekend de aan hebben gisteren in verscheidene plaatsen
de Orde van Oranje-Nassau verbonden «eremedaille, in goud, aan K. Ch. Schuurman, in lerland protesthetoygingen tegen de te-

Alvorens zijn werkzaamheden aan te vangen,
heeft hedenochtend het Haagsche gerechtshof
zijn overleden raadsheer mr W. L. A. Collard
herdacht

noofdbaas bij de Apeldoornsche nettenfabrlel. rechtstellingen te Hirnünghan» gehouden.
von Zeppelin en Co. te Apeldoorn.
Te Armagh in Ulster verspreidde de politie
de
menigte, die ondanks verbod was bijeengeenderscheidingen
Vreemde

De president van de strafkamer, mr A. A. F.
W. van Romondt deelde mee, hoe vele malen
hij den heer Collard gedurende zijn laatste
ziekte heeft opgezocht en hoe deze steeds nog
hoopte zijn werkzaamheden te kunnen hervat»
ten. Mr Collard gaf zich niet gauw. doch bij
meer vertrouwelijken omgang kwam men tot
de ontdekking hoe hij was: onkreukbaar en
met een goed hart Hij kende de te behandelen
zaken door en door. Zijn accuratesse was spreekwoordelijk. Zijn werk kostte hem menigmaal
nachtrust In 1938, na een zware ziekte hersteld,
heeft hij zijn werk hervat doch hij zag niet in,
dat zijn krachten minder waren geworden. Spr.
wees voorts op de eervolle loopbaan van mr
Collard; «en welverdiende rust was hem ge»
gund, doch helaas heeft een hoogere macht anders beschikt Zijn nagedachtenis zal bij het
hof ln hooge eere blijven.
Namens het parket sprak vervolgens de procureur-generaal, mr A. Brants een woord van
leedwezen over het heengaan van mr Collard.
Dat hij wel eens te veel heeft willen doen. is
wellicht de reden dat hij niet hersteld is. Als
fungeerend directeur van politie herinnerde spr.
vervolgens aan hetgeen mr Collard in een andere functie geweest is voor de politie. De Ne»
derlandscbe politie lag hem na aan het hart in
het bizonder het corps Rijksveldwacht In een
tijd, waarin veel verwaarloosd werd, heeft hij
pioniersarbeid verricht Het vaderland zal hem
daarvoor dankbaar zijn.
"
Voor de balie sprak tenslotte jhr mr A. K. C.
de Brauw enkele woorden. '

komen.
Uit Belfast meldt Reuter: Duizenden personen
verlof verleend tot het aannemen van het zijn gisteravond in Belfast uiteengedreven door
onderscheidingsteeken de gouden medaille van de politie, die met den gummistok charges uitde Orde van de Kroon van België.
voerde tegen de deelnemers aan een meeting,
Rijksgebeuwendlenst.
welke georganiseerd was door personen, die
Bij KB. van 8 Februari zijn, gerekend met svmpathlseeren met het lersehe republikeinsche
ingang van 1 Januari 1940. benoemd tot bouwleger, naar aanleiding van de terechtstelling
kundig ambtenaar 2de klasse bij den Rijksgebouwendienst H. Burga te Amsterdam en van Barnes en Richards in Birmingham. Dertien
personen werden in arrest gesteld.
J. P. van Nes te 'sGravenhage.
Landbouwhoogeschool
Oorspronkelijk was de vergadering verboden
Bij beschikking van den minister van Econodoor de politie. De organisators hielden toen in
mische Zaken is, voor het tijdvak van 1 Februari een ander deel der stad een bijeenkomst De
1940 tot het einde van het studiejaar 1933—1940
benoemd tot tijdelijk assistent aan de Land» politie zag hier aanleiding om tot charges over
bouwhoogeschool te Wageningen. A. E. Krom» te gaan. Er werden steenen naar de politieagenwijk, aldaar.
ten geworpen. Eenige hunner werden licht ge»
Bij beschikking van den minister van Econowond.
mische Zaken is met ingang van 1 Februari
Uit Londen: In een lersehe kazerne in Cork
1940. op zijn verzoek eervol ontslag verleend zijn
verscheidene revolverschoten gelost zoo
aan V. Zander, als bedrijfsboer aan de land» meldt
Press Association. Twee sergeants werWageningen.
bouwhoogeschool'te
den ernstig gewond.
Consulaten.
Uit Londen meldt Reuter: Een groep mannen
Ingevolge Kon. machtiging is de heer W. E. van het lersehe republikeinsche leger, die ge»
B. Newenham erkend en toegelaten als bruik maakten van een
heeft een overval
vice-consul van het Britsche Rijk te Rotterdam. gepleegd op een kamp auto.
in Ballykinlar in ler»
land. Zondagmorgen vroeg. De mannen maakten zich meester van een aantal geweren. Niet
officieel wordt medegedeeld, dat dertig geweren zijn gestolen. Militairen en politie stellen
een onderzoek in. Uit Dundrum. nabij hetkamp,
wordt gemeld, dat de schildwacht werd overmeesterd.

van 3 Februari is aan A. de Futter. landbouwer en vla-handelaar, te Zasmslsg
Bij KB.

-

Duitsche bemiddeling
tusschen Moskou en Boekarest?

Jhrdr H. G. van Holthe
tot

Botsing niet de politie

Offieieele berichten

Nederlandschpeelitelag hese

Echten

Te Oosterbeek is. 77 jaar oud. overleden jhr
dr H. G. van Holthe tot Echten. Geboren 24
Juli 186? te Assen, promoveerde hij in 1837 te
De Tunes meldt uit Belgrado:
Leiden tot doctor in de rechtswetenschap op
Duitschlands gevoeligheid ten aanzien van de
proefschrift
Eenige opmerkingen over de
het
vraagstukken, welke verband houden met de
concessie tot verveening in de provincie DrenZwarte Zee, blijkt opnieuw uit een artikel van
the, en' vestigde zich als advocaat in zijn geboorteplaats. Hij werd er wethouder en lid van den Berlijnschên correspondent van Politika,
waarin deze er de geallieerden van beschuldigt
Prov. Staten van Drente, die hem tot buitengewoon lid van Gedep. Staten kozen. Verder onder den dekmantel van verzoening tusschen
Bulgarije met de staten van de Balkan-entente,
was hij oud-voorzitter vanden Raad van beroep voor de belastingen voor Drente, van 1910 te streven naar een Zwartezeepact tusschen
Roemenië. Bulgarije en Turkije, dat gericht
tot 1931 secretaris van den.Raad van commissarissen der Ned. Spoorwegen, commissaris der zou zijn tegen Rusland.
In den Balkan zelf is niets van een dergelijk
NH^I. tram enz. Van 1913 tot; 1919 was hij lid plan
bekend, doch deze correspondent meldt
April
der Eerste Kamer en 20
1898 had HM.
dat graaf von der Schulenburg, de Duitde Koningin hem tot Kamerheer in buitenge»
sche ambassadeur te Moskou, die thans
wonen dienst benoemd.
.
te Berlijn vertoeft zal worden teruggezonden met de opdracht om de betrekRECEPTIE OP DE EGYPTISCHE LEGATIE
kingen tusschen Roemenië en Rusland „te
Op de receptie op dé Egyptische legatie ter
regelen, aangezien de twee mogendheden
gelegenheid van den verjaardag van den
Roemenië erkentelijk zijn dit plan schipKoning van Egypte, waarvan wij elders in dit
breuk te hebben doen lijden".
blad melding maken, waren aanwezig de minis- Dit is een spiegelbeeld van Duitschlands vroeters van buitenlandsche zaken. Justitie. Econo» ' gere interventie te Moskou ten behoeve van
mische Zaken en van Koloniën met hun dames;. Roemenië en zou het begin kunnen beteeken«i
de burgemeester van tien Haag. mr S. J. R. de : van een nieuwe pressie op Boekarest Hierdoor
Monchy. de voorzitter van dé Tweede Kanier,
worden tevens de ongegronde rapporten ver»
mr J.. R. H. .van,.Schaik. Jhr A, G, Sickinghés-- klaard, dat Roemenië' op het punt staat Duitsch»
Eerste Kamerheer.vvan^^^ deJ.Koningin,.'jttr.; land aIK mogelijke'priviléges t£' geven, die hét
van Suchtelen van de Haaire, W.'Graal van" ; hebben wiL
Limburg SUrum. kamerheer van HM. de
Koningin, jhr mr dr H. A. van Kamebeek,
commissaris der Koningin in de Provincie Zuid "
Holland, M. A. de Pnry, deken van het Corps
op
Diplomatloue en vele leden van het Corps. G. '
Eieren en olie gewenseht
G. Guerrero, voorzitter van, het Permanente
De
Times
meldt uit Boekarest
Hof van Internationale Justitie en verschilgemeld wordt zou de Duitsehe regeeNaar
lende leden van dit Hof, de oud-minister van
ring pressie oefenen op de Roemeensche regeeWaterstaat ir Bongaérts. en vele. anderen.
rins ten einde een centralisatie te verkrijgen
van de eierenmarkt waardoor Duitschland een
grooter aandeel zou kunnen krijgen van de
Roemeensche eieren. Tot nu toe was de eieren»
handel in Roemenië een volkomen particuliere
handel tusschen Roemeensche exporteurs en
Vegen» liineoln Day bleven de
hun klanten in het buitenland, zoodat Duitsch»
land geen eieren kon koopen van die exporbeurden beden
teurs, die de producten van hun kippen niet
gesloten.
naar Duitschland wilden verkoopen.
Eveneens schijnt Duitschland op de Roemeen»
BEURS VAN AMSTERDAM
sche regeering pressie te oefenen ten einde er
«abeurakoersen van heden 12 februari 4 uurzeker van te zijn. dat het de door Roemenië
Kon. OUe
".■;■..:...:.. 24S'^'
toegezegde hoeveelheden olie inderdaad krijgt
Lethlehem «teel
5-11—».
De pressie geschiedt door de voorraden
Anaconda
Duitsche landbouwwerktuigen op te houden en
zelfs door Duitschen agenten in Roemenië te
Betaalbaarstellingen.
verbieden, die machinerieën af te leveren
welke zich binnen de Roemeensche grenzen be4 pCt. obUgatleleenmg l«» met f 10.
vinden. De Duitsehers zouden voorts aandrinNotterdam°eKe NanKver««n,g,ng. dlv.
bew. 23 gen op de vestiging van een nieuwe verhou,
met f 10.
ding tusschen lei en rijksmark.
Canada Southern^llauway Co. dlv. bew. no
110
der een. met f2578 per 10 aana
Uit Sofia meldt D.N.8.: De handelsonderhanAmerlcan Citlez Power & Llgnt CorporaUon óp delingen, die den laatste» tijd tusschen Bulgadlv. bew. no. 44 der eert. met ttzsa per 10 aand.
rije en Sowjetrusland gevoerd zijn, vooral over
Klasse A.
de levering van katoen aan Bulgarije, zijn vol»
Mij.
te
Suikercultuur
N.V..
Amsterdam (14
gens het avondblad bijna met succes gesloten.
" ""■
dlv bew. 3 met 5 pCt.
The Cnezapeake & Cbio NaUway Company. Certll
De Bulgaarsche delegatie, waarin vooral ver»
pret. «and. Serie A Dividendbewijs, no 12
f 15.88 tegenwoordigers der katoenindustrie zitting
per d. 1000
hadden, keert Maandag naar het vaderland
Natlona! Vi-tiller» product- CorporaUon met 18 12 terug. Voorts wordt gemeld, dat ook de ver»
op dividendbewijs no. 5 der certificaten van
10
tegenwoordigers der Russische luchtverkeers»
gew. «and.
maatschappij
hun technische voorbereidingen
Amerlcan «etal Company Ltd. met 8.12 op dlv.
voor het instellen van een luchtlijn Sofia»
bew. 3 der eert. l» gew. aand.
Amerloan Can Company. dlv. bew. 135 eert. pret. Moskou geëindigd hebben. Het eerste Russische
vliegtuig wordt op 19 Februari in Burgas, de
«and. met f 28^8.
Commonweailb Edison Company. dlv. bew. 8 Bulgaarsche haven aan de Zwarte Zee, vermet f733
wacht
De Times meldt uit Belgrado:
GEEN VOST AAN BOORD VAN DE
Argwaan werd gewekt bij de Sloweensche
„BURGERDIJK”
douanebeambten door een 9000 kilogram
Op het vrachtschip „Burgerdijk" van de wegende zending „meubelen" via den ZuidLijn. dat Zaterdag U- nabij de Slavisehen spoorweg op weg van Duitschland
Holland-Amerika
Engelsche kust verloren Is gegaan, bevond zich, naar Bulgarije. De „meubelen" bleken te
naar wij vernemen, geen post aan boord.
bestaan uit een vollediger» militairen zender.

Geallieerde vermoedens

.
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Duilsohe economische druk
Roemenië

AMERIKAANSCHEBEURZEN
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Amerikaansche
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Hevige aanvallen der
duren voort

Ned. Herv. Kerk
Aangenomen:

naar Drachtster CompagnieNottevalle P. G. «iedema. cand. en Kulppred. te
naar Utrecht (vae. Cbbink). M.
N. W. Smit te Zwolle.
Bedankt: voor Lln-ehoten, 5. v. d. Heuvel te
Aangenomen:

poortvliet

Geref. Herken.
Benoemd: tol hulpprediker te «oogeveen B. de
Vries cand te Grootegast (Gr.)

Academische examens
NIJMEGEN. llJl. universiteit. Candidaatsexamen
rechten mei. B. J. M. Koopman te Velp (Gld )
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De voorstellingen van De Witte Non
zie het bericht op pagina C.) worden van
Vrijdag aflnS c a Ia gegeven.

(men

—

Ons wordt medegedeeld, dat het

derde

Herschollngskamp met medewerking van de
regeering door den Algemeenen Nederlandschen
bond van handels- en kantoorbedienden te organlseeren. thans definitief op Maandag 19
Februari in het kamphuis „de Scheienberg" te

Lunteren

zal aanvangen.

Russen

Ui' Haparanda meldt Have,: Het Russische
opperbevel concentreert al zijn strijdkrachten,
zoowel te land als In de lucht, in den strijd om
«e landengte van Hare««.
Terwijl de Russen onophoudelijk aanvallen
doen op «e Mannerheimllnie. zoowel in den sector van Summa ais meer Oostelijk In het ge»
bied van Taipale. daarbij krachtig gesteund
door de artillerie, die zonder ophouden over
de geneele lengte van het front op de landengte
vuurt, bombardeert de Russische luchtmacht
voortdurend de Finsche achterhoede.
Alle Russische luchtstrijdkrachten steunen
het offensief op de landengte van KareU§.
Viborg is sedert het begin van den oorlog bijna
dagelijks gebombardeerd.
Het staat vast dat het Russische opperbevel
tot eiken prijs een beslissing wil verkrijgen
vóór 28 Februari, den dag. waarop de oprichting van het roode leger wordt herdacht
Het Finsche opperbevel heeft echter met stelligheid verklaard, dat zijn troepen zich gister»
ochtend nog in al zijn «tellingen hadden kun»

-

nen handhaven.

HOOFDINHOUD

PROTESTBETOOGINGEN
IN EIRE EN ULSTER

DE GOUVERNEUR
VAN CANADA OVERLEDEN
Bir

Lyman Duff

vervangt

_

Levensloop.

John Buchan was de zoon van een dominee,
en studeerde te Glasgow en aan Brasenose-

College te Oxford in de rechten en letteren.
Hoewel hij zich vooral als student in de letteren onderscheidde, koos hij aanvankelijk een
juridische loopbaan en vestigde zich als advocaat te Londen. Hij was echter nog geen jaar
gevestigd, toen Lord Milner. de Britsche hooge
commissaris voor Zuid-Afrika. die zich placht
te omgeven met veelbelovende jongeren, hem
benoemde tot zij:, particulieren secretaris.
In 1903 keerde John Buchan terug naar En»
geland, waar hij weldra deelgenoot werd in de
uitgeversfirma Thomas Nelson en Sons te Edinburgh. In dezen tijd wijdde hij zich vooral aan
litterair werk, dat zoowel historische werken
als romans omvatte. Zijn romans hadden de bijzondere verdienste, dat zij aan een levendigen
stijl en een bewogen inhoud een diepen rijkdom
aan gedachte behelsden. In den oorlog diende
John Buchan als tijdelijk luitenant-kolonel bij
een staf van het Britsehe leger in Frankrijk,
totdat hij in 191? benoemd werd tot chef van
den inlichtingendienst welke rechtstreeks
onder den eersten minister stond. Deze functie
bekleedde hij tot 1918.

RUSSISCH GHLD IN ZWEDEN.
tot

............

.....
..

FEYSCH DEMENTI VAN DE
BEMIDDELINGSGERUCHTEN

Finland wensent geen
bemiddeling
vit Helsinki meldt Havas: De Finsche minister van Buitenlandsche Zaken. Tanner. heeft
het volgende verklaard:
Ten aanzien van eenige berichten, gepubliceerd door de buitenlandsche tFransche. Red.)
pers en volgens welke een groote mogendheid
lDuitschland. Red.l zou optreden als bemiddelaarster om vrede tot stand te brengen tus»
schen Finland en Rusland, verkeer ik. dat de
Finsche regeering niemand iets in dien zin
heeft gevraagd en dat mij niets van dit initiahef bekend is.
Het Finsche leger heeft sedert zes weken
met succes het land verdedigd tegen veel talrijker strijdkrachten. Tot dusverre hebben wij
gestreden met onze eigen troepen en onze
eigen hulpbronnen. Thans, nu wij kunnen rekenen op bijstand in wapens en troepen, komende uit verschillende richtingen, volgens het
besluit van den Volkenbond, is Finland in staat
de aanvallen af te slaan. Bijgevolg kan men Fin»
land geen vredesvoorwaarden dicteeren.
Het is mogelijk, dat deze geruchten in om»
loop zijn gebracht om den bijstand te verminderen, die voor ons van buiten zal komen.

hem

Uit Montreal meldt Reuter: Lord Tweedsmuir
is overleden.
Lord Tweedsmuir, dé gouverneur-generaal
van Canada, die onder den naam van John
Buchan als schrijver bekendheid had verworven, is Zondagavond om 19 uur 13 plaatselijken
tijd overleden in het neurologisch instituut te
Montreal. Hij is 64 jaar oud geworden. Tot het
einde kwam was hij buiten bewustzijn.
In de afgeloopen vijf dagen was hij ernstig
ziek tengevolge van een hersenschudding, die
ontstaan was doordat hij in het regeeringshuis
te Ottawa op een gegeven oogenblik het bewustzijn verloor, viel en daarbij een hoofdwonde bekwam. Door middel van bloedtransfusie heeft men nog getracht zijn leven te be»
houden.
Norman Stuart Buchan, de oudste zoon
A John
van blnwn'Twêedsmuir, dient óp hef. oogenblik
als officier bij de Canadeesche strijdkrachten
in Engeland.
De uitvaart van Lord Tweedsmuir zal Woensdag te Ottawa geschieden. Niet-olficleel verneemt men, dat het stoffelijk overschot gecremeerd zal worden. De asch zal naar Engeland
worden gezonden.
Zoo lang geen nieuwe gouverneur benoemd
is, zal het ambt van Tweedsmuir worden waar»
genomen door sir Lvman Duff „chief justice"
v-n Canada.

Aanleiding

Gerommel in het naburig Oosten —......
Al
Britsen expeditiecorps te Suez aangekomen
en ontscheept «ergens in het Naburig
Oosten'
Al
De JBurgerdijk" is getorpedeerd
Al
langdurige vorst in zicht
~..-~w^~ Al
De verhouding Neetland—Japan ...««^»^. Al
Zeven Haagsche misdadigers in arrest «««... A 2
Voedsel voor minverinogenden
A2
Uszondag
_.... ««. A 2
Thans geen vrede mogelijk
BI
Het Japansche keizerrijk bestaat 2600 Jaar B 1
NationaalKabinet ln Frankrijk?
BI
De toestand in Duitsch Polen
BI
De Russische aanvallen in Finland
B2
„
Nieuws uit Neder! IndiL
B2
Langs den Waaldijk
B2
—..«-...
Sport van Zondag
C4 en B 3
De Waal ging heftig te keer...«.
Cl.
J. Verheul Dzn 80 jaar
C 1
Ons kleintje koffie wordt niet duurder
C3
Deze editie bestaat uit 12 pagina's.

huiszoekingen

Reuter meldt uit Stockholm:
De politie te Stockholm heeft een communiqué uitgegeven over de razzia's, welke Zaterdag op groote schaal in communistische kringen zijn gehouden en verklaart om.:
De politie heeft inlichtingen verkregen, dat
de Zwéedsehe communistische partij uit Sow»
jet-Rusland groote bedragen aan geld heeft
ontvangen, waarschijnlijk bestemd voor scha»
delijke doeleinden in Zweden.
Begin 1934 werd een arbeidersdelegatie
uit Zweden uitgenoodigd tot een bezoek aan
Moskou. Twee Zwéedsehe communisten en
een Noor, die tot de delegatie behoorden,
werden te Moskou ontvangen door Kuusinen,
den tegenwoordigen leider van de z.g. Finsche volksregeering. Kuusinen heeft den drie
communisten geld aangeboden voor communistische activiteit te Stockholm en voor act!»
viteit van de illegale communistische partij
in Finland, leder hunner heeft de tegenwaarde ontvangen van 7000 kronen. Dit geld werd

Zweden binnengesmokkeld.
In verband hiermee zijn tien personen ge-

arresteerd, onder wie twee vreemdelingen. Des
middags werden twee personen weer in vrijheld gesteld. Tot hen behoort de hoofdredacteur

van het communistische dagblad Ny Dag.
Er is veel materiaal in beslag genomen, dat
van belang is voor het gerechtelijk onderzoek
en ter verkrijging van een inzicht in de bedoelingen van de communisten in Zweden.

Een Amerlkaansche termijnben-s voor
ijzer- en staaischroot?
In een onlangs gehouden bijeenkomst van
het American Institute of Scrap Iron and
Steel werd medegedeeld, dat eenheids-con»
traeten voor ijzer» en staaischroot voor den
Amerikaanschen schroothandel wenschelijk
zijn. Het bestuur van de Commodity Exchange
waar de meeste termijnzaken in goederen
worden gedaan, bestudeert derhalve de instel»
ling van een termijnmarkt voor een bepaald
aantal soorten schroot te Hieuw Vork.

BURGERLIJKE STAND
12 Februari
BEVALLEN : A. Oosenburg geb. Ossewaarde, d. S. L Zwaaf geb. Schmied,
d. -F. H. Duits geb. de Haan. d. W.
A. van Zetten geb. Rueck, z.» J. M. van
Aalst geb. van Berkel^ d. B. G. Smits

-

-

-- -

geb. van der Helm, z. C. F. van der
Kleij geb. Simons, d. E. M. van den
Bos geb. Blokpoel, z. H. JL Schonk
geb. Kockx. z. J. G. Plasmeijer geb.
van Os, d. Jonkvr. J. G. van Beversvoorden van Oldemeule geb. jonkvr.
van der Weyck, d. H. van den Oever
geb. Blok, z. " Ch. M. Reebeen geb.
Schrijver, d. P. M*. Veerman geb. Ra»
vesteln, d. J. M. de Wit geb. Baseliers,
d. S. M. Lamboo geb. Heijligers. d. »
G. de Koning geb. Been, z. G. van Har»
rewijn geb. Verboom, z. G. Silvius géb.
Brul.mans, d. A. Th. F. M. van Vel»
zen geb. Dijkman, z. C. P. G. V. Bey»
ersbergen van Henegouwen geb. van
Overbeek, z. M. Annokkee geb. Solle»
veld z. J. M. Kreuzen geb. Boonstra,
z. J. M. S. Pétillon geb. Hulswit 2.
M. C. A. Fase geb. van de Meerendonk,
z. A. G. Heystek geb. van Doom, d. »
J. M. A. Merhottein g^b. van Middel»,
koop, d. -C W Momrners geb Mentink,
d. C. F. van Cauwelaert geb. Doyle, z.
A. M. Pothuizen geb. Veltkarop, z. »
A. Betgen geb. Lansdorp, z. D. F.
Povée geb. Gilles, z. M. de Gruijter
B. P. Mook geb.
geb. Nierneijer. d.
Vermeulen, z. A. M. van den Berg
geb. Gleijm, z. P. M. J. Engelander geb.
van Haarst, z. S. B. van Krimpen geb.
van 't Veld. z. J. Steegers geb. Toete»
geb. Klawer, z.
bel. z. M. de Greef
S. M. J. van Veen geb. Bakker, z. M.
J. Gout geb. Buis, d. E. van derLinda
geb. Pressler, d. C. J. Fase geb. van
der Raadt d. C. J. Brouwer geb. van
de-Kleij. d.- A. G.Bontje geb. Plas. z.
J. Douma geb. Kaajan. z. » M. H. S.
yuee geb. van Dl iel. z.
OVERLEDEN : W. L. A. Collard, man
van E. Keyzer, oud 64 j. D. H. Jede»
100, man van T. Landkroon, oud 78 j. »
D. A. Jansen, man van W. R. van Eendenburg, oud 55 j. E. van Rij, man
van J. S. de Haan, oud 79 j. J. Polak,
weduwe van L. Boekbinder, oud 79 j. "
J. M. J. Hendriks, man van T. C. Min»
nigh, oud 58 j. J. den Hollander, weduwe van W. A. S. Lammerts van Bue»
ren. oud 7? j. P. Gration, weduwnaar van H. E. van der Pluijm, oud
84 j. M. den Daas. weduwe van S.
van Rijn. oud 81 j. A. Roeien, vrouw
van V. Noijens. oud 60 j. A. J. H. van
Zonneveld, dochter, oud 3 maanden.
Hf. J. C. van Lommei, vrouw van P.
Ros, oud 64 j. R. Huizinga, man van
J. C. van Leeuwen, oud 54 j. W. H.
Schotborgh. ongehuwde vrouw, oud
79 j. E. C. Leder, ongehuwde vrouw,
oud 76 j. M. Goitein, echtgenoot van
O. R. Epler. oud 44 j. A. M. Tree»
buseh, vrouw van A. J. Wolbers, oud
40 j. S. M. van der Gaag. weduwe
van S. van den Brink, oud 78 j. R.
Oppenheimer. weduwe van S. D. Hamburger, oud 77 j
J. M. Foppe, weduwe van W. de Vries, oud 79 j. W.
A. J. M. Truffino, man van S. H. M.
Weijnen, oud 45 j. H. M. Vromestijn,
vrouw van W. B. Hoegen, oud 76 j.
G. K. H. de Bont. man van C. M. H. A.
Oltman. oud 51 j. J. J. Semeijn. man
van A. G. Vastrick, oud 76 j. M. A.
D. Hanema, ongehuwde vrouw, oud
53 j. J. Leebeek. weduwnaar van M.
Kuijper. oud 7? j.
LBIDSCHENDAM.
Bevallen: 3. F. Reilen, geb,
Boeseken. d.; W. Kroon s«b. Vermeer. *.; W. H. v.
Steen geb. van Vliet, d.; A. J. Koot geb. van Veen,
-.; H. D. A. Peetere geb. van Uell.t, d.
Getrouwd: L. F. A. van 11001len J. 8. M. Halverhout
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er»«»«tln<»SMt 8, Gouda.

Geen ontvangdag.

->

AV<Vlws»^p H

!

Het klavier van de wereld

en
VAM
BERKUM
C. T
wederzijdsene
«"«»-*-*die mede
ouden hartelijk danken voor de
vele blijken van belangstelling bij
hun huwelijk ondervonden.
»>Gravenhage. 10 Februari 1940.

LttD Vflffl JwMffOttYOOfft 210.

MAANDAG 12 FEBRUARI IM#

»»■»■»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»■»»»■
l

GEBOUWD:
Mr. 15. I»OO<AJ»KVER
FORTUUH

H»»»lM»U»t
BEP VAM VASBI»
W. V. CVHNM IjTUART.
Bat. «e luitenant der wielr^len.

—"

I»»J»»e»^lurW>lK

DILIGENTIA
N«O«»»«.m,luu»r

spreekbeurt zal Vrijdag IS

De

vervuld «orden door fret dr. O.
I. FUHNIg, hoogleeraar aan de
universiteit te Gent.

VN» »d»r,

ssBBPI-----^S^^r^B^Hßi^?^

WILHELMINA HERMINA SCHOTBORGH

H

in den ouderdom van 79 jaren.

I
8
!

JULIA TH SCHOTBORGH
H. SCHOTBORGH
E. E. FERGUSON—SCHOTBORGH
H. FERGUSON
A. H. FERGUSON
W. FERGUSON-SCHOLTE
sGravenbage, 10 Februari 1940.

|

Anemoonstraat 36.
GEEN BEZOEK.
GEEN BLOEMEN.
De tenardebestelling zal plaats hebben Dinsdag 13 Februari
as. op de Begraafplaats Nieuw Evk en Duvnen, des voormlddags
*" uur. Vertrek van het sterfhuis te 11 uur.
VOLSTREKT EENIGE KENNISGEVING.

PALEIS SUPKR U6en WAT-DORP PALEIS SUPER 163. «et eerste
t» «e» -»»»l«»»-»»<-pR>l»»M met »»n«»o»./ berctfc e* f««>»o»c«»p«M»«t»»
«s «set ««-«erheterocklfile schakeling. Ook het «<«. ef«te««»s' is op
dit «0«.t,l toeerpost. f U»^-^
Hst Luxe toestel 163, heeft trjjf lampa* es drukknoppen voor
«»!«to«»t»>ck« afstemming. Tooncotrectie, /odl-^s-conspen-otl», s««»»o-soo»»»»»l«ttl»l», e»», /ls».^.

--

ll«»s»U»U«>>>s»U«s»s»s»«

Et

Spreekuur van 1.30—2.30 nnr.
Ma, Wo, Vr.-avond g uur
SIVEELINCKPLEIN 4.

N. V. WASSCHERIJ

—

HAAGWEG 331
LOOSDUINEN
TEL. 396336
VOOR DE BETERE KLASSE.

voor ALLE examens

o
Leeraar M
sljl,l Cm
<I I. s.N»TrIU

O
Boekhouden
Kranenburgweg 92. tel. 55.38.60

MENSENDIECK
HANSKE DE KORTE

Grootvader

Club- en privé lessen
EN AVONDCURSUSSEN
TEL. 555482
Oude Scbeveningsche weg 102 A

ELI2A VAN RU.

DAG

's-Gravenhage
J. S. VAN RU—DE HAAN
E. J. VAN HATTEM—
VAN RU
Ir. P. C. S. VAN HATTEM
B. S. TER GAST—ROSSE

F. TER GAST
Rijswijk
Prof. H. ROSSE
S. H. ROSSE—
en kleinkinderen.
s-Gravenhage, 10 Febr. 1940.
Nieuwe Uitleg 20.
Liever geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaats
vinden Dinsdag 13 Febr. te 2%
uur op de Algemeene Begraaf»

„DE PEUKAAN

—

aankom. Typiste

m. opl. H.B.S. of Gvnm., gevraagd.
Br, No. 4818, Bur. van dit Blad.

TE HUUR, op; Ie Etage, gestoff.
voork. met ineenL kab^Wascht m.
w. en k. str. w. Bad; telef. Radio
Distributie aansL Suezkade 165 b.'
de Gr. HertogJ. en Laan v. Meerdervoort. M. pensioni: Prijs billijk.
Öok voor twee pers. Tel. 336091.
:
,
W82859

Meid-huishoudster
geheel zelfst. kunn. werken en koken, voorzien van mond. en schr.
get Br. m. opg. van verl. salaris
No. 2866, Bur. van dit Blad.
Mevrouw IvIUNTINGA, Schouw»
weg 104. Wassenaar, vraagt een
bekaam Hollandsen

KEUKEN»
WERKMEIS|E.
P. G.. katoen en zwart dragend,
van z. g. m. g. v. 2e meisje aanw.

DUBOURCY.

Voor de zeer vele bewijzen van
deelneming ons betoond bij het
noodlottig ongevol op Bali van onzen Schoonzoon
SCHOTT
Kapt. vlieger
Commodore van de K.N.I.L.M.
betuigen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank.
G. P. F. GODDARD
M. E. GODDARD—
VAN AMEVDEN VAN DUVM.
'S-Gravenhage, Februari 1940.

3-5-mp
i

J^

TEVEEL

l.enk er niet te
licht over, Mevrouw!
figuur,
l:n Uw
ön Uw gezondheid zijn
In gevaar) l Drink daarom dagelijks

1

één kop van de gev,i«r>l.v«smin<l»»
rende en verjongende Dr. E. Richters
Kruidenthee! Zij vrijkaart U volkomen
van alle overtollige dikte, zij bevordert
de functie Uwer inwendige organen
«n zuivert Uw bloed en temt. Het is
zoo eenvoudig en loon absoluut

AFDOENOEII
Bij alle apotheken «n drogisten
Groot pakf
f V'osX
/ 1.75 in tnblclvorm /
180 ets I
of»
(I2> *t.)fUO.
DrofléM

\p. p

J

B^ejrjgßßajiPjgßersß»ej£ej

MASSAGE

BOOR GEDIPL. DAME
OOK ZONDAGS VAN 10—10.
OBRICHTsRAAT 143.

BOEKEN

Romans, Wetenschappelijke ;.. Werken enz., in ledere hoeveelheid te
koop gevraagd. N. NORDEN, Mels»

senbrnchstraat 103. Telefoon 776795

.

PIANO
te koop gevraagd door Operette»

zangeres. Brieven met opg..van
Bur.
Blad.
merk en prijs No. 4817,.
*~*r
.'
-*V

'

-

-■

INKOOP
VAN BOEKEN

n^^pH

Her Ruyz>Ensemble

R»)»»s,Q^iL»>!rol. lss«.V«e»»

—

BLIJSPEL

«De Dokter-

*De kleine tabletjes, dit %»

l?lr.ve«

WW

Dank zij ons „beter" onderwijs plaatsten wij alle

WW

RM«V Be VOLKSCONCERT
"

1940

B^s UUR
'o.L v.
Soliste:

1. Ouv. „Anakreon?'. Chernblnl:
2. Pianoconcert A kL t, Scbnmann: 3. Suite „Casse Noisette'.

w

TsclKsdkovsk?: 4. Bolero. Kavel.

Ksarten a f OHO, f 0.60, 50.45 en
f 055, vanaf Dinsdag aan het
Geb. v. K. en W. van 9^.-4 uur.

CITY

WW

vertoont vanaf Vrijdag a»».
de vroolijkste en geestigste
film van de Fransche markt:

-

■

"-

■■"

FAMILIE 1\
NAZARETH

TILLVLUSa.g.

—

REGIE: CEES LASEUR

WW

W KONINKLIJKE SCHOUWBURG MM,■
NV. «et Nederlandsch Tooneel.
Dlr. Cor v. d. Lngt Melsert.
DONDERDAG 15 FEBRUARI
805
| Üsie"> VOORSTELLING

—

I
I

I

I

I
■
■

Medew.: Dames: Kohier, Chrlspyn—Mulder, v. d. Moer. Markus,
'
v. Dijk, Palmers.
Lerou. Heeren: v.
U. d. P.: Een prachtige, werkelijk groote en gave opvoering
van begin tot einde. De herschepping van dit meesterwerk Is op
zichzelf een meesterwerk geworden.
«Ml»»»»»» GEWONE PRU2EN. COUPONS GELDIG. WaWaWkWaW

■
■

WÊaaWËaWÊaW DUINOORDKERK «Adr. Goekooplaan) WWWaWkaWaWÈ
DONDERDAG 15 FEBR.. 8.15 CONCERT DOOR

.

D

D

-

KERKKOOR RUSSEN
IN
BALLINGSCHAP
■
■
uit Parijs. Krt. a t 0.35 bil Albersen. v. Eek. v. Peursem (2eestr>
EN s AVONDS AAN DE KERK. WaWaWmWhWaW

BsaVnnlHHß
B

nBBBBBBBBBBBnBBBBnBBSBBBBBBBB^
De Mm^elicurtenis van 1940

&ËaWmkWaWWaWmaaWaWèam%

Bn^nßlUnMMMMMMM'B»»W»sn'n>
BBW^UnBHBn»^ »-^<WBW

j»-!^^.»^--»■»-1»
Ernst
V. K.
Gebonv/ v.
11. 8 W.
V. il Impresario
Kranss^

[Gebouw
M

deelhouders:

plaatselijk, door parsflnedaden
GEEF GEEN ADRESVERANDERING ook
en andere methode. , Homa lnstl»
FER TELEFOON. ALTIJD SCHRIFTELIJK ' (nut, Buitenhof ll»A. Telel. U«9S«.

Voor BETER onderwijs!

PHAEDRA

AGENDA:

.

I

W

«ACINE'S

Jaarlljk«he Algemeene Vergade»
ring van Aandeelhouders, te hou»
den óp Dinsdag 12 Maart 194», ten
kantore der vennootschap (Kantoor
Mrs. Krijger en Pelth, Binnen
Nieuwpoortstraat 23, Batavia) te
10 uur v.m.

,

iP^^

(FAMILV PORTRAIT,

MAATSCHAPPIJ RANDOE"

te Batavia ten kantore van de
vennootschap
te 's-llravenhaee ten huize van
Mr. 5. B W P Kickert. Menbroekestraat 23
Aandeelhouders, die hun stemzijn
recht wenschen uit te
Sta17
lid
3
der
artikel
"krachtens
tuten verplicht hun aandeelcn dan
wel het bewijs, dat zij hun aandeelen bij een door den Directeur
■te annrouveeren bank of crcdietInstelling of administratiekantoor
in bewaring hebben gegeven, minstens vijf maai vipr en twintig
f uren voor de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap
te deponeeren.
De Directeur:
Mr. J. W. DE VISSER.
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CENTRAAL TOONEEL N.V "
Dlr. enn Art. Leid.: Cees Laseur
"
EERSTE
HEDEN AVOND
EN BESLIST EENIGE
VOORSTELLING VOOR DEN HAAG

PROGRAMMA:

en -vmnastiek voor vermagerlng
INST DE CÜLT PHVSIYUR
WH LEMSTRAAT
13
;■
, .■
,' " »
NV. „CULTUUR

"

{S^^B W^

—

piano.

{..

v

1. Dispensatie van de artikelen
10 en 12 der Statuten.
2. Uitbrengen van het verslag
over het boekjaar 1938/39.
3. Goedkeuring van de Balans en
Verlies- en Winstrekening.
4. Vernietiging van de oude aandeelbewijzen en van de obligaties
van de Maatschappij.
De Balans en Verlies- en Winstrekening liegen ter visie van aan-

en l^yUmuseh); Steno (Ned. en Vr.
Roekbonden (ook: MiddenstandsdipL); Han»
delscorrespondentie (Ned. en Vr. talen); Conversatie (Fr, D, Eng, Sp, Zw, Mal.) door gedipte»
meerde buitenlanders! Dagelijks inselurljvwg.
(Blind

talen)

Alannah Dellaz,
■ KON. SCHOUWBURG - Tel. 1 16270 - 8.15 uur ■
_.

orievjen ens.
Behandelt
Consult f 150. Spreekuren van
11.8. Fahrenbeitstr. 535. tel. 336964

'aW MW^w\\mw

15 FEBB. AANVANG

Typen

TELEFOON ILS7H»
A. PADLOWNA3TRAAI
hoek L. v. MEERDERV -——,

Frits Schuurman

HELDERZIENDE

_n*

leerlingen In goede betrekkingen binnen een week
na afloop van den cursus „Kantoor-Opleiding" !

30 Scholen in ».d«rl.l

VAVEOIINEE

PBEMILN

.

"

RESIDENTIE

H^hESIDE«ITIE
ORKEST
14 FEBR,

%acbt en %eker merken/

KANTOOKOPLEIBING

COR RUYS

TILLTPERM BOUWMEESTER
ANTON BUTS
LOUISE KOOIMAN
PIERRE MVIN e a.
GEWONE PRIJZEN
COUPONS GELDIG

tant A. TOKKIE Prlnsestraat 85.
Aan huls te ontbieden:
TELEFOON No 180384

2092? 20942 20960

"r

■

Kon. Schouwburg

tegen verstop,

male stoelgang. Zond» buikpijn, zonder
kramp. Nourilax werkt alleen op dat ge»
deelte van het darmkanaal, waar deoorzaak
d» verstopping ligt; het proximale deel
van den dikken darm. " Het prikkelt de
inwendige organen niet, en is volkome»
onschadelijk voor jong en oud. Neem het
voortaan ook, hetzal U zeker goed bevallen!

BpLjj|
PJffl^^l
ga '
W«l^^W
pnnj^g
pV-HMg

BJS
2 n.

tegen de hoogste waarde a con-

15

Direct gevr. bij heer-alleen prima

Het is mij en mijn kinderen onmogelijk de tallooze bewijzen van
belangstelling bij het heengaan van
onzen lieven Man en Vader persoonlijk te beantwoorden. Veroorloof mij uit ons aller naam onzen
oprechten en hartelijken dank
langs dezen weg te betuigen.
A. E. WALLER—

Dagelijks I—3.
Voor fondsledcn en minvermogenden alleen Maandag 4-5 Suriname»
straat 50 en Woensdag 3—4 Diakonesseninrichting .Zronovo".

GEEN

■

zathtverhndt Nourilax tabletjtst

ping en hardiijvigheidl tt Avonds een paap
Nourilax tabletjes —'s morgens een nor« .

nWegüg

GEBOUW v.K. en W.

70—

36 146 201 230 249 281 326 245 390
438 444 464 488 494 513 549 598 639 732
820 826 «65 893 905 930 938 983- 995 1001
1013 1055 1063 1116 1135 1191 123? 1256 1265 1280
1214 1324 136? 1387 1390 1391 1394 1395 1397 1390
1668 1701 170?
1413 1438 1483 1501 1577 1583 1639 1916
1934 1964
1815 1823 1886 1844 1858 1863 1896
2030 2051 2072 2090 2101 2137 2167 2245 2284 2366
2368 2384 2416 2456 2476 2512 2519 258? 2626 2677
2723 2768 2777 2782 2804 2821 2822 2855 2857 2880
2886 2961 2014 3074 «179 2190 3198 3231 3238 3315
3355 3357 3394 3430 3453 3463 3482 3494 3561 3580
3640 3646 3741 3744 3867 3872 3898 3915 3966 3983
4005 4007 4036 4046 4057 4058 4073 4118 4124 417?
4304 4318 4350 4356 4361 4367 4626 4711 471? 472»
4764 4765 4808 4838 4845 4968 498? 5023 5060 5085
5120 5131 5133 5152 5186 5212 5268 5288 5209 5332
5370 5372 6382 5442 5443 5494 5F99 5502 5565 5581
5592 5670 5699 5701 5770 5774 5784 5805 5843 5870
5882 5901 5914 5918 5962 «994 «032 6051 60«« «162
6163 6165 6171 6226 6238 631» 6332 6361 6369 6377
«403 6435 6443 6499 6564 6577 «582 659? «643 6678
6688 «692 670? 6711 6714 6748 6765 6777 «786 «840
6861 6905 6911 6944 6946 6995 6999 7000 7009 7027
7050 7108 7118 7124 7130 7137 7101 7192 7201 7212
7311 7830 7340 7350 736? 7431 744? 7458 7532 7558
7570 7597 7622 7637 7674 7754 7769 7775 7783 7788
7820 7839 7879 7901 7949 7983 7985 801? «022 8035
8058 8275 8279 8289 8299 8313 8336 8336 8376 «436
8437 8446 «454 8495 8500 «502 8515 8527 8533 8573
8602 8604 8630 8641 8654 8688 8700 8742 8753 8788
«797 8837 8875 8898 8904 8909 8999 9035 9040 9046
9050 9056 9122 9144 9153 9189 9212 9243 0285 9324
9325 9251 9401 9422 0449 9456 9471 9530 9547 9569
9587 9595 9620 9630 9639 9642 9644 9675 9680 9690
9716 9719 9721 9754 0776 9778 9791 0830 9836 9869
9875 9879 9904 9950 0976 9981 10075 10085 10155 10164
10170 10185 10194 10239 10282 10348 10444 10445 10552 10555
10585 10602 10658 10685 10726 10730 10758 10762 10776 10791
10846 1090? 10919 10923 10938 1095? 10975 10998 10999 11015
11048 1105? 11065 11082 11118 1119? 11198 11238 11262 11294
11299 11320 11325 1132? 11334 11365 11440 11468 11552 11591
11611 11617 11623 11626 11656 11663 11670 11743 11754 11755
1178? 11812 11823 11826 11848 11850 11860 11998 12002 12010
1205? 12070 1208? 12126 12189 12234 12240 12258 12279 12210
12329 12352 12418 12481 12498 12501 12558 12564 1259? 12674
12685 1269? 12715 12766 12874 12909 12935 1293? 12940 12048
12944 12962 12968 13024 13033 13037 13041 13081 13104 13144
13151 13197 13224 13272 13299 1329? 13215 13318 13328 18351
13428 13435 13442 13459 13461 13478 13553 13634 13637 13649
13675 13709 13769 13820 13825 13877 13891 13920 13933 13987
14021 14023 14034 14064 14081 1408? 14109 14112 14123 14135
14138 14155 14204 14261 14307 14348 14405 14410 14420 14424
14450 14483 14530 14529 14555 14557 14592 14611 14610 14838
14871 14683 1460? 14753 14778 14808 14846 14860 14884 14892.
14890 14014 14045 1497? 14982 15001 15005 15020 15055 15076'
15142 1515? 15212 15223 15281 15204 16339 15345 15352 15421
15530 15537 15847 15558 15641 15688 15778 15841 15802 15012
15966 15976 1605? 16074 16077 16086 16094 16095 18130 16141
16203 16211 16212 16253 16256 16320 16344 16346 16370 16389
16390 16397 16416 16424 16479 16496 16525 16648 16551 16604
16637 16647 16707 16709 16724 16726 16754 16774 16818 16822
16890 1691? 16028 17030 17062 17106 17166 17171 1719? 17201
17217 17223 17226 17285 17313 17321 17352 17366 17420 17461
17483 17542 17562 17572 17605 17609 17618 17644 17669 17716
17746 17780 17814 17851 17895 17959 18011 18044 1807? 18161
18191 18195 1819? 18226 18238 18258 18292 18299 18202 18320
18331 18384 18400 18461 18521 18526 18644 18654 18600 18723
18728 18745 18756 18774 18802 18808 18025 18976 10003 10017
19057 19062 19083 19120 10134 10161 10204 1032? 10334 10886
10420 10441 19530 1953? 10544 10600 10610 10648 10680 10704
19722 10770 10814 10841 10868 10870 19874 10905 10024 19951
20080 20082 20113 20123 20133 20142 20156 20159 2010? 20262
20318 20337 20520 20610 20645 2074? 20768 20837 20870 20893

NUMMER

'De

Nier is het nieuwe recept

——
ZES

Zaterdag 17 Februari
Zendagmlddag 18 Febr.

WOENSDAG

210 334 420 574 636 802 833 004 968 1031
1184 1863 1545 1649 1700 2118 2168 2190 2346 2432
2576 2664 2669 2698 2744 2773 2832 3182 3186 3254
3304 3313
3460 3478 3493 3619 3674 3697 3810 3894 3959 4025
4038 4143 4154 426? 4550 4594.4730 4827 4928 4993
5043 5046 5094 509? 5222 5718 5732 5906 «068 . 6183
6203 «211 6244 6266 6320 «341 «409 «519 «721 6800
6847 6884 6918 7075 7076 7159 7345 7375 7456 7660
7663 7677 7756 7765 7773 7818 7857 7964 «081 8090
8934 9050
8165 8228 8301 8385 «434 8561 8578 8872
9090 9148 9320 9568 0634 9657 9724 9758 9762 1031?
10513 10610 10767 10904 11013 1116? 11268 11317 11428 11550
11653 11764 11884 11945 12097 12109 12140 12197 12223 12332
12342 12439 12476 12600 12982 13016 13068 13244 13302 13327
13340 13375 13405 1345? 18557 13572 13596 13650 13730 13755
14542 14565
13783 13938 14049 14215 14258 14411 14418 14478
14834 15094 15112 15124 15154 15196 15214 15596 15606 15699
15779 16125 16142 1816? 16208 16363 16506 16518 16524 16577
16612 16643 16658 16677 16797 16904 16969 16979 17144 17324
17458 17564 17657 17816 1784? 17870 17886 18160 18287 18343
18425 1850? 1873? 18808 18823 18850 18897 18953 19001 1901«
19053 290"? 19081 19176 19243 19390 19505 19583 10761 19813
19822 19854 20008 20255 20261 20366 20405 20643 2065? 20695
20803 20944 20973 20992

met grond, kennis d. Fransche
taal, bij voorkeur met Acte M. 0.,
tevens

Heden overleed' te Dirksland
>te Heer
Mr. A. 2AAIJER.
Dirksland, 9 Februari 1940.
A. COSTERMANS.
ex. test
De teraardebestelling zal plaats
hebben Dinsdag 13 Februari,
des namiddags te 2 uur op de
Begraafplaats te Dirksland.

’

115

Tttatje heelt een
paart geteekend!

.

....
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SACHA GUITRY'S

Res.-OfL, eldengemob^. zoekt
v. z. vrouw (g. k.) 2 gest. k. met
keuken, liefst o. v, omg. Boschjes
van Poot
Brieven met prijsopg.,^No. .2870.
Bureau van dit Blad^ '';■;■"■

4ll« RA00»TllEKll«G
5e KLASSE. »3e UIST
TIIEItUMG VAN MAANDAG 12 I^BBIIABI 1340
HOOGE PBEl«L»
1 «0.000.—6187
I I.ooo— 0586 10676 20360
r 400— 1310 2646 567? 18708
1
100—2965 3266 3364 3847 4777 6355 12595 14677
PBIHtIEN VAN

——

Vrijdag 16 Febr.
Tendagaveud 1» Febr.

AANGEBODEN tegen 1 April aH.
in beschaafd jnlliéu een
ZIT- EN EEN SLAAPKAMER
met prima pension (geen beroeps»
pension). Koud eg warm str. Wa»
ter. centr. verwarming.
Br. No. 2862, Bur!>van dit Blad.

uitz. Of dito dame om samen een
huis te huren, ieder geheel'vrij.
Br. mét prijsopg. Nó. 2865, Bur BL

als INWONEND HULP-HUISHOUDSTER. Salaris-groep f 1350—f 1825-.
beneden 23 jeugdaftrek.Leeftijd niet boven 35. Solt met afschr. dlpL en
getnlgschr. vóór 18 Februari inzenden bij den Dir. der Gem. Arbeidsbeurs. PRINSEGRACHT 63. Den Haag.

GOUDA

Oir. DIRK VERBEEK.

o. L V. ANTON RUVS
WOENSDAGAVOND
BJLS

EEN GEDIPL HUISHOUDKUNDIGE

Secretaresse

weg 70b.
Oude
Woensdag
1150 uur
Begrafenis
vanaf het Roode Kruis Ziekenhuis naar de Israël. Begraafplaats te Wassenaar.
Geen bezoek.

!

BIJ GEM. ZIEKENHUIZEN TE 's^GRAVENHAGE
kan geplaatst worden

18313 20732 20842

I tegen verstopping! I

Kon Schouwburg W
RESIDENTIE TOONEEI.

liefst Duinoord. Prijs niet boven
f25.—. Br. No. 2868. Bur. v. d. BL

.

De algemeene boedelprocuratie, verleend door ondergeteetzende bij
acte dd. 26 April 1938. verleden voor den Notaris J. G. A. THOMAS te
Batavia, aan MARTINUS HENDRICUS KLEVN. candidaat-notaris ten
kantore van den Notaris H. L. MORRA te 's-Gravenhage, werd bij acte
dd. 22 September 1939. verleden voor den Notatie H J. 2WEERS te
's-Gravenhage wegens door den gemachtigde gemaakt MISBRUIK VAN
VERTROUWEN ingetrokken.
J. J. ARMAND.
's-Gravenhage. 12 Februari 1940.

W
DEELIG TARIEF
MVraagt Prijscourant No. 4M

's-Gravenhage. 12 Febr. 1940.

!

:
;'-"'" *-- \VOGELWIJK. Dame..4B :j, Vrijz.»
Prot, op kantoor zijnde, zoekt tegen April bij damé-aIL, vrij ge»
deelte van huis, «ngen> Minstens
suite, keuken en bergruimte Ruim

TOEGANG NIET LEDEN 5» CT.

W

ERNST.

Dr. H. J. KOSTER
Keel», neus-, oorarts.
Praktijk hervat

Het Bovennatuurlijke bij de Mendi in West-Afrika

Q
A
DWASCIWEHANDELING
TEGEN ZEER VOOR»?

MAK GOITEIN.
OLGA GOITEIN—EPLER

■».

Studievereeniging voor p«vcl»i«l Research

WASSCHERU VAN 1g25
VOOR BETERE
W

Heden overleed na korte on»
onze lieve Man en
Vader

tÈmmeamawamamimaaaamÊa^^ammÊa^^^^ama^^^^

Telef' lUle».
-29. Telef.
329.
««3.
I«l«f. 3063.

.

gesteldheid

.

V

■■bSSk^^^^^Hl|KLiuMl

plaats (Kerkhoflaan).

HEERENCRACHT
HEEFT DE PRAKTIJK
HERVAT.

TORENSTRAAT 136.
Nl>rTglU»tS». NIEUWE
»f»»l:»wgll
ROTTERDAM.
«ILirw« BINNENWEG

TAILLEURSTOFFEN

! Het NIEUWE middel !

nimfen

De SeeretVris-Pennlngmeester:
E. F. HARDENBERG.
v. Soutelandelean 26 » TeL 774812.

l ■

ENCEIHCHE

gestoft. Etage

ImN^MsW«NVz«

I BOEKHOUDEN
Opleiding

DEN HAAG.

;

DAME vraagt 1 Maart in neseh.
omgeving engenienblleelde «f

Vrijdag 16 Febrnari, 's avonds 8 nor ln de Soeflzaal. Bs«arstraat 2»
Dr. S. HOFSTRA, Directeur Museum Land» en Voßlenknnde, Rotterdam

EIGEN HULP

Heden overleed in den ouderdom van 79 jaren, onze Ueve
Man. Vader, Stief-. Behuwd- en

Tandarts SIMONS

RADIOTAX

Laan Copes v. Cattenb. 165.
Sprn. 14—15 n.
Telef. 11&668
hervat morgen de praktijk.

ERANSCHE «n

PSYCHOMETRIE MAGNETISME
oek «»<e^ brieven en».
UtMmttend velgens ann»raa».
TeL 3-.?»Jt.
Mevr. VON DEN «AUMEN
de lUementr. 71 (beek Vs«»delstr^

*

Mn. C. WANDER—
MULDER, Arts

FOIMER
Dr.
HAAR- EN HUIDARTS.

va» ««ulmsle koe»

De «snrleed

Bemn«l-Tante

Heden overleed na eene kort»
stondige ziekte, in den leeftijd
van bijna 62 jaar. onze beste
Vader en Behuwdvader
M. J. A. MASTHOFF Thzn,
Gep. Luitenant-Generaal tit
der Artillerie,
Officier in de Orde van
Oranje-Nassau,
Weduwnaar van Vrouwe
N. DE BOSSON.
Amsterdam
Mr. TH. P. J. MASTHOFF
J. MASTHOFF—VERMAAS.
Voorburg, 9 Februari 1940.
Laan van Nieuw Oost Einde 10.
Geen bezoek, geen
bloemen.
teraardebestelling
De
zal plaats
.hebben Dinsdag as. om kwart
over twee op de Algemeene
Begraafplaats (Parkweg) te
Voorburg. Vertrek van het
sterfhuis te twee uur.
Volstrekt «enige kennisgeving.

AM«flßn^BSE^M|nnnnnnnnnnnnnnH

FeljsreNrl IM* om 20 uur precies

s---B«s«k«BiMMMHHHiMi^BHBk«MHMB
Heden overleed onze geliefde Zuster. Bebuwdznster. Tante en
'

HZ>. de Koningin

W

B

>>

MORGEN 8.15 UUR: TWEEDE voorstelling HARALD

KREUTZBERG
«REV73.RERG
NIEUW PROGRAMMA:
Woensdag IX, was

De 2e voorstelling te Amsterdam.

Geheel UITVERKOCHT

I>

I

I

I

I
W» NAGENOEG GEHEEL UITVERKOCHT l BB»
Ds DERDE voorstelling HEDENAVOND te Adam Is nn reeds

\aWaWaWMaaaWawa\r^^tri^i^M '

31) KANTOREN HET VADERLAND

BBBBj-gjy' J

s«-<OIvISONPLE«N 12
FREDÉRIKXENDRIKLAAN 107
LOUISE DE COLIGNVSIRAA7 61
BANKASTRAAT 10 ..,
LAAN VAN MEERDERVOORT 708
WEISSENBRUCNSTRAA7 8
PARKWEG 44. VOORBURG
■

«.SEN, NECKLAAN M

Rll.svVll.K ..

TELEFOON 333044
TELEFOON 551823
TELEFOON 772654
TELEFOON 554703

TELEFOON 339056
TELEFOON 721165
IELLFOON 778259
TELEFOON '18725

NET VADERLAND

THANS GEEN VREDE MOGELIJK

legelijk echter zegt Navas, die
dit meldt, dat Itoosevelt zich nooit illusies
jjeeft gemaakt in dit opzicht.
Een reaiistischen kijk, welken Havas
j-cent te kunnen eonstateeren, ziet het
-hureau hij „gezaghebbende waarnemers".
Welke, wordt niet aangeduid.
Het bericht van Havas luidt als volgt:

te

leggen.

De

uitleg,

welke

gegeven wordt aan de

missie van Sumner Welles en aan de verklaring

MAANDAG 12 FEBRUARI 1940

Nieuw kabinet in Frankrijk?
spreektvan een
Men
kabinet van nationale

NADER COMMENTAAR
UITWASHINGTON
OP DE MISSIE SUMNER WELLES
Vrees bij de geallieerden vooreen te knoedigen vrede
In Washington zou men thans, na de
reacties uit loonden, parijs en Berlijn op
de missie van Sumner Welles tot de erkenning zij- 1 gekomen, dat er op dit oogenolik
«een vrede mogelijk is, daar geen der
oorlogvoerenden bereid is de wapens neer

—

eenliGeinndneid

cordell Huil. daarbij ondersteund door
den president, heeft altijd gewezen op
een aspect van deze verantwoordelijk»

Onze eorr. te Parijs meldt:
Daladier beeft in de Kamer me» belde banden de gelegenheid aangegrepen, om rekenschap af te leggen. Ha de verzwakking; waarin
de militaire vliegerij voor zijn am net bewind
komen geraakt was. won bij bet pleit
Zoo kon zich in bet Frauscbe parlement bet
nooit geboorde feit voordoen, dat «en motie,
door de leiders van alle fracties onderteekend»
met algemeene stemmen aangenomen werd.
Weliswaar badden voordien de leden van de
vroegere communistische partij de zaal verlaten,
omdat over sommiger parlementaire lot nog
niet beslist is en zij niet net risico wilden loo»
pen zich te booren beschuldigen uit de school
te klappen, indien iets van die beraadslagingen
zou uitlekken, «aar vermoedelijk zouden zij
met de anderen hebben meegestemd.
Dat de socialisten zich vastberaden op

-

beid. Het ls echter geen bewijs van niet
voldoenden eerbied jegens den staats»
secretaris te zeggen, dat er andere aspecten zijn. waaromtrent de hoofden van
deze regeering óf niet in slaat, óf niet
geneigd zijn zich uit te laten.
Indien, zooals meer dan waarschijnlijk is.
de geheele betrekking tusschen autoriteit
en vrijheid door de geheele wereld in een
nieuw licht moet worden beschouwd, is
het voor de Vereenigde Staten niet voldoende zijn aandeel bij te dragen door
zich trouw te verklaren aan wederzijdsche tarievenovereenkomsten. hetgeen tot
nog toe het eenige punt is. waaromtrent
men de Vereenigde Staten gevraagd heelt
na te denken.
Eerlijk gezegd, is het niet de fout van de
regeering. Haar vertegenwoordigers kunnen bet
Amerikaancche volk met vertellen wat zij n i e t
weten, en wellicht kunnen zij het ook niet
weten, omdat ook de geallieerde landen zich
dienaangaande nog volkomen onzeker voelen.
Zeer wenschelijk is echter een zoo open mogelijke uitwisseling van denkbeelden, vooral
gezien het feit. dat de Amerikaansche regeering
er thans om vraagt
De linies bespreekt in een hoofdartikel het
bezoek van Sumner Welles, en acht dit bezoek van de grootste beteekenis, aangezien „in
hel jaar van de presidentsverkiezing in
Amerika, zich gebeurtenissen kunnen voordoen die wellicht beslissend zijn voor de
wereld."

van Huil betreffende de «besprekingen tusschen
de neutralen", heeft een evolutie ondergaan, die
weerspiegeld wordt door de Zondagsbladen en
de commentaren van gezaghebbende waarnemers, Een realistischer kijk op den toestand
schijnt de overhand te krijgen.
De motie van vertrouwen in Daladier, de gezaghebbende commentaren uit Frankrijk en
Engeland, evenals de recente redevoering van
den Duitschen rijksminister Frick, hebben bijgedragen tot deze rechtzetting, doordat zij toonen.
dat de oorlogvoerenden geenszins bereid zijn de
Wapens neer te leggen.
In Fe omgeving van het Witte Huis geeft men
trouwens te verstaan, dat Roosevelt zich te dezen
opzichte nooit illusies heeft gemaakt
Hen hooggeplaatst diplomaat, die in
contact staat met den president heeft
Zaterdag volledige verzekeringen gegeven
aan den ambassadeur van een der ge»
allieerden betreffende het karakter van de
missie van Sumner Welles, waarbij hij liet
lransehe pers.
uitkomen, dat dereis van den onderstaats»
geen
geval
geringste
ongesecretaris in
de
Ui» Parijs. De Fransche bladen van Zaterdag
rustheid of wantrouwen van geallieerde
whc'den artikelen aan het bezoek van Sumner
zijde kon rechtvaardigen.
Welles. Hun opvattingen waren in drie punten
te vatten:
In dit verband merken „welingelichte waar» samen
1. Er zijn geen vredesonderhandelingen mogelijk
Nemers" op, dat het werkelijke doel van de
vuitsChland zich goedschiks
kwaadschiks
missie van Sumner Welles zou zijn een bezoek aleer
vereenigd met een herstel der onafhankelijk,
heeft
brengen
Berlijn.
aan
te
Het standpunt van de held van Oostenrijk. Lzjechoslowakije «n Polen en
geallieerden is inderdaad te goed bekend om een een herstel der schade door vuitschland aan deze
reis van den voornaamsten medewerker van drie staten toegebracht
Gordel Huil te rechtvaardigen, zegt Havas. De
2. Er zal geen vrede mogelijk zijn. welke aan
"Inlichtingen ten aanzien van den toestand in Frankrijk en Engeland geen materieele waarborgen
geeft voor de zekerheid, dat nieuwe Duitsche
Duitschland zijn echter tegenstrijdig.
aggrelsie zal uitblijven.
Bovendien is het niet onbekend, dat in»
3. Er zal geen economisch herstel ter wereld en
vloedrijke Duitschers laatstelijk herhaalde
algemeene ontwapening mogelijk zijn zonder de gezamenlijke en solidaire waarborgen van alle.naties,
malen getracht hebben Roosevelt te
interesseeren voor een bemiddelingsdie geroepen zijn er met gelijke rechten en plichten
gebaar, door hem vertrouwelijke afgeaan deel te nemen.
zanten te zenden.
Deze démarches zouden den president geen
aanleiding geven om zich op den door de afgezanten voorgestelden weg te begeven, maar wel
zouden zij krachtig hebben bijgedragen tot zijn
besluit ■om als zijn persoonlijken waarnemer
Sumner Welles uit te. zelden, ten einde ter
plaatse dé ware beweegredenen dezer stappen
van Duitsche zijde te verifiéeren.
Wat de „besprekingen tusschen de neutralen"
betreft, wordt bevestigd, dat zij eenvoudig ten
doel hebben de Europeesche neutralen te polsen,
ten einde van te voren hun aansluiting te verGisteren nas het 2600 jaar geleden, dat
zekeren bij deeconomische beginselen, die her»
naaldeUjk door Huil uiteengezet zijn en die Keizer Jimmóe den Japanschen troon bevolgens den onderstaatssecretaris evenweel door steeg en het Japansche keizerrijk stichtte.
de geheele wereld moeten worden aanvaard, De Japanners hechten aan het respectawanneer een duurzame vrede na den oorlog wil bel aantal eeuwen van het bestaan van
worden gevestigd!
hun keizerrijk zoo groote beteekenis, dat
de herdenking niet beperkt zal blijven tot

den bodem van de nationale eendracht
stelden, is van beteekenis. De hoop is aldus gewekt of bevestigd, dat meeningsverschillen tusschen hen en de andere partijen, zooals in den vorigen oorlog aangaande het oorlogsdoel zullen uitblijven. Dit is
des te waarschijnlijker, omdat zij bereid
zijn in een kabinet te treden, dat alle schakeeringen van de openbare meening weergeeft. Dat kan er den premier toe brengen
opnieuw verbreeding van de basis, waarop
de regeering berust, ernstig te overwegen.
In dit geval zou zijn gezag nog dieper wor>
tels slaan.
2oo'n ministerie van nationale eensgezindheid zou ten, doel hebden den oorlog
te winnen en den vrede voor te bereiden.
Het laatste is natuurlijk het neteligste. Om
het verwezenlijken van het eerste niet te vertragen, is het wenschelijk, over die oogmerken
nu reeds de gedachten te laten gaan, maar zich
niet vast te leggen op de beste manier om den
oorlog te winnen, noch op de voorwaarden, al
dan niet te stellen, omdat niemand weet welke
vergezichten zich morgen openen en of de thans
bestaande er morgen nog zullen zijn.
Hiertoe moet de tusschen de socialisten herstelde eendracht bijdragen, Vooral sinds de
samenkomst van Munchen was die ver te zoeken. Faure en Blom stonden toen tegenover
elkaar. De eerste achtte behoud van den vrede
het best gewaarborgd door een houding, die de
tegenstanders, welke zich Hchter Blum schaarden, als te lankmoedig jegens Duitschland
voorkwam, wat veeleer den oorlog zou ver»
haasten. Het uitbreken biervan heeft aan dit
meeningsverschil den grond ontnomen. Dat er
nu weer verschillende s^roomingen zich zullen
baan breken is een andere zaak.
In de vergadering van gisteren moet oa. over

.

JAPAN 2600 JAAR KEIZERRIJK

De correspondent van de Tunes te Washing-

ton voelt zich meer diplomaat dan journalist

Vandaar dat in zijn telegrammen de informaties doorspekt zijn met opmerkingen, die beoogen bepaalde reacties te wekken. Ook gebruikt hij een overmaat van diplomatisch ule»
vellenpapier. wat 't lezen niet vergemakkelijkt
Hij geelt vandaag een lang telegram, waarin
bij er den nadruk op legt dat de missie van
Sumner Welles naar Europa niet het minste
bewijs geeft dat de president van de Ver.
Staten of een van zijn adviseurs van oordeel
eouden zijn. dat de tijd rijp is voor vrede.
In de Ver. Staten, aldus deze correspondent,
vraagt men zich af, of de Amerikaansche pres!»
dent den oorlog in Europa niet gebruikt voor
politieke doeleinden in het jaar der verkiezingen.
Er zijn teekenen waar te nemen dat de
geallieerde landen vreezen, dat de Ver.

Staten te vroegtijdig vredesvoorstellen
overwegen en er aan twijfelen, of president Roosevelt en Gordel! Huil waarlijk
bereid zijn een onderscheid te maken
tusschen een werkelijken vrede en een
van een betwisten wapenstilstand, welke
in wezen een overwinning zou beteeke»
nen voor de aggressieve machten.
De president en de staatssecretaris zijn er
zich echter ten volle van bewust dat een
Amerikaansch initiatief op het verkeerde
oogenblik meer kwaad dan goed kan en zou
doen. Dat zij wenschen zoo goed als moge»
lijk de militaire en economische positie van
bet oogenblik te kennen, is zeer verklaarbaar
en de groote kwaliteiten van Sumner Welles
stellen hem in staat zich in dit opzicht een
voortreffelijken verslaggever te toonen.
Men hoopt dan ook oprecht dat hem de
grootst mogelijke faciliteiten zullen worden
verleend. Immers van zijn rapport en van de
nauwgezetheid, waarmee de feiten zljn rapport
moeten bevestigen, hangt veel af, want bet
Militaire resultaat van dezen oorlog is in de
eerste plaats een essentieel punt voor de Ame»
likaansche politiek.
Indien Duitschland en Rusland zouden winnen, zouden de Ver. Staten en bet geheele
westelijk halfrond een tragische serie gebeurtenissen moeten aanschouwen en er zich op
moeten voorbereiden geweld te keeren met een
zoodanige kracht als zij nog niet bezitten. Het
ls zeer onzeker of het Amerlkaansche volk dlt
zich evenzeer bewust is ais zijn regeering.
Wat is echter het geval wanneer de geallieerden de overhand behouden? In dat geval
zouden de feiten niet alleen anders zijn, maar
de deelneming van de Vereenigde Staten in een
wederopbouw van de wereld zou niet gemist
en het zou een ramp zijn
kunnen worden
deze deelneming te weren.
Er zijn nog niet voldoende teekenen. die er
op wijzen, dat het Amerlkaansche volk reeds
d"n aard en de mate van zijn verantwoordelijk»
held beseft die Ii« moet dragen indien de uitslag van den oorlog' Inderdaad zoo zou zijn als
de meerderheid van bet Amerll»ansel»e volk

—

dat weuseht.

een of meer dagen, maar dat het geheele
jaar 1940 een herdenkingsjaar is geworden.
De leuzen van de feestelijkheden ontleent men aan de eerste keizerlijke ordonnantie, waarin als de idealen van het
Japansche volk, vrede, gezinsharmonie en
vriendschap voor andere volken voor-

komen.
Japan heeft in de 26 eeuwen van zijn bestaan
als keizerrijk moeilijke tijden gehad, maar hoe
vitaal het volk is blijkt wel hieruit dat men
het onder zijn 124en keizer tot de „jonge landen" rekent, de lansen, die een nieuwe toe»
komst en grooter macht tegemoet schijnen te
gaan.
De Japanners staan voor ons met de geest»
drift der jeugd, vol bruisende vitaliteit overal
en altijd zoekend naar nieuwe mogelijkheden.
Tracht Japan niet een „nieuwe orde" in AziL
te scheppen, waarmede het zijn positie in Azië
en in de wereld wil bevestigen? Werd niet
onmiddellijk na het uitbreken van den oorlog
een instituut voor den Pacific opgericht
onafhankelijk van de bekende reeds jarenlang
bestaande instelling
hetwelk ten doel heeft
de mogelijkheden te bestudeeren, welke door
den oorlog in Europa geboden worden in den
Stillen Oceaan, in 2°uid-Amerika en in de Zuidelijke zeeën? Japan zal nog vaak van zich
doen spreken. Schijnt bet niet, alsof het een»
trum van de wereld bezig is zich te verplaatsen van den Atlantischen Oceaan naar den
Stillen Oceaan, waardij dan uiteraard Japan in
het centrum komt te liggen? Tijdelijk moge,
althans voor het oogenblik. de positie van
Japan moeilijk zijn, het neemt niet weg, dat
het reeds verder kijkt. Met groeten ijver heeft
het zich gestort op 2uid»Amerika met bet oog»
merk ook ven deel te verkrijgen van de markten, welke de Europeesche landen daar hebben
verlaten ter wille van hun ouderlingen strijd.

—

—

Het volk.
De Japanner is bard, vol opofferingsgezind»
held als het zljn vaderland betreft, waarbij de
eigen persoonlijkheid bijna geheel wordt uitgeschakeld. Sterk wordt deze eigenschap ook
door het familieleven gekenschetst vooral door
de positie van de vrouw. Plicht beheerscht het
gevoel van den Japanner, arbeid zijn daden.
Het zijn deze eigenschappen, welke hem in
staat stellen zich steeds te geven voor zljn
ideaal, omhoog te komen in de maatschappij.
Ult dit onvermoeide streven vloeit de kracht
van het geheele volk voort, dat in een vereering
voor zijn keizer, welke in Europa baar weerga
nlet kent, de grootste lasten betrekkelijk gemakkelijk weet te dragen.
Zou men Japan den eeuwigen jeugdige moe»
ten noemen? Zijn cultuurgeschiedenis geeft
daartoe wel aanleiding.
Weinig landen zijn zoo ontvankelijk geweest
voor vreemde invloeden, als het land van de
rijzende zon. ledere gedachte, welke elders

werd vertolkt, vond hier weerklank Maar
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de verstrooide communisten zijn gesproken.
Onderscheid werd gemaakt wsseben leiden e»
Velen van de laatste» zonden hunkeren weer in net „groote sorialistisebe «ezin"
«e treden. De land^gheid. die in de soejall»»
«iscbe partij beersebte. moet hiermee te niet
lijn gedaan.
Onder den druk van het oogenbllk hebbes»
dé leiders zich plechtig voorgenomen voortaan
niét meer .persoonskwesties met gy--fftj-"» geschillen te vermengen. Hiertoe is bet noodlg,
dat de partij ziel» ondanks alles laat gelden.
Daarom zal zij geen enkele gelegenheid al»
deze ziel» waarlijk aanbiedt, voorbij laten gaan
om «en einde aan den oorlog te maken.
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Bijna 19 pet der kiezer,
voor omnidllellijken vrede
Tnsschentijdsche verkiezing
in loonden

LEZEN

■IB

WERKEN
...óók htj kunstlicht!

u bent ernaast,

Uit Londen: Bij een tusschentijdsche ver»
kiezing in Oentral-üouthwark (Londen) is
de arbeiderscandidaat Martin gekozen.

wanneer U denkt,
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Nadere bijzonderheden over Franks uiteenzetting
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dat dlt alleen is weggelegd voor O^ÊÈasJTmaWaWaWaWk
menschen met „goede" oogen. Ook
U kunt gemakkelijk lezen en werken
bij kunstlicht... als U maar Zeiss
URO-Punktal glazen in Uw bril
heeft. Bij deze glazen worden de
O
ultra-roode warmtestralen tegengenouden, U ondervindt het kunst»
licht als helder daglicht! U kent
geen „oogvennoeidheid" meer en
U ziet scherp en ongedwongen!
(Draag er een Zeiss Perivist bril bij:
debekendemooie,,Ruimzichtbril"!)

De toestand in het Duitsehe
gouvernement-generaal Polen
'. Wij publiceerden reeds een telefonisch bericht van onzen Berlljnschen correspondent
over.de persconferentie, in welke dr Frank
een uiteenzetting gaf van den toestand van het
Gouvernement-Generaal Polen. Het Duitsche
"Nieuwsbureau geeft thans nóg een uitvoerig
overzicht van dVe.,redes waaraan.wij nog,.het
volgende ontleenen:
Het gebied van het
aldus dr Frank, maakt deel uit van de Duit»
sche souvereiniteit, maar vormt geen bestanddeel van het Duitsche Rijk. Het totale gebied
omvat op het oogenblik iets meer dan 110.000
vierkante kilometer met ongeveer 14% millioen
inwoners: hiervan zijn ongeveer 12 millioen
Polen, voorts ongeveer 2 millioen Joden en
ongeveer 800.000 Oekrajieners. alsmede 60 tot
70 duizend volks-Duitschers.
De moeilijkheden, welke in dit gebied heer»
schen, zijn een gevolg van den oorlog; daar
komen nog bij speciale gevolgen van de
vroegere Poolsche bestuursmethoden. De oor»
log, aldus dr Frank, is een verschrikkelijke
geesel en elkeen, die thans kan zien, welke
een schade een oorlog aan een land berokkent
moet wel hopen dat eens het uur mag komen,
waarin de oorlog nooit meer tot de mogelijk»
heden der betrekkingen tusschen de volken
gerekend kan worden.
Polen had één groot geluk, dat de oorlog
slechts van betrekkelijk korten duur was.
Desondanks waren de toestanden, die wij hier
hebben aangetroffen, buitengewoon deerniswekkend. Wat ons hier bijzonder heeft getroffen, was de achterlijkheid op elk gebied, in
zaken, welke in andere landen van zelf
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Hij verwierf 5285 stemmen tegen de onafhankelijke candidaat Learson, voorvechter van een onmiddellijke!* vrede, 1550 en
de nationale onafhankelijke candidate mevrouw Van de Nlst 1382 stemmen.
Labour heeft daarmee den. zetel hehouden.
(1550 stemmen op een totaal van 8217
Red.)
is bijna 19 procent.
Farlev stelt zich beschikbaar voor het
presidentschap.
Havas meldt uit Meuw-Vork:
Jim Farley. de minister voor da Posterijen en
president van het nationale bestuur van de
democratische partij, heeft in een brief aan den
leider der democraten in den staat massachus»
setts toestemming gegeven zijn naam te gebruiken op de a.s. conventie. Met den vice»
president der Vereenigde Staten, Garner, en
senator Dohamey (Ghio) vormt Farley drie
oandidaten van de democratische partij voor
het presidentschap van de Vereenigde Staten.

GEMAKKELIJK

garantie voor hun betrekking en de autoritei»
ten zonder helderen zin voor organisatie. Wat
de woningtoestanden betreft, gemiddeld huls»
den acht personen in één kamer en was één
bed voor drie menschen beschikbaar.
; Het gebruik van.vleêsch, vet..en boter was
beperkt De gemiddelde bewoner, van de.pool»
sche groote steden had in vredestijd een week»
loon van 26 zloty (dertien rijksmark). Er kan
dus geen sprake van zijn, dat 't Duitsche beheer
in Polen de levenspositie slechter heeft ge»
maakt. Het generaal-gouvernement beeft van
den Führer opdracht gekregen aan bet Poolsche volk, voor zoover mogelijk, leven, vrijheid,
arbeid en andere bestaansmogelijkheden te garandeeren. Van den eersten dag af. heeft het
generaal-gouvernement deze opdracht vervuld.
Thans werken weer ruim 380 groote bedrijven
met ongeveer 800.000 arbeiders. De productie
aan ijzererts bedroeg in 1938 90.000 ton, in 1940
zal zij ruim 300.000 ton bedragen.
In 1941 zal deze productie volgens onze be»
ramingen een half millioen ton bereiken.
Dr Frank zette vervolgens uiteen, hoe er
naar gestreefd zal worden ook op elk ander ge»
'bied de productie te vernoegen. De Poolsche
arbeidende bevolking zal de bijzondere bescherming van bet generaal-gouvernement genieten;
in elke fabriek zijn bedrijfsziekenfondsen ge»
sticht, alsmede centrales, die levensmiddelen
beschikbaar stellen.
In het bestuursapparaat bedient het gouvernement zich zooveel mogelijk van de medewerking van Poolsche ambtenaren. Alleen de opperste controle-instanties moeten uiteraard in
Duitsche banden blijven. Alle groote gemeenten
spreken.
hebben bun Poolschen burgemeester behouden,
Dat steden met ruim een half millloen in» die weer rechtstreeks onder een Pool. den zoo»
woners geen rioleering bezitten in den modergenaamden „woid" staat De samenwerking tus»
nen zin van het woord, is, geloof ik, een «hen de Polen en de Duitsche overheid is uit»
toestand, welke alleen Polen kende. De Poolstekend. Niet alleen bij de spoorwegen en de
sche boer was verwaarloosd en verarmd, de posterijen, maar ook bij de politie gebruiken wij
Poolsche arbeider zonder sociale voorzorg en Polen.
zonder ziekenzorg, de ambtenaren zonder
Het Jodenviaags.nl.
Ten slotte besprak de gouverneur het JodenDe keizer van Japan
détrimente van hén, die deze inspanning niet vraagstuk. Polen, zoo zeide hij, was een land,
meer willen of kunnen prestoeren.
dat wel het rijkst was aan Joden van alle
even regelmatig kwam daarop de innerlijke
landen in Europa.
reactie en slechts weinig werd geLnt in het
De handel in Polen lag voor 47 pet in haninnerlijke van het Japansche leven.
van Joden, 80 pet van alle industrie-onder»
den
Domei
meldt
uit
Tokio:
De
van
Japan,
keizer
Een vergelijking is hier wel op haar plaats.
nemingen behoorden aan Joden, de banken be»
heeft ter gelegenheid van den AlOOsten verjaarvinden zich voor 90 pet in Joodsche hand. On»
dag van de stichting van het Japansche keizerEvenzeer als het JapuanscheRijk door de
der de advocaten waren 93 pet Joden, van de
rijk, amnestie verleend. Het verluidt, dat ongeeeuwen heen gesloten is geweest, zoo ls
tandartsen 65 pet en van de doktoren 40 pet.
veer 40.000 gevangenenen door dit besluit beook het diepste innerlijkbij alle uiterlijke
gunstigd worden met een vermindering van Twee derde deel van alle Poolsche boeren, kiel»
straf, terwijl 160.000 personen in hun rechten ne handwerkslieden en beambten, stonden uitontvankelijkheid dit gebleven. De Japanzullen worden hersteld.
Sluitend bij Joden in de schuld.
ner gaat in alle nieuwe denkbeelden op,
„Ik verklaar hier, zeide dr Frank, de vroeDe keizer heeft verder een proclamatie tot de
hij leeft er in mee als zijn leermeesters,
bevolking gericht, waarin hij herinnert aan het gere Poolsche regeeringen als schuldig aan de
maar hij eindigt altijd weer om deze in
ellende, waarin het Poolsche volk geraakt is.
groote voorbeeld van zijn voorgangers en ver»
wacht, dat zijn onderdanen in een goddelljken Deze ellende is zóó uitgestrekt, dat zij een
zijn samenstel te gebruiken. Een leallsgeest van zijn keizerlijke voorouders, zullen internationale misdaad beteekent"
tisch enthousiasme, gepaard aan een
medewerken
aan het te boven komen der moei»
Het spreekt van zelf, dat het niet de bedoestugge zakelijkheid.
lijkheden, waarvoor men zich in het huldig ling van het Duitsche generaal-gouvernement
Overal in het cultureele leven bemerkt men tijdsgewricht ziet.
kan zijn in Polen vrijheden op te bouwen, die
vreemde invloeden. De bouwkunst toont merkIn bet keizerlijk paleis is gisterochtend een ook voor andere in oorlog zijnde volkeren als
waardige invloeden van de Grieksche, Britsch» eenvoudige plechtigheid gehouden, waartoe de Franschen, de Engelschen of de Duitschers
Indische en Chineesche cultuur, saamgesmeed duizend gasten waren uitgenoodigd.
op het oogenblik niet mogelijk zijn. Alle maat»
regelen, welke wij nemen, geschieden krachtens
tot een eigen geheel. De godsdienst is oor»
spronkelijk afkomstig uit China, maar nam een Bede van Jonal.
de verordeningen. Er wordt geen vonnis geveld
geheel eigen ontwikkeling. Sociale stroomingen
In een toespraak heeft minister-president zonder uitspraak van bet gerecht. Wanneer men
uit Europa en de Veieenigile Staten hebben in Jonal verklaard, dat de conflicten tusschen Ja» beweert, dat ik 13.000 studenten heb laten omde laatste 40—50 jaar hun weerklank gevonpan en China
uit den weg geruimd brengen en dat ik duizenden menschen de bos»
den, zonder dat de ineriijke geestesgesteldheid, moeten worden.definitief
Hij kondigde aan, dat spoedig schen heb ingedreven en daar heb laten ver»
welke tot deze sociale stroomingen aanleiding een nieuwe regeering in China zal worden ge» hongeren, dan zeg ik daartegenover, dat dit
gaf, in Japan door kon dringen.
alles niet waar is. Ik draag de verantwoording,
vormd in nauwe samenwerking met Japan.
die de Führer mij gegeven heeft.
Zoo is het ook met de politiek gegaan. Geen
Met het oog op den moeilijken internationaijveriger
gretiger leerling, geen
student van ten toestand, zoo zelde Joani, moet het Japan» De verhouding lot de kerk.
Europeesche diplomatie, dan de Japanner. In sche volk gewapend zijn om alle komende ver»
Thans de positie van de kerk. Men beweert,
enkele decennia heeft hij geleerd die diploma» wikkeling met succes te boven te komen. leder
ik de kerken heb laten sluiten en dat ik
dat
Japanner
is verantwoordelijk voor de ontwik»
tic te gebruiken, weet hij zijn daden te karak»
aan
de uitoefening van den godsdienst ernstige
tetiseeren met omschrijvingen, welke regel» keling van de internationale welvaart.
moeilijkheden
in den weg zou hebben gelegd.
recht ontleend zijn aan de diplomatie van het
zou honderden priesters hebben laten op»
Ik
Gelukwensenen.
Zij
Westen.
is voor bern niet meer dan een
sluiten, neerschieten en folteren.
woordenboek.
Uit het Vatleaan. De paus heeft een geluk»
In het generaal-gouvernement is niet de geEen nieuwe eeuw in de Japansche geschiewensen gezonden aan den keizer van Japan, ter ringste afbreuk geschied aan de ambtsuitoefegelegenheid van het 26ste eeuwfeest van de ning van de priesters en in alle kerken worden
denis is aangebroken. Het Japansche volk ver»
langt niet anders dan deze eeuw een glorieslichting van het Japansche rijk. Tevens heeft de godsdienstplechtlgheden gehouden, zonder
rijker bladzijde in zijn geschiedenis te doen zijn de paus hierin zijn erkentelijkheid betuigd voor eenige inmenging van de overheid. Alleen de
dan de voorgaande. Het gast voorwaarts met de welwillende houding van de Japansche kerk. die zich op de Burcht in «rakau bevindt,
onstuimige kracht, bet neemt zijn plaats ten regeering jegens de katholieken.
moest voor da openbare godsdienstoefeningen

Menlegt den nadruk opde Nêalen van hetvolk:
vrede, gezinsharmonie en vriendschap

Half-diplomatieke beschouwing
van een Timescorrespondent

—

oogen!

gesloten worden, omdat het niet mogelijk was,
dat in den regeeringszetel van den gouverneur»
generaal onafgebroken honderden menschen
vertoefden om de godsdienstplechtigheden bij
te wonen.
Dan wordt beweerd dat ik een groote ver»
delgingsactie tegen de Poolsche intellectueelen
zou hebben ondernomen. In heel Polen bevindt
zich niet één enkel concentratiekamp. In heel
Polen werken de advocaten, leeraren, priesters,
artsen, ingenieurs en de in onzen dienst staande
beambten, volkomen onafhankelijk.
Verder verwijt men mij, dat ik de Poolsche
kunstschatten vervreemd zou hebben. Daar kan
geen sprake van zijn. Alle kunstschatten zijn
krachtens mijn verordening in veiligheid ge»
bracht
En wat de gezondheid van de Poolsche be»
volking betreft, deze was nooit zoo goed als op
bet «ogenblik. Nergens wordt honger geleden.
De armste bevolking in de groote steden is
wekenlang door de Duitsche autoriteiten verzorgd.'

Het generaal-gouvernement is door den Fuhrer
aangewezen bet land der Polen te zijn. Wij
willen, zoo betoogde dr Frank, ten slotte in het
Oostelijke gebied, waar zoo lang strijd en twist
gewoed beeft een vreedzame gemeenschap
vestigen van Duitsche leiding en van Poolscb.
leven en ik zou dankbaar zijn, wanneer de pers
ons hierbij hielp.

Tweede Duitsche publicatie
over Poolsche gruwelen
Het Duitsche departement van buitenlandsche zaken heelt nog een aanvullende documentenverzameling gegeven over «De Poolsche
gruwelen tegen de volksduitschers in Polen".
Daar wordt gezegd, dat men 58.000 slachtoffers
van de Poolsche terreur heeft vastgesteld.
Reeds in Januari 1931 waren 1 millioen Duit»
schers in Polen van buis en hof verdreven, zoo
wordt verder gezegd. Het aceoord van Januari
1934 bracht geen verandering van stelsel, het
werd gebruikt als dekmantel om het wegvoeren der Duitschers voort te zetten.
Volgens de Duitsche onderzoekingen had
men reeds op 1? November 5.437 moorden op
volksduitschers kunnen vaststellen. De bijzon»
dere commissie, welke is ingesteld, heeft reeds
honderden massagraven vastgesteld, die nog
slechts ten deele konden geopend worden door
den strengen winter. Daardoor is het aantal ge»
identificeerde dooden tot 12357 gestegen.De sta»
tistiek van de Duitschers, die sinds het uitbreken van den oorlog zijn vermist, bevat meer
dan 45.000 namen. Men acht het zeker, dat
daarvan niemand meer in leven is. Volgens de
Duitsche publicatie zouden duizenden volks»
duitschers, die uit hun woonplaatsen zijn weg»
gevoerd, onderweg met machinegeweervuur
zijn afgemaakt
De Duitsche publicatie ziet in deze bloedige
daden het slotstuk van een 20 jaar lange ter»
reur. „Als later de volledige cijfers over de
massale uitroeiing van bet Duitsche volk in
Polen gepubliceerd worden, zal de wereld zien,
in welke misdadige handen het lot van een
groot deel van het Duitsche volk gelegd was",
zegt de Duitsche aankondiging der nieuwe publicatie.
125 gram koffie of 10 gram thee in een maand.
Onze correspondent te Berlijn telefoneerde ons
gisteravond:
In bet tijdvak van 12 Februari tot 10 Maart
zal men op drie coupons van de levensmiddelen»
kaart, waarop men 125 gram namaaksel van
koffie kan betrekken, desgewenscht inplaats
daarvan 10 gram echte thee kunnen verkrijgen,
voor zoover de getrokken winkeliers, zoo wordt
er bij gevoegd, zullen blijken deze 10 gram thee
in voorraad te hebben.
De Paus herdenkt zijn voorganger.
Uit Vaticaanstad meldt Havas: Ter ge»
legenheid van den sterfdag van Paus Plus XI
heeft de tegenwoordige Paus in een toespraak
voor pelgrims uit het bisdom Milaan de na»
gedachtenis geëerd van zijn voorganger, wiens
veelzijdigen en onsterfelijken arbeid bij in herinnering bracht. De naam van Plus XI, zeide
hij
zal met gouden letters geboekstaafd
blijven in de geschiedenis der kerk als een teeken van nieuwe tijden en het besluit van een
tegelijk roemvol en stormachtig verleden.
De 11e Februari wordt beschouwd als een
nationale gedenkdag en overal in bet land ban»
gen de vlaggen uit. Te Rome waren gister»
avond de voornaamste monumenten verlicht,
terwijl op de openbare pleinen concerten ge»
geven werden.
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Onverminderde Russische druk
op de Maraierheimlinie
De Finnen nonden stand tegen de geregeld

temgkeerende aanvallen
De rüne« meldt uit Helsinki.
Het heftigste en langdurigste gevecht,
dat Finland tot nog toe heeft gekend»
woedde Zaterdag en Zondag onverminderd
voort op de Isareiisebe landengte. Zonder te;
letten op de reeds geleden verliezen, gebruikten de Russen geweldige hoeveelheden munitie en
hun goedkoopste matsriaal
menschenlevenH.

—

—

De Finnen zijn niet gaarne geneigd een schat»
ting te geven van de Russische verliezen ge»
durende de afgeloopen week. In nuchtere
cijfers uitgedrukt zou het getal wel fantastisch
schijnen en de slachting, die de verdedigers
hebben aangericht zoo geweldig, dat officieele
berichten slechts melding maken van een aantal slachtoffers op verschillende deelen van
bet front Uit de beste bron verneemt de speciale correspondent van de Times echter, dat
het aantal op den Isthmus gesneuvelde Russen
in de vijf cijfers bedraagt en tot nog toe hebben zij bovendien geen enkel resultaat bereikt
De aanvallen van de laatste twee dagen
waren voornamelijk gericht op de beide flanken bij Summa en Taipale. in de richting van
bet Ladogameer. Alle aanvallen werden echter afgeslagen en ten «minste 35 Russische
tanks zijn vernield.
Men kan slechts gissen hoelang de Russen
Voort kunnen gaan detachement na detachement door het niemandsland heen te jagen, dat
overal moet struikelen over de lijken van zijn
Voorgangers.

De inspanning waaraan de Finnen blootstaan.
Is geweldig, maar er is geen enkel teeken waar
te nemen, dat er op zou wijzen, dat hun energie
minder zou zijn geworden. Vergeleken bij die
van den vijand zijn hun verllezen klein, al zou
bet dwaas zijn te beweren, dat deze niet worden opgemerkt "De Finsche troepen vechten
als leeuwen, handhaven zich en zetten tegenaanvallen in op elke plaats, waar de vijand zich
vertoont In Helsinki is van ambulances weinig
te bemerken, doch des te duidelijker blijkt dat
ook de Finsche verliezen groot zijn, indien men
de overal door het land verspreide ziekenbuizen bezoekt
Een probleem doet zich thans voor voor het
Finsche leger: wat te doen met de lijken, die
de Russen op het slagveld hebben achtergelaten.
De aanblik daarvan schijnt op het Russische
commando weinig indruk te maken. In sommige gevallen, o.a. op den Isthmus, hebben de
Russen inderdaad een aantal van bun dooden
begraven door een gat te hakken in bet ijs»
dat het meer bedekt maar er zijn honderden,
zoo niet duizenden, die in December vielen
en nog steeds tusschen de linies liggen, hoewel er voldoende gelegenheid heeft bestaan ook
ben bij gunstig weer te verwijderen.
Ondanks de moeilijkheden, veroorzaakt,dooi
de bardheid van den bodem, begraven de Vinnen de dooden zooveel mogelljk. .Maar..duizenden.Russen zuilen op het slagveld blijven, tot»
dat het straks in de lente een dringende nood«aak wordt hen te begraven.
Reuter meldt uit Stockholm:
De moed en volharding, die de Finnen in
den strijd om Summa aan den dag leggen, is
van dien aard. dat deze strijd, naar men nier
zal
meent in de geschiedenis geboekstaafd
blijven als het Finsche Verdun. Het front van
Summa is ongeveer 12 km breed en in deze
nauwe ruimte hebben de Russen duizenden
hun
mannen en machines geworpen. Wanneer
overlevenden
weggemaaid
zijn
en de
mannen
vermoeid raken, brengen de Russen nieuwe
troepen in bet veld om hen te vervangen. De
Russen in dezen sector zijn goed uitgeruste
beroepssoldaten. Alle rust die de Finnen krijgen, is een paar uur voor middernacht, voor
de Russen bij het aanbreken van de scheme-ring hun aanvallen hervatten. Dezelfde Finnen
weerstaan iedere nieuwe aanvalsgolf der RusSedert het offensief op de landengte begon,
hebben de Russen naar schatting niet minder
dan 9.000 man en meer dan 100 tanks verloren.
De Finsche verliezen moeten thans ook verscheidene duizenden bedragen.
Russische legerberichten
Moskou meldt Op 10 Februari beeft zich aan
bet front niets van beteekenis voorgedaan. De
luchtmacht van de Lowjetunle beeft verken»
nings- en bombardementsvluchten uitgevoerd
Op 11 Februari bedrijvigheid van verkenners
«n in eenige sectoren artillerievuur. Nog steeds
botsingen tusschen kleine infanterieafdeelingen
ten Noorden van het Ladogameer.
Op de Rarellsche landengte uitwisseling
van artillerievuur en een treffen tusschen
infanterieafdeelingen, met het resultaat,
dat de vijand werd teruggedreven en 16
verdedigingswerken, waaronder acht ge»
schutskazematten, door onze troepen ge»
nomen werden.
Finscn legerbericht.
Het Finsche legerbericht van Zondag luidt:
Op de landengte van KareUs beeft ds
vijand in den loop van den dag zijn aanvallen voortgezet. De felste aanvallen zijn
uitgevoerd ten Westen en ten Oosten van
Summa en aan de rivier de Taipals. Alle
Russische aanvallen werden afgeslagen.
Het schieten van de artilerie was hevig. Vijf
vijandelijke tanks werden vernield.
Ten Noord-Oosten van het Ladogameer werd
op den archipel van Pitkaranta een uit zeven»
tig paarden bestaande vijandelijke colonne vernietigd. Te land was de vijandelijke artillerie
zeer actief, doch de Russische infanterie heeft
geen enkelen aanval ondernomen. Te Aaittojoki
hebben deFinsche troepen een klein aanvallend
detachement tot de uitgangsstellingen teruggedreven.
In den loop van den dag van gisteren heb»
ben de Finsche luchtstrijdkrachten verkenningsen verdedigingsvluchten ondernomen en vijandelijke concentraties gebombardeerd. De activiteit van de vijandelijke luchtmacht bleef beperkt tot enkele operaties boven de frontlinie.
Wiborg werd gebombardeerd, waarbij verscheldene burgers om het leven kwamen.
Volgens gecontroleerde inlichtingen heeft de
vijand gisteren twee vliegtuigen verloren.
De koude in Finland.
Het D.N.B. meldt uit Helsinki: In verband met
de door de aanhoudende koude ontstane moei»
lijkheden in de brandstofvoorziening en de
reeds aan den dag tredende prijsstijgingen voor
brandstoffen, heeft het ministerie voor de volksverzorging een verordening uitgevaardigd,
waarin nieuwe maximumprijzen worden vastgesteld, die aangepast zijn aan de gestegen be»
hoefte. Achtergehouden voorraden brandhout,

die om speculatieve redenen worden vastgehouden, kunnen in beslag genomen worden.
Reuter meldt uit Rovanleni, dat het aan net
Noordelijk front sedert twee dagen sneeuwt De
Finnen verwachten hiervan aanmerkelijke vermindering van de Russische activiteit
200 Britsche vrijwilligers binnenkort
naar Finland.
Uit Londen. De News Chronicle meldt dat
binnenkort 200 man. het eerste contingent van
5000 Britsche vrijwilligers, naar Finland zullen
vertrekken.
Uit Helsinki. Een zeker aantal Amerikaansche
vrijwilligers bevindt zich reeds in Finland. Een
der eerste was William Sullivan uit Burlington
in den staat Vermout Hij heeft een groote ervaring als vlieger. Bij de kleine groep vrijwil»
ligers, waarvan hij deel uitmaakt bevinden zich
onderdanen van twaalf verschillende landen. De
groep heeft den naam Sisu aangenomen, een
Finsch woord, dat ontembare energie beteekent
Uit Washington. Het comité tot hulpverleening aan Finland, heeft meer dan een millioen
giften van een dollar elk ontvangen. De offervaardigheid van het Amerikaansche publiek,
aldus wordt medegedeeld, beeft de industrieelen
én de bankiers der Vereenigde Staten er toe
aangemoedigd eenzelfde som te storten.
Havas meldt uit Montevideo: De president van
de republiek, generaal Alfredo Baldomir heeft
een boodschap aan het parlement gezonden,
waarin hij aanbeveelt honderdduizend peso's te
voteeren voor hulpverleening san Finland.

NIEUWE SCHEEPSVERLIEZEN.
Te land: gevechten van
machinegeweren tegen

luidsprekers

Reuter meldt uit Lissabon:
Het Britsche «. Oregon (6008 ton) is bier
door een sleepboot binnengebracht met ernstige
ketelschade.
Het schip had drie dagen lang hulpeloos
rondgedreven, toen een duikboot in zicht
kwam. Toen zij zag. dat de Oregon ongewapend was, verdween zij. den koopvaarder aan
zijn lot overlatend. Den volgenden dag kreeg
een sleepboot uit Lissabon contact met bet
schip, dat naar de haven werd gesleept. De
tweede officier en twee man aan boord van
de sleepboot werden gedood en nog een ernstig
gewond, doordat tijdens bet sleepen een der
trossen knapte.
Te Londen werd gisteren vernomen, dat een
Duitscb vliegtuig. Vrijdag zonder, succes^ net
kustvaartuig Boston Trade^^<??l ton);. heeft
gebombardeerd, toen dit zich eenige mijlen uit
de kust bevond. Na ongeveer 14 bommen bij
bet schip te hebben uitgeworpen en dit met
machinegeweervuur te hebben bestookt vloog
het Duitsche toestel in dé richting van de
Britsche kust. Drie Britsche vliegtuigen heb»
ben het evenwel verjaagd naar zee. Aan boord
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van de Boston Trader zijn twee personen door
«itrailleurvuur llent gewond.

Reuter meldt uit ï-»-it-"*'**
Het N—neme tauillscMl, Gattla tSOM Urn) da»
van ><e»d«O op weg in naar Nederland, f*
gisterochtend vroeg ap een mijn geloop»».
De schipper van de reddingboot die ter as»
sistentie was uitgevaren, beeft medegedeeld,
dat de mijn een gat bad geslagen in den boeg.
waardoor bet voorste compartiment snel water
maakte, bet waterdichte schot hield het schip
echter drijvende. De reddingboot was behulpzaan» bij bet ankeren van bet tankschip dichter onder de kust
Uit Londen: Het Belgische as. llandre»
(5837 ton) b vandaag In aanvaring gekensen
met een onbekend vaartuig twee mijl bulten de
Xuldosetkust.
Alle opvarenden zijn in veiligheid. Hetschip
ls aan den grond gezet
Uit Londen. Tengevolge van de aanvaring is
in den wand van de Flandres een gat ontstaan,
waardoor het water binnenstroomde. Het schip
was met een lading vischlijm op weg van Antwerpen naar Montevideo. Het had juist eencontrolebasis verlaten.

China.

,

Berichten der

Duitscheweerwacbt
Zondag: Aan bet Westelijke front is de dag
kalm verloopen.
Het Duitsche luchtwapen heeft ondanks het
slechte weer zijn verkenningsactiviteit tegen
Groot-Britannie voortgezet Een Britsen
patrouillevaartuig werd tot zinken gebracht
Alle vliegtuigen zijn behouden teruggekeerd.
Zooals in extra-berichten reeds werd mede»
gedeeld, heeft een Duitsche duikboot welke
van een verren tocht is teruggekeerd, gemeld,
schepen met een inhoud van totaal 28.000 br. ton
tot zinken te hebben gebracht Het zijn voor een
deel weer schepen uit convooien.
Maandag: „Geen gebeurtenissen van beteekenis".
Fransche legerbericbten.
Zondagavond: Plaatselijke activiteit van
patrouilles en artillerie.
Maandagmorgen: „Een vijandelijke aanval
op een onzer posten is afgeslagen. Fenig
artillerievuur".
Machinegeweren tegen luidsprekers.
De plotselinge inval van de vorst heeft
niet nagelaten, belemmerend te werken op de
operaties aan het front aldus Havas uit Parijs.
Aan het front langs den Rijn wordt in de
gewoonlijk zoo rustige sectoren reeds een week
lang heftig wederzijdsch vuur onderhouden,
waarvan de oorzaak ligt in een nieuwen vorm
van zenuwenoorlog: het gebruik door de Franschen van luidsprekers, die in het Duitsch be»
richten uitzenden voor de Duitsche soldaten, die
in de verdedigingswerken op den anderen
rivieroever, op nog geen honderd meter van de
I'ransche stellingen, liggen.
Volgens de Franschen willen de Duitsche
officieren verhinderen, dat de soldaten hooren
wat wordt verteld. Volgens het D^sH. wordt er
geschoten 'omdat de mededeelingen der luid»
sprekers plomp en beleedigend zijn.
Uit Londen: De speciale correspondent van
Reuter bij de Britsche troepen aan het Westelijk
front meldt dat 3ir Walter Monckton, het hoofd
van het Britsche censuurbureau, in het alge»
meen hoofdkwartier is aangekomen.
Het overlijden van mgr Ladeuze.
Uit Leuven: Mgr Ladeuze. de rector-magnifi»
cus van de katholieke universiteit van Leuven,
die Zaterdag in den ouderdom van 70 jaar is
overleden, heeft meer dan, dertig jaar de oude
Brabantsché universiteit geleid. tij was sedert
twaalf jaar titulair-bisschop van Tiberiade en
heeft naam gemaakt in de nieuw-testamentaire
critiek, kerkgeschiedenis en de positieve theo»
logie.
Woensdag zal het stoffelijk overschot ter
aarde worden besteld.

.

DOOR HET BEDREIGDE LAND
LANGS DE WAAL
Huizen en schepen in den greep van het ijs ;
tal van gezinnen vluchten voor het water
(Van onzen verslaggever)

„De Waal wast onrustbarend.... de ijsschotsen staan tegen de huizen.. Nijmegen is in angstige spanning over de ontwikkeling van den toestand".

..

Ai deze alarmeerende berichten doen
ons tenslotte desluiten op den laten Zaterdagavond de auto uit de garage te halen
en ons op weg te begeven naar de bedreig»
de plaatsen van ons land. De residentie
ligt spoedig achter ons, voort raast de
wagen over de koude, verlaten wegen.
Slechts nu en dan komt uit het nachtelijk
duister een tegenligger te voorschijn, ver»
der is het heel rustig op den weg. De
eenige levende wezens, die we regelmatig
ontmoeten zijn de schildwachts op hun
eenzame posten. Even verlicht de berm»
lamp hun gestalten, dan zijn ze weer in
het donker opgelost.
Het is reeds ver na middernacht als we
de eerste huizen van Nijmegen bereiken.
Daar ligt de Waal, de veelbesproken
stroom met zijn machtige kracht, Uit de
verte proheeren we met onze blikken de
duisternis te doorboren, scherp luisteren
we naar het geschuur en gekraak van de
ijsschotsen, Er is echter niets bijzonders te
melden. De duizenden mensehen zijn naar
huis. Het is doodstil op de ondergeloopen
kade. Met een gerust geweten hegeven we
ons dan ook naar bed. De nachtportier zal
ons waarschuwen zoo gauw er iets bijzonders aan de hand is. Op zijn beurt wordt
hij weer op de hoogte gehouden door een
caféhouder aan de haven en deze krijgt
weer een telefoontje van anderen. Zoo is
er een heele waarschuwingsdienst ingericht.
en wel zes uur als de portier op
onze kamerdeur klopt. Met een slaperig gezicht knippen we het licht aan.
„Er schijnt wat te gaan gebeuren, mijnheer.
Boven Nijmegen is er weer beweging ia het
Het is goed

ijs gekomen."

Nauwelijks twintig minuten later staan we
ln het schemerduister aan de haven. Er is bijna
niemand. Donker en dreigend ligt daar de
Waal. breed gezwollen. Een paar schepen rusten in bet ijs, Van één steken nog slechts de
masten ér boven uit Uit de verte komt gerommei nader. Er wordt een raam opengeschoven.
Een man met een kijker buigt zich naar buiten.
„Daar komt een zwaar brok ijs. Het lijkt wel
of er een schip in vastzit," waarschuwt hij.
Meeuwen vliegen onrustig^óp, een aantal
wilde ganzen scheert over het ijs. Het gekraak
en gescbuur wordt krachtiger. Duidelijk is te
zien hoe een indrukwekkende ij-barricade komt
afdrijven. Zwarte staken steken boven het ijs
uit. Krachtig wringt het zich door de rivier.
Aan de kanten barst en kraakt het ijs. Een van
de schepen wordt met zijn achtersteven op den
wal gedrukt De mensehen vluchten van boord.
Luid geraas klinkt door den vroegen Zondagochtend. Vaag zijn de staken in het ijs te on»
derscheiden. Het is geen schip, maar een gedeelte van een steiger, onderweg afgerukt en
meegevoerd. Zonder ongelukken schuift alles
voorbij. Dan wordt de rivier weer rustig. Het
gevaar is voor de zooveelste maal geweken.

Achter bet ijs san.
Zoo snel mogelijk gaan we de ijsmassa's
achterna. Verkeer is er nog niet in de stad
en zonder veel moeite kunnen we de Waal
volgen. Er is eerst nog niet veel te zien, maar
bij Beneden-Leeuwen is een ijsdam en daar
komt het ijs tot botsing. Het water stond reeds
ver over de uiterwaarden, maar bet wast nog
steeds. Bovendien gaan de zware ijsschotsen
werken. Er ligt een aantal schepen naast elkaar.
De kracht van het water slaat ze uit elkaar.
Eén zinkt er, de andere worden verspreid.
De ijsschotsen staan tegen enkele hulzen aan.
Als het zoo doorgaat kunnen er ernstige ongelukken gebeuren.

Als het wat later is en het dorp ontwaakt
stroomt iedereen naar den dijk. De situatie is
er niet beter op geworden. De schepen zijn in
gevaar. Met man en macht trekken de bewoners de schepen en roeibootjes ult het ijs den
dijk op. Langs den weg worden ze zoo lang
neergezet in de hoop, dat ze daar veilig zijn.
Voorlooplg zeker wel, maar er is nog niets
van te zeggen. Als de Waal straks gaat kruien

kan het ijs over de schepen en den dijk komen.
Half ln het water staat een oud boerenhuis.
Een van de muren is gebarsten. De ijsschotsen
hebben zich er hoog tegen op gestapeld. Er
hoeft nog maar weinig te gebeuren of het stort
in. Binnen bij de kachel zit een vrouw van
bijna negentig jaar. Men heeft haar aangeraden naar een veiliger plaats te trekken, man»
nen hebben aangeboden alles ln veiligheid te
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MAN DOODGEVONDEN

Inbraakin bioscoop en
damesmodesaak

Aanrijding bleek de
oorzaak

Zonder buit gevlucht

Garagehouder ontkent
In den nacht van Zaterdag op Zondag
is op den Breeden HMedijk te Rotterdam
het stoffelijk overschot van een man gevonden, die door een auto was doodgereden. Na een intensief onderzoek van de
politie kon Zondagmiddag de automobilist die het ongeluk veroorzaakt had en
die doorgereden was. worden aangehouden.
Zaterdagnacht omstreeks twee uur reed de
23-jarige winkelier Cb. A. IL. die in de Putschelaan woont met zijn auto op den Breeden Hilledijk. toen hij vóór zich op den weg
het lichaam van een man zag liggen. De
automobilist stopte en deed toen de gruwelijke
ontdekking, dat de man. die midden op den rijweg lag neergesmakt reeds was overleden,
terwijl het lichaam vreeselijk was verminkt
De automobilist waarschuwde direct de polltie, die het lijk in beslag nam en naar het
ziekenhuis Coolsingel liet overbrengen. Het
slachtoffer bleek te zijn de 46-jarige havenarbeider L. Phaff. gewoond hebbende in de

Itatendrechtschestraat
Het was duidelijk, dat de man door een

INBREKERS IN HUN WERK
GESTOORD

auto

Inderdaad hadden zij. waarschijnlijk gewaarschuwd door een man die op post
bulten had gestaan, hun werk in den
steek gelaten. Een toevallige voorbij»
ganger meende te hebben gezien, dat de
mannen, vermoedelijk drie In getal, in
een auto. die in de I»alverstraat voorreed. waren gestapt waarop de wagen
in een oogwenk uit het gezicht was
verdwenen. Toen de politie kwam toegesneld waren de vogels gevlucht Zij
moeten den winkel via de voordeur
hebben verlaten, deze stond tenminste
open.
De eigenaar van het modemagazijn deelde
vanochtend mede. dat hij niets uit zijn goe»
derenvoorraad vermiste. Op dè achtergelaten
inbrekerswerktuigen waren geen vingerafdrukken te vinden, zoodat dé politie van het bureau
Fingel, die de vogels welhaast voor haar neus
heeft zien wegvliegen, zonder Ze te kunnen
knippen, al haar bedrevenheid in het opsporen van verdachte individuen zal moeten aanwenden om de heeren te achterhalen.

Utrecht

.

ze echter alles. Ze gingen was het nog niet de moeite waard, maar.
toen we terug kwamen stond bét heele huis

Spoedig is bet oude kwartier ontruimd. Alleen
de kok blijft op zijn post Die kan maar zoo
vlug geen nieuwe keuken vinden en de mannen
moeten toch straks bun maal hebben. IJsschotsen en wassend water boezemen hem geen
belangstelling in. Al zijn aandacht besteedt hij
aan de aardappelen, de coteletjes en de ge»
stoofde appeltjes.

Boerderijen In nood.
Ver in het ijs, aan alle kanten onbereikbaar,
liggen enkele hofsteden. Hun positie is heel ge»
vaarlijk. Zoo gauw er weer beweging in het ijs
komt, is het ergste te vreezen. Van den tuin, het
wellend is niets meer te zien. Het vee is in de
stallen, de boer en zijn gezin zitten ln angstige
spanning ln de kamer. In het Ijs gevangen.
Gisteren stonden er nog een stuk of zes zware
boomen om de boerderij. De kracht van de
rivier heeft ze allemaal weggevaagd, en meegevoerd, stroomafwaarts. Zoo liggen er meer
boerderijen. Een heeft men na veel.moeite
kunnen bereiken. Een eind voorbij Leeuwen
klonk vanmorgen om halfzeven hulpgeroep. Een
muur was ingestort, de bewoners verkeerden In
het grootste gevaar. Niemand durfde echter
naar de hofstede. Ten slotte waagden' enkele
jonge boeren het met een roeiboot door het
ópen, sterk stroomende water naar de in nood
verkeerende menschen 'te gaan. Allen werden
naar den vasten wal gebracht Het huisraad
werd zooveel mogelijk in veiligheid gebracht
Wamel wordt door watersnood geteisterd. Al
de halzen aan den onderkant van den dijk staan
onder water. Met man/en «sekt wordt alles
naar hullen gedragen. Zienderogen stijgt het
water en zelfs de booger gelegen plaatsen staan
blank. Met boege watorlaar»«n aan gaan we een
der halsjes binnen. Er beersob» een ruïne, In de
keuken drijven een aardappelbak en een stoof
rond. Kleeden en matte- zijn door en door nat
Zooveel mogelijk wordt alles naar den zolder
gebracht en de rest wordt op den dijk gezet
„Waar gaat U nu heen?" vragen we aan de
bewoonster.
„Ja, waar moeten we heen?" antwoordt ze
somber, „met zn elven kun je maar niet ergens
gaanlogeeren. Toen we vsnmol«en naar dekerk
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genomen.

Bankdirecteur

,Als 't zoover is is 't Immers nog tijd genoeg"
zegt ze in baar Betuwscb dialect tot iedereen,
die haar tot andere gedachten wil brengen.
Daarmee is bet uit
De toestand is ook ergens voor militairen
onhoudbaar geworden.^ Ze moeten in allerijl
verhuizen naar een veiliger plaats, waar minder
kans bestaat om door bet ijs en het wassende
water verrast te worden. Achter den dijk staat
een buis met een groeten zolder. Van den weg
is een loopplank naar bét zolderraam gelegd en
daarover kruipen de militairen naar binnen om
bun nieuwe kwartier in orde te maken. De
heele inventaris moet overgebracht worden.
Achter elkaar sjouwen ze met stroozakken, uitrustingstukken, geweren en andere eigendom»
men «e zwiepende plank op, waar ze door
kameraden door bet gat getrokken worden. Alles
gaat «ven opgewekt en vroolijk. Zoon gebeurtenis brengt weer eens een beetje levendigheid
in hun eentonig bestaan.
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Zondagnacht vond een nachtwaker op zijn
ronde in de binnenstad «en deur aan de achterzijde van het bioscooptheater »De Munt'
aan den Singel te Amsterdam, welke deur
met een hangslot werd gesloten, open. Hij
ging daarop de gang in en boorde gerucht De
man waarschuwde het politiebureau, dat een
aantal rechercheurs zond en even nadat de
nachtwaker het onraad had ontdekt werd een
onderzoek ingesteld in den bioscoop, welke men
via de opengebroken deur binnenging. De
politie volgde den weg. welken de inbrekers
hadden genomen en bereikten via een platje,
als 't ware de verbindingsweg van den bioscoop
naar het aangrenzende perceel, en een Ingedrukte ruit het pand waarin de damesmode»
zaak „Mado" is gevestigd.
Hier vond men een kleine hoeveelheid goederen, klaar gelegd om mee te nemen, en een
aantal inbrekerswerktuigen. Alles wees er op.
dat de inbrekers overhaast de vlucht badden

was aangereden en daarom werd door de politie direct een onderzoek ingesteld bij de verschillende Xatendrechtsche garagehouders.
Aanvankelijk nad dit onderzoek geen succes,
maar Zondagmiddag vond men in de garage
van J. J. H. een auto. die sporen vertoonde van
een aanrijding.
De garagehouderontkende met dezen auto in
den bewuste» nacht lemand te hebben over»
reden, maar toen de wagen nader onderzocht
werd. had men spoedig zekerheid, da» het deze
auto was. waarmede de noodlottige aanrijding
had plaats gehad. Tusscben de ss en het voor»
wiel vond men desporen, dat een mensen moest
zijn aangereden, terwijl een stuk antoveer. dat
bij de plaats van bet ongeluk werd gevonden,
in de gebroken veer van de auto bleek te
passen.
EXPLOSIEVE STOF VERLOREN
De garagehouder werd overgebracht naar 't
Gisteren
is uit een vrachtauto, rijdende tus»
politiebureau aan bét lZandelingeplein. vaar
hem een verhoor werd afgenomen. De man schen Tiel en Rotterdam, een kistje zoek gebleef echter ontkennen iets van een aanrijding raakt waarin 5 kg collodiumkatoen is verpakt
af te weten. Hij gaf toe Zaterdagavond laat Dit is een zeer explosieve stof. zoodat evenover den Breedèn hilledijk te hebben gereden. tueelen vinders wordt aangeraden uiterst voor»
Zijn snelheid was middelmatig en plotseling zichtig te zijn. Na de vermissing van hét kistje
bad hij een schok gevoeld. Dit was echter op is. met het oog op den zeer gevaarlijken inhoud,
reeds per radio een waarschuwing bekend ge»
Ratendrecht niets bijzonders, zoo deelde hij de maakt
politie mede, aangezien het wekdek er dikwijls
in slechten toestand verkeert en ook steenen
en takken vaak op den rijweg worden neergeworpen.
in
Aangezien hiermede vast stond, dat de man
gearresteerd
de aanrijlding had veroorzaakt, is hij in bewaring gesteld, terwijl het onderzoek wordt voortwij
Naar
vernemen, werd Zaterdag j^. in
gezet
opdracht van den Utrechtsehen Officier van
Het stoffelijk overschot van bet slachtoffer Justitie, mr A. N. Fabius. in zijn woning te
zal vandaag door den politiedeskundige worden Utrecht gearresteerd en voorloopig op het
geschouwd.
hoofdbureau van politie in verzekerde bewaring gesteld de heer J. H. K., directeur van de
firma de Weduwe A. Bbeling en Co. aan de
LANOHUIBFI3 AFGEBRAND
Boothstraat.
Gistermorgen omstreeks 12 uur is een land»
Illenigen tijd geleden 'werd bij de Utrechtsche I
buisje aan de Waterschapslaan te Blaricum; be» rechtbank'surséance van betaling aangevraagd?»
woond door mevr. Van Zwieten tot den grond welk verzoek. werd ingewilligd en op^dezve»
toe afgebrand. Eén lek in den schoorsteen 'is de gadering van crediteuren op 7 Februari j.l.
vermoedelijke oorzaak van den brand. De Blawerd bekrachtigd. Met het onderzoek in deze
ricumsche brandweer kon zich alleen bepalen zaak werd als bewindvoerder belast mr M. H.
tot het beschermen der belendende perceelen. de Boer, die onregelmatigheden constateerde,
Het landhuisje, dat eigendom is van den heer welke er tenslotte toe leidden, dat de directeur
Wijdig te Blaricum. w?s evenals de inboedel van de betrokken bank op last van de justitie
niet verzekerd.
werd gearresteerd.

brengen. Koppig weigert
blijft in haar huis. ■"'.-'
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onder water."
De buren zijn gelukkiger. Die hebben al
onderdak gevonden en al bet huisraad wordt
overgebracht Huishoudelijke artikelen, stoelen,
kasten, kleeding
met vereende krachten
wordt het in veiligheid gebracht, terwijl het
halve dorp is uitgeloopen om bet schouwspel te
zien. Overal is men aan het werk en onderweg
komen we herhaaldelijk vreemdsoortige transporten tegen. Verhuizingen op Zondag.
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Telefoonpalen afgeknapt

Bij bet veer naar Tiel is de toestand al niet
veel beter. Er staan enkele meters water op bet
land. Een niet te stuiten stroom stuwt langs
den dijk. De vaste ijsschotsen hebben het zwaar
de verduren. Ook hier is men in allerijl aan bet
verhuizen. De militairen belpen een bandje en
roeien onvermoeibaar heen en weer om de
buizen te ontruimen. Met woedend geweld'gaat
het water hier te keer. Boomen worden afgeknapt, schuurtjes in elkaar gedrukt en zélfs de
telefoonpalen waren nlet tegen de kracht van
bet water bestand. Ze zijn afgebroken en meegevoerd en de telefoonverbinding is verbroken.
Machteloos staan de menschen toe te zien boe
het water doet wat het wil.
De Betuwe biedt een triesten en aan den
anderen kant toch ook weer wdrukwekkenden
aanblik. Die ontruimde huizen, die wagens met
huisraad, de in het ijs bekneld geraakte schepen:
het vervult de mensahen met angst en spanning
en vol verwachting slaat men de ontwikkeling
van den toestand gade. Aan den anderen kant
is bet echter ook een machtig en boeiend
schouwspel. Die breede strook van ijs en water
met de zware en cikke schotsen, dat sterk
stroomende water, dat bet ijs voortstuwt,
boomen vernietigt en schepen omhoog duwt,
die schotsen, die zich in de bochten van de
rivier opstapelen tot soms angstwekkende
hoogte, dat gekraak en geschuur langs de hulzen
en boomen: het is voor den nlet-getroffene
prachtig om naar te kijken.

.

Nederlandsch-lndië

Exploratie op Nieuw-Guinea
Van verschillende zijden wordt
krachtig gewerkt
In de memorie van antwoord aan de Tweede
Kamer inzake de Indische begrooting. leze»
wij OH. het volgende:
Aan de verdere openlegging van NieuwGuinea wordt van verschillende zijden krachtig gewerkt Door de ambtenaren van
het Blnnenlandsche Bestuur zijn en worden verschillende belangrijke exploratietochten gemaakt;
de geleidelijke uitbreiding van het daadwerkelijk bestuursgezag heeft geleid tot de vestiging
van een bestuurspost aan de Wisselmeren Bij
de monding van de Ransikirivier, aan de Geel»
vinkbaal. is door de Gouvemementslandbouw.
bedrijven een landbouwondernenung gesticht
op een terrein ter grootte van ongeveer 1000
ha. waarvan verwacht wordt, dat zij zoowelals
proefbedrijf, als ter stimuleering van den pa»»
Uculieren ondernemingsgeest goede diensten
zal kunnen bewijzen.
De Nedériandsche Nieuw Guinea Petroleum
Maatschappij heeft de op zeer groote schaal
ondernomen luchtkaarteering geheel voltooid:
verwacht wordt dat het uitwerken van de
daarbij verkregen gegevens en het brengen
daarvan op definitieve kaarten in het tweede
halfjaar 1940 gereed zal komen. Alle gegevens
en kaarten worden door deze maatschappij ter
beschikking van Gouvernementsinstanties ge»
steld. Met het geologisch en geophvsisch onderzoek. dat in verband met de terreingesteldbeid, bijzondere moeilijkheden opleverde, zijn
eveneens belangrijke vorderingen gemaakt
Omtrent de tot dusver inzake de winning
van olie verkregen resultaten kan worden medegedeeld, dat op een structuur in den Vogelkop enkele boringen de aanwezigheid van olie
hebben aangetoond. Dit geeft wel hoop op toekomstige productie, doch is nog onvoldoende
om een loonende exploitatie binnen afzienbarep
tijd te doen verwachten.
De Mijnbouwmaatschappij
Nederlandscb
Nleüw-Guinea heeft verschillende verkennings- '
expedities voor hét opsporen van mineralen"
uitgezonden, ter bevordering van welker werkzaamheden ook van vliegtuigen gebruik is gemaakt. Door het uitblijven van eenig resultaat
heeft zij evenwel met deze kostbare exploratie
moeten staken.
De Nedériandsche Maatschappij voor NieuwGuinea beeft op belangrijke schaal exploraties
doen instellen voor den landbouw, voor houtaankan en voor boschexploitaUe in aanmerking komende terreinen. Op uitgestrekte terreinen in de onderafdeeling Hollandia werden
aan de maatschappij vergunningen tot landexploratie verleend.
Wijzigingen met betrekking tot den be»
stuursvorm van Nieuw-Guinea zijn thans niet
in overweging.

AANVULLINGSBEGROOTINGEN.
BATAVIA. De Volksraad ontving een aan»
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vullende begrooting voor het departement van
Economische Zaken voor het dienstjaar 1940.
Hierbij wordt f 16.756 aangevraagd voor uit»
breiding van personeel in verbanc met de
samenwerking met het op te richten Instituut
voor Nedériandsche economische belangen over
zee. Voorts wordt een bedrag van f 5718 aan»
gevraagd voor versterking van bet personeel
in verband met de uitbreiding van de Nijver»
heidsstatistiek.
Bij den Volksraad werd verder nog ingediend
een aanvullende begrooting voor het departement van Financiën voor het dienstjaar 1940,
waarbij f 26.350 wordt aangevraagd voor tijde»
lijke uitbreiding van bet personeel bij den Be»
lastingdienst in verband met de invoering van
de O.W.»belasting.
AANSLAG BERECHT.

2EMARANG.De Landraad veroordeelde den
Inlandschen straatverkooper, die destijds den
gemeente-controleurVan der Eb aanviel en met
messteken ernstig verwondde, tot drie jaar ge» ""
vangenisstraf.

tAneta)

NIEUWE RUBBERFABRIEK GEOPEND.
PALEMBANG. Zaterdag werd onder zeer
groote belangstelling de nieuwe rubberfabriek
op de onderneming Melania AUcla officieel ge»
opend. Door toepassing van modern materiaal
is een aanmerkelijke personeelsbesparing moge»
lijk geworden, terwijl daarbij een vluggere be»
«Aneta)
werking werd verkregen.
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23-JARIG BESTAAN N.I.O.V.

BATAVIA.
Overal waar afdeelingen zijn
Wat een onvergetelijk gezicht is het niet gevestigd
de Ned. Indische Officieren Ver»
van
om van de hoogs brug dij Zalt-Vommel af eenlglng. werd het 25-jarig bestaan Zaterdag
te zien hoe de ijsmassa's zich tegen den jl. herdacht
Te Batavia geschiedde dit door een herdenavond weer in beweging hebben gezet en king
in de militaire sociëteit Concordla, waar
met groote snelheid onder het machtige een matinee dansante werd gegeven. Hierbij
waren aanwezig generaal-majoor Pesman, depubouwwerk voortjagen, langs en over elkaar talles
van de marine-vereeniging afdeellng Ned.
schuivend, dan weer hoven en even later IndlA het hoofdbestuur van de vereeniging van
het bestuur van de afdeellng
onder water. Enorme schotsen komen reserve-officieren,
Batavia-Buitenzorg van de vereeniging van
voorbij, die tegen de steenen brughoof» reserve-officieren.
den verpletterd worden en dan in stukken
Overal werd de eerste dronk uitgebracht op
de Koningin, waarna een toespraak werd
KM.
verder gaan. Zoo ver het oog reikt ijsschotgehouden door den voorzlter.
(Aneta).
sen, stroomopwaarts en stroomafwaarts en
in schijnbaar eindelooze hoeveelheid. Het
De hertogin van Windsor.
oogenblik
velen
geen
wonder,
dat
een
is
Havas meldt ult Rljssel:
De hertogin van Windsor heeft Zaterdag in
stil staan om van dit boeiende schouwspel
een bezoek gebracht aan een rustoord
te genieten. En onwillekeurig komen zij uniform
ln Noord-Frankrijk. De hertogin heeft tal van
geschenken meegebracht voor do verpleegden.
onder den indruk van deze machtige manifestatie van de kracht der natuurelementen, juist in de vallende duisternis terwijl Koningin Farida verwacht blijde gebeurtenis.
Reuter meldt uit Kalro, dat koningin Farida
een scherpe wind over de open brug ongeveer
«inde Maart een blijde gebeurtenis
blaast.
verwacht.
""

,
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»E» VADERLAND

SENSATIONEEL SLOT VAN BUJART-

KAMP NEDERLAND-BELGIE

Van Vliet zegeviert over
wereldkampioen
Gabriels
15—9 overwinning
van Nederland

Onverwachte

-rwee verrassende Nedériandsche over»
winningen vielen er te noleeren op den
landenwedstrijd
I»«tsten dag van den
België:
Koopman
en
tusschen Nederland
driebandspel
van
van
Belle
en van
in
won
Vliet slaagde er zoowaar in den wereld»
kampioen Gabriels in kader 45/2 te over»
winnen, zoodat de eindstand van het
tornooi 15—9 ten gunste van de Neder»
landsche ploeg werd.
Ia jaren is Gabriels niet meer in kader 45/2 ge»
slagen en wij kunnen ons niet 'een partij her»
inneren, waarin een landgenoot van den Belg
«on. Zaterdagmiddag reeds slaagde Sweering er
in remise tegen den wereldkampioen te bereiken en van Vliet verbeterde deze prestatie
nog door den Belg in 15 beurten te slaan met
75 punten verschil.
Waarom het bij Gabriels niet wilde gelukken?
Hij vertelde, dat er dit seizoen erg weinig in
België gespeeld is, hij had niet veel geoefend,
zoodat dit voor hem een geduchte handicap beteekende. Hij slaagde er maar niet in hét juiste
maatgevoel te krijgen en dat was volgens hem
de oorzaak van zijn nederlaag. Maar ook, en dit
vergeet men maar al te vaak, speelt Gabriels de
laatste jaren onder een druk, waar hij zich niet
altijd boven uit kan werken. Men verwacht van
hem altijd goed spel. men komt naar de zaal
om hooge series te zien en een honderd van
Gabriels is al het minste, wat de gemiddelde
toeschouwer verwacht Rn gelukt dit niet zijp
er oorzaken, dat het met zijn spel niet zoo vlot
dan loopt men weg, vooral in België, hetgeen
demorallseerend werkt en waardoor Gabriels
zich nog meer moet inspannen om boven de
inzinking uit te komen.
Inderdaad hoorden wij Zaterdag en ook
Zondag, menigmaal de opmerking: dat is de
werkelijke Gabriels niet die daar tegen
Sweering en tegen. van Vliet speelt Wanneer
Gabriels niet een gemiddelde van 20.— de 400
vol maakt is dat teleurstellend, want van hem
verwacht men een partij, welke in 10 beurten
uit is. Ziedaar de handicap, waarmede een
speler van dit formaat heeft te kampen.
Koopman op dreef fa driebanden.
De Koopman, die tegen van Belle aantrad,
was een andere, dan degene, die de eerste partij/
van het tornooi tegen Vingerhoedtspeelde, Toen"
had Koopman 1 carambole in tien beurten en
Zondagmiddag noteerde de Amsterdammer na
een zelfde aantal beurten reeds 12 punten. Een
prachtige serie van 7 in de negende beurt had
hem een voorsprong bezorgd, welke hij gedurende het verdere verloop van de partij niet
meer afstond. Na 18 beurten leidde Koopman
met 17^-1 en uit deze cijfers kan men tegelijk
zien, dat onze landgenoot met een hoog ge»
middelde speelde. Van Belle streed niet alleen
tegen een concurrent die van plan was tot het
laatste oogenblik te vechten
de stand was
voor Nederland en deze partij zou
immers 11
de beslissing kunnen geven voor den landen»
wedstrijd
maar ook tegen pech. want de
Belg zag zich verscheidene punten ontgaan bij
st«oten«MeMe rakelingsmisten, ja. diereeds door
nera geMKHtzi-oM^a 27 beurten was de stand
15 M» gunste van Koopman, maar nu kwam
er een periode van Koopman, waarin hij een
inzinking kreeg. De spanning, de geconcentreerdheid was plotseling uit zijn spel ver»
dwenen en van Belle had eigenlijk hiervan
moeten proliteeren om zijn achterstand in te
halen. Van de 27e tot de 4?e beurt maakte
Koopman 5 punten, zoodat zijn sterk gemiddelde
een leelijken deuk kreeg. De stand na 47 beurten
luidde 27—23 voor Koopman. In het derde gedeelte van de partij legde Koopman den grond»
slag voor de overwinning. Hij liep weer uit en
na 63 beurten stond hij op 45. terwijl de Belg
weer 10 punten achterstond.
Toen kwamen de zenuwen een woordje mee»
spreken, een zoo ernstig woordje, dat Koopman
nog 19 beurten noodig had om de 5 resteerende

.
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BIIJARTDESSERT
DAT SMAAKTE
Vingerhoedt diende een schotel

fantasiestooten

op

Zondagavond is de landenwedstrijd Nederland—België beslaten met een demonstratie .^antaisie elossique" door den jonasten
deelnemer van den strijd, den Antwerpenaar Vingerhoedt. De Amsterdammer Koopman wisselde hen» daarbij af.
Vingerhoedt
ondanks zijn jeugdigen
leeftijd hij is achttien jaar oud
reed,
groote routine op het groene lallen, waaraan
het feit. dat zijn vader eigenaar is van een
„bitjartpaleis" te Antwerpen niet vreemd is.
Deze routine heeft hij gisteravond gedemonstreerd op een wij-e, welke zijn publiek
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verscheidene malen verblufte. «ij had liefst
-even speciale queues medegenomen. Deze
queues verschillen in hoofdzaak van een normale queue, doordat -ij veel -waarder rijn en
in plaats van een ivoren top, een top van ge
perst hout hebden.De /antasiestooten eisenen
over het algemeen nl. meer Kracht, dan een
normale stok Kan verdragen.
In ons land is de .^antaisie elassique" een
vrijwel onbekende vorm van de biljartsport
ln het buitenland, in het bij-onder in Frank
rijk, wordt -ij echter veel beoefend en jaarlijks worden dan ook kampioenschapswedstrijden georganiseerd, waarbij de deel»
nemers verplicht rijn Si voorgeschreven
stooten, ieder binnen vier beurten tot een
goed einde te brengen. In 1939 heeft Vingerhoedt op het wereldkampioenschap beslag
weten te leggen.
Van die verplichte 64 stooten heest hij er
Zondagavond 32 gedemonstreerd. Met alle
«oerden tot een goed einde gebracht, doch
zij, die deze opeenvolging van pi««es, ontmoetlngsstooten, caramboles op de klos.
knoopenhnokjes van Arie Do,, doorschiettrekstooten, chapeau« de gendarme en staal»
tjes van masseeren hebben gezien, zullen
zich daarover niet kunnen verbazen. Het
menzehelijk kunnen blijft tenslotte aan
grenzen gebonden en een biljartbal kan

vreemd rollen.
Toen koopman aan het slot een ballendoos
op haar. zijde in een hoek van het bilja-t
zette, de drie ballen er op een rijtje naast
legde en deze via drie banden in de doos
stootte, de doos onder zijn arm nam en «r
mede weg wandelde, ten teeken dat de demonstratie a/geloonen was, uitte ' het tal»
rijke publiek op ondubbelzinnige wijze, zijn

tevredenheid over de demonstratie, welke
inderdaad een waardig slot van een prachtig
«ierdaagseh tornooi was.

pusten te maken, terwijl van Belle, die lel»
mmd»neevenr was, het nog tot 47 bracht
Het was begrijpelijk, dat Koopman met deze
verdienstelijke zege van harte gelnl-gewenseht
werd. «en overwinning, waardoor Nederland
den wllhennlnabeker reeds veroverd had.
De ""»*^*g h'-iltff
82
Van Belle (B.)
4
OH»
Koopman (N.)
50
82
7 0Ü25
«^...

Zwik begin «n G-Ma-.
Men zou kunnen verwachten, dat nu de partij
«,»«>»,«, Gabriels en van Vliet van geen be»
t«»k<»nl« meer voor het eindresultaat was. beide
spelers in het kader 45/2 rustig hun gaven
zouden ontplooien. Maar niets was minder waar
dan dat Aanvankelijk zag bet er naar uit dat
de partij een overeenkomstig verloop zou
hebben als die tusschen Gabriels en Sweering.
Want Zaterdagmiddag liep Sweering onmiddel»
lijk uit terwijl de Belg er in de eerste beurten
hopeloos uit was. Dat was ook nu het geval Na
19 in de eerste beurt, volgde er een goede 63
van van Vliet waardoor hij op 82 kwam.
terwijl Gabriels toen twee caramboles had. De
Belg bleef onzeker spelen en verscheidene malen
kreeg de Hagenaar gelegenheid nog verder uit
te loopen. maar helaas profiteerde hij er niet
van. Wel bleef van Vliet, dank zij een serie van
| 62 in de tiende beurt. voor. maar ha 13 beurten
was de voorsprong van onzen landgenoot toch
niet groot meer (196—169).
Evenals in de partij tegen Sweering s»g
Gabriels nn zij» groote kans. Met subtiel klein
spel ging de serie snel naar boven, zoo snel.
dat In minder dan tien mlnnten de 100 bereikt
waren. Op 125 strandde de serie door een kleine
onnauwkeurigheid. Van Vliet speelde ook zeer
gaaf. Een aardige serie werd onverwacht onderbreken door een lossen bandstoot waar een
klosje in zat lhtnsschen was de stand nn 328
om 254 voor Van Vliet
Gabriels noteerde in de 15e beurt 31, waar»
door zijn totaal op 325 was gekomen. De ballen
bleven in goede positie liggen en zonder een
spoor van nervositeit stootte van Vliet carambole na carambole. De spanning in de zaal steeg:
zou van Vliet de 400 vol maken en Gabriels
weten te slaan? En toen dit inderdaad gelukt
en met 72 de partij ten einde was gekomen,
kreeg de Hagenaar een enthousiast applaus,
zooals bij er waarschijnlijk nog nooit een in zijn
biljartloopbaan heeft ontvangen.
De uitslag luidt:
Gabriels (B.)
325
15
125
21.06
Van Vliet (N.)
400
15
132
26.66
Interessant zijn de afzonderlijke cijfers der
drie genres. Zij luiden:
71/2: Nederland 4, België 4 punten.
Driebanden: Nederland 4, België 4 punten.
45/2: Nederland 7, België 1 punt
De resultaten in 45/2 hebben dus den doorslag gegeven, een uitslag, welken men zeker
niet verwacht had.

.

......

Gedaagde jubileumwedstrijd
Residentie Schaakclub
TACHTIG DEELNEMERS
De tweedaagsche wijdstrijd, welke de Residentie Schaakclub ter gelegenheid van haar
30-jarig bestaan in het Nationaal Schaakgebouw
heeft gehouden, mag goed geslaagd heeten. Er
waren 80 deelnemers. De uitslag luidt'
Hoofdklasse.
Groep A: A. A. Gordijn 2% pt Isten prijs:
R. F. Visscher, Rotterdam. 1% pnt. 2den prijs;
mr P. W. Mevlink, Delft en F. J. Voorwinde
beiden 1 pnt
Groep B: J. Nijman 2% pnt lsten prijs; G.
P. Spoel, Rotterdam. 1% pnt 2den prijs; Alb.
Smits en J. L. Stolk, beiden 1 pnt
Groep C: L. J. Gaminada, Rotterdam, 2 pnt
lsten prijs, na loting met O. Loep, 2 pnt 2den
prijs; H. O. den Daas en A. Humer. beiden
1 pnt
Eerste klasse.
Groep A: A. van Ginkel 2% pnt lsten prijs;
Jaccz. Levie 1% pnt 2den prijs, na loting met
J. van Deemter, Leiderdorp, 1% pnt; M. van
Raalten % pnt
Groep B: G. Beye 3 pnt lsten prijs; P. Kuiper, Leiden. 1% pnt 2den prijs; Bramah 1 pnt
H. Molenbroek % pnt
Groep C: F. L. van Ginkel 2% pnt lsten
prijs; J. v. d. Bergh. Loosduinen, 2 pnt, 2den
prijs; A. S. van Ommeren 1% pnt; H. v d. Veen,
Utrecht O pnt.
Groep D: G. A. Tieman 2 pnt, lsten prijs,
na loting met J. H. Bakhuys, 2 pnt 2den prijs,
en A. Farjon 2 pnt; B. Smit 0 pnt.
Groep E: A. Schijf 3 pnt, lsten prijs; A.
Gerstel 2 pnt 2den prijs A. Meulenbroek 1 pnt;
L. G. L. Handelaar. Hillegom, 0 pnt
Groep F: N. L. Goene 2 pnt, lsten prijs, na
loting met W. J. v. d. Leeden, 2 pnt 2den prijs,
en P. A. Pruyt 2 pnt; M. Schmidt Emsthausen
0 pnt
tweede klasse.
Groep A: W. D. A. Langlois 2% pnt lsten
prijs; L. G. H. van Rees 2 pnt 2den prijs; D.
Been 1 pnt; C. D. Swaneveld % pnt.
Groep B: J. Munnik 3 pnt. lsten prijs; D.
Hunnego 1 pnt, 2den prijs, na loting met A. J.
Driessen en P. Groot beiden 1 pnt.
Groep C: O. van Hooft 2% pnt, lsten prijs;
G. Bijl 2 pnt 2den prijs; J. D. Minnee 1 pnt en
J. Visser H pnt
Groep D: H. Ltodel 3 pnt, lsten prijs; G. J.
Opstellen 2 pnt 2den prijs; V?. J. Blonden 1 pnt;
G. IK. v. Henswouw, Voorschoten, O pnt
Groep E: V?. L. Kiehl 2% pnt. lsten prijs,
na loting met W. Baron van Lamsweerde. Vh
pnt 2den prijs A. van Tilburg 1 pnt; J. de Ia
Lande Gremer O pnt

-

Derde klasse.
Gr oe p A: F. Lengkeek 2 pnt lsten prijs na
loting met 5. de Kleynen 2 pnt 2den prijs; J.
Almekinders 1% pnt; J. Snijders H pnt.
Groep B: W. G. Schoevers 3 pnt, lsten prijs;
A. Brinkman 2 pnt 2den prijs; B. E. G. Grüfe
1 pnt; J. Schuymer 0 pnt
Groep G: S Gohen 2°ii pnt lsten prijs; S.
Vellenga VA pnt 2den prijs, na loting met IV.
F. Fetter IK pnt; E. Demanl % pnt.
Groep D: L. IK. van Mechgelen 2H pnt,
lsten prijs; A. van Duin i pnt 2den prijs: F.
A. Bettink 1 pnt; J. van Dijk % pnt
Groep E: H. Seegers 2% pnt lsten prijs,
na loting-met J. de Vries 2% p>.t, Men prijs;
F. H. Bakhuys Sr 1 pnt; J. v. d. walle O pnt.
Groep F: M. S. J. de Bruyn 2 pnt lsten
prijs; J. Boymans 1% pnt 2den prijs, na loting
met H. G. Hoos 1% pnt; ML v. d. Lubbe 1 pnt
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Militaire tennissers delven
hetonderspit tegen burgers
Van Swol

neemt

—

AVONDBLAD B
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KMOCH DE STERKSTE
HANS
IN VIERKAMP VAN „PASOS"

Landau ziet geen kans een punt

revanche

te

op Hughan

Zes dragers van de zwarte tulp, bet letwat
sombere symbool van het Nederlandsen» inter»
nationale tennis, r"-""-" gisteren deel uit van
de ploegen die al» ni«t»oftici«ele vertegenwoordigsters van twee tennis-groepen van dezen tijd
tegen elkaar in het veld kwamen. Met vreed-

want niet alleen
was een activiteit in dezen tennisloozen tijd de
doch meer nog:
bedoeling van dit
O. en O.
Wat dit laatste aangaat, de afdeellng Amersfoort zal wel tevreden zijn. Hoewel het een ijs»
Zondag was (en een goede ditmaal, want er kon
niet alleen op banen doch op verschillende vaar»
ten en plassen behoorlijk gereden worden)
kwamen velen naar de crème van de crème van
het Nedériandsche tennis, zooals baron van
Heeckeren die voor O. en O. een' goed woord
deed, kijken.
Onder hen ook de burgemeester, graaf van
Randwijck. die zich met zijn familie nauwelijks een goede plaats kon verwerven, zoo goed
bezet was de, in een behoorlijke tennisbal om»
gezette markthal Op één punt zelfs behoor»
lijker dan de Haagsche en Amsterdamscbe hal»
len, want er was verwarming! De kilte was er
uit en dat is al een goed ding. Een ander ding
konden de organisatoren moeilijk verhelpen en
dat was de entree van het publiek. Services en
drives moesten nu en dan ingehouden worden
om de binnenkomers te sparen. Zij moesten óók
ingehouden worden, wat de dwars-richting betreft om de toeschouwers op de eerste rijen niet
te treffen, wilden de spelers niet alleen ..ladies»
killers" doch ook jmens-kUiers" worden.
Leembruggen legde den grondslag.
Het was de aanvoerder van onze Davis Cup
ploeg. Leembruggen, die den grondslag legde
voor een voorsprong van de burgers, welke tot
3—o liep. En die niet meer ingehaald bleek te
kunnen worden. Leembruggen bad de Brauw
tegenover zich die met een onvoldoende uit»
rusting op het slagveld verscheen: een geleend
wapen. Gevolg van tennislooze mobilisatie»
maanden. Hetgeen overigens in de eerste set ook
aan het spel merkbaar was, want de Brauw had
vrijwel geen enkelen slag onder controle. Hij
verloor die set met 3—B. Het rustige en regelmatige spel van zijn tegenstander, zonder over»
rompelingen, bracht hem echter geleidelijk óp ;
dreef en zijn veel-gezochtebackhand ging zelfs :■'■
tot een offensief over! Hij had na 3—3 in de
derde set zijn service niet te sterk geforceerds j,
met negatief resultaat hij zou nog een goede ~
kans gehad hebben om zijn onregelmatigheid te
doen zegevieren op de regelmaat-zonder-gevaar
van Leembruggen. doch de laatste zag ook nu
het principe van het verdedigende tennis: be-j
perking van het aantal eigen missers, winst
1
brengen. 6—2 3—6.6—
Reidt en Wiegers (militair) hadden her
ernstige voornemen om zich op de cementen
baan eerst wat te inspelen, doch nauwelijks was
de eerste game aan den gang of de wedstrijdkoorts had hen te pakken. Het werd een duel
van zwaar geschut in alle richtingen, zonder
de juiste schootsverhéid. Het leek meer een
deinend zee-gevecht!-Roe gering de treffers
waren, bleek wel uit hét aantal doublefaults in
de eerste zes games: niet minder, dan vijftien.'
aan béide kanten. En daar Wiegers er negen
ldus achttien foutieve services) voor. zijn reke><
ning had, kwam hij ook 2—4 en verloor de set
met 3—6. De tweede gaf veel beter spel. Vooral^
met-een,
in de breedte had Reidt
forehand. Na 4—4 won hij de service van WieM
gers doch dekans om zijn eigen service met 64^
te winnen, versloeg hij royaal. Hij herstelde zich
echter wonderlijk goed, want hij deed een
voorsprong van Wiegers van 40,0 te niét en eindigde met een gave game en een mooi voorbereid vollevtje: 6--3 7—5.
Van Swol op dreef.
Met vrijwel dezelfde cijfers heeft Van Swol
revanche genomen voor de twee nederlagen
welke hij in 1939 tegen Hughan geleden heeft
Velen meenden dat de trage cementen baan zijn
snelle spel zou afremmen en de factor vaart bedenkelijk zou elirnineeren
het tegendeel
kwam uit Dat wil zeggen, het spelbesld werd
anders door een anderen factor. Hughan bleek
opnieuw geen .HunsUicht-tennisoogen" te hebben. Zijn reacties waren wel snel genoeg doch
niet zuiver. Hij meende den minder snellen bal
extra-vroeg te kunnen nemen en zijn timing
was keer op keer onzuiver en verkeerd. Hij had
daardoor niet alleen regelrechte missers doch .
hij kon geen aanval opzetten. Van Swol realiseerde dit goed. Inplaats van het forceerende,
op doorborende vaart afgestemde spel, gaf hij
een goede manoeuvreering met zooveel mogelijk lengte, hield Hughan óf van het net óf
bracht hem in minder gunstige positie en passeerde dan vaak . met backhandpassings die
vaker scoorden dan voorheen wel het geval geweest is. Hij hack korter zwaai en toch wat meer
controle. Via 4—o won hij de eerste set met
6—2. In de tweede set forceerde Hughan, in
deze omstandigheden terecht het kostte wat
het wilde, het net Hij bracht het effect te weeg
dat Van Swol minder rustig kon spelen. Een
goede strijd, met sterke spanning, ontstond toen
ook de backhand vsn Hughan zijn katapulteigenschappen terugvond en onverwacht ging
uitschieten. Het was nu alles op alles. En hoewel ook nu bet befaamde „hout" van Hughan
aandeel had in de 5—4 waarop hij kwam. had
Van Swol meer de sollditeit van sterker slagen.
Na 5—5 had hij zijn gevaarlijkste returns en met
7—5 won hij intijds de set
In het eene heerendubbelspel verspeelden de
millairen <Van Swol en van der Graaff) nog
een punt aan de burgers doordat Hughan en
Teschmacher een beter geheel vormden. Hughan
was uitermate bewegelijk, als voerde hij een
guerilla-oorlog, Teschmacher won elke servicegame totdat bet kunstlicht zich met het daglicht
tot een letwat valsch geheel ging mengen. De
set ging verloren, doch in de derde wonnen zij
direct de service van Van Swol en kwamen op
4—o. Om de set met 6—2 te winnen. De burgeroverwinning werd tenslotte verkleind doordat
van der Heide weer sm meester in verrasslngsspel bleek te zijn en met partner Wiegers met
6—l 6—2 van de al te groote onderlinge beleefdheld van Leembruggen en Reldt wonnen.
Dus deze uitslagen: Hughan verliest van Van
Swol 3-8 5—7; Reldt slaat Wiegers 6—2 7-5:
Leembruggen slaat jhr de Hrauw 6—2 3—6 6—3;
Hughan en Teschmacher slaan Van Swol en van
der Graaff 6—3 3—6 6—2; Leembruggen en
Reidt verliezen van Van der Helde en Wiegers
I—B 2—B.

zame bedoelingen overigens,

.

succes

-.

veroveren

Zooals wij reeds In het ?!o»^ago<»htendblad
gemeld hebben is in Delft Zaterdag een schaak»
tornooi begonnen, georganiseerd door de junileerende Studenten Schaakclub «Paris" Over
de twee Zaterdag gespeelde partijen kunnen
wij nog het volgende melden,
Dr Euwe opende den kamp met den konln»
ginne-pion, waaruit zich de Siciiiaansche verdediging met de drakenvariant ontwikkelde. Ge»
lijk in zijn match met Van Schelling», Kreeg
Landau opnieuw de gelegenheid zich nog in het
openingsstadium in te laten op de in dezespeelwijze bekende combinatie, waarin Zwart de
koningin prijsgeeft voor drie lichte officieren,
waarmede landau in den laatsten voorwed'
strijd om bet persoonlijk kampioenschap van
Nederland tegen jhr Van den Bosch winnend
spel kreeg. Doch gelijk tegen Van Scheltlnga.
gaf hij er ook nu tegen dr Euwe blijk van,
dat hem bekend is of hij anders daarvoor vrees
koestert dat men een belangrijke versterking
voor Wit heeft gevonden. Want hij bepaalde
zich tot een rustige voortzetting en het verging hem daarbij aanvankelijk slecht Maar
door een te voorbarig vooruitbrengen van zijn
b-pion in zijn achttiende beurt, geraakte een
zijner kasteelen in het gedrang. Daar bern geen
andere uitweg overbleef, gaf hij uit eigen be»
weging de kwaliteit prijs, in de hoop door een
niet ongevaarlijke actie op den konlnglnnevleugel nog in troebel water te kunnen vis»
schen. Maar dr Euwe deed elke reddingspoging
op krachtige wijze te niet en op den 32sten zet
zag Landau van verderen tegenstand af en
streek de vlag.
De tweede partij ging tusschen van den
Bosch en Kmoch. Een West-Indische verdediging. waarin jhr Van den Bosch, zijn stijl ge»
trouw, zijn stukken ten aanval opstelde en alle
voorbereidingen trof, energiek van leer te
trekken. Volgens het aanzien, dat het strijd»
beeld in de eerste phase van het mlddenspel
kreeg, beloofde de door Wit gevolgde methode
alle kans van slagen! Kmoch moest alle zeilen
bijzetten om niet onder den voet te worden geloopen. Maar hij verdedigde zich zeer omzichtig en wist niet alleen alle gevaren te trotsee»
ren, doch kwam zelfs langzamerhand in het
voordeel en veroverde bij goede stelling een
pion.

en diensvolgens moest eapituleeren.

van

het kampioenschap

Gisteren speelden in het Amsterdsmsche
Schaakhuis voor de eerste klasse competitie A
van den Kon. Ned. Schaakbond de tientallen
van het Vereenigd Amsterdamsen Sehaakge»
nootschap en van de Nieuwe Rotterdamscbe
Schaakvereniging.

De gastheeren hadden invallers voor Landau
die deelnam aan den jubUeumwedstrijd van
de Delftsche Studenten Schaakclub Paris, mr
Rassere en Stodel; aan aan Rotterdamschen
kant ontbraken Mannée en De Gruyter.
Na spannenden strijd bleven de Amsterdam»
mers mede dank zij de hulp van Eortuna -»Prudon verknoeide een op winst staande partij
in de meerderheid. Na deze overwinning kan
hun het kampioenschap niet meer ontgaan.
VAH.
NHH.V.
1. N. cortlever—Th. P. v. d. Tol
1-0
2. A. O. de Groot—dr K. 11. Berasma
o—l
3. '. A. I. Polak—mr G. C. A. Oskam
I—O
4. w. A. T. LcheUhout—P. Wechselman
1-0
5. K. Mulder— A. Koetsheid
I—o
6. J; Veerkamp—A. M. Broer
-^—»H
7. G 8«-u,eveId— B. Lewen
o—l
S. dr B. Frank—l. Prudon
l—O
o—l
S. 5. A. Kroon—H. J. de Boer

—

....
.....
..

10. K. Boekdrukker—l. H. Lubben

W—H

Totaal
e—
Net VAH. had aan de oneven genummerde bor-

den wit

Franse».

.

Wit: N. «üortlever.
Zwart: Th. P. van den Tot
1. e2—e4
«7—
17. Dez—d2
Ta3—c»
2. d2—d4
d?—
18. Pf2—d4
Pc«Xd4
PgB—f6
3. Pb2—
19. Ite3Xd4
b?—bS
Pf«-d?
20. f4—
4. e4—es
b5-b4?
5. Bil—d 2 c?»^S
2tl3—«
Tf«—t?
h7Xg»
6. c2—
Pb«—c6
22.8b1X««l
7. Pgl—e2
f?—fS 23.
Ite7—f»
lUS—g?
8. f2—t4
csxd4 24.D«ZXg«t
Bd?—e»
9. c3xd4
f6xes 28. Tfl—f3
1». d4x«2
Va6—d3
Pd7—C« 28. Tf3^>3
11. Nd3—bl
VdB—
27. Tb3xds
PoSXda
12. P«2—
28. Ng6xd3
«7—
«XC3
ltfB—e7
29. fSXL?
c3—C2
13. Pd2—f3
14. ndl—«2
lles—a4
IlcS-d?
30. Tal—cl
' 0-0
15. Bcl-e3
31. b 2—
Vbs—a6
16. o—o
Zwart geeft het op.

RagnhildHveger haalt een

verloren record terug
Wereldrecord 500 m borstcrawl
mét een volle seconde verbeterd

In het begin van dit jaar heeft de
Belgische zwemster?ernande Caroen te
Oostende het wereldrecord 300 meter
TRADITIONEELESCHAATSTOCHTborstcrawl, dat in het bezit was van RagnKAN GEHOUDEN WORDEN
hlld Hveger, verbeterd en gebracht op
Amsterdam en terug
6 mm. 28.4 sec. Zondagavond heeft de
„Zijdelmeer",
ijsclub
De
welke is aangesloDeensche zwemster een poging gedaan het ten bij den Nederlandschen schaatsenrijders»
organiseert Woensdagmiddag den histo»
wereldrecord op dezen afstand te her- bond.
rischen tocht voor schaatsenrijders over den
overen. Itagnhild Hveger is hierin ge- Amstel van Uithoorn haar Amsterdam en terug.
slaagd, zij verbeterde het record met Vroeger gold deze rit speciaal voor Amsterdammers als een attractie, doch vele jaren is
1 seconde en bracht het op 6 mm. 27.4 sec. het
niet voorgekomen, dat de Amstel berijd»

*
Remise van Euwe.
Het tornooi ls Zondag voortgezet met de
tweede en derde ronde. De resultaten waren:
Dr Euwe—jhr Van den Bosch. Een orthodox
koninginnekambiet, dat belandde in een be»
kende stelling van de Rubinsteinvariant van
deze speelwijze. Jhr Van den Bosch het zich in
Nadat Ragnhild Hveger van de prachtige en baar was. Ook dit jaar was dit niet mogelijk,
op de voortzetting yan Wagner: 15
Des
4, waarop, gelijk dr Euwe zelf in zijn theorie» onverwachte prestatie der Belgische had gedoch de dooi van de vorige week heeft de
boekje over deze opening aangeeft: 16: Rc4—b3 hoord, is zij onmiddellijk ernstig gaan trainen. ijsschotsen doen verdwijnen. Volgens den burWit uitnemende aahvalzkansen verschaft Merk» Binnenkort zou zij te Kopenhagen en Aarhus gemeester van Uithoorn, die met bestuursleden
waardigerwijze, sloeg dr Euwe een anderen tegen „Garoentje" uitkomen en men verwachtte van de ijsclub van Uithoorn de route heeft ge»
weg in, verkreeg ook hierdoor wel iets gunstidat zij die gelegenheid zou aangrijpen om het ïnspecteerd, is de tocht uitstekend te doen.
ger spel. doch verzuimde in zijn 26ste beurt record weer in haar bezit te krijgen. Zij heeft Het traject is niet lang, 36 km heen en terug.
daarvan te profiteèren en moest zich daarna hier echter niet op gewacht doch gisteravond Het ijs is in uitstekende conditie. Hierdoor is
met remise tevreden stellen.
reeds een aanval op het wereldrecord gedaan. bet mogelijk, dat ook velen den tocht kunnen
Landau—Kmoch. Eveneens een orthodox Ragnhild Hveger is hierin geslaagd en wist het afleggen, voor wie het rijden van 50 of 75 km
koninginnegambiet, .evenwel met de Laskerwereldrecord met een volle seconde opnieuw te zwaar is.
scherper te stellen. Thans heeft de .Deensche
variant Het resultaat van de eerste scherDe start zal om half een en half twee gemutselingen was dat Landau een weinig stel» zwemster voor de vierde maal het record op schieden in aansluiting op , de aankomst van
dezen afstand op haar naam gebracht Den treinen uit Amsterdam, bij het raadhuis te
lingsvoordeel hield. Wat Kmoch vóór het lastige probleem stelde, dit op te heffen. De oploseersten keer, dat zij het verbeterde, was te Ko-. Uithoorn.
penhagen op 14 Juni 1936 met een tijd van
sing van dit vraagstuk kostte hem een aanmerkeiijk deel van zijn bedenktijd. Landau meende 6 min. 45.7 sec Het record ging toen van Willy
daarvan te moeten profiteèren door de stelling den Ouden op haar over. Op 1 Mei 1938 en VIJFDE RONDE DAMKAMPIOENSCHAP
NEDERLAND
ingewikkeld te maken. Juist Jijdeze-^aotjekcinri M MaaS^llM.VWbeterde Ragnhild Hveger^het VAN
den'
;^Dpor
sHèMldMcoM^t>?éemaal, resp. in 6 min. '.' "" k;Cj3e^(^i^^p:vah de Zondag in het kader iran
doen kan men het den intijdhoodverkeerendén en 6 nun. 343 sec.
de wedstrijden om het damkampioehschap van
'
tegenstander veel moeilijker maken. Landau
Opmerkelijk is het dat het bijna een jaar geNederland
voor den Nederlandschen Dambond
moest dit tot zijn schade ondervinden. Want leden is, dat Ragnhild Hveger haar laatste 1 te 's-Gravenhage gespeelde partijen in dé vijfde
door de gevolgde methode kreeg hij zelf met wereldrecord maakte, namelijk op 23 Maart ronde luiden:
Kalden 2—o, Rustenburg—
1939, toen zij het record over 220 yards borst» Ligthart 2— Lochtenberg—Ham 11, Vos—
groote zorgen te kampen. En plotseling werd hij
I Hom I—l. Van Dartelen—Keiler o—2.
door Kmoch, die op dat oogenbllk nog 19 zet- crawl van Willy den Ouden overnam.
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Belangrijke Veiling
PEmiSCiüTAPIJTEN
wegens OPHEFFING.
VAN
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J. H. VAN DALEN, Deurwaarder, zal wegens ophef'ing der -aak van de firma WILLESFORD Import
van perzischte tapijten, in perceel F»vastraat 138» te
fSpjg-5-.
s* -"5
's-Gravenhage op Donderdag 15 Februari 1940, 's mor**-"
l*
gens 10 uur publiek a contant verkoopen
F,
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den geheelen voorraad

Perzische

7aMen

en Kleedjes

300 STUKS),
waaronder: tapijten voor salon, eet- en zitkamers, tafel-, divan-,
foyer- en hallkleeden, kussens, schoorsteenloopers enz. enz.
KIJKDAGEN: DINSDAG en WOENSDAG 13 en 14 FEBRUARI
van 10—5 uur. "
Vakkundige commissionairs op de kijkdagen aanwezig.
(±
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nWIE RECLAME .11

Wij ontvingen

15000 KLUWEN
PRACHTIGE WOL
van eerste klas Frans -fabrikaat, in alle moderne kleuren.
Per kluw a 50 gram, slechts
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VEENESTRAAT

Oh FILMINIM'STRIt. BEGREEP UE WAARDE VAN ADVERTEEREN:
EU BEZET NV DE TWEEDE PLAATS OP DE WERELDMARKT

HEEFT, ||
»5

om naken te doen, moet ook iets II
van reclame weten, begrip hebben | f
van de waarde van publiciteit. Il
ge

van belang:

»»...^...^^»«««««»»

DAGLADNEcLAME IS DE

BESTE

il Bedenk wel:
£E

||

stad als Den Haag met ruim 124.000
D gezinnen, bedragen de bezorgkosten bijv. van het
1 eenvoudigste drukwerkje huis aan huis reeds f 434
II Hoeveel maal kan men daarvoor niet een flinke
11 advertentie in Haagsche dagbladen plaatsen, dip
3 5
1 1 bovendien nog heel wat meer gezinnen bereiken
{f ook in de omliggende gemeenten, als Wassenaar
11 Rijswijk, etc.

1 1 In een

WEEKBLADEN.

Arnhem.

Amsterdammers vrijwel zeker

shr van den Bosch landau. Een Sicüiaan»
sche -partij waarvan de openingsvariant tot en
met den vijfden zet gelijk was aan de partij
dr liwwe—Winter uit bet landentornooi Neder»
land—Engeland, gespeeld te Amsterdam In
1937. In het tijdschrift van den Konlnkl Nederl
Schaakbond had Landau kortelings deze speelwijze aan «en grondige analyse onderworpen
en nu deed zich bet geval voor. dat jhr van den
Bosch daaruit meer leering had getrokken dan
Landau zelf. Wit mocht zich dra in een aan»
merkelijk positioneel overwicht verheugen,
breidde dit nog geleidelijk uit en vermeesterde
de kwaliteit en een pion. Later gaf hij de kwalitelt voor nog twee pionnen terug en de rest
wikkelde jhr van den Bosch even keurig af.
Op den susten zet legdeLandau zijn koning ten
teeken van overgave om.
Kmoch—dr Euwe. Een aangenomen konln»
glnnegamblet, waarin dr Euwe ondanks alle
hardnekkige pogingen er niet in mocht slagen
overwicht van eenige beteekenis te verwerven,
zoodat bij bet verstrijken van den speeltijd hij
in onderling overleg met Kmoch. wel moest
concludeeren. dat de partij remise behoorde te
worden verklaard.
Zoodat de eindstand luidt: 1. Hans Kmoch
met 2% punt; 2. dr Euwe met 2 punten; 3. jhr
dr J. H. O. v. d. Bosch met 1^ punt; 4. S. Lan»
dau 0 pnt
Eindstand van den vierkamp der studentenvertegenwoordigers: 1. A. J. Wijnans. (Paris.
Delft) met 3 pnt; 2. M. Wijnans (Morphy. Lei»
den) met IR pnt; 3. J. M. A. P. J. Jansen (Las.
ker. Utrecht) met 1 pnt en 4. B. V. Bekker
(Phllidor. Amsterdam) met % punt

—

In het Rouwk. Wkbl. Architecture
verzetten C. M. v.
J. v. Tijen en C. B.
posthumus «eyjes zlch tegen de ln het vorig nummer en door de Redactie in door 5. P. «ie-a» aan»
genomen houding ten aanzien van het Amzlerdamsche rasdhulsvraagstvk. De verdediging van
deze belden zal wel geen bevrediging kunnen brengen: er wordt ook maar veiligheidshalve niet ingegaan op de aanwijzing door Meyjes. dat de
nu dwars ls Ingegaan
Redactie. d.WH. de
tegen een motie van dienselfden D.NA. van een
klein jaar tevoren. Dudok deelt een «n ander mede
over zijn gebouw De Nederlanden van 1843 in

V.A.S. wint van N.R.S.V. 6-4

ten moest doen In 4 mlnntenl verrast met «en

mataanvsd. waarbij Tandan de koningin verloor

groote
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HET VADERLAND

Beursooerzicht.

EEN NAUWELIJKS PRIJSHOUDENDE MARKT
Kleine koersverliezen in de meeste De koenverbetering in Valt lltreet ls van
duur geweest, Zaterdag JJL waren de
hoehen Amerika gedrukt Neder" korten
meeste noteeringen lager. Men schijnt <'?»>>
voorloopig nog geen rekening met een eenigslandsche staalsfondsen naatvelgka zins
belangrijke toeneming van de bedrijvigbeid te gouden. Voor a-,«A»i«. HHHteel
pnjshoudend
werd ca. 43 11/18 betaald, betblebem
Steel gold «a. 57 11/1» en Republic
Steel 16%.
Ook koperfondsen konden zich niet geDe beurs is de week weer in een ongeaniheel op de koersen van den vorigen dag bandmeerde houding begonnen. AandeelenKoninknaven. Aandeelen Anaconda <2oppe-r
lijke en H.V.A. waren gedrukt echter bij om» werden op ca. 21% verhandeld.
zetten, die nauwelijks den naam «handel"
Het feit. dat de beurs te New Vork van»
verdienen. Nagenoeg geheel stil stond de daag wegens Lmcoln's Hirthdazr blijft geslohandel in Philips en Amsterdam Rubber, ter- ten. was ook al weinig geschikt om den
ondernemingslust aan te moedigen.
wijl hetzelfde kon worden gezegd van AmeVllegtuigaandeelen konden zich niet
«ikaansche aandeelen.
aan de minder gunstige stemming onttrekken
en ook voor deze fondsen kwamen in de
De beleggingamarkt.
meeste gevallen lagere -noteeringen tot stand.
Dat de nieuwe staatsleening met de daarbij Hetzelfde was met spoorw«gaand«elen het
geoefende critiek van geen invloed meer op gevat Ook in deze hoeken bleef de belangde swatsfondsenmarkt zou zijn, was wel te stelling van net publiek uiterst gering.
Voor aandeelen Koninklijke was de stemverwachten. Nu het vast staat, dat de regee- ming
Na een opening op ca. 249
ring in de toekomst de rente op 4 pet wenscht pet gedrukt
de koers blij kalmen handel tot
daalde
te tixeeren, althans zal trachten te beletten, ca. 148% pet
Hen hechtte aan de verbooging
dat de rente boven dit peil. stijgt, ligt het van de benzinebelasting ter beurze niet veel
«enigermate voor de hand, dat vele aan de beteekenis, maar toch mag men veronderstel»
beurs genoteerde obligaties eerder een neiging len, dat deze nieuwe heffing eenigen druk op
hebben, om wat in koers te verbeteren dan de noteering van aandeelen Koninklijke
omgekeerd, tenslotte wordt van al deze stuk- oefende.
De ontwikkeling van de laatste maanden
ken nog een hooger rendement gemaakt
dan
maakt het steeds duidelijker, dat ook een
de staat thans betaalt Het is niet onmogelijk, concern als de Koninklijke
groote belangen
dat dit verschil op den duur verdwijnt,
heeft bij een herstel van den vrede.
hoe
dat evenwel ook moge zijn, van aanbod op
de obligatiemarkt merkt men niets meer.
Cultuurfondsen

-

-

De aandeelenmarkt staat uiteraard wel
«enigszins onder den invloed van de allerwege
De koersen van de meeste cultuurfondsen
waren
veel veranderd. In rubber aanlasten
stijgende
toenemende
en
kosten van deelen niet
ging nauwelijks iets om. Amsterlevensonderhoud.
dam Rubbers waren iets lager op ca.
192% pot
Industrieelen.
ll.V^A.'s konden zich al evenmin op de
van waterdag handhaven. De noteeVooral voor industrieele aandeelen opent koersen
ring
ca. 382 pet
bedroeg
geen
dit
gunstige vooruitzichten. De kosten
lab aks aandeelen gaven ook geen flucstijgen, maar de omzetten en de ontvangsten
lullen daarmede moeilijk gelijken tred kun- tuaties van eenig belang te zien. Aandeelen
nen houden. De thans aangekondigde heffin- vel! Batavia noteerden ca. 128% pet,
gen op koffie, benzine en suiker vallen in vel! Mij. 181* pet en Benembah's
een tijd van dalende conjunctuur en wijzen 142 pet
Het bericht, dat de Standard Oil cv. of
derhalve op verarming of achteruitgaande
koopkracht Voor zeep worden de prijken New Jersey met de productie van buna zal
heelt geen invloed op het koerseveneens verhoogd. Onder zulke omstandig- beginnen,
beloop
van
mbderaandeelen gehad, Men acht
heden kan men geen groote belangstelling
voor industrieele aandeelen verwachten. Voor dit procédé voorloopig nog van weinig pracPhilips werd een koers van 117 genoemd, tisch belang. Voordat de oulwm^onderneminmaar handel was er niet, evenmin als dat met gen onder de concurrentie van het kunstmatige product -uilen krijgen te lijden, moet
Ilhilever en A.X.11. het geval was.
de kostprijs van de buna eerst nog dalen.
Amerika.
Scheepvaart.

MAANDAG 12 l?WlwA« 154 G

«en» wel -«waar getroffen, In totaal beeft de
Mij. binnen korten tijd drie groote vrachtschepen verloren, met een tonnage van e».
25,000 ton. hetgeen ongeveer 10 pet. van de
totale tonnage der Mij. uitmaakt, welke vol»
gens bet onlangs verschenen verslag ongeveer
250.000 ton bedraagt
Het is dan ook wel begrijpelijk, dat de
reederijen er de voorkeur aan geven oen
scbeensruimle. die niet door de regeering;
wordt opgevorderd, naar de vaart tusschen
den Pacific en Amerika te dirigeeren. inplant»
van ze in gevaarlijke zones te laten varen.
Achteruitgang van tonnage komt nL de
winstcapaciteit niet ten goede.
was,

zooals gezegd,

AMSTERDAM

12 Febr. 10 Febr.
, , 12 Febr. 10 Febr.
Londen 7.4?« 7.49 Ilopenn. 3ft37% 36.40
Berlijn 75.55 75.40
stocU» 4485 44.85
Parus
België

424 4H4°°4 Oslo
42.80 42.75
31.70 31.70 N. Vork 1.88% I.BBr,
Zwitser! 42H0 42.22}*
12 Februari. (Part) Wissels niet officieel:
Dollar bankpapler 196—197%, Marken 1850—
1950. België 633%-638%, Engeland
Frankrijk 410—420. Praag 625-650.742%—747%
Halls 940--960. Japan ven 0.434—0.45, Buenos Aires 0.42^
tot 0.45. Indis cable 100%—101, Zwitserland
cable 4230—4240, goud in baren lev. Amsterdam
2055—2065.
BERLIJN. «ILBH^
12 Febr.
10 Febr.
bieden laten
bieden laten
Buen.Aires
0.568 0.572
0.565
0.569
Br^Antw». 41.92 42.00
41.92 42.00
lnoJaneiro
0.120 0.132
0.130
0.122

—.—

—.—

—.—

.—

132.6»"

Amst/Rott

132.37 122.62
132.3?
13.09
13.11
13.09 13.11
2witserl»». 55.86 55.98
55.86 55.98
«ew-Vork.
2.491
2495
2.491
2495
LONDEN, <EHJJ.,
12 F«br. Wisselkoersen officieel: New Vork
Parlis 176.50—176.75. «ontreal 4.43—
4.47 Amsterdam 7.53—7.53, Brussel 23.80—23-95,
Zwitserland 17.85—17
Stockholm 16.83—16.95
Oslo 17.65—1775. Buenos Alre» 17.15—17.45. Batavia
7.47—7H5. goud 168/».
lNet-«wc!eel: Spanje 39.60, Italië 7825. Kopenhagen 2036
Italle
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"DE KERN

van alle goede reclame
covr^uv2'eivi»Lc7t<Hii.e

«NtNr^lNNr»-"»!». 12 Febr. Naar verluidt zullen
door enkele reedérijen te Leheveningen eec»g«
mowrloggers in gereedheid worden gebracht voor
de treir.i»a«herij. Net betreft hier hoofdzakelijk die
logger», welke van sterke motoren zijn voorzien.
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T«_eh«lsi°w_».
Sao P 18055 8*
1940 /100 4 100^.100"^, «onversionskasse
«.«
1840 / zoo 4 100* 100* «1.200NH3 lZl^l-I2)l ia»
1922 £ 1008 14X 18*
1936 /1003 91* 91* /«Mn.a.B 12* 18**
g-rl_»»»«Md
fg^^J Jg*6
1938 / 5003 915« 91*
fr«»l»«k
86* 85 g^^S*
19282tr5004i
1987 /100 3 83^
" Nuir^n^'B9V«« 01^^
Lp. 122741 85% 8»% 231?afg'298 "«
10«
183? /5003 83*
I
«3
ttu'
-b
tl.
t»
38
3}
B-J.
86*
96*
1988 / 1003 85*
1938
5003 85*
lloaoMH»
2t3chatkb6 2** /s,
"ed»ri»»d.°h.lndle
OoatearSZl
193»
1003 t 91
87
1988
500 3*9o*
ILtaatslkv? 6'lü» 6*»:
193? /100 3 35
6eg6onvJ.4l 27* 27*
<K)oNVl.kv4l 82
198? /5002 85*
81%
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a n. M taco tt v. en w. -"fl*-*
151—
»»g—i»s^ Aluminium home trede
«lU
Xel 2»^ £
-2
l3"en k,betJuU^ep?M,
»»»»-lsl- bet.
dat «rek. «et^Dee. »- m»> Aannweuom Eng. £ 102 a 105. dito China
Platina £ 30»: a.»»U»UVer f 207
103% lo3%llloeekn7w 124% 125- u», bet en ve-U. M»mmi«T vast.
2? *-* oom
el Europ hav 50/. a «O/- non» d.u»
]*«-»f2*«»
105- 105-Mannesm._ U7« ng%
e»
AMtllun»
Londen
D Relehsb 127% 127% lU»elnstanl 12»% 135%
47/» 4*7- nou». Blik 24/6 a
SUIEER.
22/»: «lO«oe«uUaat 25/9:
Cadmium 5/6:
51% 50« Setu^ekert- 200% 207»
tnngsten 5/1 nom. (door
---:
»«no
V«5 »»?/'
N Ltold— 92% sl«Slem.l-Lke 225- »7—
De zuiker aitveer van java in J
p^«!). Tln omzet 22»
s«^«-oleerde
de^e»)»erin«
AH.Q.
131— l»%Ver.SU>»w 110%
12 Fel». Volgens de opga** van nas
BATAVIA.
Remberg- 141J. 141% winters»- 150» 150% «entraat kantoor voor de «atlstlelr/neet. de uitC Gummi. 212— 212— Val«n«. 123% 124— voer van Java In Jan. OLIM ton bedtagen tegen
<«lot»»teerin«
«_£! u: «°-«---«l
SOJ2» ton Ir Ja-v. 19».
caab'-»
£ 340 koop.
53»,
DaimlMot 131% 131% t l^^-ddend
mnd.
koop.
24»% bet en
De totale uitvoe, »an 1 «Tel tot XI Jan. bedroeg
1462J23 tor tegen ««Mg ton in de overeenkom«IU-lLlJll.
12 Febr. llooer eieetr
«tige periode van bet uitroer-et-oen 193S—
gerat
"M,ttoonltt« »--*■" ■**«
KOFFIE
1,
BOEBABAJA.
Febr. (Aneta.) De n-tl-en van
de tr. I. v. A -l. ware ongewijzigd.
1,
Fabr.
De
I.
A.
(Medegedeeld
Kof f la.
N. V.
8. verkocht voor consumptie 1306
ROL7^ROAI«.
door da V«r««nislnU van dan Goederenhandel)
ton superieur.
RO/ITERDAM. 12 Fabr. tottioleele noteering door
Ver voor da» handel in olie te Botterdan, mede»
exportsuperieur
Tweedehands
Kaart / »H» aan- gedeeld
Ochtend -lot
vor.slot bod «onder kooper».
door de N.V. Conuwa»iehandel v/h. JuUus
Februari
13%
13%
13%
van Roosendaal alhier).
I. Ij no 51 e vliegend:
«aart
124 i 14-"-»'12%
kleinhandel / 28%. grootwmdel / 24%.
suikerproductin
De
internationsls
13%
September
13%
13*'.
13%
13^
Volgen, een enquête van da Intern. Ver. voor
AMSTERDAM U Febr. Raapolie vliegend/34
December
13%
13%
2% I «uikerstatistiek
kan da productie van suiker voor kleinhandel.
Loco «u». Santos 1» et, Robusta 1? ét.
24,, (grootb.) en
▼llecead
-939—40 in o» verschillende landen aldus worden
lii,.P (kleinhandel,
Stemming prtjsb.
geraamd.
/ «li o.Ll
o. 100 kg.
AMSTERDAM. 12 Fabr. Koffie. On Una. «ontr.
Per
hl:
Raapolie
loco I 3t50 kleinn.): lya,
Stijging
Ochtend -lot vor.slot
of olie loco / 27 (kleinhandel)
Fioduetie
+
daling—
1939/40 is»/»»
13%
13%
13%
februari
in ton
in ton
In
Maart
m 4»
13%
13%
Duitscbtmetinbegr.
«BOTER, KAAS EN EIEREN.
Mei .^.
13%
13%
13%
v. b- Protectoraat 2.770.010 2490.682
«H,
«eptember
13%
13%
13%
Slowakije
«g
53.700
December5t233
AMSTERDAM. 12 Febr. EiereovelUng. Prinsen,3-4
13%
-3%
«ongerNe 1)
130400 127.313 + UI
Stemming prijSboudend.
gracht. lllnpeneieren hoogste vrij,
middelprijO
1»
Frankrtik
-O laagste prijs —. kleine eieren
f
Dag»
80«RA»AFA. 12 Febr. lAneta.» koffie
18.25
Beleiil
264214
194460
364»
stuk,.
aanvoer
vlug.
+
60.000
Handel
nom. De markt was -Ut
Nederland
235.000 212379 »>. 10.55
MAMBURG. 12 Fabr. Slot nieuw
Denemarken
251.992 190.957
31.98
„AM-JJOOB-i -«F»br Eterenveilme- aangevoerd
Juli en Sent. 30 verk. en 2» koop. contract «lei Zweden
310359 292H0 +
+ g» «O.
Polen 1)
wit klein 5—5.10. -waar gemengd 5.20—5.25.
«au» I»
SPECERIJEN
Boot ,H_-«_». bruin Weto
Joegoslavië
brn^
119,391
83,860 + 39.04
-«ndelsprlj» pijn. 50 «ent booger. Handel vlug.
Roemenie
»
162.000
155.448
AMSTERDAM. 12 F»br. Pen er (I_amnong).
«2 .Z«N>wlM. 12 Febr. Elerenveiling. Aanvoert
:
12.100
I3HOO + 0.77
heden
vor.not Zwitserland
„
Kleine
Engeland «
i 4—420. groote eieren
°!,S0,0i
15-.Februari
23—
23—
'-'--«'
H,t1,,1=v
4.40—5»
lerland
3—350.
1»
«endeneleren
2121«-f"
Finland 21
ISHg»
15.080
1.73
22—
22—
-«eiStemming kalm.
37,040 4- »H»
letland 2,
38.000
I»tauen 2)
26.700
23.080 4- 15J8
VISSCHERIJBERICHTEN.
105.009 47,252 + 122.23
BATAVIA. 12 Febr. (Aneta.). pepers, zwarte Turkije
eerste kosten Batavia: Febr^ltr
SCUSTVENINCEN, 10
l^mrx»ng-r«per.
In de algeloopen
1) Mer ontbreken de gegevens.
10— aanbod: eerste kosten Te!ok»Betong.
week waren er voor hetFebruari.
eerst in langen tijd weder
Febr.
2)
enquête
Resultaat
van
van
6
Dct
eenige
193».
aanvoeren van vtseh uit zee. Enkele schokw 1"-"* «unlok-peper. tob. 3) Besultaat van de
i s*-.-"*
S**?*1 Febr»«aart
de.enquête van 1? llov. 1939
a _m..^_-ï,- sc*le!r«
Bank»:
/ 20.25 aanbod.
vertrokken en kwamen
Jïï
-52?
met flinke vangsten aan de markt. Voor de vi-el»
Het officieels ruikerverbruik.
werd
goede
prijs
een
betaald zoodat de uitkom»
RUBBER
Net otUeieele suiker-verbruik bedroeg in
sten voor deze schokkers zeer bevredigend
waren
en
de
besommingen
liepen
van / 210 tot / 750 per
AMSTERDAM. 12 Febr. Rubber 00 termijn.
Jammer,
dat
het
Bep»--Nov.
November
rei».
weer in de tweede helft der
1
vorige noteering
»>»».^..»^
1929
1938
"38/40 -38/39 week minder gunstig werd. waardooi de «hokhS???
Februari.........
47»;
4714
kers
weder
binnen
België
20584 20502
moesten blijven. De schokker»
«aart
47—
83584 «5.799 beZomden in 7
47,.
27.632 28.745
95580
reizen f 3564.80. waardoor be»
April
Nederland.
89570
47«van dit
op: 18 schokkers me.
Zweden
25.810 21515 102527 84244 V»taal
474?««>jaar-»"'
6104. Verleden">»"
Bulgarije
Juni
2.71?
2.6»
7580
8971 /ge»
maakten
de booten en log»
47—
47—
op deze haven 25 reizen voor f 33,081. de
Roemenië
15.492
8585
April/Juni
37.784
31.252
47' i 47^
motorkotters 17 reizen voor f 3302 en de schok»
Juli
47%
47%
ken 16 reuen voor / 643. «lijken, deze gegeven,
Zichtbare voerraden op 1 Dec
Augustus
47%
4?-».
bedraagt
dit jaar de verkoop van uit zee aan"september
4??.
47%
gevoerde visch / 6104. tegen vorig Jaar / 37.02?
(dletric ton»)
JuU/3ei»t
48K
«li
of 30,923 minder.
- 1939
. Stemming kalm.
1938 '
1927
Aan visch van IJmuiden. Denemarken en elders
Belgls
20,583 werd deze week naar hier
155.731
173.827
verkoop gezonden
De rubberexport van Ved. Indië in December Nederland
180.150
216.336
230553 en aan den afslag verkocht ten
Voor
/ 4787 wat het
Zweden
312.393
265505
238554 totaal van dit Jaar brengt op / 34.650.
In totaal
BATAVIA. 12 Febr. (Aneta). Volgen» mededee- Bulgarije
18.670
15.636
2457? werd in de algeloopen week aan dei» afslag voor
hng van bet centraal kantoor voor de Statistiek Roemenië
111.765
76588 / 8352 visch verhandeld.
102.269
bedroeg de rubber volgens de definitieve cijfers Java. totale voorr. 529540
699.213
666958
over December: totaal 24,349,760 kg, waarvan V. St. (alle havens) 365.491
215.388
186.806
«3IQ3vFININI3-LN. 12 Febr. Griet I—lso, tong 220.
ondernemingsrubber uit Java en «adoera 8,308,803 cuba (alle haven») 828J«0
836.617
742-88 middelschol
17—20. l-lewzohol 6.90—14.60. schar 6.70
kg
kK >""»?"»?
in den vorm van fabrikaten
"-3-«
—6.80. bot UM, wijting 7.40.
en 36.742 kg Latex), ondernemingsrubber uit de
Met ve-sche visch was hedenochtend aan de
buitengewesten 9.406598 (waarvan 2^43.737 kg
markt: de motorlogger 3ch. 132, W. Rog. met / 440
latex), bevolkingsrubber, uit de buitengewesten
beaoroming.
6.634,359 kg.

a__^^ U%905£100..6%8HK Wi sGravenbage"^ "V-Holl-Bk 4^B^ 82? WesU. TV 8?83^ VM K. Bvnd.Kl 7%15* ft 30
»VK
BEURS VAN AMSTERDAM Monopolie
VJK
"^
1888 £100.. 41 6J,
Ka, ï_1* }5„
*
188? 1e... 31 91» 90K G. Cr. 8800084
kS
3
3»
tost
ZeeuwscheBl
8t «edert 44 89«
Offnoteering. medeged d d Ver v Effectenh. NN?fll« Ï^ISS»*!l^ fS&.W:?**t «*^B~?ÏÏF 99 toSSSÏÏÏÏn* 9^^^«t^26Z
»«CPBC-Jl^«B4
S^
MAANDAG 12 FEBRUARI
BlS.:.! I^l*»«fBfcs i Bi?** ». H^SïiL " feSsUatSM biSrSKi^ lUerclTr? 50
laten. '

"

»«s<ertn«

Tin
lswteoteerio, «weed^ t»m»)
-!'t.?s:
I"--»
koop.
en
£
24»»°a/^verk.
mnd.
24t^/.
£*"«/.
241««/..
Tt_VsW Céï^o/.Vert-

Fed» <I>l,!lss«lD<l« door A. Valan»

Billiton
280—«INI-».>«.c: 68*? 68*t
Bodi.vatar
112— 110— »^.«and.b io?^if 10?"ii^
De stemming op de Amerikaansche aldee"Zcheepvaartaandeelen waren aanvankelijk Veh Spoor 78— 78— «^l.B
30— 50—3
ling bleet zooals gezegd, ongeanimeerd. De eenigszins gedrukt, doch naderhand
IS-§ 1?—/«."tl». (300)
goed E.WLN.I_„
meeste koersen kwamen op een iets lager prijshoudend. Dat was ook het geval met aan- E.M.NJIOO 15—
«.Be-Vons. 97— 37—§
SchpvUnie 108— 109*?
2.V^.
peil. Net publiek ondernam zeer weinig en deelen Holland Amerika Lijn on395—/396—/
J.c:n.J.l,lin 114—§ 114— SemCherib 16—7 15—
BATAVIA. 12 Febr. (Aneta). Rubbers, op
vrijwel alle noteeringen bewogen zich bedanks het verlies van de Burgerdijk. De vloot «olon. Bk» 162—
van een uitvoerrecht van 2.17 et per baltbasis
kg.
162"i.§ Limau
453—?
452—.
neden de pariteit
«heels 34% et, ertoe. 34 «t. De noteering voor
van de Holland Amerika Lijn wordt overi- 5 bieden tged. 'ex-div. /laten. "nom.
ruhberhcenties-A bedroeg 43% a 44% et p. kg.

I bieden,

METALEN.
ASJJ.) l-MDa». Febr. Koper eleetr. «_,/.
»«e«d 2a>/.. stak ordl»»lr^»»°s^7ane«^k»
fod
va«tg>-lt«lde maximumprijzen.
de

Wl^^l^«M«»ae7^l«^l«»
I2»eb lONeb
Eend. geld 2-2% «tf Deus. Ent i»x t52%
2%
2^oents.Li»^l^ "ZZ
«artDis^DA. Auslos 140% 141—La ra-ra- 175% 175'^3 iU
-l^Krupp. 91— «7* return
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lzTeb lMeb
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DE WAAL GING HEFTIG TEKEER
Bombardement van ijsdam was juist
niet meer noodig
SPAiNNING

BIJDREUMEL EN DRUTEN

De Zondag is voor menigeen» die woont en werkt aa» de hovenrr«^eren,
In groote spanning voorbijgegaan. De bedreiging door het ijs e» het
wassende water» bleef steeds. BU I>obi.h was er verlichting, hO Nijmegen
«Ilte op een critiek moment het water, bij Hel was er van alles te vreezen.
Reeds was besloten den ijsdam bij Tiel door bombardementsvliegtnigen te
staten aanvallen, toen er beweging in het ijs kwam en de dam onder den
druk van het water bezweek. Bet kruiende ijs heeft hier en daar reeds
verwoestingen aangericht van beteekenis, het hooge water heeft bezorgd»
heid voor de dijken gewekt, mede omdat de vorst wellicht van invloed is
«p de sterkte der dijken, maar gelukkig behoeft er van een ramp nog niet
te worden gesproken. Maar de gevaren zijn in onverminderde mate
aanwezig.

Bij Tiel en in den omtrek van deze stad is
de toestand gedurende den Zondag steeds ge»
vaarlijk gebleven. En ook bij het'ingaan van
den nacht was deze nog altijd critiek. 's Morgens
brak het ijs. dat voor de stad vast zat, los en
dreef in Westelijke richting. Voor Tiel ontstond
toen een groot open wak, dat zich uitstrekte
over eenige kilometers. De ijsdam. die zich al
eerder gevormd heeft in de Waal even boven
Tiel. bleef echter onbeweeglijk zitten, Door het
wassende water liepen eenige woningen ten
Westen van Tiel. aan den buitenkant van den
dijk staande, onder. Niemand kreeg letsel.

«Bet
«en Blc«sen»>"»-»dag". zoo reide
on» een bewoner van de Betuwe, die vol interesse
naar de groote bediMlgheld op den Waaldijk
Mikte. Inderdaad, Bijwijlen was bet op de brug»
gen te Arnhem en te Nijmegen zoo druk, dat de
auto's in een schier onatge»»^>>len file passeerden.
Spijt van hun tocht door het koude, sombere,
met dikke lagen bevroren sneeuwwater bedekte
land. behoefde men nlet te hebben. Er was genoeg
te zien dat verbazing opwekte en een sterk sprekend beeld gat van de enorme krachten, die de
natuur hier ontketend bad. En bet was vooral
boven Nijmegen de bekende zomerultspanuing
«Bprokkelenburg''. die de belangsteling van duizenden trok. Bet gebouw was vrijwel volkomen
omgeven door een muur van ijs, die het gansene
gebouw dreigde te verpletteren.
En steeds maar doorkruisten de auto's het riehtmgborden-looze land, dat de Betuwe sinds het
uitbreken van den oorlog is. dwalende en zoekende, tot de bestuurders door de vriendelijke
bevolking en militairen terecht gewezen werden
en geïnformeerd omtrent «waar wat te beleven
viel". Nu. dat was er.
lijkt wel

,

De Prinselijke familie aanwezig.
Evenals Zaterdag zijn de Prinses en Prins
Zondagmiddag weer naarhet ijs nabij Tiel
komen kijken. Zij kwamen in een ge»
sloten auto en hadden Prinses Beatrix bij
zich. In het gevolg bevond zich freule de
Brauw. De burgemeester van Tiel begeleidde het hooge gezelschap, dat juist bij

den ijsdam was. toen deze begon te
werken en bezweek. Hiervan maakte de
Prins filmopnemingen. Later gebruikte
bet Prinselijk paar de thee ten huize van
den burgemeester van Tiel. den heer N. 1?.
Gambier van Nooten.

Geïsoleerde en bedreigde hulzen.
Bij Dodewaard is Zaterdagavond en gedurende den nacht het ijs op de rivier de Waal aan
het kruien geweest Zondagochtend zat het ijs
weer vast Het water was toen onrustbarend
gestegen. Op sommige plaatsen stond het water
toen op nog geen twee meter meer van de
kruin van den dijk. Een tweetal op de uiterwaarden gelegen steenfabrieken kregen last
van het water. De telefoonverbindingen met
deze fabrieken zijn verbroken, daar alle tele»
tbonpalen door het kruiende ijs zijn afgeknapt
en meegevoerd. Buitendijks staande boomen
-zijn als houtjes afgebroken.
Net tegen den- buitendijk staande gebouw
van de scheepswerf J. Hendriks heeft ernstig
geleden en dreigt geheel verwoest te zullen
worden. Een ander buitendijks staand huis Is
geheel door het ijs ingesloten, een daarbij staan»
de schuur is reeds ingedrukt.
Zondagovond om zes uur was de spanning
tot een hoogtepunt gestegen, want uit Tiel ver»
nam men, dat de Waal was losgekomen en dus
kon men aannemen, dat ieder oogenblik ook
beweging zou komen in de huizenhoog opgestapelde ijsmassa's voor Druten en Dodewaard.

geteisterd.

Schepen in gevaar
Indien het ijs te Druten gaat kruien, zullen
vijf schepen, die in de haven bij de scheeps»
werf liggen, onherroepelijk verloren zijn. Ook
de werf zal dan aan vernieling ten prooi val»
len. Een dertigtal vaartuigen loopt hij Leeuwen
groot, gevaar door den ijsgang verpletterd te
worden. Twee zijn reeds gezonken. Midden op
de rivier ligt in het ijs een ponton van den
aanlegsteiger van de Nijmeegsche boot uit
Druten. Dit schip wordt als verloren be»
schouwd. Ben rijnaak is door het ijs hoog op
den wal geschoven.
Bij Leeuwen is 'n Rijnaak hoog tegenden oever
opgeschoven en men vraagtzich af, wat er op den
duur van terecht zal komen. Andere schepen, op
de werf te Druten, verkeerden in gevaar ieder
oogenblik door de ijsmassa's verpletterd te worden. De meeste waren door de opvarenden
verlaten, maar één schipper was er, die hard»
nekkig weigerde zijn schip in den steek te
laten, waarop zijn dochtertje bezwoer bij haar
vader te blijven, ondanks den aandrang, die
op haar werd uitgeoefend, om een veiliger oord
op te zoeken.

-

spanning in Dreumel
In angstige spanning en met bange vrees
hebben de bewoners van het Maas en Waal»
sche dorp Dreumel den Zondag doorgebracht
Reeds des ochtends in de vroegte verspreidde
zich als een loopend vuurtje de angstige mare
door het dorp. dat de Waal op onrustbarende
wijze was gestegen en dat de was nog steeds
aanhield. De Waal voor het dorp was één on»
metelijke ijsvlakte.
Om twee uur kwam er plotseling beweging
in het ijs en een onmetelijk ijsveld zette zich
in beweging, om met kracht alles om zij te
duwen, dat in den weg kwam. De ijsvlakte op
de uiterwaarden werd opgestuwd en meters
hooge ijsschotsen werden op en over elkaar
geworpen.

Tien schepen welke aan den loswal lagen
gemeerd, begonnen in een uiterst hachelijke positie te verkeeren. Zij werden
meten opgestuwd en dreigden tegen den
dijk te worden verpletterd. Een geluk»
kige omstandigheid was het, dat de ijs»
massa zich slechts zeer traag voortbeEen topstand.
woog, want hierdoor was het den schip»
Bet was hier, dat de rivier een nieuwen top»
pers mogelijk met vereende krachten de
stand bereikte. Was men voor Nijmegen nog
schepen van den dijk af te houden en
eenige decimeters beneden den stand van Januvoor vernieling te behoeden.
ari 1926 gebleven, in welk jaar alle voorgaande
Een groote keet welke «enige meters op
waterstanden waren overtroffen, voor Druten en
Dodewaard bereikte de Waal Zondagmiddag "n den loswal ln het water stond, is door de
stand, dle boven dle van 1926 uitging, zoodat schepen volkomen op zij gedrukt en bijna ge»
het water zoo hoog tegen de dijken aanstond, heel vernield. Eenige schokkers werden met
dat men zooals men dat in de streek typisch kracht tegen een twintigtal onder aan den dijk
aanduidt
„van den dijk af zijn handen in het staande -populieren geduwd, waardoor de
water kon wasschen". En de vrees was zeker boomen werden omver geworpen, met het ge»
niet ongegrond, dat het bij aanhouden van den volg. dat de dijk werd versperd. Het verkeer
was. over de dijken zou heengaan. Maar juist Van Dreumel naar Heerewaarden moest daar»
toen kwam er werking in de rivier bij Tiel en door worden omgelegd. Nadat nog een zand»
openbaarden zich verschijnselen, dat de ijsbar» schuit gekraakt was kwam het ijs tot stilstand.
rlere begon af te kalven en er meer .ruimte" in
Doch toen ging bij Vreumel het water
de rivier kwam. Als gevolg daarvan begon het
water langzaam te vallen, nadat het meer dan weer ontrustbarend stijgen, omdat zich bij
24 uur achtereen, zonder onderbreking, ln snel ltx»sum een groote
ijsdam gevormd had.
tempo was gestegen. Voor de beangstigende be»
Het wassende water begon reeds de kei»
volking beteekende dlt .een lichte verademing.
Men kon rustig gaan slapen, 'n slaap, dien men ders en kamers van de buitendijks gelegen
na allen arbeid meer dan verdiend had.
perceelen binnen te stroomen. In café Kool«enscben in gevaar?
mans liep het water aan de achterzijde ds
De beton- en steenfabriek van de Gebroeders gelagkamer binnen, om door de
voordeur
IWnllef welke zlch op de uiterwaarden te zich een uitweg te banen.
Vooral' dit laat»
Druten bevindt wordt van Zaterdagavond al
geheel door het ijs ingesloten. Indien de rivier «te wekte groote onrust onder de bevolgaat werken, dreigt het gevaar, dat het gebouw
king en riep herinneringen wakker aan de
door het geweld der kruiende ijsschotsen zal
onheilsjaren 1925 en 1926, toen het land
worden vernield.
van Maas en Waal een erbarmelijke prooi
In de fabriek wonen twee leden van bet personeel met hun gezinnen, dle nu geheel van de werd van het water. De bewoners van de
buitenwereld zljn afgesleten, aangezien ook de bedreigde perceelen achtten het geraden
telefoonverbinding verbroken is. Aangezien zich in veiligheid te stellen door hun hui»

—

—

have en goed en vee en naar veiliger oorden over te brengen. Den geheelen middag
trokken de bewoners met bun bezittingen
op allerlei voertuigen geladen voorbij.
Omstreeks vier uur kwam het ijs beneden
den ijsdam bij Rossum langzaam in beweging
en op het moment ontstonden wakken, waardoor men kon waarnemen, dat het rivierwater
met groote kracht over de uiterwaarden stroomde. Hierdoor ontstond eenige verademing te
Dreumel en onmiddelijk daarna trad een kleine
val in. Het losraken van de ijsmassa te Rossum
gebeurde niet zonder ongelukken. Het woon»
schip van den parlevinker Valburg te Rossum,
dat gemeerd lag aan den z.g. Rossumschen 801.
werd met een roeibootje van denzelfden eigenaar meegesleurd naar het ijsveld. De parlevinker was uitstedig en zou gisteravond terugkeeren. Toen wachtte hem de minder aanganame verrassing, dat zijn schuit, met den aanwezigen goederenvoorraad. was verdwenen

Bij Nijmegen
Nu nog een rondblik in Nijmegen. Onze spe»
ciale verslaggever geeft elders in dit blad zijn (
indrukken weer- Hier volgen de feiten:
■'",'.,.
Zoodra Zaterdagavond de rivier hier „open"
was gegaan, was het water, dat toch reeds op
het lage gedeelte stond, gaan wassen met een
snelheid, dat den bewoners de schrik om het
hart sloeg. In allerijl hadden zij de benedenverdiepingen ontruimd, maar het water was
vlugger en nog voor zij have en goed in veiligbeid hadden gebracht, beukte het ijs reeds tegen
de muren en drong het water met ontstuimig
geweld naar binnen. Men trachtte het met belastingen te weren, maar de strijd was wel zeer
ongelijk en
wat maar heel zelden gebeurt
ook op het hoogste gedeelte van de Waalkade.

—

bij de ele«tri«he centrale, kwam het water te
ititfn
Met man en -macht begon men met het aanbrengen van bekistingen leen bleet het water
de baas. maar het was een verbeten strijd en
dikwijls werd men van wanhoop vervuld,
wanneer telken» weer bleek, dat de peUsehaal
met de minuut hoogere standen aanwees. Toen
de 13 meter was gepasseerd
het was toen
al diep in den nacht geworden
vreesde men,
dat alle moeite
zou blijken te zijn.
Met -rassehe schreden naderde men nu den
topstand van het rampjaar 1926 en hier en
daar drong het water de benedenstad reeds
in. zich niet bekommerend om bekistingen en
gesloten coupures. De Steenstraat moest men
zelfs met pompen vrij houden.

ademhalen.

Waterstaat en Defensie besloten dan
ook gistermiddag om den ijsdam te men zich over «e» lot van deze n»ensehen ongeKruiend ijs voor «le groote Waalbrug ie Nijmegen
laten bombardeeren. Hiervoor werden rust maakte, zon vanmorgen om half acht een
eenige vliegtuigen gereed gehouden en ploeg militairen «en poging doen de fabriek zen en boerderijen te ontiiiimen en bun

zwellen. Het bombardement werd nu afgelast.
Dank zij het groote stuk open water voor Tiel
dreven de geweldige ijsformaties. die van den
dam kwamen, snel de stad. voorbij. Een paar
kilometer naar het Westen nabij Ophemert
«tootten de drijvende ijsmassa's echter op het
aldaar.nog vastzittende ijs. zoodat zich een
nieuwe ijsrug ging vormen. Behalve de nieuwe
Ijsdam bij Ophemelt vormde zich ook ongeveer
halverwege Nijmegen en Tiel een dam. Hierbij
komt. dat het water van de Waal nog steeds
bleef wassen en op eenige plaatsen een peil
bereikte, dat het ergste voor den dijk en de
volders doet vreezen:

—

Zondagmiddag zagen de tallooze bezoekers
van elders een zonderling schouwspel. Over
de geheele lengte van de kade lagen de zware
ijsblokken in de grootst mogelijke wanorde
verspreid, waar het water reeds was teruggevloeid, bleef een dikke sublaag achter en
de huizen zagen er aan de onderzijde van hun
gevels ontoonbaar uit.
Van de Woensdagnacht gezonken stoomboot „Nijmegen V" was vrijwel niets
meer te zien. Tot gisteravond staken de
masten en de schoorsteen nog boven
water uit. maar de voorbijschietende ijsschotsen hadden deze afgesneden en
meegevoerd. Waar zijn zij terecht gekomen? Net antwoord daarop werd ten
naastenbij gegeven door den aanlegsteiger van'de Nedériandsche Btootbootreederij, die eveneens Woensdagnacht
door het ijs was meegevoerd en tusschen
de pijlers van de spoorbrug neergesmakt.
Dit gevaarte was gisteren eveneens weer
op drift geraakt, werd zig en zag over
de rivier geslingerd en verdween daarna
snel den stroom af. Vanmorgen * bleek
het in de vaste ijsmassa voor leeuwen»
Beneden, dat is een afstand van ongeveer dertig kilometer van Nijmegen,
vastgeklemd te liggen.
Rijkswaterstaat kan tevreden zijn.
(Bij den Rijkswaterstaat is men de laatste
weken ook dag en nacht in de weer geweest,
Den geheelen Zaterdag en Zondag en ook gedurende den nacht doorkruisten de ingenieurs
het bedreigde gebied, telkens weer in spanning informeerende naar waterstanden en ijsgedragingen en daaruit mogelijke gebeurtenis»
sen opbouwende. Vooral toen voor Nijmegen
het gevaar geweken was en toen de rivier Zon»
dagmorgen tot Lobith „open" bleek te zijn,
waren zij zeer voldaan.
«Het is zoo goed gegaan, als het maar kon,
zoo zelde ons een der waterbouwkundigen en
hij voegde er aan toe: beter als wij hadden
durven verwachten. Maar het is een winter,
om nooit te vergeten." En zoo is het; de winter
van 1940 zal in de herinnering van de bewoners
van de lage landen tnsscne. de groote rivieren
met een zwarte kool worden aangeteekend en
over jaren en jaren, wanneer nieuwe gene»
Naties de plaats van de huidige zullen hebben
ingenomen, zal men nog praten over de bange
uren, die de ysgang van 1948 veroorzaakt heeft.
■"."'"

Zondagmiddag is het ijs in de Waal bij Opij»
nen. eenige kilometers Oostelijk van de spoor»
brug bij Zaltbommel door een tweetal ijsbrekers gebroken. Zeer velen ook ver uit de om»
geving waren gekomen om van den hoogen
Waaldijk af dit werk gade te slaan. Te enge»
veer kwart voor vier begonnen de sirenes van
debelde ijsbrekers te loeien, waarop de schepen
omdraaien en in de richting Zalt-Bommel opstoomden. Eenigen tijd later hoorde men een
dof gekraak en kwam er beweging in het ijs.
Zware ijschoUen botsten tegen de dijkglooiing.
Men zag, dat een schokker, welke in de rivier

J.VERWIK.
Architect

HOROWITZ
OVER PIAJNOIVIUZIEK
De nieuwe muziek zelden
als pianospel gedacht
'Vwdimir Horowitz is na een langdurige at»
wezigheid in Amerika teruggekeerd. Zooals men
weet heeft hij twee jaar lang, tengevolge van 'n
operatie, volkomen rust moeten nemen van zijn
optreden in het openbaar. Dit had hem zooveel
goed gedaan, vooral geestelijk, dat hij tot een
vertegenwoordiger van de Nieuw Vork Tunes,,
die hem kwam begroeten, zelde, dat men soms
bijna naar een ziekt», „mits niet al te erg", zou
verlangen, om zich eens geheel en al bulten de
kunst te kunnen plaatsen en er een nieuwen
kijk op te krijgen.
Zijn smaak was veranderd. Vroeg men hem
wat hij als bet grootste planoconcert beschouwde. dan antwoordde hij aanstonds: Brahms in
B-mol. Ook hadden in de laatste jaren de sonates van Beethoven hem sterk aangetrokken.
Maar hij zou niet dikwijls probeeren, ze voor
het publiek te spelen. Beethoven schreef, vond
hij, slechts voor de piano en ten deele daardoor
blijft de muzikale gedachte voor veel luisteraars onbereikbaar. Brahms daarentegen
spreekt, ook in kleine werken, dadelijk meer
aan. Horowitz vond het voorts niet onnatuurlijk. dat hij niet graag meer Llszt speelt dien
hij vroeger vereerde, ja aanbad. „Ik kom niet
meer in denzelfden geest tot hem als voor enkele jaren", zeide hij.
En nu volgt een grappige bekentenis. «Lang
heeft het geduurd, voor Ik ln Beethoven kon
doordringen. De pianomuziek van Grieg echter
heeft mij aanvankelijk betooverd. leder moet
zich ontwikkelen op zijn eigen manier. Hij behoeft dat niet te vergoelijken en zeker geen bewondering te veinzen. Elk levensjaar ontdek ik
nieuwe muzikale vergezichten of zie ik vroegere scheppingen in een nieuw licht En zoo
moet het zijn. Dat zijn de avonturen van een
kunstenaar temidden van zijn groote meesters".
Op de vraag of Horowitz bij de nieuwe muziek iets vond. dat hem het spelen waard leek.
antwoordde hij: Misschien zal men het mij
kwalijk nemen, maar ik heb bijster weinig
pianomuziek gevonden, sinds den tijd van De»
bussy en Navel, die mij aantrekt of mij het
spelen bijzonder waard schijnt De nieuwe muziek wordt zelden als pianospel gedacht Zij la
voor het grootste deel „geometrisch" wat de
componisten „liniair" noemen. Men schijnt niet
goed te beseffen, dat ook het componeeren voor
de plano scheppen moet zijn. En bet is alsof de
meeste moderne componisten de plano als een
hakkebord beschouwen, als een instrument, al»
leen voor toccata's.
«En dan schrijven zij geen groote composities
maar korte stukken, natuurlijk omdat de uitgevers dle vragen. Korte werken zijn plezierig
en noodlg en veel gemakelijker te maken dan

Mr W. 1.. A. Collard.
raadsheer van het gerechtshof te
's-Gravenhage, die, zooals wij hebben gemeld, is overleden
lag door de zware schollen werd meegevoerd

om vervolgens, als ware het slechts een blik»
ken doosje, tegen den dijk in elkaar te worden
gedrukt. Ook zag men midden in de ijsschollen
een zandschuit drijven, welke met den stroom
werd meegevoerd. Na ongeveer een uur was het
ijs met den stroom weggevoerd.
In de omgeving van de steenfabriek te
lleeselt, die aan de rivier gelegen is. zijn de
oevers volgeloopen. Br heeft zich een ijsdam
gevormd waardoor de toegang tot de fabriek
versperd is, zoodat deze geheel geïsoleerd is.
Bij het Orlelsche veer.
Het ijs op den Rijn tusschen Wageningen en
Heteren zit nog muurvast, evenals van Drie!
tot Arnhem. Bij het Drielsche veer heeft zich
een ijsdam gevormd tot ongeveer twee meter
boven de oppervlakte. Door het hooge water
zijn de zomerkadea overgeloopen en is het
thans een ijsmassa op de uiterwaarden tot den
Rijndijk. Een viertal steenfabrieken is geheel
geïsoleerd. Be fabriek van de firma Xorevaar
en Terwindt te Driel loopt gevaar, indien het
opschuivende ijs zijn weg zoekt over de uiterwaarden langs den ijsdam heen. Op aanraden
van den burgemeester van Heteren heeft een
vijftal gezinnen, wonende bij deze laatste fabriek, hun woning verlaten met medeneming
van het vee.
Sinds Zaterdagavond is de dljkwacht ingesteld om mogelijk gevaar ten Oosten van h,
Drielsche veer terstond te kunnen rapportee-

ren.
De Boven-Rijn ijsvrij.
Zondagmorgen om 12 uur vernamen wij uit
Lobith en Millingen, dat in den nacht van Zaterdag op Zondag de boyenrivier van den Rijn
rustig is open gegaan. De ijsschollen zijn lang»
zaam afgedreven, zoodat des ochtends reeds
een breede vaargeul was ontstaan.
In den loop van Zondagochtend kwamen de
eerste twee schepen weer uit Duitschland te
Lobith aan. Zij konden ech.ter, doordat de
steigers verdwenen zijn en langs de oevers nog
veel ijs ligt. nog niet meren. Om 12 uur Zondagmiddag stond het water, dat dalende is,
twintig centimeter onder de Lpijksche overOp de
laat, zoodat deze niet meer werkt.
scheepswerf van Bodewes te Millingen wordt
het water weggepompt Hier is alle gevaar geweken. Ook de schepen achter de krib bij
deze werf zijn buiten gevaar.
De ongeveer 208 schepen in de vluchthaven
van Lobith zitten nog vast. De mogelijkheid
bestaat, dat door het vallen van het water nog
eenige schade zal worden aangericht, doch ook
hier is geen groot gevaar meer aanwezig. Men
verwacht, dat de bovenrlvleren thans spoedig
geheel ijsvrij zullen zijn en dat de scheepvaart
weldra zal kunnen worden hervat.

Geestelijke poëzie

Kunst en Letteren

—

1

Maar grillig is de natuur e» grillig zijn
de rivieren, want juist toen het water de
Steenstraat instroomde kwam de was tot
staan en nog geen kwartier later begon
het water te vallen en kon men verlicht

RIJKSWATERSTAAT IS TEVREDEN

door het ijs te bereiken om de twee families in
veiligheid te brengen. De soldaten «adendaarbij gebruik maken van een roeiboot, waarmede
se trachten vla de geulen door de "ijsvlakte
heen te dringen.
Zondagavond om elf uur was de toestand te
Druten tamelijk precair. Nadat de rivier in de
eerste uren van den nacht van Zaterdag op
Zondag drie centimeter per uur was gewassen
en na vier uur zelfs een stijging vertoonde van
een halve meter per uur, werd tegen Zondag»
middag drie uur, toen het peil vrijwel constant
bleef, een waterstand bereikt, welke overeen»
kwam met dien van 1926, in welk jaar het land
van Maas en Waal door den watersnood werd

AVONDBLAD C
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Gevaarlijk was vooral, dat het water boven
den Ijsdam door het wassen een peil bereikte,
dat hooger is, dan dat tijdens den watersnood
van het jaar 1928.

werden langs den dijk maatregelen genomen, waarbij o.a. aan bewoners van
huizen langs den waterkant bevel werd
gegeven de ruiten te openen, zoodra de
vliegtuigen zouden komen. Besloten was
om het bombardement van den gewei»
digen ijsrug, die dwars over de rivier
liep, om 4 uur te doen plaats hebben. Om
8 uur echter kwam er plotseling eenige
beweging in den ijsdam en kort daarop
begon deze af te brokkelen.
Onder den enormen druk van het steeds gewassen water boven den dam was deze be-

—

Lili Krans, die morgenavond in den
Kon. Schouwburg drie pianoconcerten

van Mozart zal voordragen onder
leiding van Bertus van Lier.
een lang toongedlcht, waarin een aantal denk»
beelden ontwikkeld en in verband gebracht
moeten worden. Dat deden vooral de pianocomponisten van de negentiende eeuw, die in groo»
ten vorm en romantischen stijl schreven. Hun
muziek vraagt een groote zaal en een krachtig

instrument".
Horowitz erkende, dat weliswaar ook een
meester als Ghopin korte werken, naast groote

composities, heeft geschapen. Maar hij geloofde
niet, dat een modern gehoor een program zou
dulden, dat alleen uit preludes, mazurka's en
kleine studies van dien meester bestond, hoe
groot hij ook is.
NEUMARKIN PALESTINA
De Mij Zeebad Sebeveningen heeft een telegram van Huberman uit Tel Aviv ontvangen,
waarin hij meedeelt dat de eerste vier concerten, door Neumark ln Palestina gedirigeerd, een
groot succes zijn geweest voor den Schevenlng»
«hen dirigent

IVONEEL IN SCALA.
De directie van Scala deelt mede, dat wegens

verbintenissen elders de opvoeringen van „Het
Teeken des Krulses" tot Donderdag
15 Februari a»,. «Men plaats hebben.

Causerie door Jacqnes Bénoit
Bij gelegenheid van de opening der Voorjaarsexpositie in de „Vereenigde Haagsche
Studio's" te Rijswijk, heeft de dichter »acques
Bénoit jl Zaterdagavond een causerie gehouden over „Geestelijke poëzie.
De verschillen in hun waarde latend, die ontstaan uit de persoonlijke verhouding van eiken
schrijver tot het hoogere, definieerde spr het
wezen der geestelijke poëzie als:, de positieve
dichterlijke uiting der Godsbeleving van hem.
die haar schept Zij kan slechts voortkomen uit
waarachtig geestelijk leven en uit volkomen
dichterschap. Waar God ontkend wordt is geen
plaats voor geestelijke poëzie. Zelfs in kerkelijk-georiënteerde kringen zal als de bezieling
verslapt de geestelijke poëzie haar karakter
verliezen. Bij de hernieuwing van het artistiek
en geestelijk bewustzijn, kort na den vorigen
oorlog, droegen de katholieken het leeuwendeel bij in de herleving der geestelijke poëzie. Deze hernieuwing heeft zich in den loop
der jaren nog gezuiverd van bijkomstige elementen, zoowel religieus als artistiek. Toch lijkt
ook de katholieke poëzie in onze dagen nog te
zeer doordrenkt van een romantische sfeer, die
iets ontneemt aan de werking van het loutere
zieleleven. dat er de geestelijke basis van moet
zijn. Mogelijk zullen komende tijden nog dieper
voren in den zieleakker van de dichters moeten snijden, om het geestelijke lied aan waarheld en diepte te doen winnen.
Na de opening der expositie, die werken om»
vat van W. Straatman. Justin v. d. Port lüdm
Wingen. Vj. Pejic, Th. Bitter. Jef Last L. Bauer.
E. von Selunledeberg. G. Brinkgreve en K. de
Kruljff, werd een demonstratie van schelstee»
kenen gegeven door enkele der aanwezige
schilders, waarbij een toelichting gegeven werd.
die door de genoodigden met opmerkzaamheid
werd gevolgd.
De expositie blijft geopend tot 28 Febr. as.
Van Vrijdag 16 Februari af zal het Groot
Nederlandsch Volkstooneel (artistiek leider
Willem Goossen») het successtuk „De Witte
Non" voor het voetlicht brengen, met Roosje
Kohier in haar creatie als „De Zuster," Willem
Goossens als kapitein Sevèri en Greta Goos»
seus als „De Witte Non." De verdere medespe»
lenden zijn Alex Hoek, Tonny van Otterloo.
Ans v. d. Naaten, Dirk Janse, Lou Poolman e.a.

Het Verbond van Ghr. letterkundige kringen
In Nederland (Kring 's-Gravenhage) houdt
Zaterdagavond 1? Februari in Diligentia een
bijeenkomst, waarin Martha Visser zal spreken
over Anna Byns en Lena van Loon over Jacque»
line van der Waals.
Te Arnhem ls in het gemeente-museum de
eeuwfeesttentoonstelling der
maatschappij
„Artl et Amlcitiae" onder groote belangstel»
ling ook van de zijde der autoriteiten geopend.
De voorzitter der maatschappij prof. Huib Luns
sprak een inleidende rede uit

Dzn80 JAAR

enschrijver

De bekende Botterdamsche architect J. Ver»
heul Dzn. wordt morgen 80 jaar.
Verheul beeft zich. aldus ir A. v. d. Steur, in
het Bouwk. Wbl. Architectura, op "."l-jarigen
leeftijd te Rotterdam gevestigd als architect,
nadat hij zijn opleiding, die hij aan de Rotterdam«>he Academie voor Beeldende Kunsten en
Technische Wetenschappen ontving, voleindigd
had door een 3-jarige studie aan de Polytechnische school, waar zijn leermeesters oa. waren
prol. B. Gugel. A. le Gomte en A. Lacomblé.
Als student behaalde hij op »I»jarigen leeftijd
zijn eerste lauweren, toen zijn ontwerp voor een
Kunstnijverheidsmuseum in een prijsvraag, uit»
geschreven door de Academie, uit 16 ontwerpen
met den eersten prijs bekroond werd. Hij ver»
kreeg hiervoor de zeiden uitgereikte gouden
medaille, benevens een prijs in geld. Later
maakte hij studiereizen door België. Frankrijk.
Oostenrijk. Duit>«hland en Italië en behaalde
verschillende eerste prijzen bij openbare prijsvragen, zooals in 1882 voor de verbouwing van
de Doelen te Rotterdam, in 1883 voor een raadhuis te Bussurn. in 188? voor een buitensociëteit
te Deventer, in 1891 voor de kerk der Ned Herv
Gemeente te Apeldoorn en in 1901 voor de Re»
gentessekerk in Den Haag. Gouden medailles op
internationale tentoonstellingen verwierf hij te
Parijs. Brussel. Amsterdam. Rotterdam en Antwerpen.
Reeds op zeer jeugdigen leeftijd werd hij uitgenoodigd met 3 landgenooten en 6 buiten»
landsche collega's deel te nemen aan de besloten
prijsvraag voor den bouw van een schouwburg
aan de Aert van Nesstraat te Rotterdam.
Gelijkwaardig geacht met het ontwerp van
prof. Giese en Weidner te Dresden. werd zijn
plan voor uitvoering aangewezen. Dit bouwwerk. dat tusschen 1884 en 186? totstandkwam,
beeft nu reeds 53 jaar zijn goede diensten be
wezen.
Het zeer uitgebreide oeuvre van Verheul be
hoort tot de groepen kerkbouw, restauratie»
werken, concertzalen en
banken en
kantoorgebouwen, openbare gebouwen, verder
vele villa's, landhuizen en boerenhuizen.
In het vereenigingsleven heeft hij een plaats
vooraan ingenomen. Ongeveer 25 jaar is hij
voorzitter van de Vereeniging tot Bevordering
van Pabrieks» en Handwerknijverheid geweest,
waarvan hij nu eerelid is met een staat van
dienst van 63 jaar. Sinds 1881 is hij lid der
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
(later B.NA) en in de 59 jaar van zijn lid»
maatschap heeft hij ongeveer 20 jaar zitting
in het bestuur gehad.
Voorts is hij lid van den Raad van Arbitrage
voor de Bouwbedrijven in Nederland en van
de commissie uit den B.N.A. voor de regeling
van geschillen tusschen opdrachtgevers en
architect.
Van vele Rotterdamsche instellingen is hij
bestuurslid geweest en thans neemt hij aan
het openbare leven nog deel als voorzitter van
de Welstandscommissie.
Van 1902 tot 1935 is bij (liberaal) lid geweest van den Rotterdamschen Gemeenteraad
en als zoodanig ook lid van de commissie voor
de Gemeentewerken. Verder lid van de Raadhuiscommissie, algemeen voorzitter van de
Huurcommissie. secretaris van de Commissie
voor het Museum Boymans en lid van een
groot aantal andere commissies.
Vooral het laatste 10-tal jaren, sinds hij
wegens zijn leeftijd niet meer als vroeger de
architctenpraktijk beoefent, heeft hij zich met
zijn assistent Molendijk geworpen op het ver»
zamelen van gegevens van oude schoonheid
in en om Rotterdam. Hij maakte een groot
aantal fraaie aquarellen van oude hoerenhofsteden, van oude inrijhekken, poort- en woonhuisingangen in Zuid-Holland. Zoo ontstond
een belangrijke cultuurhistorische verzameling,
waardoor op fraaie wijze gegevens van, nu
reeds. 460 onderwerpen zijn vastgelegd.
In een tiental boekjes, waarin bovenstaande
onderwerpen geïllustreerd worden behandeld,
heeft hij deze verzameling nader tot het pu»
bliek gebracht Het eerste en meest bekende
van deze uitstekende boekjes is wel Oude
Boerenhofsteden in Zuid-Holland en van de
reeks noemen we verder nog Merkwaardige
oude bouwwerken aan het Jaagpad van Over»
schie naar Delft en Merkwaardige oude inrijhekken, alsmede poort- en hoofdingangen uit
de XVHe, XVIHe en XlXe eeuw in en om
Rotterdam, waarvan weldra een tweede deel
zal verschijnen. Voorts verschenen van zijn
hand een 6-tal boekjes over oude. nog bestaan»
de kerken te Rotterdam, een over den architect Jan Giudici en een over het vroeger in
Rotterdam bestaande Aesthetlsch Genootschap.
In het Rotterdamsche Jaarboekje heeft hij
geschreven over Oude boerderijen aan den
Dordtschestraatweg in de gemeente Rotterdam
en over de voormalige vleeschhal aan de Ge»
dempte Botersloot te Rotterdam.
Verheul is ridder in de Orde van OranjeNassau, officier de I'lnstruction Publique en
in de orde van verdienste voor Kunst en Wetenschap van Saksen-Meiningen.
In Den Haag heeft hij gebouwd de Regen»
tessekerk (1901) en de Wilnelminakerk (1906),
de Electrische Centrale op Scheveningen (1903)
en verbouwd De Twee Steden (1890).
Op ??-jarigen leeftijd is te Keulen overleden
de beroemde oratorium, ballade- en liederzanger Karel Rost
Albert Schweitzer is 65 jaar geworden,

In de Berlijnsche Philharmonle werd onder
leiding van Knappertsbusch voor het eerst uitgevoerd een „dans-suite voor orkest" van den
65-jarigen componist Clemens von Franken»
stem.
Ook dit jaar zullen te Weimar van 10 Juni
tot 5 Juli „Festspiele" gehouden worden.
De toegangsbewijzen voor een bijzondere
opvoering van „Hamlet" met Gustav Grund»
gens in de titelrol in den Staatschouwburg te
Berlijn waren twee uur na de aankondiging
reeds uitverkocht

De gemeente HaUe heeft op de tentoonstel»
ling van plastieken en teekeningen van den
beeldhouwer prof. Klinisch drie plastieken aangekocht nl. Sommertag. In Wind und Sonne en
Bliek ms Weite.
Twee plastieken zullen in een openbaar park
worden geplaatst het derde in een gebouw.
CONCERT EN THEATERGIDS
Op 28 dezer zal in den Koninklijken Schouwburg een dansavond worden gegeven door
Corrie Hartong en haar dansgroep.
Uitgevoerd zullen worden solo» en groepsdansen naar muziek van Ljadow. Respighl,
Rossini e.a. De begeleiding berust bij Gert van
der Steen.

NIEUWE KALENDER
Wij hebben nog een nieuwen kalender ontvangen, wat laat, maar daarom ook goed verzorgd. Het
is een memorandum-kalender van de N.V. Litho»
gratie v/h. S. Lankhout en Co.. Oen Haag. J. H. van
Mastenbroek maakte voor het schild een mooie
teekening van de regeeringsgebouwen en den Hof-

vijver

in onze stad.
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ca 436 duizend gulden.
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Bankiers-en kassierszaken

ondergang

der firma
In verband met de arrestatie van den
directeur van de firma A. "Ebeling en Co.
te Utrecht kan nog worden medegedeeld,
dat mr lil. H. de Boer de bewindvoerder
aan het einde van zijn rapport in deze
zaak uitgebracht tot de conclusie komt
dat het tekort bedraagt f 435.480H3. Voor
verdeeling zal beschikbaar zijn ongeveer
f 58.000, hetgeen neerkomt op elf procent
Aan 't verslag van den bewindvoerder, uitgebracht in de crediteurenvergadering, ontleenen
we het volgende:
Het bedrijf van den heer J. H. K, handelende
onder de firma Wed. A. Ebeling en Co, is oor»
spronkelijk uitgeoefend door den heer A.
Ebeling. later in firma vorm door diens weduwe
on anderen en tenslotte door den heer K.
alleen. Ofschoon het hoofddoel het commlssionairsbedrijf in effecten was. werden er ook
bankiers- en kassierszaken gedaan. Dit laat»
ste is de ondergang der firma ge»
worden.
De geringe omvang van het in dé zaak geinvesteerde kapitaal maakte het noodzakelijk
bij het geven van eenigszins uitgebreidecredie»
ten of het sluiten van prolongaties tegen effectenonderpand tot herbeleening over te gaan.
Bij koersdaling van de waarden, waaruit dit
onderpand bestond, beschikte de firma niet
over voldoende middelen om geleidelijk en zoo
voordeelig mogelijk de onderliggende posities
te liquideeren.
Indien nu maar elk op deze wijze verleend crediet binnen beseheiden perken
was gehouden, zou een scherpe koers»
daling wellicht nog niet catastrofaal zijn
geweest, althans had dan een grootere
kans bestaan het op elke positie geleden
verlies op den betrokken cliënt te verhalen en in de enkele gevallen, waarin dit
niet mogelijk was, de schade te boven te
komen. Ook was het gemakkelijker geweest bij een plotselinge crisis tot executie van een enkel onderpand over te gaan.
Aan deze richtlijn heeft de firma Wed. A.
Ebeling en Co. zich echter niet gehouden. Een
verlies van f 30.000 op een enkele credietvorde»
ring als thans nog moet worden afgeschreven,
had bij een bedrijf van den omvang van het
hare, niet mogen voorkomen. Maar ook zulke
verliezen had men misschien na de goede jaren,
welke gemaakt zijn, nog kunnen inhalen of althans met de hulp van anderen kunnen dragen.
Wat echter den toestand hopeloos heeft ge»
maakt, zijn met wijlen jhr yon V?. te Den Baag
gesloten prolongatiecontracten, die in 1929 tot
een bedrag van niet minder dan f 574.000 liepen. Toen in dat jaar een hevige flnancleele
crisis uitbrak, en de effectenkoersen snel terugliepen, was het den heer K. niet mogelijk de
positie van den heer von W. op normale wijze
te liquideeren, terwijl deze evenmin in staat
was voor voldoende surplus te zorgen.
Het schijnt dat de heer von W. ha langzamerhand in de jaren 1929 tot 1931 zijn positie
tot f 307.000 te hebben teruggebracht door belollen den heer I». in den waan heeft gebracht
en hem daar jarenlang in heeft gelaten, dat zijn
schuld zou worden aangezuiverd, ofschoon zijn
financieel» toestand, zooals na zijn faillissement
bleek, allerminst reden gaf aan te nemen, dat
er een redelijke verwachting bestond voor de
mogelijkheid tot aanzuivering.
De ineenstorting van de positie-von w". had
een volkomen deconfiture van de firma wed.
A. Ebeling en Co. tengevolge. Zij was in de
verste verte niet in staat het op deze positie
geleden verlies te dragen, dat met de niet betaalde rente tot f 419.459,68 is opgeloopen, op
welk bedrag in mindering moet worden gebracht een eventueele uitkeering uit het faillissement, die echter niet hooger dan ongeveer
één procent zal zijn. Een gedeelte van dit verlies kon weliswaar worden bestreden door
verkoop en bij voortgaande koersdaling wederinkoop van tot het onderpand-von "w". behoorende stukken, welke transactie de gelegenheid
gaf de hierop gemaakte winst te gebruiken
voor de vorming van een reserve voor dubieuze debiteuren. Op deze reserve werd verder bijgeschreven de oplooponde rente. In maximum bedroeg deze reserve in 1936 f 174.198.98.
na welk jaar zij door afschrijving weer sterk
verminderd is. zoodat zij op de laatste balans
voor slechts f 37.715,38 voorkomt. Om haar deconfiture te verbergen heeft de heer K. zijn
toevlucht genomen tot allerlei manipulaties,
welke tenslotte op een catastrofe moesten uit-
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dadelijk.
Hij
staar»
De artist antwoordde niet
de den chef aan en vond geleidelijk zijn zelfbeheersch'ng terug. Eindelijk zei hij kalm: Ik
vermoed, dat je het over die moorden hebt
Slimme knul. zei Taylor.
—Je hebt den verkeerde te pakken, zei
Ik heb Roberts niet gedood, noch
Hillary.
McHalg of Syrona. Ik heb geprobeerd uit te
zoeken, wie het gedaan heeft.
Deze van jou? Taylor hield hem de revelver voor.
Nee.
Ooit eerder gezien?
Dat weet ik niet
Ooit eenzelfde soort gezien?
Hillary knikte.
Zeker.
Hillary wees op een van de detectives.
Hij
heeft er een. Porde er daarstraks mee in mijn
buik.
Je weet wat ik bedoel. Taylor was vanavond niet in een stemming om gekheid te verdragen.
Ooit een dergelijke revolver bij Turner gezien of in het huis waar jij woont?
Hillary stak zijn hand uit
Mag ik? En toen
Taylor hem het wapen gaf, onderzocht hlj he»
nauwkeurig.
Roberts had er zoo eentje. Ik
weet niet of het een '38 was, maar het was een
Smith and Wesson.
Hoe lang geleden?
Laatsten herfst, dat ik hij hem was. Ik gedat ik het ding toen nog bij hem gezien
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heb.

Taylor nam het wapen weer van hem aan en
gooide het zijn assistent toe.
Dinsdagmiddag ben je naar Turner toe-

—

gegaan?

—

-Ja.

Waarom?

loopen zonder eenige kans te bieden op een
volledig of zelfs een aanmerkelijke hersteL
«Nds 1803 eredlele» bij As»s<ercka»»«MO
fin-a's.
Van het jaar 1233 loopen er bij verschillende
An»sterdamsche bankiers cren»eten. waarvan het
onderpand voor een voornaam deel bestond uit
aan cliënten toebehooreode effecten. Deels had
de firma Ebeling deze effecten in onderpand
met het recht van herbeleening. maar voor een
ander de«. bHooren zij tot Lobewaarneming ge»
geven depots. Deze onverkwikkelijke situatie
heeft de positie der firma Ebeling steeds meer
geêmbrouilleerd. Zoo Is het meer dan eens voorgekomen, dat bij de credietgevers voor cliënten
bestelde en door hen betaalde, op eigen naam
gekochte effecten niet werden geleverd en bij"
het onderpand werden gevoegd, omdat dit
bij
het terugloopen van de beurs op een bepaald
oogenblik onvoldoende surplus bood. Hetzelfde
gebeurde meer dan eens met ter conversie of
verwisseling aangeboden stukken.
Ik heb reden aldus de bewindvoerder
eraan te twijfelen of de bijvoeging der
stukken bij het onderpand in de laatst»
genoemde gevallen steeds rechtmatig was
en stel daaromtrent nog een onderzoek in.
Het behoeft geen betoog, dat een en ander
meer dan eens ernstige moeilijkheden heeft op»
geleverd, die weer moesten leiden tot verder
gaande onregelmatige verwisselingen der onder»
panden en tot de vergrooting van de verwar»
ring. welke feitelijk reeds in de positie der
firma heerschte.
Het bovenstaande wil niet zeggen, dat zonder de relatie-von W. de toestan», van de firma
Ebeling rooskleurig zou zijn geweest Ook indien de boedel-v. W. thans honderd procent
zou uitkeeren, zou er nog een belangrijk deficit zijn. waarbij echter in aanmerking moet
worden genomen, dat de transacties, welke de
heer K. heeft moeten sluiten, om zijn deficit
te verbergen, hem ongetwijfeld veel geld heb»
ben gekost
Toen eindelijk de zaak misliep, heeft de heer
E» surséance van betaling aangevraagd, klaar»
blijkelijk om te trachten door een aceoord tot
bevrediging van zijn schuldeischers te komen.
Van een bevrediging door middel van algeheele
betaling zal immers, gelijk uit bovenstaande
blijkt geen sprake kunnen zijn.

—

—

—

—

Koersen iets lager dan Zaterdag
on de
Amsterdamschevalutamarkt
In de wisselmarkt was hedenmorgen niet
veel teekening gekomen. De koersen van de
bekende buitenlandsche munteenheden waren
weinig veranderd, maar vergeleken met de
officieele noteeringen van Zaterdag meeren»
deels toch iets lager.
Oeregeld werd zaken gedaan, maar de
transacties, welke werden afgesloten, hadden
meerendeels betrekking op kleine posten, zoodat daardoor geen stuwkracht in de een of
andere richting kon worden opgewekt.
Tijdens de ochtenduren werden slechts kleine
schommelingen meegemaakt Bet Britsche pond
bewoog zich tusschen 7.474» en 7.4844. Fransche
francs golden omstreeks 4.24. De Amerikaansche dollars waren 1.8844 en op dit peil bleef
het Amerikaansche devies vrijwel onbewogen.
Van liquidaties van eenigen omvang, zooals
verleden week enkele dagen vielen op te mer»
ken, was geen sprake. Vraag en aanbod waren
met elkander in overeenstemming. Belga's
waren 31.66 a 31.70. Twitsersche francs 42.18 a
42.22, Duitsche marken 75.43 a 75.47.
' De Lcandinaafsche deviezen werden als volgt
genoemd: Oslo 42.72%. Kopenhagen 36-574»,
Stockholm 44-821*..

_
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Roemenie heft een uitvoerrecht
van 13 pet op petroleum

Te Batavia verhandelde courante en minder couJan.,
rante fondsen over het tijdvak 10 Jan—
medegedeeld door het Haagsche kantoor van de
Handelsbank. De handel was over het
algemeen zeer gering:
Jav. Hyp. Bank 4 pet 96b. Bl>"!l en Lombok Eleetr.
210b211b.
Mij ?2b 761 74. G-2.8E.0. 215 -14b
Lumatra Electriclteit Mij 28b 211, Bandoengsche
«ininefabriek 4751 4601 4651. Mij t v. d. zak. v/h.
Fucns en Ren» 135 135b140b. Boekhandel Van Dorp
en Co 901. Ardjoena Assam Thee Ondern. 751 70.
120 1201 114%
Bodjong-Dater Cult. Mij gew.
114 111 110b. idem 7 pet cum. pref. 120b. Boekll
Law. Cult. Mij gew. Nieuwe 86 901. Boenga Meioer
Cult. Mij 340b> Dajeuh Manggoeng Landb. Mij
169% 1751. idem 7 pot cum. pref. 120b, Gedeh As»
sam Thee Ondern. 105b 107b110b. Goenoeng Hedjo

Assam Thee Gnd. 140 b142',z, Kerthamanah Land»
bouw Mij 800b. Mandaling Cult. Mij 185b 180b, Pas!r Randoe Cult. Mij 60b. Pasir Lalam Assam Thee
Ondem. 110 l, Siti Ardja Assam Thee Ondern. 93b.
Boemadra Assam Thee Ondem.
100b. Alg. Ind.
Mljnb.» en Expl. Mij 100b 1101. Exploratie Mij «cd.
Indi» 15b 16b 16, Moeara Sipongi 5b 6, Zuid Bantam
Mijnbouw 128', --9% 128 lZ7\'x 1 122% 122 120b 110b.
Batavia Veem 122»'2 b. Indisch Blaauwvriesveem
100 1 90 90b 92»,., Java Veem 120b 125 124b. Tagalsch
Prauwenvéer 255 5271 249b250b 255. Vereenigde
Frauwenveren 120b 122bIllb 120b 122b. Hotel des
Indes 35b, idem 4\'3 pet oblig. 89% 901 90. Grand
Hotel Java 5 pet oblig. ?sb. Grand Hotel Freanger
afgest. 601, idem 5 pet oblig. 94b 95b 96b.
PRODUCTIECIJFERS
Januari 46500 kgt,
Oo s
o r e o-M ij.
petroleum on steenkolen. December 11.731 kgt.

—

——
—

Om Turner te spreken.
Heb je hem gesproken?
Neen. Hij was uit.
Taylor «prak zachtjes.
Maar je bent toch
maar naar binnen gegaan? -e bent bij hem
binnengagaan en hebt de revolver weggenomen,
waarmee je een paar uur later McHaig vermoord hebt
Ik niet, zei Hillary.
Ik ben niet naar
binnen gegaan. Ik heb een tijdje zitten wachten
op de canapé in de hall en toen hij niet thuiskwam ben ik weer weggegaan.
O, toch waar? "Waar wilde je Turner over
spreken?
Alvorens te antwoorden, maakte Hillary zljn
veters los, trapte zijn schoenen uit en bewoog
Ik heb
behaaglijk zijn teenen heen en weer.
je al verleid, dat ik. naar den man zocht die
Daarom ging
Roberts gedood heeft 20» hij.
ik naar hem toe.
Denk je, dat hij Roberts heeft gedood?
Dat heb ik niet gezegd. Ik ging naar hem
toe om te probeeren dat uit te vinden. Hij stelHeb je de verde nu op zijn beurt een vraag:
klaring in do „News" van vanavond gelezen?
Mijn verklaring
Zeker, zei Taylor.
Dan weet je ook. dat ik de jas van Roberts op het strand heb neergelegd. Hillary
Ik heb de
scheen den chef te bestudeeren.
jas daar Maandagavond neergelegd en afgewacht, of er wat zou gebeuren. Dat liet niet
lang op zich wachten. Dinsdagmiddag bracht
de „News" een verhaal omtrent een post»
die zei. dat hij ZenoMc Haig
beambte
gezien
had.
Daarom begaf ik mij
nhon Zwick
direct naar Turner. Ik had hem willen meenemen naar het postkantoor om hem met Mc
Haig te confrontceren. Maar hij was niet thuis.
En daarom ging je maar alleen, zei Tay»
lor en uit zijn toon viel op te maken, dat hij
den artist niet geloofde.
Ja, ik ging alleen. Het was doelloos. Ik
veronderstel, dat ik verwachtte iemand te zullen zien binnenkomen, die de post uit die postbox zou nemen. Dat gebeurde niet. Nadat ik
daar een tijdje had staan wachten, ging ik
naar huis.
—. Je hebt daar du» staan wachten en bent

—

—

—

—

—

——

—

——

—

—

—
—

—

—

trok % aan tot -64., terwijl de 4 pet Funding
"Loan 1114. noteerde. De goede houding werd
weerspiegeld in de blnnenlandsehe spoorweg»
waarden, de belangstelling eoncenireerde zich
hoofdzakeUjl. op gewone aandeelen. Londen
Midland and -lcottish RaUwavs gewone aandoe»
len trokken aan van 154. tot 2144 vergeleken
met den slotkoers van Vrijdag. De preferente
aandeelen werden eveneens zeer goed gevraagd.
Bij de industrieele waarden was bij de leidende
scheepvaartaandeeleneen «boom" waar te ne»
men. sinds men gelooft dat de voorwaarden
voor regulatie van de handelsvloot door de re»
geering gelijk zal zijn aan de gunstige voorwaarden van de spoorwegvergoedingen. Enkele
ijzer» en staalwaarden waren ook goed en
Vickers deden 20/6. Lever Bros en Unilever
waren «enigszins loom op 29/-. Petroleumwaar»
den toonden zich prijshoudend met Koninklijke op 32% en Shell Transport op 323/32.
lilexican Eagle OU lag lusteloos in de markt op
5/74.. Amerikaansche fondsen waren erg kalm.
maar noteerden boven Nleuw»V»rksche pariteit
met U. S. Steel op 74 (73%). Bethlehem Steel
op 96 (95%). Int Nickel op 4? «5441 en Chrys»
ler op 1064. (10644).
Zuid-Afrikaansche goudmijnwaarden waren
prijshoudend. Er doen geruchten de ronde, dat
de Zuid.Afrlkaansche regeering op haar budget
een post zal opnemen voor financleele hulp
voor bepaalde maatschappijen.
Rhodesische koperaandeelen toonden een
herstel met Rhokana H hooger op 94..
Rubberaandeelen handhaafden hun vaste
houding.
Guldens lager.
De Nedériandsche en de Nederlandsch-Indï.
sche gulden waren hedenmorgen lager en kwamen weer op het peil van Donderdag j^. Het
pond sterling liep op van 7544» tot 7.554- to.v.
den gulden en van 7.50 tot 7.51 to.v. den Ned.»
Ind. gulden. De overige koersen in de officieele
lijsten waren onveranderd.
Rubbermarkt gereserveerd.
De schaarschheid aan aanbod en réserves op
de rubbermarkt voor loco en termijn hield ook
heden aan. Loco liep verder A op lot Ish en 1&
s d per Ib.

Wallstreet meldt:

Parijs goed gedisponeerd, doch stil

De technische positie van de beurs

Het u.s. Bureau of Mines deelt mede, dar
de Amerikaansche productie van lood in 1939
495.800 ton heeft bedragen vergeleken met
383.669 ton in 1938. Het zichtbare verbruik
van dit metaal beliep 425.000 ton tegen
339.708 ton, een stijging dus met 25 pet De
Amerikaansche loo»productie uit buiten»
landsche erts was in 1939 de hoogste sinds
1930. Tengevolge van flink gestegen uitvoer en
verbruik zijn intusschen de Amerikaansche
loodvoorraden belangrijk gedaald.
Ind. Tramwegontvangsten.
Nederlandseh-Indische Spoorw e g-M aatschappij '»-G ravenhage.

1940 ontvangster»: reizigers f 95.000 (f 87503); bagage
f2OOO (2.708): bestelgoedfllOOO (7411); ijl- en vrachtgoederen enz. f275.000 (354.679); buitengewone ontvangsten f44.000 (44.977). Totaal f 525.000» (497.678).
uitgaven f268.000» (374.000»). Overschot .157.000»
(123.678»).
») voorlooplge cijfers*

EURNEE EN CO. KEERT 6 PROCENT
DIVIDEND UIT (V.J.7.)
vernemen, zal de directie van het
wij
Naar
bankierskantoor Furnee en Co. te dezer stede
voorstellen over het afgeloopen boekjaar een
dividend van 6 procent aan aandeelhouders uit
te keeren (v.j. 7 pet).

—

Wel,
naar huis gegaan, herhaalde Taylor.
wel! Je hebt niet staan wachten om dan Mc
Halg te volgen en neer te schieten, he? Hij
brulde deze laatste vraag.
Neen, ik ging naar huis. Later dineerde
ik bij Syrena. Ik had een vaag vermoeden, dat
zij iets met de heele zaak te maken had en
probeerde haar uit te hooren. Maar het was
vergeefs. Toen kwam Turner.
Hrennan, die in een leunstoel in een hoekje
had gezeten, stelde de volgende vraag:
Heb je met Turner en zijn ex-vrouw nog
over Roberts gesproken?
Ja.
Reageerden zij?
Turner werd boos en veranderde van on»
derwerp. Het was hem blijkbaar te pijnlijk.
En dat kun je hem ten slotte niet kwalijk
nemen. Niemand spreekt graag over den man,
die je je vrouw heeft afgenomen.
En mrs Turner? Hoe nam zij het op?
Er verscheen een eigenaardige uitdrukking
Ik zou het niet kunnen
op Hillary's gelaat.
zeggen. Ze was uiterst kalm. Ik had hun gevraagd, of zij niet wisten, dat Roberts Zenophen Zwick was. Zij herhaalde wat ze me al
zei, dat ze het niet wist.
meer gezegd had
En Turner zei, dat net hem geen snars kon
schelen wie Zwick was en veranderde van
onderwerp.
Ik zag wel. dat ik toch niets zou bereiken en
ben daarom maar naar huis gegaan.
Taylor hield het in zijn stoel niet langer ult
Hij liep in de kamer op en neer, greep de re»
volver van zijn assistent, tuurde in den loop.
wierp het wapen weer neer en wendde zich
weer tot Hillary.
Dat ls de revolver van
Turner, zei hij, de revolver, waar McHaig en
Mrs Turner mee gedood zijn. Denk je, dat hij
hen heeft neergeschoten?
Ik weet het nlet. De artist schoof zijn voeten onder zijn stoel en staarde enkele oogenblikken naar een schilderij aan den muur.
Ik ben er niet zeker van, voegde hij er aan toe.
Er word geklopt en Taylor schreeuwde „bindaar viel
non". Het was weer een detective
niet aan te twijfelen. Hij scheen gegoten in den»
zelfden vorm, welke alle mannen van Taylor
geleverd had
een groote, zware kerel met
groote ooren en een vierkant uitgeschoren nek.

—
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—
—
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aarzelende opening

enilUsrine aarzelende opening toonde de beu» later een vaste
houding ln vele groepen bij levendigen handel
in Britsche staatsleeningen en Urmenlandsche
spoorwegsandeelen. 13ritsche ssaatsleeningen
waren veelal 41,— hooger. De o«log»leenlng

—

-verbruik in 1939.

Berlijn vast gestemd.

LONDEN, 12 Febr. Na een

Naar gemeld wordt zou de Itoemeensche re»
geering een uitvoerrecht van 13 pet naar de
waarde gaan heffen op den uitvoer van petro»
leumproducten. Geheel onwaarschijnlijk klinkt
dit niet want de Roemeensche petroleunundu»
strie verkeert in een buitengewoon gunstige positie, daar de oorlogvoerende landen zich als
om strijd van de in dit land gewonnen petroleum trachten meester te maken. Terwijl de
prijzen voor benzine op de wereldmarkt sedert
Augustus vrijwel nergens met meer dan 40 pet
zijn gestegen
voor den Amerikaanschen uitvoer van 45 tot ca 5.75 dollarcent— zijn de
Roemeensche prijzen verdubbeld. Intusschen
blijkt volgens de laatste gegevens van de moni»
teur du Pétrole Roumain. de productie in Roemenie het afgeloopen jaar weer iets te zijn gedaald; deze zou aan te nemen zijn op 6.25 mil»
lioen ton. tegen 6.61 millioen ton in 1938. Eenige
jaren geleden bedroeg deze productie, namelijk
in 1936. nog bijkans 9 millioen ton, waarvan
toen ca 7 millioen ton werd uitgevoerd, terwijl
de uitvoer over het afgeloopen jaar niet meer
dan 4 millioen ton zou hebben bedragen. Het
leeuwenaandeel der afzonderlijke producties
komt voor rekening van de Astra Romana, de
dochteronderneming van de Koninklijke, welke
ongeveer 1.4 millioen ton heeft bedragen. Onder
Engelschen invloed staan dan voorts OH. nog de
Steaua Romana. met een productie van % millioen ton, en de groep Unirea met een productie van een half -nlllioen ton. Bij den uitvoer
heeft Duitschland uiteraard groote belangen en
in dit land zal het uitvoerrecht dan ook wel
met weinig ingenomenheid zijn begroet. De geringe activiteit op de Amerikaansche petroleum»
markt zal men intusschen wel moeten toeschrijven aan de geringe activiteit.aan de voornaamste oorlogsfronten. Men kan nu eenmaal niet
al maar doorgaan met het opslaan van benzine
en petroleum en het verbruik voor oorlogsdoel»
einden is tot nu toe zeer spaarzaam geweest
Komt hierin geen verandering, dan is het zelfs
zeer de vraag, of de petroleumprijzen wel gehandhaafd kunnen worden.

Amerikaansche loodpruductie en

BEURS VAN BATAVIA

Londen vast na

verdubbeld.
metAmerika
Groot verschil

Amerika verkoopt tin aan Rusland
Thans wordt bevestigd, dat de ver." Staten
een groot gedeelte van de tinaankoopen,
tijdens de eerste oorlogsmaandentot zeer hooge
prijzen door dit land gedaan, aan Rusland
hebben afgestaan. Van den Arnerikaanschen
tinuitvoer in Januari van niet minder dan
2000 ton moet het grootste gedeelte naar Rusland zijn gezonden, nadat van den uitvoer van
tin in December ad 1230 ton ca. 840 ton voor
Rusland was bestemd.

AVONDBLAD C

Buitenlandsche beurzen.

Prijs van dit product is reeds

"Net baisse belang op de Nieuw Yorksone effectenbeurs beliep op 31 Januari 455.000 aandeelen tegen
282,000 op 29 December 1.1. Aandeelen 17. S. Steel
hadden de leiding, General Motors toonden een
filnke vermeerdering, terwijl aandeelen Bethlehem
Steel iets zijn verminderd.
De l?ransche regeering heelt een order geplaatst
voor 280.000 ton koper voor prompte levering tegen
S
t. o. b. Nieuw Vork.

—

—

De Zaterdagavond in de
FranscheKamer geblekeneenstemmigheid heeft
ter beurze een uitmuntenden indruk gemaakt en
de artikelen, die de buitenlandsche neutrale
pers hieraan gewijd beeft worden met waardeering besproken. Reeds bij de beursopening is
waar te nemen dat de terughoudendheidvan het
publiek en den beroepshandel iets verminderd
is. De makelaars hebben kooporders ontvangen,
die, al zijn ze tot dusver van bescheiden af»
meting, bij de schaarsohte van het aangeboden
materiaal de noteeringen gunstig beïnvloeden.
De aangenamere opvattingen komen vooral
tot uiting op de lokale markt alwaar de renten alle traditioneele winst boeken. Van de
staatsleeningen met wisselkoersgaranties steeg
de 4 pet 1925 van 185.30 tot 186.20. De groep der
banken was tamelijk geanimeerd, bij betere
koersen vooral het aandeel Bano.ue de France
(plus fr 110), Crédit Dvonnais (plus fr 21).
In de afdeellng der electriciteitswaaiden trok
het aandeel Comp. Oéneral dlllectricité dé aandacht Dit fonds (1890) liep bij de eerste notee[- ring
fr 115 boven het vorige slot op, 'in verband
met de aankondiging van een bonusuitkeering
van een nieuw volgestort aandeel en twee oude.
Van de chemische aandeelen stegen St Gobain
fr 15 tot 2340. Pechiney fr 23 tot 1737. De steenkolenmijnen lagen eveneens beter in de markt
Tonkins liepen op van 2440 tot 2465.
In de buitenlandsche groepen was de tendens
over het algemeen beter, al werd het hier later
eenigszins onregelmatig. Trouwens, het koerspeil liep voor de lokale fondsen rniddenbeurs
eveneens licht terug. De aandeelen "Zuezkanaal
trokken fr 135 aan, de koperwaarden wonnen
terrein onder leiding van Rio Tintos. Van de
Egyptische fondsen kwamen het aandeel Crédit
Tonder Egyptien van 3530 op 3565, S»I»?. noteerden 1669 tegen 1645, Norsk Hydro's gaven
fr 20 prijs (1775). De goudmijnen waren vast
gestemd voor Randmines: 1478—1437, Geduld
1548 tegen 1528, East Geduld 2165 tegen 2150.
De Mexicaansche staatsfondsen lagen beter in
de markt Van de Amsterdammers avanceerden
onderaandeelen Koninklijke fr 30, Philips brokkeiden een weinig af, terwijl H.V»4.» onveranderd 45600 noteerden. Na 1 uur had de handel
weinig meer te beteekenen.

PARIJS, 12 Febr.

.

Kiespijn?

—

M

We hebben hem hier, zei de nieuwe ver»
schijning.
Hij gaat te keer als een gek. We
hebben hem van een fuifje weggesleept en dat
maakte hem razend. Misschien kun je hem be»
ter meteen even te woord staan, chef?
Hij kan wachten, zei Taylor. Dan keek hij
Hillary aan en veranderde van Idee.
Ik zal
met hem praten. Hij begaf zich naar de deur.
maar keerde zich daar nog even om.
Ik kom
zoo terug, snauwde hij.
Ik ben met jou nog
niet klaar.
De artist luisterde niet, of als hij wel luister»
de, scheen hij er niet om te geven, want hij zat
naar het schilderij aan den muur te staren
een buitengewoon slecht stuk van drie jonge
maagden in losse tule jurken, dle harpen bespeelden
en zijn gelaat was somber en oud.

—

—

—-

—

—

HOOFDSTUK 24.
Turner was woedend. Zijn gelaat was hoogrood gekleurd en hij zag er uit, of hij met het
grootste pleizier den hotelkamer-inventaris en
de beide detectives, die met een verveeld gezicht bij de deur stonden, kapot zou trappen.
Taylor opende het gesprek.
Hou je maar
liever een beetje kalm, zei hij. Al zijn respect
voor den rijkdom en de positie van den tooneelschrijver was verdwenen. Hij toonde Turner de revolver. Deze van jou?
Turner was ofwel verbaasd of bang. want
hij slikte zijn woede in en keek naar het wapen.
Daar is ze mee gedood, vervolgde Taylor.
En daar" is ook McHaig mee vermoord.
Is ze van jou?
Aarzelend nam de tooneelsohrljver de revelver van hem aan en draaide ze in zijn hand
om en om.
Ik weet het nlet, zei hij zachtjes.
Deze revolver staat op jouw naam in de

—

—

——

—
—
registers.
—
fronste het voorhoofd. — Waar

Dan is het de mijne. Hij keek op en
heb je die van-

daan?

——

Taylor wees met zijn duim naar Brennan.
Hlj heeft de revolver gevonden, waar jij ze
in den muur verborgen hebt
Welken muur?
Dat weet je wel. Den voorgevel van haar

Ik

noteeringen eenlgsrins gedrukt door verkooporders, doch aan den -.-deren kant- waren er
eveneens kooporders, welke stijgingen tengevolge hadden. Er was eenige belangstelling voor
e»ectrow»«»rden. Over het
waren de
»>««"«»-«»
omvang. Van de
zaken evenwel van geringen
nnjnaandeelen waren 1-4-derus 44. «annesz-ann
44. Ver. Ltahlwerke % pet hooger. Bheimttahl
verloor 44 en lklorkner % pet Borseh bleven
onveranderd.
Bij de Bruinlwolfbndsen stegen Ilse-4»°enus>
scheine 1 pet terwijl van de kali's -"3-Hzdetfurth
% verloren. Farben noteerden onveranderd
17344. Rubber-, linoleum- en brouwerijfondsen
waren nagenoeg onveranderd.
Op den voorgrond traden nog eleetro's. waar»
van AEG 44, I-!»»mever "44 en Qichtkraft 2 pnt
stegen.

Itijksoudbezit noteerde 141 tegen 1414,;
blanco daggeld 2—244 pet; voorts deden Zwit»
sersche francs 55.82. Belga's 4L98 en NederL
guldens 132.45 tot 13250.
KOERSEN VAN EDELE METALEN.
Noteering van H. Drijfhout en Zn.
"edelmetaalbedrijf N.V, Amsterdam.
Aankop Verkoop
Goud:

Goud ft 12 kg
Voor de industrie
Gouden Tientjes
Ponden
Dollar»
Zilver:
Baren ft 32 kg
Voor de industrie

die revolver niet verstopt He heb
gedood.

—
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DIVIDEND CULTUUR
MIJINDRAGIRI
5 PCT (ONV.)
Productiekosten wegens gerlm-en oogst gestegen
Aan het jaarverslag over 1938/39 der Cultuur
Mij Indragiri ontleenen wij het volgende:
De rubberoogst daalde van 1.530.121 halve kg
tot 1..046.471 halve kg. Het is duidelijk dat bij
een zoo geringen oogst de productiekosten
hooger moesten worden. Zij bedragen dan ook
24H3 et per halve kg of 5.44 et meer dan in het
vorige jaar. De opbrengst vermeerderde echter
niet in dezelfde mate. waarmede de geringe
winst op rubber voor 1938/39 verklaard wordt
De gambiercultuur. welke bij tijden verlies
opleverde, heeft zich hersteld en draagt weer
iets tot de ontvangsten bij.
De jaarrekening sluit met inbegrip van het
onverdeelde winstsaldo van verleden jaar ad
f 47.913 met een winstsaldo van f 149.346
(f 156.119). Voorgesteld wordt dit saldo als volgt
te, verdeelen: 5 pet <onv.) dividend, reserve
f 25.000. reserve tegen waardevermindering effectenportefeuilles f 15.000 en over te brengen
op nieuwe rekening f 31.702.
De winst» en verliesrekening per 30 Bept staat
debet voor: bedrijfsonkosten rubber eN af»
schrijvingen f 270.03? (f 316.044). gambier en
afschrijvingen f 64.426 (f 97.387), obligatierente
f 2720 ( f 4280), winstsaldo f 149.346 (f 156.119)
Credit voor: onverdeeld saldo f 47.913
(f 49.059), rubber f 335.105 (f 401-276), gambier
f 91.326 (f 108.274). inkomsten uit effecten en
deelnemingen f 12.185 (f 15-221).
VRIJ LEVENDIGE HANDEL IN
LA PLATAMAIS.
Regeering
via importeurs
de markt
ROTTERDAM, 10 l?ebr. weekbericht van de
makelaars Hagenbeek en van der Schalk.
De omzetten bleven in het algemeen beperkt
Toen aan het begin der week het ingetreden
dooiweder een spoedige hervatting van de bin»
nenscheepvaart deed verwachten is de vraag
voor La l'lata mals ter verladihg, : per wagon
tijdelijk sterk'verminderd, waardoor het aantal
beschikbare wagons vrijwel voldoende was
voor de vraag. Sedert is door de opnieuw ingetreden vorst de toestand weder eenigszins ge»
wijzigd. "Lr valt eenige toeneming van de be»
langstelling voor spoorverlading te constateeren. Behalve in gezonde La "t-lata mals was er
deze week een vrij levendige handel in afwijkende Dualiteit waarvan er diverse partijen
door de regeering via de importeurs aen de
markt werden gebracht.
Overigens valt er omtrent den graanhandel
weinig belangrijks te vermelden.
Inlandsche rogge blijft op bescheiden schaal
gevraagd, terwijl er hier en daar nog eenig
aanbod is van restanten inlandsche haver en
gerst afkomstig van de laatste toewijzingen.
Tarwe voor voeder-doeleinden blijft ge»
vraagd, doch wordt nog slechts sporadisch aan»
geboden.

was

aan

Boter, kaas en eieren
"t»2ID3C«ENDAM 10.Febr. Vrije Veiling 591,
kipeieren f 4.50—5.10 per 100 stuks.
LEID3CHENDAM 10 Febr. Het Wapen van Veur..
14574 kipeieren f 4.55—
23 Heneieren f 4^-4.50
per 100 stuks.

Uitlotingen
5 pet Belgische Fremieleening 1922 serie 83.536
no. 3 met 250.000 frs no. 2 en 5 leder met 100.000
frs. De andere nummers van deze serie, alsmede de
nos der series 125.878 en 158618 met 31250 of 200 lrs.

- —.

Hoe is dat wapen daar dan terechtgekomen?
Taylor was nu erg zeker van zichzelf.
Dat weet ik niet zei Turner.
Je geeft toe, dat het jouw revolver is?
Dat moet wel. Ik had een dergelijk wapen.
Wanneer heb je dat het laatst gezien?
Turner staarde voor zich uit blijkbaar probeerend zich het gevraagde te herinneren.
Ik heb die revolver verleden jaar gekocht en
heb haar toen meegenomen op een jachtpartij.
Ik kan me niet herinneren het wapen den laatsten tijd nog gezien te hebben. Het heeft mogelijk ergens in mijn kamers gelegen.
Je kunt beter probeeren wat nauwkeuriger
te zijn. Taylor haalde een van zijn beruchte
sigaren uit zijn vestzak. Uit een anderen zak
haalde hij een groot mes te voorschijn, knipte
dit open en sneed een flinke punt van zijn
Want je bevindt je in een verdraaid
sigaar.
gevaarlijke situatie, Turner!
Het weglaten van het „mister" scheen hem
veel voldoening te geven. Dit is jouw revolver. Je vrouw heeft je verlaten om er met Roberts van door te gaan. Hij is van .een rots ge»
vallen en het heeft er allen schijn van, dat
iemand hem daar van af gegooid heeft Daarop werd McHaig doodgeschoten, omdat hij den
kerel gezien heeft, die de post uit de box haalde. Dan wordt ook je vrouw doodgeschoten en
in een gat in den muur van haar huis vinden
we jouw revolver.
Het noemen van Roberts' naam scheen Turners woede weer aan te wakkeren. Hij snauw»
Wel, ik herinner me niet,
de tegen den chef:
die revolver na haar vertrek nog ooit gezien te
hebben. Misschien heeft zij ze wel meegenomen. Ik heb er geen flauw idee van, hoe het
ding daar in dien muur is terechtgekomen. Of
wie het gebruikt heeft.
Probeer maar niet onhebbelijk te worden,
zei Taylor.
Daar zul je niets mee opschieten.
Ik begin genoeg te krijgen van deze vervloekte geschiedenis, zei Turner.
Ach, dat is werkelijk jammer, spotte Taylor.
Ik heb zoon idee, dat McHaig en je
vrouw er ook niet bijster mee ingenomen zijn.
Turner sprong overeind en zijn vuisten waren
gebald. Er stonden echter twee mannetjesnut»
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Kaar niet

lU----UN. 1» Febr» Aan het begin van de
nieuwe week wa» de beurs «neer op-ln-lfdtseh
en vast gestemd. In enkele "hoeken werden de
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Radioprogramma
DINSDAG. 13 FEBRUARI
I 1523 en 414.4 a*. AVBO-tné»-».
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'""«'"«"l. 12»-»
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2.45 Knip- en
v**..** vrouw.
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S»«
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MobillsaUetre».
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Ensemble Alfredo 3r«»eialet»l.
~
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HILVERSUM IL 3»L5 SN. -SMO^lli-ieodlng SM
dltiVï S-v-9.15 en
Gramofoonmn»
J
«ek. 1130 Godsdienstig
halfuur. 12.00 Berichten.
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l2»15 "t-RG-Melodisten en solist (12.45—1.10 Berichten ANP en gramofoonmuziek). 2a» Vrouwenuur.
130 Modecursus. 4HO Verkorte opera ..Carme»<gr.pl., 5-» «RG-orkest (5.45—5 i» PeUcltatlebo?oek). 635 Lportpraalje. 7.00 Berichten. 7.15 Cyclus
.-Maar de nieuwe gemeenschap. 735 Militaire mv.
dek. 730 Reportage. BHO Berichten ANP. mededee»
Unge». 8-15 LUdensmeditatle. 9.15 Gramofoonmuziek 930 Stedelijk orkest van Maastricht en solist.
«30 Berichten ANP. 10.40 »tococo-octet (11:00—
U.lO Gramofoonmuziek». 1130—12.00 Gr-rnofoon»
muziek.

ENGELAND. 291 en 449 m. 1230 Orgelconcert.
1230 Jack Hvlto» en zlin Band. 120 Berichten.
130 Dansmuziek. 150—230 Gevarieerd programma.
230 Geiger en zijn orkest. 330 Het
Prize -»ilver"-»rke»t. 430 Causerie ..Telling the
weather". 435 Pantomlne-ultzending. 530 Kinderhalfuur. SHO "tang. «30 Berichten. 635 aoumalistie»
ke causerie. 650 BBCHarmonle-orkest 735 Revue»
programma. 8.05 BBCLchots orkest en solist. 8.40

.Hheöherd

Radiotooneel. 930 Berichten. 935 Nieuws uit
Nieuw-Zeeland. 9.50 Variété. 1035 Gewijde muziek»
1030 Het "Henges strijkkwartet. 1135 BBC»Theater»
orkest. 1220 Berichten.

RAD«».«'ARIS. 1648 m. 12.05 Vioolvoordracht
1255 en 1.05 Fluit en niano. 155 Pianovoordracht.
2.00 Gramofoonmuziek. 255 en 250 Cellovoordracht
320 en 350 Radiolooneet 450 Zang. 550 Radiolllo»
neel. 555 Kamermuziek en zang. 655 ":?->l en
plano. .7»» Orkestconcert. 750 „Garm-n". o "ra.
HOs Ravmond Legrand» lazzorke-t.
.?»"e.Gramofoonmuziek.
120,1220
KEULEN. 455 ln. 550 Gramofoonmuziek 7.40—
850 Leo Evsoldt's klelnorkest. 1050 Gramofoon»
muziek. 11»» Omroepkoor «n -orkest en solist. 1.15
Muzikaal tussenspel. 155 Fooulair concert. Z.45
Omroeporkest en soliste 355 RadiotooneeU 450
Zang. 450 Folkloristisch programma. 520 en 650
Gramofoonmuziek. 7.35 tot sluiting : Zie Deutsch»
landsender.

BRUSSEL. 222 en 484 m. 332 rn : 1220 Gramo.
loonmuziek. 1251 en 150 Omroepdansorkest. 150—
220: 550: 650 en 720 Gramofoonmuziek. 820 Voor
soldaten. 850 Gramofoonmuziek. 920 Omroep»
orkest en soliste. 1050—
Gramofoonmuziek.
484 m: 1220 Gramofoonmuziek. 1250 en 150
Radio-orkest. 150—220 en 6.35 Gramofoonmuizek.
6.50 Radio-orkest. 820 Voor soldaten. 850 .Flatharina"^ opera. 10X15 en 105011»» Gramofoonmuziek.
DEUI«c!HLAI«DSE«DER. 1571 m. 755 Militair

orkest «oldatenkoren en solisten. 8.35

Zang en
gramofoonmuziek. 920 Berichten. 950 Wilfried
Kruger'» orkest (opn.). 1020 Politiek overzicht.
Hierna : Omroeporkest. 11.20 Berichten. Hierna tot
12-» Nachtconcert. 1250—120 Militair programma.

Gemeentelijke Radio- Distributie
Programmal l alle uitzendingen van Hilversum
Programma II alle uitzendingen van Hilversum
Programma

I»
IL

III

850 lled. Brussel. 9.20 Engeland. 11.05 Pauze of,
Div. 1150 Danmarks Radio 'l. 1250 Engeland. 1320
Fr. Brussel. 1420 Danmarks Radio *). 2: 1520 Enge»
land. 1620 Pauze of Div. 16.35 Engeland. 17»»
Danmarks Radio»). 1755 Parijs Radio. 18.15 Pauze.
18.20 Reromünster. ± 19.00 Engeland. ± 1950 Eero»
munster. 2150 Motala. 22»» 51ed. Brussel.
23.05
London Reg.
Programma IV.

-.

8.00 Keulen 820 Parijs Radio. 833 Engeland.
920 Pauze. 930 Keulen. 950 Deutschlandsender.
10.10 Pauze of Div. 11»» Keulen. 1150 Pauze, »-12.00 Keulen. 12.20 Ked. Brussel. «HO «otala»).
± 1450 Deutschlandsender. 1020 Pauze. 165»
Deutsohlandsender. 17.20 üed. Brussel. 1850 Gent.
Rad. Distr. .1050 Parijs Radio. 20.50 Iled. Brussel.
21.05 Parijs Radio. 22.03 Fr.. Brussel.' 23»» Pauze.
»: 23.30 Deutsohiandsender.
-<
gemerkte
De met »)
stations kunnen onder min»
der gunstige ontvangstomstandigheden door andere
vervangen moeten worden.
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FAILLISSEMENTEN
Opgegeven

door afd.

Handelsinformaties

v. d. Graaf en Co N. V., Amsterdam
Uitgesproken :
J. H. van Amstel. comestible», Alkmaar. Cur. mr
B. Crevecoeur. Alkmaar.
S. Koster, landman, Anna Faulowna. Cur. mr C.
A.

de
Alkmaar.
J. Brouwer, manulacturler. Stadskanaal. Cur. mr
H. F. R. Reltsma. stadskanaal.
H. Vos, bakker. Beert». Cur. mr W. N. Veldhuis,

Winschoten.
G. Coumans. landbouwer. Hegge-Lchinnen.
mr 17. Postma, Hoensbroek.
L. van Hees—Keunen, rijwielhandelaar, Elsloo.
Cur. mr J. Kallen, Geleen.
Opgeheven:

J. Th. Bouwman». Hintham: G. Verbeek,
molenaar, Warnsveld; mevr. de weduwe H. M,
Liominis, Rotterdam: J. van der Linden, expediteur, Rotterdam: C. van Stijn, timmerman. Ara»
sterdam: J. W. Th. Hekking. haarden, Nijmegen.
Gedeponeerde uitdeelingslijsten:

Chr. Akkerman,

voorheen notaris. Ooltgensplaat; R. Jousma, groen»
tenhandelaar, Leeuwarden.
In de week van 5 t/m 10 Februari 1940
werden in Nederland 37 faillissementen uit»
gesproken.

ters van detectives naast den chef, zoodat hij
maar weer ging zitten.
Stik! zei hij met veel
gevoel.
Brennans stem verbrak de stilte.
Mag ik
misschien een paar vragen stellen, chef?
Vooruit maar, zei Taylor.
De journalist gedroeg zich heel wat hoffelijker dan de chef. Zijn vraag was echter niet
bepaald het summum van tact. —Wist je, dat
het om Roberts ging, toen je van je vrouw
scheidde?
Buiten verwachting antwoordde Turner eenNeen, zei hij.
voudig op deze vraag.
Nu weet je het wel?
Ja, ik heb het kort geleden ontdekt
Wie heeft het je verleid?
Hillary, niet met evenveel woorden, maar
hij liet zich iets ontvallen, waaruit ik mijn conclusies trok.
Heb je er Dinsdagavond met haar over

—
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—
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gesproken?
Turner knikte en de herinnering aan dien
laatsten avond met de groote blonde vrouw
Ik heb er over
scheen hem diep te ontroeren.
gesproken, zei hij- Zij ontkende ooit iets met
hem gehad te hebben.
ot
Toen je met haar sprak, wist je toen
wist zij
dat Mc Halg dood was? vroeg Bren»

—

—

— —
—

nan.

—

—

ik geloof zij evenmin.
Ik wist het niet
Ik was van het strand gekomen, had gedineerd
en was dan meteen naar haar toegegaan. De
krantenjongens schreeuwdenwel met hun extra»
edities, maar ik schonk er geen aandacht aan.
Brennan bestudeerde het tapijt. Plotseling
vroeg hij:
Had het noemen van Roberts'
naam een bijzondere uitwerking op haar? Ik
bedoel, leek zij geschrokken of ontroerd toen
je het over hem had?
Zij was niet bang om over hem te spreken.
Ik geloof niet, dat ik hem genoemd zou heb»
ben. indien Hillary niet aan ons allebel had ge»
vraagd of Roberts Zenophen Zwick was. Nadat
hij was weggegaan sprak ik haar over Roberts,
maar zij veranderde al gauw van onderwerp
van gesprek. Daarop hadden wlj het over het
huls, waarna, ik wegging.

—

—

(Wordt vervolgd)
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HET VAD««^UW

ONS KLEINTJE KOFFIE
WORDT NIET DUURDER
Opbrengst extra heffing on
benzine zal vermoedelijk
tegenvallen
In ons Ochtendblad heeft men kunnen
lezen van de verschillende heffingen
welke de Regeering voorstelt en die reeds
met ingang van gisteren zijn ingegaan, Dat
zijn dus de heffingen op koffie, suiker en
benzine, drie voor het dagelijkseh leven
vrijwel onmisbare artikelen, waarvan dus

-

worden, dat.de opbrengst
ongeveer met de raming overeen zal

verwacht mag

komen.
Naar wij van bevoegde zijde vernemen, zal
dat echter voor wat de benzine betreft weleens
tegen kunnen vallen. Wat toch is het geval? De
Regeering heeft geraamd, dat de opbrengst van
een heffing van 1,358 cent per Uier benzine in
totaal 7 milUoen in het laatje zal brengen. Hier»
bij wordt dus uitgegaan van een verbruik van
ongeveer 500 millioen liter per jaar.
Maar een dergelijke consumptie zal bij
een prijs van 181» cent per liter vermoe.
delijk wel niet worden gehaald, als men
nagaat dat het maximum verbruik over
een jaar bereikt werd in 1938. n». 559
millioen liter hij een benzineprijs van 12
ft 13 cent per liter. Sindsdien is de prijs
tot 1? cent gestegen en hoewel de cijfers
over 1939 nog niet bekend zijn. wordt toch
in vakkringen aangenomen, dat dit jaar
een daling vergeleken bij 1938 te zien zal
geven. Thans wordt de prijs aan de pomp
18H» cent waardoor een nog grootere
teruggang van het verbruik mag worden
verwacht, zoodat de raming van de opbrengst van 7 millioen gulden beslist aan
den hoogen kant moet worden genoemd
Zooals gezegd is de prijs aan de pomp met in»
gang van gisteren vastgesteld op 18% cent per
liter, aangezien natuurlijk een verhooging van
1.358 cent niet te verrekenen was. zoodat men
tot 1% cent moest overgaan. De prijs kan enkele
verschillen te zien geven van hoogstens een
halven cent naar gelang van aard en plaats van
het bedrijf. Voor de petroleummaatschappijen
moet deze nieuwe heffing als een onprettige
maatregel worden beschouwd, daar hij vrij
zeker een teruggang van de consumptie met
zich brengt
Ons kleintje koffie.
Een van de weinige producten, welke in ons
land nog onbelast waren, was tot nu toe de
koffie, en met een pennestreek is daaraan thans
ook een einde gemaakt En het is niet zoo weinig
wat men er meteen maar opgelegd heeft Men
heeft een opbrengst noodig van 8 millioen bij
een koffie-omzet van 40 millioen kg. hetgeen
dus neerkomt op een heffing van een halven
gulden per kilogram of een kwartje per pond.
Aangenomen kan worden, dat uit een pond
koffie 50 koppen kunnen worden gezet zoodat
op een verdit voor huisgebruik neerkomtkopje
koffie. De
liooging van 'n halven cent per
extra heffing van 15 opcenten op den accijns
op suiker mag hierbij gerust worden verwaarloosd, want deze is voor dergelijke kleine hoeveelheden nauwelijks in cijfers uit te drukken.
Zij zal ongeveer 2% cent per kg bedragen.
dat wij
Hoe staat het nn met ons kopje
buiten de deur plegen te drinken en waarvan
juist bet verbruik in de laatste jaren,(met zijn
-toegenomen aantal goedkoope gelegenheden als
cafetaria's e.d. belangrijk is toegenomen? Wil
hebben deze vraag voorgelegd aan den voorzitter van
den heer Van Hanja, die
zeide, dat zijn vereeniging er nog wel geen beslissing over had genomen, doch dat hij van
meening was, dat deze nieuwe heffingen geen
verhooging van den prijs van een kopje koffie
in de cafés en restaurants met zich zouden
brengen.
De mogelijkheid is echter niet uitgesloten, dat
zij een voorgenomen verlaging van dien prijs
zullen tegenhouden. Daarover zal men zich
echter nog nader hebben te beraden. In ieder
geval beteekenen de beide nieuwe heffingen,
zoowel die op koffie als die op suiker, weer
nieuwe lasten-voor een groep bedrijven, die toch
reeds tot het uiterste is belast.
Wat de cafetaria's betreft, waar juist de koffieprijs zoo bijzonder laag is gesteld, vernamen wij.
dat vermoedelijk ook geen verhooging zal plaats
hebben. Immers een Verbooging met 5» cent is
niet wel mogelijk en ieder verder gaande verhooging beteekent een groot nadeel voor deze
bedrijven.

.

Residentiemeuws
Van huis weggeloopen
en een motorfiets gestolen
Gaven in Brussel een valsche naam op.
Eenige weken geleden werd bij de Voorburg»
sche politie aangegeven, dat twee jongemannen
van 19 jaar, de J. en M., geheeten, het ouderlijk
huis hadden verlaten en zich vermoedelijk naar
België hadden begeven. Naar aanleiding van
deze aangifte stelde de Voorburgsche politie
zich in verbinding met de politie in Brussel,
die er in slaagde bedoelde jongemannen op te

Zij konden worden aangehouden wegens het opgeven van een valschen naam, het
ontbreken van geldige papieren en het dragen
van wapens. Op verzoek van de ouders zijn ze
evenwel na korten tijd op vrije voeten gesteld
en naar Holland teruggekeerd. Thans is ge»
bleken, dat zij voor hun vertrek naar België in
Rotterdam een motorfiets hadden gestolen. Uit
de opbrengst van deze motorfiets hadden zij
hun reisje naar Brussel bekostigd. De Voorburgsche politie heeft beiden aangehouden en
na verhoor op transport gesteld naar Rotterdam. waar zij aan de politie aldaar worden uitSporen.

geleverd.

ALS KINDEREN MET LUCIFERS SPELEN
De motorspuit Archimedesstraat heeft Zaterdag met den kleinen straal een brand gebluschl
in perceel Fahrenheitstraat 370, vermoedelijk
ontstaan, doordat een vierjarig kind mei lucifers had gespeeld, waardoor in een gangkast
hangende kleeding vlam had gevat.

MILITAIREN AMUSEEREN ZICH
Zaterdagavond j.l. was de bovenzaal, van
pension „Du Nord". Keizerstraat 29, Scheveningen. weer geheel bezet met militairen, gasten van Loge Nieuw Leven 9.3 der Internatlo
nale Orde van Goede Tempelieren.
Do vaste medewerker, dienstplichtige Knijn,
pianist-accordeonist, was weer in actie, de
heer B. L H. van Maastrigt uit Rotterdam
bracht hel „Lied van Johanna", welk nummer
buitengewoon in den smaak viel.

—

In den ouderdom van 7? jaar is hier ter
»tede plotseling overleden de heer J. J. Semeyn. die zich tal van jaren op chr'stelijk-sodaal terrein heeft bewogen. Zijn stoffelijk
overschot zal morgen- (Dinsdag! middag om
half drie op de begraafplaats Nieuw Elk en
Duinen worden ter aarde besteld.

BEDROG MET„MELANGE”

van

Waarschnwing
den
Keuringsdienst
De itatriog-dicnst van waren voor het gebied
LravenbsOe schrijft ons.
In de» l»tsten tijd beeft de irenrin«s«llenst
weder ervaren, dal so-nmige n»rUz«Hin«^l«ntleiMtea, die lang» de wilzen bun «ar, veelal per
luto. rondbrengen, bun klanten bedriegen, door
tuin «la -"«i-o-g» en tegen den prijs van dit pro»
.vet. gewone margarine in de banden te stopoen.
Nu mag ais melange slechts winden verkocht
margarine, waarin l»» minste lil pet boter verwerkt la. Alleen op zoodanige mengsels mag de
naam melange voorkomen.
Bovenbedoelde margarinehandelaren leveren
de gewone pakjes margarine, waarop alleen de
aanduiding margarine voorkomt, aan hun klanten. inden melange niet op den wikkel staat,
dan worden daarvoor allerlei verklaringen gezeven, die onjuist zijn.
Ook is voorgekomen. dat een margarinehandelaar de pakjes, even voordat bij deze aan den
klant afleverde, van een stempelafdruk melange
voorzag.
Men zij derhalve op zijn hoede en weigere als
melange in ontvangst te nemen, wat niet van
dien naam is voorzien ut dat een stempelafdruk draagt, welke nog niet geheel is opgedroogd. Uiteraard ls dit bedrog zeer moeilijk te
te ontdekken, zoodat het in het algemeen be»
lang gewenscht is van ongunstige ervaringen
den Keuringsdienst in kennis te stellen.

"

DE KONINGIN IN DE BEGENTESSEKERK.
Onder het gehoor van den emer. pred. ds J.
Henri I»edeboer. heeft H, M. de Koningin gisteravond de godsdienstoefening in de Regen»
tessekerk bijgewoond.

BEVESTIGING Os K.
v.d.POL.
Ds K. v. d. Pol. die het beroep naar de Ned.
Herv. Gemeente hier ter stede heeft aangenomen, is voornemens Zondag 14 April aH. af»

scheid te nemen van zijn gemeente te Wier»
den om Zondagavond 21 April d.o.v. in de
Groote Kerk te worden bevestigd. Hij zal
Woensdagavond 24 April in hetzelfde kerkgebouw zijn intrede doen.
CHR. GEREF. GEMEENTE VAN
's-GRAVENHAGE.
Nieuw tweetal
De kerkeraad der Ohr. Gerei Gemeente van
's»Gravenhage»Oost heeft in de vacature door
het bedanken van ds D. Biesma te Drogeham,
thans een nieuw tweetal geformeerd, bestaande uit de predikanten ds I. de Bruyne te Sassenheim en ds J. P. Geels te Drachten.
Ds Geels is eerder hier ter stede op hèt
tweetal voorgekomen, terwijl ds de Bruyne
zoo juist een beroep aannam naar Deventer.

NET HAAGSCHE TIPPELVERBOD
NIET-ONVERBINDEND.
De Hooge Raad heeft heden hei. cassatieberoep van een vrouwelijke ingezetene van
Den Haag, die wegens overtreding van het bekende tippelverbod bij kantonrechterlijk vonnis tot f 5 boete was veroordeeld, verworpen.
De advocaat-generaal, mr Rombach, had tot
ontslag van rechtsvervolging geconcludeerd,
daar hij het betreffende art 299avan de Haag»
sche verordening strijdig met art 4 der Grond»
wet en derhalve onverbindend achtte.
De Hooge Raad evenwel overwoog OH» dat
art. 4 van de Grondwet zich geenszins verzet
tegen een bij gemeentelijke verordening aan
alle vrouwen, die zich aan prostitutie over»
geven, opgelegde beperking in haar beweging»»
vrijheid, zoomede, dat de vraag of door de betreffende bepaling de daarbij bedoelde vrouwen op onredelijke wijze in haar vrijheid van
beweging worden beperkt de doelmatigheid
van genoemd verbod betreft welke niet staat
ter beoordeeling van den rechter

FILMPROPAGANDA VOOR INDIË
I.N.E.F. en O. en O.
Van het verslag, dat wij Zaterdagavond van
den filmavond van de stichting „Indië in
Nederland door de film" gaven, zijn enkele stukken weggevallen.
Speciaal is niet tot uiting gekomen de
samenwerking welke is bereikt tusschen
de I.V.E»?. .en Ontwikkeling en Ontspanning, waarbij de eerste de leiding bebehoudt en ervoor zorgt dat populaire
programma's worden vertoond.
Van de voortreffelijke kwaliteiten van de kienrenfilm van het echtpaar Wechgelaar vindt
men ook niets vermeld. Kort samengevat komt
ons verslag hierop neer dat we nimmer betere
gekleurde opnemingen hebben gezien

>>>
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I»AT G0l»ll.!»A
de fameuze bandleider en trompettist
komt van VRIJDAG as. als EXTRAATTRACTIE in

"^

CITY

TERAARDEBESTELLING 11. POLAK
Op de algemeene Begraafplaats is hedenochtend ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den gep. ass.-resident H. Polak.
Tot de belangstellenden behoorden o.a. de
oud-gouverneur van Soerakarta de heer J. J.
van Helsdingen, de oud-residenten G. Renardel
de Lavalette. C. Schultz. C. Poortman en W
Doornik, de oud ass.-residenten H. F. van
Hengel en J. F. Oudkerk Pool, ir P. Hövig. oud
wd directeur van Gouvernémentsbedrijven in
Ned. Indië. dr J. K. van Gelder, oud-hoofdingenieur mijnwezen in Indië. J. G Heekman,
gep. onderdirecteur van Landbouw aldaar, de
gep.
hoofdambtenaar L. T. J. Wolterbeek
Muller, de gep. 0.1 ambtenaren J. Capsarl en
J. F. A. v. d. Welde. L. v. Antwerpen, gep
schoolhoofd in Indië. A. van Rossum. oud-planter. F. van Houturn. arts H. F. Ongkiehong. J.
Rottier, oud-leeraar Sted. Lyceum en anderen
Composities van Beethoven. Handel en Mendelssohn stonden op het programma van den
organist.

De heer C. Poortman, oud-resident, heeft
namens de vrienden afscheid genomen van hem.
die ondanks zijn zorgen opgewekt bleef en met
hen heeft meegeleefd, steeds vol belangstelling.
De heer Polak zal altijd in hun herinnering
blijven voortleven als een goed medelevend

mensen.

Tal van kransen zijn vervolgens op het graf
neergelegd.

—

De man, die vorige week <loor de Voorburgsche politie is aangehouden wegens aanranding van een dame in de Paradijsstraat,
heeft een volledige bekentenis afgelegd en is
thans naar het Huls van Bewaring over»
gebracht.
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van den
Ned.Tuinbouwra dvieren

Veilingsvereenigingen

25-jarig beslaan
De kring "Loosduinen, Berkel en Rodenrijs
en verder aangesloten vereenigingen van de
groep Velllng-vereenlgingen van den Neder!»
"Tuinbouwraad, heeft in café Riche zijn 25e
jaarvergadering gehouden. De opkomst was
buitengewoon groot Als gasten waren aan»
wezig oa. de heeren Barendse en Prins voor
den Bond Westland, ir J. Riemen», rijlcstuin»
de heer Middelburg voor
bouwconsulent «nNaaldwijk.
te
den Proeftuin
In zijn openingsrede richtte de voorzitter,
de heer Q. A. Nederpel. zich in de eerste plaats
tot den neer E- Elemme. dle 25 jaar voorzitter
is van de Delftsche Groentenveiling en als
zoodanig dan ook Koninklijk onderschelden is.
Nadat de voorzitter een speciaal woord van
welkom had gesproken tot de gasten, besprak
hij den toestand waarin de tuinbouw verkeert,
voor de tweede maal in ons korte leven in den
wereldoorlog. Een woord van hulde bracht hij
hierop aan den heer A. Klapwijk uit Berkel,
die wegens hoogen leeftijd zich terugtrok, doch
den kring altijd een zeker cachet gaf. de nieuwe
voorzitter de heer Havenaar heette spr. bijzonder welkom.
De secretaris, de heer T. Borst te Leidschen»
dam, gaf hierna het overzicht van de werk»
wijze van den kring gedurende de afgeloopen
25 jaren. Besloten werd op Maandag 28 dezer,
des middags om 4 uur, in de bovenzaal van
café Riche een receptie te houden voor bestuurders-kooplieden, vereenigingen, veilingmeesters en organisatieleiders. Met alg. stem»
men werd tot voorzitter herkozen de heer H.
A. Nederpel uit Loosduinen.
Besproken werden hierna de exportmoeilijk»
heden. Men was van oordeel, dat deze op alle
wijzen moet worden bevorderd ei dat de handel met Engeland weer wordt opengesteld. De
80 millioen sla uit dezen kring is voor het
overgroote deel op dezen export aangewezen,
terwijl ook de kas» en platglaskomkommers
hun aandeel vragen.
De verhouding tot België wordt onbegrijpelijk genoemd, daar wij juist zooveel meer van
België koopen dan er aan verkoopen en de
tuinbouw in 1939 de slagen heeft moeten incas»
seéren.
Nu de clearing met Duitschland een gunstig
beeld vertoont wordt de verwachting uitgesproken, dat de tuinbouw een iets meer nor»
malen handel zal verkrijgen.
Ir Riemens kan thans tot zijn vreugde mede»
deelen. dat alle Kringveilingen collectief lid
zijn van den Proeftuin, welke dit jaar zijn
40-jarig bestaan zal herdenken, waarbij tegelijkertijd het nieuwe laboratorium zal worden geopend.
HAAGBCH GERECHTSHOF VEROORDEELT
40-JARIGE DAME WEGENS GELEGENHEID GEVEN TOT HAZARDSPEL.
De 40-jarige mej. J. C. M. K. was door de
Haagsche rechtbank tot twee maanden voor»,
waardelijke gevangenisstraf plus f 100 boetevér»'
oordeeld, omdat zij aan het publiek gelegenheid
had gegeven tot het spelen van roulette. Zij was
in hooger beroep gekomen, omdat zij ontkende,
dat zij „aan het publiek" gelegenheid tot dit
spel gaf. „Het waren allemaal bekenden," zeide
ze. De president van het Gerechtshof hechtte aan
die bewering weinig geloof. In cafés werd
telkenmale een afspraak gemaakt waar men op
een bepaalden avond zou samen komen. Het was
telkens ergens anders, kennelijk om het de
politie moeilijk te maken de spelers te betrappen.

Op 13 Juli 1938 was te Rijswijk echter een
inval gedaan en er werden tal van speeltafelingrediënten in beslag genomen.
De advocaat-generaal. jhr mr van Asch van
Wijck, vorderde op 29 Januari in hooger beroep
bevestiging van het door de rechtbank gewezen
vonnis. De uitspraak luidde heden: bevestiging
van het vonnis.

DERDE SCHOLENAVOND VAN HET N.J.V
Zaterdagavond jj. organiseerde de Scholendienst van de afd. Den Haag van het Nationaal
Jongeren Verbond de derde van zijn serie bijeenkomsten in het kader van de actie voor eer
„Vastberaden Nederland".
Mej. J. W. Mulder, conservatrice van het
Oranje Nassau Museum, sprak over „De Nederlanders onder Napoleon, en de bevrijding
van ons volk". In 'n vlotte lezing gaf spreekster een beeld van de omstandigheden, die met
het Koninkrijk Holland en de inlijving bij het
Fransche Keizerrijk gepaard gingen, om dan
over te gaan tot een uitvoeriger behandolinp
van den Franschen tijd hier te lande. Daar de
meeste schoolboeken over deze periode een
sterk gekleurd beeld geven, natuurlijk ten nadeele van de Franschen was het voor de vele
jongeren buitengewoon belangwekkend, in een
objectieve beschouwing ook eens de goede kan
ten van het Fransche regiem naar voren
gebracht te zien.
O EN O IN ACTIE
Een compagnie gelegerd in Den Haag heeft
Vrijdag j.l. feest gevierd: een O. en 0.-avond
met bijzondere karakter.
De luitenant is nl. jarig geweest en dat was
voor de geheele Compagnie reden om uiting te
g»ven aan gevoelens van sympathie. Man voor
man wilde zijn deel geven om met een symbolisch cadeau voor den dag te komen. Alle manschappen stortten nu een kleine gift en van
deze muntstukke., werd zuilsgewijze op marmeren voetstuk een bureaulamp opgebouwd,
bekroond door «en schild met de regimenlskleuren.
Dit kunststuk werd den luitenant op den feestavond door de Compagnie in spreekkoor aan»
geboden, hetgeen door hem gaarne werd geaccepteerd.
Aan den feestavond werd belangelooze medewerking verleend door de cabaretière Co Soe»
ters. den humorist Men Stoll. den xylophonlst
Joop Schippers, den heer J. v. d. Ham en zijn
ensemble en door het muziekgezelschap Grauw
te dezer stede.
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DOWOR

Kunst naar Krachten bestaat 20 jaar
De Haagsche Tooneelvereeniging «Kunst naar
Krachten* heeft gisterenavond voor de geheel
gevulde zaal van „De Vereeniging" in de Willenutraat een tooneeluitvoering gegeven, waarvan de haten ten goede zijn gekomen aan de
vereeniging «Dowor Tour <Een goede zaak),
die steeds zoovel doet voor de ontspanning en
veraangenaming van het verblijf van patiënten
in ziekenhuizen, hospitaal en Oud-Rosenburg.
«Kunst naar Krachten" had dezen avond gekozen het spel van avontuur door c°hristien
van Bommel-Kouw en Henk Bakker. „De Eb»
benhouten Olifant**. Tevens gold deze voorstel»
ling voor de competitie van den A»V.D.T. afd.
Den Haag. waarvoor een jury in de zaal had
plaats genomen.
De avond werd geopend met een kort woord
van den heer B. Danser, die dank bracht aan
de aanwezigen en het doel van Dowor Touf
uiteenzette en reeds kon mededeelen, dat een
behoorlijk batig saldo aan deze vereeniging
zou kunnen worden overgedragen. Ook deelde
hij mede. dat met dezen avond tegelijkertijd
het 29-jarig bestaan van .Klunst naar Krachten" werd gevierd. Door de tijdsomstandigheden moest een meer luisterrijke viering achterwege blijven.
Hierna nam het spel een aanvang, dat tot
het einde toe in een zeer vlot tempo gespeeld
werd. Waar hier een jury aan het werk was,
passen opmerkingen niet Alleen mag gezegd
worden, dat het spel van Max Poons, als den
leeraar. ver uitstak boven dat wat van dilettenten mag worden verwacht Aan het einde
werd hij dan ook met bloemen gehuldigd. Toen
het stuk afgeloopen was. kwam de heer H.
Bakker, voorzitter van Kunst naar Krachten,
naar voren om een kort,woord te spreken. Hij
memoreerde, dat een Joodsche tooneelvereeniging in Den Haag het nog nooit tot een 29-jarig bestaan heeft kunnen brengen. De heer
D. de Vries, voorzitter van Dowor Touf. sprak
hartelijke woorden van dank en overhandigde
aan den voorzitter van K. naar K. een berinneringsmedaille.

De voorzitter van A»"S:D.T., de. heer Koert,
en de voorzitter van de Haagsche afd„ de heer
Hartman, spraken ook hartelijke woorden tot de
jubileerende vereeniging en spraken de hoop
uit dat in lengte van dagen de samenwerking
tusschen Joodsche en andere vereenigingenzou
blijven bestaan. Aan de jubileerende vereerdging werden behalve eenige bloemstukken, die
heden naar de ziekenhuizen zullen verhuizen,
een archiefkast en een voorzittershamer aangeboden.
DIESBAL

DER HAAGSCHE STUDENTEN
VEREENIGING.

De elfde Dies der H.S.V. werd Zaterdag jl.

besloten met een besloten bal in Kasteel Oud»
Wassenaar.
In de fraai versierde zaal van het Kasteel verzamelden zich om 9 uur vele H.S.V.-leden mét
hun dames. Na de opening door den praeses
van den Senaat den heer W. B. de Haan, werd
onder leiding van den heer E. R. Smit het bal
geopend met een polonaise. De band „The Pied
Pipers" verzorgde de dansmuziek uitnemend en
na vele attracties was de stemming zoo uitstekend, dat het heel wat werk kostte om bij het
sluitingsuur de zaal te ontruimen.

GEESTELIJK LEVEN. ONTWIKKELING
EN ONTSPANNING.
De deeling Den Haag van den Bond van
Politieambtenaren "in Ned: tot be»
scherming van dieren zal morgenavond
haar achtste algemeene jaarvergadering houden
in gebouw Amicitia, Westeinde. De bondsvoor»
zitter, de heer J. Fremery Kalff, inspecteur van
politie te Amsterdam zal het woord voeren over
„Doeltreffende propaganda".
Voor den Studiekring voor individu"al-Psychologie, alhier, zal op Dinsdag
13 Februari mevr. P. Allmayer spreken over:
„Liefde tot zich zelf, naastenliefde"
in Arbeid Adelt, Noordeinde 92.
De üaagsche Vereeniging van Spiritisten „Harmonia". houdt morgenavond
een openbare bijeenkomst in het Gebouw De
Ruyterstraat 39—41. waar d.- K. H. E. de Jong
zal spreken over „De groote Spiritist
dr E. Mattiesen.
Voor de eerste Nedériandsche Montessorischool zal dr U. W. D. Schenk morgenavond in het schoolgebouw Banaanstraat 15a
een lezing houden over dePsychischeont»
wikkeling van de kinderen.

—

Bij beschikking van den minister van Waterstaat van 9 Februari 1910 is bepaald, dat het
ein'ie van den voorrang op den weg LeidenHaagsche Schouw nabij laatstgenoemd punt
omstreeks 250 m Oostwaarts ld.i. in de richting
Leiden) zal worden verlegd.

Familieberichten
UIT VERSCHILLENDE

DAGBLADEN.

VERLOOFD
T G. v. Rijssel en L. Nossent, Utrecht.
J. C. H. A. v. Stapele en T. v. Rijssel. Utrecht
A Sluis «n R. Senn. Dellt/ZUrlch.
G J. .Lugard en G. J. Schurink. Eelde.
H. Heins en M. v. d. Woude. Rotterdam/Utrecht.
F H. Kuyer en A. Steur. Amsterdam.
Febr.
GEHUWD:
8 O. Granaat én L. ten Doesschot, Amsterdam
IN Ir C. J. de Lussanet de la Sabloniêre en H. v. d.

Werk. Laren.
F«-br.

BEVALLEN:

8 v. Houten-Enger, z.. Bennekom,
8 Mutsaers-Mastboom. .
Tilburg.
8 Paardekooper-Foretay, d., Rotterdam.

Tulnder-v. Teterlng. z.. Heemslede.
Dudok v. Heel-v. Eibergen Santhagens. z..
Amsterdam.
9 De Maeyer-Wosten. z.. Schiedam.
Febr.
OVERLEDEN:
8
9

7 J. B. Pannebakker-Hulsman. 55 j.. Utrecht.
F. J. A. Janssen, wdr 74 1, Breda.
8 W. Sleumer. m. 71 j.. Amsterdam.
8 J. C. S. v. Latum-Stom. «8 j.. Hilversum.
8 J. Spaans, vr.. Bussurn.
8

8 C. J. Wiggelaar, m.g. 54 j.. Amsterdam.
8 H. Snuyl»M!jerson, Apeldoorn.
8 A. v. Essen-Maks. 62 j.. Hilversum.
9 M. Sulman Meyer. d. 6 j.. Heer Hugowaard.

J. SMID

75JAAR

De oudreferendaris en agrarische specialist
J. Smid te Voorburg is beden 75 jaar geworden.
Zoon uit een landarbeidersgezin te Nieuw
Beerta, bezocht hlj daar de lagere school, de
nor-naaischool te Groningen. Werd in 1883
onderwijzer te Winschoten. Vervolgens in Blijham en Hengelo (O.), waar hij eind 189? out»
slag moest nemen om gezondheidsredenen Hij
had toen verschillende akten behaald. nJ. de
lagere landbouwakte. Frnnsch.Dui"»bih en Staat»
huishoudkunde M.O. Daarna was hij enkele
jaren werkzaam bij de Ned. Heidemaatschappij
en onderzocht hij in die jaren ca. de woeste
gronden in Drente. Hierop werd hij commies
bij de afdeellng Landbouw van het toenmalige
Departement van Waterstaat en klom op tot
referendaris, welke functie bij in 1922 neerlegde.
Als referendaris heeft de heer Smid zitting
gehad in de Staatscommissie, voor den land»
bouw 1908 en dle voor de werkloosheid 1909.
Tijdens zijn referendarisschap heeft hij oa.
sterk geageerd tegen een wetsontwerp tot ver»
hooging van de grondbelasting, welke poging,
vooral,mede door zijn toedoen, is verijdeld.
Hij is officier in de Orde van Oranje Nassau
en in de Orde van de Kroon van België.
Typeerend is het dat bij een in 189? uitgeschreven prijsvraag over vrijhandel of protectie, het antwoord van den onderwijzer Smid
met den eersten prijs bekroond werd. In zijn,
in 1922 geschreven boek: „Landbouw en Demo»
cratie", heeft hij scherp zijn ideeën over landbouwvraagstukken geformuleerd. Voorjaar 1931
schreef hij een brochure: „De landbouwcrisis,
onze sociale politiek en het vrijhandelsbeginsel" waarin hij opnieuw de onvereenigbaarheid
van den vrijhandel met de heerschende sociale
opvattingen heeft betoogd.
Toen de landbouwcrisis in 1931 steeds meer
om zich heen greep, werd in sommige kringen
op het platteland het advies van Smid gevolgd
en zoo ontstond het begin van de organisatie,
die thans den naam „Nationale Bond Land»
bouw en Maatschappij" draagt De heer Smid
werd adviseur en is dat nog. Bijna wekelijks
verschijnt in de bladen van de op hem initiatief
gestichte Agrarische Pers r?n artikel van zijn
hand.
Uit waardeering van zijn arbeid is vijf jaar
geleden gesticht een fonds, waaraan zijn naam
werd verbonden. Van de lo»n, door vrijwillige
bijdragen verzamelde f 18000 mag alleen de
rente worden gebruikt voor de scholing van de
plattelandsbevolking zonder onderscheid van
godsdienstige of politieke richting. Dit kapitaal
wordt evenwel onvoldoende geacht en daarom
is ter eere van zijn ?sste verjaardag een poging
gedaan om het aanzienlijk te versterken.
MORGEN ONVEILIG STRAND.
Het strand te Sebeveningen is onveilig op
Dinsdag 13 Februari a.s. tot Katwijk en op
Woensdag 14 Februari tot het Wassenaarsche
Slag van 11.3018 uur, wegens het nemen van
schietproeven.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat bet
strand eerst dan weder veilig is, wanneer de
roode vlaggen, die dé onveiligheid aangeven,
weder zijn ingetrokken.
ERNSTIG GEVALLEN.
Op den Paauwvijver te Wassenaar kwamen
S. en W., beiden uit genoemde gemeente, zoo
ernstig te vallen, dat zij hersenschudding kregen. Nadat" hun de eerste hulp was verleend
zijn zij naar hun respectieve woningen ver»
voerd
TEHUIS VOOR ONBEHUISDEN VERSTREKT
2145GRATISMAALTIJDEN.
Gedurende de week van 2 tot en met 8
Februari verstrekte de Vereeniging „Tehuis
voo> Onbehuisden." de La Reyweg 522, alhier
aan 688 mannen. 14 vrouwen en 49 kinderen
gratis onderdak. Aan deze personen, in totaal
751, werden 2145 gratis maaltijden verstrekt.

Luchtverkeer

Prof. dr ir H. J. van

derMaas

De nieuwe hoogleeraar in de vllegiuighouwkunde aan de T.H.
De tot hoogleeraar in de vlicgtuigbouwkunde
benoemde dr ir H. J. van der Maas is op 19
October 1899 te Amsterdam geboren. In 1919
liet hij zich aan de Technische Hoogeschool inschrijven, waar hij in 1923 als scheepsbouwkundig ingenieur afstudeerde.
Eenige maanden later werd hij bij den Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart (het tegenwoordige Nationaal Luchtvaart Laboratorium)
als ingenieur aangesteld en aanstonds tot vlieger
opgeleid. In 1929 volgde zijn promotie tot doctor in de technische wetenschap op proefschrift
getiteld: „Stuurstandslijnen van vliegtuigen, de
bepaling ervan door vliegproeven en hare beteekenis voor de beoordeeling van de stabiliteit". In 193? werd hij benoemd tot hoofdingenieur bij het Nationaal Luchtvaart Laboratorium.
Prof. Van der Maas bezocht een groot aantal
malen het buitenland, waaronder drie maal de
Vereenigde Staten van Amerika, teneinde
eenerzijds mede te werken aan de beproeving
van vliegtuigen, anderzijds de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart te
vertegenwoordigen als lid van de „Internationale Studlonkommision für den Motorlosen
Flug". Nagenoeg alle vliegtuigen, welke in Nederland sedert 1924 zijn gebouwd en gebruikt,
zijn door hem gevlogen en beproefd en vele
belangrijke resultaten zijn aan de door hem
verrichte waarnemingen te danken.
Verscheidene verhandelingen van zijn hand
zijn te vinden in verslagen van Congressen en
Technisch Wetenschappelijke Tijdschriften van
binnen- en buitenland.
De regeering erkende zijn verdiensten door
zijn benoeming tot Officier in de Orde van
Oranje Nassau.

DE POSTVLUCHTEN
Ui t r e i s:
TORENVALK (gezagvoerder Van Dijk) te
Singapore. 12 Februari te Batavia verwacht,
PELIKAAN (gezagvoerder Smirnoff) te Jodhpoer, 14 Februari te Batavia verwacht.
Thuisreis:
OEHOE (gezagvoerder Viruly) te Basra.
13 Februari te Napels verwacht.

UIT DE INDISCHE BLADEN TOT 29 JANUARI.
BEVALLEN:
Schepers-v. Zljverden. »,.

Batavia.C.
Koets-v. Oordt. z.. Batavla-C.

v d. Guglen-Kammeraat. z..

MEVR. MARGUERITE COUPERUS ZINGT
VOOR DE MILITAIREN.
Mevrouw Marguerite Couperus, de zangeres
van liederen uit alle eeuwen en van alle volkeren geeft Dinsdag 13 en Vrijdag 16 Februari
een concert onder de auspiciën van het Haagsche Garnizoensbureau voor O. en O. voor de
hier gelegerde militairen. Beide concerten worden gegeven In de zaal van den Haagschen
Kunstkring, Lange Houtstraat 7.

TOUF

3

Staal-v.

Eyk.

Stecnmeljer,

-.. Bandoeng.

Bandoeng.

Garoem.

Gabrlelse-Drabbe. z..

Semarang.

Buss-Nooy, z., Socrabaja.
Bojanus-Llndbout. z.. Batavla-C.
Walker, z.. Semarang.

OVERLEDEN:
E Ziesel-la Fontaino. DJokja.
A. E. de Tysüonsk-Nljverbeim. Batavia.

L Dersjant, Bandoeng.
F. Ch. v. Humbeeck, Ambarawa.
G. v. Apcar, Bultcnzorg.

SCHEEPVAART
MijNederland.
Saparnea. thuisreis, te Amsterdam 12

Februari
Bloemfontein. S.J.P.L.. van Bombav 10 Februari
Peelau TeNo. J.K.L., te Batavia 10 Februari.
J. P. ceen. thuisreis, te Amsterdam 10 Februari
lUapia. thuisreis, te Amsterdam 9 Februari
Rotterdamsche Q!«>l/d
Demp», uitreis. 12 v.m. van Snel..
Kerlosono, uitreis, 11-4 pass. Polnl de («alles.
Kola A«oe. thuisreis 11-20 pass Perlm.
Kola Br.toe (J.N.L.) 10-22 van Kaapstad.
Kota Neden (J.N.L.) 11 van Kaapstad,
Rota lVopan, thuisreis, 11-17 pass. Perln».
Tapanoell 12-2 te Rotterdam.
Marken uit 12 te Batavia.

Weerkundige waarnetnijigeii
Weerhaan, veratrefct door de Filiaal -inrichung
van het Kon Ned. Meteorologisch
costituutte Rotterdam
Waarnemingen in den ochtend van 12 Februari

s»»»»»» «ln». *._ »o»u»ge wind.
■_» «--«""«V» «anti. e»^ -t-l-nenl-Mg. «-wd,
H

ma

i

st»in.

De innen zijn getrokken over de plaatsen
«aar de barometer ongeveer even boog staat,
opklimmende met 5 m.bar. Zij zijn doorgetrokken voor standen van 1010 m.bar en hooier en gestippeld voor lagere standen.
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WEEROVERZICHT
van hel K.N.M.I. in de Bilt

SNEEUWBUIEN
Matige tot lichte vorst
Over IJsland heeft zich een gebied van hoo»
gen luchtdruk ontwikkeld met barometerstan»
den boven 1030 tab, dat nog verder in beteekenis toeneemt Ook het maximum over Scandinavië is in den nacht nog toegenomen, doch in
Zuid-Noorwegen daalt de luchtdruk weer.
Na de passeering der storingsfronten van een
minimum over West-Duitschland, bouwde zich
over onze omgeving een vlakke rug van hoogen
druk op. waarvan de as nog juist ten Noorden
van ons land is gelegen. Daardoor ging de wind
opnieuw naar het Oosten. Mede door de nachtelijke uitstraling nam de vorst vooral in de
Oostelijke provincies weer sterk toe. Vliegveld
Twente had hedenmorgen een temperatuur van
—15 graden.
Over de Midden-Oostzee is een stationnair
minimum gelegen. Aan haar Noordzijde stroomt!
zeer koude lucht naar Denemarken. Kopen»
hagen meldde hedenmorgen een temperatuur,
die bijna 29 graden onder normaal is. Op het
Iberische Schiereiland begint de luchtdruk te
dalen onder invloed van een langzaam naar r.et
Oosten doordringende oceaandepressie. Het
maximum over den Halkan. dat zich Zondag
nog snel opbouwde, neemt nu in beteekenis af.
In Roemenie' kwamen ten Noorden van de Kar»
paten zware sneeuwstormen voor. plaatselijk
zelfs vergezeld van onweer. De vorst nam daar
tengevolgevan den aanvoer van Russische koude toe tot —23 graden.
In de Mlddellandsche Zee ontwikkelt zich
over de Golf van Genua een nieuwe depressie.

De weersverwachting, geldig tot morgenavond ongeveer 19 uur, luidt:
. Voor de kuststrook : Halfbewolkt tot
betrokken; sneeuwbuien; matige tot
lichte vorst; zwakke tot matige ver»
anderlijke wind.
Voor het binnenland: Helder tot halfbewolkt; plaatselijke eenige sneeuw; des
nachts hier en daar zeer strenge vorst;
overigens strenge lot matige vorst;
meest zwakke veranderlijke wind.
Eigen mededeehng

—

's-Gravenhage. 11 Febr.
Temp. 8 u. v.m.
19 gr. F.. —7,4 gr. C, 2 uur n.m 33 gr. F.. 0.4
gr. C» hoogste temp. (gisteren) 24 gr. F., —4,4
gr. C, laagste (heden) 16 gr. F» —9.1 gr. C.
Barometer S uur v.m. 761. n.m. 2 uur 761.
s-Gravenhage. 12 Febr.
Temp. 8 u. v.m.
13 gr. F.. —10.6 gr. C, 2 uur n.m. 19 gr F,
7.1 gr. C, hoogste temp. (gisteren) 34 gr F,
1.1 gr. C, laagste (heden) 12 gr. F.,
10.9 gr.
C. Barometer S uur v.m. 765. n.m. 2 uur 766.
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Dinsdag

Licht op: 17 u. 37

—

13 Februari.
6 u. 52.

Stand van de Maan: E.K^ 16 Febr. 13 u. 13.
Zons op- en ondergang: 7 u. 22
1? u. 7.
Maan op- en ondergang: 9 uur
22 u. 50.
Hoogwater te Soheveningen: 5 u. 23 en 17 u. 31.
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Voor Postzegelverzamelaars
Op 4 Februari was het "00 jaar geleden. dat
Carl Michael Bellman. de dichter vat. l"red»
mans Episleln en een van de voorloopers van
het gouden tijdvak van de Zwéedsehe literatuur
geboren werd. Te dier gelegenheid hebben de
Zwéedsehe posterijen twee postzegels met Bcllmans portret uitgegeven, een van S en eer. van
25 ore.

«ET VADERLAND
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AVONDBLAD C

In angstig, spanning wordt do stijging van net water gevolgd.
Rijlurwate-tteat hoeft l»<«r en daar «»l»»-p«ll«n«l«« doen aanbrengen, welke dag m noch» worden gecontroleerd.

Het kruiende ijs heeft gisteren
veel belangstelling getrokken
Een kijkje op de kade te Tiel
U-dammen beletten het geregelde afvloeien van het water,
"waardoor hooger aan de rivieren landerijen overstroomd
raken. Een geïsoleerde boerderij in de buurt van Tiel

Nu het water In de Waal zoo onrustbarend stijgt en vele woningen reeds volkomen geïsoleerd zijn,
worden hier en daar zoo snel mogelijk have en goed in veiligheid gebracht.

Berzins moet voor
genooten voor

eigen landHaraldsenbuigen

Twintig graden vorst, sneeuw
en wind te Riga
KOOPS ELFDE IN NET EINDKLASSEMENT
Op den tweeden dag van de internationale
wedstrijden in het hardrijden op de schaats te
Riga waren de weersomstandigheden voor goede
prestaties zeer slecht Er viel sneeuw «n er stond
wind over de baan. welke het maken van be»
hoorlijke tijden verhinderde. De thermometer
wees thans 20 graden onder nul aan. zoodat het
iets minder koud was dan op den eersten dag.
De belangstelling van de zijde van het publiek
was zeer groot, maar degenen, die gehoopt hadden op een eerste plaats van Berzins in de eindrangschikking, kwamen bedrogen uit Ilnraldsen, die gisteren reeds de 2000 meter had ge»
Wonnen, won op den tweeden dag de 1500 en de
15000 meter, zoodat hem de eereplaat» niet kon
ontgaan. Berzins werd een goede tweede, ter»
wijl Engnestangen de derde plaats bezette op
vrij grooten afstand in het klassement achter
den Let Koops reed ook op den tweeden dag
heel goed en kwam tenslotte op de elfde plaats
terecht Langedijk kon niet geklasseerd worden
omdat hij Zaterdag de 500 meter niet had uit»
gereden. De organisatie was, evenals het vorig
jaar, bij de Europeesche kampioenschappen,

schitterend.

De volledige uitslagen van Zaterdag lulden:
500 meter: 1. Wallace (V. S.) 43,8 sec, 2, Berzins
(Letland) 443 sec. 3. Engnestangen (Noorwegen)
443 sec, 4. Haraldsen (Noorwegen). 44,8 sec, 8. F.
Strods (Letland) 46,7 sec. 6. Blte (Letland) zelfden
tijd. 7. 8 en 9. Staksrud. Wangberg (belden Noor»
wegen) en Tabaks (Letland) allen 47,1 sec. 10
Hedlund (Zweden) 483 sec, 11 Koops zelfden
tijd, 12 Jansson (Zweden) 48,4 sec, 13 I»rummlns
(Letland) 48,8 sec» 14. S. Strods (Letland) 803 sec.
15 lesals (Letland» 81.4 sec. 16. Grantins (Letland)
«53 sec Langedijk en Hagen (Noorwegen) ge»
vallen.

5000 meter: 1. Haraldsen 8 min. 49,6 sec, 2. Ber»
zins 8 min. 50,3 sec.. 3. Tabaks 8 mln. 54 sec, 4.
Jansson 8 min. SSfi sec, 5. Engnestangen 8 min. 59,2
sec^ 6. Wangberg 8 min. 59,5 sec, 7. Staksrud S*
min. 0,2 sec, 8 en 9 F. Strods en Wallace belden 9
min. 7,3 sec 10 Langedük 9 min. 93 sec, 11.
Hedlund 9 mln. 9.5 sec, 12. Koops 9 min. 17.4 sec,
13.Grantins 9 min» 23,0 sec, 14. Krumins 9 min. 354
sec, 15. Bit» 9 min. 37,7 sec. 16 lesals 9 min. 45.7

sec, 17 S. Strods 10 min.
Het eindklassement luidt:

1. Haraldsen 196.444 punten, 2. Benins 196-183
3. Engnestangen 198.087, *. Wallace 199,114.
5. Staksrud 203.020. 6. Wangberg 203.133, 7. Tabaks

punten.

204.000, 8. F. Strods 204,597. 9. Jansson 206.780, 10.
Hedlund 208.176. 11. Koops 210599, 12. Blte 212,787
13. Grantins 216.200, 14. Krumins 217,257. 15: S.
Strods 223.500. 16 lesals 2234)86 punten.

Langedijk en Hoop» zullen nog enkele dagen

in de Lettlsche hoofdstad blijven en naar Woensdag uitkomen ln wedstrijden. Donderdagmorgen
sullen «ij liet vliegtuig naar Stockholm nemen
en des avonds in de Zwéedsehe hoofdstad aan
den start verschijnen.

Godoywil net nog eens over doen
uitgedaagdvoor oen revanche
Joe Louis
De Ghileensche bokser Godoy dle Vrijdag
tegen Joe Louis uitkwam en vijftien ronden
lang moedig stand hield, doch op punten ver»
slagen werd, heeft een revanchewedstrijd ge»
vraagd om te bewijzen, dat de jury geen goede
uitspraak heeft gedaan. Godoy'» promotor, Hl
weill, heeft reeds met Ulke Jacobs over deze
aangelegenheid gesproken.
Tommy Farr, met Godoy de eenige bokser,
die een wedstrijd over vijftien ronden tegen
Louis heeft uitgebokst, verklaarde, dat hij in
het geheel niet venast was door het resultaat
van de match. Toen Farr den laatsten keer in
Amerika was. heeft hlj den Chileen zien bok»
sen.
„Godoy Is een bokser, die met beide handen
zeer hard kan stooten," zei de üngelsche bok»
ser „en door zijn handig systeem van verdediging is het moeilijk hem te raken."
Farr deelde voorts mede, dat de overwinning
van Louis geen invloed zou hebben op den
revanchewedstrijd tusschen Louis en hemzelf.

2000 meter: 1. Haraldsen S min. 2,7 sec, 2. Ber»
Zins 8 min. 6.8 sec, 3. Engnestangen 0 mln. 8,4 sec»
4. Staksrud 5 min. 11,1 sec 8. Wangberg 8 min. 11,7
zomer
sec., 6 Hagen 8 min. 12,6 sec. 7. Wallace 5 mln. 183
sec, 8. F. Strods 5 mln. 16.8 sec, 9 Tabaks 8 min.
Limburg, Assen en Zandvoort.
17,2 sec. 10 Jansson 8 min. 20.2 sec, 11. Hedlund
In een onder voorzitterschap van den heer
5 min. 20.7 sec, 12Langedijk8 min. 21.6 sec»
13. Grantins 5 min. 22 sec, 14. Koops 8 mln. 283 Van Twist gehouden vergadering van de sport»
sec, 15. Blte 5 min. 243 sec, 16. Krummlns 8 mln. commissie van de I».NHI.V. met enkele organi«73 sec, 17 lesals 5 min. 474 sec» 18. S. Strods 8 satoren van wegraces, is in beginsel besloten

,

min. 503 sec
De uitslagen van Zondag zijn:
1500 meter: 1. Haraldsen 2 min. 243 sec. 2. Eng.
nestangen 2 min. 24.8 sec, 3. Wallace 2 mln. 28,1
sec, 4. Berzins 2 mln. 25,2 sec, 5 Wangberg 2 mln.
«0.7 sec.. 6. F. Strods 2 min. 31,1 sec, 7. Staksrud l
min. 31.4 sec, 8. Tabaks 2 mw. 31.9 sec, 9. Grantins
2 min. 32,2 sec, 10 Jansson 2 min. 33.4 sec 11.
Langedijk 3 min. 24,4 sec, 12. Hedlund 2 mln
24,4 sec. 12 Koops 2 min. 37,3 sec. 14 Blte 2 mln
37.8 sec., 15 Krumins 2 mln. 43,6 sec. 16. S. Strods
2 mln. 42,7 sec, 1? lesals 2 mln. 48.4 sec. Hagen niet
gestart

Drie wegraces voor
renners dezen

motor-

om dit jaar drie wegwedstrijden op motoren te
organiseeren, nJ. op de circuits van Assen, Limburg en Zandvoort
Uiteraard zullen tengevolge van bijzondere

omstandigheden tal van moeilijkheden over»
wonnen moeten worden, doch niettemin is
voorlooplg overeengekomen, de wedstrijden te
doen verrijden op 16 Juni op het circuit van
Limburg, op 26 Juli op het circuit van Assen
en op 11 Augustus op het circuit van Zand»
voort Het ligt in het voornemen van de sport»
commissie om aan deze wedstrijden een competitie om het kampioenschap van Nederland te

verbinden.

Prinses

juliana en

Uitwisseling van clubs
in de
Engelschecompetitie
ARSENAL SLAAT BRENTEORD
IN LAATSTE TIEN MINUTEN

Voetbal op spiegélgladde velden.

..

Ofschoon de oogst ook deze week nog matig
is geweest is er tenminste weer hier en daar
gevoetbald en de wedstrijden in de beide Z ddelijke afdeelingen in Engeland konden alle
t'en zelfs voortgang vinden. Het eerste feit dat
de aandacht trekt ls. dat beide afdeelingen
thans C en D heeten inplant» van A en B, omdat er een uitwisseling van clubs is geschied.
Wel zijn de A en B programma's nog niet
heelemaal voltooid, maar deze achterstallige
wedstrijden worden op Woensdagen gespeeld
en van heden «f zijn Clapton Oriënt Crystal
Palace. Norwich, Southehd en Watford
dus
alle derde klassers
ult de A-afdeeling verdwenen en vervangen door Brentford, Chelsea,
Portsmouth, Fulham en Southampton, zoodat
de tien eerste en tweede klassers, die Groot
Londen rijk is nu allemaal samen in de nieuw
gevormde C-afdeellng en de tien derde klas»
sers in de nieuwe D-afdeeling spelen.
Men zou oppervlakkig zeggen, dat dit
een groote verbetering moet heteekenen
en de wedstrijden nu hun eenzijdig ka»
rakter zullen verliezen, maar dit is
slechts in zeer geringe mate het geval.
Queens Park en Bournemouth zijn op de
eerste en tweede plaats in de B»afdee»
ling geëindigd met 3 punten meer dan
Chelsea, 6 meer dan Brentford en liefst
9 meer dan Portsmouth en tot belooning
mogen ze naar ds zwakke D-afdeellng
..promoveeren". De Spurs daarentegen,
die 10 punten uit IS wedstrijden in de A»
afdeellng. behaald hebben tegen de Arse»
nal 27, worden in dle afdeellng gehand»
haafd, waar de Queens ongetwijfeld een
beter figuur zouden slaan.
Maar ten slotte moet de Engelsche leiding dat
zelf weten en wij hebhen niet anders te doen
dan de eerste resultaten in de nieuw gevormde afdeelingen te bekijken. Dle uitslagen zijn
ditmaal meer dan normaal. De Arsenal speelde
een goeden wedstrijd tegen Brentford. dat Mn»
ken tegenstand bood en eerst in de laatste tien
minuten definitie, geslagen werd. De Spurs.
met hun gebroken combinatie, konden ook
tegen de Hommers geen goed doen, maar hun
verdediging wist de score althans tot twee
doelpunten te beperken en Queens Park en
Bournemouth begonnen met overtuigende over»
winningen, <lle nu al haast bewijzen, dat de
strijd ook thans weer tusschen hen belden zal
gaan.
De velden waren overal nog spiegelglad,
zoodat iedere val een lichte kneuzing be»
toekende en er ls dan ook voorzichtig
gespeeld en het aantal doelpunten is zeer
beperkt gebleven, vergeleken tenminste
met de cricket scores, waaraan we lang»
zamerhand gewend waren geraakt
In het Noorden ging slechts één enkele wedstrijd door, maar in Lancashire kon het pro»
gram voor % afgewerkt worden en hier eln»

—
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belangstelling voor het kruiende ijs. Prins Lernhard heeft van het bezwijken van een ijsdam
bij liel een film gemaakt. Dele foto is een exclusieve opneming

Prins llernhard hebben

groote

digden de klassieke ontmoetingen tusschen de
beide Manchester clubs en Stoke—Everton
beide met een klassieke I—o. die na veel moeite
en veel spanning verkregen werden. Ie Manchester waren Doherty en Brook de mannen,
die het meest in het oog vielen, te Stoke was
het Stan Matthews, die de eenige bleek, die
onder alle omstandigheden kon voetballen en
aan wiens initiatief en, doorzettingsvermogen
de overwinning dan ook te danken was, die de
Potters weer met Everton aan de spits.bracht
met een gelijk aantal punten.
In de andere afdeellng vochten Preston en
Bury, die een gelijk aantal punten hadden, ook
om de leiding en een wedstrijd waarvan we
helaas geen nadere bijzonderheden kennen gaf
Preston de zege. Dat er fel gestreden is bewijst
de uitslag 3—2 wel bijna met zekerheid.
De uitslagen lulden.
Zuid C:
Arsenalßrentford
3—
Charlton Athletic—Chelsea
3—3
Fulham—Portsmouth
3—2
Southampton—Millwall
2—2
West Ham—l'ottenham Hotspur
2—o
Zuid D:
Brighton—Crystal Palace
".»"""" I—3
Clapton Oriënt
Norwich
2—2
3—l
Q. P. Hangers—
Reading—Boscombe
i
Watford—Aldershot
3—o
West'
Crewe Alexander—Port Vale
I—3
Manchester C—Manchester Dtd
I—o
New Brighton—Wrexham
4—l
Stoke City—Everton
I—o
Zuid-West:
Brlstol
Swindon
s—l
Cardiff City—Plymouth Argyle
o—o
Swansea—Newport pounty
2—2
lornuay United—
Rovers
s—l
Noord-West:
.„.; I—l
Barrow—Rochdale
Blsckpool—
Rovers
3—2
Preston North End—Bury
3—2
Southport—ol»ham Athletic
o—o
Centrum:
Luton—Blr-ningham
4—2
Noord-Oost:
New Castte United—Hartlepool
3—o

—

Mako en Sabin
inwedstrijdten is

dit jaar niet

FRANSCHEVOETBALPLOEG
BEDWINGT ENGELAND
Gelijkspel

1-1 te Parijs

De voetballandenwedstrijd tusschen Frankrijk én Engeland, welke in het Pare des Princes
te Parijs gisteren is gespeeld, is in een gelijk
spel, 11. geëindigd.
In het begin van den wedstrijd konden de
Franschen niet op dreef komen, blijkbaar wat
onder den indruk van de groote reputatie
hunner tegenstanders. De Engelsche aanval
combineerde er. lustig op los, maar de Fransche
verdediging was uitstekend, zoodat de. gastheeren met iedere minuut meer zelfvertrouwen
kregen. Het spel .golfde op en neer en ook de
Engelsche verdediging moest meermalen ingrijpen om doelpunten te voorkomen. In de laatste
twintig minuten voor de rust waren de Franschen sterker en het had maar weinig gescheeld of de voorhoede was er in geslaagd den
voorsprong
de Engelsche keerper was reeds
éénmaal gepasseerd
te vergrooten. In de
tweede helft was de kwaliteit van het spel minder. Beide ploegen geraakten spoedig ver»
moeid. Engeland wist gelijk te maken, maar
daar bleef het dan ook bij. Zoo kwam het
einde met een zeer verdienstelijk resultaat
voor het Fransche team.

—

—
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April l-arijs—Brussel, 5 Mei Parij»— Tours,
19 Mei Ronde van België. 1? Mei—B
Juni Ronde van Italië, 19 Mei Parijs»-.
Rennis, 26 Mei Luik-Bastenaeken, 21-26 Met
Fnrijs-lNce, 2-15 Juni Ronde van Duitsoh»
9 Juni Parijs—
land. 2 Juni Parijs—
Reims, 16 Juni Parijs—Limoges, 16 Juni
Criterium van Antwerpen, 21 Juni Groote prijs
van Walenland, 5—7 Juli Monaco—Milaan, voor
amateurs, 14 of 21 Juli Criterium van Frank»
rijk op baan en weg, 8 November Groote prijs
der naties, 14 of 21 September Groote prijs van
Ferrario voor amateurs.
Duitschland handhaafde zijn candidawur
voor het wereldkampioenschap in 1941, terwijl
België zijn rechten voor 1942 liet vervallen ten
behoeve van Italië, welk land de kampioenschappen wil organiseeren tegelijk met de
wereldtentoo-sstelling te Rome.
Tot vicevoorzitter werd de Engelschman
Southcopp gekozen, terwijl de Italiaan Marie
FerretU bij acclamatie tot toegevoegd secretaris
werd benoemd.
Zoolang de internationale toestand niet nor»
maal is zal het bureau van de H.C»» de loo»
pende zaken waarnemen. Het congres bekrachtigde tenslotte het Brusselsche besluit waarbij
werd bepaald dit jaar, 1940, geen wereldkampioenschappen te organiseeren.

EEN VOETBALWEDSTRIJD

MAAKT NOG GEEN LENTE DUITSCHE ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN
VERWERKT
Alléén M.V.V.—-Juliana gespeeld In het afgeloopen

Even dachten we verleden week. dat er
schot zou komen in de voetbal» (en natuurlijk ook in de hockey» en korfbal-)
competitie toen een stevige dooi den strijd
met sneeuw en ijs aanbond. Zelfs werd
er
al was het dan alleen maar in het
een volledig competitieproZuiden
gramma vastgesteld, maar voor er sprake
kon zijn van doorgaan, waren ze eigenlijk
al weer afgelast. Het was dan ook min of
meer een verrassing, dat er toch nog één
wedstrijd is doorgegaan. Het veld van
M.V.V. bleek bespeelbaar, al was het dan
natuurlijk verre van ideaal. Zoodoende
kon de wedstrijd tegen »uliana doorgaan.
En het zal M.V.V. zekernlet gespetenheb»
ben, want de thuisclub behaalde een kost»
bare overwinning met 2—l.
Eén voetbalwedstrijd maakt echter nog
geen lente. Het ziet er ln leder geval nlet
naar uit dat deze «ene wedstrijd spoedig
door meer gevolgd zal worden. De vorst
heeft voorlooplg het pielt weer gewonnen
en voetbal, hockey, korfbal en andere buitensporten moeten deemoedig het hoofd
buigen tot het Zijne Majesteit behaagt
te vertrekken. En voor goed.

— —

Drastisch optreden van Am. Tennisbond.
Os Amerlkaansohe Lawntennlsbond heeft
Gene Mako, die verscheidene malen deel uitmaakte van het Vavls»bel.erteam der Ver»
eenlgde Stalen, en Wayne Sabln. nummer vijf
van de Amerlluumsehs ranglijst, uitgesloten
voor alle wedstrijden van het seizoen 1940.
Deze drastische maatregel, welke in twaalf
jaar niet in ds geschiedenis van den bond Is INTERNAT. WIELERKALENDER
voorgekomen, ls genomen naar aanleiding van
VASTGESTELD
het «vertreden van de anialeursbepallngen,
waarin Is vastgelegd, dat spelers niet meer dan Ondanks den oorlog veel wedstrijden
Op het congres van de V.CL. te Milaan is de
acht weken in «en Jaar gastvrijheid mogen ontvangen van vereenigingen.
internationale wedstrijdkalender als volgt
Voorts moeten de helers Inbreuk hebben ge» vastgesteld:
19 Maart Milaan—San Remo, 23 Maart Ronde
maakt op de betaling Inzake de reiskostenvergoeding. Zij waren reeds veorloonlg geschorst van Vlaanderen, 14 April Roub«l"»«Parljs, 21

weekeinde werden in het
zwembad te Maagdenburg de Duitsche winter»
kampioenschappen gehouden. Llslweber be»
haalde op de 100 meter rugslag den titel door
over dezen afstand 1 min. 17.1 sec. te uotee»
ren. Deze tijd beteekent een nieuw Duitscl.
record. Op de 200 meter schoolslag werd
Joachlm Balker eerste met den fraalen tijd van
2 min. 39.9 sec» waarbij hij slechts 25 sec.
boven zijn Europeesch record bleef. Nelmutl.
Flscher was de snelste op de 100 meter borst»
crawl. Voor hem werd 1 min. 0.4 sec. afgedrukt
Ruth Follack zegevierde op de 100 meter borst»
crawl voor dames met 1 min. 10 sec, terwijl
Helga Grauthoff zich als eerste met bijna 1
sec. verschil op Arme Kapell op de 200 meter
schoolslag wist te plaatsen. Helga Grauwe»
maakte een tijd van 3 min. 4.9 sec.

COMPETITIE NAAGBCNEN SCHERMBOND
HERVAT

De competitie voor equipes op floret en

sabel van den Haagschen Schermbond, welke
sinds de mobilisatie werd opgeschort is thans
hervat, echter met de bepaling, dat ln deze»
nood-competitie de hoofd» of " eerste klasse
schermers op floret 2 en op sabel 3 treffers aan

de tweede klasse schermers verplicht zijn voor
te geven. Op. floret moet om 4 en op sabel om
5 treffers getrokken worden. Een ontmoeting
moest worden uitgesteld. De uitslagen van de
getrokken wedstrijden waren als volgt:
Sabel: De 1L1»»..V. won met 7 winstpartijen 32 ontv. en 40 gegeven treffers van O-".»!»,
met 2-40-32. Floret: De V.w^H. sloeg met
6—23—30 St Mlchael met 3—30—23. Noofdse»
condanten waren de heeren L. H. Stam en D.
E. Berkhuyzen.

