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Het leven is niet somberder geworden,
De oorlog is
maar precies andersom
een verre strijd geworden, waarvan men
Ongemakken
in de kranten leest
worden blijmoedig gedragen

VOLGENS

**

<tenken aan

's menschen aanpassingsmen went nu eenmaal aan
Maar voor een even belangrijk
deel is het het gevolg van de ver""derde omstandigheden en de opheffin« van vele van de beperkingen, die
on* m het begin van. den oorlog werden
oPgelegd,
Tenslotte is er nog een andere, een
hoogst belangrijke reden voor de vroolijker stemming. In de eerste dagen
leefden wij hier onder den beklemttienden. druk van de stille onuitge"proken vrees, die Nederland in
November van verleden jaar ook heeft
leeren kennen. Na jaren lang opgevoed
te zijn rn het geloof, dat een nieuwe
Europeesche oorlog zou beginnen met
helsche bommenregen op alle groote
steden, waren wij er op den derden
September vergeefelijk genoeg van
overtuigd, dat ons. laatste uur elk
oogenblik zou kunnen slaan. Wij kroPeo bij het vallen van de schemering
weg in onze donkere huizen, om daar
«machteloos te wachten op de verschrikkingen, die de nacht zou brengen. Bij
ons werk en spel luisterden wij steeds
onwillekeurig met een half oor om de
eerste diep grommende tonen van de
te vangen.
waarschuwende sirenes op restaurants,
leeg,
straten waren
en cinema's waren gesloten,
Sereen die geen speciale reden had
om in Londen te blijven was naar het
land gevluchten over de bedreigde stad
hing een drukkende, afwachtende
stilte. Het was oorlog en iedereen voelde de sombere beteekenis van dat
Vword, voelde ook dat hij midden in
die oorlog stond en elk oogenblik het
roode vlammende geweld zou zien losbarsten. Nu is dat alles voorbij. De
bommen zijn niet gekomen, langzamerhand zijn wij uit onze huizen gekropen
en hebben ons oude leventje hervat. De
vluchtelingen zijn m grooten getale
teruggekeerd, de dreigende drukkende
"tilte, die over de stad hing heeft zich
opgelost in het vreedzaam rumoer van
"rbeid en teven, en de oorlog is voor
ocis weer een verre strijd geworden
Vaa-rvan wij slechts in dekranten lezen
f*» ons verder zoo weinig mogelijk om
bekommeren. Wij leven weer in vrede
*a dank zij
's menschen, van God geseven, kortzichtigheid, weten wij niet
-eter of de bommen zullen nooit komen
wij Z uHen altijd in vrede blijven
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Londen, 24 Januari
de nieuwe jaartelling
van de Daily Express is het
vandaag
144ste dag van
den oorlog tegen het Hitlerisme". Hoe
*let Londen er op dien dag uit, hoe is
nu het dagelijksche leven?
Heel anders dan op de eerste dag
Van d« nieuwe jaartelling. En vreemd
genoeg is het anders, niet in den zin
het leven met het voortduren van
«ten* oorlog somberder is geworden,
maar precies het tegtenovergestelde.
Vergeleken bij die eerste weken van
leven wü hier weer als God
SVankrljfc. Voor een deel is dat te

COURANT.

Deze courant verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen.

Prijs per kwartaal met Zondagsblad voor Delft en in plaatsen waar
Agenten gevestigd zijn 2.60; prijs per kwartaal franco door het geheeie
Rijk en Koloniën f 3.50; prüs per kwartaal franco naar het Buitenland
f 6.50. Afzonderlijke nummers f 0.05; afzonderlijke nummers p. post ’0.07»

(Van onzen correspondent)

No. 24

lamp blijft bedachtzaamheid geboden.
De nieuwe straatlantaarns die de
autoriteiten een maand geleden na veel
experimenteeren hebben geïnstalleerd,
hebben namelijk nauwelijks eenige
verbetering in den toestand gebracht.
Zij hebben volgens de autoriteiten het
voordeel, dat zij vanuit de lucht niet
gezien kunnen worden en geen zichtbare lichtplekken op straat werpen,
maar zij hebben volgens mij het nadeel,
dat zij ook van de straat af niet gezien
kunnen worden en inderdaad lichtplekken noch licht op de straat werpen.
Meer succes heeft men bereikt met de
nieuwe afbakening van de vluchtheuveltjes, waarmee de Londensche
straten zoo rijk voorzien zijn. In de
eerste maanden konden lieden met fijn
gevoel voor humor, er zich mee vermaken in de buurt van een vluchtheuvel post te vatten en het aantal
krakende slagen te tellen, waarmee
taxi's, bussen en auto's er niets vermoedend boven op reden. Nu zijn de
onvoldoende roode lichtjes vervangen
door zichtbaarder bakens en is deze
bron van gezonde „Schadenfreude"
grootendeels opgedroogd.
Een andere verbetering is te danken aan het particulier initiatief. Een
van de hinderlijkste gevolgen van de
„blackout" was namelijk dat de na
donker winkelende mama, of de naar
een glaasje bier zoekende papa zonder
aan onvindbare deurknoppsn te rammelen niet kon ontdekken of de winkels en café's in kwestie open waren
of niet. Nu zijn zij allen voorzien van
dofroode opschriften met het gezellige
woord „OPEN". Maar ook al zijn de
ergste ongemakken van de
blackout"
op deze wijze een beetje verlicht, het
blijft toch een dagelijks terugkeerer,'de ergenis. Vooral voor den automobilist. De lichten die hij mag hebben
zijn sterk genoeg om hem zichtbaar
te maken voor de voetganger maar
niet sterk genoeg om de voetganger
voor hem zichtbaar te maken, althans
voor den
niet voordat het te laat is
voetganger. Met het gevolg dat het
aantal verkeersongelukken sinds het
begin van den oorlog op verontrustende wijze is gestegen. Terwijl het aantal auto's op den weg tengevolge van
de benzinerantsoeneering sterk verminderd is ( Londen dat met zijn nau-

we, verstopte straten vroeger een wanhoop voor den haastigen automobilist
was, is nu even ruim en comfortabel
als den Haag op een winterzondag) is
het aantal doodelijke ongelukken meer
dan verdubbeld. Zoo erg is het, dat
Engeland in de eerste vier maanden
van den oorlog al bijna tweemaal .zooveel levens heeft verloren in de
„blackout" als aan alle fronten en op
zee. Om dit tegen te gaan heeft de
Regeering nu besloten de maximumsnelheid in de bebouwde kom, na
donker van 30 mijl per uur tot 20 mijl
per uur terug te brengen.

gelschman, althans wat boter betreft,
veel minder eet dan het volk der boter,
hammen. Zooals gezegd, zijn het dan
ook tot nu toe enkel de boterzwelgers,
de suikerkluivers en de spekwellustelingen die onder de rantsoeneering
lijden en hun lijden kunnen bescheiden eters zooals schrijver dezes, die
zijn opgevoed volgens het onvolprezen principe „één boterham met iets
en één boterham met niets", met gelijkmoedigheid en zelfs met genoegen
aanzien.

Uitgaansleven

Tegenover het nieuwe ongemak van
Rantsoeneering
de rantsoeneering staat het nieuwe
Een ander ongemak waarbij wij ons plezier van een tot normaal teruggesinds een maand hebben, moeten neer- keerd uitgaansleven. Theaters en cineleggen, is de rantsoeneering van zeke- ma's zijn nu allen weer op de gewone
re voedingsmiddelen. Alleen een veel- uren geopend en doen betere zaken
vraat zou echter kunnen volhouden, dan ooit. Ook in de restaurants en de
dat hij daarvan veel last ondervindt. nachtgelegenheden is het hoogconjuncPersoonlijk heb ik althans, aan mijn tuur. Er wordt daar gefeest en gedanst
vier ons boter per week, twaalf ons en gedronken zooals nooit te voren en
suiker en vier ons spek ruim genoeg. met veel meer gemoedelijkheid dan
Daarbij komt nog, dat je wanneer je in vredestijd. De witte das, het stijve
zooals ik, veel in restautants eet, het boord en de dwaze flappanden hebweekrantsoen tot Zaterdag kan opspa- ben namelijk plaats gemaakt voor uniren, om dan een ware boter-, spek- er formen en gewone pakjes van alle
suikerorgie te houden. Voorloopig kan soorten. De zoo geschapen gemoedelijkmen namelijk in restaurants de gerant- heid wordt nog verhoogd door de fasoeneerde voedingsmidelen zonder cou- miliariteit waarmee hooge militaire

pon krijgen, niet veel maar genoeg;
een balletje boter bij elk maal, twee
klontjes suiker per kop thee of koffie
en een sliertje spek voor hen die van
deze griezelige substantie houden. De
Nederlandsche huisvrouw die hierbij
zorgelijk het hoofd schudt, dient bovendien nog te bedenken dat de En-

oornes in dure uniform on aan dezelfde
disch aanzitten met gewone soldaten
ln „battledress". „Ons kent ons" is nu
het motto dat de stemming in deze
vroolijke gelegenheid teekent en dat
kan in het soms wel wat al te deftige
Engeland, lang geen kwaad.

STADSNIEUWS

JAARVERGADERING
A.R. STATENSECTIE-DELFT.

Delftsche IJsclub.

1940 wijst een tekort aan van rond 55
millioen. Men wil dit tekort wegwerken door een besparing van 5 millioen, door 30 millioen meer te halen
uit de gemeentefondsbelasting en de
resteerende 20 millioen te stoppen door
middel van een winstbelasting op de
naamlooze vennootschappen. Maar nu
de mobilisatie-uitgaven, die geschat
worden op 600 millioen per jaar, doch
naar spr.'s meening dichter bij de 750
millioen zullen komen, omdat verschillende kosten, voortvloeiende uit
den mobilisatie-toestand, niet bij het
bedrag van 600 millioen begrepen zijn.
Hoe betalen we dat nu? Dat is een
hoogst ernstig vraagstuk. Dit bedrag
zal worden geleend. De Overheid leent
voor dit bedrag in den vorm van
vlottende schuld. Later wordt die omgezet in een vaste schuld, door het uitgeven van een leening. Men begrijpt,
hoe nuttig en noodig deze leening ook
is, economisch gesproken heeft zij geen
nut, want machines, grond enz. kan
er niet voor gekocht worden. De Regeering wil deze schuld aflossen in 50
jaar, waar spr. zich mede vereenigen
kan. Zijn er nu maatregelen genomen
om dat te bereiken? Neen. Er is reeds

Het belangrijkste nieuws.
Buitenland:
De strijd in Finland; belangrijk» reeliezen van de Russen.
Tweede blad, pag. 2
Eerste blad, pag. 2
Churchill houdt een rede te Manchester.
Tweede blad, pag. 2
Treinramp in Japan eischt talryj»

dooden.

Tweede blad, pag. 3
Eerste blad, pag. 3

Binnenland:
Nederlandsch tankschip komt in
raking met mijn.

aan*

Tweede blad, pag. S

Dit nummer bestaat uit
twee

bladen

WEERBERICHT.
Telegrafisch weerbericht naar waarnemingen verricht in den morgen van
29 Januari.

(Nadruk verboden)

REDE VAN DEN HEER
J. SCHOUTEN.

GROOTE DRUKTE OP DE BANEN.
Het is Zaterdag en Zondag een gevan
zellige durkte geweest op de banen van
de Delftsche IJsclub, die in goede
op politiek
conditie verkeerden. Het bericht, dat
er geen tochten in den omtrek konden,I ! Zaterdagmiddag werd alhier, onder
worden gemaakt heeft een de animo, j leiding van mr G. van Baren, in het
J. SCHOUTEN
natuurlijk veel goed gedaan. Van- , Gebouw voor Chr. Belangen, do jaarmiddag zijn de banen weer opengesteld[ vergadering gehouden van de A.-R.
doch vanavond zullen zij wegens werk- Statensectie Delft.
Verwachting, geldig van hedenNa afhandeling van enkele huis- 300 millioen uitgegeven, welk bedrag
zaamheden gesloten zijn.
houdelijke zaken hield de heer J. komt ten laste van het Leeningsfonds.
avond tot morgenavond ongeveer 7 uur: matige tot lichte
Schouten, lid van de Tweede Kamer Inkomsten hooft dit fonds nog niet,
vorst, halfbewolkt tot betrokder Staten-Generaal, een rede over hoewel er in 1941 aflossing en rente
„Den stand van zaken op politiek betaald zal moeten worden. Er is op
ken, plaatselijk eenige lichte
terrein".
komst een oorlogswinstbelasting, doch
sneeuw, meest matige Oostelijke
POLITIEK IN INDIË.
Noordoostelijke wind.
tot
Spr.
spr.
wilde ditmaal niet spreken
verwacht van de opbrengst niet
Op de morgenavond in de leeszaal
,
over
de
veel.
jaar,
crises van verleden
omte houden huishoudelijke vergadering'
Buitenlandsch weeroverzicht.
Voorts wil men een overschot op de
van de Delftsche Studenten Debating- dat hij het zijne daarover gezégd heeft.
gewone
Wat de buitenlandsehe politiek bebegrooting ten bate van het
Het gebied van hoogen luchtclub spreekt dr J. W. Meyer Ranneft,
druk over Scandinavië is sindt
oud-vice-president van den Raad van treft staan we eensgezind achter de Leeningsfonds aanwenden, doch minisZaterdag nog in beteekenis toeIndië over het onderwerp: ..Politiek in Regeering. Minister Van Kleffens ter De Geer (niet Colijn, De Wilde of
Schouten) heeft reeds verklaard, dat
heeft
genomen.
het
De stijgingen van den
Nederlandsche
standpunt
Indië".
rustig en zakelijk uiteengezet. Het do begrootin,g voor 1941 60 millioen
luchtdruk zijn in Scandinavië nu
vrijwel tot staan gekomen, maar
Nederlandsche volk is bezield met de meer aan uitgaven zal vragen, w.o.- 15
gedachte om met uitsterste krachts- millioen voor de verdediging van Indië.
het hoogedrukgebied breidt zich
inspanning een aanval af te slaan. Na- We hebben dus thans een Leenings„Sliedrecht" weer thuis
van
thans Oostwaarts over de randtuurlijk ziet de anti-revolutionair de fonds zonder inkomsten. Snelle maatstaten uit. Vit deze omgeving
dingen wel eens een beetje anders, regelen moeten dus genomen worden,
wordt overal matige tot strenge
getuige de redevoering van prof. Ane- want deze zaak is van het allergrootste
en plaatselijk zeer strenge vorst
ma in de Eerste Kamer en de rede- belang.
gemeld, alleen aan het Noordevoeringen van Koos Vorrink en prof.
Ten slotte wekte spr. op tot trouw
lijk gedeelte van de Noorsche
Van Emden. Het A.-R. geluid moet aan het a.r. beginsel. Vele lasten zal
kust is de temperatuur boven
steeds duidelijk vernomen worden en ons volk te dragen krijgen, offers zulhet vriespunt. In de randstaten
dat- heeft prof. Anema voortreffelijk len we ons moeten getroosten. Naar
is hier en daar nog een weinig
gedaan.
sneeuw gevallen.
het woord van dr Kuyper is de moreele
Wat in de tweede plaats de Defen- defensie voor een volk van het hoogOns land blijft onder invloed
sie
van de koude Oostelijke luchtbetreft, ten opzichte daarvan ste belang. Zij bij ons aanwezig het
stroom. De minimum-temperazijn we tot een gemeenschappelijke moreel besef,
dat offers brengen nooturen van den afgeloopen nacht
overtuiging gekomen. Een moeilijk dig is en dat God het van ons eischt
punt blijft de maritieme
zijn over het algemeen weer iets
verdediging Achter de militaire defensie moet de
lager dan dit in de vorige dagen
van Indië. Het wachten is hier op een moreele defensie staan. Dat leert ons
het geval was. Schiphol had
beslissing der Regeering. Dit raakt ook Finland.
een geheel moeilijke zaak, waarover
11, de Bilt —9 graden. Over
Van de A.R. wordt gevraagd de
ook in eigen kring nog van gedachten principieele vorming van ons volk ter
Noord-Duitschland ligt een migewisseld zal moeten worden. Doch hand te nemen. Laten wij zulks
nimum, dat zich naar het Westen
doen
overigens is er een dagelijks groeien- en onder beding van Gods genade
schijnt te bewegen. Onder inde eensgezindheid, die we echter weer .staande blijven als zonen en dochteren
vloed hiervan komt in de Oostniet te hoog moeten aanslaan, want der Reformatie! (Applaus).
zee stormachtige Noordoostenze is tot stand gekomen in een tijd
wind voor, gepaard met sneeuw.
vragen
Verschillende
werden den
van dreigende gevaren. In gewone heer Schouten gesteld, waarop hij
De depressie-activiteit op den
uittijden wil het Nederlandsche volk
van antwoord diende.
Oceaan is niet groot. Voortdumaar weinig voorzieningen treffen ten
Ondanks het barre winterweer en
rend stroomen maritieme luchtopzichte van de Defensie. De anti- slecht begaanbare
massa's in Noordelijke richting.
wegen was de óprevolutionairen, >die ten deze altijd komst uit den kieskring uitstekend,
Deze veroorzaken vrij hooge
zen hebben op de taak van de zoodat de Tuinzaal van het gebouw
temperaturen op IJsland en tot
Overheid, hebben daarover heel wat
gevuld was.
binnen den poolcirkel.
moeten hooren.
De heer Schouten vond voor zijn
Het hoogedrukgebied Over het
En in de derde plaats: het sociaal- duidelijk woord
Iberisch
schiereiland neemt in
een aandachtig gehoor.
economisch beleid van de Regeering
beteekenis af. Ten Westen van
is moeilijk te bespreken vanwege het
de Golf van Biscaye schijnt een
groot aantal kanten, dat met deze
depressie te liggen, die in Portugal nogal wat regen veroorsamenhangt. In het algemeen kan
en kind
nerkt worden, dat, gelet op de
zaakte. In het Oostelijk Middelhuidige moeilijkheden, de houding van
landsche Zeegebied ligt een demishandeld.
pressie van 998 mbar. Aan de
de Regeering juist moet worden geWestkust van de Zwarte Zee
acht, mits men wake tegen overdrijvah sneeuw bij lichte tot matige
ving, want wat in gevaarvolle tijden VEERTIEN DAGEN GEVANGENIS.
vorst. In den Balkan en Hongamoet worden gedaan behoeft niet in
beweerde
„Het gaat nu weer goed",Haagschen
rije
vriest het matig.
gewone tijden te geschieden. De Over- J. L. B. uit Delft, voor den
zijn
heid moge niet verder gaan dan de politierechter, maar do officier had
Zon en maan.
omstandigheden vragen.
repliek gereed. „Hel gaat mis", zei hij.
Dinsdag 30 Januari. Zon, opEn ten vierde: de financiën. Vr,
officier woel het gewoonlijk wel.
heeft spr. gezegd het financieele beleid Hij putte zijn wetenschap nu uit het
komst 7.47, ondergang 4.39.
van het tegenwoordige kabinet te kun- rapport, dat de reclasseeiing over B.
Maan, opfco?nst —, n.m., onnen steunen, mits de daden van de liad ingediend „'t Is een laffe kerel",
dergang 10.06 v.m.
'ing overeenstemmen met de vond de officier. Hij zei dat omdat
gedachten in de schriftelijke stukken I terecht moest staan wegons mishandezeeontwikkeld.
Schiphol
zijn
de overlevende Nederlandsche
Of spr. Dat ook in de toe- Jling van zijn 1 'A-jarig kind.
dat het volgens B. nu wel beter ging.
Op het vliegveld
zeggen, hangt af
komst
Maar behalve het kind, werd zoo nu
tankschip
K.L.M.zal
kunnen
„Sliedrecht"
met
een
getorpedeerde
lieden van het
De politierechter had daar blykbaac
ge- ien dan ook de moeder
vliegtuig uit Londen in ons land teruggekeerd. De schipbreukelingen bij de van de maatregelen, die worden
mishandeld.
ook
niet
in;
betrekking tot de mobiliHet O.M. eischte een maand gevan- hij legde zoo heel veel vertrouwen
douane. Van links naar rechts P. Storm, matroos, P. Brons, le stuurman, nomen, met
gevangenis
dagen
veertien
satie-uitgaven. De begrooting voor igenisstraf, ten spijt van de bewering straf op.
en de matrozen H. Driessen en H. de Jongh.
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EERSTE BLAD

DELFTSCHE COURANT

Veertig jaar bij de
Waterleiding.
JUBILEUM A. G. DEKKER.
Zaterdag herdacht de heer A. G.
Dekker, fitter bij de Waterleiding,
den dag, waarop hij " gedurende 40
jaren in dienst dezer gemeente werkzaam was.
Door den directeur der Bedrijven
werd de jubilaris, in tegenwoordigheid van de chefs zijner afdeeling,
waardeerend toegesproken en werd hij
namens het College van B. en W. met
dezen dag gecomplimenterd, waarbij
hem de gebruikelijke gratificatie werd
overhandigd.

Dè heer Dekker verzocht den directeur in de eerste plaats zijn dank aan
het College van B. en W. te willen
overbrengen voor de hem geschonken
gratificatie en bedankte vervolgens den
directeur voor de belangstelling en de
aangename woorden tot hem gesproken.
De werklieden zijner afdeeling wilden dezen dag voor den jubilaris ook
niet onopgemerkt voorbij laten gaan
en schonken hem als aandenken aan
dezen dag een bloemstuk.

Symposion over
Electronenmicroscopie.
OP 3 FEBRUARI.

Het bestuur van de Stichting voor
Biophysica stelt zich voor op 3 Februari 1940 te Delft, in het Laboratorium voor Technische Physica,
Mijnbouwplein 11, een symposion over
Electronenmicroscopie te houden.
's Morgens wordt behandeld:
1. Inleiding over electronenmicroscopen van verschillend type (met demonstraties), door prof. dr H. B. Dorgelo.
2. Theoretische grondslagen der
electronenoptiek, door prof. dr R.
Kronig.
's Middags:

Ingezonden

Tooneelvereeniging

„Kunst na Arbeid".
„OVERSCHOTJE".
Niettegenstaande het minder aangename weer hadden zich Zaterdagavond
velen opgemaakt naar „dè Tent", waar
de tooneelvereeniging „Kunst na Arbeid" een opvoering heeft gegeven van
het bekende tooneelstuk „Overschotje",
comedie in drie bedrijven van Dario
Nico-Demi.
Het stuk speelt te Rome, in den
tegenwoordigen tijd. Overschotje, een
meisje uit een der achterbuurten van
Rome, komt in aanraking met Titus
Fanti en Franca, zijn vrouw, die in
een armoedig hotel een kamer hebben
gehuurd. De verhouding tusschen
Titus en Franca laat veel te wenschen
over, waaraan het geldgebrek geen
goed doet. Julius Bernini, een vriend
van Titus, heeft hen reeds vaak aan
"geld geholpen en ook nu zoekt Titus
bij hem zijn toevlucht. Julius heeft,
evenals Titus, een zekere genegenheid
voor Overschotje, welke later steeds
grooter wordt, zoodat hij Overschotje
bij zich uitnoodigt. Ook Titus komt
toevallig op het zelfde oogenblik en
dan ontwikkelen zich de verhoudingen
tusschen Titus en Emilia, de vrouw
van Julius eenerzijds en Julius en
Overschotje anderzijds.
De rol van Overschotje, die gespeeld
werd door mevr. P. W. van Beek—De
Leeuw, verdient stellig allereerst vermelding. Mevr. van Beek wist deze rol
keurig te vertolken en had hiermee
dan ook buitengewoon groot succes.
De rollen van Titus Fanti en Julius
Bernini, resp. gespeeld door de heeren
D. van Zuylen en A. Farla, evenals die
van Franca (mej. M. van Dijk) en
Emilia (mej. L. Roozenburg) werden
eveneens goed weergegeven, hoewel
naar het ons voorkwam, hier en daar
een kleine hapering viel waar te
nemen, wat echter aan het spel als
geheel geen afbreuk deed.
De rollen van Buretti (J. van Beek),
Flavio (kellner) en „een heer" hadden
niet veel om het lijf, doch werden niettemin goed gespeeld.
De leden van „Kunst na Arbeid"
hebben hiermee weer eens getoond,
dat zij zich goed op de planken thuis
voelen en zij kunnen terugzien op een

Mededeelingen.

KuilSt aan het Volk
HEDENAVOND

Frits Hirsch Operette
geheel uitverkocht
Aanvang 8 uur precies

Men wordt verzocht zo
vroeg mogelijk te komen
V£fcWflCHf 12 Febr. het succes blijspel
„Toontje heeft een paard getekend"
1287 15
noemde veranderde op waarlijk grandiooze wijze in het tweede bedrijf van
een vreesachtigen jongeman in een
ridder zonder vrees of blaam. De rol
van den huisknecht, die deze metamorfose bewerkstelligde, was bij den
heer P. Schareman in vertrouwde handen. Een geestige, min of meer droge
rol, die dezen speler zeer goed lag.
Mej. R. Gubbi was als de docter des
huizes een charmante verschijning en
mevr. J. de Way speelde haar rol van
de mevrouw naar behooren. Overigens
geen dankbare rol, omdat de bulderende kolonel alle aandacht opeischte.
Na de pauze werd de aandacht gevraagd voor 'n kluchtige één-acter „Het
huwelijksaanzoek", waarin de rollen
werden gespeeld door mej. Jo Michielse
en de heeren J. Storm en F. Weeber.
Het stuk hangt van ruzies aan elkaar,
maar het eindigt toch op alleszins bevredigende wijze, daar aan het slot een
gelukkig paar naar den burgemeester
gaat.

Allen verdienen waardeering voor
hun spel en het is daarom jammer, dat
tijdens het stuk een oorverdoovend gestommel gehoord werd van personen,
die alvast een plaatsje in de danszaal
gingen bemachtigen, een houding, die
niet van een overmaat aan beleefdheid
getuigt.
Overigens was het een zeer geslaagden avond; het gezellig samenzijn,
onder leiding van den heer L. J. Wesseling vormde een waaTdig slot.

3. Die Anwendungen des Elektronenmikroekops, door dr H. Ruska.
4. Demonstratie van een kathodeZILVEREN JUBILEUM.
straalbuis („electronenemissie") voor
metallografisch onderzoek, door prof. goed-geslaagde uitvoering,
Op 1 Februari zal het 25 jaar geleden
die door het
dr W. J. Burgers.
talrijke publiek op prijs werd gesteld, zijn, dat de heer W. Lemmers in dienst
De vergadering zal te 10.30 uur be- hetgeen wel bleek uit het
warme ap- trad als commies bij de plaatselijke
ginnen.
plaus, dat zij tusschen de bedrijven in belastingen, afd. Havendienst.
ontvangst hadden te nemen.
NED. CHR. BOND VAN PERSONEEL
IN PUBLIEKEN DDINST.
CURSUS
BROODVERKOOPERS(STERS).
bestuur van den Ned. Ohr. Bond
„Tot Nut en Genoegen". vanHetPersoneel
in Publieken Dienst,
Naar wij vernemen bestaat het
jaarvergaheeft
in
laatstgehouden
de
voornemen hier ter stede een cursus
GESLAAGDE TOONEELAVOND
dering aangewezen, om zitting te
op te richten voor verkoopsters en
IN STADS DOELEN.
nemen in de „Centrale Commissie van
verkoopers in het bakkersbedrijf.
Georganiseerd Overleg voor de geEen stap in de goede richting, imWe zijn van de R. K. vereeniging
meente-werklieden" de heeren J. Kruimers nu zijn degenen, die als hoofd in
Tot Nut en Genoegen" zoo gewend, niger en H. Plomp als lid en H. J.
een winkel geplaatst zijn, of zullen dat
ze enkele malen per seizoen met Hendriksen en C. C. v. d. Boom als
worden, niet meer aangewezen op
.groot tooneelstuk voor den dag plaatsvervangend
een
Haag
Den
lid.
of Rotterdam. Dat de VesZaterdagavond was het evenwel
komt.
tigingswet als achtergrond hiervan
groot, evenmin een dramatisch
NIEUW PROGRAMMA EN HET
gezien moet worden behoeft geen na- geen
stuk,
maar een tweetal kluchten, dat
FLORA-THEATER.
dere verklaring. De Vestigingswet
stelt eischen, ook aan het personeel, den bezoekers werd voorgezet. DaarVanaf morgen tot en met Donderdag
inzake vakbekwaamheid en handels- mee heeft het bestuur ongetwijfeld
goeden greep gedaan. Een avond vertoont Flora een nieuw programma,
een
kennis.
is weer eens wat anders en met een hoofdnummer „Ave Maria",
De duur van de op te richten cur- als deze
beetje vroolijkheid kunnen de men- waarin Benjamino Gigli de hoofdrol
een
ongeveer
acht of tien
sus bedraagt
speelt, en v00ra1.... zingt. Verder
■weken, waarna de candidaat examen schen best velen.
vroolijkheid
Voor
wordt
vertoond „Het land der vechtersspelers
is
door
de
kan afleggen.
heusch wel gezorgd. Er zijn ditmaal bazen" met Jack Randall en Herman
geen tranen gelaten, of ze moesten Brix.
C.M.C.-AVOND.
door het lachen veroorzaakt zijn.
Woensdag wordt door den Bond van
„De huis-tyran", een klucht in twee
AUTO IN EEN SLOOT.
Melkveehouders, R.K. Land- en Tuin- bedrijven door Godfried
Boraans
verOp de Brasserskade gleed een perbouwbond, Holl. Mij van Landbouw en oorzaakt stormen van
hilariteit.
Chr. Boeren- en Tuinders'bond een W. Hakkaart deed zijn uiterste De heer sonenauto van den weg af in een
om sloot. De N.V. Kinesis heeft
C.M.C.-avond in Ons Gebouw belegd, den heerschzuchtigen kolonel, bestmet
den wagen
die
uit zijn benarde positie bevrijd en
om half 8. De heer Kortleve, directeur geweld de liefhebbers voor zijn
doch- hem weer op den weg geholpen.
van de C.M.C., zal een inleiding hou- ter buiten de
goed
houdt,
deur
zoo
den over het onderwerp: „Verdere op- mogelijk uit te beelden,
en
daarin
is „DE SAMENLEVING
bouw, der C.M.C., verkoop van melk hij
STUIPTREKT".
voortreffelijk geslaagd. Hij speelde
gewicht,
vetgehalte
en
T.8.C.- vlot samen met
naar
In het Gebouw v. Chr. Belangen zal
de verschillende candi-bestrijding enz."
daten, wier rollen resp. werden ver- "?e heer A. Ringelberg, Prediker te Den
tolkt door de heeren R. van Keeken en Haag, vier openbare lezingen houden
OPENBARE DRONKENSCHAP.
F. Weeber. De eerste kwam in uit- op 31 Janupri, 7. 14 en 21 Februari over
Eenige mannen werden ter zake spraak en gebaar het ruggegraatlooze den hedendaag'schen toestand onder het
openbare dronkenschap aan het hoofd- type, dat de he?r Wittebol moest voor- motto: ..De samenleving stuiptrekt". De
stellen, heel aardig nabij en laatstge- toegang is vrij.
bureau ter ontnuchtering ingesloten.

was Finland in die dagen niet in staat,
maar een strijd door passieven weerstand, die tot resultaat gehad heeft,
dat Finland nooit door Rusland op de
knieën gebracht is kunnen worden.
Integsrdeel, zoodra Finland na een
tijd van terreur weer even kon heradeen
men, zooals omstreeks 1905/1908, ontwikkelde het zijn oeconomische, cultureele en politieke instell-ngen op een
wijze, waardoor Finland in tegenstelling met zijn groote nabuur, bleef behooren
de meest moderne landen
van
van
Vlugt, van den tot
toenmaligen tijd. Zoo o.a. verkreeg Finland reeds in 1906 algemeer.
van
kiesrecht voor mannen en vrouwen.
De wereldoorlog, daarna de revolutie
Gisteravond heeft de consul van Fin- mee Nederland eveneens als kleine in Rusland en toen de Kerenski-reland, de heer A. J. Th. van der Vlugt, mogendheid en beide
behoorende tot feering viel, proclameerde Finland op
voor den V.P.R.O. een rede gehouden de z.g. Oslo-groep zich in vele opzich- 6 December 1917 zijn hernieuwde onmet als onderwerp: „God en vaderland ten zoo nauw verbonden weet.
afhankelijkheid.
zijn de. voornaamste lev arsvoorwaarFinland, dat gedurende de zes eevMaar nog was de ellende niet geden."
wen toen het deel uitmaakte van Zwe- daan. De Russische troepen, die FinDit bekende woord van den grooten den, herhaaldelijk het slagveld is ge- land bezet hadden gehouden, bleken
Zwitser, die dezer dagen ten grave is weest waar de oorlogen tusschen Zwe- besmet met dezelfde bolsjewistische
gebracht, zou ook als devies kunnen den en Rusland werden uitgevochten,
bacil als Rusland en met behulp van
gelden voor vrijwel eiken bewoner van Finland dat na 1809 een schoone toe- ankele Finsche communisten
o.a. van
dat land in het hooge Noorden, dat komst voor zich zag toen het zijn on- Kuusinen, den leider van de
thans
thans reeds twee maanden in nood er afhankelijkheid verkreeg als zelfstan- door de Russen gevormde zgn. Finsche
gedompeld
ellende
is.
dig groothertogdom, Finland dat in den volksregeering, vingen deze troepen
Finland een groot land — elf maal loop der negentisr.de
eeuw het natio- een terreur aan, die zijn weerga in de
zoo groot als Nederland, maar slechts nalisme in zijn volk heeft zien ontwa- "esehiedenis nauwelijks gehad heeft.
met de helft van het arntal bewone-s ken en
zich zien ontwikkelen, nationa- De Finsche regeering aarzelde. Wat
van Nederland
strijdt om zijn le- lisme :'n
den besten zin des woords, d**t zouden die ongeorganiseerde ongewavensrecht als zelf stand*ge staat, maar den stoot gegeven heeft tot die groote pende Finnen beginnen tegen die goed
niet minder voor de handhaving van economische en cultureele
ontwikke- bewapende Russische troepen? Maar
al die zedelijke en godsdienstige waar- ling van het volk, die helaas
één man aarzelde niet. Dat was Manden, die het bedreigd weet door den sterker don naijver opwekte vansteeds
den nerheim, de veldmaarschalk, die nu in
aanval van zijn Oostelijke nabuur. Een Russ-schen nabuur, Finland
heeft toen deze dagen op 72-jarigen leeftijd zijn
strijd op leven en dood, waarvan
het in 1899 reeds zijn strijd met het groote land wederom moet pogen te redden
belang en de waarde verre uitgaan Rusland
opnemen. Een strijd .van Russische overheersching, maar
buiten de grenzen van dat land, waar- destijds moeten
niet met de wapenen, daartoe die toen, begin 1918, op wonderlijke

Bewonderenswaardig Finland
„God

Vaderland zijn de
voornaamste levenswaarden"

Radiorede

den heer A. J. Th.
consul
Finland

—
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Vrijz. Protestantschen
Jeugddag 1940.

AGENDA.

GODSDIENSTOEFENING IN
„ONS GEBOUW".
Zondagmorgen werd in „Ons Gebouw" aan de Koornmarkt, een godsdienstoefening gehouden, uitgaande
van de Federatie van Vrijzinnig Protestant an te Delft, welke godsdienstoefening het kerkelijk deel uitmaakte
van de viering van den Vrijz. Protestantschen Jeugddag 1940. De viering
van den Jeugddag 'vindt telkenjare
plaats op den laatsten Zondag in Jan.
en heeft ten doel jongeren en ouderen
te bezinnen op de taak van het Vrijz.
Protestantisme in deze wereld, waarom
deze dag de naam draagt van „Dag
van verbondenheid en trouw". In de
benarde omstandigheden van het heden had deze Jeugddagviering een
bijzondere beteekenis, immers juist nu
komt het er op aan om alle krachten
ten goede te mobiliseeren, opdat de
huidige overmacht van de ten kwade
werkende krachten zal wordsn overwonnen, ■waardoor mensch en wereld
naar den aard hunner bestemming weder kunnen bouwen en niet, als thans

Delfia-Theater, 8 uur: De wereld
waarin wij leven er, Blondie knapt
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wasschen wij Uw
wagen vakkundig -D
verwarmde waschploo"

KINESIS n.v.

Roxy-Theater, 8 uur: De bewaarschool en Fernandel als rebel.
TEL.
Doelen-Kino, 8 uur: De kop van Jut 1284 10
en Kameraden van de straat.
Flora-Theater, 8 uur: Tumult in Chicago en De Oceaanvlucht.
erg. „leder zn vrijheid!" Maar zij oV*
Zaal van Mullern, 8.15 uur: Feest- stroomen ook het huis
van hun bur*
avond Buurtver. „Oranje-Nassau".
met door hen niet gewensd*
Stads Doelen, 8 uur: Kunst aan het muziek. Kunt U zich
6"
het voorsteH
Volk. Fritz Hirsch Operette.
wat het is, in een huis te wonen
Dinsdag:
buren rechts en links hun radio op v(f'
Delfia-Theater, 8 uur: De wereld schillende stations afstemmen en
waarin wij leven en Blondie knapt zoo hard mogelijk aanzetten? Ik vil*
in mijn eigen huis geen rustig pk*'
het óp.
Roxy-Theater, 8 uur: De bewaar- meer en dan heet de radio de huiselij*
heid te bevorderen. Je huis is de p'y
school en Fernandel als rebel.
Doelen-Kino, 8 uur: De kop van Jut waar je rusten kan en mag van -**,
drukte rondom. Wee de mensch,
en Kameraden van de straat.
Flora-Theater, 8 uur: Ave Maria en rusten moet in een café-chantant.
Is er iets tegen te doen? Wat is**
Het land der vechtersbazen.
tegen te doen? Wat zou er nóg m-*
tegen te doen zijn? Is het noodig d'
BURGERL.UKE STAND.
de verschillende omroepen elke mi""*1
van den dag uitzenden? Kunnen
(Nadruk verboden).
niet eens zwijgen? Gramofoonmuzi*'
vernietigen.
26 Jan.: Maria Luigia, d. van B—lo 's morgens, kan dat n-'
GEBOREN
voorgang
Onder
van Da S. Gooszen,
doopsgezind predikante alhier, ving van M. van der Struif eri' R. Capocci, vervallen? Kan de radio niet spelen V
11 uur 's avonds inplaats van tot "
de godsdierstoefening aan met het uit- Doelenstraat 18.
uur?
votum,
spreken van het
hét zingen
Wie, welsprekender en bekwam*
van een gemeenschapelijk lied en het
Om technische redenen moeten be- dan ik. kan dien strijd aanbinden?
lezen van de Boodschap voor dezen
Jeugddag, waarvan het thema was: richten voor deze rubriek vóór 12 uur weet zeker, dat hij of zij op veler W
„De wereld van den Geest is onover- op den ' dag van plaatsing in ons stand en instemming rekenen kan.
Hoogachtend,
winnelijk". Daarna werd een toepasse- bezit zijn.
F. J. &
lijk gedeelte uit den Bijbel gelezen en in deze rubriek Kunnen de plaatselijke vereenigingen
mededeelingen
opnemen,
doen
die
door jongeren en ouderen een beurtvoor bun leden van belang zün.
DIERENMISHANDELING.
zang gezongen.
Maranathakring
Delf.
voorgangster,
predikatie
De
van de
Als antwoord op een ingezon^
Woensdagavond a.s, 8 uur spreekt in Ons
gebaseerd op het thema van den Bood„Dierenleed" van eenige da£*
Gebouw, Koornmarkt 75, de heer P. van der stuk
schap, legde vooral de nadruk op het Woude. van Rotterdam. Onderwerp: De We- geleden, verscheen een beschouw'0'
Christus zooals het Nieuwe van iemand,
feit dat velen door de omstandigheden derkomst van
die den
Testament ons die leert.raken
of
twijfelen
aan het
er in dezen Vriendelijk noodigen wij ieder uit tot deze rechtvaardigde, omdat die dier**
wereld nog plaats is voor het evangelie samenkomst waarvan de toegang vrij is.
twee maal daagsch eten en
Afd. Delft. kregen en voldoende stroo voor 1»
van Jezus Christus, Wat moeten wij Christen Gymnasiasten Bond.
met de Godsboodschap van Liefde tot
Zaterdag 3 Febr.: Repetitie 3e bedrijf bij
ging. Ik zou den geachten inzend**
Wolf, Botaniestr. 3, 's middags om 2.30 u.
God en tot den naaste in deze wereld, Bep
willen vragen: Is het u niet beke1)*
Woensdag 7 Febr.: Repetitie 2e en 3e bewaar alles is ingesteld op het evange- drijf bij Gerard Meeder, Botaniestraat 1, des dat om een dier leed te doen het
om 7.15 uur.
lie van haat en onrechtvaardigheid, avonds
noodzakelijk is het eten en drinken w
Zaterdag 10 Febr.: Repetitie le. 2e, 3e bedoen, vraagt men zich af. Het ant- drijf bij Jo v. d. Ree, Van Markenplein 7, onthouden?
woord is echter: Jezus Christus was 's middags om 2.30 uur.
Mijn inziens lijden die dieren le8
Chr. Jonge Meisjesverecn. „Jong Leven".
in het verleden, is in het heden en zal
omdat ze voor dezen tijd van het 3a
Dinsdag 30 Jan., Doelenstraat 49, 6.15—7.30 buiten moeten verblijven met g€f*
blijven tot in Eeuwigheid. Dit geloof,
uur: Jeugdgroep IS—l4 jaar: Bijb. Gesch.
dat nimmer heeft gefaald, ook thans door R. B-ergwerff. Lezen.
andere beschutting dan een open I°°T
afd. 14—16 jaar. Bijb. met de open zijde aan de Noord-O^
niet, zal ons staande houden in deze 7.30—8.45 uur: lste
door mej. Blok. Vrij onderwerp door
duistere tijden en op dit geloof is de Gesch.
P. Roos. Ree. 8.45—10 uur: 2e afd. 16 jaar en kant, juist die zijde waar om de^A,
overtuiging gegrondvest „De wereld ouder. „Tevredenheid" door T. Polhuis. Vrij tijd van het jaar de koude
onderwerp door N. Hoogenraad Machielse.
van den Geest is overwinnelijk", Vrij- Reciteercn.
vandaan komen en de sneeuw vrij *^
zinnig Protestantsche ouderen en jonkan
waaien. Daar bedoelde loodsen
Theosofisch Genootschap.
Afd. Delft.
geren hebben de taak deze overtuiging Lezing op Dinsdag 30 Jan. te 20.15 uur. in meenlijk nog vol trekgaten zitten,
gezamenlijk de wereld in te dragen, Ons Gebouw. Koornmarkt 75. ..Moraal en het mij toch niet aangenaam daar 9
in de Theosofie". Toegang voor leden
opdat Christus' Geest zal triomfeeren. Ethica
te moeten verblijven bij een tempe**
en belangstellenden.
De predikatie werd besloten door
tuur van 16 graden vorst zoo als
Evangelisatievereen. „Het Vischnet"
orgelspel, een oogenblik tot inkeer,
deze winter al is geweest.
i
Afd. Bibliotheek. Geb. Doelenstraat 49.
eindigende met het „Onze Vader". De
Nu schrijft de geachte inzender
Gelegenheid tot boekenruilen Dinsdagavond
Jongeren zongen daarna het lied „Tot van 8.15 uur tot 8.45 uur. Zaterdagavond van dat de jonge dieren gewend zijn 's
per boek per week.
de,taak van hoofd en handen", waarna 6—7 uur. 1 cent
ters buiten te blijven, maar dan dri"P
Neder]. Roode Kruis
Afd. Delft.
de godsdienstoefening werd besloten
zich bij mij de vraag op, wanneer Ij*"
Maandag S Februari begint de nieuwe volmet een gemeenschappelijk gezang en ledige cursus E.H.8.0. Kosten / 2.50. Opgave wenden die dieren zich aan de ko*
het uitspreken van dan zegen. De jon- kan plaats hebben op genoemde eerste cur- daar zij voor het eerste jaar op de
susavond, Roode Kruisgebouw. St. Agathageren vereenigde zich eenigen tijd la- klooster,
reld zijn. En heeft bedoelde landboj*
ingang Oude Delft. 177.
gemeenschappelijke
maalter aan een
wer dan maar alleen jong vee, da*
tijd, waarna ook voor hen de Jeugdnergens in de omtrek ander jong v**
dag 1940 eindigde.
in 't land loopt?
Neen geachte inzender, hij die
VORMINGWEEK VOOR
dezen rijd van het jaar, met een
KATH. JONGEMANNEN.
zoo als wij thans gehad hebben, dier<*
(Buiten verantwoordelijkheid der
buiten laat, maakt zich mijns inzie1
redactie).
In de week van 18 en 25 Februari zal
schuldig aan dierenmishandeling.
parochies
er in de vier
van onze stad
Nu schrijft geachte inzender o°~
vormingsweek
gehouden
worden
een
DE
CAFÉ-CHANTANT
WERELD
EEN
dat door een autoriteit de toestand
voor alle Kath. Jongemannen van 17
Delft, 29 Januari 1940 overzien en goed is bevonden. Nu
lot en met 25 jaar. De bijeenkomsten,
het wel aardig dat iemand gevond*
welke tot gemeenschappelijken titel
Geachte Heer Redacteur,
wordt die het ook niet erg vindt, ITIdA»
roept",
zijn
„Het
Leven
vasthébben:
Mag ik een plaatsje verzoeken in Uw weet die autoriteit niet dat nog ko*;
gesteld op 19, 20, 21 en 23 Februari en
blad?
geleden een vrouw werd
de sluiting op Zondagochtend 25 Febr.
Vrijdag las ik de recensie over die haar -kind achterliet op een zold*
LL
algemeene
H. Communie van de
met
het boek van Gustav Czopp: „De wereld bij strenge kou, zoodat de teentjes va*
deelnemers.
kreeg radio!" Daarin trof mij bijzonder dat kind bevroren.
deze regel." „D e radio heeft de
Nu zal hij zeggen:- maar dat was e*
NAGEKOMEN VRAGEN.
wereld tot één groot Café- kind, maar daar staat tegenover "_
Vraag: Zijn, indien een waterChantant gemaakt!" Hoe ge- ook de Wet onderscheid maakt
leidingbuis gesprongen is, de reparatie- weldig eens ben ik het daarmee, omdat menschen- en dieren-mishandeling
kosten voor den huurder of voor den ik het dagelijks aan den lijve onder- zoo zou ik nog meer gevallen kun!»**
verhuurder?
vind van 's morgens 8 tot 's avonds 12 aanhalen van mishandeling, anders d**
Antwoord: Voor rekening van uur. Er zijn menschen die blijkbaar het inhouden van eten en drinken.
ien v e rhuurder.
„alle stilte vreezen" en daai-om hun
Hopende, dat U dit nog als ingezo0*
Vraag: Is het Witte Kruislot, serie huis den heelen dag vol lawaai zetten. den zou willen plaatsen, verblijf ik,
2722, no. 42, al uitgeloot?
Hoogachtend»
En beperkte zich dat lawaai dan maar
Antwoord: Nog niet uitgeloot.
was
het
niet
eigen
Dierenvriendhun
dan
huis,
tot
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wijze er in slaagde een groot aantal
Finnen te organiseeren en een definitieve nederlaag wist toe te brengen
aan de bolsjewistische troepen, voordat enkele, tegen den wil van Mannerheim te hulp geroepen, Duitsche troepen in Finland landden, die daarna
te zamen met de Finnen de bolsjewistische troepen over de Russische grens
joegen.

Finland, in ieder opzicht verschillend
van zijn grooten nabuur. De Rus behoorend tot het Slavische ras, maar
daarbij ook siaafsch, de Fin afkomstig
van het Alteigebergte na verwant aan
het Indo-Europeesche ras, wellicht het
meest individualistische volk van
Europa, al hoewel in tijden van nood
een saamhoorigheidsgevoel kunnende
aan den dag leggen, dat tot voorbeeld
kan strekken van tallooze andere

Wat Finland presteerde. volken.
Wanneer men nu ziet, wat dat FinDe Finsche taal, verwant met enkele
land, wat dat Finsche volk, gepresteerd andere talen als Estisch, Hongaarsch
heeft in de ruim twintig jaren na het en Turksch, maar geheel verschillend
herkrijgen van zijn onafhankelijkheid, van de Russische taal.
dan stemt dat tot groote bewondering.
Rusland het land waar geldt dat
In de eerste jaren een land, over- godsdienst is opium voor het volk,
laden met schulden, die het verplicht Finland daarentegen het land met een
was op zich te nemen voor het organi- sterk geworteld geloof.
Finland, het land, dat er naar hunseeren van zijn staatsbestuur en het
op gang brengen van zijn destijds ge- kerde om, nu in 1940 de Olympische
heel ontredderd bedrijfsleven. In 1939 Spelen binnen zijn grenzen zou woreen land, voor wat zijn buitenlandsehe den gehouden, al die vertegenwoordischulden betreft, staande vrijwel met gers uit de geheeie wereld te kunnen
een schoone lei en op oeconomisch ge- toonen wat het vermocht, niet alleen
bied een eervolle plaats innemend op sportief gebied, maar speciaal ook
onder de Europeesche naties. Voor wat op oeconomisch, cultureel en wetenzijn levensstandaard betreft, een land schappelijk gebied, opdat die vertegendat na den wereldoorlog vrijwel geen woordigers dat weer zouden kunnen
werkloosheid gekend heeft en van uitdragen naar heinde en verre, zoodat
welks bevolking, waarvan ca. 65 pet. in de wereld meer nog dan te voren zou
den landbouw werkzaam is, het per- hooren van datgene, waar de Finnen
centage grondeigenaren mede dank zij zoo terecht trotsch op zijn.
Je wet op het zg. klein grondbezit,
Finland, dat land, dat geen mensch
steeg met ruim 50 pet. Een land, dat bedreigde, dat slechts één doel had,
niet arlecn op staatkundig en oeco- mede te werken aan de ontwikkeling
nomisch gebied, maar zeker niet min- der menschheid en aan den opbouw
der op cultureel en wetenschappelijk der beschaving, dat Finland is nu op
gebied een ontwikkeling meemaakte, eenmaal gestort in den grootsten nood
die respect afdwong-van een ieder, die ën feilende door de machtswellust van
daarvan kennis kon nemen.
.ijn grooten nabuur

Finland, dat land van de middel"'
nachtzon, d.w.z. in den zomer van he
eeuwige licht, maar in den winter v 3?

de „eeuwige duisternis". Dat vol»
welks zonen thans strijden tegen dJ
enorme overmacht, terwijl de vrouw*
in die wonderbaarlijke Lotta Svard'
organisatie in het land al die burg 6*"
lijke plichten vervullen, die andel*
door mannen zouden moeten wprdeP
vervuld. Ouden van dagen en kindf
ren geëvacueerd uit de steden in dl
ontzettende koude, om hen, voor zo* 1'
ver mogelijk, te beschermen tegen *
gevaren van den strijd, die ook h***
niet bespaard worden.
Dat Finland, dat doet wat het ka*
maar dat verplicht is dringend bero<#
te doen op alle beschaafde volken
hulp; dat Finland dat zal en moet gf*
holpen worden door ieder naar
mate zijner krachten. Spr. deed '**}
slotte een beroep om met milde ha 11,
uitdragen naar heinde en verre, zood*
te geven ten behoeve van de
burgerbevolking en ten behove van h**
Finsche land. Waren het niet deze tW**
groote levenswaarden, die zoo sponta*
op den voorgrond gesteld werden
die duizendkoppige menigte, die
mengestroomd was bij het station
Helsingfors om een laatste groet
brengen aan Paasikivi en de zijnen,
naar Moskou trokken om te onderh»' 1.
delen over de eischen door Ruslay
gesteld, die duizendkoppige menig
die na het nationale volkslied, *i
daarmede te zamen behoorend aanb'
het bekende Lutherlied „een vas
burcht is onze God."

°^

**

liJde^A*

do°^

**

"^

DELFTSCHE COURANI

EERSTE BLAD
zal brengen aan het front in Finland
en hij hecht groote beteekenis aan dit
bezoek. Worosjilof is nauw met Stalin
verbonden, de 59-jarige maarschalk is
thans opperbevelhebber van het roode
leger, vloot en luchtmacht en de correspondent van Reuter verwacht, dat
zijn bezoek aan Leningrad ten doel
heeft de actie van deze drie onderdeelen der weermacht te coördineeren.

Ingezonden Mededeelingen.

FLORA BIOSCOOP
Vanaf morgen, Dinsdag, tot en met
Donderdag a.s. slechts 3 avonden

BENJAMINO GIGLI

in de buitengewone pracht film

AVE MARIA

Verzuim deze laatste vertooningen
niet.
128H12

DE TREINRAMP
IN JAPAN.

TELEGRAMMEN.

Aantal slachtoffers
beneden 200?

WAT FINLAND
NOODIG HEEFT.
AFWEERGESCHUT EN VLIEGTUIGEN.

De mannen moeten
zonder onderbreking
STOCKHOLM, 29 Januari (Havas).
Het Finsche parlementslid, dr Frietseri,
heeft tegenover de Zweedsche pers
verklaard, dat de onevenredigheid tus-

schen de getalsterkte van Finsche en
troepen wel aanzienlijk is,
maar toch niet zoo groot als men over
het algemeen denkt. Terwijl de Russen hun troepen echter steeds kunnen
vervangen on onophoudelijk versche
strijdkrachten in het vuur kunnen
brengen, moeten de Finnen zonder
verpoozing en rust vechten. Eenige
duizenden manschappen meer zijn niet
voldoende en het dienstnemen van vrijwilligers kan aan de behoefte niet be-

Russische

misbaar.

Indien Finland den oorlog
zou verliezen, zou het niet alleen deel
Var* het Russische gebied worden, maar
ook een land zonder bewoners. De
Russen zouden dezelfde barbaarsche
Methodes volgen, die zij hebben toegepast in Russisch Karelië, welks Finsche
bevolking over het geheeie Russische
territoir verspreid werd. Finland daarentegen zou door Sovjet-burgers bewoond word. Indien het Finsche leger
zou bezwijken, zou Rusland aan de
grens van Zweden staan.
Luchtalarm in Helsinki.

HELSINKI, 29 Januari (Reuter).
Vanmorgen even voor tien uur klonk

in Helsinki luchtalarm. De menschen
renden naar de schuilplaatsn en de wit
geverfde taxi's, bleven in de straat

staan.

Gisteren hebben twee kleine groepen
vliegtuigen twee kustplaatsen
in Zuiö-Finland gebombardeerd. Een
Persoon werd gedood. De aangerichte
schade is onbeteekenend. Tijdens den
aanval op een dezer plaatsen zochten
de bewoners beschutting in een naburig bosch, waar zij ongedeerd zijn ge
bleven. Boven een dorp hebben de
Russen pamfletten laten vallen.

Russische

De betrekkingen van
met Japan.

Amerika

UITLATINGEN VAN SENATOR
PITTMAN.
WASHINGTON, 29 Jan. (A.N.P.). De
democratische senator ' Pittman uit
Nevada, voorzitter van de Senaatscommissie voor Buitenlandsehe Zaken,
verklaarde Zondagavond, dat de commissie a.s. Woensdag terstond zal be-

ginnen met de behandeling van de
Japansche embargo-maatregelen. Hij
zeide gten critiek punt in de JapanschAmerikaansche betrekkingen te zien,
dat een onverwijld optreden vereischt.
Den minister van Buitenlandsehe Za-

ken, Cordell Huil, of een anderen hoogen ambtenaar van dit departement,
zal wellicht verzocht worden voor de
commissie te verschijnen om de ontwikkeling te schetsen sedert het afloopen van het Japansch-Amerikaanschc
handels- en scheepvaartverdrag op
Vrijdag j.l. Pittman legde er den nadruk op, dat een toekomstig nieuw
handelsverdrag met Japan gebaseerd
moet worden op de slaking yan de
Japansche discriminatie tegen Amerikaansche rechten en burgers in China.
Wij willen weten
aldus Pittman
hoe onze burgers thans behandeld worden, .alvorens wij op de embargo-

—

—

voorstellen ingaan. Dit werd geïnterals een waarschuwing aan
Japan, dat, indien het de „nieuwe
orde" in Oost-Azië wil forceeren metuitsluiting van de Amerikaansche rechEvacuatie van Finsche ten, het Congres verzocht zal worden
kinderen.
tot economische sancties te besluiten.
De Senaatsgroep, welke Voorstander
KOPENHAGEN, 29 Januari (Havas).
is
van een onverwijlde strafactie tegen
*°e besprekingen tusschen den Finschen
Japan,
staat onder leiding van senator
FagerZaken,
minister van Sociale
Lewis
B. Schwellenbach, democraat
Kopenvan
burgemeester
holm, en den
hagen over de evacuatie van Finsche uit Washington, die beoogt, dat de
Vrouwen en kinderen zijn geëindigd. Vereenigde Staten zelf het NegenmoMen is overeengekomen, dat slechts de gendhedenverdrag schenden, door aan
geëvacueerden, voor wie in Zweden en Japan goederen te verkoopen, wekle
Noorwegen geen plaats meer is. naar het in staat stellen den oorlog in
Denemarken zullen worden gebracht. China voort te zetten.
preteerd

Vijfduizend Deensche gezinnen, waarVan de helft op bet platteland, hebben
zich bereid verklaard Finsche kinderen

nemen.

Fagerholm heeft verklaard, dat bin-

nen een maand de eerste honderd kinderen in Denemarken zouden aankomen. Naar gelang van de ontwikkeling
in den toestand zouden later verscheidene duizenden kinderen van de Deensche gastvrijheid gebruik moeten maken.
Bezoek van Worosjilof aan
Leningrad.
LONDEN, 27 Jan. «Reuter). De muiten e correspondent van Reuter schrijft
öat maarschalk Worosjilof een bezoek
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GEEN NIEUW ANTIKOMINTERNVERDRAG.
TOKIO, 29 Jan. (Domei). De woordvoerder van het departement van
Buitenlandsehe Zaken heeft ten aanzien van de geruchten over de vorming
van een nieuw antikominternbloc met
uitsluiting van Duitschland medegedeeld, dat hem hiervan officieel niets
bekend is. Wij koesteren geen voornemen, zoo zeide hij, een nieuwe antikominternpact te sluiten, en evenmin
ligt dit in de bedoeling van de Japante Rotterdam met
sche ambassadeurs in Europa.
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vergadering.

VERLAGING VAN DE OPCENTEN
DER PERSONEELE BELASTING.
In de raadsvergadering van Vrijdag
werden de beraadslagingen voortgezet en werden eenige ingekomen stukKen voor kennisgeving
aangenomen
en een begrootingswijziging voor het
1939 goedgekeurd. Het voorstel
tot het goedkeuren van de begrooüng
en tot voorloopige vaststelling van de
ll en winst- en veriiesrekening
54.750,—.
1038 van de Stichting „Drinkwaterleiding de Tien Gemeenten" lokte
Tabaks-Ondernem.ngen.
uitvoerige besprekingen uit. De heer
230 ■
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geetelde schema van aflossingen wordt
in het geheel niet gevolgd en verschillende extra aflossingen zijn gedaan. Spr. achtte dit in het nadeel
spoorweg Maatschappijen.
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vaststelling van het normaal oppervlak
van het bedrijf voor ten hoogste 60 %
van het oppervlak in aanmerking worden genomen.
Het beperkingspercentage is nog
niet vastgesteld kunnen worden, doch
belanghebbenden kunnen evenwel, gezien de uitbreiding van het areaal met
'gaan voor welke opper-

vlakte zij ongeveer een uilpootvergunning zullen kunnen krijgen.
Er is evenwel een belangrijke wijziging aangebracht ten aanzien van de
regeling voor vorige jaren. Het zal n.L
mogelijk gemaakt worden, dat telers
een grootere oppervlakte met aardappelen kunnen verbouwen dan de hun
toe te wijzen uitpootvergunning aanZij, die zulks wenschen, kunnen
hun uitpootvergunning n.l. ruilen tegen
een uitpootkaart met een z.g. maalvereunning. Dit beteekent. dat zij toestemming krijgen, een zekere hoeveelheid aardappelen aan de fabriek te
leveren, doch dat zij bovendien vrij
zijn, uiteraard met inachtneming van
de te dien aanziien nog te stellen voorwaarden, zooveel consumptieaardappelen te verbouwen als zij wenschen.
geeft.

’ ’

Het 299 br. ton metende s.s. Nora is De
Zondagswet.
vanochtend vroeg aan de Zuid-Oostkust
van Engeland op een mijn geloopen.
EN HET VOORJAARSFEEST.
Hoewel het schip ernstige averij kreeg,
heden arrest
De Hooge R
slaagde men erin, het op het strand te
den
directeur
van
van den
zaak
de
in
zetten. Men gelooft, dat de bemanning Haagschcn Dierentuin, die zich in eerin veiligheid is,
ste instantie te verantwoorden heeft
gehad voor den kantonrechter te
gebouwd
1931
werd
in
en
De Nora
's-Gravenhage ter zake, dat hij op
behoorde thuis te Voorburg.
eersten Pinksterdag, 28 Mei, van het
dat de
Nader wordt omtrent de Nora ge- vorige jaar op een tijdstip,
nog
geëinniet
godsdienstoefeningen
achterschip
het
bij
dat,
hoewel
meld,
waren tegen
digd
weggeslagen,
werd
ontploffing
de
verleend tot het z.g. Voorjaarswaardoor het vaartuig snel begon te heeft op Het terrein van den dierenzinken, een te hulp gesnelde sleepboot fcest De directeur werd toen schuldig
tuin.
erin geslaagd is het schip naar de kust verklaard aan overtreding der Zonop sleeptouw te nemen en op het dagswet, zonder oplegging van straf.
strand te zetten. Men gelooft, dat de Dit vonnis werd bij verstek gewezen.
geheeie bemanning zich veilig aan De veroordeelde is daarna in verzet
dat hij niet de
boord van een ander reddingvaariuig gekomen, aannemende,
regeling
van het
zeggenschap
over
de
bevindt. Bij de explosie zijn de opvade aanwijmaar
heeft,
Voorjaarsfeest
renden uit hun kooien geslingerd.
zingen van commissarissen moet opDe Nora is een stalen motorschip
C zich
volgen. Ook stelde de
op het standpunt, dat door het beHET IJS IN KANALEN EN RIVIEREN treden van het terrein, nog niet de
worden betreden.
Alleen in Zuid-Holland hebben vermakelijkheden
hierna overkantonrechter
heeft
De
wijzigingen
eenigszins belangrijke
in
op de terechtzitting niet
dat
wogen,
den ijstoestand plaats gehad en wel op
was gebleken, dat de opposant daar in
den Rotterdamschen Waterweg. Bij persoon is verschenen, ook niet dat de
Maassluis is de vaart op dit water advocaat bepaaldelijk gevolmatigde
was. Op dien grond verklaarde
de
thans geheel onbelemmerd, bij \
dingen ondervindt alleen de zeilvaart kantonrecliler het verzet vervallen.
De veroordeelde ging hierna in cashinder en bij Rotterdam is de scheepen de Hooge Raad overwoog
satie
vaart mogelijk voor krachtige schepen. thans,
dat wel valt op te maken, dat
Op het Hollandsch Diep bij den Moer- de kantonrechter aanvankelijk in de
dijk ondervinden schepen met gering meening heeft verkeerd, dat de oppovermogen hinder.
sant ter terechtzitting overeenkomstig
De stoombootdienst Zijpe—Numans- de wettelijke voorschriften was verdorp is in beperkte mate hervat. De tegenwoordigd, doch geen wettelijk
reclrter dwong, zich
stuw in de Maas bij Borgharen is thans voorschrift dien
naar die aanvankelijke
ook
verder
gesloten. Bij Gorinchem is de Boven-- meening te gedragen, nu nadere overMerwede geheel blank, terwijl zich bij weging hem leidde tot het inzicht,
Werkendam drijfijs bevindt over drie- dat moet worden aangenomen, dat ten
tienden der breedte van de rivier. Het dienenden dage opposant niet in rechbreken wordt nabij Woudrichem voort- ten is verschenen.
Het cassatieberoep is op dien grond
gezet. Op de Nieuwe Merwede bevindt
verworpen.
drijfijs.
zich van drie- tot zes-tienden
doch de Beneden-Morwede zit vast. Op
de Kil is scheepvaart alleen mogelijk
met speciaal voor de vaart door ijs gebouwde schepen ten gevolge van het
dicht opeengepakte drijfijs. De Noord
is open.
AANBESTEDING.
Heden is door Ged. Staten van
Zuid-Holland aanbesteed: de verbetering van een gedeelte van den weg
Zoetermeer—Leiden (wegvak Zoetermeer—Stompwijk), bestaande in 't omleggen en verhoogen van den bestaanden weg, het opbreken en aanbrengen
van een puinfundeering en klinkerbestrating, het graven van slooten, he
maken van een.duikerbrug en het verrichten van bijbehoorende en bijkomende werken in de gemcene Leia,
schenüfm.
Laagste inschrijver was C. de Rade

BEURS
AMSTERDAMSCHE

r.n

—

oude

heeft

gen en bombardementstoestellen noodig- Die vliegtuigen zijn volstrekt on-

29

levensonderhoud.

Nora

Nederlandsch

dringend afweergeschut, jachtvliegtui-

op te

Begrooting 1940.
Hierna stelde de voorzitter de begrooting 1940 aan de orde. Spr. achtte
het overbodig om algemeene beschouri te houden en stelde voor hierBELANGRIJKE STIJGING IN DE
van
ai
te zien. Alzoo werd besloten.
HOOFDSTAD.
De li*er L. Verhoef verzocht om
De indexcijfers der kosten van het het lioofdstuk belastingen aan te
levensonderhoud, berekend op d:r houden, waartoe besloten werd. Bij
grondslag van de levenswijze, zooals den post salarissen van het personeel
die is gebleken uit het budgetonder- le sccetarie kwamen de tongen los.
28 Februari 1935. De heer L. Verhoef achtte het totaal
zoek 1 Maart 1934
zijn, naar hel gemeentelijk bureau voor der verhoogingen onjuist verdeeld. De
heer L. Verhoef en Lalleman pleitten
statistiek te Amsterdam mede
voor December 1939, op de basis van voor een behoorlijke salarisschaal.
het peil der prijzen in 1934 = 100.
Ook de heer B. Noorland was van
schrijden.
Voor arbeidersgezinnen 104,2 tegen meen ing dat er te weinig systeem in
LONDEN, 29 Jan. (Havas). Tusschen
September 1939 en 98,7 in Dede salarissen zit. Besloten werd om
9 en 10 uur vanavond loeiden de alarm. 99,3 in
IÖ3B.
cember
dit punt aan te houden tot na de
aan
de
Noordoostsirenes niet alleen
Voor gezinnen van meergegoeden pauze, teneinde B. en W. in de gekust, doch ook in het binnenland. De
94,1 in September 1939 en legenheid te stellen met een definibevolking begaf zich naar de schuil- 97,0 teg.r
94,3 in December 1938.
tief voorstel te komen.
plaatsen.
Op de basis van het peil der prijzen
Uit een vraag van den heer LallegeYorkshire
werdt
Uit een stad in
zij:
100
zijn
1911/13
man
bleek, dat het voornemen be=
meld, dat men daar een aantal bom- in
146,0 tegen staat om eenige nu nog in wijken veren
arbeiöA
Voor
bardementsvliegtuigen, naar men aanin September 1939 en 138,3 in deelde gedeelten der gemeenten opneemt vijandelijke, boven de kust ge- 139,1
1938.
December
nieuw te nummeren en straatsgewijze
zien en ontploffingen gehoord heeft.
Voor gezinnen van meergegoeden in te gaan deelen.
Bij het hoofdstuk Openbare Werken
130.6 tegen 126,7, in September 1939
werd het salaris van de gemeente-open 126,9 in December 1938.
Van September op December 1939 zichter verhoogd tot 2400, met 6 pevertoont het geheeie gezinbudget voor riodieke verhoogingen van 100. Zijn
de arbeidersgezinnen dus een stijging titel zal in het vervolg zijn gemeentes.s.
met 5,0 procent en voor de gezinnen architect, hoofd van Gemeentewerken.
van meergegoeden een stijging met 3,1 Zijn concessie tot hot verrichten van
NOORDKUST.
LONDEN, 29 Jan. (Reuter). Het
ministerie van Luchtvaart deelt mede,
dat in de kuststreek van het uiterste
Noorden van 9 tot 10 uur hedenochtend een toestand van luchtalarm bestaan heeft.
LONDEN, 29 Jan. (Havas). Het
ministerie van Luchtvaart deelt mede,
dat een aantal gevechtsvliegtuigen van
de Royal Air Force vanmorgen is opgestegen, en dat het luchtdoelgeschut
het vuur geopend heeft. Geen enkel
vijandelijk vliegtuig kon de kust over-

TOKIO, 29 Januari (D.N.8.) Het ontzettende spoorwegongeluk bij Osaka igebeurd met een door een door een
benzinemotor gedreven trein van een
buurtspoorweg. Door nog niet bekende
oorzaak ontspoorde de volle trein,
waarna de wagons omsloegen.
Officieel wordt medegedeeld, dat 221
passagiers, hoofdzakelijk arbeiders, zijn
omgekomen. Verder heeft men 79
zwaargewonden uit de verwoesting bevrijd. Het is nog niet bekend, hoeveel
lichtgewonden er zijn.
OSAKA, 29 Januari (Domei). De lijst
op een mijn geloopen. procent.
van slachoffers bij de treinramp in een
voorstad van Osaka wordt toegeschreven aan een fout van een wisselwach- HET VAARTUIG AAN DEN GROND
GEZET.
ter. De reizigers waren meerendeels
werklieden die op weg waren naar hun
fabrieken, waaronder eenige vrouwen. Bemanning vermoedelijk in veiligheid.

antwoorden.

aldus dr Frietsch,

Kosten van het

LUCHTALARM AAN DE BRITSCHE

LAATSTE BERICHTEN

vechten.

Finland,
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voorstel
8i

il-

Veilingberichten.

HONSELERSDIJK, 26 Jan. Coöp.
C.W.S. Spectrum 3.70—5.50, Salmon
2.30—5.90, licht roze 4.60—6.60, geel
werk voor derden werd ingetrokken. 2.10—400, wit 3.00—6.30, Calla 14.00
De heer J. C. J. van der Leeuw be- —20.00, Amarylli 10.00—15.00 per 100
sprak het verkeersvraagstuk en be- stuks; Plumosa 25—50 et. Sprengerie
27—32 et, Copland 13—18 et, Roze
pleitte een onderzoek naar de mogeCopland
16—26 et, Pit 31—38 et, Viclijkheid van verbreeding van cle Oost22—35
et, Albino 29—33 et, Le
toire
en Westlaan.
Notre 36—52 et, Weber 21—22 et,
De heer J. P. Lalleman bestreed Brahms 16—19 et, Early Queen 15—17
deze mogelijkheid.
et, Gele Prins 14 et, Couronne dOr
De voorzitter zegde een onderzoek 20—21 et, Buttercup 27—28 et, Apotoe. Hierna werd gepauzeerd.
theose '3 et, Paperweth 25—29 et,
<lles per bos.
Te ongeveer 2 uur werd de vergadering voortgezet met de behandeling
van de salarissen der ambtenaren van
het Secretarie.
De voorzitter deelde mede, dat B. en
W. het niet juist achten nu met zoo
weinig voorbereiding een voorstel in
Rotterdamsche Veemarkt.
te dienen. Een voorstel van den heer
Verhoef om de zaak tot de eerstvol29 Jan. De totaal aanvoer bedroeg
gende vergadering uit te stellen, werd 2292 stuks vee, w.o. 703 vette runde144 vette kalveren, 6 nuchtere
aangenomen. Toen er met de aan- ren,
neming van dit voorstel bleek, dat het kalveren, 658 schapen en lammeren,
College hiermee ook de reeds voorge- 781 varkens.
Prijzen per kg: vette koeien 84, 70,
stelde verhoogingen aangenomen acht- 48—58 et; vette ossen
80, 70, 48—58
te, maakte de heer Van derLeeuw zich et, vette kalveren f 1.45, f 1.25, f 0.95—
boos en dreigde hij met een beroep f 1,05; varkens (levend gewicht) 65,
bij Ged. Staten. Enkele leden onder- 64, 61 et; schapen 50, 45, 40 et; lamschreven de opvatting van den heer meren 52, 47, 42 et.
Prijzen per stuk: schapen f 29, f22,
Van der Leeuw. Na lang heen en weer
gepraat werd deze verhooging buiten f 17; lammeren f2O, f 17, f 12.
Vette koeien en ossen: aanvoer iets
beschouwing gelaten.
ruimer, handel lui, prijzen als vorige
Hierna werd de kapitaaldienst be- week, prima koe 90 et, prima os 86 et;
handeld, waarbij de heer Van der vette kalveren: aanvoer als vorige
a een bestaand bedrag, groot week, handel matig, prijzen onveran23.620, dat voorheen verkregen is derd, prima tot f 1,55; schapen en lamdoor de afkoop van de tol aan de Klap- meren: aanvoer veel kleiner, handel
wijkscheweg, wilde trachten aan te vlug, prijzen hooger, eenige partijen
varkens: aanvoer grooter,
wenden om de stichting van een schapen;
handel traag, prijzen lager.
nieuw raadhuis mogelijk te maken.
Door het College zal onderzocht worden of dit mogelijk is.
De begrooting van het Electrieiteitsbedrijf kwam hierna in behandeling én
de heer Verhoef meende, dat de opHet weekend was verloopen zonder
dat zich bijzondere omstandiglieden
brengst uit stroomlevering aanmerkelijk hoo-ger kon worden geraamd. Na op politiek gebied hadden voorgekijk op de
een langdurige discussie werd beslo- daan, welke een nieuwe
openden. Ook
internationale
situatie
ten deze post met
500 te verhoogen. op financieel-economisch gebied was
Nadat ook de begrootingen van het niets voorgevallen, waardoor nieuwe
liijf en van
Maatschappelijk gezichtspunten werden geopend. De
Hulpbetoon behandeld waren, 'werd effectenbeurs had heden dan ook een
begonnen met de vaststelling van de onbelangwekkend verloop, het gebrek
opcenten op de personeele belasting. aan orders was het meest kenmerDoor het College was voorgesteld om kende verschijnsel van de markt en
de koersen waren niet of niet noedeze te verlagen van 180 op 170. Door menswaardig
veranderd. Ondanks de
de meerdere ruimte, welke de bogroo- afwezigheid van
affaire legde de
ting had verkregen, waren verschil- beurs
echter ook thans weer een goed
lende heeren van meening, dat een weerstandsvermogen aan den da; en
verlaging van 20 opcenten alleszins te enkele fondsensoorten vertoonden zelfs
verdedigen was; wethouder Van Rijn een kleine neiging tot verbetering.
De Amerikaansche waarden waren
waarschuwde om niet elke winst van
de bedrijven te gebruiken voor ver- goed gedisponeerd. Dit kwam wel niet
groote aflaging van de opcenten der personeele .-oozeer tot uitdrukking in
en een belangrijke koersstijging,
belasting, doch wilde voor dit jaar nog faire
maar over het algemeen werd op een
wel met verlaging meegaan. Alzoo i.elitelijk verhoogd peil gehandeld en
werd besloten. Hiermee was de be- onder beurstijd legden de koersen een
riging tot oploopen aan den dag.
*>rooting voor het jaar 1940 vastgeDaarbij
werd op bescheiden voet zasteld.
gedaan in staalaandeelen. Voor de
ken
Aan den heer A. Bijsterveld werd ..operfondsen en de spoorwegshares
een perceel grond verkocht groot onond niet veel animo.
gc veer 223 M.'2, tegen een prijs van
De locale markt was zeer stil, maar
’4,50 per M.-.
niet slecht van toon. De handel in
Na cle rondvraag, welke geen be- .voninklijken werd grooiendeels gaanlangrijj;e onderwerpen meer bevatten, de gehouden door de beroepsnan.der.ii, ten opzichte van Zaterdag kon
sloot de voorzitter deze langdurige
sen kleine verbeuring worden gevergadering.
constateerd. De suikeraldeeling was
..eer stil, H.V.A.'s kwamen eenige pron liooger te liggen, hetgeen verband hield met de vraag voor slechts
i nkele stukken.
Maar hieruit bleek
toch ook weer, dat er niet veel gezindheid bestaat om materiaal af te
De affaire in rubberfondsen
Uitpootregeling voor geven.
was van zeer geringen omvang. Amsterdam Rubbers openden een kleifabrieksaardappelen
nigheid beneden hei vorige sic, maar
gaven naaien geen handel meer te
oogst 194O.
zien. De incourante soorten waren
verwaarloosd De ta'oaksmarkt was
MOGELIJKHEID OM BEHALVE
stil, prijshoudend, maar vrijwel onveranderd.
In scheepvaartaandeeleri
FABRIEKSAARDAPELEN OOK
niets
te doen. Een enkel
bijna
was
CONSUMPTIEAARDAPPELEN
gedaan in Ned. ScJieepwerd
stukje
TE VERBOUWEN.
maar
vaar, unies; waarbij de koer»
In vervolg op de in de pers ver- weinig afwijkt bij dien van den vonlagen
schenen mededeelingen van 26 Octo- ten beursdag. De mdu.slneclen
Pbilips-aandeelen
attentie.
de
ber en 17 November betreffende de buiten overigens
prijshoudend, evenals
waren
uitbreiding van het areaal voor fa- Umlever.s
Aku 's.
én
brieksaardappelen in 1!'40 en de toebeleggingsmarkt was stil. De
pieren waren niet of
zegging, dat over de uitvoering van Ned.
de teeltregeling en aangaande het niet noemenswaardig gewijzigd, maar
normaal oppervlak nog nadere medc-n lijk n zich door elkander gemakkeliandhaven. Van de buitenlandzouden worden Kfda_ >
deelinj.cn
ontmoetten de Braziliwij van officiële zijde, da.
he waarden wederom eenige
,al oppervlak voor een bcder wordt verstaan het vraag. Van de Fransche fondsen lagen
Jrijf;
3% % obligatiën Frankrijk 1939
oppervlak dat gemiddeld geregeld op de
vast
in de markt.
dat bedrijf met fabrieksaardappelen
Prolongatie
2'A %.
bebouwd, evenals het vorige jaar,
hoogste
8C
Un
liet bouwlandWISSELKOERSEN.
oppervlak zal bedragen.
Nieuw 'i
Anislerda u 29 jan
mden, welke in
1040 eerste vrucht zullen dragen, moe/ 75.65 Parijs
' ouden /7.fi russel
"8 — Berijm
tr n aan dezelfde eischen voldoen als ,* 4. ">',',
M 1..59 — Zwitser land
look■ ■rf-aande jsren om voor een uitKopenhagen < 3A\4O
/ 42.24
holm /44.87',, Oslo / 42.8i'„ New-Vorjc
pootvti■(■unning in 'aanmerking te kol.AB'/u Home: f6.—.
men. Dergelijke gronden zullen bij de
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Zoon van
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De Samenleving Stuiptrekt

ROBBERT

Te huur of te koop gevraagd
voor spoedige aanvaarding

Vijf minuten voor twaalf. De strijd om de wereldmacht. Dictator of Koningschap. Kringloop der beschaving.
Wat zal het einde van deze verwarringen zijn? Bijbelsche visie op den huidigen toestand. Gods Profetie
Vier Openb. Lez., iederen Woensdagavond, 31 jan., 7,14 en 21 Febr. Geb. Chr. Belangen, bij voorkeur omgeving Kanaalweg
geeft antwoord.
Korporaal 25, Curacao (W. I.).
1281 24 Brieven met bijzonderheden onder
Turfmarkt, Delft Spr. dhr. A. Ringelberg, Prediker te Den Haag.
Brab.
1267 7
27 Januari 1940.
Aanvang 8 uur
Ge e* politiek
Toegang vrij No. 1282, Bureau dezer Crt.
8

H.
B.

RIJPKEMA en
RIJPKEMA-Bonardt

De Heer en Mevrouw
FUYKSCHOT—HoogIand
geven met vreugde kennis van de
geboorte van hunne Dochter
MAAIKE GERDA
Haarlem, 28 Januari 1940.
1280 8
Heussensstraat 52.

t
f
tf

a

W. MARIJT Jr.
E. MARIJT—

JASPERS—
Marijt
H. J. JASPERS.

17054.

1089 4265
1174 4305
1209 4321

10062 13193 16059 18863

697"
7080 10117 13223
7116 10218 13245
7220 10298 13249
7283 10601 13337
7295 10648 13338
7392 10663 13389

16092 188711
16170 1909*
16295 19220
16347 19316
16355 19319
16367 19421

...

10801 13390 16702 19456

7511

7574 10811 13399 16743 19698

7673 10820 13522
7803 10879 13563
7911 10931 13574
8026 10946 13680
8087 11049 13743
8200 11077 13781
8238 11268 13823
8252 11297 13904
8260 11306 14014
8315 11353 14153

16796 20214

16884 20278
16894 20374

16994
17015
17040
17158
17395
17404
17481
8451 11400 14314 17566
8467 11502 14358 17719
8740 11590 14447 17754
8866 11644 14470
8957 11666 14486
9081 11873 14737
9110 11921 14740

20539

20559

20613
20768
20814

20870
21164

21178
21179;
21210

17768 21249
17778 21251 i
17851 21280!

17900
9232 12041 14981 17936
9257 12115 14990 18036
9328 12264 15355 18061
9453 12267 15369 18076
9497 12329 15431 18140

21329!

4095 7242
4104 7393

ai63
1183
■1185
1229
1236
1268

1279 32

4172 7435

4181
4203
4213
4234

7438
7476

7477
7521
7528
5357 4238
403 4246 7535
405 4253 7546
0418 4336 7559

Heden overleed te Pijnacker,
tot onze droefheid, onze beste
Broeder, Zwager en Oom,
d« Heer
AREND KRANENBURG,
op den leeftijd van 77 jaar-

19496

19605

19630

1289 15
Heden overleed, tot onze
diepe droefheid te Pijnacker,
onze geliefde Broeder, de
Heer
A. KRANENBURG,
in den ouderdom ran ruim
77 jaar.
W. KRANENBURG.

1321 5330 8098 10911 14102
10960 14108
Q330 5374 8177 10966 14164
[2353 5416 8178 10988 14192
2356 5499 8183 11000 14207
3384 5565 8191 11171 14246
2402 5574 8214 11173 14266
2414 5623 8275 11203 14369
2450 5659 8292 11212 14392
8461 3755 8351 11218 14424
12527 5790 8377 11230 14434
2324 5349 8121

19966*'

J. KRANENBURG.
Delft, 28 Januari 1940.

3862 8397
2612 3878 8407
2716 5879 8526
2721 3926 8529
Ï766 5928 8550

11237 14459

2800 5982 8602

11470 14693

2599

Havenstraat 19.

1276 15

10.— BELOONING

voor het terugbrengen vaa groote
geheel ZWARTE KATER (Jopie).
DE VRIESSTRAAT 84.
1273 5

NU OPGEPAST!
Verwaarloost Uw verkoudheid niet
Neemt bijtijds

Jacob Karper's Borstsiroop
met ttiijm
Dat helpt goed,
vooral bij kinderen

Flacons van 30 en 55 et.

Fa. JACOB KARPER

DROGISTERIJ

2817
3824
3842
2844
2851
3862
2897
2920
2927
3959
3006
3055

5986
6035
6036
6076
6106
6110
6118
6155
6159
6175
6192
6194
6242
6247
6251
6310

vraagt

FLINKE -JONGEN

Delftweg 32D, bij de loodpletterij
van Hamburger.
1283 7

Gevraagd een

nette Jongen
voor loop- en winkelwerk, pl.m.
16 jaar.
1291 10
P. Overvoorde, Oosterstraat 58.

207215

20740
17579 20747
17558

17585 20773
17587 20789
17608 20793

17616 20812
17632 20827!
17633 20828
17661 20831
17668 20895
17748 20923
17772 20940
17816 20941
17823 20948
17830 20973
17860 2098*

PAARDEN:

209901

11488 14782 17870

11537 14830 17871 21042!
11549 14851 17904 2107
11554 14877 17907 210891
11564 14985 17960 211101
11605 15004 17965 21123
11628 15013 18009 2114*
11629 15015 18034 21162»
11661 15059 18035 2116»
11673 15062 18039 21179
11722 15073 18073 21226
11772 15122 18086 21266
11778 15138 18107 21279
11877 15167 18143 21312
11895 15179 18155 21358
11900 15274 18168 21378
11918 15279 18169 21383
11955 15306 18194 21401
11960 15327 18232 21464"
11985 15366 18264 21473
12037 15388 182T2 2150»
12039 15407 18278 2150»
12051 15450 18316 2152»
12102 15475 18355 215411
12106 15492 18390 21564?
12147 15527 18413 21624
12218 15538 18430 21667Ü
12253 15548 18436 21681fj

8837
8858

8884
8930

3109
8935
3135
3170
9066
9076
8192
3249 6325 9078
3342 6355 9148

3390 6424 9162

3392 6469 9172

3393 6499 9190

3400 6500 9195
3412 6535 9209
3486 6548 9265
3491 6588 9299
3493 6592 9305
3505 6594 9350
3530 6672 9363

12307 15558 18479

21681il

3596 6696 9438 12356 15562 18514 21710)
3621 6702 9523 12362 15575 18592 21713
3657 6767 9532 12404 15721 18602 21313?
3664 6790 9561 12507 15764 18661 21830»,
3694 6844 9570 12508 15799 18788 2183
3752 6858 9607 12562 15813 18860 21846-j
3773
37943799
3826

3882
3951

3959

4007
4011

6862 9620

6884 9670
6895 9679
6902 9697
6912 9705
6921 9715
6955 9776
6986 977
6989

12595 15993 18862 21852?
12596 16102 18873 218961
12605 16139 18892 21916J,

12665 16161 18968 2194»
12683 16180 18983 21954'
12698 16221
12711 16296

e 12729

In de vorige lijst

21197.

18988 2198©

19080 21994*.
16346 19090 21995

stond 21179, m. z*

In deze klasse zijn nog ingebleven:
1 prijs
van 50.000
1 prijs van 25.000
15.000
1 prijs van
5.000
1 prijs van
1 prijs van
2.000
2 prijzen van
1.500
23 prijzen van f 1.000
Benevens een premie van 30.000 voor
den laatst uitkomenden hoogen prijs en
een premie van
3000 voor het laatst uit-!

’

korhende nummer.

’’’
’’’
’

p. dier p. 4 w.

Werkpaarden 3 jaar en ouder, niet tot de volgende categorieën behoorende:

8642
8645
8655
8722
8774
8790
8813

3577 6695 9408

Jongen gevraagd
Wasscherij „DE PHOENIX"

11346 14644

17508 20573

8634

WIJNHAVEN

Rijksinstelling vraagt voorloopig
voor tijdelijk een MANNELIJKE
BEDIENDE, beneden 18 jaar, voor
administratieve bezigheden. Br.
no. 1290 bur. van dit blad.
6

11284 14600

8603 11474 14735

3523 6670 9360

TELEFOON 282

11265 14591

1767 5839 8583 11364 14672

„IN DE GAPER"
4

11246 14521

17490 2049*
17538

891

op

Stoomwasscherij „FORTUNA"

_ _ _ EZELSVELDLAAN

m^Êm mmu iUl Uilu Li

_^

| Kantoor

43

|

Nieuwe Laait *6

1274 5»
_^

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING DENTO

—

JACOB QCRRITSTRAAT 18

Speciale reparatie-afdeling voor
$t\W
s Morgens brengen
's middags gereed.

I '"1 ___ _ __r ___.
mmJf V! IV V? I

_m_

|

\m*

Telefoon 1472
kunstgebitten.

-

"^

f 2«"
128 S tf

Alle reparaties

'

in de spatschermen van Uw -*&
worden er onzichtbaar uitgehaald b-S-*

FIRMA

SCHAPERS
I 27

BEESTENMARKT 35-37
HET BESTE ADRES!

:

-

TEL.

.i

*

1286

-*»

CURSUS. BROODVERKOOPERS(STERS)

***

Inschr. en ml. Woensdag en Donderdagavond a.s.
Hotel Centraal Wijnhaven. Lesgeld geheel-*
cursus ’lo,—. Boeken en examen inbegrepen.

B—9Vi in

1278if*

Voorburg.

Te huw modern Winkelpand a/d. Prinses Mariannelaan 233. #*
geschiktvoor boekhandel, manufacturen, huish. art., electr. art. Inl. OeW*
Sotners, Westvlietweg 81, Voorburg, Telef. 778711 en 779038.
1271 V

„.

*
o*3l^
texA&_\

—
——

19740
19844
19852

Ö538 4517 7686 10536 13548 16982 20012
8711 4519 7715 10546 13569 16987 2003»
"1716 4554 7717 10550 13634 17064 20051*
4636 7726 10595 13710 17112 20076"
J1706
8819 47*87 7790 10627 13740 17119 20118!
4792 7795 10641 13811 .17144 20183"
4800 7816 10655 13829 17153 20199>|O;
1891
1892 4830 7817 10681 13856 17201 2020
bSI9 5003 7845 10737 13864 17206 202021
1959 5021 7868 10738 13909 17225 20213
1972 5049 7888 10746 13936 17244 20223;
1017 5082 7922 10757 13974 17245 2023*'
JJOGS 5086 7933 10804 13978 17359 20250*
2084 5104 7942 10821 13979 17382 20252-Ï124 5187 7A46 10871 14008 17431 20254'
1145 5222 7973 10884 14009 17474 20314)
8214 5270 7983 10885 14013 17482 2035®
Ï231 5272 8048 10899 14019 17489 20364

Velthoven
en Kinderen.
Defft, 28 Januari 1940.

Zoo niet, bel even
en geeft proefwerk

Adverteert in dit blad.

Ö5OB 4516 7670 10503 13539 16951 19975'

J. KRANENBURG.
J. W. KRANENBURG—

|

net Dagmeisje

9874 12937 16570 19202
9892 12997 16579 19247
9922 13031 16584 19266
9990 13093 16616 19289
10160 13137 16661 19341
10169 13167 16715 19418
10234 13182 16724 19428
10301 13230 16731 19452
10314 13253 16804 19488

E

per kilogram

*

9807 12732 16459 19101
9851 12798 16534 19130
9872 12800 16553 19154

10318 13263 16817
10323 13303 16833
10342 13344 16858
10373 13388 16871
10412 13480 16885
Ö424 4399 7598 10426 13510 16926
5440 4422 7641 10499 13530 16933
Q2BB

d 25 cent

is

21581>
21614
9581 12869 15491 18379 21851-

Ü147 4087 7222

„FORTUNA"

Gevraagd voor Rotterdam
Dagbladreclame
p. dier p. 4 w.
NET MEISJE
Biggen tot 30 kg.
7 kg. niet beneden 20 jaar, v. g. g. v.
doelmatig.
Varkens van 30—95 kg. mestvarkens boven 95 kg. (geen
Aanmelden vanaf Dinsdag 7—Buur
fokzeugen of dekbeeren); fokzeugen (geen sterzeugen);
Een uitgebreid onderzoek b&_\
's avonds. Mevr. v. AKEN, RandJ dekbeeren (geen stamboekbeeren). Voor deze laatste vier
weg UO, R'dam (Zuid).
1264 6 i in Amerika uitgemaakt, dat
categorieën:
verkoop van alcohol-vrije dr*»
a. van bedrijven, welke als zwaarmestersbedrijven kun>strjgt naarmate daarV°*
ken
TERSTOND GEVRAAGD
nen worden aangemerkt
87 kg.
meer wordt geadverteerd' in d*r
b. van de overige bedrijven
„
67 kg.
bladen.
met dien verstande, dat de per 4 weken te verstrekken hoeveelverkoop
Ook
aan
de
van
heid maximaal gelijk is aan 50 % der varkenstoewijzing, vermenig- boven 18 jaar. Aanmelden's avonds ' verschillende merken afzond*»*
1269 5 lijk was duidelijk waar te
vuldigd met de hiervoor vermelde normen van 87 kg. of 67 kg. na 8 uur. Kolk 2a.
'
Wordt minder dan 50 % van de toewijzing gebruikt, dan wordt
dat de bedrijven, die hun
het opgegeven aantal varkens met de betreffende norm vermenigconcentreerden in dagbladen,*
vuldigd. Voor een zwaarmestersnorm van 87 kg. kunnen in aanbeste verkoopsresultaten *er
merking komen varkenshouders, woonachtig in de provinciën
overden.
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, wier aantal varkens
boven 90 kg., dat op de registratiekaart voor de periode van 13 November tot 11 December staat vermeld, tenminste 50 % bedraagt
40e HACO-TREKKING
van het totale aantal varkens boven 30 kg. Fokzeugen en dek5e KLASSE, 5e UJST
beeren blijven daarbij echter buiten beschouwing.
VAN
TREKKING
MAANDAG 29 JANUARI 1940
Afgezien van het voorgaande vormen de varkenshouders met
HOOGE PREMIEN
een toewijzing van 3 of minder varkens een categorie op zich1 10.000. 20758
zelf en ontvangen als zoodanig volgens onderstaande tabel een
I 1.000. 3166 17015 20994
krachtvoedertoewijzing:
671 16007 17224
f 400.
Varkenstoewyzing
Aanwezige varkens Krachtvoeder p. 4w.
1 200.— 2045 5202 11079 12050 16590
1
t 100.— 1211 1354 3841 7709 7826 11009 12875 14421 18006
1
56 kg.
38833 19679 19717 20076 20452
2
1
67 kg.
PREMIEN VAN ’7o.—
2
2
112 kg.
660
850 1118 1136 1137 1157
94
227
280
476
1
3
67 kg.
1235 1263 1268 1340 1410 1427 1514 1585 1709 1759
3
2
112 kg.
1768 1087 1938 1989 2212 2306 2637 2908 2913 3112
3
3
112 kg.
3177 3207 3217 3257 3270 3294 3446 3534 3671 3711
Deze normen gelden voor alle varkenshouders met een varkens3818 3839 3851 3930 4012 4066 4089 4268 4306 4348
4513 4611
toewijzing van 1 t/m. 3. Onderscheid tusschen zwaarmesterij en
4876 4963 5078 5101 5363 5398 5465 5470 5606 5650
daarbij
andere varkenshouders wordt
dus niet gemaakt. Hoewel
5676 5693 5792 5885 5887 5899 6070 6093 6120 6190
de zwaarmester-norm van 87 kg in het algemeen slechts voor var6207 6208 6245 6256 6418 6448 6523 6848 7080 7082
7129 7302
kenshouders uit de provinciën Noord-Holland, Zuid-Holland en
7335 7365 7381 7454 7535 7571 7700 7712 7936 8018
Utrecht kan gelden, wordt nochtans de mogelijkheid geboden om
8054
ook
speciale
gevallen
in
varkenshouders buiten die provinciën
8194 8219 8303 8427 8493 8577 8671 8707 8808 8851
aanmerking
te doen komen. Den betreffenden provin8996 9222 9264 9268 9279 9304 9505 9520 9544 9582
hiervoor in
9591 9615 9885 10048 10077 10162 10172 10175 10219 10364
cialen voedseleommissaris dient dan echter overtuigend bewezen
10609 10665 10684 10698 10887 10942 10953 11104 11282
10474
te zijn, dat de varkenshouder, wien hij de zwaarmesterstoewijzing
11430 11471 11756 11799 11804 11849 11908 11929 11942 11993
wil verleenen, inderdaad als zwaarmester kan worden aangemerkt,
12068 12100 12116 12210 12386 12434 12485 12571 12599 12621
12660 12778 12803 12854 12907 12992 13150 13263 13283 13482
tot welke categorie dan uitsluitend gerekend dienen te worden de
13550 13834 13981 14008 14047 14162 14202 14207 14402 14440
varkenshouders, die hun varkens regelmatig tot een gewicht van
14634 14799 14866 14927 15010 15359 15697 15820 15904 15931
afmesten.
150 kg.
15940 15942 16039 16123 16359 16458 16475 16529 16538 16634
S minstens
16693 10706 16837 16987 17007 17026 17073 17198 17306 17310
Voor boventallig toegewezen varkens kan niet eerder een kracht17468 17614 17616 17765 18003 18172 18404 18418 18456 18476
voedertoewijzing worden verleend dan nadat de „gewone" toe18701 18705 18875 18942 19120 19143 19297 19350 19529 19555
wijzing geheel is verbruikt. Voor elk varken, dat echter daaren19644 19661 19700 19707 19847 19961 19973 20020 20055 20342
20378 20446 20876 20919 20941
boven wordt gehouden, kan 28 kg. per dier per periode worden
GEEN PREMIEN
toegewezen. De sterzeugen en stamboekdekbeeren vallen geheel
183 236
248 286
81
88
124
132
176
buiten deze regeling en zullen steeds een toewijzing van 67 kg.
25
530
582
627
418 426
518
524
324 387
503
per dier per periode ontvangen.
819
829 836 841
652
698 715
717 792

21369
21443
21529

9522 12398 15465 18270

1005 4054 7025
Ï042 4065 7070
1057 4066 7088
1094 4070' 7132
1121 4071 7196

reeds de kastklare wasch van

VARKENS:

21343]

NIETEN.

en Kleinkinderen.
Dolft, 28 januari f940.
Nassaulaan 24.
De begrafenis zal plaats
hebben Woensdag 31 Januari
a.s., op de Begraafplaats
.Jaffa". Vertrek 11 uur vanaf
hét sterfhuis.
Geen bloemen.

1275 20

14405,

(3736 6820
8957 6870 9876 12952 15911 18699 2197**
4076 6963 10033 13184 15937 18766

Doettnchem.
P. M.

’

13477.

17571,

PRUZEN VAN ’7O.

3625 6714

Van Leeuwen.

16258,

8895, 10611.
11624, 12806,
14170. 15925, 18756, 20083.

1375 4479
1392 4591
1434 4624
1562 4687
5645 4749
1722 4820
0835 4969
1881 4975
3104 4978
3113 5112
C127 5194
3146 5276
2148 5468
■3445 5616
2464 57C9
2469 5816
2474 5929
2717 5989
2728 6065
2808 6132
2853 6163
2934 6411
ÖO7B 6627
13256 6641
3289 6679
3364 6707
3382 6711

Heden overleed, tot onze
diepe droefheid, zacht en
kalm, onze lieve zorgzame
Vrouw, Moeder en GrootMoeder
MARIA MARIJT,
geb. Boterbloem,
op den leeftijd van 68 jaar.
Delft.
W. MARIJT Sr.
L MARIJT.

10248,

1

IUUU

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET
DEPARTEMENT VAN ECONOMISCHE ZAKEN

VOEDERNORMEN VAN 5 FEBRUARI—4 MAART.
1266 10
De Minister van Economische Zaken maakt het volgende bekend:
De normen volgens welke voor de periode 5 Februari tot 4 Maart
1940 veevoedertoewijzingen worden verleend zijn de volgende:
RUNDVEE:
Melk- en kalfkoeien, tenminste één keer gekalfd hebbende. Hoogdrachtig jongvee (tenminste 7 maanden drachtig). Mestvee (mcl
ossen) in het bezit van 2 of meer breede tanden, niet behoorende
tot één der volgende categorieën. Stieren 6 maanden tot 1 jaar,
welke voldoen aan den eisch van de Nederlandsche Veehouderijcentrale, voor boventallige geregistreerde stierkalveren. Stieren 1
jaar en ouder, nog niet in het bezit van twee breede tanden, welke
voldoen aan den eisch van deze centrale voor boventallige geregistreerde stierkalveren. Andere stieren, wel in het bezit van twee
breede tanden.
p. dier p. 4 w.
a. van bedrijven kleiner dan 5 Ha. met ten hoogste 2
st. van de genoemde dieren en indien 1 dier aanwezig is
70 kg.
indien 2 dieren aanwezig zijn
63 kg.
b. van overige bedrijven
56 kg.
Indien het bedrijf behoorde tot één der bedrijven, welke in de
voorafgaande periode als consumptie-melkbedrijf met een gemiddelde winterproductie van meer dan 9 liter per dier per dag, voor
zijn melk- en kalfkoeien 2Vz kg. per dier per dag ontving, kan ook
in de komende periode voor iedere melk- en kalfkoe 14 kg. extra
worden toegewezen.
p. dier p. 4 w.
Ander vrouwelijk jongvee van 1 jaar en ouder
14 kg.
,
Mestkalveren
nihil
Ander mestvee (geen mestkalveren)
14 kg.
Andere stieren 1 jaar en ouder, nog niet in het bezit van
twee breede tanden
28 kg.
Vrouwelijk jongvee, jonger dan 1 jaar, niet behoorende
tot één der vorige categorieën, beneden 80 kg.
nihil
Vrouwelijk jongvee, jonger dan 1 jaar, niet behoorende
tot één der vorige categorieën, wegende 80 kg. en meer 14 kg.
Mannelijk jongvee, jonger dan 1 jaar, niet behoorende
tot één der vorige categorieën, beneden 80 kg
nihil
i Mannelijk jongvee, jonger
dan 1 jaar, niet behoorende
tot één der vorige categorieën, wegende 80 kg. en meer
28 kg.
Deze normen hebben ten opzichte van die voor de vorige toewijzigingsperiode geen veranderingen ondergaan.

NEGENDE LIJST

8516, 9347,
17739.
400 No. 1086, 9025,
17604, 19312.
200 No. 4588, 9247,
20472, 21540.
100 No. 6209, 8426,
11224, 11345,

1Ï296 4342

1277 27

*

Telefoon 1795

Belasting-Adviesbureau

’lOOO No.

Oostsingel 64*.
Liever geen bloemen.
De begrafenis zal plaats
hebben Woensdag 31 Januari
a.s., op de Begraafplaats
.Jaffa*'. Vertrek te 12.30 uur
vanaf het sterfhuis.

.

.—

DELFT, C. FOCKSTRAAT 3.

Trekking van 29 Januari.

JAN QUELLHORST,

m

Accountantskantoor H. K. VIERKANT

VIJFDE KLASSE

in den ouderdom van 53 jaar.
S. QUELLHORST—
De Bruin.
M. KUNZ—Queilhorst
J. KUNZ.
L. QUELLHORST.

J. QUELLHORST.
Januari 194

—-

482e STAATSLOTERIJ.

Eenige en algemeene
kennisgeving.
Heden overleed, tot onze
diepe droefheid, geheet onverwacht, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en
Grootvader, de Heer

Delft, 27

klein Heerenhuis

I

a. van bedrijven met 50—100% bouwland
5—50 % bouwland
„
b. „
n
„
„ per
M c
minder dan 5 % bouwland (voor
„ paard
bedrijf)
ten hoogste 1
Manége- en stalhouderspaarden i)
max.
Paarden van de bereden politie
M
Sleeperspaarden*)

Jonge paarden I—3 jaar (geen hengsten)

„

56 kg.
56 kg.
28 kg.
112 kg.
112 kg.
140 kg.
56 kg.
56 kg.
84 kg.
84 kg.

Veulens beneden 1 jaar
Hengsten van I—3 jaar
'.
Hengsten boven 3 jaar
Aan hengsten, welke in de maanden Februari en Maart gekeurd
moeten worden, mag met ingang van heden 2 kg. krachtvoeder
per dier en per dag extra worden verstrekt.
SCHAPEN:
Fokooien
14 kg.
Fokrammen
7 kg.
Lammeren in 1940 geboren
nihil!
Andere schapen
7 kg.
"
GEITEN:
Melkgeiten geboren in 1939 of vroeger
10 kg.
Dekbokken
14 kg.
Lammeren geboren in 1940
nihil
PLUIMVEE:
Hoenders van fok- en vermeerderingsbedrijven voor
100 % van het door de Nederlandsche Centrale voor
Eieren en Pluimvee toegestane aantal
3.1 k.g
Hoeders van alle overige bij de landbouw-crisis-organisaties georganiseerde pluimveehouders voor ten hoogste
M 60 % van het begin September geïnventariseerde aantal 3.1 kg.
Piepkuikens beneden 12 weken
L 7 kg.
Eenden van fok- en vermeerderingsbedrijven voor ten
hoogste 100 % van het door de Nederlandsche Centrale
voor Eieren en Pluimvee toegestane aantal aan ge3.1 kg.
mengd graan
Eenden voor specifieke eendenbedrijven voor ten hoogste
75 % van het begin September geïnventariseerde aantal
aan gemengd graan
3.1 kg.
Eenden van alle overige bedrijven voor ten hoogste 75 %
van het begin September geïnventariseerde aantal aan
gemengd graan
1.7 kg.
Kalkoenen van georganiseerden bij de landbouw-crisisorganisaties voor het door de georganiseerden opgegeven aantal
4 kg.
Ganzen van georganiseerden bij de landbouw-crisisorganisaties voor het door de georganiseerden opgegeven aantal
2.8 kg.
!) De verhooging welke de norm voor manége- en stalhouderspaarden, alsmede voor sleeperspaarden heeft ondergaan kan echter
alleen in bijzondere gevallen, waarbij deze hoogere toewijzing
noodzakelijk is, worden toegepast
's-Gravenhage, 27 Januari 1940.
1272 320

649
877
1327
1617
1967
2046
2267
2608
3053
3182
3567
8771
4142
4518
4677
5036
5420
5665
5976
6279
6534
6590
6771
6798
6970
7227
7725
8119
8570
9028
9276
9447
9678
9934
10251
10506

944
1348
1619
2016
2084
2309
2625
3083
3212
3584
3775
4144
4521
4713
5088
5421
5668
5998
6349

1003
1374
1663
2039
2109
2325'
2627
3092
3291
3687
3802
4149
4575
4715
5091
5437
5710
6042
6359

1018 1033
1430 1472
1679 1707

1084 1143 1172 1189
1484 1487 1496 1509
1736 1825 1849 1906

1297
1564
1928

2153
2357
2699
3120
3310
3593
3816
4150
4597
4727
5099
5461
5714
6055
6384

2158
2380
2749
3172
3401
3632
3906
4252
4608
4828
5191
5498
5810
6129
6414

2219 2220
2464 2616
2952 8005

2538
3026

6620 6649 6661

2155
2374
2701
3124
3383
3626
3823
4246
4602
4821
5145
5463
5735
6067
6385

6690 6703

2175
2381
2876
3173
3473
3688
3952
4264
4613
4832
5195
5530
6866
6138
6432

3476
3702
3999
4365
4624
4860
5204
5613
5886
6173
6451

6708 6709

2243

3521
3722 8731
4011 4137:
3479

4409
4633
4893
5267
5622
5922
6232
6458

448»

4678
4929
5377
5662

5943

6247
6481

6712 6766

6807 6808 6816 6825 6855 6892 6952 6959 6962
6991 7004 7006 7090 7093 7103 7115 7190 7203
7374 7383 7392 7414 7517 7529 7549 7671
7757 7759 7770 7774 7883 7919 8041 8067 8108
8127 8155 8166 8167 8211 8242 8371 8404 8511
8644 8673 8684 8696 8727 8751 8810 8816 9024'
9034 9101 9133 9136 9170 9172 9173 9255 9271
9318 9389 9393 9418 9423 9433 9435 9440 9445
9460 9470 9516 9523 9565 9573 9574 9598 9670,
9697 9731 9775 9788 9790 9792 9801 9823 9882
9946 9975 10016 10050 10082 10116 10125 10152 10217
10315 10322 10372 10392 10415 10437 10504
10528 10553 10593 10595 10603 10618 10624 10625 10673
10681 10685 10735 10821 10840 10874 10890 10918 10924 10950
11017 11034 11054 11099 11119 11147 11180 11223 11286 11313
11321 11331 11386 11396 11407 11429 11479 11480 11498 11546
11549 11570 11585 11597 11615 11676 11681 11708 11748 11767
11805 11838 11847 11854 11858 11870 11882 11887 1J.953 12023
12041 12086 12089 12111 12160 12193 12194 12218 12219 12275
12382 12396 12414 12419 12535 12542 12546 12575 12577 12590
12594 12664 12676 12691 12718 12783 12797 12802 12908 12974
12977 12993 12994 13020 13023 13056 13093 13114 13130 13146
13152 13198 13211 13220 13261 13266 13288 13345 13348 13354
13390 13423 13516 13523 13591 13614 13653 13740 13787 13875
13886 13895 13898 13913 13923 13999 14004 14015 14030 14079
14099 14129 14154 14181 14198 14249 14259 14283 14341 14349
14372 14396 14447 14552 14573 14575 14689 14696 14743 14876
14909 14934 14976 14993 15026 15083 15087 15102 15115 15159
15164 15171 15293 15295 15301 15355 15360 15454 16471 15482
.15580 3 5622 15714 15730 15754 15762 15774 15849 15856 15857
'15865 15872 15878 15886 15890 15910 15980 15994 16023 16069 i
16075 16083 16111 16131 16137 16228.16235 16238 16275 16281
16357 16398 16418 16428 16442 16454 16492 16523 16610 16636 j
16746 16757 16780 16787 16807 16854 16879 16891 16896 16897
16912 16956 16975 17003 17030 17033 17047 17051 17063 17065
17068 17092 17112 17117 17145 17167 17193 17195 17231 17243
17294 17327 17376 17389 17396 17456 17475 17504 17570 17595
,17621 17628 17642 17671 17693 17739 17807 17854 17947 18005
18038 18060 18065 18119 18137 18185 18241 18245 18250 18263
18300 18335 18340 18344 18353 18383 18386 18430 18450 18467
18496 18547 18683 18703 18715 18722 18801 18829 18860 18869
18892 18912 18946 18949 18952 18995 19076 19099 19224 19240 i
J.9261 19272 19290 19300 19318 19339 19391 19405 19415 19419 i
19518 19563 19571 19632 19653 19701 19715 19720 19796
20019 20102 20122 20298 20397 20432 20496 20513 20548 20560
#0565 20577 20582 20630 20636 20689 20691 20709 20745 20759
30780 20804 20815 20890 20899 20901 20928 20931 20946
Verbetering 3e lijst: 15876 m. z. zonöter premie. 2e lijst*!
5420 m. z. 5420 f 70.—; 11858 m. z. 11058; 16226 m. ft
16228 t 70.—.

1265 182
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Prinses Juliana als reuniste - Skieën te Wassenaar - Slede-wedstrijden

-

H.K.II. PRINSES JULIANA woonde de reunie van de Vrouwelijke
Studentenvereenigin. te Leiden t.g.v,
het 8ste lustrum bij. Aan de lunch
in de „Vergulde Turk".

DE RAAD VAN BEHEER VAN HET KOLONIAAL INSTITUUT TE AMSTERDAM
bood een lunch aan ter gelegenheid van het vertrek van R.
A. A. Soejono, die benoemd is tot lid van den Raad van Indië. In zijn kwaliteit van eere-voorzitter van het Instituut zat Prins Bernhard mede aan.

—

TE

OÜD-ALBLAS
werden wed
strijden voor arresleden gehouden ir
het ringsteken en kegelgooien. De
winnaar G. Bas uit Alblasserdam

doet een aanval

op

de

kegels.

—

ACHTER AUTO'S OP DEN NOORD-BOULEVARD
ZANDVOORT. EEN MOMENT UIT EEN DER
SPANNENDE TWEEKAMPEN.

SKI-JÖRING

ur uur .rlAAlE

LANDGOED „DUINRELL" TE WASSENAAR
WORDT THANS DRUK SKI-GELOOPEN. IN VOLLE VAART
VAN DE HELLING NAAR BENEDEN.

TE

EEN GROOTE BOERDERIJ OP HET LANDGOED OOSTER-MEERWIJK
Eenig vee kwam in het
BIJ NIJMEGEN GING IN VLAMMEN OP.
geheel
uitgebrande boerenhoeve.
vuur om het leven. De

—

DE DUITSCHE VLOOT PATROUILLEEREND
DUITSCHE OORLOGSSCHEPEN KLAAR VOOR ACTIE. EENHEDEN VAN
IS NEERGELATEN VOOR
IN DE OMGEVINC VAN HELGOLAND. DE VERSCHANSING
EEN VRIJ SCHOOTSVELD VOOR DE KANONNEN.

DE

—

ONDER LEIDING VAN DE K.N.A.U.
werd te Delft een veldloop voor militairen georganiseerd door de Delftsche Studentenbonden. Eenige deelnemers passeeren een bruggetje
in het parcours.

HET LEGGEN VAN MIJNEN AAN DE ENGELSCHE OOSTKUST. EEN DER VOOR DE SCHEPEN ZOO UITERMATI
GEVAARLIJKE MONSTERS GAAT TE WATER.

-

GEMEENTEREINIGING TE AMSTERDAM
ontdooit door middel van stoom
de rioolputten om het water, ontstaan door het smelten van de sneeuw,
te kunnen afvoeren.

TWEEDE BLAD

DELFTSCHE COURANT

ZWARE VERLIEZEN DER RUSSEN

ALS DE DOOI INTREEDT

MAANDAG 29 JANUARI 1940

TRAEIN RIJDT OP
ARPRIETECKOLONNE

NASPEL GRAF SPEE-

WEER SPRAK CHURCHILL

DRAMA

VOOR- EN NADEELEN VOOR DE
„We zullen winnen"
FINNEN
VEERTIEN OPVARENDEN
VAN HET LADOGAMEER
TEN
ACHT
DOODEN
De Finsche troepen, aldus een beGEÏNTERNEERD
richt van Havas uit Haparanda (ZweEenige dagen geleden, is de snelDe regeering van Uruguay heeft bij
den), konden tot nu toe niet alleen trein I-^b^ch—Triest, tij de TaliaanDE OORLOGSPROBLEMEN
de Russische aanvallen afslaan, maar ?c\he FTer c->l,'f>ts Adels^fg, op een decreet bepaald, dat de veertien leDUIKBOOT
FINSCH
De Britsche minister van Martóe'
"eifs op vele punten de Sovjettroepen kolcnne arbeiders mn/ereden. Da*s."':''
Spee,'die
van
den
de
Graf
Winston
buitengeterugdringen,
nog
dank
de
zich
Churchill heeft Za'
zij
GEZONKEN
werden 8 man gedood en 12 zwaar
terdagmiddag in 'n te Manchester uitwone snelheid hunner bewegingen. verwond.
steeds in Uruguay bevinden, zullen gesproken
rede de oorlogsprobleme- 1
Deze groote beweei?;iikheid hebben zij
Helsinki, 27 Jan.
geïnterneerd.
worden
besproken,
o.m. wijzende op het ka"
sneeuw,
uitsluitend te danken aan de
OP EEN MIJN GELOOPEN
De Duitsche legatie had gevraagd rakteristieke verschil in de oorlogvoewaardoor zij van hun ski's gebruik
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ter.
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waarom zou ik dan in een schuilkelIntusschen wordt uit Port of
der gaan?" En de maarschalk zette
De Britsche ambassadeur te Tokio
Spain, Kingstown en Willemstad
100 TANKS BUITGEMAAKT
zijn lunch voort.
Spoorweg-ongeluk in
(Japan), Craigie heeft een onderhoud
gemeld, dat daar niets van onderNieuwe explosies weerklonken in gehad met den Japanschen minister
De Finnen hebben bij de gevechten
De Toestand te Tientsin
zeeërs bekend is.
Zuid-Slavië
aan het Ladogameer
100 Russische de onmiddellijke nabijheid van het van Buitenlandsehe Zaken, Arita. Na
gebouw, waarvan eenige ruiten in afloop is het volgende communiqué
tanks buitgemaakt.
scherven vlogen. Alle meisjes van de gepubliceerd:
MINISTERS GEWOND
Lotta-organisatie,
die in dit gebouw
„De Britsche ambassadeur heeft den
De Despatch in Actie?
VERSCHERPTE MAATREGELEN
AMNESTIE
de taak van kellnerin vervulden, wa- Japanschen minister van BuitenlandEen aantal gedetineerden in de ren eveneens naar de schuilkelders sehe Zaken een nota overhandigd, die
Japansche
Verscheidene ministers, die ten-C
Volgens een officieele
Finsche strafgevangenissen heeft den gegaan, uitgezonderd één, die er op het antwoord der Britsche regeering
mededeeling zouden van hedenmid- keerden uit Zagreb (Zuid-Slavië)
President der republiek verzocht hun aandrong de lunch van den maar- op het Japansche protest in verband ZOU DUITSCH SCHIP VERNIETIGD dag 4 uur af de staaldraden, welke de aan een groot gevaar ontkomen.
gratie te verleenen,
HEBBEN
teneinde hun schalk te verzorgen tot het einde. met de kwestie der Asama Maroe beBritsche en Fransche concessie van express, waarmede zij reisden, k**.,j
misdrijven goed te maken door dienst Toen
Volgens niet bevestigde berichten, Tientsin omgeven, electrisch geladen n.l. in botsing met een goederentre
het bombardement voorbij was, vatte. De geheeie kwestie werd beaan het front. De President heeft liet de maarschalk het meisje bij zich sproken, waarbij beide partijen haar zoo meldt U.P. uit Valparaiso (Chili), worden, om den vrijen doortocht te op een klein station, niet ver
hierin toegestemd. Hij heeft thans roepen en speldde persoonlijk de me- standpunt handhaafden.
Men is over- zou de Britsche kruiser Despatch kort verhinderen, en personen van anti- Rouma. Gelukkig waren de gevob
ec-n aantal brieven ontvangen van daille van dapperheid op haar uni- eengekomen,
de eerste berlC eji
dat de gedachtenwisse- geledeh buiten de territoriale wateren Japansche gezindheid te weren. niet ernstig. Volgens Tsvetkowitsj,
deze mannen, waarin zij aan hun form. Zij is de eerste vrouw, die deze ling de volgende
Peru een gewapend Dui.scli ko.pzal de controle op den toevoer ten zijn de premier,
y,
week
zal
worden
van
Voorts
vreugde uiting geven, iets voor het onderscheiding ontvangen
heeft, al- voortgezet en dat de tekst van de vaardijschip tot zinken hebben ge- van levensmiddelen binnen de beide de minister van Financiën, ChoU''
vaderland te kunnen doen.
, licht gewond.
dus United Press.
Britsche nota binnen enkele dagen bracht.
.concessies verscherpt worden.
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TWEEDE BLAD

BINNENLAND
ANKER TROF EEN MIJN
Avontuur van het Nederlandsche stoomschip
Mamura
VIER LEDEN DER BEMANNING
GEWOND
Het Nederlandsche motortankschip M amu ra, groot 8245 ton,
toebehoorende aan de maatschapPU La Corona, een van de
dochter-maatschappijen van de
Koninklijke Sh e 11, heeft een
ongeval g-shad, doordat het anker
van het schip een mijn trof, toen
het schip Zaterdag, buiten een haven aan de Z.0.-kust van Engeland, het anker lichtte. Er ontstond een geweldige ontploffing
en een enorme waterzuil schoot de
lucht in. De leden der bemanning
die zich op het voordek bevonden,
werden opgenomen en tegen het
dek geslingerd. Drie matrozen en
een olieman, moesten later behandeld worden voor lichte verwondingen en zenuwschokken
Met een reddingboot was een dokter
van de kust naar het schip gekomen.
Ket eenige materieele verlies, dat
het schio heeft geleden, bestaat in het
yerspeleh van het anker, dat van de
ketting is gsslagen.
Aanvankelijk was gemeld, dat het
®chip op anderhalf uur afstand van de
Duins door een explosie zou zijn getroffen. Later deelde de kapitein mede,
dat de schade niet van dien aard was,
«at er gevaar voor zinken bestond en
nat het schip zou opstoomen naar de

Duins.

men aan boord van de Made Nederlandsche radionieuwsberichten luisterde en hoorde,
Wat er over
Mamura werd rondger °epen, heeftde de
kapitein aan net
A* N. p geseind: Mamura alles
wel.

"l-ira naar

RECHTSZAKEN
De Miltvuurbestrijding
Utrechtsche
fabriek dagvaardt den Staat
EEN MERKWAARDIGE KWESTIE
De TJtrechtsche Veevoederfabriek
-De Adelaar heeft den Staat gedagvaard
in kort geding terzake van onrechtmatige daad, n.l. het doen sluiten
harer fabriek en het dexmeeren der
sleutels op het hoofdbureau van
Politie.
Zooals men weet, gaat het hier om
de fabriek, waarvan de Veeartsenijkundige Dienst veronderstelt, dat zij
de haard is van de huidige miltvuurinfectie. Langs indirecten weg, want
bacteriologisch monsteronderzoek leverde géén positieve resultaten op
meenden de officieele instanties, dat
de besmetting had plaats gehad via
de mineralen-mengsels, welke De
Adelaar had bereid en aan de voederfabrieken had geleverd.
Wèl had het monster-onderzoek
aangetoond
aldus het Ha nd e 1 s bl a d dat althans gedeeltelijk
gewoon in plaats van ontlijmd beendermeel was verwerkt en op grond
daarvan werd
de mengvergunning
der firma ingetrokken en de fabriek
op slot gedaan. Tevens werd, eveneens
op 5 Januari, aan iederen voederfabrikant, handelaar of veehouder, die
mineralen van De Adelaar in voorraad had, gekocht na 27 November,
dan wel veevoeder waarin deze waren'
verwerkt, last gegeven deze af te
zonderen en te blokkeeren
De fabriek stelde zich oo het standPunt, dat het niet behoefde te verWonderen, dat de Veeartsenijkundige
"lenst in de éérste plaats in de rich«ng van De Adelaar zocht a*^~»-;en
*» ruim 60 pCt. van de in ons land
'fenoodigde mineralen levert In de
tweede plaats stelde zij, dat zü, bij
wet-n. uitsluitend ontliimd
h**, ,Jmeel had besteld, ontvangen
en verwerkt, aangezien zij
alléan
ko °^en op bonnen van d:
Niüi »,
lcentrale
en deze luidden alle
voor 0
, *U m d beendermeel. In de
derrto plaats
is het ontlijmde product
vepi
C1
de soeakooper dan het r.iet-ontlijmaelf ni«f .Vlerde plaats imnorteert zij
in *Jrl' doch ko°Pt het beendermeel
Ten handelstelt ziJ zkh °P het standpunt
het
verwerken van gewoon
beendern
den is o ccl' °P zich zelf niet verboin de meng-instrueties
van
ning ir,
Voedselvoorzierl
Veevoeder,
afd°gstijd,
vip
n*iast
en
ontl*jmd
Clll>eendermeel
beenderm
ccl
ó°k
gewoon
beendermeel
5
Wordt
gegeven (instructies van 11
en 27 m ember).
Dit zelfde was het
geval in
..Mengvoederbeschikking",
in dpe
j.l
ölaatscourant van 30 December
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Se-swÜ

Pakhuizen der firma die
650.000 kilo
Zij' ducht thans
schade

Zljn bevatten

voorraal» "
doorritt ni
et

worden geventileerd y?rder kan ratten
en muizen,
omdar
**-*
katten,
die
anders
verhnn 2 fen zijn verwijderd zouden
bij het
sluiten
'
m jA- ri er fabriek.
Bovendien kan

en

controlesren, of er door lekKr
Du.oeilng
in de voorraden op1 aan de machines roest-shadè n °Ptreden,
aangezien veel
j^n werden verwerkt.
>Z n Weidooien hebben Zaterdag voor
der Haagsche Recht-Qk
Waats gehad. De beslissing volgt

kaee

tr^^.f

z^tf^
later

t^J

nieSldent

PRINSELIJK PAAR SKIET
UITGEBRAND NAAR RUYGENHOEK

CONFECTIEFABRIEK

Verbindingsmoeili jkheden
door Sneeuw en Ijs

STUIFSNEEUW BELEMMERT
VERKEER
dan in vele jaren het geval
sneeuwkleed
was ligt in ons land het
over velden, bosch en akkers en wordoor het rjs
den de rivieren gestremd
duurt, is
reeds
dit
weken,
dat
In de
deze
waar
plaatsen,
op
de
men zich
pooltoestand het ergste gevoeld wordt
groote
nl op de eilanden en langs deinstellen
gaan
situatie
op
deze
rivieren
getroffen
en heeft men maatregelenmogelijk
te
om het ongerief zoo gering
Langer

doen zijn.

Urk
Autodienst van Lemmer naar
Een ondernemende firma te Lemmer
is op het idee gekomen een autodienst
tusschen
over het ijs te onderhouden
Aanvankelijk werd
Lemmer en Urk.
deze dienst tweemaal daags gereden,
doch de belangstelling ervoor bleek
zoo groot, dat er weldra driemaal
daags een auto heen en weer ging. Het
ijs is stevig gsnoeg om een tweetons
vrachtauto te dragen. Voor alle veiligheid wordt er slecht één ton vracht
meegenomen. Ook ds reizigers maken
van "deze verbinding gebruik.

In Zeeuwsch-Vlaanderen
In Zeeuwsch-Vlaanderen begint men
op sommige plaatsen gebrek te krijgen

aan enkele artikelen. Deze waren per
schip onderweg, maar bereikten door
de plotseling invallende vorst hun bestemming niet. Het is echter nog altijd
mogelijk om via Vlissingen en het veer
naar Breskens Zeeuwsch-Vlaanderen
te bereiken, en de fabrieken zullen dan
ook, zoodra ze weei over voorraad voor
leveranties van bepaalde op het moment moeilijk te krijgen artikelen beschikken dezs per auto doen vervoeren.
Een andere weg is via België en de
Scheldetunnel, doch deze wijze van
vervoer is nog al kostbaar.
De Dordtsche Kil vol ijs
Het ijs, dat in de Nieuwe Merwede
en de Boven-Merwede is gebroken, is
door den wind en de vloeu de Dordtsche Kil opgedreven, waar het nn over
een afstand" van kilometers vastzit. De
veerdienst Wieldrecht—'s-Gravendcel
moest daardoor worden stopgezet. De
hoop een voetbad over het ijs te kunnen leggm ging niet in vervulling, omdat op het laatste oogenblik nog een
sleep uit het ijs werd bevrijd en over
de daardoor ontstane vaargeul, was
het te riskant om voetgangers te
laten loopen.

Geen verbinding met Texel
Zondag heeft men voor het eerst
van dezen winter van Texel geen verbinding met den vasten wal kunnen
:::ijgen. Wel is des morgens omstreeks

half acht, zoowel van Texel als van
Den Helder, een boot vertrokken, teneinde elkaar tegemoet te varen en de
post over te hevelen, doch ondanks
den kerten afstand, welke de beide
snhepen scheidden, hebben zij door de
groote ijsvorming elkander niet kunnen bereiken.

-

De schepen keerden onverrichter
zake terug, waarna de boot uit D.n
Helder andermaal uitvoer om te trachten aan het Horntje, de Zuidel!ike
punt van Texel, aan te leggen, doch
ook deze poging werd niet met succes
bekroend.
Auto's bij Amsterdam ingesneeuwd
In het Noordelijk deel van Amsterdam heeft de sneeuw het verkeer op
den weg van Schellingwoude
naar
Ransdorp veel ongemak veroorzaakt.
In den nacht van Zaterdag op Zondat? wierp de Oostelijke wind de
'■neeuw van de aan weerszijden gelegen
landerijen over den weg. In zeer korten tijd was deze over de geheeie
lengte met een dikke laag bedekt.
Op enkele plaatsen lag de sneeuw een
meter hoog, hetgeen een zware vrachtauto, een personenauto en een met
paard bespannen wagen, welke in de
richting Ran.sdo-p reden, noopte den
str!jd tegen deze barrière te staken.
De voertuigen waren inaesneeuwd en
konden geen centimeter vooruit komen. Ondanks het nachtelijk uur ?ag
men zich genoodzaakt een ploeg arbeiders te reouireeren, die er na eenigen tijd met behulp van schoppen en
houweel:n in slaagde de wagens te
bevrijden.
Zondagochtend bleek de situatie nog
verergerd

te zijn.
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Weer geraakten

BRANDWEERMAN DOOR ROOK
BEDWELMD
Een zware uitslaande brand heeft
Zondagmorgen vroeg gewoed in de
confectiefabriek van den heer Cohen,
aan de Lutmastraat 191—197 te Amsterdam.
De brand woedde het hevigst op de
eerste étage, waar een groote hoeveelheid laken lag opgestapeld, waarin het
vuur gretig voedsel vond. De rookontwikkeling was zoo sterk, dat toen de
brandweer man Louvezijnde eerste
slang door de opengehakte deur naar
boven wilde brengen, om de vuurhaard
te kunnen aantasten, hij het bewustzijn verloor. Een zijner collega's bracht
hem daarop naar buiten.
Inmiddels had de brandweer, die met
twee motorspuiten en een ladderwagen was uitgerukt, het vuur ook van
buiten af aangegrepen. De brandladder draaide voor de ramen op de eerste
étage en daar waar de vlammen een
veel
rooden gloed verspreidden, werd
water gegeven. Toch leek het aanvankelijk of het vuur zich zou uitbreiden.
De zoldering van de eerste étage vatte
vlam en in een oogwenk sloeg het
vuur naar de tweede étage door.
Ook naar de zijkanten baanden de
vlammen zich een weg, doch de insluitingspoging van de brandweer gelukte. De ramen werden stuk geslagen
teneinde den rook uitweg te geven en
na eenigen tijd kon het sein gegeven
worden, dat men d?n brand meester
was. Gevaar voor uitbreiding bestond
er toen niet meer en zelfs de beneden
gelegen garage Michiels, behoefde niet
te worden ontruimd.
De nablussching nam nog geruimen
tiid in beslag. De eerste en tweede étage van de fabriek zijn totaal uitgebrand.
De brand schijnt te zijn ontstaan
door hitte-uitstraling van den schoorsteen der centrale verwarming. De
stoffen schijnen daardoor vlam te hebben gevat. Verzekering dekt de schade.

Een

Brandstichtersbende

Knap speurderswerk

met

succes bekroond

en Prins
gisterzich
Ber-nhard
naar
den
Wasper
auto
middag
Slag.
Hier werden
senaarschen
de ski's ondergebonden, waarna
het Prinselijk Paar zich door den
a*.ito liet voorttrekken naar het
Park De Kieviet.
Langs Meyendel zijn de Prinses
en Haar Gemaal vervolgens door
de besneeuwde duinen naar het
buitenverblijf van H. M. de Koningin, De Ruygenhoek, geskied.
Prinses

.

Dr. Clodius

te

Postvluchten

Holland-Indië

Rome

Juliana

begaven

WEDERZIJDSCHE CONCESSIES
De voorstellen, die dr. Clodius te
Rome naar voren heeft gebracht, zijn
uiteraard geheim gehouden. Reuter
verneemt echter, dat Italië verschillende voordcelen aangeboden zijn,
wanneer faciliteiten aan Duitschland
zouden worden verleend voor een
snelle levering van Roemeensche olie,
Italiaansch hennep en Italiaansch rollend spoorwegmateriaal, vrachtwagens
en auto's.

UITREIS
Oehoe, 28-1 te Basra
Buizerd, 28-1 te Singapore

THUISREIS
Toren valk, 28-1 te Napels
Pelikaan, 28-1 te Basra
Gier, 29-1 van Batavia

Engelsche Prinsesjes breien

Radicale Wijziging in Stalins
Politiek niet uitgesloten
NAAR DE MEENING VAN
PROF. GRONDIJS
Prof. dr. L. Grondijs, die indertijd
rroot opzien baarde door zijn voorspellingen over het Duitsch-Russisch
samengann en die ook de aandacht
trok door zijn publicaties over de
Spaansche kwesties, heeft te Arnhem
ir: een vergadering van het- departement Arnhem van de Ned. Mij. voor
Nijverheid en Handel en van de
Geldersche Indyet-*ieelc Club, als zijn
meening verkondigd, het volstrekt
te achten, dr;t er in
riiet uitgesloten
van
het oogenblik een
politiek
Stalins
radicale wijziging komt. onder invloed
var den militairen druk van uit Syrië
en Turkije op het gebied in de Kauicasus, welke een gevolg zou kunnen
zjjr van Frankrijks actie in die
landen.
Prof. Grondijs wees er op, dat hij
van Rusland en
cok het samengaan
had voorspeld en sprak
Duitschland
er zijn verwondering over uit, dat
voor de regeeringen van Frankrijk en
Engeland het pact van Augustus 1939
een verrassing was. De samenwerking
tusschen Rusland en Duitschland
van 1917
sedert de Russische revolutie
is in stand gebleven. Als oorzaak van
het bolsjejvisme
de campagne tegen
spr.
het tot stand
1934
noemt
in
Moskou
komen van een pact tusschen was
het
Duitschland
Parijs.
Voor
en
pact
wig
in
dit
te
een
belang
van
drijven.
Van beide zijden volgde toen een
reeks int'midat.e-oogingen, waarbij
om met
steeds de Duitsche bedreiging
behuln van Polen een onafhankelijke
Oekraïne te stichten een groote rol
speelde.
Stalin heeft Duitschland voorgehouden, dat het door samengaan met
zou verR-island dezelfde voordcelen verschafkriigen als de Oekraïne zou
fen Spr. weet niet of het pact van
1939 Rusland de voordcelen zal brengen, welke Duitschland voorspiegelt.
Voor den Russischen landbouw is
benzine onmisbaar — het kan niet
teru ■grijpen naar het paard als trekkracht, omdat er millioenen paarden
en ook ossen zijn afgeslacht.
Een eventueele inval van een
vijandelijk leger in Zuid-Rusland, zou
de Russen onmiddellijk van hun
rnrdoliebronnen afsnijden en daarom
is de Fransche actie aan de Russische
Zuidgrens van zoon f-rooten invloed
op de Russische politiek.

DRIE ARRESTATIES
De politie te Rotterdam sloeg op 31
Augustus j.l. een goeden slag door
den 35-jarigen schilder P. B. te arresteeren onder verdenking dat hij
met behulp van een tijdbom brand
had gesticht in het perceel Statenweg 140,. waarbij dit pand zwaar beschadigd werd door het vuur. Enkele
dagen later werd een medeplichtige
van 8., de 32-jari°e J. J. O van Z.
«earresteerd. Beiden
hadden zich
voor de rechtbank te verantwoorden
en werden veroordeeld, resp. tot vijf
en twee jaar gevangenisstraf.
In het voorjaar en in den zomer
van 1939 waren in Rotterdam talrijke
branden uitgebroken, waarvan de
oorzaak niet kon worden vastgesteld,
doch waarvan de politie vermoedde
dat zij aangestoken waren.
Er werd verband gezocht en gevonden tusschen deze branden en den
brand in de Statenlaan. Een en ander had tot gevoeg, dat B. en z-ijn
medeplichtige nogmaals aan een zeer
streng verhoor werden onderworpen.
Het succes bleef niet uit. Zoo is het
de politie gelukt, klaarheid te brengen in een brand in een perceel in de VROUW LIEP BRANDEND
Rubroekstraat, welke in het voorjaar
DE STRAAT OP
van 1939 plaats vond. Een drietal
personen is nu in verband hiermede
gearresteerd, n.l. de 38-jarige slager
C. H, de 32-jarige huishoudster A. B.
KLEEREN VATTEN BIJ KACHEL
A. H. en de 55-jarige caféhouder JVLAM
G. va n Z., vader van den reeds veroordeelden medeplichtige van B. Z'3
Zondagmiddag is de 2b-jarige mej.
hebben allen inzake den brand in de W. E. Mighorst in haar woning aan
Rubroekstraat een volledige bekente- de De Vliegerstraat te Rotterdam in
nis afgelegd en zijn naar het Huis ):rand geraakt, doordat zij te dicht
bij de kachel stond.
van Bewaring overgebracht.
De vrouw liep met brandende kleeren de straat op, waar de vlammen
door buren werden gedoofd. Per auto
Anthony Fokkers Asch in vnn den geneeskundigen dienst werd
het slachtoffer, dat ernstige wonden
Nederland
aan het lichaam had opgeloopen, naar
het ziekenhuis aan den Coolsingel
overgebracht en daar ter verpleging

eenitre auto's vast. De busdienst op Met Volendam medegekorien
dezen w:g moest gestaakt worden. Een
veertigtal omwonenden toog omstreeks
ZATERDAG BIJZETTTING OP
negen uur vrijwillig aan het werk en
WESTERVELD
slaagde er in den drie km. langen weg
na vier uur geheel sneeuwvrij te maMet de Volendam is Zondagavond
in
ken. Eet verkeer kon daarop normaal de asch van Anthonie Fokker, den
vliegtuigbouwer,
plaats vinden.
Amerika overieden
De N. Z. II. T. M. .n Nederland aangekomen. In een der
hutten van de mailboot was een
De tramdienst Amsterdam —Volen- luxe
en daar stond te
rouwkapel
dam, welke tusschen Eaam en Volen- midden vaningericht
een weelde van bloemen,
dam door de opgewaaide sneeuw was die gedurende
den langen tijd dat ac
gestremd, is thans weer geheel her- reis
duurde, van uit de koelkamers
steld.
werden verschip,
van
het
De drukte op de Gouwzee was in ver- \erscht, de urnsteeds
met
de asch van
gelijking met de vori-re Zondagen gisNeyenhcn,
F-ckker.
De
heer
Willem
teren veel geringer.. Voo: al het. aantal viiend van Fokker en directielid der
schaatsenrijders was belangrijk min- l'okkerfabrieken, begeleidde de stoider. Toch was de baan op de Gouwzee ftJijke resten van den grooten Nederbehoorlijk berijdbaar, maar de reden
lander naar zijn geboorteland, waar
was, dat de banen naar Monnikendam zija
asch zal rusten.
vrijwel onberijdbaar waren. Het is dan
urn is vandaag naar Westerveia
De
hope'.ooze
ook een haast
taak voor de vervoerd. De bijzetting zal Zaterdag op
ijsclubs om de banen in orde te houbegraafplaats Wcstervcld na aanden, want als een vak na veel arbeid de
van trein 10.40 geschieden.
goed van sneeuw schoon is geveegd, is komst
de kans groot, dat de wind binnen
VOLENDAM EN MAASDAM
enkele uren de sneeuw van de omrinWEER THUIS
gende landerijen erover stuift. Wel
passeerden auto's overal uit den lande
Zondagavond is het s.s. Volendam
over het ijs van Volendam naar Mar- van de Holland-Amerika Lijn van
ken.
New Vork te Rotterdam aangekomen.
De Maas gevaarlijk
Het schip had een klein aantal pasaan boord en was met stuksagiers
Het verkeer tusschen Noord-Oost
geladen.
goed
Brabant en 't land van Maas en Waal
Zaterdagmiddag war bereids net s.s.
is in de war. Alle pontveren tusschen Maasdam van dezelfde maatschappij
Grave en Hedel zijn wegens het ijs uit Ue Rotterdamsche haven binnende vaart genomen, doch het ijs is met gestoomd.
stevig genoeg, om de rivier over te
kunnen steken.
DOODELIJKE VAL
De voetpaden, welke over het ijs zun
en
Te Rotterdam viel de 68-jarige F.
gelegd, laten alleen voetgangers
sommige
van
O. van een trap. Hij kwam mei
op
wielrijders over, maar
een
het hoofd op den steenen vloer van
plaatsen moet de veerbaas met
verkenhet trapportaal terecht en kreeg een
te
ijs
voorop
gaan
om het
stok
schedelbreuk, alsmede ernstige hoofdgroote
nen. Het autoverkeer moet soms
omwegen maken over de bruggen bü wonden. De man is kort daarop in het
ziekenhuis overleden.
Grave en Hedel.

BUITENLAND

opgenomen.

INBRAAK IN KERK TE
IJSSELMONDE
In het einde van de afgeloopen week
is ingebroken in de gereformeerde
kerk van West IJsselmonde. Door
vernieling van een ruit is men in het
binnengedrongen en
kerkgebouw
heeft men een onderzoek ingesteld in
de kasten, waar de collectebussen
worden bewaard. De collectebussen
werden geledigd, doch een kast in de
consistoriekamer, waarin een belangrijk bedrag aan geld werd bewaard,
werd niet opengebroken. Van de
daders ontbreekt tot dusver elk spoor.
Dit is binnen zeer korten tijd de
tweede maal, dat in dit kerkgebouw
werd ingebroken.

BRAND TE

APELDOORN
In borstelfabriek

In 'n borst elfabriek aan den Mheenweg te Apeldoorn, heeft een binnenbrand gewoed. Deze was begonnen op
den zolder, waardoor \s onbekend. Een
gedeelte van de fabriek is uitgebrano
en een vrij groote hoeveelheid materiaal is verloren gegaan. De brandweer
werd bij de blussching opgehouden
door het zoeken naar de brandkranen,
die onder de sneeuw lagen. Verzekering
dekt de schade.

VOOR FINSCHE KINDEREN EN DE
SOLDATEN IN FRANKRIJK
De beide Engelsche prinsesjes Elizabeth en Margaret Rosé zijn druk
bezig met kleeren voor de Finsche
tenderen te breien, meldt U.P. aan de
bladen. Maar ook de Engelsche soldaten, die aan het Westfront in
Frankrijk staan, hebben zij niet vergeten. In de vorige weken zijn al verscheiden zelfgebreide dassen en wanten naar Frankrijk gegaan. lederen
dag worden een paar uurtjes aan het
breiwerk besteed en het dienstpersoneel helpt ijverig mede.

KOLONIEN
VERWOESTENDE
TYPHOON

Honderd

woningen

ingestort

VROUW BEDOLVEN

27 Jan. (Aneta).
Gistermiddag om omstreeks vier uur
is het district Sidaredja, regentschap
Tiilatjap (Java), geteisterd door een
typhoon, die gepaard ging met zware
SIDAREDJA,

regens en bliksem en drie kwartier
duurde. De hevige regens hielden twee
uur aan.
De wedana van Sidaredja verleende
Weygand in Turkije
onmiddellijk hulp, terwijl het overige
personeel van Binnenlandsch Beuit de omstreken eveneens direct
CONTACT MET STAF-OFFICIEREN stuur
te hulp kwam.
De chef van den Turkschen generaOngeveer 100 desa-woningen zijn
len staf maarschalk Ciakmak, heeft ingestort en veel boomen zijn omgeter eere van generaal Weygand een waaid, voornamelijk in de desa Sidabanket aangeboden, dat o.m. werd moelja.
bijgewoond
door den Turkschen miEen vrouw is bedolven, terwijl ennister van defensie, den Franschen kele andere personen lichtgewond zijn.
ambassadeur, en hoccgeplaatste offiOngeveer 200 personen zijn dakloos
cieren van beide landen.
geworden. Opruimingswerkzaamheden
zijn thans gaande.
De schade kan voorloopig niet wor(Avp.)
den geschat.

TREINRAMP IN JAPAN

300 DOODEN EN GEWONDEN
Hedenochtend vroeg, heeft zich te
Osaka (Japan) een spoorwegongeluk

GROOTE SCHADE DOOR
NOODWEER OP JAVA

voorgedaan. Er zouden ongeveer 300

dooden en gewonden zijn.
Spoorbrug stortte in
In den trein, die ontspoorde, reed
ook een tankwagen mede. De petroleum vloog in brand. Zoodoende wer- REMMER GEDOOD EN EEN KINDJE
VERMIST

den 200 passagiers, meest werklieden

—

van een kopermijn, die op weg waren
BATAVIA, 28 Januari. (Aneta).
naar hun werk, levend verbrand.
Van verschillende plaatsen op Java
wordt noodweer gemeld, met als gevolg schade aan jjrews "*" ""''eers-

TRIBUNE INGESTORT
DERTIG GEWONDEN
Bij de feestelijkheden ter gelegenheid van de reconstructie van het in
den Spaanschen burger-oorlog verwoeste stadje Belcbète, is een tribune
ingestort. Dertig personen werden
daarbij min of meer ernstig gewond.

stremmingen.

Zoo is de weg tusscnen r-ii-avia en
Krawang op vier plaatsen ondergeloopen, tengevolge van de voortdurende
regens. Het omliggende land is in één
groote watervlakte herschapen.
Nog ernstiger waren de gevolgen van
het noodweer in Oost-Java. Zaterdagavond om half tien is nabij Probolinggo een spoorbrug ingestort als gevolg
van onderscoeling. Hierdoor zijn een
goederentrein cri verschillende wagons
ontspoord. Een remmer werd hierbij
gedood. De stremming zal, naar schat-

twee a drie weken duren.
Uit Djombang meldt men, dat de
Tekort aan goederenwagons aanhoudende regens 'n overstrooming
in de stad veroorzaakten. Verschillende stadskampongs zijn ondergeloopen.
staat op de erven en in de
TENGEVOLGE VAN MOBILISATIE Het water een
huizen
tot
meter hoogte. Een kindEN VORST
je van vier jaren wordt vermist.
In den laatsten tijd hoort men
In de omgeving van Djombang is
meermalen de klacht, dat- er zoo een groot complex van rijstvelden onweinig wagons voor het goederenverdergeloopen, " waardoor groote schade
voer bij de Spoorwegen beschikbaar aan de gewassen is toegebracht.
z'jn, door welk feit de aanvoer van
(Nbr.)
goederen in de verschillende bedrijven
'en zeerste gestagneerd wordt. De
oorzaak daarvan is tweeërlei. In de
eerste plaats heeft defensie op een
Ernstig Auto-ongeluk bij
groot gedeelte van het spoorwegmateriaal beslag gelegd en daarbij
Soekaboemi
werd het goederenmateriaal natuurlijk het meest getroffen. Ten tweede
werd dit erger toen de vorst van de PROF. J. ZEYLEMAKER EN FAMILIE
laatste weken het vervoer over water
GEWOND
binnenlands geheel stillegde en de
BATAVIA, 28 Januari. (Aneta).
Spoorwegen er dus een aanzienlijk
Hedenmorgen
vond nabij Soekaboemi
expedikwantum vrachtgoederen voor
vrij ernstig auto-ongeluk plaats.
een
op
dat
erg,
zoo
tie bijkreeg. Dat werd
Professor j. Zeylemaker, hoogverschillende plaatsen in ons land.
aan de Rechtshoogeschool te
leeraar
groot
Rotterdam,
een
name
te
met
zijn eehtgenoote mevr. Zeyleontstond,
Batavia,
wagonr.iimte
".ebrek aan
zonder dat men op een andere plaats maker, alsmede mr. J. Zeylemaker, redermate een overschot had, dat men ferendaris van het Boschwezen te Buidit ontbreken ook maar eenigsz'ns tenzorg en J. Zeylemaker, leeraar aan
kon vervangen. Bovendien werd door de Carpenticr Alting-stichting te Batavia werden daarbij gewond. Alle vier
het ongeluk bij Weert een groot aantal kolenwagons, dat op weg naar of gewonden zijn in het Sint Lydwinaor> den terugweg van de Limburgsche ziekenhuis te Soekaboemi opgenomen.
Het blesk daar, dat prof. Zeylemaker'
mijnen was, geblokkeerd. Om echter
nog zooveel aan de vraag van Rotter- acht ribben, een sleutelbeen en een
dam tegemoet te komen waar men arm had gebroken. De overigen zijn
vooral om laadruimte voor graan ver- minder ernstig gewond. Mevr. Zeylelegen zat, hebben de Spoorwegen een maker lijdt echter aan een zenuwgroot aantal kolenwagons grondig schok. De Inheemsche chauffeur bleef
laten schoonmaken en deze naar de ongedeerd.
Maasstad gedirigeerd.
Het ongeluk schijnt te zijn verooreen bocht,
zaakt door te hard rijden in goed
was.
uitzicht
minder
waar het
«oor
op
den
slipte
de auto
Hierdoor
weg en sloeg
DE UNIFORMEN-ZAAK
den regen doorweekten
in een theekwam
kop
en
over den
tuin terecht.
ting,

—

RESERVE-KAPITEIN ONTSLAGEN
Naar wij vernemen zal dezer dagen
Bede Staatscourant het Koninklijk Amderi
waarbij
aan
sluit bevatten,
van pouue
sterdamschen inspecteurontslag
worui
M J M Gemmekekapitein
verleend'als reserveaan e.ding van
Wij herinneren naar
de
dit ontslag aan
huiszoeking, welke in de woning van
aan de VijzelAAN NEKKRAMP OVERLEDEN
den heer Gemmeke
Amsterdam, tijdens
zijn
te
straat
ReuIn het gezin van de familie De
de
Justitie
werd
door
)
afweziTheid,
(N.-Br
ver op de Stelt te Heesch
verricht, ln de eerste week van Nowerd bij een zes-jarig dochtertje nekvan
1.1. In verband met de bekenvember
kramp geconstateerd. Op advies werd de uniformen-zaak
was gebleken dat
geneesheer
den behandelenden
woning
net
in
deze
verschillende
naar
de kleine per ziekenauto's-Hertogen- kingen hadden plaats gehad besprevan perGroote Ziekengasthuls te
bosch overgebracht. Zondag is het sonen, betrokken bij het smokkelen
meisje aan de gevolgen van de zoo ge- van militaire kleedingstukken naar
Duitschland.
vreesde ziekte overleden.

/P zienfare^

KERK EN SCHOOL
NED. HERV. KERK
AofeVUl: te (iiiniiiig.'ii (vae.-dr. J.
Schoneveld): I>. Bouman te Sp-annum»
F. ,1. Broeyei te Katwijk a. Zee, A.
Donsaelmann te (Vmerafoort, H. J.
Langroüß te Jutrijp, <;- C. vnn Niitrik
te Rijnsburg; ,1. 3. Poldervaart te Vrieïenveen, -Ir. Q. J. Streeder te Lel**dorp, eu .1. Trettew te Woerden.
Beroepen: te Alkmaar (vac.-C. v.
Dop), J. D. Kleyme te Oud-Beijerlan*.
Aangenomen: naar lletolawier, can*.
E. F.. Weetoa, te Leeuwarden, die b»danfcte voor Jorward en voor tviiiormonuikoog.
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TWEEDE BLAD
Ingezonden Mededeelingen.

\^

Radio-programma

dau de dame tegen een toren te veroveren. De rest was toen een kwestie
techniek. Na 38 zetten gaf Euwe
wedstrijden van
eerste
het op. De stand in de eerste klassa a
SCHAATSENRIJDEN.
luidt:
in Nederland.
I M | AMERICAN «/CIGARETTËS^
V.A.S.
3 3 0 0 6 18%—11%
D.D.
3 2 0 14 15%—14%
1268 5
BUITENGEWOON GESLAAGD.
Kralingen 3 1113
14—15
Dinsdag 30 Januari.
zij» orkest. 12.5» Lichte muziek uit
Voor het eerst in de geschiedenis van A.S.C.
3 1 1 13
14—16
Italië. 1.20 Berichten. 1.30—2.20 Cello
HILVERSUM I. 1875 en 114.4 M.
en piano. 3.20 Het Gershom Parking3 10 2 2 15%—13%
ATHLETIEK.
de Nederlandsche Ski Vereeniging zijn N.R.S.V.
ton-kwintet. 3.45 Causerie „The Coufl"
3 0 0 3 0 11%—18%
A.V.B.O.
tryman in Wartime". 4.20 Berichten.
in eigen land skiwedstrijden georgani- Bussurn
4.35 BBC-Theaterorkest. 5.20 Kinder8.00 Berichten. A.N.P. S.10 Gramofoonseerd. Het landgoed „Dartheide" van
Blijft op 30 Januari.
halfuur. 5.50 Gram.muziek. 6.20 Bemuziek, 8.30 Orgelspel. 8.50 Gram.TJ>
De veldloop van
EINDHOVEN—MAK
5½—4½.
EUWE
den heer J. Smit uit Alblasserdam,
richten.
6.35 BBC-Harmonie-orkest,
A muziek. 10.00 Morgenwijdin.. 10.15
7.05 BBC-Schotsch orkest en solist
10.30 Voor de vrouw.
welk landgoed op den Donderberg te
De competitie-wedstrijd tuuschen f_ Gram.muziek.
den D. B.
7.50 Vroolijke voordracht. 8.20 Radio10.35 Ensemble Jetty Cantor.
11.00
Leersurn is gelegen, was het tooneel Eindhoven en Max Euwe voor de eer- f_ Huishoudelijke
tooneel. 8.50 „It's that man again'.
wenken, 11.30 EnsemMAAR EERST DE ZUIDELIJKE
i_
revueprogramma.
9.20 Berichten. 9.3»
van een sportieven strijd, welke nog ste klasse leverde een verrassend resulJetty Cantor. 13.15 AVRO-Amusebie
j_
ROUTE.
Nieuws uit de Dominions. 9.50 Promentsorkest.
12.45
Berichten
A.N.P.,
DE EERSTE VELDLOOP IN
(_
lang in de herinnering zal blijven taat op: de thuisclub wist met 5%—4%
gramma gewijd aan George Gershwin*
gram.muziek.
r.
1.00 Pianovoordracht.
NEDERLAND.
10.35 Avondwijding. 10.50 Het Strattonvoortleven.
Naar wij vernemen heeft het cen1.15 De Twilight Serenaders en solist.
te winnen. De stand in deze afdeeling K 2.00
kwartet. 11.25 Declamatie. 11.35 Het
Voor
de
2.10
Omroeporkest.
vrouw.
j_
ElfstedenDe
snel,
traal bestuur der Friesche
sneeuw was zeer
een vroo- luidt:
Grosvenor House-Dansorkest. 12.20—
Toen de vice-voorzitter van de K.N. lijk zonnetje
_\ 2.45 Knip- en naaicursus. 3.45 Lyra12.35 Berichten.
vereeniging besloten, in verband met A.U.,
scheen door de boomen en Utrecht
3 3 0 0 6 19 V2 —lo V 2 _\ trio. 4.30 Kinderkoor. 5.00 Kinderhalfde heer Wesseling, den Delftuur. 5.30 Omroeporkest, solist cn grabinnengekomen rapporten, aan den schen Studenten Bond feliciteerde met over de velden van het landgoed.
RADIO-PARIS,
Max Euwe 3 2 0 14 20 Vz— 9% _\ mofoonmuziek. 6.45 Toespraak ,,De
1648 M.: 12.05 Zang-12.35 Vioolvoordracht 1.05 PianovoorEen groot aantal deelnemers, onder Eindhoven 3 2 0 14
datum van Dinsdag 30 Januari voor het welslagen van deze in Nederland
nationale
collecte
van
het
Nederland15—15
_\_\ sche Roode Kruis op 31 Januari a.s."
dracht. 1.35 Zang. 2.0Ö Gram.muzieHden te organiseeren elfstedentocht, eerste veldloop voor militairen, hebben wie vele dames, had zich opgegeven H.C.S.V.
-2.05 en 2.30 Fluit, altviool en piano.
3 1113 15%—14% _J
7.00 Voor de kinderen. 7.05 A.V.E.O.
3.20 Viool en piano. 3.50 Radiotooneel.
voorloopig vast te houden.
3 0 12 1 11%—18% _\ Dansorkest. 7.30 Engelsche les. 8.00
wij ons afgevraagd waarom zoo spe- voor de slalom en den 5 km. wedstrijd, Spangen
4.50 Pianovoordracht. 5.20 Chansons.
Toespraak „Het
Berichten
8.10
ANP.
terwijl duizenden toeschouwers, naar Staunton
_j
Verder is nog een andere belangrijke ciaal de nadruk werd gelegd op
3 0 0 3 0
8—22
5.35 Kamermuziek. 6.35 „La Sociéte
het
bestaan
van
het
Prinses
tweejarig
_j
des Instrument» anciens". 7.20 He'
beslissing gevallen. Bij een massalen woordje
schatting 7 a 8000, langs het parcours
Beatrix-fonds",
8.20 Internationaal
„eerste".
_\
Derveaux-orkest. 7.50 en 9.05 Natiooverzicht. 8.40 Bonte Mobilisatietrein.
opgesteld om getuigen te zijn
start heeft het ijs veel te verduren. Nu
hadden
5
BELANGRIJK
VIERKAMP.
De heer Wesseling zeide in zijn
naal-orkest. 10.20 Radiotooneel. 10.35
9-50 Gram.muziek. 10.30 AVRO-Dans5
Zang. 11.05 Raymond Legrand en zijn
is het ijs van de Dokkumer Ee niet zoo speech dat er verschillende aanvragen van de verrichtingen der loopers, presorkest. 11.00 Berichten A.N.P. 11.10—
g
wij
Naar
vernemen
in
jazzorkest. 12.05—12.20 Gram.muziek.
zal
Februari
_%
bijzonder sterk en bij een inspectie is voor veldloopen waren binnengeko- taties, welke zeker niet zijn tegenge12.00 Gramofoonmuziek.
een
vierkamp
plaats
vinden
tusschen
_S
komen vast te staan, dat de dikte hier men, maar dat om hem
vallen.
KEULEN, 456 M.: 5.50 Gram muziek
HILVERSUM II. 301.5 M.
onbekende re7.40—8.50 Leo Eysoldfs orkest. 10.5»
parcours voor den langen af- dr M. Euwe, S. Landau, H. Kmoch en
en daar 8 centimeter bedraagt. Daar- denen geen enkele was tot
In
het
Gram.muziek. 11.20 Omroepkoor en
stand geko- standswedstrijd zaten aantrekkelijke jhr J. H. O. van den Bosch. Het is de
KRO.
om is besloten den tocht via Sneek te men.
-orkest. 1.15 Muzikaal tusschenspe'bedoeling, dat het een enkelvoudig
-1.35 Populair concert. 2.45 Gramofoonlaten aanvangen en Dokkum eerst op
8.00 Berichten A.N.P. 8.05—9.15 en
Wij vonden deze uiteenzetting zóó afdalingen en soms moeilijke stijgingen tornooi wordt. De eerste ronde zal 5
muziek. 4.30 Zang. 4.50 Folkloristisch
10.00
Gram.muziek.
y_
11.30 Godsdienstig
den terugweg aan te doen. Het ijs op gezocht, dat wij ons licht eens „ergens en zelfs was er een helling bij, die waarschijnlijk
programma. 5.45 Gram.muziek. 6-3'
halfuur.
te
12.00
Berichten.
12.15
Musi11 Februari
Am- > quette.
Otto Dobrindt's orkest. 7.35 tot sluide Sneekertrekvaart. de z.g. Zwette is in Nederland" zijn gaan opsteken. Het menigen looper voor problemen stelde.
Berichten A.N.P., gram.J_ muziek. 12.45
ting: Zie Deutschlandsender.
gespeeld,
sterdam
worden
doch
zeker
1.10
Rococo-octet.
1.30
kan
een
Af
Gram.kreeg
20 a 25 centimeter dik en
en toe
men sterk den inJX muziek. 1.40 Rococo-octet. 2.00
resultaat was verrassend.
op dien datum é\
niet,
nog
is
dit
omdat
VrouBRUSSEL, 322 M.: 12.20 Gram.muziek.
massalen uittocht bijzonder goed ver3.00 Modecursus. 4.00 GraDe leidin g v an.O. en O. hech t druk, dat de wedstrijden niet op Ne- de competitie-wedstrijd Bussurn—A.S. f> wenuurtje.
12.50 en 1.30 Omroepdansorkest en somofoonmuziek. 5.00 KRO-orkest. 5.45
werken. De deelnemers aan den wed- aan de athletiek heel weiderlandschen bodem werden gehouf.
liste. 1.50—2.20; 5.20; 6.20 en 7.20 Gravastgesteld.
C.
is
Felicitaties.
6.05
KRO-Melodisten
en
f.
mofoonmuziek. 8.20 Voor de soldaten.
strijd starten nu vijf uur Dinsdagmor- nig
solist. 6.35 Sporthalfuur. 7.00 Berichwaarde en zoekt veel meer den, maar „ergens" in Zwitserland, zoo
(_
8.50 Revue-uitzending. 10.30—12.00 Gradeden vele tafreeltjes denken aan het
ten. 7.15 Lezing „Naar de nieuwe Gegen uit de Harmonie, enkele minuten haar heil in voetballen.
f_\
mofoonmuziek.
BILJARTEN.
meenschap". 7.35 Militaire muziek. 7.50
l_
later gevolgd door de tochtrijders van
Reportage. 8.00 Berichten A.N.P., meVandaar dus dat die verschillende specifieke land van de wintersport.
BRUSSEL, 484 M.: 12.20 Gram.muziek.
dedeelingen. 8.15 Toespraak „Het tweehet beursgebouw en weer een paar mi- aanvragen om veldloopen ten doode
Voor de slalom waren tien paren
12.50 en 1.30 Radio-orkest. 1.50—2.20 en
jarig bestaan van het Prinses Beatrix_\ fonds".
nuten later gevolgd door de derde waren opgeschreven.
D.B.B.-COMPETITIE.
vlaggetjes uitgezet over een traject van
6.35 Gram.muziek. 6.50 Orgelconcert
8.30 Stedelijk orkest van Maas_\
met toelichting. 8.20 Voor de soldaten. I
categorie, de z.g. nakomers. Men moet
tricht en soliste. 9.00 Voor de jeugd.
De Delftsche Studenten Bond ge- 150 meter met een hoogteverschil van
Klasse A:
8.50 Radiotooneel. 10.30—11.20 Gramo9.20 De „Meesterzangers", de KROeerst een k.m. loopen en daarna kan steund door de Haagsche Athletiek- meer dan 40 meter. De toeschouwers
foonmuziek.
New Slyle Artists en solisten. 10.30
_\
week
te
In
verband
de
deze
met
men bij Schenkenschans opbinden. In kring en de K.N.A.U. mag dus de pri- hadden een alleraardigst gezicht op
Berichten A.N.P. 10.40 Willy Lewis en
D.8.8.-bestuursvergadering, _\
houden
zijn ensemble (opa). 11.00 GramofoonSneek tracht men door een gedeelte meur worden toegekend
_l
DEUTSCHLANDSENDER. 1571 M.: 7.35
wedstrijd.
dezen
desondanks
beslist moet worden t.a.v. de _\ muziek. 11.10 Bachmann cn zijn soliswaarin
Soldatenliederen. 8.35 Barnabas von
van den weg met water te begieten een een veldloop tot stand te hebben
De
deelnemers
zelf
waren
na
afK.
ten-orkest.
11.40—12.00
Gram.muziek.
Géczy's orkest. 9.20 Berichten, 10.30
geprotesten van d_ vereenigingen Delft
kunstmatige baan te fabriceeren, zoo- bracht,
Politiek overzicht. Hierna: Populair
loop
wedstrijd
van dezen
zeer voldaan
die een daverend succes is geen
ENGELAND,
391
449 M. (Na 6.20
en 't Centrum, kunnen wij helaas nu 6 n.m. ook 342 M.):
concert. 11.20 Berichten. Hierna tot
dat de deelnemers in de stad niet zou- worden. 83 inschrijvingen
12.20 Henry Hall en
12.20 Nachtconcert.
ge- en men hoopte op een herhaling in de nog geen definitieve stand opgeven Kk
werden
te
Het
voorden behoeven af
binden.
tijd dat van verlof geen komende week. De Nederlandsche Ski
noteerd
in
een
uitslag
afdeeling.
van de
in deze
deel van het kiezen der Zuidelijke route sprake was. Dat slechts
50 deelnemers Vereeniging gevoelt hier alles voor en
is ook gelegen in het feit, dat de meren aan de start verschenen moet
Klasse B:
men denkt a.s. Zondag, indien de
nu in vol daglicht kunnen worden kelijk worden toegeschreven hoofdza- weersomstandigheden het toelaten, een
1.1. Donderdag zijn in café Langeaan het
overgestoken. Verder blijft de route, feit dat vele Groningers
jeugdwedstrijd
organiseeren.
te
weg
codre-partijen gespeeld met de schutterijen, met een wedstrijd tushet 10e
Reserves: Van Woerkom (ftoW
zooals die reeds verscheidene malen is D.B. verstek moesten latenvan
Wat
de
mej.
betreft,
resultaten
volgende
uitslagen: Voskuyl—Schil- schen Frederik Hendrik en Willem Teil diaan); Scholtens (Feijenoord);
gaan
in
om
uitgestippld, namelijk over Stavoren,
Hoel*stra uit Breukelen werd eerste in peroort o—2; Bavelaar —Voskuyl 2-0;
hun verloftijd nog
Hindeloopen, Bolsward,
Harlingen, plaats te bereiken. tijdig hun woon- de slalom voor dames met den uitste- Langeweg—Massaar 2—o; Schilper- op de banen in den tuin van Ons Huis. f oer (A.D.0.) en Linssen Feijenoo**
De uitslag is als volgt:
De Belgische ploeg zal waarschijl-1!
Dokkum naar Leeuwarden. Het ijs bij
Majoor Mulder van het 22e D.8., die kenden tijd van 22 sec. Het spreekt wel oort—Smelter o—2.
Eerste
Frederik
afdeeling:
1.
Hendrik
aldus
zijn: Mertens (S. C. Anderlec**',
Leeuwarden is zoo goed, dat de finish zelf aanwezig was, had zijn jongens vanzelf, dat de heeren sneller waren.
punten en 3 rozen; 2. Willem Teil Petit (Standard) en Homble K
341
De
stand
in
deze
afd.
is:
aan den voet van de statige Oldehove echter serieus voorbereid en
verschil- Het loopen van den heer Kleinboch uit
285 pi. en 3 rozen.
gesp. gew. gel. verl. v t.
Charleroi); Klockaerts (Liersche S-\
is gelegen, wel een bijzonder fraai slot lenden bereid gevonden wat later
Amsterdam, die soepel en snel het tra- Voskuyl
naar
Tweede
1.
Frederik
afdeeling:
7
0
Hen(Lyra) en Vekemans (LJ^
Thys
11
4
14—8
tocht,
langen
van een ruim 200 k.m.
huis te gaan, hetgeen ten gevolge had ject aflegde, maakte veel indruk, zijn Smelter
drik 264 pt. 1 roos; 2. Willem Teil 236 Bertrand (O.L. Charleroi), Nelis (^v
xlO
0
7
3
14—6
welke (laten de deelnemers zich daar dat dit bataljon een onbetwiste zege
tijd bedroeg 19.6 sec, waarmede hij de
Schilperoort 116
0 5
12—10 pt. 3 rozen.
chem), Wagner (Antwerp F.C.), <-*.
niet in vergissen) bijzonder zwaar be- wist in de wacht te sleepen.
eerste plaats bezette. Over 50C0 M. won
Personeel
le
9
5
1.
H.
J.
de
afdeeling:
Bavelaar
13
11—7
d'Aguilar (Gantoise), Van <vez
loofd te worden. Dit komt vooral door
Het parcours was door de sneeuw mej. Reina Pais uit Hilversum onbe- Langeweg
Bruin, 67 pt., 1 roos; 2. P. Rijgersberg Eynde (Liersche S. K.).
9
4
0
5
B—lo
sneeuwijs
op
sommige
het
plaatsen,
verre van gemakkelijk, maar dank zij dreigd, terwijl de Nijmegenaar Hek- Massaar
1
10 3
6
7—13 65 pt., 1 roos (beide Frederik Hendrik);
Reserves: Daenen (Tienen),
iets, wat veel van het uithoudingsver- de hulp van Openbare Werken
king een praehtigen tijd noteerde bij Mitser
was
het
8
10
7
2—14 3. J. C. Morien (Willem Teil) 59 pt.
kers (F.C. Mechelen), Henriet -*.
mogen der rijders zal vergen.
zonder „levensgevaar" begaanbaar ge- de heeren, n.l. 25 min. 13 sec. Levi uit
Personeel 2e afdeeling: 1. L. Post, Charleroi) en Voussure (R.C. BruSS^
Hoe laat de eerste rijders te Leeu- maakt.
Deze week worden op Donderdag 1
Wassenaar werd tweede, gevolgd door
Willem
Teil, 54 pt., 1 roos; 2. H. Spangwarden terug worden verwacht is met
Onder groote belangstelling lostte de Spaargaaren uit Leiden, die reeds en- Februari in café „De Doelen" de vol- ler 53 pt.; 3. L. van den Bosch 52 pt.,
FRANKRIJK—PORTUGAL
geen mogelijkheid te bekijken, daar dit preases van den D.S.B,
gende codre-partijen gespeeld: Smelter
1 roos (beiden Fred. Hendrik).
het startschot kele cursussen van den ski bond in —Langeweg;
van verschillende factoren afhankelijk en reeds aanstonds maakte
Bavelaar—Mitser;
Mitser
Voor de eerste maal sedert het
de Rijswij- Zwitserland heeft meegemaakt, als —Langeweg; Voskuyl—Massaar.
Dames-afdeeling: 1. mevr. Kruyswijk
is, welke eerst op den dag zelf aan een kenaar J. de Roo zich
los om geen mo- derde.
pt.; 2. mevr. Etienne 29 pt., 1 roos, breken van den oorlog heeft FH*
32
nadere beschouwing kunnen worden ment meer bedreigd te worden.
Klasse C (beginners).
rijk een voetbal-landenwedstrijd
In totaal namen 110 loopers deel, 45
(beiden Willem Teil).
W. v.
onderworpen.
Na afloop der competitie kan voor
Ede van het 22e D.B. slaagde er even- dames en 65 heeren.
Vrije schutters: 1. A. Post, 37 pt.; 2. speeld. Portugal was de tegenstasV
deze afdeeling de volgende uitslag
eens in zich vrij te maken, maar tusJ. P. Hofman 33 pt. sxl, (beiden van het Fransche elftal in het
worden gegeven:
des Princes-stadion te Parijs, waar'
SCHAKEN.
overigen
schen
de
ontstond
een
felle
Frederik Hendrik).
wedstrijden strijd,
groot
aantal toeschouwers bijeenge
gel.
gesp.
gew.
verl. v t.
die het tlrijke publiek gevangen
was,
men
ondanks de slechte v/-*(
te
Het'resultaat
hield.
was:
5
Delft
10 5
0 30—10
VOETBAL.
S.
omstandigheden,
A.
om getuigen va»
1. J. de Roo, D.B. Grenadiers 7.47.8;
't Zuiden
10 4 6
0 27—13
ontmoeting te zijn. Frankrijk won'
2. W. v. Eede 22e D.B. 8.01.6; 3. J. J.
O.N.A.
10 3 4
3
21—19
3—2.
Jansen D.B. Grenadiers 8.43.6.
VAN DER SCHEER IN VORM.
Sion
10
1 7 2
18—22
LANDAU,
EUWE
VERLIEST
VAN
Bij de prijsuitreiking waarbij het
T.O.P.
10
1 5 4
14—26
De koninklijke vereeniging „De IJs- zeer enthousiast toeging mocht de preIJSHOCKEY.
De competitiewedstrijd tusschen de 't Centrum
10
1
3
6
10—30 I
club" te Leeuwarden heeft Zondag na- sident van den D.S.B. 15 prijzen
Amsterdamsche Schaakclub en het
uitreitionale wedstrijden in het hardrijden ken. De heer Wesseling sprak
als vice- Vereenigd Schaakgenootschap is geëin- BORNKAMP KAMPIOEN 2E KLASSE
BELGIË—NEDERLAND 1—3.
voor amateurs georganiseerd over de voorzitter van de
DE BEIDE ELFTALLEN.
digd in een onverwacht groote overK.N.A.U.
waardeeDRIE
BANDEN.
De Zaterdag te Antwerpen gespf
afstanden van 500, 1500 en 5000 meter. rende woorden, die door de majcor
winning van het V.A.S., dat met 7—3
van
Het
Zwaluwen-elftal
Dinsdag
landenwedstrijd tusschen Be*
dat
de
Van der Scheer bewees zijn goeden het 22e D.8., de heer Mulder,
zegevierde. De gedetailleerde uitslagen
De totaal-uitslag van de wedstrijden 6 Februari
hartelijk
te
en
tegen
a.s.
Brussel
de
Nederland
is door de gasten
vorm van de nationale kampioen- werden onderstreept. Een
om het kampioenschap van Nederland, Roode Duivels speelt, is als volgt:
langdurig luiden:
3—l gewonnen. (o—o, I—o, o—3).
schappen te Groningen en bovendien
A.S.C.—V.A.S.
2e klasse 3 banden luidt:
enthousiasme ontstond toen bekend
Dijkstra (A.P.G.S.); Van der Heide zege, welke iets geflatteerd m»*1
bleek hij tijdens de training in Noor- werd dat het 22e D.B. met
Bornkamp
Dr
M.
Euwe—S.
Landau
1.
6
272
0
1
461
0.590
10
12
pt.
328
den
(Feijenoord) en Van lerlandt (Willem worden genoemd.
wegen nog vooruit te zijn gegaan. Zijn korpsprijs had behaald.
y 2 % 2. Loohuizen
H. Kmoch—A. D. de Groot
5 256 534 0.481 5 10 II); Van Spaandonck
(Neptunus); Stam
tijden over de 500 meter en de 1500
3 249 513 0.487 6 6
Tweeden waren de Grenadiers met F. Wackers—J. A. J. Polak
o—l 3. Knoop
Feijenoord);
en
De
Vroet
DAMMEN.
(V.U.C.);
meter waren uitstekend. Hij sloeg 142 pt.;
4. Baay
3 256 527 0.485 6 6
derde het 10e D.B. met 99 pt.; Dr ir J. C. Scheffer—
Engel (Willem II); Drok (Sparta); Van
fselfs Roos op den korten afstand.
4e. het 5—4 D.B. met 49 pt.; 5e het
W. A. T. S. Schelfhout o—l 5. Weynschenk 3 240 526 0.479 6 6
Nol (Blauw Wit); Van der Veen OM HET KAMPIOENSCHAP VAN
De uitslagen luiden:
I—4 D.B. met 40 pt. en 6e het le auto W. de Ruiter—Kj. Veerkamp
3 245 547 0.447 5 6
0 1 6. Kilsdonk
(Heracles) en Bergman (Blauw Wit).
500 meter: 1. Van der Scheer (Rot- D.B. met 8 pt.
NEDERLAND.
F. A. Spinhoven—
3 250 567 0.440 6 6
7. Tournier
f
terdam) 47,7 sec; 2. Roos (AmsterDe D. S. B. mag het zich
Mr P. L. J. Rassers I—o 8. Swaalep
2 232 477 0.486 5 4
Gistermiddag is in het Parkhotel1
dam) 48,5 sec; 3. Havekotte (RotterBornkamp promoveert naar de eerste
tot een eer rekenen de Th. Mul—G. Swaneveld
% %
Amsterdam de wedstrijd om het d9*A
dam) 49 sec.
Ingezonden Mededeelingen.
l__o klasse, omdat zijn algenreen gemiddeleerste te zijn geweest, die H. Kleefstra—M. B. Stodel
kampioenschap van Nederland aan"
1500 meter: 1. Van der Scheer 2 min. een veldloop voor mili- R. Kwik—Dr B. Frank
vangen.
o—l de boven de 0.500 ligt.
37,6 sec; 2. Havekotte 2 min. 38,4 sec; tairen met succes
C.
Orbaan—J.
A.
Kroon
heeft
0 1
De uitslag van de eerste ronde l 1" y
3. Roos, 2 min. 38,5 sec.
georganiseerd.
De partij tusschen Euwe en Landau
HANDBOOGSCHIETEN.
Kalden—Vos
1—1; Lochtenberé.
5000 meter: 1. Buyen 9 min. 25,5 sec;
Rustenburg 1—1; Ham—Van Darte. 1*
Melden wij tenslotte nog de groote (Euwe speelde met wit), was een aan8. Zwanenburg 9 min. 29,2 sec; 3. Roos medewerking van de politie.,
1—1; Dukel—Bom 1—1; Keiler—V?
Openbare genomen damegambiet. Euwe had aanWintercompetitie.
9 min. 32,6 sec.
,
Werken en de padvinders, waardoor vankelijk eenig positioneel voordeel,
hart 2—o.
Algemeene rangschikking: 1. Van het werk van den
Alhier is gisteren de winter bekerdoch Landau offerde een pion om aanDe
?*
tweede
3
K.N.A.U.-official,
Zaterdag
ronde zal
der Scheer 7 punten; 2. Roos 8 punten;
den heer A. Toonen tot een volledig val te verkrijgen. Beide spelers kwa- competitie aangevangen, georganiseerd
in het Parkhotel gespeeld worden.
1270
5
3. Havekotte 9 punten.
succes werd.
men in tijdnood en tenslotte wist Lan- door de hier gevestigde handboog-
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„Ga je nog boodschappen doen?" in
formeerde Annie.
„Ja, misschien wel" zei Lies, „kan
ik iets voor je meebrengen?"
„Ja, als je zou willen
"aarzelde
Annie.
„Graag hoor, zeg maar op."
„Zie je", zei Annie, „ik moet een
nieuw dopje hebben als Mariene."
„Da's moeilijk, want die ken ik niet"
lachte Lies.
„As je me nou! Mariene Dietrich
toch zeker. Die heeft in die 'eene film,
hoe heet-ie nou ook weer
nou
!ja, daar draagt ze dan een hoedje in,
of eigenlijk meer een petje, zie je en
dat is nou ineens mode. Mijn vriendin
had ze in Amsterdam zien liggen, ze
kosten één-negentig."
„Ik wil het probeeren", weifelde
Lies. Arme Frank wat was hij begonnen. Eerst met haar op een hoedje uit
en dan nog op jacht naar een filmsterrenhoofddeksel voor Annie. Eén
Hing wist ze zeker: als 't met die sol-

—

licatatie op niets uitliep, begon ze er gesteld hebben, toen ze me uitlegden,
niet eens aan. Dan gingen ze linea rec- wat mijn werk zou zijn
ik dachtta weer naar huis.
maar: als de ouwe heer me nou eens
zag zitten. Ajasses, wat een tuig. Nu
Het was maar een obscuur grachtje, heb ik ruim een half jaar gezocht en
dacht Lies, die zich 'n weidsch kantoor geploeterd om iets te vinden,
overop de Heeren- of Prinsengracht had al heb ik op geschreven en 't eenige,
gedroomd. Frank keek ook al beden- letterlijk 't eenige resultaat is dit." Hij'
kelijk. „Hier is het" zei hij en keek het keek somber voor zich uit, dan ineens
huis eens langs. Wel zeven naambord- leek hij het van zich af te gooien.
jes naast de smalle voordeur.
„Lies, kind met de juristerij wordt
„Nou kindje, dan ga ik maar. Wacht het niets. Punt. Uit. Ik geef
het op.
jij dan in de cafetaria hier rechts om, Weet je wat we doen? We blijven
je weet wel we zijn er zoojuist langs' waar we zijn. En we potten als ouwe
gekomen".
vrekken. En als we dan genoeg bij
„Goed hoor, dag jongen, veel suc- elkaar hebben, dan koop ik me in een
ces."
flinke, gezonde autozaak in, voor mijn
Lies achter een kopje koffie, telde part een taxibedrijf of een goede gade minuten. Een half uur ruim was hij rage. Dat vak ken ik nu tenminste ook.
al weg. 't Duurde nog al, dat leek En daar is toch nog to'omst in."
h00pv01....
„Wel ja" zei Lies, „dat vind ik geDaar kwam hij. Ze zag het al aan weldig. Laten we het daar dan maar
zijn gezicht
't was mis. Omslachtig op houden. En weet je, Frank, dan
hing hij eerst zijn jas en hoed weg, heb je later tenminste geen advocaat
noodig voor je slechte betalers en
kwam toen zitten,
't Was zeker niets?" probeerde Lies. zoo."
„Niets een zootje was het." Zijn
„Jij ziet het wel hoopvol in." Hij
stem schoot driftig uit.
lachte, echt van harte leek het. Je kon
„Sst, zachtjes, kalm nou" zei ze. het wel, als je maar wilde. Een streep
„Haal je nu maar eerst een kopje kof- er onder. Voorgoed dicht was de deur
fie en vertel dan maar eens".
van de zaal met de groene tafel. Waar
„Nou dan, het was natuurlijk heele- alleen die anderen hun plaats hadden,
maal geen advocatenkantoor, daar was die wèl mochten meehelpen aan het
ik al bang voor. Incassobureau en Werk van het Recht
Hij had het
rechtskundige adviezen, maar onder- vijf jaar geleden al anders moeten
tusschen geldleenen en chantage. Wat aanpakken, afgeloopen.
die oplichters me daar ijskoud voor„En nu jouw boodschappen, zeg."

—

—

„O, Frank, vind je't niet vervelend?"
„Wel nee, waarom? Laten we er dat
ten minste van hebben. Het reisgeld
zijn we toch kwijt. Eerst winkelen en
dan ergens een broodje eten en om een
uur of twee terug, goed?"
„Best," zei Lies en haakte aan zijn
arm.
„Dan eerst die hoed maar, hè? Ik ga
één winkel mee binnen en als je daar
niet slaagt, doe je 't verder maar alleen. En niet meer dan twintig hoeden
oppassen."

„Geschikt ben je, hoor. Wedden, dat
ik onmiddellijk slaag?"
„Het was de twaalfde," zei Frank,
toen ze den winkel uitkwamen. „Je
bent me meegevallen. Wat nu?"
„Heb jij nog boodschappen? Dan alO,
leen dat dopje voor Annie nog
Frank,"
ze stond opeens stil
„nu
weet ik niet meer, wat het moest zijn."
„Hoezoo?" vroeg Frank onnoozel.
„Toch net zoon hoedje als jij zeker?
Had dat dan meteen meegenomen."
„Heilige onschuld, weet je nu nóg
niet, dat twee vrouwen nooit dezelfde
hoeden willen dragen?"
„Latsig hoor. Maar hoe weet je dan,
wat het wèl moet zijn?"
„Stil nou, dat is het juist. Ze zei, dat
het hoedje of mutsje moest zijn, dat
een of andere filmjuffrouw gelanceerd
heeft. En nu weet ik niet meer wie.
Heb jij dan niet gehoord, dat ze het
er aan tafel over had?"
„Bewaar me, nee. Maar waarom heb

—

—
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je het dan niet even opgeschreven? Je leverde niets op. Harry Beur en
moet altijd «lies opschrijven," zei mann Thimig konden hen niet help*.

Frans degelijk. Had de Jonker niet
gisteren nog gezegd „Robberts, nu heb
je wéér geen aanteekening van de
benzine. Hoe kan ik nu weten of de
maandrekening klopt, als je niet de
moeite neemt, geregeld te noteeren,
hoeveel benzine je inneemt."
„Wacht even," zei Lies, „ik heb het
Greta Garbp. Een Greta Garbo-hoed."
„Vooruit, dan maar weer naar binnen."
„Juffrouw, heeft u ook Greta-Garbohoeden?"
„Nee dame, daar kan ik u niet aan
helpen."
De chef kwam er bij. „Wat wenscht
de dame?"
„Een Greta Garbo-hoed." De juffrouw zei het of het iets onfatsoenlijks
was.
„Nee dame, die voeren wij niet.
Nooit van gehoord ook."
„'t Zal een jumper moeten wezen",
hielp een andere juffrouw, met een
Greta Garbo-kraag."
„Nee dank u wel", stamelde Lies en
haastte zich den winkel uit Frank zou
wel woest zijn. Maar hij grinnikte.
„Niet bepaald een succes, hè? Weet
je wat"
hij troonde haar mee naar
den overkant van de straat
„daar is
een bioscoop, laten we de affiches eens
lezen, misschien schiet het je dan te
binnen."
„Practische schat" zei Lies. Maar het

-

—

-—
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„Kan het Torn Mix niet zijn?" v/a-*
de Frank.
„Die vent zn hoeden herinner ik
wel."
„Nee, dat is te oudbakken" zei W
„Nog een bioscoop, zeg."
*
Maar het hielp niets. Ze
een Martha Eggerth-mutsje en
Gitta Alpar-petje, maar Lies
geen winkel op binnen te gaan.
kreeg op straat al lachstuipjes.
k
„Dat komt omdat we zoo we j^
naar de bioscoop gaan" troostte Fra 1^

overweg

durfd^
.

„We zijn achterlijk."

„Ik geef het op" zuchtte Lies. *r
maar zonder petje."
.j
Maar toen ze uit de
kwamen, waar ze hadden
dronken, gilde ze ineens „Frank »
Mariene
kom gauw!" en rel)^
de straat over, gevolgd door Fran^
door zooveel Amsterdammers, als K*.
raadselachtigen kreet gehoord had'Lt
en op een relletje hoopten. En
waren er heel wat.
g
Een stevige agent op het \w*~
trottoir
de optocht stond.
„Wat mot dat, juffie?"
J
„Een hoed,
alleen maar een -*
koopen", hijgde Lies.

—

autorna^
koffie^f

—

—
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vervol

