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Plicht en Pleizier.
(Nadruk verboden.)
André Gide, de Fransche— schrijver, maakt
in een zijner geschriften de opmerking, dat
de beste en mooiste werken diegene zijn,
welke de auteur voor zijn pleizier heeft geschreven en waarin men het minst de inspanning bespeurt, die zij hem hebben gekost. „In
de kunst," zegt hij, „ komt niet de ernst er
zoozeer op aan; het pleizier is de zekerste
v-

"

/

gids."

Inderdaad, „'t gedicht uit plicht gelukt niet
Maar zou dit alleen met de kunst het

licht".

geval zijn?

Wat men voor

zijn pleizier doet, gaat al-

tijd vlotter en slaagt beter dan wat men verricht louter omdat men het doen moet. Eigenlijk behoorde er geen tegenstelling te bestaan
tusschen die twee: plicht en pleizier. Men
zou alles wat er in de wereld te doen valt,
dienen op te dragen uitsluitend aan menschen die pleizier in hun vak hebben.
Maar de vervelende, onbelangrijke karweien dan? Wij zouden deze tegenwerping
willen beantwoorden met de vraag: Bestaan
er vervelende, onbelangrijke karweien? Zelfs
het eentonigste werk en de nederigste arbeid
tellen hun liefhebbers, die er zich met aandacht en belangstelling aan wijden. En veel,
wat voor den buitenstander gewichtig en interessant lijkt, wordt toch slechts uit sleur en
niet tegenzin tot stand gebracht.
Een van de beroepen, waarbij het publiek
het verschil tusschen plicht en pleizier gemakkelijk kan waarnemen, is dat van winkelbediende. Hoe verschillend kan men het
treffen, wanneer men zijn inkoopen doet!
Men heeft maar een kleinigheid noodig en
de winkel juffrouw laat duidelijk merken, dat
zij voor zoo'n bagatel zich het vuur niet uit
de sloffen zal loopen. Met een geeuw reikt
zij zwijgend het gevraagde voorwerp toe.
Doch dit is niet wat de klant eigenlijk bedoelt. Hij tracht uit te leggen, wat hij precies
op het oog heeft en vraagt aan het meisje of
zij nog eens kan kijken of er in dit materiaal
niet wat meer keuze is. Gemelijk knikt de
juffrouw van „neen"! en met loome schreden trekt zij zich van de toonbank terug om
den klant te laten voelen dat al zijn verdere moeite vergeefs zal zijn.
is zooiets niet bezegt men,
Maar,
grijpelijk op het eind van een drukken werkdag! Een winkeljuffrouw is toch óók maar
een mensch. Mag zij nooit moe zijn?
Doch nu gaat de klant naar een volgende
winkel. Daar helpt hem een hupsch meisje;
zij begrijpt terstond zijn bedoeling en als hij
winJjiet vindt wat hij zoekt, beklimt zij hetandere
*eltrapje, haalt de ééne doos na de
*C voorschijn; vraagt den rayonchef om advies en slooft zich ter wille van deze kleinigheid uit met een onverstoorbare opgewektheid. Ook dit meisje heeft een drukken werkdag achter den rug, ook zij is moe, maar zij
Verricht haar taak niet louter omdat haar beroep haar daartoe verplicht, maar omdat zij
pleizier in haar werk heeft.
Hoezeer men zelfs den nederigsten arbeid
Voor zijn genoegen kan doen, leerde mij een
onnoozele hals op een dorp, die zich ten gerieve zijner dorpsgenooten belastte met het
ophalen van vuilnis en die dit werk deed met
een arbeidsvreugde, die menig verstandig
man dezen stumper benijden mocht.
Waarom eigenlijk ook is zijn werk onbelangrijker dan dat van hen, die zich gewichtige burgers wanen? Het moet alles gedaan
en het is niet de vraag wat men, maar hoe
men 't verricht. En men kan zijn arbeid niet
beter verrichten dan wanneer men er genoegen in schept.
De leiders van opvoeding en onderwijs beginnen dit hoe langer hoe meer in te zien.
Zooals de dokters een kind dat niet eten wil,
niet plagen met kostjes die het niet lust, maar
de spijzen en dranken uitzoeken, waarop het
verlekkerd is, schenkt men op school aandacht aan de voorliefde, welke de leerling
voor de verschillende vakken ten toon
spreidt. Men laat hem zich oefenen in het
vak, dat zijn belangstelling heeft en legt er
zich dan bij neer, dat hij in andere vakken
een brekebeen blijft, liever dan hem op z'n
ouderwets te kwellen met plichten die tegen
zijn zin gaan.
Ook bij de beroepskeuze let men in de eerste plaats op de voorliefde van de betrokkenen, daar men ervaren heeft, dat slechts dat
werk lukt, waarin men pleizier heeft. Door
elk ook in dit opzicht het zijne te geven,
brengt men den rechten man op de rechte
H. G. CANNEGIETER.
Plaats.

—
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Berlijn mest veertienduizend
varkens.
De N.S.V. als schilleboer.
De plicht om tegen de negentig millioen onderdanen dagelijks van hun onontbeerlijke levensbehoeften te voorzien, is voor een land als
Duitschland voorwaar geen peuleschilletje. De
Duitscher heeft de laatste zeven jaren echter
grondig geleerd hoe hij met de beschikbare
grondstoffehvoorraden moet woekeren.
Duitschland zou Duitschland niet zijn, als dit
„woekeren" niet georganiseerd was en door den
staat geleid werd. Van de eerste dagen van liet nationaal-socialistische bewind af is men met man en
macht begonnen iederen vorm van verkwisting te
bestrijden. Er werd voor gezorgd, dat geen stukje
metaal
of het nu goud of blik was, deed er niet
onnoodig verloren ging, oud papier werd bij
toe
millioenen tonnen vergaard en ten slotte ging men
er ook toe over om de huisvrouw op haar plichten
als onderdaan van den staat te wijzen, plichten, welke zich uitstrekten tot de keuken en den vuilnisbak.

——

Verbluffende resultaten.
Een speciale ophaaldionst werd in het leven geroepen om alle etensresten, die niet meer voor huishoudelijk gebruik in aanmerking kwamen, op te
halen. Eenige jaren geleden is men daarmede begonnen. „Schillenboer" was en is de N.S.V. (National Sozialistische Volkswohlfahrt), welke
het moet
tot haar eer gezegd worden
inderdaad verbluffende resultaten heeft bereikt.
Op het oogenblik vergaart zij in Duitschland dagelijks rond 322.000 kilo keukenafval, hetgeen neerkomt op 65 tot 75 gram per hoofd der bevolking.

—

—

Berlijn fokt varkens.

Nog beter komen de resultaten van het „Ernahrungshilfswerk" tot uiting, wanneer men in de statistieken leest, welke gevolgen de „woeker-epidemie"
in Berlijn heeft gehad. De Berlijnsche huisvrouw
heeft opdracht gekregen al haar keukenafval in een
speciale bak te verzamelen. Dit afval wordt opgehaald en naar depots gebracht, vanwaar het weer
verder geéxpedieerd wordt naar de even buiten de
rijkshoofdstad gelegen mestbedrijven. Hier zijn in de
afgeloopen mestperiode niet minder dan veertigduizend biggen opgefokt tot varkens met een gemiddeld gewicht van honderdvijftig kilo, m.a.w. het
Berlijnsche keukenafval heeft dezen zomer niet minder dan twee millioen kilogram varkensvleesch opgeleverd.

De verwachtingen voor het volgende jaar zijn nog
veel hooger gespannen. In 1940 verwacht men to
de veertig mesterijen, welke aan den rand van Berlijn zijn gelegen, rond vijf-en-dertig-duizend varkens
voor de slacht te kunnen opfokken.
Twee mestperiodes per jaar.

In Duitschland en Oostenrijk zijn tegenwoordig
twaalfhonderd mesterijen in bedrijf gesteld. Deze
herbergen 190.000 varkens. Daar men echter twee
mestperiodes per jaar heeft, is de totale productie
380.000 varkens per jaar geworden. Ter bekorting
van de mestperiode koopt men vrijwel uitsluitend
varkens aan, welke reeds een gewicht van vijftig tot
zestig kilogram hebben. Van deze varkens mestte
men in de drie eerste kwartalen van 1939 rond vijfen-twintig millioen kilogram vleesch en vet, het aankoopgewicht niet medegerekend.
Werkbesparing voor den landbouwer.
ITet varkensfokken met keukenafval heeft nog een
tweede voordeel. Men bespaart er den landbouwer
en den veehouder, die Duitschland zoo brood en
broodnoodig heeft, zeer veel werk mede.
Volijverige statistici hebben uitgerekend, dat ongeveer 650.000 hectaren grond noodig zijn voor het verbouwen van het voeder, dat 380.000 varkens verorberen alvorens zij geschikt voor de slacht zijn. Deze
65.000 hectaren komen overeen met een akker van
650 kilometer lang en 1 kilometer breed. Men wint
dus niet, alleen vleesch, vet, varkensleer en tijd, maar
ook nog een aanzienlijk stuk „Lebensraum". En
dat is in Duitschland nog steeds een zeer belangrijke factor....

DE VOEDSELVOORZIENING IN
WARSCHAU.
WARSCHAU, 19 Jan. (D.N.B.)
De chef van het district Warschau heeft een verordening uitgevaardigd, waarin strenge straffen worden gesteld op het vragen van ongerechtvaardigd
hooge prijzen of van prijzen boven de vastgestelde,
zulks ter beveiliging van de voeding der Warschausche bevolking. De voor een deel zeer hooge levensmiddelenprijzen zijn reeds op grond van deze verordening verlaagd tot een gerechtvaardigd peil of
zullen spoedig dit peil bereiken. Een bijzondere taak
blijft daarbij voor de Duitschers de bevolking te voor-

zien van de belangrijkste voedingsmiddelen, zoo is
er bijv. voor gezorgd, dat door regelmatigen toevoer
in de eerstvolgende maanden de ergste lacunes, zooals bij rogge, opgevuld worden. Hand in hand daarmede gaat een speciale verzorging der bevolking van
Warschau. In de vorige week alleen werden 2 millioen zloty ter beschikking gesteld voor ondersteuningen, zoodat dagelijks honderdduizend Polen voor
slechts 20 groschen van het noodige konden worden
voorzien, een aantal, dat in de volgende twee weken
zal stijgen tot honderzestigduizend.

De koude in Europa.
Verkeer in Hongarije Iam gelegd.
BOEDAPEST, 19 Jan. (Stefani).

De zware sneeuwval in bijna het geheele land
heeft het verkeer per as en per rails lam gelegd. De
express Boedapest—Triest moest blijven staan aan
het station Fonyod liij het Balaton-meer en zal voor
liet oogenblik zijn reis niet kunnen voortzetten. VolKeus een mededeeling der spoorwegdirectie is het
treinverkeer op 30 punten stopgezet, vooral in het
zuiden en liet noorden des lands. In de steden Debrecen en Kassa zijn de openbare diensten volkomen
lam gelegd.
De sneeuw ligt hier en daar 5 meter hoog.

De winter in Zwitserland.
BERN, 19 Jan. (D.N.B.).
In La Brevine in de Nevenburger Jura is vandaag
met 33 graden onder nul de laagste temperatuur

van dezen winter in Zwitserland opgeteekend. In
Davos vroor het 32 graden.

Menigeen
is weinig ontvankelijk voor humor veeleer ervaart
men dat humor wordt vereenzelvigd met gebrek
aan ernst. Dit is natuurlijk een groote vergissing.
Juist wanneer wij_ leven onder moeilijke tijdsomstandigheden mag" er wel een beetje humor bij.
Daarom probeeren wij al sinds jaar en dag om de
aandacht op onze zaak te vestigen op een manier,
die zeker ongemeen mag genoemd worden. Wij verliezen daarbij in geen enkel opzicht uit het oog de
ernst en het serieus zaken doen. Trouwens, dat moet
voor ieder meer dan duidelijk worden, die met Chris
in zakelijk contact komt. Ook in dit opzicht weten
wij onzen tijd. Voor hen, die hun tijd nog niet weten, raden wij eens aan om een bezoek aan onze
zaak te brengen, dan eerst zal het duidelijk worden
ho° i'!taebr e d rn">
in uurwerken is.
Ook op het gebied der optiek zijn wij eenig. Dus
voor een beste oril houden wij ons aanbevolen.
Uw dnr.,

Chris Holman, Gr. Noord 78, Hoorn.

De temperatuur in Turkije stijgt.
ANKARA, 19 Jan. (Havas).

In geheel Turkije is de temperatuur aanmerkelijk
gestegen. Onder invloed van zon en zuidenwind zijn
sneeuw en ijs weggedooid, behalve in het oosten des
lands. In het gebied Ismir heeft het hevig geregend,
zoodat mjn thans nieuwe overstroomingen vreest.
In de gebieden Erbaa, Diksar en Amasya zijn lichte
aardschokken gevoeld, die evenwel geen schade hebhen aangericht en waardoor geen slachtoffers zijn
gevallen.

Verlichtingsornamenten.
Bij ons vindt U een zeer uitgebreide collectie
Kamer- en Salcnornamenten. Bureau- en
Schemerlampen, enz., in verschillende prijzen.
Reparatiën aan alle soorten electrische apparaten en radiotoestellen.

ELECTRO-TECHN. BUREAU KRAAK,
Nieuwstraat 11

::

HOORN

::

Telefoon 300.

——
Usbaan Monnikendam-Marken

.—,

Veel sneeuwval in Portugal.
LISSABON, 19 Januari.
In verscheidene jaren heeft 't in Noord-Portugal
niet zoo overvloedig gesneeuwd als de laatste 18 uur.
Met name was er veel sneeuwval in Viana Castelo,
waar in veertig jaar geen sneeuw was gevallen, ln
sommige deelen des lands ligt de sneeuw dertig centimeter dik.

RUSLAND EN DE POSITIE VAN
NOORWEGEN EN ZWEDEN.
MOSKOU, 19 Jan. (Tass.)
Het blad Oetsjitelskaia Gazeta schrijft, dat de Engelsch—Fransche oorlogsaanstichters er op alle manieren naar streven Noorwegen en Zweden in den
oorlog tegen de U.R.S.S. mee te sleepen. Zweden en
Noorwegen zijn bedekt met een net van recruteeringsbureaux, die er mede belast zijn „vrijwilligers"
naar het Finland van Mannerheim te zenden. De
dinavië, zeggende : Het gaat er om de Scandinavipropaganda en eischen interventie van het leger aan
den kant van het Witte Finland.
Het blad schrijft dan verder over de werkelijke bedoelingen van het Engelsch—Fransche blok in Scandinavië, zeggende : het gaat er om de Scandinavische landen op te drijven tegen de U.R.S.S., zich
meester te maken van het Skagerak en het Kattegat, een Noordsche Place d'Armes in het leven te
roepen voor operaties der Engelsch—Fransche marine- en luchtstrijdkrachten, en de blokkade van
Duitschland naar de Oostzee uit te breiden. Het streven van Engeland en Frankrijk om het noorden in
den oorlog mee te sleepen wordt door Duitsche kringen beschouwd als een integreerend deel van den
strijd, die gericht is tegen de Duitsche grondstoffenmarkten en afzetgebieden voor goederen, tegen de
levensmiddelenvoorziening van de burgerbevolking.
Concludeerende schrijft het blad, dat de Engelsch
—Fransche manoeuvres in Scandinavië steun vinden
bij het Zweedsche imperialisme, dat reeds lang er
van droomde uit het nauwe kader der neutraliteit
te stappen in de breede arena van het politieke spel.
De Zweedsche imperialisten beschouwen deze „mogelijkheid" als gelegen in een interventie in den strijd
in Finland. Daarom hebben zij zich aangesloten bij
het Engelsch—Fransche blok.

DE TERUGKEER DER DUITSCHERS UIT
OOST-POLEN.

BERLIJN, 19 Jan. (D.N.B.)
Van bevoegde zijde wordt vernomen, dat tot dusverre 80.000 bewoners van Oost-Polen, die van Duit-

sche afstamming zijn, het door Rusland bezette gebied hebben verlaten. Van hen zijn 35.000 naar het
oude Duitschland gebracht, waar zij in afwachting
van hun vertrek naar de „Ostgauen" in kampen
verblijf houden.

Het Russisch échec
in Finland.
Ontevredenheid neemt toe.
HELSINKI, 19 Jan. (Havas.)
De Russische luchtmacht is gisteren vooral actief
geweest in Zuid-Finland, waar meer dan 300 bommen werden geworpen, die echter geen ernstige
schade aanrichtten. In het zuidwesten deden Russische vliegers aanvallen op Abo en de omliggende
eilanden, alsmede Hangö, Eckenaes en Karis, waar
slechts geringe schade werd aangericht. Het noorden
des lands is eveneens gebombardeerd, doch volgens
de eerste berichten zijn er weinig slachtoffers.
De thans heerschende koude veroorzaakt in de
noordelijke provincies van Rusland steeds grootere ongerustheid en naar het Finsche blad Ussi
Suomi meldt, neemt de ontevredenheid in de districten Moermansk en Petrokoj toe. De levensmiddelenvoorziening is moeilijk ; aan brandstoffen begint gebrek te komen. De bevolking begint
openlijk in verzet te komen tegen de oorlogspolitiek van het Kremlin, dat zij verantwoordelijk
stelt voor de ellende, waaronder het volk gebukt gaat. Een groot aantal ontevredenen is gearresteerd.
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weer geopend.

Per WACO
naar het centrum van Hollands IJsvermaak.
Vertrek Breed: 7.30, 8.30, 10.—, 11.30, 12.30.

Hoornsche Crediet& Effectenbank NV.
Hoorn

Dal 8
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Tandheelkundige Inrichting
DENTOFORM
Lunchroom „De Sierkan",
Veemarkt 18, Hoorn.
SPREEKUREN:

Dinsdags van 9—1 uur.
Vrijdags van 9—12 uur.
DE SUIKERDISTRIBUTIE.
's-GRAVENHAGE, 19 Januari.
Van morgen, 20 Januari, tot en met Donderdag
8 Februari, zal bon 12 van de rijksdistributiekaart recht geven op het koopen van één kilogram suiker.
Wat Rusland aan materiaal verloor
Volgens de gegevens, waarover men te Helsinki
beschikt, zijn sedert het begin der vijandelijkheden
205 Russische vliegtuigen neergehaald. Dit cijfer is
een minimum, want een vrij groot aantal neergehaal-

de toestellen kon nog niet ontdekt worden. Voorts
hebben de Russen sedert het begin van den strijd
434 tanks verloren, 189 kanonnen, 232 machinegeweren en 522 automobielen. Verder zijn 1560 paarden
levend gevangen en 63 veldkeukens vernield.
De Zweedsche steun aan Finland.

STOCKHOLM, 19 Jan. (Zweedsche Telg. Ag.)
De actie voor hulp aan Finland, die georganiseerd
is door de Zweedsche industrieën, heeft tot dusverre
62 millioen kronen opgeleverd, die ter beschikking
van de Finsche regeering zullen worden gesteld. Het
is waarschijnlijk, dat een deel van
dit bedrag in Zweden in den vorm van bestellingen zal worden geplaatst.
Zelfs steun uit China.

SJANGHAI, 19 Januari. (Havas.)
De Finsche gezant in China, Tanner, heeft telegra-

fisch medegedeeld, dat telegrafisch 25.000 Chineesche
dollar naar Helsinki is overgemaakt. Dit bedrag is
bijeengebracht door Chineezen en vreemdelingen te
Sjanghai. Drie kwart van het bedrag mag besteed
worden voor het koopen van wapenen en één kwart
moet besteed worden voor het Roode Kruis.

NIEUWE HOORNSCHE COURANT.

— NIEUWSBLAD VOOR WEST-FRIEbx.AND.

Onze prijsvraagcompetitie.
Wederom is de prijsvraag in ons vorig Zaterdagnummer een succes gebleken, want het aantal oplossers was enorm, veel grooter dan wij ons hadden
voorgesteld.
Wij laten hier de oplossing volgen:
1. ernstig, 2. heftig, 3. jaarlijks. 4. leugenaar, 5.

foto-album, 6. vingerhoed, 7. vacantie, 8. weerzin. 9.
heeleboel, 10. het. 11. weduwe, 12. maan, 13. veldpost, 14. Deen. 15. schans, 16. Dien, 17. nis, 18. zin,
19. druk. 20. linde.
De zin is: Heeft men zich bij het begin van het
nieuwe jaar vol ernst afgevraagd, welke plaats dit
in de wereldgeschiedenis zal innemen?

De prijs werd na loting toegekend aan den heer
W. A. Haak, ïweeboomlaan 68, Hoorn, wien het
boek heden wordt toegezonden.
De stand der competitie.
Hier volgt de lijst van de deelnemers, die het
hoogst mogelijk aantal (8) punten hebben.
Hot zijn de dames: Betsie Willeboer, Schoutenstr.
28, Hoorn; A. G. Dekker—Volten. A. op t Zand 13.
Hoorn; A. Wurkum—Smit, P.T.T.. Twwk; T. Leeuw
—Wurkum, Oude Haven 36, Medemblik; Tinic Mes,
Groote Oost 39, Hoorn; E. Ewoud, Slagterslaan 136,
Berkhout; V. Timmerman —Melling. twisk, A. G.
Rinner. Slachthuisstraat 3, Hoorn; A. Bouwman
Best, Oosteinde. Berkhout; M. Pijper—Lakeman,
Twisk; M. Boukman. Veemarkt 2, Hoorn; A. Kuiper
—Eijken, Groote Noord 12, Hoorn; Annie Kaashoek.
Veenenlaan 66, Hoorn; A. W. Houter, Hoornsche weg
J 30, Wognum; L. Mol, Westeinde 328, Berkhout, en
de heeren: J. Timmerman, Keern 47, Hoorn; P. Op-

—

meer, Groote Oost 132, Hoorn; IJ. Pool, II 61, Hauwert; A. de Boer, Oudendijk 84; W. Kempen, Groo-

te Oost lOi. Hoorn; W. St. Duursma, Koepoortsweg
117, Hoorn; J. van Dijk, J. W. Schoutenstraat 49
Hoorn; J. Piekart, Ged. Appelhaven ÜB, Hoorn; W.
Otter, Nibbixwoud 76; A. J. Huberts Muntstraat 6,
Hoorn; G. Kleppe, Oude Doelenkade 31, Hoorn; D.
Bakker. Gerritsland 54, Hoorn; Pieter van Dijk. Ged.
Appelhaven 18, Hoorn; D. Ruiter, Nibbixwoud 71,
W. de Vries. Tuinstraat 2, Hauwert; K. Visser, Langereig, Hoogwoud; H. A. Drost, Geldelooze weg 10,
Hoorn; K. Kool, Purmerenderwcg 7a, Noord-Beemster; Tj. Buishand, Tuinstraat 1, Hauwert; J. van
Soest, Achterom 81r., Hoorn; C. Schekkerman, KI.
Noord 26, Hoorn.
Voorts zijn er een groot aantal inzenders met een
lager aantal punten.

Een herkenningswedstrijd.
Om zooveel mogelijk variatie in onze prijsvragen
te brengen publiceeren wij ditmaal een herkenningswedstrijd. Wij geven hieronder een aantal foto's van
bekende persoonlijkheden op zeer verschillend terrein en vragen onzen lezers, hiervan de namen op
te geven.
Onder hen, die alle foto's herkennen, wordt wederom een boek verloot, terwijls voorts voor de
juiste oplossing twee.competitiepunten worden toegekend.
Oplossingen uiterlijk a.s. Donderdagavond aan het
bureau van ons blad.
Bekendmaking van den uitslag in ons blad van
Zaterdag a.s.

2

ZATERDAG 20 JANUARI 1940.

VERLOREN:
TE KOOP:
twee toegangsbewijzen voor too- 2 groote en 2 kleine aquaria met
neelver. „Kunst na Kracht". Wed. filter, pomp en lampen; tevens een
gelijkrichter en 2 series electraBlom, St. Pietershof 11.
lampjes. Br. onder nr. 886 bur. v.
JONGE HUISHOUDSTER
d. blad.
b. z, a. in gezin waar vrouw ontbreekt. N. J. Nooij, Knokkel 64,
WIJ SCHILDEREN
Andijk (Oost).
en behangen sedert 1890 goed werk
voor billijken prijs. Dat is bekend.
VOOR BRUIDSBOUQUETTEN,
In verfwaren hebben wij de grootbloemenmanden, grafkransen, enz ste sorteering en overtreffen icdeis het beste adres: Jn. Bakker Pz., ren prijs en kwaliteit. Electr. verfHoornscheweg J 10, Wognum.
fabriek J. Schekkerman, Kruisstr.
11—13, Hoorn.
TE HUUR:
flink huis met pakhuis, geschikt
SIGAREN BETREKKEN
voor werkplaats of garage. Groote van ons houdt in: zoo min mogelijk
Oost 107. Te bevr. Groote Oost 137? geld uitgeven voor zoo hoog moHoorn.
gelijk rookgenot. Wij hebben alles
nog voor ouden prijs. U kunt dus
RADIOTOESTEL,
geld verdienen. Bel. aanb., 't Sigageheel compleet, verlichte schaal, renwinkeliertje uit de Spoorstraat
enz., speelt zuiver en helder op alle 14, Hoorn, hoek Munnickenveld.
stations, en in prima staat. Prijs
’2o.—. Ged. Turfhaven 33.
GEVRAAGD:
een arbeider, best kunnende melMEVR. POLL,
ken, indiensttreding Mei of eerder.
Westersingel 1, Hoorn, vraagt een P. Uitentuis, Abbekerk A 82.
inwonend dienstmeisje, zelfst kunnende werken en koken. AanmelGEMEUBILEERDE
ding 's avonds tusschen 7 en 8.
zit- en slaapkamer aangeboden met
pension (centrum), mooi uitzicht.
REGEN EN WIND?
Brieven onder no. 881 bureau van
Neem een paar regenpijpen. Die dit blad.
zijn onmisbaar. Heeren- en jongenspijpen vanaf 1.75. Speciale damesZEE-AJUIN,
regenpijpen (met étui) 2.75, 3.25 en het in West-Friesland algemeen
3.50. P. M. van Wijk, Breed 34, bekende middel tegen ratten. Onschadelijk voor huisdieren. Zeer
Hoorn.
geringe kosten. Verbluffende resulAANBEVOLEN NAAIMACHINES: taten. Floris Breed, Hoorn.
Husqvarna (Zweedsch staal), Vesta
of Adler. Deze oude zeer bekende
WIJ VERHUREN
merken zijn reeds 75 jaar in ge- goedgekeurde 4-, 5. en 7-persoons
bruik. Koopt veilig bij den vakman, auto's, met en zonder chauffeur
hij staat altijd tot uw dienst voor voor den laagsten prijs. Aanbeve
raad en daad, voor jaarl. schoon- lend, Beets & Kalis, Wijdenes, tel
maken goed onderricht, enz. Con- 2814.
curreerende prijzen, ook huurkoop.
VOOR ELK WAT WILS,
J. Haakman, Groote Noord 138,
Hoorn. Bekend door de goede re- Licht-, kracht-, bel-, kook- of radio-installatie, nieuw of reparatie.
paraties.
P. Tonneman, erkend P.E.N.-inZIT U NIET TE VERVELEN ! ! ! stallateur. Timmerman en AanneHaal een van die nieuwste Tarso mer. Achterom 65, Hoorn.
inlegwerkjes. U kunt het ook! FiHOUTHANDEL A. v. d. BROEK,
guurzaagvoorbeelden, gereedschappen daarvoor, een verbluffende Purmerend. Hekpaaltjes vanaf 15
sorteering bij Jac. Lakeman's vert- et. p. st. Hekschroden, schoeiïngdelen, gegolfde en vlakke asbesten behanghandel, Gr. Noord 60.
platen. Uiterst billijken prijs.

.

HONDENHOUDERS!

DUIZENDEN
vonden reeds genezing door 't gebruik van Jonkers geheel onschadelijke geneeskrachtige kruiden.
Waarom zoudt U het ook niet
gaan probeeren? Even een briefk.
of uw naamkaartje aan H. Hart te
St. Pancras en Ü ontvangt gratis
en franco de brochure, waarin beMOTORWANTEN
en handschoenen, van prima leer, schrijving veler kwalen en de kruimet groote lederen kappen. Fiets- den daartegen dienende zyn aanhandschoenen voor dames, heeren, gegeven.
jongens en meisjes met kap. Prijle ELECTR. INRICHTING
zen 2.50 tot 6.50. P. M. v. Wijk,
voor voetverzorging. Advies gratis
Breed 34, Hoorn.
). Oon'evaar, gediplomeerd Pedicu
re,
Hoorn, Turfhaven 40. Maandags
Wij zeggen zonder schroom:
Wij zijn een veelbesproken persoon, geen spreekuur.
Maar als schilder,
PATENT SCHOOF.
Steeds gewilder.
Drijfriemen, lagers, assen, kogelBel. aanbevelend, DEURLOO, Gr. lagers
en hoogedrukslangen in alle
Oost 58.
maten. Het voordeeligste adres.
Dubbele Buurt 12, telef. 262.
GEZOCHT
een prima verkoper voor electr.
HANDWARMERS
apparaten in staat zijnde leiding te
geven aan organisatie voor Hoorn aan uw fiets zijn 's winters onmisen omstreken. Bij gebleken ge- baar. Met flanel gevoerd voor 48
schiktheid vaste toelage plus pro- cent per paar. Verdere prijzen 98,
125,
enz.
P. M. van Wijk,
visie. Br. onder no. 885 bur. v. d. Breed165,
34, Hoorn.
blad.

’

Bond van Dil.Tooneelvereenigingen
in West-Friesland.
Rubriek no. 28.

Bondsleden,

s

Uitvoeringen :
3 Februari 1940 „'t Madeliefje", Wervershoof.
11 en 14 Februari „De Eendracht" te Hauwert.
Met bondsgröeten,
M. BIERMAN, Secretaresse.
OOSTHUIZEN, Jan. 1940.

De koude in ons land.
Vuurpotten te Amsterdam
AMSTERDAM, 18 Januari.
In verband met de koude heeft de gemeente Amsterdam sedert eenigen tijd op drukke punten in de
binnenstad vuurpotten geplaatst, waaraan verkleumde lieden zich gaarne plegen te verwarmen. Deze
potten verspreiden hun warmte van 's morgens 7
tot 's middags 5 uur.
Een vijftal vuurpotten is nabij taxistandplaatsen
opgesteld en nu was het voor de taxichauffeurs wel
sneu reeds om vijf uur hun openluchtkachel gedoofd
te zien. Nu de koude blijft aanhouden, is van gemeentewege besloten de vuurpotten eerst des nachts
om half twee uit te dooven, terwijl nabij de taxistandplaatsen op het Rembrandtsplein en op het
Leidscheplein het vuur den geheelen nacht blijft
branden, vooral ten behoeve van de chauffeurs van
den nachtdienst. Als tegenprestatie verschaft de directie van de taxicentrale den wachters van de vuurpotten warme koffie en chocolade.

Een voorspoedige reis.
Het K.L.M.-toestel de „Reiger", gezagvoerder
de heer Blaak, is hedenmorgen om 8.20 uur
(A.T.) te Johannesburg aangekomen.
Hedenmorgen vertrok het vliegtuig van Bulawayo
en heeft het laatste traject van 080 km. naar johannesburg in zeer vlot tempo afgelegd. De bemanning en de passagiers verkeerden allen in goeden welstand. De speciale vlucht van dit vliegtuig,
van Napels naar Johannesburg, is op buitengewoon
voorspoedige wijze verloopen.
De aankomst van het K.L.M.-vliegtuig „Reiger"
heeft in Johannesburg levendige belangsteling ontmoet. Honderden Nederlanders bevonden zich op
het vliegveld, toen de K.L.M.-vogel er neerstreek.
Onder degenen, die passagiers en bemanning van de
„Reiger" verwelkomden, bevonden zich vele vooraanstaanden.
De Nederlandsche Kamer van Koophandel heeft
den luchtreizigers een lunch aangeboden. Maandag
zullen zij door het gemeentebestuur van Germiston
worden ontvangen.

—

Om 8.20 uur is van Schiphol vertrokken het
K.L.M.-vliegtuig „Wulp", gezagvoerder Bax. Via
Eelde wordt een vlucht met post en passagiers naar
Ameland en Schiermonnikoog gemaakt.

—

De Senaat in Frankrijk heeft met algemeene
stemmen het wetsontwerp goedgekeurd, waarbij de
communistische parlementsleden van hun mandaat
vervallen verklaard worden.
NU MET DIE SNEEUW
steeds natte en koude voeten.
Maar dat behoeft niet. Laat ons
uw schoenen repareeren en U
loopt weer heerlijk. De Zwart,
Muntstraat 8, Hoorn. Gediplom.
schoenhersteller.

BELGISCHE EENRUITERS
en
Java teak raamlijsten.
Een doelpunt kost 40 et, 4 plaatsingen worden 3 X bereSend, dus 1.20 N.V.kasglas,
„Trio", Hoorn.
netto contant, anders komt incasso of kwitantie. Elke advertentie mag
HONING
5 regels worden, meerdere regels elk 10 et Op een bon mag iemand
1 X per jaar een gratis doelpunt plaatsen tot 5 regels, meerdere regels onder rijksmerk, van eigen byenstand Vraagt prijs. C. Smak, Twisk.
elk 10 cent. Bon-doelpunten onder nummer 20 cent bijvoegen plus bon
ONDANKS DEN TOESTAND
Op de gratis Bon mogen geen familieberichten, uitvoe- hebben we toch nog een ruime
sorteering 3 ets. sigaren. Ook nog
ringen, etc. geplaatst worden, alleen eigen advertenties: een ruimen voorraad in 3% ets.,
U weet wel, die buitengewone CoTe koop, Te koop gevraagd, Te huur, enz.
rona. En wilt U goedkoop sigaretten rooken? Koopt dan een half
pond shag a 20 et. Alleen bij Wed.
EENIGE HONDERDEN
ZIJ DEDEN VERSTANDIG
toen ze een verzekering tegen zie- nieuwe stalen behangselpapier 1940 H. de Wit, Gr. Noord 26, Hoorn.
kenhuiskosten afsloten. Nu één vanaf 15 cent per rol. Verffabriek
KUNSTSCHAATSEN SLIJPEN.
hunner opgenomen moet worden, „Hoorn", Kruisstraat. J. SchekSpeciaal zijn wij in het vakkunbehoeven ze geen geldzorgen te kerman, Hoorn.
dig
hol slijpen van kunst- en
rust;
juist
zoo
vreezen. Welk een
schoonrijschaatsen. Vlugge afleveTE KOOP:
goed voor een zieke. Neemt ook U
een verstandig besluit en vraagt stuit koernest en een luxe auto, ring. Prijzen: kunstschaatsen ’l.—,
ml. bij A. Kuiper, makelaar, Gr. merk Buick, op beste banden. A. recht slijpen ’0.75. P. M. van Wijk,
Breed 34, Hoorn.
Wagemaker, Twisk.
Noord 12, Hoorn.

’

,

Op

20 Januari werd tot

onze

groote blijdschap ons dochtertje

GEZINA AAFKE
geboren.
G. SPOELDER—DE VRIES.
J. SPOELDER..
Hoorn, 20 Januari 1940.
Drieboomlaan 158.
Tijdelijk adres: Stadsziekenhuis.
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2 Februari a.s. hopen onze A
geliefde Ouders en Groot- a
ouders
0

V
V

J. SCHEKKERMAN
en
G. SCHEKKERMAN—
BAKKER

V
Vi
X

V hun 50-jarige echtvereeniging

V te herdenken.

V

V

X

A
Hun dankbare kinderen ó
o
en kleinkinderen.
Hoorn, Jan. 1940.
V

’

Wij hebben hondenbrood en
krachtvoeder voor uw hond. Veralle
der: hondensportartikelen,
soorten vogelzaden, aardige vogelvoederhuisjes voor in uw tuin. Beleefd aanbevelend, F. Opmeer,
Kerkstraat 8, Hoorn.

DE „REIGER” TE JOHANNESBURG.

Familieberichten

’

—

KOFFERS
in alle maten en kwaliteiten. Grooter sorteering dan waar ook vindt
U bij firma Willem Schuld, Groote
Noord 90, Hoorn.
REEDS NU HEBBEN WE
aardige stukjes van voorjaarsbloemen, zooals narcis, hyacint en
crocus. Tulpen 3 et. per st. Mooie
lage aronskelkenplant 85 cent, bij
bloemenmag. H. Wille, Gouw 5,
telef. 23, naast S. I. de Vries.

TE HUUR AANGEBODEN
2 ongemeubileerde kamers, desgewenscht met gebruik van keuken
in het centrum der stad. Kerkstr.
8.
NA AFLOOP VAN EEN FEESTJE
even naar de Nieuwsteeg. Westra's
automaat biedt U den geheelen
nacht een lekker hapje en alty'd
versch.
MUZIEKKOOPJES!
Gramofoonplaten vanaf 40 cent
(nieuw). Pianoklavier accordeon
’11.50. Cromatische 80-basser-accordeon ’35.—. Kleine trommel
(klein model) ’4.50. Bladmuziek
vanaf 5 cent. Verder alle mogelijke
koopjes. Wassenaars Muziekhandel, Kerksteeg 16, tel. 425.

A
Den 3en Februari a.s. HoA pen onze geliefde Ouders,
V

V
V

A. DONCKERWOLCKE
en
C. VAN HUIJZEN

A

g
l
den dag te herdenken, dat zü
voor 25 jaar in den echt zijn V
V
verbonden.

A

X

A

'

Hun liefhebbende kinderen:
V
o
V C. A. DONCKERWOLCKE
en Verloofde. A
y
A. DONCKERWOLCKE.

X

0

V

Berkhout, 21 Januari 1940.

Advertenttën
P. SWETS,
Internist,
DINSDAG 23 JANUARI

Geen spreekuur.
GEVRAAGD:
nette dienstbode.
~-.,.

-1.

BESTE BLAUWE
aardappelen a ’0.90 per zak, bij
Cor Bontekoning Jr., Bobeldhk D
33.

TE KOOP:
groote slede. Turfhaven 24, Hoorn.

->

voor den dag, goed kunnende koken. Loon 6.— per week.
Schriftelijk aanbieden.
J. B. POST, Westersingel 2, te
Hoorn.

’

i

Jongens en meisjes
gevraagd voor inpak- en fabriekswerk aan de
KOEK- EN BANKETFABRIEK

Wigmans & Schouten
HOORN.

2 uur ijsbaan Oosterpoortsgracht geopend.

Entree: volwassenen 10 et, kinderen 5 et.

Hedenavond
8 uur eveneens GEOPEND.

Zondagavond

Groot Gecostumeerd IJsfeest,
als eerder aangekondigd.
Aanmelding blijft genoteerd, terwijl men zich alsnog hedenmiddag en hedenavond aan de bestuurstent kan opgeven.

Morgen lekker eten.
Profiteert van deze zeldzame gelegenheid.
Wij kochten een partij LEVENDE PALING, welke tijdens het vervoer
door de vorst gedeeltelijk dood gingen. Deze halfbevroren paling nu
gaan wij zéér goedkoop verkoopen, n.l. 20 cent per pond en 3 pond
voor 50 cent. Ze zijn beslist lekker en bijna niet van levende te onderscheiden.
In onze aquaria LEVENDE PALING vanaf 35 et. per pond.
Snoekbaars 25 cent per pond. Schelvisch 25 cent per pond.

—

HOOGLAND.

—

X
0

IJSVERMAAK.
Hedenmiddag

JACOB STOPVERF
JAN
en Grietje Plamuur geven hierbij
kennis van de ontvangst van dui- GEDEMPTE TURFHAVEN 36
zenden rollen behangselpapier '40.
Den inkoop deden wij vóór den
oorlogstoestand. Dus lage prijzen.
Doet uw voordeel. Ga straks naar
Jac. Lakeman's verf- en behanghandel, Gr. Noord 60, Hoorn.
NOG STEEDS VERKOOPEN WIJ
onze naaimachines voor den ouden
prijs. Nog koopt U kwaliteit tegen
den laagst mogelijken prijs. Waarom zoudt U nog langer wachten?
Wy hebben Kayser, Gritzner, Naumann, Stoewer, Lewenstein, Kohier, Minerva e. a., in prijzen vanaf
’45.—. Lange garantie. Ruilen en
Fa.
repareeren van alle merken.
Böckmann, KI. Noord 24, Hoorn.
Specialiteit sinds 1878.

V
V
]

—

HOORN

—

WIJ

i

verzorgen Uw Handeisen Reclame-Drukwerk
zeker tot Uw genoegen
Vraagt prijs

Telef. 210

TELEFOON 42.

20

JANUARI 1940.

NIEUWE HOORNSCHE COURANT.

~ NIEUWSBLAD VOOR WEST-FRIESLAND,

Dit nummer bestaat uit 12 bladzijden.
r

i

EEN OOGENBLIKJE....

WARME WOLLEN

dekens hebben wij in ruime keuze voorradig,
in groote en kleine maten.

i

HET WOORD VAN DEN DAG.

VOOR DEN TOCHT

Vanden

Torenwachtes

het genot.

kruiken, voetzakken.

Nijdam\

In Noorwegen, en ook in Zweden,
Is 't kwik nog meer omlaag gegleden;
Geloof me, dat het daar niet mis is,
Dat veertig graden meer dan frisch is;
Daar raakt het menschdom haast bevroren
Vanaf de beenen tot de ooren.

VOOR KOUDE VOETEN:
waterstoven,

ZON EN MAAN.
Zondag 21 Januari: Maan op 13.14. onder 4.17. Zon
op 7.58, onder 16.25.
Maandag 22 Januari: Maan op 14.08, onder 5.16.
Zon op 7.56, onder 16.27.

f

Noord9» mJ

AGENDA.

H.V.V. HOLLANDIA.

vean

(Alegrnapbtaisopnjngamedvertentie.)

UIT HOORN.
Zaterdag 20 Jan., 8 uur, Keizerskroon, Onderoffimet introductie.
Zaterdag 20 Jan., Victoria-theater, „Première" en
„De gouden kooi".
Zaterdag 20 Jan., Wilson-theater, „Alarm in de
Middellandsche Zee" en „De ster van het veld".
Zondag 21 Jan., Victoria-theater, „Première" en
„De gouden kooi".
Zondag 21 Jan., Wilson-theater, „Alarm in de
Middellandsche Zee" en „De ster van het veld".
Maandag 22 Jan., 8.15 uur, hotel „De Valk", West,
lezing Theosofische Vereeniging.
Maandag 22 Jan., Wilson-theater, „Alarm in de
Middellandsche Zee" en „De ster van het veld".
Maandag 22 Jan., Victoria-theater, „Première" en
»De gouden kooi".
Dinsdag 23 Jan., Wilson-theater, tooneelvereen.
hKunst naar Kracht" met „Majoor Wonderolie".
Dinsdag 23 Jan., Victoria-theater, „Première" en
»,De gouden kooi".
Woensdag 24 Jan., Wilson-theater, tooneelvereen.
»,Kunst naar Kracht" met „Majoor Wonderolie".
Woensdag 24 Jan., Victoria-theater, „Première" en
hDe gouden kooi".
Zondag 28 Jan., Park, 8 uur, „Geen O. en 0., maar
nu
O Zoo!"
Dinsdag 30 Jan., 7 uur, café „De Valk", B. v.
O. L. Landb. en Landb. Huish. Onderwijs. Spreker:
de heer Tin Bruggencate.
Woensdag 14 Febr., 8 uur, café „De Valk", B. v.
O. L. Landb. en Landb. Huish. Onderwijs. Spreker:
de heer M. Hemmer.
Donderdag 15 Febr., 7.30 uur, café „Het Witte
Paard", Keern. publ. verkooping door not. Jansen.
Donderdag 22 Febr., 7uur, café „De Witte Engel",
publ. verkooping door not. Kerkhoven.

cierenbal

(BEZOEKT

Bergsma's automaat

op het BREED. Tel. 396.
WARM- EN KOUD BUFFET.

Zondag 21 Jan., 2.30

uur, Ned. Herv.

Kerk, B in-

ningbroek, kerkconcert.
Zondag 21 Jan., café „Wapen van Medemblik",
Medemblik, uitvoering tooneelver. „Hierna Beter".
Dinsdag 23 Jan., vm. 10 uur, café „De Vriendschap", Bobeldijk, verkooping door cand.-not. Everts.
Dinsdag 23 Jan., 7.30 uur, café Joh. Visser, Aartswoud, openb. uitv. gymn.ver. „0.K.K."
Dinsdag 23 Jan., 7.30 uur, café A. Winkel. Benningbroek, vergadering Landbouw en Maatschappij.
Woensdag 24 Jan., 7 uur, café Brander, Oudendijk,
Verkooping door makelaar Pool.
Woensdag 24 Jan., café Hoek, Hauwert. uitv. gymn.
ver. „Willen is Kunnen".
Donderdag 25 Jan. 1940, concert door het fanfarecorps „Tavenu" te Opperdoes.
Donderdag 25 Jan., uitvoering GV. „Olympia" in
de „Ridder St. Joris" te Berkhout. „
Zondag 28 Jan., 7 uur, café De Hart te Wognum,
openb. uitv. gymn.club.
Zondag 28 Jan., uitv. zangver. „Polyhymnia" te

Schelinkhout.

Zondag 28 Jan., café Van Wijngaarde, Avenhorn,

Uitvoering gymn.ver. „Voorwaarts".
Dinsdag 30 Jan., uitv. zangver. „Polyhymnia" te

Schelinkhout.

Woensdag 31 Jan., 7 uur, café „'t Kromhout", Opmeer, verkooping door notaris Noot.

Woensdag 31 Jan., uitvoering G.V. „Olympia" in
„Ridder St. Joris" te Berkhout. „
Zondag 4 Febr., concert fanfarecorps „Harmonie"
te Benningbroek in café Winkel.
Zondag 4 Febr., café „De Hoop" te Twisk, Groot

de

Feestbal.

Zondag 4 Februari, café Druif te Venhuizen, uit-

voering gynastiekvereeniging „Adolf Spiess".
Zondag 4 Febr., uitvoering G.V. „Olympia" in „de
Vriendschap" te Bobeldijk.

Dinsdag 6 Februari, café Druif te Venhuizen, uit-

voering gynastiekvereeniging „Adolf Spiess".

Voor vulpenhouders naar

Zondagmiddag 1.30 uur

HARDRIJDERIJ OP
HET IJSSELMEER

— —

CITY-MAGAZIJN.

UIT DEN OMTREK.
Zondag 21 Jan., 2 uur, café Has, Oosthuizen. bal.
Zondag 21 Jan., café Zeekant, Oudendijk, bal.
Zondag 21 Jan., 2.30 uur, kerkconcert te Benningbroek zangvereen. „Onderling Genoegen", orgel en
altsoliste (Boekei).
Zondag 21 Jan., uitvoering G.V. „Olympia" in
de „Ridder St. Joris" te Berkhout. „
Zondag 21 Jan., café Hoek, Hauwert, uitv. gymn.
ver. „Willen is Kunnen".
Zondag 21 Jan., 7.30 uur, café Joh. Visser, Aartswoud, openb. uitv. gymn.ver. „0.K.K."
Zondag 21 Jan., 2.30 uur, café Zeekant, Oudendijk,

bal.

Er is een prachtig geluid uit Boskoop gekomen ;
daar hebben de menschen, wier handen niets te doen
hadden, zich aaneengesloten en gezamenlijk een einde
gemaakt aan de sneeuwproest. Dat heeft de burgerij
op zoo hoogen prijs gesteld, dat de menschen goed
onthaald werden op koffie en koek. Nu ben ik heelemaal niet voornemens om Hoornsche koek (vr) eters
te kweeken, maar ik zou
en ik doe dat wel voor
de zooveelste maal
er de aandacht op willen vestigen, dat altijd vrijwillig kan gebeuren wat niet opgelegd mag worden. Deze week gaf Peter Pech nog een
staaltje hoe het niet moet. De commandant liet den
troep aantreden en vroeg om vrijwilligers om een
bepaald karweitje uit te voeren ; het liep niet hard,
tot Peter Pech een stap naar voren kwam. De commandant, verrast dat Pech uit het gelid getreden
was, verbaasde zich en vroeg : Pech, wil jij ? Maar
Pech zei: Neen, commandant, ik ga een pas op zij
om de vrijwilligers door te laten. Zie, zoo behoeft
het bij de vrijwilligers voor de sneeuwopruiming niet
te gaan. Nu ligt alles er nog mooi, schoon en helder
voor, maar aanstonds wordt het weer een proest. De
menschen hebben hun stoepje schoon gemaakt en
aan de kanten van de trottoirs is een richeltje gekomen. Dat zie ik nu vanmorgen de reiniging weghalen : het aspect van ons landschap wordt er door
verhoogd, maar het baat natuurlijk niets en het is
geld voor de zwijnen geworpen. Alleen het Boskopiaansche voorbeeld kan hier wat redding brengen.
Ik had gehoopt, dat mijnheer Bossert er een uitweg
op zou weten, maar noch de gladheid noch de witheid zijn in des wethouders handen, zoodat wij lijdzaam voortsukkelen. Ik vraag mij af hoe het elders
kan gaan. Toen ik voor een paar jaar eens schreef,
dat het in de groote steden beter was, dat er schooner straten waren, toen heb ik op mijn kop gekregen
van een Hagenaar, die het daar een hel en hier een
paradijs vond. Vergelijkingen treffen om tegenstellingen te vormen doe ik niet meer ; ik heb er genoeg
van, maar ik zeg : Van Boskoop begint de victorie.
Laat Hoorn volgen.

Een keurcollectie in
TANDENBORSTELS
en TANDPASTA'S
vindt u bij
Tel. 342.

B. DE VRIES,

—

Groote Noord 130.

Stadsnieuws.
GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN.
Burgemeester en wethouders van Hoorn maken
bekend:
le. dat in de week van 7 t.m. 13 Januari 1940 in
het gemeentelijk binnenbadhuis zijn genomen 95
kuipbaden en 205 sproeibaden;
2e. dat door M. Budde, van beroep zeeman, wonende alhier, verlof A voor den verkoop van zwakalcoholischen drank in het perceel Breed no. 21 is
gevraagd.
Vóór of op 30 Januari 1940 kan ieder tegen het
verleenen van het gevraagd verlof schriftelijk bezwaren bij hun college inbrengen;
3e. dat aan de R. K. vereeniging „Apostolaat der
hereeniging" vergunning is verleend tot het houden
van een collecte door middel van den verkoop van
speldjes op Zondag 21 Januari 1940 bij het aangaan
en eindigen van de kerkdiensten in de R. K. Kerk en
wel des voormiddags 7.45 uur, 9 uur, 9.30 uur, 11.15
uur en des namiddags 12.15 uur, op het Groote
Noord tusschen Nieuwsteeg en Kaasmarkt.
De opbrengst zal worden aangewend ten behoeve
van de opleiding van geestelijken bestemd voor de
gebieden die van de R. K. kerk zijn afgescheiden;
4e. dat in verband met het bepaalde bij art. 53,
sub b, der algemeene politieverordening der gemeente
Hoorn, de bewoners van huizen, de gebruikers vanpakhuizen, stallen, tuinen en erven en bij ontbreken van bewoners of gebruikers de eigenaren daarvan, worden bevolen ten spoedigste bij gladheid
van den openbaren weg, vóór, achter en langs hun
perceelen, over een breedte van één meter, zand of
asch te strooien.
De burgemeester van Hoorn maakt bekend:
le. dat op Maandag, 22 Januari 1940, des namiddags 1.30 uur, een korte beproeving zal worden gehouden van de sirene, bestemd voor luchtalarm;
2e. dat de aandacht wordt gevestigd op het bepaalde bij artikel 4 a sub b der algemeene politieverordening, waarbij het verboden is op den openbaren
weg onnoodig stil te staan- op of nabij hoeken;
3e. dat de aandacht van de veehouders wordt gevestigd op het bepaalde bij het Koninklijk Besluit
van 23 Februari 1922 Staatsblad no. 80, ex. art. 18
van de Veewet, op grond waarvan het bij miltvuur
of vermoeden van miltvuur verboden is aan cadavers van gestorven of afgemaakte dieren slachthandelingen te verrichten.
De veehouders worden er op gewezen dat in dezen
tijd bij plotseling gestorven dieren steeds ernstig aan
miltvuur moet worden gedacht.
Miltvuur is niet alleen voor alle dieren, doch ook
voor den mensch zeer gevaarlijk.
Ingevolge art. 17 van de Veewet is de eigenaar of
houder van vee, indien dit vee verschijnselen van
een besmettelijke ziekte vertoont, verplicht hiervan
terstond kennis te geven aan den burgemeester der
gemeente, waar het vee zich bevindt.
Overigens wordt naar het aanplakbord verwezen.
Hoorn, 19 Januari 1940.

reparaties vlug en billijk

EEN MOOI SUCCES.

ZONDAG- EN NACHTDIENST APOTHEKEN.
Gedurende de week, ingaande heden, is voor Zondag- en nachtdienst geopend de apotheek van den
heer Markx aan het Groote Noord

De heer F. Bierhaalder uit De Beemster is geplaatst bij de Politietroepen te Den Haag en de heer
K. C. Nap uit Bobeldijk is bij dezelfde troepen ingedeeld met standplaats Amsterdam. Maandag j.1.,
15 Januari, werd de heer B. Zwart, uit Oudendijk,
agent van politie te 's-Gravenhage. Allen waren leerling van den Politiecursus Korver—Trompet.

VAN STREEK.
In Holland vriest het ruim tien graden,
De koude dringt door kier en naden,
En als het eens toevallig acht is,
Dan meenen wij al, dat het zacht is.
Als 't kwik nog eens tot nul gaat loopen,
Zetten we deur en ramen open.

hebben wij tochtrubber, tochtvacht, koperstrip.

Onze zaligheden bestaan in de gedachte, de hoop,
het verlangen; bezitten wat men wil is het einde

van

3

ZATERDAG

Zelfs in de zuidelijke landen
Moet men thans hard de kachel branden,
In Spanje valt de sneeuw bij hoopen,
Zoodat de treinen vast gaan loopen.
'k Zie straks nog Kaffers baantje glijden
En Hotten totten schaatsen rijden.

—

En aan de Noordpool
wie zou 't raden?
Daar vriest het thans slechts enk'le graden
De zeehonden en ook de beren,
Die gaan daar aanstonds transpireeren.
'k Denk dat het, hoewel 't ongehoord is,
Daar straks nog een vacantie-oord is!
HANS.

uitsluitend voor leden en donateurs.
Prijzen: waarde 10.—, 7.50, 5.

—

’’ ’ ’

In Finland meen 'k, dat 't een record is,
(Het lijkt haast wel, of het een sport is),
De thermometer ging daar staken,
Want kwik kan zelfs bevroren raken.
Men hoort vrij algemeen verklaren:
Zoo koud was 't in geen honderd jaren.

en 2.50.
Inschrijving: Zondag van 11—12 uur,

Clubhuis „De Witte Engel".
Geen inleggeld.

Keel- en borstverkoudeni

BURGERLIJKE STAND.
Geboren: Jacoba Wilhelmina, d. v. J. J. J. S.
Sieuwers en J. M. Gerritsen.
Agnes Agatha A. C.
L., d. v. J. M. Rupert en N. L. L. A. W. van RoosmaHendrik, z. v. W. Visser
len, wonende te Heiloo.
en E. J. K. Olofsen.
Overleden: Cornelis Overman, 80 jaar, echtgenoot
van A. M. Bakker.
Geertruida M. Peerdeman,
60 jaar, weduwe van G. J. Plukkel.
Jacob van
Diepen, 56 jaar, echtgenoot van G. Imming, wonende

—

D

—

—

—

te Hoogwoud.

Ondertrouwd: Johannes P. J. Tromp en Carolina
Tj. Dontje.
Gerrit C. Lugthart en Francina KI.
den Otter (Puttershoek).
Getrouwd: Ilendrikus J. Kenter en Maria J. W.
Vermeulen.
Otto Ploeger en Roelofje Smit.

—
—

BEVOLKING.
Ingekomen: Jacob Romeyn, Nieuwstraat 18, van
Rotterdam.
Elisabeth Mosk, Kerkplein 22, van
Zeist.
Nicolaas G. Uilenburg, Eikstraat 8, van
Maria van der Hoorn, Achterom 15, van
Andijk.
Amsterdam.
Arnoldus F. G. M. van den EerenSjoerd
beemt en vrouw, Veemarkt 6, van Utrecht.
Thcodorus
Prins, Veenenlaan 198, van Alkmaar.
C. van Sas en gezin, Kuil 16, van Hilversum.
Lodewicus H. van Sas en vrouw, Kuil 20, van Hilversum. — Jan Zaal, Emmalaan 11, van Naaldwijk.
Hendrika Broekhuis, Drieboomlaan 91 van Eindhoven.
Jan van Duijvenvoorde, Tweeboomlaan 98,
van Katwijk.
Cornelis do Veer en vrouw, Vee;n;i!'k( 49, van Bloemendaal.
Magdalena RoukeMaartje
ma—de Pree, Appelsteeg 2. van Winkel.
de Vries, wed. Mantel, Tweeboomlaan 23, van Schellinkhout.
Vertrokken: Wilhelmus J. Smit, van Westerdijk 77
Metje Jongebreur,
naar Utrecht, Noorderstraat 36.
van Groote Oost 21 naar Amsterdam, Valeriusstraat
4 b.
Leendert Hagenaar, van Veenenlaan 137 naar
Maria C. Kunst,
Alkmaar, Eikelbergstraat 43 a.
van Middelweg 3 naar Haarlem. Bloemhofstraat 1.
Folkje Struiksma, van Koepoortsweg 43 naar
Westerblokker 89. — Catharina A. Lottering, van
Tweeboomlaan 73 naar Utrecht, Catharijnensingel
101.
Christiaan J. van der Voort, van Berkhouterweg 22 naar Rotterdam, Eendrachtstraat 116 b.
In de stad verhuisd: George A. Stahl en gezin,
Corvan Binnenluiendijk 3 naar Groote Oost 12.
nelis A. van Hoorn en gezin, van Merensstraat 17
Petronella M. Dekker, van
naar Merensstraat li.
Jan de Waal en geDraafsingel 7 naar Breed 40.
zin, van Gerritsland 114 naar Jeroenensteeg 3.
Cato Nannings, van Gerritsland 114 naar JeroenenHendrikus Veenema en gezin, van Grasteeg 3.
Joseph S.
venstraat 20 naar Bagijnensteeg 12.
van de Giessen en gezin, van Koepoortsweg 90 naar
Achterom 57.
Cornelis Hart en gezin, van GerritsMaria G. Bruggeland 50 naar Gerritsland 114.
mann, wed. van W. J. J. de Groot, en kind. van
Gerhard H. BruggeGr. Noord 49 naar Ramen 28.
Henmann, van Groote Noord 49 naar Ramen 28.
drikus G. A. Bruggemann, van Groote Noord 49
naar Ramen 28.

—— —
—

Dankeel eo borst inwrijven metDampo.
Pot 50. Doos 30 et. Bi) Apoth. en Drogiiteo.

ailipO lucht op en geneest B
WILSON-THEATER.
„Alarm in de Middellandsche Zee”.

Een film met zooveel superieure kwaliteiten als
deze, verschijnt slechts zelden op Jiet witte doek en
dat zij in Frankrijk werd bekroond met een hooge
onderscheiding komt ons alleszins verdiend voor.
Staan de Fransche films over het algemeen reeds
op een hoog plan, met deze is dat wel in bijzondere
mate het geval en zij verschilt ook zoozeer van de
vele andere militaire of maritieme films, omdat in
„Alarm in de Middellandsche Zee" op ontroerende
wijze de verbroederingsgedachte naar voren wordt
gebracht. Hier mag worden gesproken van een filmépos in den waren zin van "t woord, hier ziet men
de officieren van drie verschillende nationaliteiten

—— —
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—

—

—

—
—

—

—

—
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—
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—
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VICTORIA-THEATER.
Zij, die gisteravond 'zoo moedig zijn geweest de
voor ons land abnormale koude te trotseeren en een
bezoek te brengen aan het Victoria-theater, zullen
hun moed zeker ruimschoots beloond hebben gezien.
Na het gebruikelijke actueele nieuws werd als eerste film vertoond

,

„De aouden kooi”.
„aso yuuueu
ttuui

met in de hoofdrollen James Stewart en Margaret
Sullavan. Deze film behandelt een in zekeren zin,
helaas, actueel gegeven, n.l. den vorigen wereldoorlog. James Stewart is hier de cowboy uit Texas.
die dienst neemt als vrijwilliger, en voor zn vaderland sterft, met het beeld van Daisy voor oogen, niet
wetend, dat zij zn vrouw werd uit medelijden en
dat zij in werkelijkheid haar hart had geschonken
aan Baily. In deze voortreffelijke film toonden de
drie hoofdrolspelers zich acteurs van groot formaat.
Als tweede hoofdfilm ging:
„Première”,
met in de hoofdrollen Zarah Leander, Theo Lingen,
VValter Steinbeck en Atilla Ilörbiger. Zarah Leander
verscheen dezen keer voer het eerst in Hoorn op 't
witte doek en wij vragen ons af, waarom wij hier
niet meer films te zien krijgen van deze zoo buiten
gewoon begaafde actrice en zangeres. Zelden toch
zal men een film gezien hebben, waarin een op zich
zelf reeds dramatisch gegeven op zoo spannende
wijze werd uitgewerkt, waarin zulke prachtige balletten en decors te bewonderen waren, and last but
not least de hoofdrollen door vier zulke uitmuntende acteurs werden bezet. Altijd weer wordt men gegrepen door de diepe en melodieuze stem van Zarah
Leander en altijd is het weer haar aangrijpende
tooneelspel, dat den toeschouwer van begin tot eind
geboeid houdt. Wij zeggen zeker niet te veel, wanneer wij onzen lezers dringend aanraden het Victoriatheater deze week te bezoeken.

LICHT OP!
Voor rijwielen, motorrijtuigen en andere voertuigen te 16.52 uur licht op.

tegenover elkander staan, althans in den beginne,
doch later staan zij naast elkander, treden zij samen den dood tegemoet en waar eerst haat was en

wrok, daar rijst nu, in den ure des doods, de wederzijdsche achting

Een film met een sterken inhoud en ook met een
sterk spel, rijk aan spannende momenten en met een
bewonderenswaardige climax. Een dergelijke rolprent zou zelfs in staat zijn de tegenstanders van de
film tot voorstanders te bekeeren en men moge haar
niet verzuimen.
„De ster van het veld”.
Van een heel wat luchtiger genre is dit tweede
hoofdnummer, een komische sportfilm naar het
Amerikaansche recept, waarin een fiksch partijtje
rugby wordt gespeeld en waarin John Barrimore
niet alleen de ster van het veld is, maar ook van de
geheele film. Het geheel is een vlotte en amusante
geschiedenis, waar men met genoegen naar kijkt en
waarbij men onwillekeurig met het tempo meeleeft.
Dit Wilson-programma geven wij gaarne een
woord van aanbeveling mede, want het garandeert
een genotvollen' avond.

HARDRIJDERIJ OP HET IJSSELMEER.
Vorigen Zondag zou de H.V.V. „Hollandia" een
hardrijderij op het IJsselmeer organiseeren. uitsluitend voor leden en donateurs, doch de dooi was toen

oorzaak, dat deze niet kon doorgaan. Thans is deze

wedstrijd echter wederom uitgeschreven voor a.s.
Zondagmiddag en wij twijfelen niet, of er zal een
zeer groote belangstelling voor bestaan.
Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de

advertentie in dit nummer.

BELANGRIJKE SCHENKING.
Men deelt ons mede:
Nu de nieuwe eigenaars van het huis Anno 1624
aan den Binnenluiendijk alhier dit zooveel mogelijk
zijn oude karakter willen hergeven, heeft de heer
J. F. Schultink daar een niet onbelangrijke verzameling schilderijen, oude beelden, meubels, enz. aan
geschonken als grondslag voor een museum. De bekende schilderstukken van 't echtpaar Opmeer en
van de heeren Boedijn („Vioolspeler") en Harms
(„Pianospeler") zullen dus voor onze stad behouden

blijven.

EEN BEKROONDE INZENDING.
Door de M.E.B.E.S. (commissie voor meer en beter
stucadoorswerk), gevormd uit de beide landelijke
stucadoorspatroonsbonden, de Gezellenbonden en
den Bond van Ned. Architecten, was een prijsvraag
uitgeschreven voor het ontwerpen van een smaakvol plafond voor een stand op de jaarbeurs.
Onder de vele inzendingen verwierf die van onzen
plaatsgenoot, den heer G. H. Lückens, den tweeden

prijs.

NIEUWE HOORNSCHE COURANT.

—

Schuim den aanslag weg met Ivorol

Als je buiten loopt te niezen,
Neus en ooren gaan bevriezen,
Als het kwik maar niet wil stijgen
En we nóg meer koude krijgen,
Wat moet je dan wel beginnen?
Blijf dan 's avonds heerlijk binnen.
Trek aan eiken voet een sloffie,
Drink een lekker bakkie koffie,
Laat de radio zacht spelen,
Heusch, dat zal je nooit vervelen.
Sluit vlug aan bij de Centrale,
Dat is makk'lijk te betale',
Prima ontvangst, heel geen zorgen,
Muziek vanaf den vroegen morgen.
En dit zeggen wij ten leste:
Wij brengen steeds het allerbeste.

zoodat het mooie witte glazuur uwer tanden weer te voorschijn komt. Tube 60, 40 en 25 et.

TAXI TEGEN EEN BOOM.
Gistermiddag omstreeks 3 uur reed een taxi van
den heer Kok, bestuurd door den chauffeur W., op
het Keern waar een paar wielrijders zich tengevolge
van de gladheid vrijwel midden op den weg bevonden. Bij zijn poging een aanrijding te voorkomen geraakte de chauffeur met zijn wagen tegen een boom,
waardoor het linker achterspatbord geheel werd ingedrukt en de bumper werd losgerukt. Vermoedelijk zal hier tegen de betrokken wielrijders een verhaaltje volgen.

West-Friesche Radio-Centrale,
Hoorn.

Rubriek „U.d.I.,W.vO”
Wegens bijzondere omstandigheden gaan de lessen
Maandag a.s. niet door. Hoogstwaarschijnlijk Vrijdag
weer wel. Let op de rubriek.
HET BESTUUR.

„ONTWIKKELING.”

Ingezonden.

Een mooie kleurenfilm van Ned.-Indië.

Het aantal onderwerpen, dat ontwikkeling kan bijbrengen is legio. Wij hebben dezen winter al weer
van een en ander gehad en het was allemaal van
gansch ander gehalte dan het vorig jaar. Het schijnt
ons toe, dat het streven van het bestuur is om zoo
weinig mogelijk in herhaling te vallen en steeds met
iets nieuws te komen. Dat kan meevallen en dat
kan tegenvallen. Niet steeds hangt het af van het
onderwerp zelf ; men kan de materie beheerschen en
men kan dat niet. Men kan een geboren causeur zijn
en men kan slecht van den tongriem gesneden zijn,
zoodat eenig contact met het publiek uitblijft. Wat
het laatste betreft, het gesproken woord was gisteravond zoo goed als uitgeschakeld, want mr. Hustinx, de vervaardiger en vertooner van deze Indiëfilm (opgenomen voor de maatschappij „Nederland")
heeft slechts een korte toelichting gegeven. Hij heeft
er op gewezen dat het wel heel laat was, dat een
kleureniilm van Isulinde werd opgenomen, maar de
kosten daaaraan verbonden waren ook heel groot.
Toch moet er voor dat machtige rijk, dat zich
zooals Multatuli het zoo mooi heeft gezegd
„als
een gordel van smaragd om den evenaar slingert"
veel meer belangstelling zijn, want het allermooiste
toeristenoord op de geheele wereld is zeker óns
Indië. Men heeft er hier in het moederland niet eenige notie van, dat het wel zoo groot en wel zoo belangrijk is, n.1. zes-en-vijftig maal zoo groot als ons
landje, grooter dan Engeland, België, Frankrijk, Zwitserland en Duitschland bij elkaar. Met een zeventig
millioen inwoners is het een der voornaamsie kolonies op onze aarde. Maar hoe mooi het is en hoe belangrijk, konden de in grooten getale opgekomen en
door den heer Dorhout hartelijk verwelkomde bezoekers pas zien, toen deze schitterende film, in vier
deelen gesplitst, op het witte doek kwam. Mr. Hustinx heeft een zwerftocht van zeven maanden gehad
om deze film op te nemen ; hij legde daarvoor af
13.000 K.M. over land en 15.000 K.M. over zee.
Wij vertrekken met de boot van Amsterdam, pikken in Genua den specialen boottrein mee en varen
dan onder het genot van alle comfort met de „Johan
van Oldenbarnevelt" naar ons eilandenrijk. Onderweg nemen wij al het bezienswaardige in ons op en
het is alsof wij alles met eigen oogen aanschouwen ;
wanneer ter vergelijking een enkelen keer de kleurenfilm onderbroken wordt met een zwart plaatje om
eens te doen zien hoe het zonder kleuren zou zijn,
dan waardeeren wij het toch wel heel erg dat de
filmwetenschap zoo sterk vooruit gegaan is.
Het is alles een bonte mengeling van levendige
tafereelen, die in het eene deel van den archipel nog
mooier zijn dan in het andere en reeds in de pauze,
toen pas de helft vertoond was, sprak men er over
hoe mooi het was. Maar na de pauze was het wellicht nog schooner ; dat kwam dan ook door de wijze
waarop de film opgenomen was geworden. Niet was
gezocht naar wat grootscheeps in Indië was, naar iets
wat men ook elders kan zien : groote huizen, breede
straten, moderne stadswijken, maar men had gezochtnaar datgene waarin de toerist belang stelt, naar
oude zeden en gebruiken, naar de echte folklore zooals die er nog is. En als wij dan in het laatste deel
naar Bali worden gevoerd, dan weten we te zijn in
een land waar de bevolking op hoog cultureel peil
staat. Het is allemaal als een sprookjeswereld en
toch weten we dat daar onze familieleden, onze vrienden en kennissen wonen,
dat daar een deel leeft
van onszelf.
Er zullen gisteren met het oog op de koude en met
het oog op den weg wel eenige thuisblijvers zijn geweest, want het was immers : maar een film.
Wat hebben ze iets gemist; wat hebben ze verzuimd hun ontwikkeling te verrijken, hun kennis te
vermeerderen, wat is het jammer, dat ze van dit
kunstproduct geen inzage hebben kunnen nemen.
De heer Dorhout heeft een dankwoord gesproken,
in de eerste plaats aan de maatschappij „Nederland",
welke zoo welwillend was de film voor Hoorn af te
staan en in de tweede plaats een woord van hulde
aan mr. Hustinx voor de bekwaamheid waarmee deze
film vervaardigd is en voor de wijze waarop deze hier
is vertoond.
Dat warme dankwoord werd door allen op zeer
geestdriftige wijze onderstreept.
Het was ook wel een der allerbeste avonden van
de verceniging.
Wanneer de laatste avond en de tooneelavond zal
worden gehouden is nog niet bekend.

— ——

—

SCHAPEN OP DE LIJN.
Nu de velden zijn bedekt met sneeuw en de sloo
ten met ijs, is het lastig de schapen op het land te
houden en zoo hebben gistermiddag eenige dezer
dieren, behoorende bij de Proefzuivelboorderij. een
excursie gemaakt op de spoorlijn, zonder het gevaar hiervan te beseffen. De politie heeft dit echter
wol ingezien en de schapen weer naar hun oude
bestemming

teruggeleid.

Hoogkarspel, 17 Januari.
M. de Red..
Verzoeke onderstaande als ingezonden in uw veelgelezen blad te willen opnemen.
Met deze kom ik tot u met de vraag hoe of het kan
daar er toch zeker tweemaal een advertentie in
uw blad is geplaatst
er nooit een verslag is geweest yan de vergadering in de zaal van den heer
Pijnenburg van 9 Januai- j.1. Deze vergadering ging
uit van de Anti-Mil. met als spreker Gé Nabrink.
Die heeft als onderwerp behandeld: Ook nu nog
anti-militarisme?
Uw abonné
C. DIKSTAAL.

—

—

Antwoord.
Er is verschil tusschen redactie en administratie.
Over de administratie loopen de advertenties; normaal komt het voor
en dient dit ook plaats te
hebben
dat adm. aan de redactie doorgeeft dat er
een advertentie van vergadering in de krant staat.
Andersom gebeurt het ook, dat de redactie de advertent. os aanteekent. Op die manier komt er een
verslaggever. Hier schijnt dat niet het'geval geweest
te zijn en haperde die doorzending. Maar in den
«rond is 't ook glad verkeerd, dat zooi ets bij ons moet
gebeuren. Elders worden de redacties behoorlijk
uitgenoodigd voor een vergadering; een enkeling in
deze streek voldoet daaraan. Verheugend deed het
bijv. aan voor A.V.R.O. en V.A.R.A. een vriendelijke
uitnoodiging te ontvangen. Dat doet bijv. ook de afd.
Holl. Mij. van Landbouw, afd. Hoorn, de vereen. „Ontwikkeling", de Kunstkring „West-Friesland", enz.,
enz. Voor deze vergadering ontving onze redactie
geen uitnoodiging. Er is dus eigen schuld bij de betreffende vereeniging. Wij zouden het zeer op prijs
stellen indien wij zulke uitnoodigingen voortaan van
alle vereen, zouden krijgen, welke prijs op een verslag stellen.
Van opzet is natuurlijk geen sprake, want wij geven van alles graag verslag, mits het maar in den

—

—

fltoeden toon blijft.

RED.

Officieele
Crisis-publicatie.
REGISTRATIEKAARTEN VEESTAPEL.
De minister van economische zaken maakt bekend, dat de registratiekaarten, waarop de stand
van den veestapel per 21 Januari 1940 des nachts
12 uur, alsmede eenige gegevens inzake op dez >n
datum aanwezige voorraden ingevuld moeten worden, vóór 25 Januari 1910 bij den plaatselijkcn bureauhouder in het district, waarin de georganiseerde
zijn bedrijfsgebouwen gevestigd heeft, moeten zijn

De baan geopend.
Wij verwijzen naar de advertentie, waarin bekend
wordt gemaakt, dat vanmiddag en vanavond de baan
geopend zal zijn en dat morgenavond het gecostumeerd ijsfeest doorgang zal vinden.
Het bestuur heeft het zoo beschikt, dat de eerdere
aangiften gehandhaafd zijn gebleven en rekent er
op, dat alle personen, die zich alreeds hebben opgegeven, die aangifte gestand doen.
Bovendien is het bestuur er van overtuigd, dat
zonder nader bericht ook de commissieleden van deze kennisgeving nota willen nemen en Zondagavond hun diensten aan de vereeniging willen be

In deze dagen is efficiënt werken geboden en wel
licht zullen allen er genoegen mee nemen, dat hun
langs dezen weg de functie nogmaals wordt aangeboden, in het vertrouwen, dat allen present zullen
zijn.

Wedstrijden te

provinciale landbouw-crisis-organisatie is verplicht, deze registratiekaart in te vulen en bij den plaatselijken bureauhouder in te leveren.
's-G ravenhage, 19 Januari 1940.

Sport.
OLYMPISCHE SPELEN.
Finland en de spelen van 1940.

HELSINKI, 19 Januari (A.N.P).
Het organisatiecomité van de spelen der 12e Olympiede heeft een bijeenkomst gehouden, waarin men
zich op het standnunt stelde, dat Finland, in het
geval, dat de oorlog zou eindigen, de organisatie der
spelen zeer zeker op zich zou kunnen nemen. De
verwachting werd uitgesproken, dat Finland van het

Internationaal Olympisch Comité verwacht, dat de
eerstvolgende spelen, mochten die van 1940 niet
;
doorgaan, te Hels nki zullen worden gehouden. De
loopende werkzaamheden worden door den secreta-''
ris afgehandeld.

VOETBAL.

Alle wedstrijden van den Noordhollandschen VoetJanuari, zijn

balbond, vastgesteld voor Zondag 21
afgelast.

SCHAATSENRIJDEN.
DE FRIESCHE ELFSTEDENTOCHT.
LEEUWARDEN, 19 Januari.

Naar wij vernemen, heeft het bestuur van de Elf
stedentocht-Vereeniging nog geen datum vastgesteld
voor den rit. Dit in verband met het feit. dat het ijs
op verschillende trajecten, oost-west gelegen, niet
goed is. Op die trajecten ligt e m flink pok sneeuw
en daardoor is de ondergrond niet goed meer. Hel
veiligheid van de deelne
mers boven alles, zoodat men nog niet kon overgaan
tot het vaststellen van een nieuwen datum.
Op verschillende vaarten, gelegen in de richting

centraal bestuur stelt de

vraag leverde eenige besprekingen op van huishoudelijkcn aard, waarna voorzitter sloot met de hoop
dat 1940 een beter jaar voor onze kleine vereeniginï

mag wezen. Na afloop werden de bestuursfunctie*
onderling verdeeld. K. Smak werd voorzitter, J*
Bierman Hz. secretaris. D. Kaij penningmeester, »
Raijer 2e voorzitter en Jb. Boeder 2e secr.-penning'
meester.

BOYENKARSPEL.

Heerenveen.

HEERENVEEN, 19 Januari.

Voor de Koninklijke IJsvereeniging „Thialf" te
Heerenveen werden vandaag wedstrijden in het
hardrijden voor amateurs gehouden om den Willem
van Risenbeker, over de afstanden 500, 1500 en 3000
meter. De uitslagen luiden:
1. Roos (Amsterdam) 49.9 sec, 2. De Vries (Amsterdam) 50 sec, 3. Schouten (Warnsveld) 51.3 sec,
4. Bosson (Amsterdam) 52.8 sec, 5. Kremer (Amsterdam) 52.8 sec.
1500 meter: 1. Roos 2 min. 45.3 sec, 2. De Vries 2
min. 48.3 sec, 3. Kremer 2 min. 48.8 sec, 4. Schouten
2 min. 51.2 sec, 5. Bosson 2 min. 51.4 sec.
3000 meter: 1. Roos 5 min. 40.1 sec, 2. Kremer 5
min. 48 sec, 3. Schouten 5 min. 49 sec, 4. Bosson 5
min. 49.4 sec, 5. Scheer (Twisk) 5 min. 51.9 sec.
Algemeene rangschikking: 1. Roos 161.667 punten,
2. De Vries 166.433 p., 3. Schouten 166.532 p., 4. Kremer 167.066 p., 5. Bosson 168.166 p.

ATHLETIEK.
Wereldrecordhouder Maeki gewond.
HELSINKI, 19 Januari (A.N.P.).).
De bekende Finsche hardlooper en wereldrecordhouder Taisto Maeki werd aan het front door een
granaatscherf gewond.
Nader wordt gemeld, dat de verwonding niet van
ernstigen aard is en men is van meening, dat Maeki
spoedig hersteld zal zijn. Of Maeki in de toekomst
nog de athletiek zal kunnen beoefenen, kan thans
nog niet worden gezegd.

Uit West-Friesland.
MEDEMBLIK.
„Hierna Beter”.
Onze bekende Medemblikker tooneelvcreoniging
Beter", ondervindt met de afwerking van
haar winerprogramma wel geduchten tegenslag, welke zijn oorzaak vindt in de mobilisatie. Was deze
vereeniging eerst verplicht om den aangckondigdcn
nationalen tooneelwedstrijd te annuleeren en om te
zetten in een serie tooneelavonden buiten wedstrijdverband, wat tot op heden steeds bijzonder goed geslaagd is, thans treden nieuwe moeilijkheden naar
voren. Zondag 21 Januari a.s. zou volgens het programma optreden de bekende Zaandamsche tooneelvereeniging „Dr. Willem Rooyaards", met het blijspel van Henk Bakker „Adel in Livrei"; door het
intrekken der verloven, is dit onmogelijk geworden,
daar twee der medespelenden gemobiliseerd zijn en
geen verlof wordt verstrekt. Het altijd actieve bestuur heeft dadelijk maatregelen genomen om toch
a.s. Zondagavond een tooneelavond te kunnen geven
en heeft de zoo gunstig bekend staande tooneelvereeniging „Wie denkt, Overwint" van Koog aan de
Zaan bereid gevonden om dezen avond voor haar
op te treden met het blijspel „De Reddende
hand", eveneens van Henk Bakker. Over de opvoering in Koog aan de Zaan schrijft o.a. „Het Volk":
De zaal was tot de laatste plaats bezet en het applaus, wat na elk bedrijf weerklonk, bewees zeker
dat de aanwezigen hebben genoten. De regie is in
goede handen en „Wie denkt, overwint" kan met genoegen op deze opvoering terugzien.

In verband met het 40-jarig bestaan van b.g. vereeniging had het bestuur gemeend dezen keer aan
den jaarlijkschen feestavond een karakter te geven,
dat bij een dergelijk jubileum past. De feestelijk versierde zaal van het Roode Hert was Donderdagavond
dan ook zeer goed bezet met belangstellenden. De
voorzitter, de heer P. C. Kolijn, herdacht in zijn openingswoord met enkele sobere woorden het 40-jarig
bestaan. Spr. deelde mede, dat van de oprichters alleen nog de heer P. Mol Johz. in leven was. Spr. wees
er op, dat de vereeniging naast het verzorgen der
schoolreisjes er altijd naar gestreefd had den begunstigers een mooien degehjken feestavond te bezorgen. Hierna werd door een aantal leerlingen der
openbare school opgevoerd de bekende kinderoperette
„Repelsteeltje" ; de verschillende rollen en zangnummers bleken goed in gestudeerd te zijn, zoodat
het geheel aardig werd uitgevoerd. De dames Keetman en Noordeloos, die een en ander hadden ingestudeerd, hadden wel eer van haar werk. In de pauze
had de traditioneele verloting plaats, waardoor een
viertal der aanwezigen gelukkig werd gemaakt met
'n rollade, taart of kaas. Mw. Rooker—De Haas en
de heer P. Boot vertolkten hierna de gedachten van
Thomasvaêr en Pieternel, waarbij het wel en wee def
vereeniging de revue passeerde. Hartelijk werd er
soms gelachen, als eenige humoristische voorvallen
nog eens werden opgehaald. Hierna werd alle aanwezige dames en kinderen een gebakje aangeboden
en ontvingen de heeren 'n sigaar. Nadien kwam het
plechtige moment van den avond, de oude heer P.
Mol Johz., de eenigste nog in leven zijnde oprichter,
werd uitgenoodigd op het podium plaats te nemen.
Door een der leerlingen van de openbare school werd
hij met een aardig wenschje bedankt voor zijn werk
en werd hem een herinneringscadeau overhandigd.
De heer Mol bedankte met bewogen stem voor deze
hulde. Voor het gepresteerde inzake de leiding van
de operette werd den dames Keetman en Noordeloos een bloemenhulde aangeboden, terwijl ook de
ijverige voorzitter een bloemenmand in ontvangst
had te nemen. Hierna werd door mw. Rooker—De
Haas namens de oudleerlingen den voorzitter een
enveloppe met inhoud aangeboden als huldeblijk aan
de vereeniging. Nadat neg een tweetal jongeren een
aardig liedje had gezongen, waarvan de aanwezigen
spontaan het refrein medezongen, was het woord aan
Harry Lobrink met zijn band, die de aanwezigen nog
tol laat in den nacht met balmuziek bezig hield.

„Hierna

Burgerlijke stand.
Geboren: Catharina Maria Gerardus, d. v. J. Th.
Pronk en C. Mol.
Ondertrouwd en getrouwd: Geene.
Overleden: Dirk Schekkerman, SI jaar, wednr. van
Grietje Doets.

ingeleverd.
ledere georganiseerde bij een

AMSTERDAM, 19 Januari.

„IJSVERMAAK”.

noord-zuid, kon de sneeuw worden weggeruimd en
hier is het ijs volkomen betrouwbaar gebleken. Men
kan dus de conclusie trekken, dat er op het oogenblik mooie tochten in Friesland te maken zijn, doch
van den Elfstedentocht is voorloopig nog geen sprake.

(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)

N.H.V.B.-WEDSTRIJDEN AFGELAST.

wijzen.
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HOOGKARSPEL.
Publieke verkoop.
Vrijdag had ten overstaan van notaris Jansen in
café Bantam publieke verkoop plaats voor den heer
G. Visser Jz. alhier. Huis met schuur, erf en bouwterrein. Huis met schuur en erf, groot 8.33 a„ kon
gelden 4330 gld. Bouwterrein, groot 5.67 a., kon
gelden 1070 gld. Deze combinatie werd afgemijnd
door den heer D. Schipper voor 5600 gulden. 2. Een
perceel bouwland „De Kamp", groot 71.20 a„ afgemijnd door v. d. Berg voor 3390 gulden. 3. Een perceel bouwland „De Woud", groot 62.70 a., afgemijnd
door v. d. Berg voor 2810 gulden. Hierop werd alles
gecombineerd aangeboden en gekocht door den heer
P. Karsten alhier voor de som van 12300 gulden.

BLOKKER.
Ontwikkelingsavond.

Tic afdeeling Blokker van Vrijzinnig Hervormden
hield Donderdag 18 Januari een ontwikkelingsavond in café „De Witte Eenhoorn" te Oosterblolcker, waar als spreker optrad ir. ,T. Gratnma te Amsterdam. Trots de snerpende koude en den slechten
weg was de voorzaal bijna geheel gevuld. Een extra
bus voor f' ::en avond zorgde voor een 35 belangstellenden uit Westerblokker. Ds. van Duijl, voorzitter der afdeeling, opende den avond en hoopte
dat de aanwezigen zich naast een warman dronk
zouden verfrisschen aan datgene wat ir. Gratama te
vertellen had. Een speciaal woord van welkom had
de spreker in ontvangst te nemen. Ir. Gratama hield
hierna een schitterend en hoogstaand betoog over
„Het Nederlandsche element in onze beeldende
kunst". Uitvoerig behandelde spreker de kunst der
middeleeuwen, die, waar ter wereld men zich ook
gaat begeven, heden ten dage nog wordt geroemd.
Een groot verschil openbaart zich bij de Nederlandsche en buitenlandsche kunst. Uit de Nederlandsche
kunst blijkt altijd weer de volkome overgave, het
zich gelukkig gevoelen, het zijn der menschen. De
Nederlandsche kunst is niet na te maken. Vandaar
clan ook de enorme sommen, die soms worden besteed voor doeken van Nederlandsche meesters. Aan
de hand van vele lichtbeelden liet spreker veel gebouwen zien, waarin de kunst zich openbaarde,
stadsgezichten met die rustige sfeer en bijpassende
gebouwen en gevels. Dat alloen, zegt spreker, hebben Nederlanders aangevoeld. Dit vindt men nergens weer. Verder ging spreker breedvoerig in op de
vewachting der kunst, wat ook door lichtbeelden
werd aangetoond. Voor den leek oogenschijnlijk
mooie gebouwen noemde spreker gedrochten. Precies hetzelfde gold de schilder- en beeldhouwkunst.
Uit alle Nederlandsche kunst blijkt telkens weer het
groote Gods-vertrouwen en de eerbied voor de natuur, terwijl nergens overdrijving wordt aangetroffen. Met een „Laat Nederland zich zelf zijn en blijven" besluit spreker zijn soms diepgaande rede. Met
spannende aandacht was spreker gevolgd en het
applaus aan het einde bewees de dankbaarheid van
't publiek. Ds. van Duyl dankte na afloop den heer
Gratama voor zijn leerzame uiteenzetting. In de pauze werd onder de aanwezigen een keurig boekwerk
verloot, waarvan de heer J. Koeman de gelukkige
winnaar werd.

ABBEKERK.

Ongeval.

Vergadering IJsclub.

Een vijfjarig jongetje van den timmerman B. was

vanaf het hooge erf aan het glijden op den straatweg. Juist kwam een auto aan en het ventje geraakte er onder. Na opname bleek het boyenbeentje

te zijn gebroken, zoodat vervoer naar het St. Jansziekenhuis het gevolg was.

WERVERSHOOF.
De laatste eer.
„Dc
Dc Protestantsehe begrafenisvereeniging
laatste eer" hield Vrijdagmiddag m café Bruin te
Onderdijk haar jaarvergadering. Wegens bedanken
van den voorzitter H. Koster opent dc 2e voorzitter,
dc heer X. Smak, met een welkom en had gaarne
dc opkomst grooter gezien. Slechts 12 leden gaven
van hun belangstelling blijk. Uit het jaarverslag
van den 2en secretaris, den heer Jn. Bierman Hz..
bleek dat dc vereeniging geen gunstig jaar heeft
gehad. Twee leden, waaronder dc secretaris, zijn
grafwaarts gedragen. Dc rekening van den penningmeester D. Kaij gaf aan ontvangsten aan ’153.65.
17.45. Het bezit der
aan uitgaven 136.20, m kas
vereeniging was op 1 Januari ’300.95 en op 1 Jan.
19iO ’237.40, alzoo een teruggang van ’63.55, wat
m hoofdzaak is toe te schrijven aan dc nieuwe jas,
die voor den voorlooper is aangekocht. Nu volgde
bestuursverkiezing. Dc aftredende bestuursloden
Jn. Bierman Hz. en Jb. Boeder werden bij acclamatie
herkozen Inde vacature-H. Koster wegens bedanken en J. Koster wegens overlijden werd besloten
hiervoor eén nieuw bestuurslid te kiezen om het
aantal bestuursleden van 6 op 5 te brengen. Dc heer
S. Raijer werd hierna als bestuurslid gekozen. Verder werd er besloten om dc begrafenisbenoodigdheden tegen brandgevaar te verzekeren. Dc rond-

’

’

Gisteravond vergaderde ten huize van den heer

Tensen de IJsclub. Aanwezig waren 13 leden. De
heer A. Zijp opende met een toepasselijk woord de
vergadering en heette de aanwezigen welkom. De
heer Kool, secretaris, las de notulen, die werden
goedgekeurd. Als leden van de fin. commissie werden benoemd de heeren L. Groen en J. Trompetter.
Rekening penningmeester: ontvangsten 165.89, uitgaven 103.68, batig saldo 62.81. Bovendien is op
de Nutsspaarbank geplaatst een bedrag van 179.32.
Alles werd in orde bevonden en den penningmr.,
den heer W. Benit, werd décharge verleend. Voorzitter bracht den penningmeester dank voor diens
beheer en den commissieleden voor hun bemoeiing.
De eftr. bestuursleden W. Benit en M. Zee werden
herbenoemd. Voor de aftr. commissarissen V. Bobeldijk en A. de Beurs werden S. Bobeldijk en L. Groen
benoemd. De heer De Beurs wenschte niet meer in
aanmerking te komen voor een benoeming. Voorts
stond op de agenda: baanverlichting. Voorzitter
deelde mede, dat de bewoners van het Zuideinde gepoogd hadden ook in 't bezit te worden gesteld van
een verlichte ijsbaan. Hierop was gunstig beslist, terwijl tevens besloten was de lampen, kabel en snoer
zelf aan te schaffen. Zes lampen zullen branden op
de ijsbaan te Lambertschaag "en zes te Abbekerk.
Over het punt aanschaffing van materialen werd
breedvoerig gediscussieerd. Het slot was, dat besloten werd om 100.— te leen en en het restant uit de
kas te nemen. De begrooting was ongeveer ’150.—.
De rondvraag leverde weinig op. De heer Trompetter vroeg ook wedstrijden te houden op het Zuideinde. In beginsel werd besloten zooveel mogelijk
daar de kinderwedstrijden te houden, met het oog
op de korte baan. Hierna sluiting.
De eerste wedstrijden zullen plaats hebben a.s.
Zondag, waarvoor wij verwijzen naar een advertentie, in dit nummer geplaatst.

’

’

’

’

’
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De bakkers vragen
uw aandacht.

NIEUWE HOORNSCHE COURANT.

— NIEUWSBLAD VOOR WEST-FRIESLAND.

Gemengd nieuws.
DE N.V.L. EN HET SCHUILPLAATSENVRAAGSTUK.

Waarom is bakkersbrood
beter?
het bezit zijn van een electriof gasoven, zullen zeggen: ..Maar ik bak in
faun oventje als de beste bakker en mijn brood en
ander gebak ziet er piekfijn uit." We betwijfelen
uit in geen geval. Het materiaal en de voorlichting
W.v. van het P.E.N.) zijn van dien aard, dat wanDeer u eenigen aanleg hebt, u goed moet bakken.
Doch om goed brood als resultaat te krijgen,
'fioet er meer gepresteerd worden dan alleen bakken. De naam, dien men den man heeft gegeven, die
°ns brood bereidt, is eigenlijk niet juist gekozen.
handeling, die het deeg ondergaan moet
" e laatste
°ni
tot brood te worden, heeft hem zijn naam bezorgd. Zeer zeker is dit een belangrijk gedeelte;
"food, dat niet gaar is of verbrand, is niet bijzonder
Sewild. Toch is het bakken van het brood tegenwoorfllS voor den hakker niet de handeling, die de grootste zorg van hem vcreischt. De moderne oven doet
Jj't bijna automatisch voor hem. Grooter zorg baart
«cm de deegbereiding. Een goede bakker stelt zich
"L°t taak een brood te leveren dat, dwars doorgesneaen, een fijne rijs en blanke kleur vertoont.
Met fijne rijs wordt bedoeld, dat het snijvlak geen
feeks van grootere gaatjes vertoont, doch zoo fijn
verdeeld is. dat mm met den eersten oogopslag die
Kleine openingen niet eens opmerkt, doch den indruk krijgt van één poreus geheel. De blanke kleur
Beeft een wittebrood het smakelijk aanzien. Deze
voe laatste factoren geven den bakker veel zorg.
moet uiterst nauwkeurig geschieY 0 deogbereiding
Kleine fouten, bij deze behandeling gemaakt,
«Jn niet meer te verhelpen. Het resultaat is minder goed brood. Zoo op het oog lijkt een brood van
v°rkeerd behandeld
deeg, voor een 'leek niet minder
als e>n van goed deeg, als beide goed gebakken
2'jn. üoch het is in waarde achteruit gegaan. Het
hjne mollige brood heeft grootere voedingswaarde
het andere. Hoe komt dit nu? De waarde van
on s voedsel zit in het nuttige gebruik dat ons lichaam er van heeft. Goed brood is fijn verdeeld, na
goede voorbereiding in den mond, kunnen de maagoveral toetreden. Slecht of minder goed
*>rood is vaster, kan niet zoo intens worden bewerkt,
terwijl het grootere actie van de organen vergt, laat
oe t minder voedingsstoffen in het lichaam achter.
Een goed brood moet dus niet alleen goed gebakken zijn, doch in zijn geheel goed bereid. Wilt u
Verzekerd zijn, goed brood op uw tafel te krijgen,
koopt dan uw brood bi] den bakker.

J*
J?n.

sappen

Land- en Tuinbouw.
LANDBOUW-UITVOERWET 1938 OP
TUINBOUWPRODUCTEN.
1939 (tuinbouwproducten).

.Staatsblad no. 679 bevat het Kon. Besluit van
l December 1939 tot toepassing van de
Landbouw°

'Utvoerwet

1938 op tuinbouwproducten. (Uitvoer-

c°ntrólobesluit 1939 tuinbouwproducten.)

Aan dit besluit ontleonen wij het volgende:
Het is verboden tuinbouwproducten uit te voete pogen uit te voeren of ten uitvoer aan te
°ioden. indien zij niet:
Gezond, onbeschadigd, zuiver, rijp, versch zijn of
"iet voldoen aan de overige door den minister vast
e steiljn eischen van herkomst, hoedanigheid en

.

den,

*Verzorging.

Het is verboden tuinbouwproducten uit te voeren,
pogen uit te voeren of ten uitvoer aan te bieden,

te

'ödien:

zij niet zijn gesorteerd en verpakt met inachtneming van de door den minister te stellen regelen;
, op hun verpakking niet is vermeld het gewicht of
e t getal der zending, een m ander met inachtneregelen;
ming van de door den minister te stellenoverigens
hun verpakking, vorm en afwerking
*uet voldoen aan de door den mini ster te stellen
l*chen van hoedanigheid en verzorging.
Tuinbouwproducten en hun verpakking, vorm jn
slechts dan geacht te voldoen
a ö het bijworden
of
krachtens
dit besluit bepaalde, injj-'en
zij daartoe aan een keuring zijn onderworpen

J?

n daarbij

. "Ot

zijn goedgekeurd.

Uitvoer-Contróle-Bureau voor Tuinbouwprogevestigd te 'sGravenhage, is belast met het
op de naleving der bij of krachtens dit begezicht
'uit gestelde eischen. alsmede met de keuring.
, Het is bevoegd tot het
uitreiken van merken, tee*°hen en bewijsstukken, door den minister ter uit°oring van dit besluit vastgesteld of erkend krachte'is artikel (i der Landbouwuitvoerwet 1938.
."et mag deze merken, teekenen en bewijsstukken
'echts uitreiken aan of ten behoeve van bij dat bu-

ducten,

eau

aangeslotenen.
bijzonderheden verwijzen wij naar

, Voor nadere
net

genoemde

staatsblad.

DE PLUIMVEETEELTREGELING 1940.
AMSTERDAM, 19 Januari.
«et bestuur der Algemeene Nederlandsche Pluimv oeteelt Vereeniging
i.A X.I'.V.) alsmede de conimisies dor in haar georganiseerde fokkers en houders
an vermeerderingsbedrijven hebben zich tot den
nister Vim economische zaken gewend met een bewaarin zij zich teleurgesteld verklaren
waarschrift,
de afgekondigde teeltregcling voor het jaar
ÜUn

Niet alleen, omdat deze een verplichte inkrimping
ar het aantal kuikens met 20 pCt. voorschrijft, doch
rT in,lt 'r, daar de bepalingen omtrent een met.
Kin PCt.
.."
verhoogde broedvergunning vergeleken met
9 van
1938, indien de kuikenbroeder vele bestellingen weet te verzamelen, een achteruitgang in de
der af te leveren kuikens tengevolge moet
Genoemde besturen zien daarin een stap
tp 1-|
Jg op den weg. die naar verbetering van den
["uirnveestapel had geleid, /ij hebben geen bezwaar
Ken een vrije concurrentie, wanneer deze met een
Jj de kwaliteit der kuikens kan worden bevochten,
°ch eon concurrentie, welke tot prijzen leidt, waarr Poen goed materiaal kan worden geleverd, ach''!'1 zij een gevaar voor de pluimveehouderij.
oneinde de fokkers en houders van vermoerde"tgshodrijven in de gelegenheid te blijven stellen
*°od pluimvee af te leveren, verzoeken zij den mi'ster een in hot request berekende steunregeling
' j*n hen te willen verleenen. Zij achten het voor de
trokken bedrijven noodzakelijk, dat zij spoedig zulvvo,en of 7 'f °P bedoelden steun zullen kunnen
°kenen. 7.]] zouden het diep betreuren, wanneer de
osuitnten welke met de teeltregeling werden bereikt,
edr r verloren zouden gaan en het is hun overlui«lrig, dat dit gevaar dreigt.

J

,

'

■

le°
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Naar ons wordt medegedeeld, stelt de Bouwkundige Sectie van den Raad van Advies der Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming thans

een onderzoek in naar de betrouwbaarheid van de
in ons land in den handel gebrachte schuilplaatsen

Men schrijft ons:
Vele dames, die in
sche-

Uitvoercontrölebesluit

Ordenende werkzaamheden in voorbereiding.

tegen luchtgevaar.

Deze Sectie bestaat uit de navolgende heeren:
prof. N. Lansdorp, hoogleeraar in de bouwkunde en
architectuur aan de Technische Hoogeschool te
Delft, A. H. van Leeuwen, architect 8.N.A., ir. H,
Th. Teeuwisse, rijksbouwmeester, technisch adviseur
van de rijksinspectie voor de luchtbescherming, ir.
W. v. d. Vegt, directeur gemeentewerken te 's Gravenhage, ir. B. A. Verhey,- civiel ingenieur te Amers-

foort en mr. H. Bogaardt, directeur-secretaris der
N.V.L., voorzitter.
Hoewel de Sectie zich in de eerste plaats tot taak
stelt de schuilplaatsen, die in ons land worden aanbevolen of in den handel worden gebracht, aan een
uitgebreid onderzoek te onderwerpen, waarbij volle
aandacht zal worden besteed aan alle technische
problemen, die zich ton aanzien van den schuilplaatsenbouw voordoen, blijft de taak der Sectie
hiertoe niet beperkt. Zij zal namelijk ook de mogelijkheden onder oogen ziin. krachtens welke meer
eenheid kan worden gebracht in het schuilplaatsenvraagstuk.

Nu de Nedcrlandsche bevolking steeds meer belangstelling toont voor het luchtbesebermingsvraagstuk, is het van zeer groot belang, dat de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming zich in den
aangegeven zin thans ook op dit gebied beweegt.
De resultaten van het onderzoek der commissie
kunnen dus met belangstelling tegemoet gezien
worden en het spreekt vanzelf, dat deze onder de
aandacht van de afdeelingen der N.V.L. zull.m worden gebracht, teneinde wederom een stap te kunnen doen in de richting der geordende zelf- en gezinsbescherming.

RAAD ANDIJK.

Een uitgebreid Raadsmenu.
Subsidie voor kinder uitzendg
de
hoofdschotel.
De gemeenteraad van Andijk vergaderde gistermiddag te 2 uur voltallig.
Voorzitter is burgemeester P. Groot Jz.; secretaris de heer De Boer.
VOORZITTER opent de eerste vergadering in het
nieuwe jaar met een korte beschouwing. Spr. dankt
voor de ondervonden medewerking en uit voor het
algemeen welzijn en voor dat van de raadsleden
met hunne gezinnen in het bijzonder de beste wenschen.
Hierop wordt de agenda aan de orde gesteld.
Beëediging raadslid.
Allereerst heet spr. in het bijzonder welkom het
nieuwbenoemde raadslid, den heer Mantel, en uit
den wensch, dat deze in het belang der gemeente
werkzaam zal zijn.
De heer MANTEL legt hierop de vereischte eeden
af.
Toch een landbouwhuishoudschool?
Verzoek van het bestuur van de vereeniging voor
landbouwhuishoudondcrwijs te Andijk om medewerking te verleenen voor de oprichting van een landbouwhuishoudschool.
Bij besluit van 24 Februari 1939 werd door den
Raad de oprichting en instandhouding van een landbouwhuishoudschool noodig geoordeeld, zulks op
verzoek van het bestuur van- de vereeniging voor
landbqtiw huishoudondcrwijs te Andijk.
Genoemd bestuur heeft in 1939 pogingen gedaan
om in het bezit te worden gesteld van een rijkssubsidie, welke pogingen voor dat jaar geen resultaat
hebben gehad.
Thans wil het bestuur wederom gelijke pogingen
doen doch het is noodig dat daarbij wordt overgelegd een schrijven, waaruit blijkt dat de oprichting
en instandhouding nog noodig wordt geoordeeld.
Waar zich inmiddels geen nieuwe gezichtspunten
hebben voorgedaan, besluit de Raad dat de oprichting en instandhouding van een landbouwhuishoudschool noodig wordt geoordeeld.
Benoeming plaatsvervanger vergaderingen voor de
Broekerhavcn.
Voor het jaar 1939 zijn benoemd: als eerste plaatsvervanger de heer Jb. Kooiman Pz. en als tweede
plaatsvervanger de heer K. Meester Dz.
Benoemd worden de hoeren Meester en Van Rossum.
Geen toeslag meer op de ziekenfondspremie.
Verzoek van de afdeeling Andijk van den Modernen Landarbeidersbond inzake toeslag op de ziekenfondspremie.
Het bestuur van de afdeeling Andijk van den Modernen Landarbeidersbond heeft verzocht den toeslag op de ziekenfondspremie gelijk te doen zijn aan
die in de gemeente Enkhuizen. tengevolge waarvan
niet alleen zij die in de steunregeling zijn- opgenomen onder deze regeling vallen, maar ook zij die
in de werkverschaffing zijn geplaatst.
Voordat het verzoek werd ontvangen, ontvingen
B, en W. mededeeling dat de plaatselijke artsen, in
verband met de prijsstijging van de verschillende
medicijnen e.d. niet bereid waren de bestaande regeling te handhaven en zij wcnschten in de premie
geen bijdrage moor te voiieonen.
Aangezien de minister van sociale zaken bij circulaire van 10 Juli 1934 mededeelde dat alleen tot
tegemoetkoming in de premiebetaling van de ziekenfondsen kan worden overgegaan, indien de lasten
van de verzekering worden verdeeld over de gemeenten, de verzekerde en de fondsen, stellen B. en

W. voor:
1. het verzoek niet toe te staan;
2. het besluit d.d. 25 April 1937 tot het verleenen
van een tegemoetkoming in de premiebetaling ziekenfondsen in te trekken.
De hoer MANTEL zou li. on W. willen uitnoodigen
o.ersl nog eens een bespreking mot do doktoren te
houden om, zoo dit geen resultaat heeft, van gemeentewege een toeslag te verleenen.
VOORZITTER: Van gemeentewege is verboden.
De heer MANTEL handhaaft dan toch zijn eerste
verzoek. Anders zullen velen en ook de gemeente er
de dupe van zijn.
De heer MONSMA sluit zich hierbij aan en merkt
op, dat het verzoek is uitgegaan van do drie gezamenlijke honden. Spr. zou den toeslag ook willen
uitbreiden tot de kleine tuinders.
VOORZITTER antwoordt, dat R. en W. reeds met
de artsen hebben gesproken on dat die zich daarna
hebben beraden. Het heeft geen zin, dit nu weer te
doen.
De heer MONSMA heeft van den ge- "ntesecreta
ïeonte wel
ris van Enkhuizen gehoord, dat de
toeslag mag geven.

VOORZITTER wil deze zaak nog w

zooken. Er kan dan in de volgende
worden teruggekomen.
Ue Raad gaat hiermede aceoord.
De

\

ens onderulering op

gsmeentebegrooting. —Subsidieverleening.

In behandeling komt de gemeontebogrooting 1940.
Hierbij komen eersl aan de orde;

a. een verzoek van Gezinsverpleging om voor
1910 een subsidie te mogen ontvangen van- ’4OO. —;
b. een verzoek v.m de commissie voor de malaria
bestrijding om voor 1940 een subsidie te mogen ontvangen.
B. en W. stellen voor het eerste verzoek in' te
willigen en op hot tweede verzoek ’2o.— toe te
staan, waartoe z. h. st. wordt besloten.
Nadat eenige kleine posten zijn besproken vestigt
de heer VAN DOKKUM de aandacht op den post

t.b.c.-bestrijding.

Het vorig jaar is voor uitzonding van armlastige
t.b.c.-patiënten 1800.— op de begrooting gebracht tegenover nu maar ’l2OO. —. Is dat voldoende?
VOORZITTER zegt dat B. en W. dit bedrag wel
voldoende achten. Het is een gelukkig verschijnsel,
dat de t.b.c. afneemt.
Debatten over kinderuitzending.
In behandeling komt de post ~kinderuitzending",
waarvoor 150.— is geraamd (vorig jaar ’lOO.—).
De verdeeling van- het bedrag zal plaats hebben
in verhouding van het aantal zomer- en winterverpleegdagen van elke vereeniging, met bepaling dat
de bijdrage niet meer zal bedragen dan ’0.25 per
winterdag- an ’0.50 per zoinerdagverpleging. Hooger
geraamd dan in 1939 in verband met zeer slechte
financieels omstandigheden van zeer vele ingezete-

’

’

nen.

Hierbij komt aan de orde een verzoek van de afdeeling Andijk van het Centraal Genootschap en
van de Christelijke gezondheids- en vacantiekolonies
om suhsidie.
Werd tot heden bij de begrooting een bedrag uitgetrokken hetwelk naar de werkzaamheden der
vereenigingen over hen verdeeld werd, thans wordt
een susidie gevraagd van ’0.25 per verpleegdag.
Volgens het verzoek vertegenwoordigde het over
1938 uitgetrokken en betaald bedrag van 100.—,
slechts 7 cent per verpleegdag. Wordt het verzoek
ingewilligd dan zal de uitgaaf, aannemende dat het
aantal verpleegdagen niet grooter dan in 1938 zal
worden, een bedrag vorderen van ongeveer ’350. —.
Reeds bij het opmaken der begrooting hebben B.
en \V. als uitgaaf geraamd ’l5O. —, alzoo ’5O.
hooger dan over 1939, zulks in verband met het toenemend getal uitzendingen.
li. en W. zijn overtuigd van hot nut der instellingen, doch mecnen, dal de overheid hierin ook een
zekere mate van zeggenschap moet hebben.
Waar deze zeggenschap door den Raad tot heden
niet is gewild, stellen B. en W. voor het verzoek
niet in te willigen,
De heer VAN DOKKUM zag gaarne allereerst uitgemaakt, of B. en W. een beslissende stem zullen
hebben in do bijdrage van de ouders.
De heer VAN BEEK stelt voor het gevraagde bedrag van ’0.25 per verpleegdag te vorleenen. De
post voor uitzending van t.b.c.-patiënten is thans
aanmerkelijk verlaagd en door de kinderuitzending
zal het aantal patiënten later ook verminderen. Wat
de medezeggenschap aangaat, de Provincie neemt
ook een deel der kosten voor haar rekening en zal
dit ook zoo maar niet doen. Dit motief acht spr.
dan ook meer een doekje voor het bloeden.
VOORZITTER merkt op, dat B. en W. de zaak
goed gezind zijn. wat ook al blijkt uit de voorgestelde
verhooging. Verder hebben B. en W. goen doekjes
noodig, want het is hior geen handeltje. Destijds
bebbcn B. en W. medezeggenschap gevraagd, omdat
zij over meer gegevens inzake do draagkracht der
ouders beschikken dan het bestuur eener vereeniging en als de gemeente gelden verleent, hoeft zij
ook nog het recht te weten, hoe deze besteed worden.
Z. h. st. wordt hierop besloten modezeggenschap
van B. on W. als voorwaarde te stellen.
De hoor NIEROP zegt hierop, bezwaar te hebben
togen oen bedrag van ’0.25 per verpleegdag, omdat
men dan nooit weet. waar men aan toe is. Spr. zou
liever een vast bedrag van ’350.— uittrekken.
Anders zou. wanneer er ook een aanvrage komt van
katholieke zijde, de bijdrage wel eens aardig kunnen stijgen.
De heer VAN DOKKUM is voor het toestaan van

’

—

’0.25

por verpleegdag.

Na eenig beraad komen B. en W. met het voorstel,
de bijdrage op ’250.— to bepalen.
De hoor MEESTER acht hot niet onmogelijk, dat
er nog eens een aanvrage van katholieke zijde zal
komen, doch waar dit slechts 1/7 doel der bevolking
betreft, zal dit bedrag nooit groot zijn.
Hot voorstel van B. en W. (250. -) wordt hierop in stemming gebracht en verworpen met 5 tegen
6 stemmen. Met omgekeerde stemverhouding wordt
daarna het voorstel om het verzoek toe te staan.
aangenomen.
De bogrooting levert vorder geen discussie op en
wordt ongewijzigd voorloopig vastgesteld.

De bedrijfsbegrootiugen.
Ook de begrootingen van liet grondbedrijf, den
ophaaldienst en het G.E.R. worden vastgesteld,
waarbij wij aanstippen, dat hij hot grondbedrijf een
nadeelig verschil word) geraamd van
11.700.— en
dat bij het G.E.B, een winstultkeering aan de gemeente wordt geraamd ad. ’3500.—.

’

Verpachting bouwterrein.
Op de op 6 September 1939 gehouden openbare
verpachting van niet verkochte perceelen bouwterrein, toobohoorende aan het gemeentelijk grondbedrijf, worden de perceelen 4, 40, 49, 55, 68 en 69

niet verpacht.
Thans heeft zich voor 4 perceelen een gegadigde
aangemeld (Jb. Dekker Mz.)\ die bereid is deze in-

gaande 1 Januari 1910 voor don tijd van drie jaren
te pachten. De door hom te betalen pachtsom be-

respectievelijk ’2.—, ’6.—. ’6.— on ’6.—.
li. en W. stollen voor tot verpachting over te gaan
Aldus besloten
Een hoogere jaarwedde.
Voorstel van B. en W. tot wijziging van de jaarwedde van don controleur op de werkloozen
tijdelijk ambtenaar ter secretarie.
Bij besluit van 30 November j.l. werd de jaarwedde
van den controleur op de werkloozen
ambt snaar
ter secretarie bepaald op ’760.— en fBBo—■ terwijl in
hot betreffende voorstel medegedeeld word dat de
pogingen om de jaarwedde (ambtenaar tor soeretarié) bepaald te krijgen op ’680.—, waren mislukt.
Thans is de minister overtuigd dat oen jaarwedde
van ’760.
als controleur op do werkloozen en
’680.— als ambtenaar ter secretarie niet te hoog
is te achten.
B, en W. stellen daarom voor do jaarwedde van
den ambtenaar ter secretarie op arbeidsovereendraagt

—

—

—
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ZATERDAG 20

DE MILITAIREN VAN URK IN LEMMER
AANGEKOMEN.
LEMMER, 19 Januari.
De vijftig militairen, die vanochtend van Urk zijn
vertrokken, zijn vanmiddag omstreeks half vijf in
Lemmer aangekomen.
Een der militairen was onderweg onwel geworden. Met een ijsvlet. die zich toevallig ter plaatse
bevond, is hij naar Urk teruggebracht.
ENGELAND WIL KOOPVAARDIJSCHEPEN
BOUWEN.
LONDEN, 18 Januari (Havas).
De Britsche regeering bestudeert een uitbreiding
van de koopvaardijvloot, het is mogelijk dat binnen
enkele weken een aantal scheepswerven, welke sedert de crisis van 1930 gesloten waren, weer in bedrijf zullen worden genomen. De moeilijkheid is
evenwel voldoende geschoold personeel te krijgen.
De regeering hoopt deze moeilijkheid evenwel te boven te komen door een beroep te doen op de medewerking van de vakvereenigingen en uit andere bedrijven geschoolde arbeiders over te heveli
Verder verwacht men een ernstige ho'-"-"-'-;--" vin
den invoer, teneinde alleen de noodzakelijke oor»
logsbehoeft.'n te kunnen uivoeren.

komst te bepalen op ’680.—, ingaande 1 Januari
1939.
Aldus besloten.
Vergoeding vakonderwijs.
Voorstel van B. en W. tot vaststelling van de vergoeding voor vakonderwijzers der bijzondere lagere
scholen.
B. en W. stellen voor de vergoeding over 1938 voor
vakonderwijzers aan de besturen der bijzondere
lagere scholen vast te stollen als volgt:
1. voor de school voor Ger. lager onderwijs op

’378.55;

2. voor de school met den Bijbel op ’80.40.
Conform besloten.
De kosten van het onderwijs.
Voorstel van B. on W. tot vaststelling van het besluit als bedoeld in artikel 55bis der Lageronderwijswet,

B. en W. stellen voor het bedrag, dat voor het
jaar 1940 por leerling voor de scholen voor gewoon
lager onderwijs wordt beschikbaar gestold tor bestrij-

ding van de kosten, als bedoeld in artikel 55, onder
e tot en met h on o, alsmede de kosten van instand11.02.
houding dor schoolgebouwen, te bepalen op
Als voren.
Vaststelling gemiddeld bedrag van de kosten van
hot hebhen van oen vakonderwijzers.
Aan do Wosterschool. die in 1939 een gemiddeld
aantal leerlingen had van 107. is een vakonderwijzeres werkzaam, die aan bolooning heeft genoten
102.18.
Op grond van hot bovenstaande stollen B. en W.
voor hot gemiddeld bedrag per leerling te bepalen
op flO2 59
107 of ’1.52.
Als voren.
Voorste] van B. en.W. tot bepaling van het voorschot ingevolge liet 6e lid van art. 103 der Lagerondorwiiswet 1920, uit te keeren aan de besturen
dor bijzondere lagere scholen over 1940.
Deze herlrauon worden als volgt voorgesteld:
a. hot bestuur van de school voor Ger. lager owderwiis te Andijk groot ’2835.28;
h. hot bestuur van de school met den Bijbel te
Andiik groot ’1417.4.
Als voren.
Voorstel van B. on W. tot bepaling van hot bedrag
van hot voorschot ingevolge artikel lOlbis der Lager
Onderwijswet 1920.
Voorgesteld wordt:
1. aan bet hostmir van de school voor Gor. lager onderwijs oen voorschot te vericonen van ’37088.
2. aan het bestuur van de school met den Bijbel
een voorschot te verleenen van ’65.65.
Als voren.
Het behoud van de Oosterschool.
Voorstel van B. on W. tot het richten van een verzoek aan den minister tot behoud van de OosterschooL
Waar deze school over hot afgeloopen jaar niot
sremiddold het wettelijk veroischte minimum van 50
leerlingen tolde, zijn door B. en W. in een adros
breedvoerig
de motieven ontvouwd, welke voor
instandhouding der school pleiten.
De Raad gaat met verzending van dit adres
aceoord.
Benoemingen.
De commissie tot wering van schoolverzuim treedt
in haar geheel af en wordt weder herbenoemd. In
de vacature, ontstaan door het overlijden van den
heer M. Zee. wordt benoemd de heer P. Rustenburg.
Tot hestuursl; d der Andijker woningbouwvereniging wordt herbenoemd de heer K. Meester en nis
commissarissen de heeren D. Molen Jnz. en P. Sijm
Jnz.
Pp heer R Prins "-nr-'t h(.rti«nnnmi) o)s lid der
commissie van toezicht op het onderwijs.
Een aantal ingekomen stukken van mmder belang
wordt voor kennisgeving aangenomen
Allerlei mutaties.
Voorts is ingekomen een verzoek van don hoer
N. G. Uilenberg om ingaande 1 Januari 1910 eervol
ontslag als onderwijzer aan de Westcrschool.
Dit wordt oorvol verleend.
Dan doelen R en W. no? mede:
a. dat aan den heer J. 11. Smit. 2e ambtenaar ter
secretarie wegens zijn benoeming te Epe, eervol ontslag is verleend:
b. dat tot 2o amMonaar ier secretarie is benoemd
de heer C. D. van Oost.'n. thans tijdelijk ambtenaar

’

’

:

ter secretarie;
c. dat tot tijdelijk onderwijzer aan de Westcrschool is benoemd de hoor W. Lasour te Stoutenberg, zulks in afwachting van de benoeming van
een onderwijzer in vasten dienst.

VOORZITTER

brengt

nog

een bijzonder compli-

ment nan hot adres van den heer Smit. wiens vertrek zeer wordt betreurd.
Rondvraag.

De heer MONSMA dringt aan op een vlugge uitvoering van don 8.-steun.
VOORZITTER zegl den moesten spoed toe.
De heer MEESTER zegt als oudste raadslid den
burgemeester dank voor diens woorden bij don aanvang en wenscht wederkeorig hom en de zijnen het
beste toe. Ook zegt spr. den voorzitter dank voor
diens onpartijdige leidng. (Applaus)
Verder vraagt spr. of geen verzoek is ingekomen
van de wonincbouwveroeniging voor verstrekking
van geld ju voor woningbouw in hei westelijk dool
der gemeente. Do woningnood is daar zoo nijpend,
dat menschen. die in hot huwelijk willen treden,
geen huis kunnen krijgen. Er was besloten, een
adres te zenden.
VOORZITTER hooft dit nog niet ontvangen '?n
meent, dat do heer Moestor deze zaak boter bij het
bestuur der woninghouwvereeniging aanhangig kan
maken.
De heer MANTEL dankt voor de welkomstwoorden en vraagt dan. of de boter en vetbonnen niet
wekelijks kunnen worden uitgereikt. Sommigen
moeten er nu drie weken op wachten
De SECRETARTS geeft hierop eenige toelichting,
waarop VOORZITTER een onderzoek toozect.
Do hoer MANTEL dringt er voorts op aan. dat de
nieuwe aanvragen om tuinderssteun mot spoed in
behandeling zullen worden genomen, want er zijn
nu reeds tuinders, die over enkele dagin bij 't armbestuur zullen moeten aankloppen.
De heer GROOT deelt mede, dat de behandeling
van Hoorn uit geschiedt
Zoo noodig zal echter op spoed worden aangedrongen.

Hierop sluiting.

een standje gaf over het lange uitblijven.
Voor deze keer kreeg hij echter een milde
straf, want Petrus schreef hem nog niet
in het grote wolkenstrafboek. En regendroppel no. 37 was erg dankbaar daarvoor
en beloofde, dat hij voortaan gehoorzamer
zou zijn.

REGEN
door Gerrie Koenraads.

Voor de hoofdingang van de hemel was
de grijze vlag gehesen. Dat betekende: aantreden van de regendroppels, vlug en in
volle uitrusting.
En ja, daar kwamen van alle kanten de
rejendroppels aangelopen. Leuk dat ze er
uit zagen! Ze hadden grijze jasjes aan met
zilveren streepjes er door. En zulke frisse
gezichtjes Ik begrijp heus niet, dat de mensen niet van regen houden!

woeld werd er trokken hun jasjes vast aan,
zodat ze diep m dc aarde konden doordringen zonder haar pijn te doen. Petrus had
ook gelijk gehad. Dc aarde had wel een
opfrissing nodig! Ze haalde diep adem om
al het kostelijke nat zoveel mogelijk op te
vangen. En droppel na droppel verdween
diep m dc grond. Dat ging zo eenhele tijd
door, totdat dc aarde zo vochtig was, dat er
geen droppel meer bij kon en dc rest op
dc grond bleef liggen. Nu dachten dc regendroppels aan het bevel van Petrus om
hun broertje no. 37 te zoeken en letten
goed daarop.
Ze doorzochten dc groeven van dc bodem, keken m dc gaten van dc bomen,
vroegen dc rivier of hun broertje daar ook
was, vroegen het bos, dc dakgoten, maar
alles tevergeefs, niemand had het kleine
ventje gezien. Dc meesten van hen waren
nu zo moe, dat ze niet meer verder konden
en bleven liggen. Slechts een paar zetten
dc tocht voort. Toen kwam een van hen op

Na enige tijd verscheen Petrus met de

grote sleutel. „Allemaal bij elkaar?" vroeg
hij. _n het „ja" van de regendroppels klonk

als het geluid van zilveren klokjes.
„Hoor eens", zei Petrus, „jullie moeten
vandaag naar het Oosten, waar die trotse
dame, de zon, hoogtij viert. En verder moet
je eens uitkijken naar regendrop no. 37,
die Zondag daar in de buurt gewerkt heeft,
maar van wie ik sindsdien niets meer heb
gehoord. Misschien is hij verdwaald in de
morgennevel en in het water gevallen,
waar hij niet meer uit kan komen. Jullie
kunt een eindje met die lichtgrijze wolk,
daar, meerijden, maar haast je met
je
werk en doe het goed."
Daar gingen ze! De wolk werd helemaal
donkergrijs van al die regendroppels, die
hij op zijn rug kreeg. Lachend gaf Petrus
het sein tot vertrek en voort ging het!
Ze gingen een stuk langs de hemelweide,
waar witte schapen met lichtblauwe linten
lopen, en l?n<;s do sterrenhemel, totdat zij
onder zich de aarde konden herkennen.

Het is algemeen bekend, dat de olifant
een buitengewoon nuttig dier is. Vooral in
Brits-Indië werden de olifanten veel als
trek- en lastdier gebruikt. Hiervoor moet
de olifant speciaal gedresseerd worden. Dit
gebeurt op de volgende manier: een gevangen wilde olifant wordt tussen twee
tamme olifanten vastgebonden. Zo went het
dier aan het leven in gevangenschap en
wordt spoedig ook tam.
ledereen weet wel, dat olifanten reusachtig sterk zijn. In Voor-Indië worden de olifanten „tuskers" genoemd. Deze dieren nemen met het grootste gemak de zwaarste
balken op hun grote slagtanden, slaan er
hun slurf omheen en dragen ze naar de
plaats van bestemming. Als de ketting rammelt, betekent dat, dat de balk wel wat te
zwaar is. Vanzelf komt er dan een andere
tusker naar voren, zet zijn voorhoofd er tegen en helpt zo mee, de zware balk te verslepen. Zo worden de balken op een hoop
gestapeld. Dan komen de inlanders met
een grote emmer met kalk, om de balken
een merk te geven. Maar voor zij met merken beginnen, kijken ze eerst of de balken
wel goed recht liggen. Als dit niet het geval is, roepen de inlanders iets, waarop de
grootste tusker komt en met zijn voorhoofd
net zo lang tegen de balken duwt, totdat
alles netjes gelijk ligt.
De tuskers weten precies, wanneer het
hun rusttijd is. Gewoonlijk rusten zij van
11 tot 3 uur. Daar wijken ze nooit van af.
Gedurende die tijd worden ze goed verzorgd. Olifanten zijn dol op water. Als er

JUMBO OP ZUN DA GELIJKSE WANDELING.

water in de buurt is, gaan ze er vanzelf
heen om te baden en bespuiten zichzelf dan
met hun lange slurf. Als er geen water in
de buurt is, komen de oppassers hen bespuiten. Ze vinden dat heerlijk en laten dat
merken door een oorverdovend getrompetter. Het water dringt diep in hun dikke
huid, zodat zij straks weer tegen de grote
hitte bestand zijn.
Als er helemaal geen water in de buurt
is, dan steekt de olifant zijn lange slurf in
zijn bek, haalt uit de maag water op en
besproeit daar zijn lichaam mee.
Vooral in Afrika vindt je verschillende
soorten van olifanten, die zich onderscheiden door hun grootte. Er zijn zelfs olifanten bij die niet veel groter zijn dan een os.

OM ZELF TE MAKEN
We gaan een varkensstal maken
het idee, dat ze de klokjesbloemen aan de
rand van de beek wel eens konden vragen.
En eindelijk hadden ze geluk! Want regendroppel no. 37 was in een van de kelkjes
gevallen. Het beviel hem daar zo best, dat
hij besloot er te blijven. Hij wilde de bloem
helpen zich nog mooier te maken dan ze al
was.
's Morgens bij het opgaan van de zon
spreidde hij zijn mantel om haar uit, zodat
zij als een diadeem in het vroege licht
stond te schitteren. Als beloning sloot de
bloem zich overdag helemaal, zoog vocht
uit de grond, zodat de hete zonnestralen
niet bij de regendroppel konden komen.
Overdag vertelde hij haar van de hemel en
's nachts fluisterden zij hem sprookjes van
het bloemenleven in het oor.
Geen wonder, dat de regendroppel alles
vergat, de hemel, Petrus, zijn kleine zusjes
en broertjes. Maar die kwamen hem nu
aan zijn plichten herinneren. De regendroppel, die hem gevonden had, klopte heel
zachtjes bij de klokjesbloem aan en fluisterde de boodschap van Petrus.
Een hemelse boodschap is heilig! Daar
valt niets tegen in te brengen. Dus trad de
regendroppel no. 37 uit het kelkje en liet
zich door zijn kameraden naar boven voeren, waar Petrus hem opwachtte en hem

Toen zei de wolk: „Tot ziens" en de een
na de ander vielen de regendroppels naar
beneden. Nu begon er een leuk spelletje.
De regendroppels spreidden hun jasjes
uit, opdat men de zilveren streepjes goed
zou kunnen zien, pakten elkaar bij de
hand en huppelden en wiegden elegant
heen en weer. Ondertussen vielen zij steeds
lager. En ze waren zich van hun plicht bewust, want dicht bij de aarde hielden ze
op met die spelletjes, daar sloten ze zich
aaneen, zodat ze in gelijkmatige rijen op
da aarde vielen. Zoals Petrus gevraagd had,
gingen ze zeer voorzichtig te werk. Ze
zorgden er voor dat de aarde niet losge-

ONS RAADSELHOEKJE

Waar is kist no. 80897? een grote voorraad wijn besteld. Kort daarna was de bekende vrachtwagen met de
grote kisten aangekomen. Het leek wel alsof er
igens in ons land bestaat een
wijnhandel. Deze zaak doet geweldig goede nog meer waren dan gewoonlijk. Toen ze
zaken. Ze hebben dan ook heerlijke wijn. allemaal netjes in het pakhuis waren opgeEn zoveel verschillende soorten! Je kunt speld, verscheen Piet, de controleur, om
daar werkelijk alles krijgen wat je hebber 's altijd, de hele zending na te zien.
Hier staat hij. met een grote lijst in zijn
wilt. Geen wonder dat de eigenaar van dr
nd. Op die lijst stonden de nummers van
zaak steeds veel verkoopt en dus ook steec'
i kisten genoteerd. En nu bleek het, dat
nieuwe voorraden bestellen moet. Dat ga'
" een kist ontbrak. En wel kist no. 8069.
meestal heel vlot. De wijn wordt in kist
aangevoerd. Die kisten worden dan eei
ie en waar Piet ook keek, die kist was
rgens te vinden. En het gekste was dat
in het pakhuis opgeslagen. Deze winkel
namelijk zo groot dat ze er een eigen pa
e kist er toch moest zijn! Want het aan1 kisten dat gestuurd was, kwam overeen
huis bij hebben. In het pakhuis wordt g
controleerd of de kisten niet beschadif
et het aantal kisten dat op de lijst stond,
ie kist moest dus ergens verstopt zijn.
zijn, en of ze wel het goede aantal gekr
taar Piet kon er niet achter komen. Is er
gen hebben. Tot nu toe was dat altijd i
orde geweest. De man die de kisten ondei
nder jullie iemand die snuggerder is? Zoek
naar eens goed. Kist no. 8069 moet zich bij
zoeken moet, en die jullie hier op het plaat
Ie kisten die je hier ziet, bevinden. De volje zien. had nooit geklaagd over slechte ver
pakkirf. verk°erde soorten, of wat dan ook gende week, zullen we zien of Piet de kist
Maar e-> °e weken geleden was hij da- j jook gevonden heeft
nig uit zijn humeur. De winkelier had weeri

:

DE OLIFANT

Wie van jullie gaat nu niet graag
naar school? Niemand toch, hoop ik. Je
bent toch op school om veel te leren? „Wat
kan mij dat schelen!" hoor ik sommigen
van jullie al mompelen. Nu, dat moet je
nooit zeggen. Later zul je wat blij zijn, dat
je zoveel geleerd hebt en dat je met de
mensen mee kunt praten. Stel je eens voor,
dat je later met een heleboel mensen samen
bent, en die praten over dingen, waar jij
nooit van gehoord hebt! Zou je je dan niet
vreselijk dom vinden? En de mensen zouden zeggen: „Nu, daar gaan we niet graag
mee om, die weet niets!" Nee, op school
moet je goed je best doen, en vooral opletten. En al vind je sommige vakken vervelend en oninteressant, dan moet je bedenken, dat er ook weer vakken zijn die je
bijzonder leuk en prettig vindt. Denk maar
eens aan de zangles, handwerkles, gymnastiekles. Daar hebben de meesten van jullie toch veel plezier in.
Ik heb ook eens een jongetje gekend, dat
de school haatte. Hoe of zijn vader, moeder
of vriendin ook met hem praatten, het gaf
allemaal niets, elke dag ging hij met hetzelfde mistroostige gezicht naar school. De
allereerste schooldag begon het al. Zijn
moeder bracht hem weg. En Petertje, zo
heette hij, huilde, nee, brulde, toen zijn
moeder weer naar huis moest en hem alleen met de juffrouw en de andere kinderen in de klas liet. Je begrijpt, dat iedereen hem uitlachte. En de volgende dag was
het precies het zelfde. Het bleef zelfs het
hele jaar zo. En het tweede jaar ook. Maar
in de derde klas kwam er een verandering
over Peter. Want toen kregen ze „knutselen".
In de eerste en tweede klas hadden ze
„kleien" gehad, iets dat alle kinderen erg
leuk vonden. Maar Peter, die lastige jongen
vond er nooit iets aan en hij had nooit iets
echts leuks gemaakt, zoals zijn klassegenootjes. Maar nu de derde klas. Daar kregen ze echt knutselen. Er werd van alles
gedaan. Houtzagen, verven, tekenen, en
nog veel meer. En daar had Peter zon plezier in! En vanaf die tijd, ging hij met een
vrolijk gezicht naar school. Hij vergat de
dingen, die hij eerst zo vervelend vond, ja,
hij begon langzamerhand verstandiger te
worden en te begrijpen, dat rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis erg nuttig en
zelfs interessant waren. En het hoogtepunt
van alles was het knutseluurtje. Hij deed
zo zijn best, dat hij bij een knutselwedstrijd
de eerste prijs won.
Nu is Peter al een jongeman, die voor
ingenieur studeert, maar hij heeft nog
steeds verscheidene dingen, die hij op
school in de knutselles gemaakt heeft. Verleden week heeft hij me nog iets heel leuks
laten zien, en dat ga ik jullie nu vertellen.
Het was de varkensstal die je hier op het
plaatje ziet. De stal, de varkentjes en de
boerin zijn allemaal van papier gemaakt.
Lij-t dat niet leuk? Je hebt er niet veel
voor nodig ook. Voor de varkens gebruiken we rosé pakpapier, voor de schutting
en de trog, bruin, en voor de boerin blauw
en wit papier..
We beginnen met de varkentjes. Voor het
grote varken knippen we een vierkant van
12 cm. en voor de kleintjes vierkanten van

6 cm„ kijk nu goed naar de afbeeldingen.
Eerst vouw je de diagonaal- en middenvouwen (fig. 1) Dan sla je twee kanten tot de
middenvouw om, vouwt de twee andere
kanten dicht tot de middenvouw en dan
vouw je ze weer open (fig. 3).
Nu zie je, dat aan de vier hoeken, kleine vierkantjes, ontstaan zijn. Nu buig je de
vierkantjes als zakken om en vouwt ze
daarna weer dicht. Vouw dan de bovenste
helften naar achteren en leg de nu ontstane vorm met de smalle kant naar boven,
neer. (fig. 6.) De afstaande punten worden
naar beneden ( de open kant) gevouwen,
zodat er oren en poten ontstaan. De punt
aan de voorkant moet je een beetje naar
binnen vouwen, want dat is de snuit van
het beest, en je weet hoe een varkenssnuit
eruit ziet. De punt aan de achterkant, moet
je iets naar boven buigen, om een goede
staart te krijgen. Verder teken je met potlood, ogen en neus. Je ziet wat een aardig
varkentje het geworden is. De andere varkens maak je natuurlijk net zo. Je kunt er
zo veel maken als je wilt.
Nu komt de boerin aan de beurt. Je
neemt een stuk blauw papier, dat tweemaal

ONBEKENDE UITVINDERS.

Er zijn verschillende dingen die wij da-

gelijks gebruiken en waar wij niet

meer

buiten zouden kunnen. Daarbij denken we
nooit aan degenen aan wie wij dat te danken hebben. Verschillende uitvinders zijn
geheel onbekend.
De scheikundige Dr. Constantijn Tahlberg merkte op zekere dag dat er aan zijn
brood een zoet smaakje was. Ofschoon hij
zijn handen goed gewassen had, waren zij
ook met een zoete stof doortrokken. Hij
onderzocht de zaak en stelde de stof vast
waarmee hij bij het onderzoek in aanraking
kwam. Zo vond hij de saccharine uit.

zo groot als het vierkant voor het grote
varken is. Je draait dat stuk papier enige
malen in elkaar en windt er van boven een
draad om, zodat er een blouse en een rok
ontstaan (fig. 8). Het hoofd wordt van het
witte papier gemaakt. Je maakt een bolletje met een punt eraan (fig. 9), steekt die
punt in de blouse en hecht het hoofd met
garen vast. Voor de armen maak je lange
witte rolletjes, en stopt die in twee gaten
die je van te voren in de blouse hebt gemaakt. De hoofddoek maak je van een driehoekig stuk papier, slaat dat om het hoofd
van de boerin en steekt de doek van voren
met een speld vast. Het gezicht en het haar
worden getekend. Ik zou het haar zwart
maken, niet blond, dat is minder sprekend.
Je knipt uit het bruine papier een rechthoek van 12 cm. lang en 8 cm. breed. Zoals op fig. 11 is afgebeeld, vouw je deze
rechthoek in 4 gelijke delen. Kijk goed
naar de manier, waarop zij gevouwen zijn.
Nu de trog. Je knipt een vierkant van 25
cm. en vouwt, dat op de manier als in fig.
11 is aangegeven. Vouw dan de hoekjes om
(naar boven) Vervolgens leg je alles op elkaar en vouwt de twee middenvakken als
het hoekje om, zodat zich in het midden
een spleet vormt (fig. 12, 13, 14). Dan vouw
je de beide punten aan weerszijden van de
trog naar binnen (fig. 15) en de trog is
klaar.
De schuur zal geen moeilijkheden opleveren. Voor de sluiting van de deur maak
je een reepje papier, dat je door twee van
te voren gemaakte spleetjes in de deur,
schuift. Je kunt er desnoods nog een bodem van karton bij maken, maar je kunt
alles ook zo op de tafel zetten.
Er zijn onder jullie misschien die een hele boerderij hebben ,met schuren enz. Dan
is elke aanwinst natuurlijk welkom. Maar
zij die geen boerderij of andere huizen hebber zullen al wat blij zijn, als zij deze varkensstal hebben, en iets dat je zelf gemaakt hebt, heeft natuurlijk ook meer
waarde.
Vooral dit vouwwerk is weer eens wat
anders en het is makkelijk dat je er haast
niets voor nodig hebt.
Verder zal moeder blij zijn, omdat je niet
met lijm hoeft te knoeien. Ik hoop dus, dat
jullie allemaal vlug aan het werk zult
gaan en ik ben er zeker van dat je een heleboel plezier van je varkensstal zult hebben.
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Wat brengt de nieuwe week?
Voor de vrouwen.
Goede voornemens.
Bijna ieder menschenkind neemt zich bij den aan-

vang van het jaar voor met slechte gewoonten te
breken of veranderingen ton goede aan te brengen.

Doch niet alleen moet men zulks op nieuwjaarsdag doen, ieder oogenblik leent zich tot een terugblik op den tijd, die achter ons ligt.
Stille oogenblikken van bezinning kunnen er ons
toe brengen allerlei goede voornemens op te vatten.
Zoo"n terugblik doet ons dan inzien, dat we vele
fouten en gebreken hebben, die ons men'tTn-ii onaangenaam deden zijn tegenover onze omgeving.
We- nemen ons voor hierin veraiiuermg ie uiengen, willen onze levenshouding wijzigen voor zoover
noodig, doch
alle goede voornemens ten spijt falen we telkens weer.
We weten echter, dat we onze gebreken niet ineens afleeren, we vervallen telkenmale weer in de
oude fouten, maar dit mag toch geen reden zijn er
dan maar mede voort te gaan.
Op deze manier bereiken we nimmer iets en het
goede wordt ons niet zonder meer in den schoot
geworpen, we moeten er menigmaal voor strijden,
opdat de overwinning eenmaal ons deel zij!
Vooral een huismoeder heeft het zoozeer in haar
hand om allerlei kleine ergernissen te voorkomen,
die menigmaal het gevolg zijn van een verkeerde
dagindeeling, waardoor b.v. het eten niet steeds
stipt op tijd gereed is als man en kinderen thuisko-

—

men.

Waarom moet een vrouw als haar man moe van
zijn dagtaak huiswaarts keert, wellicht nog vervuld is van zijn werk, hem dadelijk overvallm
met een reeks van klachten over de kinderen, over
leveranciers en over wat al niet?
Is het niet veel verstandiger om al die kleine,
(als men er goed over nadenkt onbeduidende) grieven zelf te verwerken? Wat beteekenen al deze kleine dingen in vergelijking met het groote wereldgebeuren, dat ieder met zorgen vervult.
Het is nooit te laat om goede voornemens te koesteren en niemand is er te oud voor, doch men moet
ze tevens ten uitvoer willen brengen.
Het laatste gaat lang niet altijd even gemakkelijk,
doch als men voor iets strijden moet, verhoogt het
de waarde van het bezit. Laten we hieraan denken
en den moed niet verliezen, als een of ander voornemen niet slaagt en tevens denken aan het oude
spreekwoord, dat zegt, „waar een wil is, is een
weg".

Voorkomen

van verkoudheid.
Vele menschen begaan dc fout te gelooven, dat zij
genoeg gehard zijn om kouvatten te voorkomen. Zij
laten alle voorzorgsmaatregelen achterwege, vinden
deze ten eenenmale overbodig en zijn dan hoogst
verwonderd als zij opeen goeden dag flink verkouden zijn of griep hebben.
In ons land, met zijn wisselvallig klimaat moet
men steeds denken aan dc mogelijkheid van kouvatten, vooral m dc groote steden.
Dc lucht aan land of aan zee is veel minder bezwangerd met ziektekiemen dan m overbevolkte
steden, waar dc menschen menigmaal m volle zalen
vertoeven en elkander infecteeren.
Om griep en verkoudheidsziekten zooveel moge-

Damrubriek.

Redactie: K. CHATTELLON. Abbekerk 48.

(Overname zonder bronvermelding verboden.)

Oplossingen der problemen uit de rubriek van
6 Januari j.l.
No. 85 van J. Scheijen.
De stand was:
Zwart op: 8. 9. 14, 17, 18, 19, 27 en 36.
Wit op: 20, 28, 30, 33, 34, 40, 46 in 48.
Oplossing: 33—29, 29—23. 34 x 32, 32—27 (45—40A),
46—41!!, 41—37, 48 x 37 gewonnen.
A. (36—41) 46 x 37, (45-50) 27—21 en 48 x 37.
De zet 46—41 van wit is boel mooi.
No. 86 van J. Scheijen.
De stand was:
Zwart op: 8. 9, 10, 19. 20. 24, 28. 29 en 36.
Wit op: 27, 35, 38, 40, 43, 41, 47, 48 en 49.
Oplossing: 35-30, 47-41. 27-22, 22 x 2, 2 x 30!!
(50—45) 49 x 40, 43—39 en 48 x 39.
Om te winnen, moet wit hier juist met den dam
naar 30 slaan!
Van deze problemen goede oplossingen ontvangen
Van: J. G. Jongojans on O. G. v. Veen te Alkmaar;
J. v. d. Spruijt Lzn., Den Helder; C. Metselaar, Hauwert.

Thans
hier de oplossing van eindspel no. 2
van .1. N. Singer, zooals J. v. d. Spruijt die heeft gevonden.
Zwart op: 8, 23 on 28. Wit op: 25 en dam op 10.
1. 25-20, B—l 3(A. B.); 2. 20—15, 13—19 (C. D.); 3.
10—14 19 x 10; 4. 15 x 4, 23—29 (E.); 5. 4—lo, 28—33
(F.) ; e. 10—15, 29—34; 7. 15 x 38 enz. wint.
8—12; 2. 20—15, 12—17; 3. 10—14, 17—
A. 1
21; 4. 15—10, 21—27; 5. 10—4 en wint op 27—32 door
volgt

Wat we deze week eten.
Zondag:
Hazepeper, appelmoes, aardappelen, appeltaart.
Maandag:
Rollade, prinsesseboontjes (blik), aardappelen,
macaronischotel.
Dinsdag:
Haché, bietjes, aardappelen, wentelteefjes.
Woensdag:
Karbonade, gestoofde zuurkool, aardappelpuree,
gebraden appelen.
Donderdag:
Gehakt, knolraap, aardappelen, chocoladevla.
V r ij d a g :

Tomatensoep, omelet, Brusselsch lof, aardappelen.
Zaterdag:
Rookworst, stamppot, boerenkool, appel.

RECEPTEN.
Hazepeper.
1 gebraden haas of resten, 1 groote ui, 75 gram
boter, bloem, eenige kruidnagelen, cayennepeper,
2 eetlepels (afgestreken) suiker, een halve liter
jus van de haas of aangevuld met water en bouillonblokjes, 3 glazen roode wijn en een half kopje
azijn.

De gebraden haas aan stukken snijden of de resten gebruiken. De ui wordt zeer fijn gesnipperd en
in de boter gaar gefruit, doch niet te bruin, bloem er
mee vermengen en bij kleine hoeveelheden de jus,
een weinig cayennepeper, kruidnagelen, azijn, twee
glazen wijn en suiker, saus even doorkoken en het
vleesch er bijvoegen, dat men nog een klein uurtje
laat doorstoven. Even voor het opdoen, wordt de
rest van de wijn er bijgevoegd, daarna de stukken
vleesch op een verwarmde schaal overbrengen, saus
zeven en er overheen gieten. Mocht de saus te dun
zijn, dan wordt deze een weinig gebonden met wat
sago.
Cocosnoot-rotsjes.

225 gram zoete chocolade, liefst z.g. couverture,
125 gram gemalen cocosnoot.
De chocolade, waarvoor men couverture of vanillereepen neemt, wordt in stukjes verdeeld en in
een pannetje gedaan, dat men in 'n pan met kokend
water plaatst en roert, totdat de chocolade gesmollijk te voorkomen zal men de volgende wenken ter
harte moeten nemen.
1. Lichamelijke en geestelijke oververmoeidheid
maken, dat men minder weerstand kan bieden aan
de inwerking van ziektekiemen, aangezien het organisme door te groote inspanning te zeer verzwakt.
2. De zorg voor warme kleeding en waterdicht
schoeisel is noodzakelijk; dunne zijden kousen zijn
ongeschikt om 's winters gedragen te worden en
menigmaal oorzaak van allerlei verkoudheidsziekten, evenals de kniekousen, die de schoolgaande
jeugd veelal draagt.
3. Het vertoeven in oververhitte kamers is verkeerd, zij maken het lichaam overgevoelig en ontvankelijk voor ziektekiemen. Een kamertemperatuur
van 65 graden F. en voor slaapkamers 62 graden F.
kan als normaal worden beschouwd.
4. Het lichaam heeft ook 's winters behoefte aan
beweging en daarom is een dagelijksche wandeling
noodzakelijk, ook om de circulatie van het bloed te
bevorderen. Werkende vrouwen, die met een tram
Partij.
De volgende partij is gespeeld in het D.O.S.-tournooi te Amsterdam op 10 Januari 1910.
Wit: J. Muller; zwart: F. Raman.
1. 32—28, 18—23; 2. 33—29, 23 x .12; 3. 37 x 28, 20—
25; 4. 41—37, 12—18; 5. 37—32, 7—12. De gebruikelijke
afruil voor zwart in deze openingsvariant door:
20—24 x 14 blijft hier achterwege. 6. 40—41, 17—21;
7. 41—37, 21—26; 8. 39-33, 11—17; 9. 44—39, 17—22;
10. 28 x 17, 12 x 21. Zwart heeft hier nu een krachtige
klaverbladstelling ingenomen. Op 33—28 van wit,
dat nu nog niet mogelijk is, kan zwart 19—23 x 23
laten volgen. 11. 50—44, 18—22. Nog beter! Wit kan
niet 31—27 x 27. terwijl op 32—28 volgt: 19—23 (29 x
27) 21 x 41! O.i. had wit bij den 8sten zet 31—27 moeten spelen. 12 29—24, 19 x 30; 13. 35 x 24, 1—7; 14.
32—28, 31—27 enz. kwam o.i. ook in aanmerking.
., 7—11; 15. 28 x 17 11 x 22; 16. 40—35, hier
14
kan 38—32 niet door 22—27, 13—19 enz. met schijf, 14—20; 17 44—40, 20 x
winst voor zwart. 16
29; 18. 33 x 24, 13—18; 19. 38—33, 8—13; 20. 42—38, 10
-14; 21. 24—20, 15 x 24; 22. 34—30, 25 x 34; 23. 39 x
10, 5 x 14. Van den voorpost op veld 24 was ook niet
veel goeds te verwachten, maar de druk op wit's
linkervleugel is nog steeds ean gevaar. 24. 35—30,
14—19; 25. 30—25, 9—14; 26. 43—39, 19—23; 27. 40—34.
2—8; 28. 34—30, 13—19; 29. 39—34, 8—13; 30. 33—29,
4—10; 31. 29—24, 10—15; 32. 31—29, 23 x 34; 33. 30 x
39, 19
30; 34. 25 x 34, 3—8. Men lette eens op de
terreinwinst van zwart en den teruggedrongen
stand van wit. 35. 45—40. 13—19; 36. 40—35, 8—13.
Deze zet ligt geheel in de lijn, maar tevens dreigde
wit met: 37—32. 39—33 en 35 x 2. 37. 47—42, 18—23; 38.
35—30, 15—20, 39. 49—44.
Partij stand no. 29.
Stand na 39: 49—44.
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ten is. Men kan dit het best doen met een roestvrij
mes of een zilveren dessertlepel. Het water mag niet
te hard koken, opdat dc stoom niet met dc chocolade
m aanraking komt, waardoor dc kleur zou veranderen. Cocosnoot bijvoegen en met dc gesmolten
chocolade vermengen, daarna met een theelepeltje
kleine hoopjes uitscheppen en op boterhampapier
leggen en het mengsel volkomen koud en stijf laten

worden.
Men kan dc rotsjes opeen glazen schoteltje leggen,
waarop een papierkleedje is, ofwel ieder afzonderlijk m kleine caises (papieren bakjes).
Gestoofde bieten.

VA pond bieten, 30 gram boter, een halve liter
azijn, drie kopjes water, 1 theelepeltje kaneel,
1 platte theelepel suiker, sago om te binden, zout.
De bieten worden bij voorkeur gekookt gekocht,
doch moeten er als het vel wordt verwijderd, mooi
donkerrood en frisch uitzien. Het buitenste huidje
gaat er heel gemakkelijk af, indien de bieten eenige
minuten in warm water worden gelegd, daarna
worden ze aan zeer dunne plakken geschaafd en 10
a 15 minuten gestoofd in- een sausje, dat we maken
door twee kopjes water aan de kook te brengen,
boter toe te voegen, suiker en azijn en daarna kaneel en sago vermengen en aanmaken met het resteerende water bij 't water gieten en even door laten
stoven. De saus moet niet dik worden, doch ook
weer niet te dun zijn. Bieten op deze wijze klaargemaakt, hebben een fijn aroma en zijn zeer smakelijk.

Als Ge geplaagd wordt door schrale huid,
kloven, gesprongen handen, dan komt dat
doordien Uw huid door de schrale wind te
veel is uitgedroogd, te weinig vet bevat
en niet voldoende functionneert. Verzorg
Uw huid dan dadelijk met Kloosterbalsem.
Wrijf 's avonds wat Kloosterbalsem op Uw
huid. wrijf goed in. Na een kwartier is de
Kloosterbalsem door Uw huid opgezogen.
Gedurende de nacht doet deKloosterbalsem
zijn huidgenezende en huidversterkende
werking, Kloosterbalsem dringt diep in de
weefsels en maakt Uw huid gezond, glad
en gaaf, bestand tegen 't ruwe klimaat.
Akkers Kloosterbalsem bijt niet. zooals
andere middelen en is ook niet te vergelijken met geparfumeerde crèmes, die wel
aangenaam ruiken, maar niet genezen!

AKKERS

KLOOSTERBALSEM
Per pot van .15 Gram f 0.621/], pot van 50 Gram f 1.04

Macaronischotel.
200 gram macaroni. 1 liter water, zout, 100 gram
rozijnen, 50 gram amandelen, 2 gram eieren, 65
gram boter, 10 gram suiker, paneeririeel.
De macaroni wordt in kleine stukjes gebroken en
gaar gekookt in water en zout, daarna op een zeef
gedaan om het overtollige water weg te laten druppelen. We vetten een vuurvasten schotel in en bestrooien dien met paneermeel. De macaroni wordt
weer in de pan gedaan, vermengd met de goed gewasschen rozijnen en aan reepjes gesneden geblancheerde amandelen, de suiker en gesmolten boter,
goed om en om geschud en in- het schoteltje gedaan,
bedekt met een laagje paneermeel en stukjes boter,
daarna 30 minuten in een middelmatig warmen oven
geplaatst.

naar kantoor of winkel gaan, doen verstandig geheel of gedeeltelijk te loepen.
5. Een regelmatige leefwijze en verstandige voeding, alsmede een kleeding, die zich aan het jaargetijde aanpast, zijn factoren, die er in Ijooge mate toe
bijdragen kouvatten te voorkomen.

Culinaire genoegens als
„bewoonde” eieren.
In een reisbeschrijving van de hand van Richard
Kaudt vinden we allerlei wetenswaardigheden over
do wijze, waarop Afrikaanscho inboorlingen eieren
«■ten. De wijze van bereiding, zooals die in Europa
gebruikelijk is. wekt dermate den weerzin van negerjongens op, dat zij b.v. weigeren de borden te
wasschen, waarop resten van roereieren liggen. Dezen weerzin vindt men niet alleen bij negers, doch
ren, terwijl op 39—33 door 22—28 en 23—29 enz
schijf 30 verloran vaat. Dus: iO. 48—43, gcdw. 22—28!
dreigt weer mei 28- 32. Do eenige weerlegging hiervoor is 41. 38—32, dat echter verliest door. 23—29!
12. 34 x 23 gedw. 25 x 34; 43. 39 x 30, 21—27; 44. 31 x
33, 19 x 50! Wit geeft op.
Een partij, die door zwart op krachtige wijze is
gespeeld en waarbij het voordeeltje in de opening,
door zwart is vastgehouden en uitgebuit.
Ter oplossing.
Probleem no. 90.
le publicatie.
Auteur: 1). Douwes. I'troeht.

Wit speelt en verlokt zwart tot een foutieve voor
zetting.
"

Probleem no. 91.
le publicatie.
Auteur: W. B. Monsnia. Groningen.

4—22!

ook bij Arabieren; hij is wellicht ten deele toe te
schrijven aan bepaalde zeden en gebruiken of aan
ejn verbod om kippeneieren
te eten, zooals o.m. bij
verschillende Afrikaansche negerstammen het geval is. Een dergelijk verbod bestaat hij voorbeeld in
Darfur en Wadai bij de kaffers, de Basuto's en de
Betschuancn, terwijl men bij de bergstammen van
de Khassias eieren gebruikt om de toekomst te voorspellen. Men werpt een ei op den grond en uit de
lijnin, die zich hierbij vormen, voorspelt men de

toekomst.
De wetten, die ten aanzien van het eten van eieren in Afrika gelden, hebben zelfs in 1856 den dood
van een ontdekkingsreiziger ten gevolge gehad. Men
bemerkte, dat de „witte" man zich met eieren voedde, hetgeen voor de inboorlingen voldoende was om
hem wantrouwend en vervuld met een gevoel van
haat te vervolgen.
Sommige negerstammen eten zelfs nooit kippen.
Iedere negerstam heeft over het nuttigen van eieren
weer andere begrippen, hetgeen blijkt uit het feit,
dat dit bij de in Engelsch Centraal Afrika lev nde
stammen niet verboden is. Alleen geldt een ei eerst
dan als eetbaar, als het bewoond wordt of met andere woorden, wanneer het kuiken reeds een zekere
mate van ontwikkeling heeft doorgemaakt en bijna
oji het punt staat het levenslicht te aanschouwen.
'sLands wijs, 'slands eer, is een oude waarheid,
evenals het feit, dat smaken verschillen.

Een handig hitje voor den morgen?
Een „Doelpunt" kan daar zóó voor

'
Ie publicatie.

Auteur: .1. Scheijen, Heerlen

Wit speelt en wint
Hoewel op den beginstand nog wel wat is aan ie
merken, lijkt ons de eindstand nieuw.
Wat is een blunder?
Men speelt een partij dam. niet het hoofddoel om
zijn tegenstander te verslaan.
Om zijn tegenstander te verslaan, doet men vo!
gens zijn eigen inzicht de sterkste zetten.
Als men de schijf hoeft verplaatst, was dat volgens
eigen inzicht de sterkste zet.
Door den volgenden zet van den tegenstander,
blijkt zijn laatste zet een blunder te zijn.
Dus: een blunder is zwakte.
Dus: wanneer een partij door een blunder is verloren, mag die blunder niet als een verzachtende
omstandigheid worden beschouwd.

HON"

Een lekkere pijp tabak
is een troost
Wit, die toch reeds al zoo goed als verloren stond,
krijgt na dezen zet gedwongen spel. 39
, 20—25!
dreigt 23—29. Op wit 38—33 gaat een schijf verlo-

Wit speelt en verlokt zwart tot een foutieve voort-

zetting.

Eindstand op het nieuwe motief van C. v. d. Kuilen (zie probleem 86).

I

zorgen) A

Groote Noord 113 :: Hoorn.

wint.

O

Probleem no. 92.

„DE BON IE

8—12; 20—15. 12—17; 3. 10—14, 17—22;
B. 1
4. 15—10, 23—29; 5. 14 x 32, 29—34; 6. 32—43, 34—40;
7. 43—34. 40 x 29; 8. 10—4, 22—28; 9. 4—lo, 28—33;
10. 10—15 en wint.
13—18; 3. 10—4, 18—22; 4. 4 x 27, 28—
C. 2
33; 5. 27—43 en wint.
D. 2........ 23—29; 3. 10 x 32. 29—34; 4. 32—49. 34
5. 15—10, 13—19; 6. 10—5, 19—24; 7. 5—23, 24—
30; 8. 23—34 en wint.
, 28—32; 5. 4—15, 23-28; 6. 15—42.
Z. 4
29—33, 6. 10 x 32, 33—39; 7. 32—49 en
F. 5

Zooals men ziet is ook deze oplossing correct:
winst voor wit in alle varianten. Ook hier komen
eenige fraaie momenten voor, b.v. de derde zet van
wit in de hoofdvariant.

SCHRALE HUID

Vanaf 30 et. tot fl&y2 per % pond.
Aan bovenstaand adres verkrijgbaar.
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Het Dagelijksch Verhaal.

MAANDAG BEGINNEN WIJ
met uitzonderingsprijzen. Prijscouranten verzenden wij dit jaar net. Van elk
artikel, behalve Gero, wordt een gewaarmerkte bon gegeven;
10.— van deze
bons geven recht op I.—. Deze bons worden uitgegeven tot en met 31 Januari.

’

’

„Wij moeten naar boven!" drong mevrouw Grolle
aan. Maar haar man was niet van zijn belofte af

DE LIFT.

DE JONG & EILANDER, HOORN.

te brengen.
En nu kunnen er twee dingen gebeuren: of ze

DoorJAVENRKUY.

Praat me niet van die groote hotels, waar verdieping op verdieping ligt, soms twintig, dertig boven elkaar, waar je een heelen dag noodig hebt om
van een kamer op de bovenste verdieping, naar een
kamer op de onderste verdieping te komen. Nu ja.
ik weet wel dat er een lift bestaat, soms zelfs twee
of drie naast elkaar, maar hoe moet ik daar mee werken? Zou het me niet net zoo gaan als die familie
Grolle uit Z., die de familie Brandjes in het hotel
een bezoek wilde brengen?
De familie Brandjes had een kamer op de twaalfde verdieping van het Astoria-hotel. „Waar blijven
dfe Grollen toch!'' bromde mijnheer Brandjes. „Ze
zouden hier om acht uur zijn, en nu is het waarachtig half negen."
Mevrouw Brandjes stond bij de deur. „Het beste
is dat we naar beneden gaan."
„Ja, laten we in de hall wachten."
En ze gingen met de lift naar beneden.
Ondertusschen waren echter de Grollen in het
hotel aangekomen. „Waar kunnen we de heer en
mevrouw Brandjes vinden?" vroegen ze den portier.
„12de verdieping, kamer 20. U kunt met de lift
naar boven."
„Zullen we?"
„Ja," antwoordde mevrouw Grolle, „je hoort waar
ze wonen."
Zij gingen naar boven op het zelfde oogenblik
dat de Brandjes naar beneden gingen. Boven kwamen ze tot de ontdekking dat de Brandjes beneden
waren en de Brandjes ontdekten dat de Grollen
boven waren. Dus gingen de Brandjes weer naar
boven en de Grollen weer naar beneden.
Zoo ging het nog een keer.
„Dat gaat zoo niet langer," zei Grolle, toen hij
boven bemerkte dat de Brandjes weer beneden
waren, „wij zullen nu boven wachten, tot de Brandjes weer boven komen."
Beneden had Brandjes precies de zelfde gedachte.
„Laten we hier wachten, tot de Grollen beneden
komen."
Nu stonden de Brandjes beneden voor de lift en
toen de liftjongen vroeg of ze niet naar boven wilden, zei mijnheer Brandjes: „-Neen, wij wachten
alleen maar!" en boven stonden de Grollen en gaven
eveneens een ontkennend antwoord toen de liftjongen hen naar beneden wilde brengen.
En toen de beide echtparen lang genoeg gewacht
hadden en de mannen al ettelijke koeren op hun
horloge hadden gekeken en de vrouwen een lang
gezicht kregen, zooals dat bij zulke gelegenheden
gebeurt, besloten de Brandjes eindelijk weer naar
boven te gaan en de Grollen te halen. Maar zij hadden buiten de Grollen gerekend. Die waren namelijk
juist weer in de lift gegaan en gleden zachtjes de
12 verdiepingen af.
Waarom hebben de menschen hun verstand gekregen? Grolle was de eerste die het gebruikte.
„Iene." zei hij tot zijn vrouw, ,.nu blijf jij boneden
wachten en ik ga alleen naar boven, dan kunnen
we elkaar niet meer misloopen."
Op de 12de verdieping zei Brandjes tegen zijn
vrouw: „Nu ga ik alleen naar beneden!"
Juist toen hij afgereisd was, kwam Grolle boven
aan. Direct ging hij met mevrouw Brandjes naar beneden. Helaas! Juist zei mevrouw Grolle beneden
tegen mijnheer Brandjes: „Mijn man wacht boven
met uw vrouw op ons, laten we ze afhalen." Zij
gingen naar boven terwijl de anderen naar beneden
gingen en weer voeren tweemaal twee menschen,
die samen moesten zijn, elkaar voorbij. Dit keer was
het mijnheer Brandjes, die besloot: „Nu wacht ik
hier boven en u gaat naar beneden en haalt uw man
en mijn vrouw. Ik blijf hier op allemaal wachten!"
Mevrouw Grolle ging naar beneden. Ze kwam niet
meer terug. Intusschen kwam mijnheer Grolle boven
uit de lift, hij had met mevrouw Brandjes afgesproken dat hij haar man en zijn vrouw halen zou. Toen
hij nu boven alleen mijnheer Brandjes vond, steunde hij: „Het schijnt niet te mogen zijn!"
,.Ja, drommels!" Omdat zij mannen waren en mannen altijd vlug een besluit nemen, gingen ze direct
samen weer naar beneden. Maar de dames hadden
dit keer ook niet lang nagedacht en gingen samen
naar boven om hun mannen te halen.
Brandjes en Grolle stonden in de leege hall. ..De
laatste mogelijkheid is nu," zei Brandjes, „dat u hier
wacht en ik naar boven ga en de dames haal. Maar
zweer bij alles dat u heilig is, dat u beneden blijft
en nooit meer naar boven zult gaan." Grolle beloofde het en Brandjes ging naar boven.
Boven vond hij alleen nog zijn eigen vrouw. „Kom,
Iene, kom vlug! We moeten naar beneden!"
Maar Iene schudde haar hoofd. „Neen." zei ze met
klem, „ik heb mevrouw Grolle gezworen dat ik niet
meer naar beneden zou gaan en hier zou wachten!
„Dat is ook wat! Beneden heeft Grolle precies het
zelfde gezworen. Wij moeten naar beneden!"

houden woord, dan zien ze elkaar niet meer, of ze
houden geen woord en dan zullen de twee families
weor aan elkaar voorbij gaan. En omdat Grolle dit
wel inzag, zette hij zijn hoed op en bromde: „Het
kan me allemaal niets meer schelen! Laten we
maar naar huis gaan!"
Zij verlieten het gekke hotel op het zelfde oogenblik dat do Brandjes de hoop op een gezelligen
avond opgaven.
Dus, vrienden, zeg niets van de goede ouderwetsche trappen! Daar ziet degene die naar boven gaat,
dengenen die naar beneden gaat; daar kom je verder mee!

De Radio-omroep.
ZONDAG 21 JANUARI 1940.
Hilversum I, 1875 en 414,4 m.
8.55 V.A.R.A., 10.00 V.P.R.0.. 12.00 A.V.R.0., 5.00
V.P.R.0., 5.30 V.A.R.A., 8.00-12.00 A.V.R.O.
8.55 gr.pl., 9.00 berichten. 9.05 tuinbouwhalfuur,
9-30 orgelspol, 9.40 causerie „Van Staat en Maatschappij", 9.59 berichten, 10.00 voor de kinderen. 10.30
Vrijz. Herv. kerkdienst, 12.00 causerie „Onze Weermacht", 12.25 A.V.R.0.-amusementsorkest en soliste, 12.45 berichten A.X.P.. gr.pl., 1.00 A.V.R.0.-amusementsorkest en soliste 1.30 causerie „Gesproken
mailbrief", 1.50 gr.pl., 1.55 declamatie, 2.00—2.27 boeketdia lfuur, 2.30 Concertgebobuworkest on soliste (ca
3.10 filmrubriek), 4.30 A.V.R.0.-dansorkest, 4.55 sportnieuws A.N.P., 5.00 gesprekken met luisteraars, 5.30
voor de kinderen. 6.00 bravour en charme, 6.30
sporlpraatje, 6.45 spartbeiichten A.N.P., gr.pl., 7.00
VA H.A.-kalender, 7.03 schuldig of onschuldig. 7.28
Rosian-orkest, 8.00 berichten A.N.P., mededeelingen,
8.20 gr.pl., 840 hersongymnastiek, 9.10 omroeporkest,
9.35 radiotooneel, 10.10 omroeporkest en solist. 11.00
berichten ANP.. 11.10—12.00 gr.pl.
Hilversum 11, 301.5 m.
8.30 K.R.0., 5.00 N.C.R.V., 7.45—11.15 K.R.O.
8.30 morgenwijding, 9 30 gr.pl., 10.00 hoogmis, 11.15

gr.pl., 12.15 causerie „De fruitteelt in Nederland".
12.35 gr.pl., 12.45 berichten A.N.P., 1.00 lezing over
Jean de Racinc, 1.20 musiquette, 2.00 vraag en antwoord, 2.45 gr.pl.. 3.00 Rotterdamsch Philharmonisch
orkest en soliste (opn.), 320 gr pi., 3.45 vervolg e lieert (opn.), 4.0CRococo-octet. 4.30 ziekenhalfuur, 4.55
gr.pl.. 5.00 gewijde muziek (gr.pl.l 5.50 Ned. Herv.
kerkdienst, hierna gewijde muziek (gr.pl.). 7.45 berichten, 7.50 gr.pl.. 8.00 berichten A.N.P., mededeelingen, 8.15 vroolijk programma. 9.00 radiotooneel
met prijsvraag. 9.20 gr.pl., 9.30 K.R.0.-orkest, 10,30
berichten A.N.P., 10.40 epiloog, 11.00—11.15 Esperantonieuws
Engeland, 391 en 499 m. (Na 6.20 n.m. ook 342 m.).
11.50 BBC-Schotsch orkest, 12,30 letterkundige causerie. 12.45 Harry Engleman's kwintet on solist, 1.20
berichten, 1.30 orgelspel, 2.25 Northumbrian-zangers
Newcastle-strijkkwartet en solist, 2.35 voor tuinliefhobbors. 2.50 „The Bohemians", 3.20 stedelijk orkest
van Birmingham, 4.20 berichten. 4.35 gevarieerd programma, 5.05 pianovoordracht, 5.35 kinderuurtje,
6.20 berichten, 6.35 causerie ..Facing Facts", 6.55 het
Willie Walker-octet, 7.20 BBC-orkest, 7.55 orgelspel,
8.15 kerkdienst. 9.00 liefdadigheidsoproep, 9.05 zang,
9.20 berichten, 9.35 selectie uit de onerette ..La vie
parisienne", 10.35 radiotooneel, 11.05 epiloog, 11.15
hot
Menges-strijkkwartet, 11.55 BBC-salonorkest,
1220—12.35 berichten.
Radio-Paris, 1648 m.
12.05 zang. 12.35 pianovoordracht, 1.05 fluitvoordracht, 1.35 zang. 2.00 gr.pl., 2.05 cellovoordracht,
2.30 hoornvoordracht, 3.35 het Loewenguth-kwartet,
4.20 zang. 4.35 chansons, 4.50 radiotooneel. 5.50 symphonieconcert, 8.20 radiotooneel, 9.05 „Pas sur la
bouche", operette, 10.20 programma gewijd aan Granada, 11.05 strijktrio, 12.05—12.20 gr.pl.
Keulen, 456 m.
5.20 havenconcort, 7.30 gr.pl.. 8.50 literair-muzikaal
programma, 9.20 gr.pl., 9.50 volksliederen, 10.20 vroolijk programma, 11.20 Leo Fysoldt's orkest, solistenon pianoduo, 1.15 muzikaal tusschenspel. 1.35 populair concert, 2.45 muzikaal tusschenspel. 3.20 verzoekconcert. 7.35—11.20 zie Deutschlandsender.
Brussel, 322 en 484 m.
322 m.: 9.20 gr.pl., 10.20 vroolijk programma, 11.35

DE AVONTUREN VAN

WO-WANG EN SIMMY.
143. De

vliegmachine

raasde

ten waren er duidelijk bewegende
figuren in den gondel te onderscheiden. Sim en Wo-Wang ontdekten heel in de verte een streep
land; zij raapten al hun moed bijeen en sprongen uit het vlieg-

tuig

Nee

orgelconcert, 12.05 en 12.20 gr.pl., 12.50 en 1.30 het
Van Dame-septet, 1.50—2.20 gr.pl., 2.50 spel met muziek, 4.50 pianovoordracht, 6.35 viool, en piano, 7.20
gr.pl., 8.20 bont programma, 10.30 fragmenten „Cosi
jazzmuziek
fan tutte", opera (gr.pl.), 11.20—
(gr.pl.).
484 m.: 9.20 gr.pl., 10.20 Belgisch programma, 11.20
het Koninklijke koor „Roland de Lattre", 11.35 gr.pl., 12.05 pianovoordracht. 12.35 gr.pl.. 12.50 en 1.30
radio-orkest, 1.55—2.10 gr.pl.. 2.50 „Miss Helyett",
operette (3.45 —4.05 on 4.55—5.15 militair concert),
5.50—6.20 radiotooneel, 7.15 en 7.35 gr.pl.. 8.20 voor
soldaten, 8.50 cabaretprogramma. 9.35 radio-orkest
en soliste, 10.30 radio-orkest, 10.50 omroepdansorkest, 11.20—12.20 gr.pl.
Deutschlandsender, 1571 m.
7.35 omroeporkest, omroepkoren en solisten, 9.20
berichten, 9.50 Egon Kaiser's orkest, Joe Bund's
kwartet en solist (om 10.20 politiek overzicht), 11.20
berichten, hierna tot 12.20 nachtconcert.

MAANDAG 22 JANUARI 1940.
Hilversum I, 1875 en 414,4 m.
Algemeen programma, verzorgd door de A.V.R.O.
8.00 berichten A.N.P., gr.pl., 8.30 orgelspel, 9.00
winterpotpourri, 10.00 morgenwijding, 10.15 gr.pl.,
10.30 voor de vrouw, 10.35 ensemble Jetty Cantor,
11.00 voor de vrouw, 11.10 ensemble Jetty Cantor,
12.00 gr.pl., 12.45 berichten A.N.P., gr.pl., 1.00 Secco.
ön zijn ensemble en solisten, 2.00 gr.pl., 2.30 omroeporkest en solist (ca. 3.20 perskroniek), 4.30 discocauserie, 5.30 Puszta-orkest, 6.00 gf.pl., 6.15 de Twilight Seronaders. 7.00 pianovoordracht, 7.30 gr.pl.,
7.40 cyclus ~Nederlandsche volkskracht", 8.00 berichten A.N.P., mededeelingen, 8.15 concertgebouworkest, 9.20 radiotooneel, 10.05 A.V.R.0.-amusementsorkest en gi-.p1., 11.00 berichten A.N.P., 11.10—12.00
A.V.R.0.-dansorkest en gr.pl.
Hilversum H, 301,5 m.
N.C.R.V.-uitzending.

8.00 berichten A.N.P., 8.05 schriftlezing, meditatie,
8.20 gr.pl. (9.30—9.45 gelukwenschen), 10.30 morgendienst, 11.00 Christ. lectuur, 11.30 gr.pl. (12.00—12.15
berichten, om 12.30 berichten A.N.P.), 12.40 Stichtsch
salon-orkest en gr.pl., 2.00 reportage. 2.45—2.55 gr.pl., 3.00 kookpraatje, 3.30 Christ. liederen (opn.), 3.45
bijbellezing, 4.45 gr.pl., 5.15 kinderuur, 6.15 gr.pl., 6.30
vragenuur (7.00—7.15 berichten), 7.45 gr.pl., 8.00 berichten A.N.P., herhaling 5.0.5.-berichten, 8.15 orgelconcert, 9.00 exegetische causerie. 9.30 gr.pl., 10.00
berichten A.N.P., actueel halfuur. 10.30 Revida-scxtet
en gr.pl., 11.35 gr.pl., ca. 11.50—12.00 schriftlezing.
Engeland, 391 en 439 m. (Na 6.20 n.m. ook 342 m.).
12.20 BBC-Northern orkest, 1.05 populair concert,
1.20 berichten. 1.30 radiotooneel, 2.00—2.20 orgelspel. 3.20 BBC-llaniionie-orkest, 3.50 cello en piano,
4.20 berichten, 4.35 BBC-theaterorkost, 5.20 kinderhalfuur, 5.50 Walford Ilyden's orkest, 6.20 berichten,
6.35 radiotooneel, 0.55 BBC-zangers, 7.20 mededeelingen, 7.40 kampconcert. 8.00 „The artist in the Witness Box", discussie, 8.20 variété, 9.20 berichten, 9.35
causerie „The need for steadfastnoss", 9.50 BBCorkest, 10.35 programma gewijd aan IJsland, 11.20
Phil Cardew en zijn Band, 12.05 declamatie, 12.20
12..'i5 berichten.
Radio-Paris, 1648 m.
12.05 cellóvoordracht, 12.20 Raymond Legrand's
Jazzorkest, 1.05 pianovoordracht, 1.35 zang. 2.00 gr.pl.,
2.05 en 2.30 vioolvoordracht, 3.20 orgelconcert. 4.20
radiotooneel, 4.50 pianovoordracht. 5.20 duetten. 5.35
het Parijsch blaaskwintet en soliste. 6.35 viool en
piano, 7.20 orkestconcert, 7.50 radiotooneel, 9.05 orkestconcert m.m.v. soliste, 11.05 radiotooneel, 11.35
zang, 12,05—12.20 Raymond Legrand's jazzorkest.
Keulen, 456 m.
5.50 omroeporkest, 7.40—8.50 gr.pl.. 9.30—9.50 omroeporkest en -koor en solisten. 11.20 Nedersaksonorkest, 1.15 muzikaal tussenspel. 1.35 populair concert. 2.45 muzikaal tusschenspel, 3.20 gr.pl., 3.55 zang,
piano en pianoduetten, 5.00 folkloristisch programma, 5.45 blaasmuziek, 7.35 gr.pl., 7.50 radiotooneel,
8.20 en 8.45 gr.pl.. 9.50—11.20 zie Deutschlandsender.
Brussel, 322 en 484 m.
322 m.: 12.20 gr.pl., 12.50 en 1.30 omroepdansorkest,
1.50—2.20, 5.55. 0.50 en 7.20 gr.pl.. 8.20 voor soldaten,
8.50 cabaretprogramma (ca. 9.20 gr.pl.), 10.30—11.20

—

met een ontzettende snelheid door
de lucht, doch het luchtschip bleek
nog sneller te zijn. De stip werd
steeds grooter en na eenige minu-

....

144. Eerst vielen ze met duizelingwekkende vaart omlaag, doch
eindelijk ontplooiden zich de parachutes. De roovers in het luchtschip verbeten zich van woede bij
het zien van die zwevende gedaanten. Simmy en Wo-Wang zaten in
doodsangst, daar ze nog maar
moesten afwachten, waar ze terecht zouden komen. Als ze met
hun valscherm in het water raakten, zouden ze hopeloos verdrinken,
want met al die riemen om was 't
onmogelijk te zwemmen.

omroepdansorkest.
484 m.: 12.20 gr.pl., 12.50 en 1.30 radio-orkest. 1.50
—2.20 gr.pl., 5.20 zang en piano, 5.50 gr.pl., 6.35 het
Van Hecke-kwartet,
0 voor
soldaten, 8 50 en 9.40 radio-orkest, 10.30 omroepkoor
begeleid door strijkorkest en orgel (met toelichting),
11 05- 11.20 gr.pl.
Deutschlandsender, 1571 m.

7.35 Barnabas von Géczy's orkest, 8.20 het Berlijnsch Philharmonisch orkest en solist, 9.20 berichten, 9.50 Otto Dobrindt's orkest (om 10.20 politiek
overzicht), 11.20 berichten, hierna tot 12.20 nachtconcert.
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lemma wij staan. Hier zijn twee mannen, die beiden
in zekere opzichten overeenstemmen met don aard
van djn moordenaar. Maar toch zijn do karakteristieken, ton opzichte waarvan zij niet den moordenaar overeenstemmen, niet dezelfde. Parrott sehijm
verband te houden met Julliberrie's graf. maar
schijnt geen verband te houden met de inbraak. Pettigrew is betrokken bij de inbrrak, maar schijnt
geen verband te houden met Julliberrie's graf. Maaide moordenaar moet bij beide betrokken zijn geweest,"

„Het beeft er alten schijn van," zei ik, „dat je al-

Door FRANK D. WESBURN

thans voorloopig zult moeten aannemen, dat die

beiden medeplichtig
bij don

64.
helpers
De diefstal is begaan door Crabbe of zijn
Pettigrew
Of
zelf.
door
Crabbe
zeker
bijna
-maar
een aandeel had in don diefstal, weten wij niet. Maar
dat
wij weten, dat hij toen samen deed mot Crabbe,
dat, indit samen doen hem verdacht maakte en
Crabdien Crabbe schuldig zon worden bevonden,
zaak zou
be's compagnon waarschijnlijk ook bij do Pettigrew
worden betrokken. Je ziet daarom, dat
involkomen past bij de motieven, die wij voor de die
eenige,
vastgesteld,
hij
en
is
de
hoohon
braak
daaraan voldoet.
..Maar die inbreker was in het bezit van do sleutels van Penrose on moet daarom of de moordenaar
zelf zijn geweest of een medeplichtige."
„Ja." gaf ik toe. „dat klopt allemaal als een bus
Maar het is ton slotte alleen maar een keten van
veronderstellingen."
„Niet hoolomaal." antwoordde hij. „Hot eompag
nonsehnp van Crabbe en Pettigrew is een feit, als
wij Millor's verklaring mogen aannemen. Er is dus
inderdaad roden tot verdenking togen Pettigrew;
zoo denk ik er althans over en Miller doet dat zeker Als ik me niet zoor vergis, stelt de hoofdinspec-te
teur alles in hot werk om Deodatus te pakken
krijgen. Maar je ziet voor wat een merkwaardig di-

zijn. Als je aanneemt, dat zij

moord betrokken zijn, is het dilem-

heiden
ma opgelost."
..Dat is volkomen waar," antwoordde hij. „Maar
hot zou een onderstelling zijn, die door niets geschraagd wordt. De twee mannen staan los van o!
kaar en er is geen duidelijk verband tusschen hen
niets dat er ook maar op wijst, dat zij elkaar zelfs
kend-n. Rn ik moet nogmaals zeggen, dat ik ervan
overtuigd ben. dat de moord het werk is geweest
van één man alleen"
„Dat lijkt inderdaad zoo te zijn," gaf ik toe, „maar
toch
"
Ik hield mijn woorden in. daar ik stappen boorde
op ons portaal Een oogenblik later gaf de tik van
den klopper op onze binnendeur de aankomst te ken
nen van een bezoeker. De wijze van kloppen ont-

hulde tevens zijn idmtitoit. Ik stond op. dood do
deur open, waarop de hoor Brodrihb binnon kwam.
die er mot glanzenden höogen hoed en zijn onbéris
pelijke jaquot uitzag om door een ringetje te halen
„Wel," zei hij, terwijl hij zijn hand opstak, „laat
ik u niet storen. Ik kom alleen maar even langs, ik
ben in twee of drie minuten weer weg."
..Maar waarom?" zei Thorndyke. ..Polton zal dadelijk het etm opdienen. Waarom blijf je niet en
luister het maal op met je kostelijke tegenwoordigheid?"
„Dat is allervriendelijkst," antwoordde Brodribb,

„en heel aardig gezegd ook. Ik zou het graag doen.
maar ik heb helaas oen afspraak. Ik ga wel oven
zitten om to zoggen, wat ik te zeggen heb. Van veel

belang is hot niet."
Bij zette zijn hoed voorzichtig op tafel en ging
toon voort:
„De voornaamste reden van mijn komst is do goode diensten in te roepen van den onvergelijkelijk m
'n
Polton. Ik heb 'n boel mooie oude eonsoleklok
erfstuk van mijn grootvader, gemaakt voor hom door
Earnshaw, waaraan ik bijzonder bon gehecht. Die
klok is van slag en ik durf haar niet toe te vertrouwen aan oen gewonen klokkemaker. Daarom
wilde ik Polton vragen om er eens naar te kijken.
Waarschijnlijk kan hij er wol het noodige aan doen.
■n zoo niet. dan woel hij wol een adresjë in Clerkenwell van iemand, die in staat is er voor te zorgen."
..Dool goed," zei Thorndyke „ik neem de'opdracht
namens hem aan. Hij zal er blij moe zijn, daar ben
ik van overtuigd, want hij houdt van een goed uurwerk en is bovendien gesteld op den eigenaar er-

—

van."

„Is hij op mij gesteld?" vroeg Brodribb. „Nu, dat
zou me pleizier doen. want ik heb do grootste bewondering on achting voor hem. Dat is dus afgesproken. Maar nu nog iets. Ik darht, dat hot jo wel
belang zou inboezemen te vernemen, dat ik inzake
do erfgenamen van Penrose een goed eind op streek
hen."
„Dat heb je vlug voor elkaar gekregen," merkte ik
ietwat verbaasd op.
„Och, ik wil niet zeggen, dat ik alles al geregeld
heb,'.' zei hij. „Dat zal pci\ werk van maanden zijn op
zijn minst, Maar do, hoofdzaken zijn voor elkaar.
Zoodra ik uw briefje kreeg mot do modedocling. dat
Daniel Penrose overleden is en dat zulks geschied
is op 17 October, ben ik aan het werk gegaan. Hot
was misschien was onkiosoh, omdat het lijk nog hoven aarde stond, maar ik houd er nu eenmaal niet
van tijd te verspillen. Dus plaatste ik dadelijk do
voroischte advertenties. Je moet weten, dat het heel
gemakkelijk was, daar ik een afschrift had van den

stamboom van Penrose. Daaruit bleek mij dadelijk
wie zijn naaste bloedverwanten waren, al wist ik
natuurlijk niet, waar ik hen vinden moest. Maar ik
was in staat namen en bijzonderheden op te diepen,
die waarschijnlijk de aandacht zouden trekken van
de betrokkenen. Inderdaad zijn er maar twee menschen, die er op aan komen en ik ben met beiden
in aanraking getreden. Zij zijn afstammelingen van
een zekere Elisabeth Penrose, een tante van Olivcr,
die getrouwd was mot zekeren Jolin Pettigrew. Wat
hun onderlinge betrekkingen zijn. ben ik vergeten,
maat- zij hooten beiden Pettigrew. Een hunner is
oen jong meisje, Joan geheeten, een aardig kind. arm
als een korkmuis, maar zeer zelfstandig en vlijtig.
Zij werkt voor haar brood en onderhoudt bovendien
zij is typiste bij den o ui of anderen
haar moedor
prof. De moeder is ook een keurige dame. Zij heeft
een betrekking gehad als zetjuffrouw van een of ander soort winkel, maar de eigenaar is failliet gegaan
on do zaak is gesloten. Hot is oen prettig idee, dat
die tweo aardige vrouwen een beetje geluk krijgen
in haar leven."
„Hebt u hen al ontmoet?" vroeg Thorndyke.
„Ja. zij verschonen twee dagen na de plaatsing van
de advertenties en ik mocht haar beiden op het
eerste gezicht lijden. Hot meisje, Joan. is goed hij en
heel modern
korte rokken, een pagekopje, enfin,
je weet het wel, maar toch mag ik haar. Het is a-n
goed kind en zij is klaarblijkelijk een goede dochter
geweest voor haar moeder."
„En de ander?" vroeg Thorndyke.
„De andere is een man. Dcodatus Pettigrew. Een
vreemde naam, vind je niet? Ik hoop, dat hij niet
zoo vreemd is, als zijn naam, maar ik twijfel er
aan. Joan en haar moedor kenden hem, maar zij
wilden heel weinig over hem loslaten. Zij ontweken
het gesprek over hem. Dat wekte bij mij hot vermoeden, dat hij hot zwarte schaap was van de familie. Maar wij zullen zien. In ieder geval gaat zij»
persoonlijkheid mij niet aan."

—
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'Wordt vervolgd.)

NIEUWE HOORNSCHE COURANT.

1940.

—

DE MOP VAN DEN DAG.

Postzegels als
propagandamiddel.
Een voordeelig zaakje
voor tante Pos.
LONDEN, Januari 1940.
Millioenen verzamelaars over de geheele we-

—

reld maken er onafgebroken jacht op
op de
kleine, rechthoekige, vierkante of driehoekige
gekleurde papiertjes, die de door de post bezorgde brieven versieren. Maar geeft men er
zich ook rekenschap van, dat zij tevens voor
propagandadoeleinden dienen?

Land- en Tuinbouw.

Koning Frederik VI van Denemarken bezocht eens
op een reis door Jutland de school van een klein
heidedorp. Aan het eind van de les nam hij zelf
het woord en stelde de vraag, wie de grootste koningen van Denemarken waren. Een Deensche jongen kent de voornaamste vorsten van zijn land en
dus waran de antwoorden bevredigend.
„Knut de Groote, Waldemar de Overwinnaar en
Christiaan IV."
De koning wilde nog weten, waarom dit de grootste koningen waren, toen een kleine jongen in den
hoek verlegen zijn vinger opstak.
„Jij weet er zeker nog een, mijn jongen?" vroeg
de koning.
„Ja, mijnheer de koning, Frederik VI!"

Waarschuwing van
Göbbels.

In de laatste jaren kan men rekenen, dat er ge-

middeld een 2000-tal nieuwe postzegels per jaar uit-

Het beslissende

jaar
komen. De verzamelaar, die zich geregeld in het
bezit zou willen stellen van alle nieuwe uitgaven,
binnengetreden.
zou over een flink kapitaal moeten beschikken om
iederen dag slechts een zestal zegels te kunnen kooPen! Er zijn verstandige verzamelaars, die protesten
LONDEN, 19 Jan.
laten hooren tegen dezen voortdurenden stroom van
Omtrent een redevoering, die heden door rijksminieuwe postzegels. Doch Tante Pos is doof aan dat nister Göbbels in Posen zou zijn uitgesproken, meldt
oor, in bijna alle landen. Zij gaat door met het drukReuter, dat de minister daarin o.m. gezegd heeft:
ken van de eene nieuwe serie na de andere. Zij weet,
„De Plutocratieën in Londen en Parijs zullen spoedat tientallen millioenen zegels

zullen

verhuizen

baar de albums der verzamelaars, zonder ooit dienst
te hebben gedaan. Deze postzegels brengen flinke
bedragen op aan den staat, die geen andere kosten
behoeft te maken dan het drukken. Ds meeste kooPers zullen zich er echter geen rekenschap van ge-

Ven, dat postzegels een machtig propagandamiddel
dan: is het niet reeds voorgekomen, dat
er een oorlog dreigde, omdat de eene staat zich
een deel van
gelukkig slechts op een postzegel!
een nabuurstaat toeëigende?
De propaganda, weike van een postzegel uitgaat,
Werkt onbewust in op den bezitter. De uitvoering is
tegenwoordig van dien aard, dat vele postzegels inderdaad kleme kunststukjes zijn. Men beziet ze met
Welgevallen, en onbewust werkt de propaganda
door, die gewekt wordt door de voorstelling op het
kleine stukje papier. Elke gelegenheid wordt aangegrepen om een serie herdenkingszegels uit te
geven. Deze zegels maken propaganda voor de sport,
Waarop zij betrekking hebben, en tegelijkertijd voor
het land, waar zij het licht hebben gezien. Deze wij*e van practische reclame voor eigen land en volk
wordt thans in bijna elk beschaafd land toegepast.
Op de in den loop van den oorlog dienstdoende zeSels wordt een opdruk aangebracht; deze zegels bedaren een historische herinnering. Zoo maakt de
filatelie propaganda op de meest uiteenloopende ge-

vormen. En

—

—

bieden.

De strijd ter zee.
Duitsche cijfers over Britsche verliezen.

BERLIJN, 19 Jan.

Het Duitsche nieuwsbureau meldt, dat de Britsche
koopvaardijvloot in de afgeloopen week buitenge-

woon

zware verliezen heeft geleden. Tusschen 12 en
18 Januari gingen, voor zoover bekend is, 13 stoomschepen en 5 patrouillevaartuigen verloren. De verliezen aan vernietigde vijandelijke tonnage, aldus
het bureau, beliepen 60.555 ton. Daaronder valt het
Fransche s.s. „Montaudan", dat 4191 ton mat. Met
inbegrip van de 22.000 ton van het zwaarbeschadigde
Canadeesche passagiersschip „Duchess of York" bedroegen de verliezen der Fransch—Britsche koopvaardij in deze week ruim 80.000 ton.
Bescherming der Engelsche visschers tegen
mijnen.

LONDEN, 19 Jan. (Reuter).

De admiraliteit heeft een nieuwen dienst ingesteld

Voor de verdere bescherming van de visschersvlooten
tegen mijnen, aangezien in een aantal gevallen visschers mijnen in hun netten hebben opgehaald met
hoodlottige gevolgen. Er is thans een aantal kleine
schenen uitgerust tot „vernietigingsschepen", welke
sPeciale netten hebben, die tusschen twee schepen
Voortgesleept worden. Achter in elk net bevindt zich
een lading ontploffingsmiddelen ; wanneer een zeker
aantal mijnen bijeengevischt is, wordt die lading tot
ontploffing gebracht, waardoor de mijnen worden

Vernield.

Zweedsch schip getorpedeerd.
gered.

—

De bemanning

STOCKHOLM,
19 Jan. (Zweedsch Tel. Ag.)'
—~
Volgens een bij de reederij ontvangen telegram is
bet Zweedsche s.s. „Pajala" (6873 ton), door een
duikboot zonder waarschuwing getorpedeerd en binhen 25 minuten gezonken.
Het schip, dat een lading graan aan boord had was
°P weg van Buenos Aires naar Zweden. De geheele
üit 35 koppen bestaande bemanning is in een Schotsche haven aan wal gegaan.
*.
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Deensch motorschip gezonken.

KOPENHAGEN, 19 Jan. (Reuter).
Het Deensche motorschip „Canadian Reefer" (1831
torO is ter hoogte van Kaap Finisterre (Spanje) ge-

blijkt, dat het schip is
getorpedeerd.
De bemanning van 26 koppen werd gered.

zonken. Uit nadere berichten

DENEMARKEN ZAL ZIJN NEUTRALITEIT
HANDHAVEN.

KOPENHAGEN, 19 Jan. (D.N.B.)
In het Folketing heeft de voorzitter hedenmiddag
Medegedeeld, dat door de meerderheid der partijen
e en motie van den volgenden inhoud was ingediend :
Het Deensche Folketing brengt tot uitdrukking, dat
Men het van alle kanten der Deensche bevolking er
°ver eens is, dat de neutraliteit des lands in stand
m oet worden gehouden en dat de middelen, waarmen beschikt om de vrijheid en onafhankelijkheid van Denemarken te handhaven en te verdedizoo noodig moeten worden gebruikt. Het Folke"ng zegt tevens de regeering zyn steun toe in den
arbeid voor dit doel.

over
gen,

dig genoeg merken, wat de plannen van Hitler zijn.
Wij hebben van den aanvang af verklaard, dat wij
niet met den aanval willen beginnen, omdat wij dezen oorlog niet wenschten. De meening van ons volk
moge verdeeld zijn over deze of gene kwestie, maar
wat de Engelschen betreft is er maar één meening,
n.1. vernietig ze.
Ik waarschuw u. d=t wü het beslissende jaar zijn

binnengetreden. Een dergelijk conflict eischt vele offers. Let is met a~ng<;iu.i .a um in een koude kamer
te zitten. Het is evenmin prettig om in de frontlinie te liggen en te moeten denken, dat de zaken
thuis slechter worden."
„Deze oorlog
is in
aldus vervolgde Göbbels
werkelijkheid een botsing tusschen de afgeleefde plutocratie en het nieuwe socialistische Duitschland. De
steriele plutocratie heeft ingezien, dat het geen stand
zou kunnen houden, als zich in het hart van Europa
een volk van 80 millioen verheft, dat is opgebouwd
naar de wetten van binnenlandsche orde en sociale
gerechtigheid. Eigenlijk hadden Londen en Parijs uit
dezen veldtocht moeten leeren, dat het militair en
politiek onzinnig is te velde te trekken tegen het rijk,
dat op militair en economisch gebied is voorbereid
op elk geval van nood.
Londen en Parijs hebben van den aanvang af het
doel gehad Duitschland te verbrokkelen en het Duitsche volk voor de politieke beslissingen in Europa
uit te schakelen. Zij hadden een tweede en slechter
Versailles in den zin. De oorlog is dus voor geheel
Duitschland een strijd voor het nationale bestaan.
Ook de pogingen der Fransch—Britsche plutocratie,
de schuld aan den oorlog op Duitschland te schuiven, moeten op de stelligste wijze worden afgewe'zen. Alle documenten over het uitbreken van
den oorlog bewijzen het tegendeel en wanneer documenten niet voldoende zijn, behoeft men slechts de
vraag te stellen : wie heeft den oorlog verklaard ?"

—

—

■

Göbbels zeide, dat Hitler den westelijken mogendheden de hand der verzoening heeft toegestoken. Het westen heeft steeds geantwoord
met een ijzig weigeren, een beleedigend zwijgen
en zelfs met hoon en verachting.
„Duitschland als land van arbeid, orde en socialen vrede is aangevallen door de chaotische machten
der internationale plutocratie. Deze plutocratieën zijn
de ondergang der menschheid van het avondland.
Niet het Engelsche of het Fransche volk is het rijkste
ter wereld. Over die volken regeeren een paar honder plutocraten, die de rijkste menschen op aarde
zijn. Zij hebben het grootste deel der wereld onder
hun controle: zij plunderen alle volken. Een der
hoofddoelen van den oorlog is het, daaraan voorgoed
een einde te maken. Tachtig millioen Duitschers
eischen de erkenning van de vitaalste hunner levensrechten, de steriele plutocratieën kunnen de verwezenlijking dier rechten ook door oorlog niet verhinderen. Een Engelsch mihister heeft dezer dagen gezegd, dat het Engelsche en het Fransche volk, anders
dan het Duitsche, jong zijn. Doch men behoeft slechts
de geboortestatistieken
toonen,
waar het verleden en
te bezien, om aan te
waar de toekomst ligt. In het afgeloopen jaar zijn in
Duitschland 300.000 kinderen meer ter wereld gekomen dan in Engeland en Frankrijk samen. Dit is ook
de reden waarom de Engelsche ophitsers het Duitsche volk en in het bijzonder het nat.-soc. regime
met helschen haat vervolgen. Het is geheel onjuist
vergelijkingen te treffen tusschen het Duitschland
van 1914 en dat van 1940. De militaire uitrusting van
Duitschland, de economische- en voedingsbronnen
zijn meer dan voldoende om den oorlog zegevierend
te doorstaan. Het vierjarige plan heeft een herhaling
van de Engelsche blokkade van 1914—1918 reeds bij
voorbaat tot ondoelmatigheid gedoemd.
De tegenstanders hebben over het Duitschland van
thans geheel verkeerde voorstellingen. De Duitschers
daarentegen streven er naar, den vijand geenszins te
onderschatten. Op het oogenblik houdt men zich te
Londen en Parijs bezig met
het oplossen van politieke raadsels.
Dat raadsel is, wat Hitler zal gaan doen. Nu eens
beweert men, dat Hitler, daar hij geen uitweg meer
zag, door middel van de neutrale staden, het Vaticaan,
Rome of Washington gepolst heeft, welke vredesmogelijkheden er bestaan. Een paar dagen later wordt
er gezegd, dat hij definitief tot het offensief heeft besloten.
Voor het Duitsche volk echter is er geen aanleiding
om op deze hysterische alarmberichten in te gaan.
Het ziet daarin slechts angstneurose der wereldparasieten. Het is ook niet de taak van Duitsche leiders
te reageeren op elk alarmbericht, waarmede Londen
en Parijs de wereld tot nervositeit trachten te brengen. Men zal daar vroeg genoeg ervaren, wat Hitler
aldus besloot
zal doen. Het grootse Duitsche volk
moet en zal in dezen strijd overwinde minister
nen."

—

—

DE BEVOLKING VAN ITALIë.
ROME, 19 Jan. (Stefani).
Blijkens officiecle gegevens bedroeg het geboorteoverschot over 1939 in Italië bijna 451.000, hetgeen
25.000 meer is dan over het voorgaande jaar.
Het aantal inwoners van het Italiaansche moederland bedroeg eind 1939 44.530.000.

WEDEROM EEN ERNSTIG SPOORWEGONGELUK.
FEANBGRILWOSKCH2VE0NRMAMDE UNITIEFABRICAGE.

LONDEN, 19 Jan. (Havas.)
minister voor de oorlogsvoorraden Leslie Burheeft vandaag te Birmingham een rede gehouden,
a arin hij o.m. zeide, dat het aantal firma's, dat aan
?15e fabricage van munitie werkt, in drie jaar tijds
gestegen van 12 tot ongeveer 2000.
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NIEUWSBLAD VOOR WEST-FRIESLAND.

BERN, 19 Januari (Havas).
Gistermiddag is een personentrein op een goederentrein ingereden. Vijf personen werden gedood en
tien ernstig gewond. Voorts werden nog verscheidene personen licht gewond.
Dit is het elfde ernstige spoorwegongeluk in
Duitschland of in de bezette gebieden sedert 4 November.

HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ
VAN LANDBOUW.

's-GRAVENHAGE, 19 Januari.
Dezer dagen vergaderde het hoofdbestuur en het
dagelijksch bestuur der Hollandsche Mij. van Landbouw.
De voorzitter opende de vergadering en heette in
het bijzonder de nieuwe leden van het hoofdbestuur
hartelijk welkom, terwijl hij een woord van dank
en waardeering uitsprak tot hen, die per 1 Januari
j.l. zijn afgetreden.
Spr. stond vervolgens stil bij hetgeen in het afgeloopen jaar door de maatschappij werd verricht en
de moeilijke omstandigheden, waarin de landbouw
zich de laatste jaren bevindt.
Miltvuur.

De vergadering nam kennis van een zeer deskundige uiteenzetting, welke omtrent het voorkomen
van deze ziekte werd gegeven en besprak vervolgens
alle mogelijkheden, welke aanwezig zijn om de schade van de getroffenen te lenigen. Besloten werd deze
aangelegenheid grondig in studie te nemen, teneinde zoo mogelijk nader stappen te ondernemen.
De positie van de veehouderij.
Met voldoening werd kennis genomen van de gedragslijn, welke de 3 centrale landbouworganisaties
en de F.N.Z. ten aanzien van het veehouderijvraagstuk zullen volgen. Door den F.N.Z. zal n.l. een rapport worden opgesteld, waarin het geheele zuivel- en
melkvraagstuk zal worden bekeken, bezien onder de
zo snel gewijzigde omstandigheden, welke mede tengevolge van de maatregelen, welke Engeland ten
aanzien van de rantsoeneering van de boter in het
binnenland heeft genomen, zijn ontstaan.
Besloten wordt dit rapport af te wachten en op
grond daarvan zoo krachtig mogelijk stelling te nemen om op verbetering van de positie van de veehouderij aan te dringen. Juist waar men de huidige
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situatie onhoudbaar acht, meende men geen middel
onbeproefd te moeten laten om op een snelle verandering van het geheele beleid ten aanzien van de
zuivel- en melkvraagstukken aan te dringen.
Aardappelregeling.

Ten aanzien van de stimulecrende werking op de
prijzen der aardappelen, tengevolge van de huidige
regeeringsaankoopen, stond men nogal sceptisch.

Voorts zullen enkele bezwaren worden kenbaar gemaakt tegen eenige details van deze maatregelen.
O.a. wat betreft de maten e.d. Ook zal men de aandacht vestigen op de moeilijkheden, welke zullen
ontstaan indien men niet reeds spoedig voorzieningen treft t.a.v. de garantieregeling, welke zal gelden
voor de aardappelen, welke op 1 April nog aanwezig
zullen zijn.
Verder achtte mon het voor de toekomst gewenscht, dat de teeltheffing voor aardappelen gehandhaafd blijft, omdat men o.a. hieraan te allen
tijde eon argument kan ontleencn om dit product
middels het stellen van een dcnaturatietcealag te
steunen. Aan den anderen kant verdiende het naar
de meening van de vergadering aanbeveling om een
dergelijken regeeringsmaatregel te koppelen aan een
kwalitatieve verbetering van het product. In verband hiermede zal aan het K.N.L.C. worden voorgesteld om te bevorderen, dat aan diegenen, die goedgekeurd pootmateriaal gebruiken, een premie wordt
gegeven op de teeltheffing van b.v. / 20. per H.A.
Op doze wijze werkt men niet alleen in het belang
van den boer, doch eveneens komt zulks de voedselvoorziening in het algemeen ten goede.

—

Eenheid op het keuringsgebied.
Met het oog op de ontwikkeling, welke momenteel
in het keuringswezen bestaat, achtte de vergadering
hot dringend gewenscht, dat binnen den kortst mogelijken termijn, teneinde zooveel mogelijk ongelukken te voorkomen, een beslissing ten aanzien
van de verdeeldheid, welke momenteel bestaat,
wordt genomen. Nogmaals zal worden aange"drongen
in deze zoo spoedig mogelijk een beslissing te nemen.
Nadat nog tal van urgente kwesties ter tafel kwamen, sloot de voorzitter de vergadering.

Wintersche kwalen? Dan Mijnhardtjes halen!
Bij Griep, Koorts, Kou, Rheumatische pijnen, Spit, Pijnlijke ledematen, Ziek en hangerig gevoel.
De echte zijn niet rond, maar hartvormig. 12 stuks 50 cent, 2 st. 10 cent. Bij Apoth. en Drogisten.

De noodtoestand te Andijk.
S.O.S. van het gemeentebestuur.
In verband met den noodtoestand te Andijk
is door het- gemeentebestuur een adres aan den
Minister van Sociale Zaken gericht, waaraan
wij het volgende ontleenen:
Naar ons bekend hebben de tuinbouworganisaties
in deze gemeente zich in den loop van het vorige
jaar tot de Regeering gewend, met het verzoek om
hulp te verkrijgen voor de instandhouding van
hunne bedrijven. Tot heden is, zijn wij juist ingelicht, op hei verzoek nog geen beslissing genomen.
Hoewel diverse agrarische producten gesteund
worden, is de ontvangen steun door ingezetenen
zeer gering geweest. Zoo werd aan steun uitgekeerd
/ 6.000.000.—, waarvan aan tuinbouwers in deze
gemeente ten goede kwam
1700.—. Hieruit blijkt,
dat de ingezetenen practisch nimmer eenigen steun
hebben genoten. Natuurlijk als gevolg van het feit
dat in deze gemeente van de gesteunde producten
zoo goed als niets werd verbouwd.
Teneinde uwe Excellentie een inzicht te geven
van de zeer groote financieele moeilijkheden, achten
wij het noodig een overzicht te geven van de bedrijven in deze gemeente.
Zooals uwe Excellentie bekend zal zijn worden
in deze gemeente in hoofdzaak geteeld tuinbouwzaden, aardappelen en bloembollen.
Alhier worden sedert tientallen van jaren
tuinbouwzaden
opbrengst
tot voor een achtverbouwd, waarvan de
tal jaren terug, steeds loonend is geweest. Gedurende die acht jaren was de prijs van de tuinbouvvzaden,
mede als gevolg van da exportmoeilijkheden, zoodanig, dat de exploitatiekosten niet werden gedekt.
Daarbij deed zich het feit voor. dat verschillende
groote bedrijven in de polders zich ook gingen toeleggen op de teelt van tuinbouwzaden, welke voor
export waren bestemd. Het opmerkelijke hierbij was,
dat die groote bedrijven, wat hun te gebruiken zaaizaad betrof, waran aangewezen op het geselecteerd
zaaizaad uit deze gemeente. Het spreekt vanzelf
dat de uitbreiding van de oppervlakte voor zaadteelt door de groote bedrijven, gepaard gaande met
exportmoeilijkheden, op den prijs een funesten
invloed had. De instandhouding van de tuinbouwzaadteelt in deze gemeente is. zal over voldoende
geselecteerd zaaizaad kunnen worden beschikt, naar
onze meening van groot belang.
De aardappelcultuur
is in deze gemeente verre van onbeteekenend. Voornamelijk worden eigenheimers verbouwd welke
vóórgekiemd zijn. Als gevolg van deze vóórbehandeling kunnen deze tot de vroege aardappelen gerekend worden; de rooitijd hiervan is de tweede helft
der maand Juni en de maand Juli. In verband met
de steunmaatregelen der regeering van de vroege
aardappelen is bepaald, dat de voorgekio.mde eigenheimers tot do late aardappelen gekwalificeerd werden, tengevolge waarvan de rooitijd is verplaatst tot
in Augustus. Wijl tot heden steeds ingaande 15 Juli
de minimumprijs werd opgeheven, was voor deze
soort aardappelen bijna nimmer een loonende prijs
te verkrijgen. Wel werden tusschen 15 Juli en 1 Aug.
een beperkt aantal rooivergunningen verleend, doch
als regel vond op 15 Juli bij de opheffing van den
minimumprijs een prijszinking plaats. Voorts wordt
nog een zeer kleine hoeveelheid eigenheimers voor
15 Juli gerooid, doch deze werden dan verbouwd op
een vroege aardappelteeltvergunning. Deze teeltvergunningen zijn in deze gemeente sporadisch en
beperken zich tot zeer kleine oppervlakten.
Als de kurk waarop de tuinbouwbedrijven de laatste jaren hebben moeten drijven, al was het dan ook.
dat de tuinders over zeer kleine inkomsten beschikten, zijn
de bloembollen
te beschouwen. Deze cultuur bepaalt zich tot den
verbouw van tulpen, gladiolen en z.g. „bijgoed".
Niettegenstaande de teeltregeling van de vroege
en de late tulpen is de financieele uitkomst over
1939, tengevolge van de ingetreden buitengewone
omstandigheden, zeer slecht en zeer belangrijk minder dan over 1938. Als gevolg van die omstandigheden werd door de regeering besloten de beplante
oppervlakte voor 1939/1940 te stellen op 50 pet. van
die over 1938/1939. Door deze bepaling moest zeer
veel plantgoed worden vernietigd, waarvoor geen
vergoeding werd uitbetaald. Mede in verband met
de oorlogsomstandigheden waren de exportbelemmerincen zoodanig dat zeer weinig kon worden uitgevoerd. Een zeer groote partij moest worden verwerkt tot veevoeder.

’

De financieele rest H ten van de gladio'enverbouw
waren zeer slecht: de geheele producie is zoo goed
als waardeloos. De geldelijke opbrengst van dit
product is niet hooger te stellen dan 15 pet. van die
over 1938.
Van het bijgoed noemen wij in de eerste plaats
de irissen, weike waardeloos zijn en in de tweede
plaats de leliën, een product van eenige beteekenis.
De productie is hiervan- zeer gering geweest, tengevolge van ziekte, ontstaan door de strenge vorst in
December 1938.
Een rampjaar voor den tuinbouw.
Heeft de tuinbouw, welke de eenige inkomsten
dezer gemeente is. in de laatste jaren geen of zeer
geringe inkomsten gehad, het jaar 1939 is een rampjaar geworden. Zeer vele tuinbouwers hebben geen
middelen meer noch kunnen die verkrijgen; de
armoede heeft haar intrede gedaan in de gezinnen
waarvan het gezinshoofd en kinderen, die niet meer
leerplichtig zijn. alle dagen lang en hard werken om
toch nog te trachten in hun levensonderhoud te
voorzien. Niettegenstaande de achter hen liggende
zorgelijke jaren houdt de hoop op beter hen op het
bedrijf.
De tuinbouwers, vooral zij die met arbeiders werken, beschikken niet meer over voldoende middelen
om hunne bedrijven, zij het ook in bescheiden mate,
wederom in cultuur te brengen.
Teneinde te voorkomen dat de bedrijven geheel
verwaarloosd worden, dan wel verlaten worden, is
het dringend noodig naar middelen uit te zien, welke
bevorderen dat de bedrijven in tact worden gehouden, hetgeen zonder eenige twijfel mede een landsbelang moet worden geacht.
Wij hebben steeds de behartiging van deze zaak
overgelaten aan de plaatselijke bedrijfsorganisaties,
doch waar hunne actie tot heden geen positief resultaat heeft gehad, meenen wij dat het nu op onzen
weg ligt pogingen in het werk te stellen een steunregeling voor den tuinbouw in deze gemeente te
verkrijgen.

Het is op grond daarvan, dat wij uwe Excellentie
den noodtoestand in deze gemeente op de hoogte
meenen te moeten brengen teneinde te voorkomen
dat de tuinbouw in deze gemeente geheel ten gronde gaat.
Wij meenen, in verband met het vorenstaande, met
vrijmoedigheid deze zaak bij uwe Excellentie aanhangig te mogen maken en hebben ons ernstig afgevraagd op welke wijze niet alleen de tuindersgezinnen, maar ook de tuindersbedrijven kunnen worden
geholpen. Mede achten wij een steunregeling voor
den tuinbouw alhier van belang voor de in de bedrijven tewerk gestelde arbeiders, die thans voor een
tamelijk gedeelte van het jaar in de werkverschaffing of de steunregeling zijn opgenomen.
Dit laatste is niet het gevolg dat voor die menschen
fteen arbe'd aanwezig is. doch dat de tuinbouwers
geen middelen hebben om de loonen, zooals deze
door den regeeringsarbiter zijn bepaald, te betalen.
Vaststelling door den arbiter heeft plaats gehad niet
wijl de tuinbouwers oordeelen dat het door de arbeidersorganisaties verlangde loon te hoog was, maar
dat de uitkomsten der bedrijven de laatste jaren zoodanig waren, dat de gevraagde loonen niet konden
worden opgebracht en de reserves, in gunstige jaren
gevormd, verbruikt waren.
Naar wij vernemen zijn de besprekingen tusschen
de werkgevers en werknemersorganisaties inzake de
bepaling der loonen voor 1940 uitgesteld, zulks in
verband met de onmogelijkheid een loon te bepalen,
hetwelk redelijkerwijze voldoende is voor een normaar arbeidersgezin.
Het gevolg van dezen toestand is dan ook dat alleen
in den plant- en oogsttijd de hoogst noodige arbeiders
werk kunnen krijgen, tengevolge waarvan mede de
scholing in het gedrang komt.
In verband met vorenstaande wordt door het gemeentebestuur aan den minister voorgesteld
een steunregeling voor de tuinbouwers
in het leven te roepen, speciaal voor hen, die niet
in de steunregeling voor kleine tuinders worden
opgenomen. Op welke basis deze steunregeling zou
kunnen worden geschoeid, wordt in het adres
breedvoerig ontvouwd. Aan het slot van het adres
wordt nog een overzicht gegeven van
de daling der Inkomens
van de gemeentenaren, dat wij hieronder laten
met

volgen:

Staat van inkomsten over verschillende jaren.
Gemiddeld
Bedrag
bedrag per
Aantal
Jaar aangeslagenen zuiver inkomen aangeslagene
1930/1931
1145
2.249.000.—
19G4
1931/1932
1046
1658
’1.734.000.—
1932/1933
1398
721
’1.008.000.—
1933/1934
426
605.000.—
1421
1508
1934/1935
357
538.000.—
529.000.—
1490
19351936
355
1489
487.000.—
1936/1937
327

’
’’’
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DE FINSCHE OVERWINNING OP DE RUSSEN.

De

overwinning van

de Finsche troepen

op

de 44ste Russische divisie aan het front van
Suomussalml leverde een enorme hoeveelheid
oorlogsmateriaal op. Een overzicht van een
gedeelte van het slagveld, waar de vijand

een gevoelige nederlaag leed

Door de hevige koude der laatste dagen is de toren van de voormalige
Urechtscha bakkerij .De Korenschoof kromgelrokken, hetgeen voor de
naaste omgeving gevaar oplevert. Eenige arbeiders hebben zich beschikbaar
gesteld voor het riskante sloopingswerk

Van de winkels In de nabijheid der
kruitfabriek in Waltham Abbey te
Londen, waar een ernstige ontploffing
eischte,
verschillende slachtoffers
werden de ruiten vernield.
Een der

—

gehavende etalages wordt met planken
afgedekt

Een werk van barmhartigheid. Een der
constables van Stockholm ontfermt zich
over een Finsche kleine, die met een
kindertransport in de Zweedsche hoofdstad arriveerde
-■"

-

De winter
De ruiter in de sneeuw.
spaarde ook de martiale figuren niet,
die onbewegelijk de wacht houden
boven het moderne stadsgewoel

Paul Keres bij den rondgang langs de borden tijdens de groote simultaan séance welke met dr. Euwe en verschil ende
andere schaakmeesters Vrijdagavond voor 300 militairen „ergens in Nederland" werd gegeven

vmmruiü

met de reddingbooten is een der voornaamste onderdeelen van de opleiding der jonge Engelsche
De adspirant zeelui bij hun taak aan boord van het trainingschip „Vindicatrix"
koopvaardij-matrozen te Gravesend
onder het waakzaam oog van den instructeur

Oefening

-

Koningin Elizabeth van Engeland inspecteert een Schotsch regiment tijdens het bezoek van
het Britsche koningspaar aan een militair kamp in het Zuiden des lands

Op
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NIEUWE HOORNSCHE COURANT.

Coöp. Boerenleenbank

een druk kantoor kan geworden een accuraat

Boekhoodßr(siei)

Wijdenes.

te werken.

ruiling
Noordholl. Noorderkw.
Brieven 119 Boekh. MULDER,

Coöp. Boerenleenbank

Soesterberg.
t

AVENHORN.

Zr. C. Neele»

Abbekerk-Lambertschaag

Ringsteken

HET BESTUUR.

naar

IJSCLUB
Bij mooi weer Zondagmiddag

Vanag 1 Jan. 1940 wordt vermet referenties, godsverlangd salaris onder goed voor spaargelden 3K%, voor
"o, 887 bureau van dit blad.
voorschotten, hypotheken en debet
in rekening-courant wordt 4% beDpl. sergeant inf., gelegerd Soes- rekend. Creditrente in rek.-courant 3%. Voor coöp. vereenigingen
terberg, wenscht

Brieven
dienst en

NIEUWSBLAD VOOR WESTFRIESLAND.

Steeds 2 verlichte banen.

WIJZIGÏNGRENTE

*n het bezit van diploma of practische ervaring. Gewoon zelfstandig

—

voor paren.

HET BESTUUR.

Voorloopig Bericht:
HOORN.
Notaris KERKHOVEN
TE HOORN,
zal op Donderdag 22 Februari 1940,

's avonds om 7 uur in het café „De
Witte Engel"
PUBLIEK VERKOOPEN:
door alle geaccrediteerde makelaars:
Gemengde Zangvereeniging
het landbouwbedrijf aan den Gelin de spaarbankboekjes zal plaats
deloozeweg te Hoorn, groot 4.42.80
hebben op:
Dinsdag 23 Jan. van 7—9 uur H.A.
Eigendom van den heer P. KOK
Schellinkhout.
n.m. (namen beginnende met A—
Jz.
E);
Donderdag 25 Jan. van 3—5 en
van
uur n.m. (F—R);
Vrijdag 26 Jan. van 3—6 uur
n.m. (overigen).
op ZONDAG 28 en
Voor elk niet ter controle aanDINSDAG 30 JANUARI 1940.
geboden boekje kan 25 cent boete
O.a. operette
worden geheven.
te BENNINGBROEK,
HET BESTUUR.
op
zal
Woensdag 31 Januari 1940,
's avonds 7 uur, in de herberg van
den heer RENTENAAR te Opmeer
PUBLIEK VERKOOPEN:
Een perceel weiland en bouwland
aan den weg van Opmeer naar den
Lagenhoek, kadaster Sectie B no.
27, groot 84 aren 80 centiaren.
door Fanfarecorps
Te presenteeren in 2 deelen en
Voor bijschrijving van rente in in combinatie.
spaar- en rek-courantboekjes houdt Eigendom van de Ned. Herv.
de kassier zitting op
OPPERDOES,
Gemeente te Opmeer.
Vrij van pacht te aanvaarden
MAANDAG 15 JANUARI 1940
met medewerking van
bij de betaling der kooppenningen.
voor belanghebbenden te W.-Blokker en de Bangert;
DINSDAG 16 JANUARI 1940
voor alle overigen, telkens van 9op DONDERDAG 25 JAN. 1940. .12 en 2-5 uur.
Inlevering van boekjes is verDe Cand.-notaris
Zondag 21 januari a.s. komt plicht.
Namens het bestuur,
G. BOOT, kassier.
plaatsvervanger van Notaris C. D.
BREEBAART te Hoorn, zal op
Aanvang 2 uur.
Dinsdag 23 Januari 1940, des voormiddags 10 uur, in café „De
Vriendschap" te Bobeldijk, ten
verzoeke van de Erven mevr. wed.
D. BROER,
i
BERKHOUT.
PUBLIEK VERKOOPEN:
Den geheelen huishoudelijken inHet Bestuur maakt bekend, dat boedel, hoofdzakelijk bestaande uit:
zitting voor bijschrijving van rente gouden en zilveren voorwerpen,
in de spaarbankboekjes en rek-cou- tafels, stoelen, kasten, radiotoestel,
rant zal plaats hebben op:
theetafel, glas. en aardewerk, le-'
Dinsdag 23 Jan., dikanten, veeren bedden met toeJan.,
Maandag
22
van
en Woensdag 24 Jan. a.s., van 9—12, behooren, waschtafel, kleeden en
I—4.
hetgeen verder te voorschijn zal
leder spaarder of rek-couranthou- worden gebracht
°P DINSDAG 23 JANUARI 1940, der is verplicht op straffe van ’l.—
's avonds 7.30 uur,
boete zijn boekje aan te bieden.
HET BESTUUR.
ten huize van den heer A. Winkel.
Spreker de heer

Ged. Zieken- en Kraamverpleegster,
Westersingel, HOORN, Telef. 297.
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Bijschrijving
van de rente

„POLYHYMNIA",

Uitvoeringen

„Malle Geert".
NA AFLOOP BAL.

Concert

opmeerT"

Notaris NOOT

lOPEL

Coöp Boerenleenbank!
te Westerblokker

VRACHTTRUCKS

„TAVENU"

Duo Wi-Jo en
Loeki Tap

EN

Boelhuis Bobeldijk. UIT

J. v. d. Brink en zn bond

Coöp Boerenleenbank

„Berkhout II"

Oosthuizen

■————

Openbare Vergadering

Lange
J. de onderwerp:

TE KOOP GEVRAAGD een

v.h. N. Hoistede-Stolk.
Aangesloten bij de

Modevakscholen in

Vereen, van

Nederland.
Koninklijk goedgekeurd.

Opleiding voor:
costumière, coupeuse, leerares.

Speciale damescursussen.
Goedkoope cursus voor meisjes
beneden 16 jaar.
Inlichtingen:
Maandags en Donderdags.

Groote
Aan

—

—

Makelaar W. POOL

Blijspel in 4
door Henk
denkt,
overwint" van Koog a. d. Zaan.
door de tooneelver. „Wie

bestuur maakt bekend, dat
°P Dinsdag 23 Januari en Woensdag 24 Januari 1940, telkens van
l -30 tot 5 uur,

Entree 75 cent plus belasting.

'

C.

IVoor
SCHERMER

TECHN. BUREAU’ KRUL,
KRUISSTRAAT 17
— TELEF. 427 —

HOORN.

—

::

W
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'

.
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vindt U een compleet Eng. Salon en Huiskamer
voor onderstaande prijzen: 4 Eng. clubjes met bijpassend
tafeltje ’43.50, 55.—, 65.—, 75.—; 1 Eng. dressoir, groote
maat, 1 schuiftafel, 2 fauteuils, 4 stoelen met zwaren bolpoot en steekwerk ’lBo.—, 200.—, 215.—, 240.—; 4 Eng.
zware clubs, geheel voorveerend, zuiver wollen moquette
en bijpassende tafel, tegen reclameprijs, ’l3B—, 145.—,
160.—, 195.—; Eng. theemeubels ’22.—, 24.50, 26.—, 30.—;
4 eiken clubjes met bijpassend tafeltje ’4B.—, 58.—, 65 ,
70.—; 1 eiken dressoir, 1 schuiftafel, 2 fauteuils, 4 stoelen,
moquette naar keuze, 59.50, 64.—, 70.—, 75.—, 85.—, 90.—,
92.50,—, 98.—, 110.—, 135.—; 2 zware clubs, diep en geheel
voorveerend, en 4 stoelen met rugstoffeering ’60.50, 80.—,
85.—> 95.—, 110.—.
Beleefd aanbevelend,

BB■ (ISnamifcayiß
I
«■
tisTiiumiai

TELEFOON 297

TE HUUR:
Ruim twee hectaren prima tuingrond,
mm

—-—

ERGENS IN NEDERLAND

INCASSOBUREAU SLEUTEL
HOORN

RADIO

Wij hebben hier een reuzensorteering PHILIPS en WALDORP.
De Waldorpradio, een toestel, dat iedereen bekoort, is alleen bij
ons verkrijgbaar.
VRAAGT GRATIS INLICHTINGEN EN DEMONSTRATIE.
Nog een aantal gebruikte toestellen ruimen wij op tegen
ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN.
STOFZUIGERS met garantie 16.50.

Vlugge afrekening.
De laagste incassotarieven- Speciale stadscondities.
Eigen personeel voor Noord-Holland.

8

Boer.

Electro Technisch Bureau Krul

Laten incasseeren door ons kantoor houdt in, gebruik
maken van een oud betrouwbaar adres.

WESTERSINUEL 6

NIEUWSTRAAT 2, MEDEMBLIK.

Cursussen in patroonteekenen, maatknfppcn en naaien van alle
voorkomende kleedingstukken.
Voor dames naaisters een SPECIALE CURSUS van 3 maanden.
Opleiding voor Costumière, Coupeuse, Leerares.
Op al onze cursussen krijgt U grondig onderricht.
BOEKHOUDINGEN,
Vraagt prospectus.
Club- en privélessen.
BELASTINGRECLAMES,
dagelijks. Voor Medemblik Maandag en Donderdag.
voor
Hoorn
Aangifte
SUCCESSIE-AANGIFTEN e.d.
Directrice,
Kantoor dagel. (niet Dinsdags)
J. M.
de
9—l uur.
(Afspraak dringend aanbevolen.)

8 uur.
dag
uitvoering.
loting.
den
der
Om
12
uur
op
Plaatsbespreking

bestuur voornoemd,
J. DE BRUIJNE directeur.
P. VISSER Jz., secretaris.

y

GR. OOST 12, HOORN.

Na afloop BAL. Aanvang

Het

Het

Mode-Academie voor Dames en Meisjes

Hand"
„De Reddende
Bakker,
bedrijven,

te Opperdoes.

*al worden gehouden voor de jaar"jksche controle der spaarboekjes
€n
het bijschrijven der rente.
Zie verder aanplakbiljetten.

■

Ged. Turfhaven 27-29, Telef. 258,
HOORN.

op ZONDAG 21 JANUARI 1940,
in de tooneelzaal van „HET WAPEN VAN MEDEMBLIK".
Opvoering van:

Coöp Boerenleenbank

Tandarts Ackema

Accountantskantoor
J. ROSELAAR

te HOORN,
zal op Woensdag 24 Januari 1940,
's avonds 7 uur, voor den heer A.
KOELEMAY, in het café van den
heer BRANDER te Oudendijk,
PUBLIEK VERKOOPEN:
Een huis met schuren, brongasinstallatie, erf en tuingrond te
Laag-Schardam, groot 21 aren 25
ca.
Te aanv. bij de betaling.

Uitvoering

hetzelfde adres patronen naar
maat en pasklaar maken.

ZITTING

1

MEDEMBLIK

Hoorn.

———

compleet, met gouden ijzer, liefstt
pa. „DE SPOORKLOK", VEEMARKT, HOORN.
met oud-Hollandsch costuum.
Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 1.30—4 u.
Brieven met prijs aan J. A.
Bekende tarieven.
MUTS, Nieuwe Niedorp.

Tooneelver. „Hierna Beter"

Directrice M. ARZONI.
Noord 54

Hollandsen!! Kap,

Laag-Schardam.

Zij, die iets te vorderen hebben
van, verschuldigd zijn aan, of borgtochten onder zich hebben ten
laste van mejuffrouw
GESINA RIDDERIKHOFF,
gewoond hebbende te Hoorn en aldaar overleden op 2 Januari 1940,
worden verzocht hiervan opgave
te doen vóór 25 Januari a.s. ten
kantore van
Notaris H. J. J. VERHOEFF,
te Avenhorn.

HOORN

________-^___

Landbouw en Maatschappij

Oproeping,

6
'VEEMARKT
________________ Tandheelkundige kliniek

CENTRUM-GARAGE
TELEFOON 93

Benningbrcek

MODE-VAKSCHOOL

’

EVERTS,

J. HAS

met als
ZONDER STRIJD GEEN RECHT.

LUXE fS^Th&'ü,^
VOORRAAD
| «^, -

SCHERMER

ruime woning met grooten kelder, twee steenen schuren en
tuinspoor, gunstig gelegen aan den Draafsingel nummer 2 te
Hoorn, eigendom van den heer N. VEEKEN, Voorhelmstraat 7,
Haarlem.
Te bevragen bh' notaris S. J. J. LUIJCKX te Hoorn. Kantoor:
Kleine Noord 35, telefoon 22.

’

Lekker en niet duur.
&

|

H. HAVIK & Co.,
GROOTE OOST 2 en KAASMARKT 7

—

TELEFOON 431.

Uit West-Friesland.
WIERINGERMEERDIRECTIE ZET HET WERK
GEHEEL STOP.
Gistermorgen is door de vele sneeuw bij de „Cultuur" zoowel als „Staatsbosch" het werk geheel stopgezet tot nadere aankondiging, meldt de Schager
Crt.

ANDIJK.
Overgedaan.

De heer A. Deurloo te Hoorn heeft zijn woonhuis,
winkel en werkplaats alhier verkocht aan den tegenwoordigen bewoner, den heer A. v. Zanten.

ZWAAG.
Begin van brand.

Gisteren ontdekten voorbijgangers een begin van
brand in de schuur van den expediteur J. Nierop.
Deze had zijn auto met zakken en een deken behoorlijk afgedekt tegen de kou en deze nu waren
in brand geraakt. Door de groote rookontwikkeling
kon men niet dadelijk den vuurhaard ontdekken,
maar spoedig daarop was het brandje met een paar
emmers water gebluscht.

Weer in veilige haven.

De „Holland” en de „IJssel” vanmorgen
te Amsterdam aangekomen.—Alles wel
aan boord.
AMSTERDAM, 20 Januari.
Vanmorgen om kwart voor drie kwam het convooi, bestaande uit de sleepbooten „Daniël Goedkoop" en „Wilhelmina Goedkoop", en de beide
schepen van de reederij Koppc, de „IJssel" en de
„Holland", in zicht van de Oranjesluizen af. Reeds
vroeg in den avond had men van Marken uit de
schepen waargenomen en om half tien zag de vuurtorenwachter van Durgerdam den schijnwerper
van de „Daniël".
Met spanning werd uitgezien naar de vordering
van de schepen, want het was bekend, dat juist
het laatste gedeelte van den terugtocht uiterst
zwaar zou zijn, daar de vorst en de wind hadden
samengewerkt om een koek van gemiddeld zestig
centimeter dikte over het water te leggen.
Omstreeks middernacht circuleerde, het bericht,
dat de schepen tusschen het ijs zouden overnachten
en bij het opkomen van de zon de reis zouden voortzetten. Inderdaad lagen de schepen gedurende ruim
een half uur stil, naar later bleek om gelegenheid te
geven de vuren schoon te maken en.... een intiem
afscheidsfeestje te vieren. Dit werd door den heer
Koppe benut om allen te danken voor de voortreffelijke wijze waarop men zich van zijn taak had gekweten, ook al had de tocht een tragisch verloop
gehad. Gedurende zes etmalen was de bemanning
der schepen vrijwel voortdurend in touw geweest.
Om kwart voor drie zagen wij op de Oranjesluizen
de schepen naderen en spoedig daarna hoorden wij
het kraken van het brekende ijs.
Voorop voeren de „Daniël" en de „Wilhelmina",
gevolgd door de „IJssel" en de „Holland", die
in
tegenstelling met de eerste berichten
de reis op
eigen kracht volbracht en niet gesleept behoefde
te worden.
Om half vier lagen de „Daniël" en de „Holland"
in de kolk. De stemming aan boord was opperbest,
'edereen was blij weer thuis te zijn na de spannende
avonturen, welke beleefd waren.
De schade.
Het bleek ons thans, dat de schepen van het
kruien van het ijs op Woensdag en Donderdag vrijwel geen schade hadden ondervonden. Het was mogelijk geweest de lekken te dichten, zoodat de schepen thans slechts zeer weinig water maken. Hoe
groot de totale schade is, kan nu nog niet worden
vastgesteld, al zeide de heer Koppe ons wel, dat zij
in de tienduizenden guldens zal beloopen.

—

BLOKKER.
Veiling.

Notaris Luyckx te Hoorn veilde Vrijdag 19 Jan.,
in café „De Harmonie", voor den heer G. Veken te
Oosterblokker, een huis met schuur, erf, tuin en
bouwland te Oosterblokker, ter grootte van 45.80 A.
Kooper werd de heer T. Broers te Oosterblokker
voo 3960.—.

’

BERKHOUT.

—

NIEUWE HOORNSCHE COURANT.

—

Hulp bij ziekte.

In café „De Roode Leeuw" heeft de vereeniging
„Hulp bij ziekte" een algemeene vergadering gehouden. De voorzitter, de heer C. Bankert, opent deze
vergadering met een hartelijk woord van welkom
aan de aanwezigen. Spr. kan niet nalaten eenige aanmerkingen te maken over de slechte opkomst en deelt
mede, dat hij den laatsten keer de vergadering zal
leiden, niet omdat hij geen sympathie meer voor de
vereeniging voelde, doch omdat hij zijn bedrijf van
de hand heeft gedaan. Daarna brengt de secretaris
verslag uit van de kas, omdat de penningmeester onder de wapenen is. De financiëele commissie bestaande uit de heeren T. Groot Pz., T. Schouten en D. Vet
heeft de rekening nagezien en in orde bevonden. Hierna verslag van den boekhouder, hetwelk zeer gunstig is ; er zijn in 1939 maar 29 dagen voor zieken gewerkt, hetwelk als een laagterecord kan worden aangestipt. De aftredende bestuursleden P. Beemsterboer en P. Visser worden bij acclamatie herkozen.
In de vacature, ontstaan door bedanken van den heer
Vet. Voorzitter
C. Bankert wordt gekozen de heer D. omstandigheden
deelt mede, dat drie leden wegens
hebben bedankt doch daartegenover hebben zich
weer twee nieuwe leden aangemeld, verlies dus van
één lid. Hierna het volgende punt van de agenda,
bespreking 25-jarig bestaan der vereeniging op 17
Maart 1940. Dit zou men gaarne een weinig feestelijk
willen herdenken. De voorzitter deelt mede, dat het
bestuur een voorloopig programma heeft opgemaakt.
Dit wordt nader toegelicht en verder met den caféhouder besproken. De heer P. Beemsterboer sluit
zich ook gaarne bh' den voorzitter aan en ziet hierdoor een nauwere aaneensluiting der leden. Verder
wordt er tot een kleine contributieverhooging voor
dit doel besloten.
Met de rondvraag dankt de heer Beemsterboer namens de leden den voorzitter voor het vele wat deze
heeft gedaan voor de vereeniging. Spr. wenscht dat
het den heer Bankert en zijn vrouw goed moge gaan
en wenscht hen beiden een gezelligen en rustigen
ouden dag toe.
Hierna brengt de voorzitter dank voor de welgemeende woorden hem toegesproken, verder wenscht
spr. de vereeniging alle goeds en hoopt dat het steeds
hare leden en hun huisgenooten voorspoedig moge
gaan en sluit na nog een dankwoord aan den heer
Koster en diens echtgenoote te hebben gebracht deze

vergadering.

EEN CATASTROPHE IN DE

STERRENWERELD.

ERFURT, 20 Januari (D.N.B.).
Aan dte hand van waarnemingen, welke zijn gedaan op de sterrenwachten van Hamburg en Sonneberg, is vastgesteld, dat zich een geweldige catastrophe in de sterrenwereld heeft voorgedaan. In het
melkwegstelsel is een zon, gelijk aan de zon van ons
eigen zonnestelsel, ontploft ten gevolge van een
plotselinge ontaarding van de atomen, waaruit deze
vuurbol was samengesteld. Door het geweld van de
ontploffing werd het omhulsel van de ster met een
snelheid van enkele millioenen kilometer per uur
naar alle zijden het wereldruim ingeslingerd.

RUSSISCHE DIVISIE OMSINGELD.
HELSINKI, 20 Januari (Reuter).
Van betrouwbare zijde wordt medegedeeld,
dat Finsche patrouilles een Sovjet-Russische divisie aan het front van Salie, ten noorden van
de „Wespentaille" van Finland, van de achterwaarts gelegen bases hebben afgesneden.

HET VERMOGEN VAN THYSSEN OP 220
MILLIOEN MARK GESCHAT.
In Duitsche bankierskringen verluidt, dat het vermogen van Fritz Thyssen, dat, gelijk gemeld, eenigen tijd geleden door het Duitsche rijk werd geconfisceerd, ongeveer 220 millioen Rijksmark bedraagt.
Men geiooit, dat de Thyssenfabrieken zullen worden
omgezet in een staatsconcern, zooals ook is geschied
met de Suhle-wapenfabrieken. Dit laatste bedrijf,
dat vroeger in Joodsch bezit was, wordt thans beheerd door het Duitsche Arbeidsfront. De naam er
van is inmiddels gewijzigd in „Wilhelm Gustloffctichting".
Vernomen wordt, dat verscheidene leden van de
familie Thyssen tevergeefs hebben gepoogd het confiscatiebesluit te doen opschorten. In de Duitsche
pers is van de zaak-Thyssen in het geheel geen melding gemaakt. Slechts in de „Reichsanzeiger" is een
korte aankondiging dienaangaande verschenen.

NIEUWSBLAD VOOR WEST-FRIESLAND.
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NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS
ZENDT AMBULANCE NAAR
's-GRAVENHAGE, 20 Januari.
Naar wij vernemen, heeft het dagelijksch bestuur van het Nederlandsche Roode Kruis in
zijn vergadering van 19 Januari besloten een
ambulance ten behoeve van Finland uit te rus-

ging.

En Finland zoo lang
stand kan houden.
De veldtocht in Polen eindigde in drie weken met
de vernietiging van het Poolsche leger; de veldtocht in Finland duurt reeds meer dan zes weken
an nergens hebben de Russen nog een succes van
beteekenis kunnen behalen. De veldtocht in Nederland is nog niet begonnen en wij hopen allen, dat
deze nimmer beginnen zal, doch bereiden er ons
niettemin op voor, ,daar hot „sivis pacem para helium" (wie de vrede wil bereide den oorlog voor)
thans meer dan ooit waarheid bevat. Menigeen hoorden wij daarbij dm wensch vertolken: „Indien de
oorlog over ons mocht komen, mogen wij het er
dan even goed afbrengen als de Finnen en moge het
ons niet vergaan als den Polen!" Het is echter niet
genoeg zulks te wenschen, doch men moet zich afvragen, waardoor het verschillend lot der beide volkeren werd veroorzaakt. Eenerzijds een leger van
bijna een millioen soldaten in drie weken vernietigd, anderzijds een leger van 300.000 man, dat na
zes weken nog nergens is verslagen. Wij stipten de
oorzaken van dit treffende verschil reeds enkele
malen aan, doch achten deze voor onze eigen landsverdediging zóó belangrijk, dat wij hier een afzonderlijke beschouwing aan willen wijden.
Meer lijders dan leiders in het Russische
leger.

Een oorzaak, die men menigmaal kan hooren noemen is, dat de aanvaller in het eene geval het Duitsche leger was en in het andere geval het SovjetRussische leger. In het eene geval derhalve de weermacht van een volk, dat groote organisatorische talenten bezit, in tal van oorlogen blijk heeft gegeven
van krijgshaftigheid („fighting spirit" zegt de Engelschman treffend) en dat uitstekende militaire leiders voortbrengt. In het andere geval de strijdmacht
van een volk, dat, voor wat betreft He brecde massa, meer uit duiders dan uit strijders bestaat, dat
meer lijders dan leiders heeft voortgebracht en
steeds heeft getoond een rationeele organisatie volgens West-Europeesche begrippen niet te kunnen
verwezenlijken.
Dit verschil verklaart inderdaad veel, maar het
verklaart niet alles. Het wordt ten deele opgeheven
door de krachtsverhoudingen. De Duitschers hebben
tegen de Polen zeker geen dubbele overmacht in
het veld gebracht, de overmacht der Russen tegen de
Finnen is echter vrijwel onbeperkt.
Een tweede oorzaak is het verschil in strategische
ligging tusschen Polen en Finland. Polen werd, in
het bijzonder na het uiteen vallen van Tsjecho-Slowakije (waar het, onbegrijpelijkerwijze, zelf aan
heeft medegewerkt), door Duitschland omvat. De
Duitsche legers konden Polen dus als het ware in
den tang nemen en zoodoende toepassen hetgeen de
Duitsche militaire philosoof Von Clausewitz noemde
~das Rezept des Sieges". Een methode, waarin de
Duitschers zich bij uitstek hebben gespecialiseerd.
behoudens uit zee
Finland daarentegen kan
door de Russen in algemeenen zin slechts uit het
Oosten worden aangevallen. De Russische legers
kunnen dus niet concentrisch oprukken en zoodoende samenwerken, maar moeten ieder min of meer
op zich zelf opereeren. De terreinmoeilijkheden en
het weinig ontwikkelde spoorwegnet beletten de
Russen daarbij hun overmacht te ontplooien.
Het voordeel van een geaccidenteerde
terreingesteldheid.
Een derde oorzaak ligt m dc gesteldheid van het
terrein. Behoudens tegenover den Duitschen vazal-

—

—

opgegeven door „Het Klokkenhuis" van Chrii
Solman. Groote Noord 78. Hoorn.

KORTE BERICHTEN.
In een Belgische kruitfabriek in de provincie
Namen is een hoeveelheid van zes kg. buskruit ontploft. De fabriek is geheel verwoest doch persoonlijke
ongelukken zijn niet voorgekomen.
Uit Washington wordt melding gemaakt van het
overlijden van senator Borah, een zeer bekend Amerikaansch politicus. Borah bereikte den leeftijd van
74 jaar.

—
—

PREDIKBEURTEN.

Van Zondag 21 Januari 1940.
Ned. Herv. Gemeenten:
Hoorn, v.m. 10 uur, ds. Kastein. Onderwerp: „Op
vasten grond". N.m. 6.30 uur, ds. Boers. Onderwerp:
„Goddelijke uitredding".
Andijk-West, n.m. 7 uur, ds. Bax.
Beemster, v.m. 10 uur, ds. Doorenbos.
Berkhout, n.m. 7 uur, ds. v. d. Kreeke.
Bovenkarspel, geen vrijzinnige dienst.
Grootebroek, v.m. 930 uur, ds. Meijer.
Hem, zie Venhuizen.
Hoogkarspel, geen vrijzinnige dienst.
Lutjebroek, n.m. 6.30 uur, ds. Romijn.
Medemblik, v.m. 10 uur, ds. De Jong.
Oude Niodorp, v.m. 10 uur, ds. De Leeuw.
Oosterblokker, n.m. 6.30 uur, ds. Van Duyl.
Nieuwe Niedorp, geen dimst.
Schagen, v.m. 10 uur, ds. Kapteyn.
Schellinkhout, geen dienst.
Veenhuizen, n.m. 2 uur, ds. Boeke.
Venhuizen, n.m. 7 uur, ds. Bax.
Westerblokker, geen dienst.
Wervershoof, geen dienst.
Westwoud, v.m. 9.30 uur, ds. Mulder.
Winkel, geen dienst.
Doopsgezinde Gemeenten:
Hoorn, geen dienst.
Nieuwe Niedorp, v.m. 10 uur, ds. Broer van Hil-

Remonstrantsche Gemeente:

Hoorn, n.m. 6.45 uur, ds. G. J. Sirks, van A'dam.

Luthersche Kerk:

v.m. 10 uur, ds. Van Bemmel. Onderwerp:
„Wonderbaar Licht".
Hoorn,

Herv. Evangelisatie:
Hoorn, v.m. 10 en n.m. 5 uur, ds. Snoep.
Gereformeerde Kerk:
Medemblik, v.m. 10 en n.m. 6 uur, ds. De Vries.
Opperdoos, v.m. 9.30 en n.m. 2.30 uur, ds. Roest.

De les voor Nederland uit Polen
en Finland.
Waarom Polen ten onder

BAROMETERSTAND,

ten.

versum,

DE ONTPLOFFINGEN TE LONDEN.
Geen sabottage?
LONDEN, 19 Jan. (Reuter).
Ten aanzien van de ontploffing in de kruitfabriek
te Waltham Abbey wordt officieel medegedeeld, dat
er op grond van de op het oogenblik beschikbare gegevens geen reden is om te vermoeden, dat deze
ontploffing het gevolg is van sabottage. De zaak
wordt onderzocht door een officieele commissie van
onderzoek.

Welk weer?

FINLAND.

staat Slowakije, waar Polen van was gescheiden
door het Karpathen-gebergte, bezat Polen geen natuurlijke hindernissen nabii de grenzen. De eerste
natuurlijke hindernis van
de Narew—
Weichsel—Sanlinie, lag diep in het binnenland.
Finland daarentegen bezit in de duizenden meren,
in de woeste, met wouden bedekte, wegenarme
grensstreken hindernissen van beteekenis. Voor ons
moge dit, ook als weder rustige tijden mochten aanbreien, een les zijn om de hindernissen, die onze
terreinen bieden, in stand te houden. Vooral in een
zoo dicht bevolkt land als het onze bestaat de neiging eiken waterplas te dempen en elk moeras te
ontginnen. Wanneer men de huidige gesteldheid van
ons land vergelijkt met die vóór 100 jaar, dan blijkt,
dat veel is verloren gegaan, dat voor onze defensie
thans van onschatbaar nut ware geweest. Gelukkig
is er echter nog heel wat overgebleven.
Een vierde oorzaak, die voor ons niet minder leerzaam is, schuilt in het gebruik der strijdkrachten en
strijdmiddelen.

Van Duitsche zijde is een kaartje gepubliceerd,
waarop van 30 actieve Poolsche divisiën en van 9
cavalerie-brigades staat aangegeven, waar zij het
eerst werden vastgesteld, hoe zij Vervolgens terugtrokken en waar zij werden vernietigd. Hierop ziet
m sn het ontstellende feit, dat de Poolsche troepen
achter de geheele grens waren verdeeld. Wanneer
mm nu weet. dat de grens tusschen Duitschland
(met Slowakije) en Polen 2350 km. lang was en één
divisie op een front van omstreeks 2 km. kan aanvallen en een front van omstreeks 6 km. kan verdedigen, dan kan men beseffen hoe weinig kracht
het uiteen geraakte Poolsche leger kon ontwikkelen.
Daarbij hadden de Polen slechts op zeer beperkte
schaal hun weerstandsvermogen verhoogd door het
aanleggen van versterkingen.
Hoe Nederland het lot van Polen kan
ontgaan.

De Finnen daarentegen hebben de belangrijkste
toegangswegen tot hun land, in het bijzonder de Karelische landengte, krachtig versterkt en overigens
hun troepen bijeen gehouden om, gebruik makende
van het spoorwegnet, telkens met een verzamelde
strijdmacht een klap toe te brengen. Zij hebben hierbij de voordeden, dat zij het land reeds betrekkelijk
dicht bij de grenzen kunnen afsluiten en dat de
Russen met gescheiden colonnes moeten oprukken
door de enkele toegangspoorten, die het terrein
biedt.
Om deze zelfde beginselen te kunnen toepassen
hadden de Polen een groot deel van hun land vrijwillig moeten prijs geven en zich achter hun groote
rivieren moeten versterken.
Ook wij zullen niet ons geheele land hardnekkig
kunnen verdedigen en hiermede dient het Nederlandsche volk zich vertrouwd te maken. In de geschiedenis is het nimmer anders geweest; men denke aan 1672. Wij moeten in dit opzicht waarschuwen vodr een voorlichting, als die, welke ter zake
wordt gegeven in het overigens in vele opzichten
verdienstelijke boekje „Onze Landsverdediging"
door generaal-majoor b.d. H. Zeeman en prof. mr.
C. W. de Vries. Hier leest men op blz. 62 van den
onlangs verschenen tweeden druk, dat het vast
staat, dat een schending van onze neutraliteit beantwoord zal worden met een aanval op de schendende macht en tegemoet zal worden getreden op
of over onze grens. Gelukkig staat zulks allerminst
vast, want aldus handelende zouden wij het voorbeeld van Polen volgen en vermoedelijk het lot van
Polen deelen.
Het Nederlandsche leger daarentegen verschanst
zich ter hardnekkige verdediging (die uiteraard
tegenaanvallen niet uitsluit) in die landsgedeelten,
die zich daartoe leenen en waar weerstand uit strategische overwegingen geboden is. Aldus handelende zal het een veelvoudige overmacht het hoofd
kunnen bieden en het „Je Maintiendrai" in toepassing brengen.

HEDEN 769,

GISTEREN

768.

BUITENLW
ADSCH EEROVERZICHT.
Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst.
te De Bilt.
zijn
In de Oostzee
de barometers weer dalend8
onder invloed van een depressie over Roemenie»
welke zich in noordelijke richting beweegt.
Het hooge drukgebied van 1037 mbar over d*
Randstaten heeft zich in intensiteit toenemend naar
Finland verplaatst en do uitlooper, welke gistere"
tot België reikte, trekt in noordwestelijke richting
en ligt nu over de Noordzee.
Tijdens de heldere nacht kwam in ons land plaat'
selijk zeer strenge vorst voor. De laagste temper»'
tuur werd in Schiphol waargenomen, n.1. -17 gradeft
De Bilt had als minimum -16.3 graden, hetgeen
voor de maand Januari een record beteekent in d*
waarnemingsreeks in De Bilt, die tot 1897 terug"
gaat Tengevolge van de toenemende wind, ging tege°,
den ochtend de temperatuur weer stijgen. Ons land
komt thans onder invloed van een krachtige noordoostelijke luchtstrooming; over de Oostzee storm*
het. De storing aan de kust van Spanje is verder
oostwaarts getrokken en heeft zich vereenigd met
de depressie over Italië. Rome meldde nog zware
regen.
De Bilt had als minimum —16.3 graden, hetgeen
voor de maand Januari een record beteekent in de
waarnemingsreeks van de Bilt, die tot 1897 teruggaat.

Aan de westzijde van het hooge drukgebied van
,1046 mbar over Groenland stroomen warme luclitmassa's noordwaarts. In den nacht werd bij heldere
lucht de temperatuur van Julianahaven (zuidpunt
Groenland) 3 graden boven nul.

Tusschen IJsland en Noorwegen bevindt zich nog
steeds een stationnair minimum, dat verder opvultOp den Oceaan is de depressie-activiteit nog zeef
gering.

HET WEER IN ONS LAND.
Verwachting geldig van hedenavond tot morgen*
avond ongeveer 19 uur:
Matige tot krachtige noordoostelijke tot noordelijke wind, zwaarbewolkt tot betrokken. Waarschijnhjk eenige sneeuw. Matige tot lichte vorst.

MARKTBERICHTEN.
OBDAM. 19 Januari.
7900 kg roode kool 4.50—1.80. 3700 lts? witte k«S*
2.50—2.80, 4000 kg savove kool 2.50—2.70, 11300 kg bieten 2.20—2.90, 23000 kg wortelen 2—2.20, 21400 kg uien

-

3.90—4.60.
WOGNUM, 19 Januari.

Appels B—ll, peren 4—6, witlof I
spruitkool 13-21.

14.70-16.80. 111 9-12.

I1

AMSTERDAM, 19 Januari.
N.V. Ned. veiling, Centr. markthallen, dir. B. G
an Es
Andijvie B—9, knolselderij I 3—5. II 1.50—
,y2.30,
Andijvie 15—18, waschpeon B—lo. spruiten 10—
24, roode kool 3.20—5.80, gel kool 2.50—3.20, groene
2 80 boerkool B—l4. uien 2—4, breekpeen
£"
2.50—3, prei 30—46, holl. lof 20—24. goudreinetten 1&
—24, sterappelen 6—15, bellefleur 7—14, gron. kroon
12—lo, zoete armgard B—l 2, zoete champagne 5—
6, present van engeland
14—20. giesr wildeman l"
—12, broderode B—l2, winterjan 6—B.

— —

'

PURMEREND, 19 Januari.
Witlof 9—22, roode kool 3—5.40, savoye kool 2.50—
3.60, spruitkool 9—31, boerekool 2—7, wortelen 2—
3.50, uien 1.50—3 50, prei 16—33, westlandsche bellefleur 2—B. brabantsche bellefleur 2—lo, zoete bellefleur 2—ll, bramley seedling 3—8.50, groninger
kroon 3—lo, luntorsche pippling 2—9, present va"
geland 6—22, goudreinette 4—lB, comtesse de p3'
ris B—2o, giesr wildeman 3—12, winterlouwtje 3—l°'
winterjan 2—lo.
ZWAAG, 19 Januari.
Uien 2—3, prei 25—28, savoye kool 3.20—3.50, gele
bewaarkool 2—2.60, roode kool 3.80—4.10, boerekool
2.80—4.20. spruitkool 13—30, witlof 13.30—21.10, breek'
peen 2.40—3, knolseld. A 4—4.20, B 2.20—2.40. goudreinet 12.80—18, present van engeland 13.10—21.70,
groninger kroon 9.90—13.30, zoete appelen 6.10—9.80'
bramley 6—7.90. sterappel 8.10—10.20, comtesse de
paris 5.20—6, giesr wildeman 7.10—9.10, winterjan
4.40—890, westl. louw 6.30—7.10, gratiool 5, verteljon

5.70—6.20.
NOORD-SCHARWOUDE, 19 Jan.
58000 kg. roode kool 4.40—5.10, 18000 kg. gele koo 1
2.80—3.30, 93700 kg. D. witte kool 2.70—3.10, 500 kg'
uien 3.70—3.90, grove uien 3.50—3.60, driel. 1.60
HEM, 19 Jan.
Brammies 5—7. Pres. 2e s. 4—9, W. Jan 2.50—7.30Louwtje 4—6, witlof 9—19, savoye kool 2—3, wortelen 1.50—2.20, uien 4.30—4 60, driel. I—l.lo, grof 3—
3.50.
BOYENKARSPEL, 19 Jan.
2000 kg. groene kool 2, 1100 kg. witte bewaarkoo'
2—3, 8300 kg. roode bewaarkool 4.50—5.20, 4300 k&
gele kool 2.60—3, 15 baar wortelen A 0.80, B 1.05, c
0.90, 1525 baal uien: groote 2—2.40, grof 1.60—2.05.
BROEK OP LANGENDIJK, 20 Jan.
31700 kg. roode kool 4.50—5.20, 43400 kg. gele koo'
2.60—3.30, 29000 kg. D. witte kool 2.80—3.10, 500 kg'
savoye kool 4.40, 10.000 kg. uien 4.20—4.40, groV»
3.40—4, driel. 1.60—1.70, 2900 kg. peen 2.60—3, 150°
kg. bieten 2.10—3.20.
AMSTERDAM. 20 Jan.
Aardappelmarkt.
De prijzen waren heden onveranderd. Aanvoer 9000 kg.
HOORN, 20 Jan.
Veemarkt. — Heden geen aanvoer.
Varkensbeurs.
Amsterdam 31—32. GroO'
te aanbod.
Beurs Parkzaal.
Tuinboonen 6—B, karwijzaa d
18, maanzaad 17—17.50 p. 50 kg., grauwe erwten
24, bruine boonen 22—26, witte boonen 22—25 p. Hl"'
mosterdzaad 26—27 p. 70 kg.
Botermarkt.
Fabrieksboter 85—86A. VV«*'
roomboter en boerenboter geen aanvoer.

—
—
—

—
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