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„Churchill zal zijn oorlog hebben en daaraan komt geen
einde vóórdat het Duitsche volk recht is gedaan”
vormen zij een macht, doch wan„Duitschland zal leven en aaneengesloten
neer zij versplinterd zijn, zijn zij weerloos en
machteloos. Daarom verzette men zich tegen de
vorming van de staten Italië en Duitschland.
daarom zal het ook
Deze zijn evenwel nu als jonge volken in den
kring getreden en stellen hun eischen. Tegenoverwinnen”
over hen staan de zoogenaamde

Vandaag heelt Nederland ween eens alle redenen tot jubelen en dankbaar zijn, nu ons oudste prinsenkindje, Beatrix, haar tweeden verjaardag viert.
Samen met haar ouders en Koningin-Grootmoeder verheugen wij ons van harte in dcii
voorspocdigen groei van het kranige prinsesje,
dat mogelijk ook nog eens loj de Kroon zal worden geroepen, maai- thans " nog vroolijk en
speelsch, als ieder nnder kind, nog van een onbezorgde jeugd mag genieten.
.Moge dat onder Gods zegen nog vele jaren
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eien

werkelijke oonsolideering

van Europa te verhinderen, evenals
frankrijk vele eeuwen een werkelijke
'ümsolideering van Duitschland

h>eeft

Pogen te verhinderen.
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a de wereld bekend maakt, clan kan ik slechts
2
spreekt u tegen,
heBB<in: uw eigen geschiedenis
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GEEN BULGAARSCHE WAARNEMER NAAR
BELGRADO
OOK HONGARIJE ZENDT
ER GEEN.

Uiterlijk feestvertoon moet wegens den oorlog vandaag achterwege blijven, maar wellicht
willen velen Vandaag hun vreugde en dankbaarheid toch nog op een of andere wijze uiten.
xN'iet beter zouden zij dat kunnen doen dan
door
juist op dezen dag het Prinses-Beatrixbezitters, die
groote gebieden der wereld eenvoudig blokkce- fonds te gedenken, een fonds, dat ook juist
ren.
twee jaar bestaat en dat hulp verleent in die geNogmaals stelde Hitler vast, dat 4ö
zinnen, waar door geboorte, ziekte of onvolmillioen Engelschen beschikken over 40
waardigheid van ..een kind" bijzondere nood is
millioen vierkante kilometer der aardontstaan.
oppervlakte, terwijl Frankrijk meer dan
9 millioen vierkante kilometer bezit.
Het gironummer van het fonds is: den Haag
Hiertegenover staat Duitschland met
75000.
meer dan 80 millioen inwoners en nog
geen 600.000 vierkante kilometer. Dit
vraagstuk moet worden opgelost en het
zal worden opgelost, evenals de andere
duikbooten en sprak de meening uit, dat de Engelsociale problemen.
schen nog tot 'n theorie van wederopstanding van
duikbooten zouden moeten komen.
Het antwoord is het zelfde als dat gegeven is
Wanneer ik deze buitenlandsche propaganda zie,
aan de binnenlandsche tegenstanders. De oude zoo vervolgde Hitler,
partijgenooten weten, dat de overwinning van in onze overwinning dan wordt mijn vertrouwen
onmetelijk groot. Want deze
1933 niet geschonken is, het was een strijd van propaganda heb ik reeds
eerder meegemaakt. Bijjaar.
vijftien
De overwinning was een belooning na vijftien jaar lang is deze
tegen ons
voor dapperen strijd. Na de overwinning van gevoerd. Met deze lieden propaganda
gespeeld
klaar
heb
ik
het
1933 was het Hitler duidelijk, dat de groote strijd als een eenzame
handjeonbekende
die
een
man,
begon.
eerst
Het doel was niet de overwinning vol menschen
zich trok.
tot
van de Nationaal Socialistische beweging, doch
Thans is Duitschland de grootste wereldinode bevrijding van het Duitsche volk. Eenige magendheid. Deze gemeenschap zal niet de foul van
len is het gelukt langs den weg van onder- het jaar. 1918 maken.
Herr Daladier, gij zuil gehandelen iets te bereiken, doch in 1938 zag men, nezen
worden
van
de
waan,
dat zich nog Duitsche
dat bij de tegenstanders de oude oorlogshetsers stammen tegenover mij
stellen.
Het Duitsche volk
kregen.
weer de overhand
Het Duitsche volk stelt zich tegenover U en
wel
het Nationaal Sogeen
heeft
jegens het Engelsche of cialistische Duitsche volk
haat
tachtig
het
Fransche
volk, zijn eischen namen van schen treden thans in het strijdnerk.millioen mendeze volken niets, doch het Britsche en het FranFuehrer
volk zien in, dat er geen aceoord
sche volk werden opgehitst tot haal. In 1939 mogelijk is en
zonder
een duidelijke handhaving van
hebben de Westelijke mogendheden het masker
wij
ons
recht
en
dat
niet willen; dat wellicht over
laten vsdlen en Duitschland den oorlog verklaard. enkele
jaren
strijd
de
on
echten opnieuw
Zij geven thans zelf toe, dat Polen waarschijnlijk
ontbrandt.
zou hebben toegestemd, doch dat zij dit niet
De huidige
zij draagt het lot van
hebben gewild. Zij wilden den oorlog. Wel nu, zij Duitschland engeneratie
zal
niet
meer
zoo ondankbaar z«n
hebben den oorlog. De eerste phase van dezen als in 1918. Onze
tegenstanders schreeuwen:
oorlog was politiek en heeft Duitschland den
Duitschland moet ondergaan. Duitschland kan
rug Vrijgemaakt. Jaren lang heeft Duitschland steeds maar één
antwoord geven: Duitschland zal
met Italië een gemeenschappelijke politiek ge- nooit capituleeren,
het zal leven en Duitschland
voerd en dit is
niet gewijzigd.
Engeland zal daarom overwinnen.
wilde een verbond met den atheïst Sfalin sluiten
doch dat Jukte niet, maar Duitschland is het wel
Het D.N.B, meldt nog: Duizenden inwoners van
gelukt. Eeuwen lang hebben Duitschland en Berlijn
hadden zich in het Sportpaleis en in de omRusland vreedzaam tezamen geleefd en Hitler liggende
straten verzameld om deel te nemen aan
vraagt zich af, waarom dit in de toekomst niet
de geweldige betooging, die gehouden werd naar
mogelijk kan zijn. Het is mogelijk omdal beide aanleiding van het
feit, dat Hitler zeven jaar gevolken het wenschen.
leden aan het bewind kwam, en waarvan het midDe tweede phase van den oorlog was Duitsch- delpunt
gevormd
land ook militair in den rug te dekken. Polen, Toen de Fuehrer werd door de rede van Hitler.
in gezelschap van Goebbels verdat door Engeland was gegarandeerd, is in
scheen, weerklonk een minutenlang applaus, en
achttien dagen van de landkaart weggevaagd. loen Hitler
spreekgestoelte beklom scheen het
CliuTchill heeft te kennen gegeven, dat hij hoopt, gejubel geenheteinde
Ie nemen, evenals toen Hitler
dat nu de oorlog met bommen zal beginnen en hel Sportpaleis
verhel.
Men zette het Duitsche
hij roept reeds, dat deze strijd geen hall zal strijdlied
„Wir
fahren
gegen Engeland" in, dat
maken voor vrouwen en kinderen.
Wanneer beeft Engeland ooit halt gemaakt door de menigte op straat werd overgenomen. ]
voor vrouwen en kinderen'? De geheele blokkade
is tegen vrouwen en kinderen gericht, ook in
den strijd tegen de boeren is legen vrouwen en
kinderen gestreden.
.Minister-president Chamberlain zal heden bet
woord
voeren aan een lunch, welke wordt aangeEngeland
Wat
en Frankrijk in de afgeboden door de commissie voor landsverdediging.
loopen vijf maanden hebben gedaan, is
bekend, doch blijkbaar weten zjj niet
Reuter verneemt, dat de rede zal hanwat in Duitschland is gedaan. Hitler
delen over de vraagstukken van de oorgeeft het Duitsche volk de verzekering,
logvoering, 't Doel van den oorlog en de
dat wat in deze vijf maanden tot stand
positie van de neutralen, hierbij ingeslois gebracht, alles in de schaduw stelt,
ten de Vereenigde Staten en Japan.
wat in de zeven jaar daarvoor is geIn verband hiermede is reeds medegedeel, dat de
schied.
minister-president deze week geen uiteenzetting
De Fuehrer herinnerde aan de Britsche bewe- van den oorlogstoestand in het Lagerhuis zal
ringen over het tot zinken brengen van Duitsche geven.

—

—

—

De „Zora" meldt, dat Bulgarije geen
waarnemer naar de conferentie der Balkan entente te Belgrado zal zenden.
Ook Hongarn'e, aldus het blad, zal niet
vertegenwoordigd zijn en dus ten aanzien
van de entente de handen geheel vrij houden.

De Roemeensche Min. v. Buitenl. Zaken, Gafencu, zal Donderdag naar Belgrado vertrekken
om daar de jaarlijksche conferentie van de Balkan-entente voor te zitten. Op 5 Februari zal hij
weer te Boekarest zijn.
Mctaxas en de andere leden der Grieksche dele-

gatie voor de conferentie der Balkan-entente ver-

Diverse schepen weer getroffen

—

Een Duitsch

vliegtuig neergehaald

Twintig Duitsche bommen-

aanval op de Shetlandseilanden twaalf bommen
laten vallen, doch deze kwamen nlle in zee terecht.
in
Van de uit 28 leden bestaande bemanning van
het Britsche s.s. Stanburn, dat Maandag door
Duitsche vliegtuigen is tot zinken gebracht, hebNaar Heuler van gezaghebbende zijde vernam, ben er slechts twee het leven afgebracht.
hebben gisteren twintig Duitsche bommenwerZEVEN LEDEN VAN DE BEMANNING
pers deelgenomen aan aanvallen op de Britsche
VAN EEN LICHTSCHIP OMGEKOMEN.
kust van Aberdeen tot Kent. De Duitschers hebben niet slechts een toestel verloren, doch een
Maandag is het lichtschip „East Dudgeon" voor
ander werd buiten gevecht gesteld.
De bommenwerpers hebben nog vier schepen de Oostkunst van Engeland door Duitsche vliegaangevallen. Gisterenavond heeft een Duitsch luigen aangevallen, meldt Reuter.
Den aanval geschiedde omstreeks half tien in
toestel voor de kust van Durham twee bommen
boven een schip laten vallen zonder het te tref- den ochtend. Een bombardementsvliegtuig begon
fen. Het werd daarna door Britsche gevechts- met het lichtschip met mittrailleurvuur te bestoken, vervolgens werden negen bommen geworvliegtuigen op de vlucht gedreven.
Vernomen wordt, dat een Duitsche bommen- pen, waarvan de laatste het schip trof. De acht
werper na een gevecht met een schip voor de opvarenden van het lichtschip gingen in een
Schotsche kust, is weggevlogen na blijkbaar ge- kleine boot en roeiden naar de kust. 's Nachts
omstreeks half drie waren nog slechts twee van
troffen te zijn.
Maandag hebben Duitsche vliegtuigen bij een hen in slaat om te roeien. Men hoorde loen de

werpers

actie

Moerdijk
Heeft 't niet veel om 't lijf?
Naar

wij vernemen,

heeft het onderzoek

dat ingesteld is naar aanleiding van ver-

klaringen van den militairen chauffeur
Groen over een verdacht lijkend voorval
te Moerdijk, nog geen positieve resultaten opgeleverd. Het onderzoek wordt
voortgezet, doch schijnt er vooralsnog
niet op te wijzen, dat zich bij Moerdijk een
ernstig feit heeft voorgedaan.
WAS DE AUTO UIT LIMBURG?

trokken, gisterenavond naar Belgrado.

De herkomst van de gevonden militaire uitrustingstukken is thans vastgesteld. Ze blijken te behooren aan een Nederlandsch soldaat, die in het
kantonnement Moerdijk is gelegerd en zijn ontvreemd, terwijl deze soldaat met periodiek verin
lof naar zijn ouders was, die in België wonen.
Wat de auto betreft, waarmede betrokken personen zijn gevlucht, voorloopig kan daaromtrent
Zaterdag j.l. hebben zich ongeregeldheden alleen worden gezegd, aldus de „Msb", dat de
voorgedaan te Hangoon tussdhen Hindoes en Mo- wagen allerwaarschh'nlijkst afkomstig is uit Limhammedanen bij een pocessde van de Hindoes. burg. Het nummerbord droeg tenmintse de provinTwaalf personen werden gedood en zeshonderd cieletter P.

Weer onlusten

Britsch-Indië

gearresteerd.

De politie heeft medegedeeld, dat de ongeregeldheden werden ontketend door onverantte
woordelijke elementen, de arrestaties waren noodig door een aantal op zichzelf staande incidenten.
Behalve in een klein deel van de stad is de
toestand rustig. De politie zal krachtig ingrijpen, meldt Reuter.
VADER VERMOORDT IN VLAAG VAN WAANZIN ZIJN DOCHTER EN SLAAT DAARNA
DE HAND AAN ZICHZELF

Afschuwelijk drama

Enschede

Roemenië strict neutraal
HET PETROLEUMCOMMISSARIAAT
VERGADERT.
Het nieuwe petroleumcoramissariaat is gisteren voor het eerst bijeengekomen. De minister
van economische zaken, Angelescu, hield een rede
waarin hij onder meer zeide, dat ongetwijfeld
ook andere commissariaten zullen moeten worden ingesteld, voor de productie van den uitvoer van graan en voor de metaalindus.trie, omdat de regeering alle bevoegdheden ten aanzien
van productie, circulatie en distributie der goederen moet hebben. Als een land neutraal is, aldus de minister, rijzen rondom moeilijkheden.
De oorlogvoerende landen willen niel begrijpen, dat een neutraal land een maatregel in zijn
eigen belang en niet in dat van andere landen
neemt. Wij zijn strikt neutraal on hebben ieder
gezag noodig om de neutraliteit te verdedigen.

Gerechtelijk onderzoek tegen

Father Coughlin?

Vandaag spreekt Chamberlain

De Duitschers herhalen hun aanvallen
op de Engelsche kust

Het raadselachtige
voorval aan den
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zoo blijven.
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Hij hield een felle oorlogsréde in het
Beriijnsche Sportpaleis

Gisterenavond Ie acht uur heeft de Fuehrer
c h nog onverwacht in het Berlijnsche Sporteen rede gehouden tot het Duitsche volk.
,''J zeide, dat Duitschland thans wonderlijke
e leinden van den oorlog krijgt voorgezet, in
Engelsche zijde. Engeland
> et bijzonder van
, e°U ervaring in het opstellen van oorlogsdoe%Vanf hel heeft de meeste oorlogen ter wet
gevoerd. Volgens deze doeleinden moet een
vd
l(,
H\v Europa ontstaan, dat vervuld Ml zijn van
* l r «chtigheid, welke bewapening overbodig zal
'aken en door deze ontwapening zal clan een
c°Homische bloei beginnen, tengevolge waarai ook de cultuur tot bloei zal komen.
"let andere woorden, een gouden tijdperk zal
" ""breken. Hetzelfde heeft men evenwel reeds
"Ï9lB beloofd. Ook toen heeft men gesproken
r gerechtigheid en ontwapening.
IJ och men bewapende verder. Conflicten werp ll niet langs vreedzamen weg opgelost, doch
?. Bewapende staten voerden verder oorlog en
e«n de ontwapenden konden zich niet vcrwc-0,1 legen
de daden van geweld van de bewajenden.
Ook kwam geen economische welvaart,
ïjnchgeneen waanzinnig systeem van herstclbctaeen economische ellende, niet alj'ee n bracht overwonnenen,
doch ook voor de
voor
de
ovenvinnaars zelf.
Vervolgens herinnerde de Fuehrer aan de elI e'ide
van Duitschland in de jaren 1918 en voltoen het democratische Duitschland vcrgde,
*«efs bedelde en vergeefs protesteerde. In de'en tijd ontstond de nationaal socialistische berging. In de plaats van het vergeefs hopen
"*eft het de hoop gesteld op de eenige hulp,
kracht.
j!.leel)<e in deze wereld bestaat, de eigen
j?lurdoor ontstond de innerlijke weg omhoog van
tschland. Hoewel dit een binnenhmdsche
van Duitschland was, heeft het
J~c h de haat van de anderen opgewekt. Omdat
nen
wist, begon het ook met
d4e dil in DuitschlandDuitsche
kracht.
mobilisatie van de
"Uier
voorts op wal hel Nazi-regime
somde
,hn Oostenrijk, het. Sudetenland, met Polen enz.
bereikt.
Vervolgens zeide Hitler, dat men dikwijls
eef t gezegd, dat dit alles door onderhandelin-8e" lot sland had kunnen komen,
U P de Duitsche voorstellen tot onderhandei
*n over de koloniën is evenwel slechts met
geantwoord. F.ngeland en Frankrijk hadfjeen"
n
het oogenblik van de wederopstanding
°P
y
an Duitschland
tot den strijd besloten.
Engeland heeft driehonderd jaar ge-
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maar zoo voorbij laten gaan
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Uit New Vork meldt het A.N.P.
Naar vernomen werd, zal het Departement van
Justitie een onderzoek instellen naar de gedragingen van den Rev. Charles E. Coughlin, den
bekenden „radio-priester", als gevolg van formeele klachten welke tegen hem door het „Joodsche Volkscomité" zijn ingediend. Johns Rogge,
de assistant United States Attorney Genera), weigerde den aard van de aanklacht te onthullen,
doch zeide, dat deze te zijner tijd zou worden onderzocht. In zijn geregelde radiotoespraak vanuit
Detroit j.l. Zondag, heeft father Coughlin gezegd
zulk een onderzoek rustig tegemoet te zien. Rogge
is naar New Vork gekomen vanuit Louisiana,
loen 17 aanhangers van liet „Chisfian Front"
gearresteerd waren op een aanklacht van een
samenzwering om de regeering omver te werpen.

Dinsdagnacht heeft zich Ie Enschede een verschrikkelijk drama afgespeeld. Een 51-jarige man
heeft zijn zestienjarige dochter in een vlaag
van waanzin met een mes van hel leven beroofd
tn daarna de hand aan zichzelf geslagen.
De man was sedert geruimen tijd wegens zenuwziekte thuis verpleegd doch zou juist a.s. Donderdag zijn werk hervatten. Hij stond algemeen bekend als een rustig mensch, van wien men zulke
daden nooit had verwacht.
Het drama heeft zich midden in den nacht afgespeeld. Vermoedelijk is het meisje, dat eenig
kind is, in den slaap overvallen.
De politie stelt een nauwkeurig onderzoek in.

Nederlandsche

gezant te

Berlijn met verlof
De Nederlandsche gezant te Berljjn, Jhr. Mr,
11. M. van Haer&ma de With, heeft eenige dagen verlof gekregen om hier te lande eenige
particuü-Tc aangelegenheden af te doen.

Bijeenkomst Volkenbondscomité
DE NED. VERTEGENWOORDIGER.
In het door den Volkenbond op 7 Febr. in het
Vredespaleis in Den Haag bijeen geroepen organisatiecomité, dat de samenstelling en werkwijze zal voorbereiden van het in te stellen centrale comité, waaraan de coödinatie van de
internationale economische en sociale werkzaamheden is opgedragen, heeft de Nederlandsche
regeering als haar vertegenwoordiger aangewezen den her F. H. Ventener van Vlissingcn.
oud-voorzitter van de internationale Kamer van
Koophandel te Utrecht.

Het „Asama Maroe”-incident

branding op de kust. Toen de mannen meer het
land naderden, sloeg de boot om zeven van hen
kwamen om en slechts een der opvarenden, John
Sanders, wist zwemmend de kust Ie bereiken.
Hij heeft nog gepoogd den kapitein van het licht- HET ONDERHOUD VAN CRAIGIE MET ARITA
schip te redden, doch deze spoelde weg. Sanders
Het onderhoud van gisteren tusschen minisstrompelde over de duinen en is in een schuur
uitgeput ineen gezonken. Hij werd hier gisteren- ter Arita en den Britschen ambassadeur, Craigie,
te Tokio, heeft twee en een half uur geduurd.
ochtend gevonden.
Het had betrekking op de aangelegenheid van
Het D.N.B, meldt : Groepen Duitsche vliegers de „Asama Maroe", aldus deelde de woordhebben ook in den loop van 30 Januari verken- voerder aan het ministerie van buitenlandsche
ningsvluchten gemaakt boven de Noordzee en zaken mede. De bespreking wordt heden voortde Engelsche kust van de Orkaden tot aan de gezet. Men is overeengekomen, dat de Britsche
monding van de Theems. Daarbij werden we- nota niet onmiddellijk zal worden gepubliceerd,
derom zeven gewapende koopvaardijschepen tot daar de Japansche regeering een welbestudeerd
zinken gebracht, een achtste zwaar en verschei- antwoord voorbereidt.
dene andere licht beschadigd. Bovendien werden
DE BLOKKADE TE TIENTSIN.
twee Britsche voorpostenschepen tot zinken gebracht. Ondanks zeer krachtig luchtafweervuur
meent te weten, dat de Britsche consul
van alle aangevallen schepen en ondanks het op- te Men
Tientsin
binnenkort slappen zal doen bij de
treden van talrijke vijandelijke jachttoestellen Japansche autoriteiten
te Tientsin naar aanleiwordt slechts een eigen vliegtuig vermist.
ding van het feit, dat de staaldraden rondom de
concessie onder stroom zijn gezet.
NOG MEER SCHEPEN VERGAAN.
Het 1487 ton nietende Britsche s.s. „Eston"
wordt vermist. Men vreest, dat het met de achttien opvarenden verloren is.
In Deensche kringen te Londen wordt vernomen, dat het Deensche schip „Fredensborg" metende 2094 ton, na een ontploffing is gezonken
in de nabijheid van de Moray Firth in Schotland.
De „Fredensborg" voer tezamen met de „EngVan bevoegde zijde wordt ook thans te Rome
land" welke Zaterdagochtend op dezelfde plaats
tegengesproken,
dat minister Ciano den Japanis gezonken, nadat het door twee ontploffingen
was beschadigd. Men vreest, dat alle. opvarenden schen ambassadeur een nieuw anti-kominternpact
van de „Fredensborg" zijn omgekomen.
zou hebben voorgesteld.

Geen nieuw Anti-Kominternpact

HEERLEN
Tragisch doodelijk ongeluk
13-JARIGE KNAAP OP ZIJN BOBSLEE DOOR
EEN AUTO OMVERGEREDEN.
Dinsdagavond omstreeks negen uur
heeft op den Bekkerweg te Heerlen een
aanrijding plaats gehad met doodelijken
afloop.
I>e 15-jarige knaap. M. Swieringa. wonende
Kaldebornweg ging op een bobslee in de rich-

ting naar de Akerstraat, oen kameraadje was
b-ij
hem.
"
Ter hoogte van de voormalige wielerbaan
heeft een auto komende uit de richting Akerstraat en rijdende in de richting Yalkeabiirgerweg den jongen op de bobslee aangereden en
is doorgereden. De jongen werd tegen den
grond gesmakt en in deerniswekkenden toestand opgenomen. Dr. Bax en dr. Timmers waren spoedig ter plaatse, terwijl pater Elias v. d.
Griendt O.F.M, geestelijke hulp verkende. Kort
daarop is het slachtoffer overleden.
De politic was aanstonds onder leiding van
den commissiaris, den heer L. Offermans ter
plaatse en stelde een onderzoek in naar den bestuurder van de auto. Het stoffelijk overschot
werd naar het ziekenhuis overgebracht.
De commissaris van politie te Heerlen verzoekt den bestuurder van de auto
zich te melden aan het Politiebureau
Akerstraat, telefoon 3718, alsmede degenen, die inlichtingen kunnen verstrekken.

J»

BINNENKORT AANVANG

ï Voorjaars-Danscursus
y

Dan» Studio Mary en Georg Beyar

Kruisstraat 13 Heerlen Tel. 4881
Inschrijving dagelijks
Beginners en
geverderden.

GLADHEID VEROORZAAKT VERKEERSONGELUKKEN
Gisterenmiddag botsten op den Esschenderweg
by het viaduct Breukerweg een bestelauto, bestuurd door H. v. d. H. en een kolenkar van den
kolenhandelaar J. B. tegen elkaar. Het paard brak
een poot en werd zoo ernstig gewond dat het
moest worden afgemaakt. Ook de overige materieele schade was aanzienlijk.
Om half vier werd in de Dautzenbergstraat de
bestelauto van P. J. uit Maastricht door een personenauto, bestuurd door J. v. P. aangereden. Ook
hier was alleen maar materieele schade.

DE FINLANDAVOND SLAAGT!
Men schrijft ons nog:
Heerlen heeft niet geweigerd, het dappere Finland te steunen. En wij vertrouwen, dat na de
prachtige voorverkoop ook de kassa zal bestormd
worden.
Natuurlijk komt ook U deelnemen aan de massale sympathie-betuiging vanavond in Royal. Wc
beginnen op tijd, en verwachten U dus precies
8,15 uur in de zaal!

Roode Kruis collectes

Pastoor Honnée neemt ontslag

„'n Huis vol Herrie”

Op Zondag 4, Maandag 5 en Dinsdag 6 Febr's avonds om 8.15 uur zal het tooneelgezelschap
„de Komedianten" van het Centraal Theater ie
Amstrdam, Directeur Johan Kaart «St Ed. van
Kinsbergen voorstellingen geven van de groote
Amerikaansche schlager ~'n Huis vol Herrie!"
(Crazy Family) in den Stadsschouwburg te Heerlen, waarin niet minder dan vijf komieken, t.w.
Harry Boda, Kaart Jr., Kaart Sr., Dries Kryn
en Piet Urban met de vermaarde looneelspcelster Mevr. Gusta Chrispyn-Mulder, terzijde gestaan door het complete gezelschap een triomftocht door ons land gemaakt hebben.
'n Huis vol Herrie (Crazy Family) is het
groote succes van New-York, waar dit stuk
reeds meer dan rlrie jaren onafgebroken in twee
theaters gelijktijdig wordt opgevoerd, in Londen meer dan 500 maal aaneen, in Amsterdam
meer dan zes maanden aaneen in het Centraal
Theater, maandenlang in Rotterdam (Tivoli),
Den Haag (Scala) en vele steden in de provincie.
Dat ook Heerlen een successchakel in de tournee van ~'n Huis vol Herrie" zal worden, slaat
als een paal boven water, de ..Komedianten"
zullen ons in deze donkere dagen beslist komen

uur).

ROYAL THEATER.
Finland-avond (8.15 u.)
ZONDAG, 4 Februari.
Het gezelschap „De
STADSSCHOUWBURG
Komedianten" van het Centraal Theater te Amsterdam voeren op „Een huis vol herrie" (8.15
uur). (Ook voorstellingen op Maandag 5 en
Dinsdag 6 Februari).
LiefdadigPATRONAAT SITTARDERWEG.
heidsuitvoering georganiseerd door het clubhuis
„Beersdal" met medewerking van het Tooneelgezelschap „St. Antonius" uit Bleijerheide, dat
zal opvoeren „Naar China" (7 uur).

—

—

HEDENAVOND OM 8.15 UUR
SPREEKT IN HET

ROYAL-THEATER
HEERLEN

PATER VERNOOY
UIT HELSINKI
OVER

DAPPER
FINLAND

MET VERTONING VAN
EEN FILM OVER FINLAND

VEERTIGURENGEBED RECTORAAT
SITTARDERWEG

Ivf

Gebruikt thans

IJL
/J§s*
7/V

Maggi's Soepen

Zij bevatten het beste

Hollands bodem
biedt.
wat

J

vS27

Julienne

Rijst-Julienne

Groente

fTapioca-Julienne
Bloemkool
Asperge

Wie om deze voorstelling niet lachen
kan, is een ongeneeslijke Nurks of heeft
een organisch gebrek.
Hieronder volgen eenige beoordeelingen
verschillende bladen.

uit

bet publiek lag
„Algemeen Handelsblad":
in katzwijm, de zaal lag letterlijk op apegapen,
en nog steeds volgde de eenige krankzinnige
complicatie op de andere, nog meer ingewikaf en toe stegen nog
kelde verwarring
flauwe kreten op
Kaart als de kwakzalvende marskramer is een creatie uit duizenden en
Gusta Chrispyn is een dier boosaardige schoonmoeders, die iederen vrijgezel voor altijd van
eventueele huwelijksvoornemcns zal doen terugschrikken
nog nimmer hoorden we
„De Telegraaf":
Hoogconjunctuur
zóó lachen in een theater
der dwaasheid
wanneer er niet gelachen
Kaart is onbetaalwerd, werd er gebruld

baar, zonder de andere niels te kort te willen
doen.
Hier wordt meer gela„De Maasbode":
chen dan in drie Revues bij elkaar

Wij overdrijven niet
„Deventer Dagblad":
wanneer we zeggen, dat de lach van de eerste
tot de laatste minuut niet van de lucht is geweest...... dat men eigenlijk de oplossing der
complicatie betreurt, omdat hiermede een einde
komt aan een avond van uitbundige pret

deze dwaze geschiedenis waaruit zonder ophouden de humor borrelt, niet druppelsgewijze,
maar in een niet te stuiten stroom, die alle bezoekers doet schateren en gieren, en slechts af
en toe. en dan heel even, gelegenheid geeft
om wat tot bedaren te komen.
geestigheid,
„De Groene Amsterdammer":
koddigheid en kluchtigheid zonder banaliteit,
het is heel wel mogelijk, dat is ditmaal onomstootelijk bewezen
er is eerlijk, spontaan
van harte gelachen, en menigeen ging met de
hand in de rechterzijde de zaal uit, op het slot
ook uw onderdanige dienaar

Koortsig ?

@)

ZILVEREN JUBILARIS BIJ HET
ROODE KRUIS

Dit jaar is het Veertigurengebed in ons Rectoraat niet op Zaterdag, Zondag en Maandag
maar op Vrijdag, Zaterdag en Zondag, zoodat de
sluiting samenvalt met de sluiting van de Retraiten.
Vrijdag- en Zaterdagmorgen wordt om 6 uur het
Allerheiligste uitgesteld waarna eerste H. Mis.
Verder zijn de H. 11. Missen om 7, 8 uur en om
half 9 de Hoogmis. Om half 8 geen H. Mis.
Alle drie de dagen is er 's avonds om 6 uur
plechtig Lof met gebeden ter eere van het H. Sacrament.
De biduren zijn verdeeld als volgt:
Vrijdag: Om 9 uur de Vrouwen die de Ie Retraite hebben gehouden van B—ll Jan.; Om 11 uur
de meisjes van de Ie Retraite van 2—7 Jan. Om
3 uur de Vrouwen van de 2e Retraite van 21—26
Jan.
Zaterdag: Om 9 uur de Vrouwen van de 3e Retraite van 28 Jan. tot 2 Febr. Om 11 uur de Meisjes van de 2e Betraite van 28 Jan. tot 2 Febr. Om
3 uur de Mannen en Jongens van de 3c Betraite
van 22—28 Jan. Om 4 uur de Mannen en Jongens
van de 2e Retraite van 15 tol 21 Jan. Om 5 uur
de Mannen en Jongens van de ïe Retraite van 8 tot
14 Jan.
Zondag: Om half drie: de Meisjes Congregatie.
Om half 4 de Mannen en Jongens van de 4e Retraite van 29 Jan. tot 4 Febr. 's morgens om 10
uur.
Om fi uur Plechtig Sluitingslof van Veertigurengebed en Retraiten.
Zondag 4 Februari:
Hotel Schiffers: Feestavond der Voetbalvereeniging K.E.V. (7.30 uur)

—

opvroolijkcn.

In Hotel Germania werd gisterenavond dhr. J.
H. Smeets, Schaesbergerweg, hartelijk gehuldigd
bij gelegenheid van zijn 25-jarig lidmaatschap van
de transport-colonne van het Roode Kruis.
Op de zeer geslaagde feestavond, waaraan het
befaamde cabaret „Held" met zijn beroemde acrobaten en den welbekenden toovenaar medewerkte,
heeft iedereen zich zeer goed vermaakt, terwijl de
AGENDA.
jubilaris door de voorzitter van het Huldigingsdoor den Comm. der Transport-Colonne
comité,
WOENSDAG, 31 Januari.
dr. Widdershoven, en door een dames- en een hecSTADSSCHOUWBURG. — Kunsl- en amuse- renlid der Colonne hartelijk werd toegesproken,
ments-avond aangeboden door de Kon. Zangvcr- waarvoor hij in enkele welgekozen woorden
eeniging „St. Pancratius" en de „Dramatische dankte.
Kunstkring". Opgevoerd wordt het geestige blijspel „Cupido-Mereurius 1—0". 8 uur.

—
—

In verband met zijn functie als aalmoezenier
te velde heeft de Zeereerw. heer G. Honée ontslag genomen als pastoor der St.' Gerardusparochie Heksenberg.

DEZE GROOTE AMERIKAANSCHE SCHLAGER
GAAT OP 4, 5 en 6 FEBRUARI IN ONZEN
STADSSCHOUWBURG.

De opbrengst van de extra Roode Kruis collectes, die in de afgeloopen week in verschillende
plaatsen werd gehouden is alleszins bevredigend.
De resultaten zijn als volgt: Heerlen ’444,31;
Nieuwcnhagen ’53,48; Schaesberg/41,21; Voerendaal ’31,25 en Schin op Geul ’18.28.

Ledenvergadering van
ONS VOLKSHUIS.
de Zuid Limburgsche Tuinbouwvereeniging. Spr.
dhr. de Jong (Hoensbroek) over „Botanie" (7.30

ppiscmp T>f AT)

UMBTTRGSf!H DAGBLAD

WOENSDAG 31 JANUARI 1940

Andere, zeer aan
bevelen soorten:

te

Windsor
Koninginne

Ossenstaart

Poulet
Vermicelli

6 en 8 cent voor 2-3 borden

JAARVERGADERING R.K. MIDDENSTAND.
Dinsdagavond kwam de R. K. Middenstandsverecniging in hotel „Germania" in jaarvergade-

ring bijeen.

De geringe belangstelling voor de middenstandsorganisaties in het algemeen
het bleek
eens te meer uit het kleine getal bezoekers deivergadering— spruit volgens den voorzitter dhr.
K. F. Ritzen, voort uit een gering medeleven met
de standsörganisatie. Spr, ging hierop verder in.
De standsorganisatie is primair: zij dient, het algemeen belang van den stand. Secundair is de
behartiging der vakbelangen, die door de vakorganisatie worden gediend. Practisch echter
beschouwt men de tijdelijke successen voor
verbetering der vakbelangen van de eerste orde, maar men vergeet, dat dit uitsluitend mogelijk was uit de resultaten, die de algemeene
standsörganisatie bereikte. Het is verder van het
grootste belang, dat wij de geestelijke, cultureele en maatschappelijke waarden behouden, die
wij verwierven. A)s wij dit niet kunnen dan zullen ook de vakbelangen zwaar getroffen worden. Vandaar mogen wij ons niet onttrekken aan
de groote plicht om de standsorganisaties te
steunen en te versterken. Hiertoe zullen ook de
vakorganisaties moeten meewerken. Verder bepleitte' spr. een behoorlijke regeling van een
leerlingstelsel.
De jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden zonder debat onder dankzegging goedgekeurd. De vereeniging telde op 1
Januari van dit jaar 222 leden. De geestelijke
adviseur, kapelaan Boosteri, hield een toespraak,
waarin hij aandrong op verlevendiging van het

—

standsbewustzijn.
In zijn toespraak kondigde spr. aan dat ook

dit jaar weer drie ontwikkelingsavonden zullen
worden gegeven in de Vasten. Spr. drong verder
aan op kernvorming, die echter van de leden
moet uitgaan.
Bij de gehouden besluursverkiezing werden
de aftredende leden dhrn. J. W. Honé en Joh.
Cohnen herkozen. Tot afgevaardigde naar de
Centrale Raadvergadering werd gekozen dhr. K.
Eyck.

Na een korte rondvraag volgde sluiting.

Een wandeling door veld en bosch
Sneeuw een warm dek, maar.... afsluiter
van de provisiekast

Van roofdieren en wild

achter, dat de vervolger dit maar rustig heeft
na te gaan, om de vervolgde in het leger te

Een vriendelijk zomerzonnetje schept een aangename temperatuur. De scherpte van de wind is
er af en de koude is wel te verdragen.
In groote laarzen schuiven we door de eindelooze sneeuwsprei, die over het effen veld
ligt uitgespreid. Wc zinken weg in de diepe voren en tuimelen in de witte massa. De wegen
zijn niet te vinden en slecht te beloopen, want
daar ligt de sneeuw nog dieper.
We speuren naar vogels en dieren, die hun
verblijf ver van de woningen hebben. Een enkele kraai vleugejt langzaam over de vlakte. Ze
komt uit een verre boom en gedreven door een
ontzettende honger, gaat ze voedsel zoeken
dichter bij de huizen.
Plotseling stuiven enkele patrijzen uit de
sneeuw, waarin ze verborgen lagen. We kunnen
deze snelvliegers nazien. Ze strijken rakelings
over de witte vlakte. Het zijn de raketvliegers.
Enkele driftige vleugelslagen en ze schieten ontzettend hard vooruit. Ze strijken neer op het
sneeuwdek. Even later is niets meer te zien. Ze
hebben de warme aarde gevonden. De dikke
sneeuwlaag dekt de vruchten warm toe maar
sluit elk gezicht op het voedsel, dat zich er onder bevindt.
De groote provisiekast is afgesloten.
Een plek sneeuw is omgewoeld. Sporen van
vogelpoten zijn zichtbaar. Kleine veeren pluimen
in den wind. Een van de vele gevechten heeft
zich hier afgespeeld waarbij de inzet steeds het
leven is.
De zwakkere dieren zijn bijna willoos overgeleverd aan hun vijanden. Hun weerstandsvermogen is door honger en koude verminderd, de
snelheid is verminderd en helpt vaak niet meer,
daar de sneeuwlaag ze belet te ontwikkelen.
Elke verplaatsing laat zoon duidelijk spoor

Twee kleine snceuwpukkeltjes bergen de lijken van twee patrijzen, waarvan hoofd en hals
zijn afgeknaagd. De aanvallers zijn' zeker gestoord in hun maaltijd.
Een magere haas ploetert door het weeke
dek en maakt een groote omweg om het veilige
basch te bereiken.
Het is stil. Men hoort geen zucht. De wintervorst houdt van stilte in zijn rijk. Wij eerbiedigen dit en zwoegen naar het bosch, waar de
witte bovenkant der takken scherp afslcekt tegen den donkeren onderkant. Enkele konijnen
stuiven dieper het houtgewas in. Er ritselen nu
geen takken maar een wolk van -sneeuw teekent
hun spoor. Talrijke sporen van boschbewoners
leiden naar het veld: naar bietenkuilen, korenmijten of wat overgebleven is op groenlevelden.
De waakhond van het bosch, de ekster, kondigt
ons aan. Krijschend vliegt ze dieper het bosch
in, waar ook lioutdjivcn, sne! kl.v.-wickend, eer
heenkomen zoeken.
De sparren torsen hun sneeuwlast in stille gelatenheid. Er schommelt geen takje. Roerloos
staan de boomen, stille dragers van hun winterkruis.
Ook de eekhoorntjes zijn niet te vinden. De
klimmers en springers van het bosch zitten ergens warm aan hun wintervoorraad te knabbelen.
De dennen, hun witte kruinen dicht bij elkaar,
schijnen te luisteren naar een oude vertelling of
een vergeten lied.
We stooten tegen de stammen en de sneeuwmassa ploft naar beneden. Een wolk van de
fijnste deeltjes pulvert achterna. Duizenden
zilveren whilfertjes en stuifsneeuw wazen v:>or
je oogen.
Uit de doode varen klinkt plotseling een hevig
lawaai. Een groote vogel tracht zich Ie verhef-

grijpen.

LILI KRAUS-DODA CONRAD
Op Donderdag 1 Febr. staat muziekminnend
Heerlen een muzikaal evenement van den eersten
rang te wachten. Onder auspiciën van A. O. treedt
in het Royal-theater te Heerlen op het duo
Kraus-Conrad. Na de triomfen die dit tweetal gedurende verscheidene seizoenen mocht vieren is
het onnoodig over hun kwaliteiten uit te weiden.
Bovendien is Lili Kraus heelemaal geen onbekende. Haar optreden verleden jaar in combinatie
met de violist Goldberg ligt ons nog versch in het
geheugen.
Het programma vermeldt voor de pianiste werken van Haydn en Beethoven, terwijl voor de baszanger Conrad den Schubert-cyclus op het programma staat.
HEERLERBAAN.

.

Voor de armen der parochie.
De St. Vincentiusvereeniging, die door den
.strengen en langdurigeWinter voor groote moeilijkheden zit, gaat een nieuwe actie op touw
zetten. De zoogenaamde Stanjesactie. Deze week
zullen in enkele wijken vlugschriften enz. worden bezorgd en de spaarbusjes geplaatst. Begonnen wordt met Rijksweg, Ridderweg, dr. Clemens
Meulemanstraat, Zandweg en Vrusschemig. In drie
weken hoopt men alle huizen te hebben afgewerkt, om daarna regelmatig de busjes met liefdegaven op te halen.
De vereeniging hoopt en vertrouwt, dat alle
parochianen naar best vermogen zullen medewerken aan deze actie te doen slagen.

HEERLERHEIDE.
Wielerclub „De Heidebloem”
„De Heidebloem" hield verleden Zondag haar
jaarvergadering in het lokaal van den heer P.
Grond, Rennemigstr. Aanwezig waren de buitengewone eereleden Jos. Vineken, L. Meisters, P.
Vandeberg, Jos. Degens, Jos Hermans, en G.
Kleinjans. Beschermheer ir. C. Raedts en den
Eere-voorzitter Jos. Griens hadden bericht gestuurd van verhindering. Aanwezig waren 27 leden. De voorzitter M. Wijnen opende de vergadering met den sportgroet „All Heil". Spr. hoopte
dat alle leden w-eer hun best zullen doen in het
kunstrijden, opdat de vereeniging dit jaar nog
meer zal presteeren als het vorig jaar. Spr.
dat spoedig vrede moge zijn opdat ook wederom
feesten mogen gehouden worden. De verslagen
van den secretaris en penningmeester werden
zonder opmerkingen goedgekeurd. De* voorzitter
bracht verslag uit van de verloting. Het bestuur
werd herkozen: M. Wijnen, eerste voorz.; L. Gulpers, 2e voorz.; Jos. Dortant, secr.; H. Kleinjans,
oenningmeesfer en Leonard Wijnen, commissaris.
Voor dekascontrole werden herkozen Lod. Wijnen,
Ox. Smeets en A. Wijnen. Tot vaandelrijders werden herkozen Leonard Wijnen en Fr. Dortant.
fen. Doelloos slaan zijn groote vleugels in de
lucht. De veerkracht is eruit. Verhongerd en
verkleumd zit een wilde gans onder het lage
hout. Uit nood zijn ze naar het Zuiden komen
afzakken. Dit exemplaar is waarschijnlijk van
de troep afgedwaald.
We maken een warme schuilplaats en leggen
brood voor haar neer..
Good luck, moeder gans.
Enkele fazanten vertrouwen ons niet. Ze verlaten hun rustplaats en schieten dieper het bosch
in. Twee valken cirtalen cirkelen boven de velden rondom de bosschen. Voor hen is het geen
kwade tijd. De prooi is gemakkelijk te grijpen.
In wijde bogen, als een zweefvlieger, onderzoeken ze nauwkeurig elke vierkante meter.
Plots komt een in duikvlucht naar beneden. De
klauwen sidderend in nervositeit, en de bek gereed om te stooten. Een haas springt uil zijn
bergplaats en rent in allerlei bochten rond. De
groote vogel volgt al zijn bewegingen. Het kan
niet lang meer duren. De afstand wordt voortdurend kleiner. De haas schiet een sloot in. Dit
is zijn redding. De valk geeft zijn pogingen op.
Enkele konijnen loopen sloom over den
bosebweg, ze verwachten nu zeker geen bezoek.
Bij onze nadering zijn ze aanstonds verdwenen.
De schil van enkele struiken is afgeknaagd en
we vinden takken, die bijna geheel door de konijnen zijn opgegeten. Niet uit instinct voor te
lange tanden, maar uit honger noodzakelijkheid.
We baggeren door groote hoopen sneeuw, die
op de landwegen op elkaar zijn gejaagd. Enkele
boschduivcn, die hun natuurlijke schuwheid hebben afgelegd, komen van een vocdseltocht naaide bewoonde wereld terug. Hun lichaam schijnt
onnatuurlijk groot tegen de grijze lucht.
Een havik siddert in de lucht en valt op een
merel, die met alle aandacht een rotte appel
aan 't ontleden was. Enkele kraaien schieten toe
en noodzaken den roover zijn prooi los te laten.
De kraaien belegeren een korenmijt en begeleiden even later een valk tot een flink eind uit
de buurt. Ze komen terug en kibbelen dat het
een aard heeft.
Het geraamte van een duif, afgeknaagd tot het
laatste restantje, wijst op het succes van den
jager en op de nederlaag van het wild.
Een wazige mist onttrekt veld en bosch aan
onze blikken. Hel wordt kouder en gaat vriezen. De avond valt. We verlaten het strijdperk
Waar de natuur de zwakkeren gemaakt heeft tot
een gemakkelijke prooi van hun vijand, waarvan
deze natuurlijk een dankbaar gebruik maakt.

SCHAESBERG.
VOOR ONZE MILITAIREN.
Naar we vernemen is door een dilettantentoO'
neelclub in studie genomen de vooral in den laatsten tijd bekende militaire klucht in 3 bedrijven
„De Big van het 108e".
De opvoering zal op 3 Maart (half vasten;
plaats hebben in de zaal „Streeperskruis" ten
bate van onze militairen. Dit stuk, waaraan
meerdere uitstekende krachten medewerken, »
in Den Haag en Rotterdam meerdere malen voor
uitverkochte zalen gespeeld, en belooft ook hier
een Rroot succes te worden.
40-JARIG HUWELIJKSFEEST.
Onder groote belangstelling herdachten
echtelieden .1. V. Roefs en Maria Backus alhie'
Dinsdag 30 Januari hun 40-jarig huwelijksfeest.
Des morgens half 9 uur werd een plechtige
hoogmis van dankzegging opgedragen in de pa-te
rochiekerk van den H. H. Petrus en Paulus
Schaesberg, welke door de eebtgenooten en
loop
naaste familie werd bijgewoond. In den
bloemgeschenken,
zij
vele
van den dag mochten
stukken en gelukwenschen ontvangen. Het we«
verder in huiselijken kring gevierd.

,
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MIJNWERKERSBOND.
In lokaal Reumkens had dezer dagen de jaarvergadering plaats van den R. K. Mijnwerkers
in
bond. Voorzitter Jansen memoreerde
openingswoord de goede verstandhouding me
de slandsorganisalie, de vooruitgang van het le-v
dental en het vruchtbare contact met de J. >
Het ledental bedraagt momenteel 358. In een con-Jl
trolecommissie werden benoemd M. Jongen,
Mennen en J. Giesberts. 't Verslag van de _fondscommissie werd uitgebracht door bet lid Mi"
chiels en der arbeiderscommissie door Helzen. J
Als nieuwe bestuursleden werden gekozen
Borghans, J. Mennen en W.' Mullenders. Na ac
actueele rondvraag sloot kapelaan Rouwet cic
vergadering met een opwekkend woord.

zU'J
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Luchtbescherming.

Op Woensdag, 31 Januari 1940, zal in m
Asta-theater aan de Markt een algemeene verg*dering van de afd. Schaesberg van de Ned. Vervoor Luchtbescherming gehouden worden We
als spreker Drs. Fr. Voncken, apotheker te Heer*
len, welke vergadering aanvangt te 8.20 uur des
namiddags. De directeur van het Aasta-theater
zal voor een bijpassend programma zorg dragenHet onderwijzend personeel in de gemeente
Schaesberg heeft zich unaniem bij het bestuur
van de afd. Schaesberg der N.V.L. aangemeld
om deel te nemen aan een door de afdeeling lC
geven cursus voor de schoolluchlbescherming'
welke cursus zal worden gegeven door Drs. Fr '
Voncken uit Heerlen en zal omvatten 5 lessenDeze airsus zal eveneens worden gevolgd dóór
een 15-tal leerkrachten uit de gemeente ÜbacH
over Worms.
SCHINVELD
Tooneel.
De aangekondigde tooneeluitvoering op Vastenavond door het Zuid-Limburgsch Tooneel kan
door omstandigheden niet doorgaan en wordt Jflf
gehouden op Zondag Halfvasten.
Zooals men weet komen de baten van bovengenoemde uitvoering ten goede aan het feestcomité?
dat belast is met de voorbereiding der feestelijkheden bij het a.s. priesterfeest van den EerW<
Heer D. Rongen.
Fanfare „St. Lambertus”
Door de fanfare werd besloten om dit jaar geer"
eereleden-avond te houden, doch de Eerelidmaatschapskaarten aan huis aan te bieden, hetgeen
door het bestuur zal geschieden in de loop van
deze week.
Zilveren dienstjubileum.
Zaterdag 27 Januari herdacht de heer.- J, ADohmen, ondergrondsch arbeider op Staatsmijn
Hendrik, wonende te Schinveld, Brunssummerstraat 22, den dag, waarop hij vóór 25 jaar W
dienst der Staatsmijnen in Limburg trad.
De jubilaris werd in het hureau van de»
hoofdingenieur in tengenwoordigheid van zii*
onmiddellijke dhefs en een der leden van de ai"'
beiderscomimissie, recht hartelijk toegesproken
en gecomplimenteerd.
De heer Op den Kamp, hoofdingenieur van
Staatsrmjn Hendrik, kenschetste hem als een
plichtsgetrouw arbeider, die al de hom opgedragen werkzaamheden naar belmoren vervuldeNamens de Directie der Staatsmijnen werd
hem daarna het zilveren horloge en diploma,
benevens het gebruikelijke couvert overhandigdDe heer Dohmen dankte voor de getoonde belangstelling en gelukwenschen.

BRUNSSUM
POLITIENIEUWS
Wegens venten met couponstoffen werd bekeurd
I. B. uit Amsterdam; wegens overtreding van het
rijtijdenbesluit J. M. D. uit Sittard; wegens overtreding van de arbeidswet J. v. D. alhier.
Tegen B. D. uit Heerlen werd procesverbaal opgemaakt wegens diefstal van een paar schaatsen
van de ijsbaan alhier. Na verhoor werd de minderjarige. D. naar huis gebracht.
J. alhier deed aangifte van ontvreemding" van
zijn garbardine-overjas uit een kraam op de ijsbaan alhier.
Ten nadeele van Q. werd een rijwiel ontvreemd»
dat bij zijn woning stond.

KERKRADE
DE GLADDE WEGEN.
Tengevolge van de gladheid van de weg in de
Marktstraat is Zaterdagochtend de wed. D. Sten val gekomen.
De vrouw werd door eenige passeerende menschen opgenomen doch zij kon niet verder en
kermde van pijn. Dr. Rijeken, die inmiddels w aS
gewaarschuwd, constateerde een dubbele beenbreuk, zoodat de vrouw per ziekenauto naar het
St. Jozef-Hospitaal moest worden overgebracht
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SPEKHOLZERHEIDE
Zilveren Jubileum

Donderdag

r|ea

1 Februari herdenkt de heer M. Ame-

Schoolstraat 44, den dag dat hij voor 25
m dienst trad op de Staatsmijn Wilhelmina.

jaar

Kring Sittard Jonge Boeren

KAALHEIDE
Waterleidingmisère
Tengevolge van de langdurige hevige vorstpeis het 'aantal plaatsen waar de waterleiding
«et begeven heeft legio.
Naar we van bevoegde zijde vernamen, zijn er
Momenteel in de gemeente Kerkrade reeds een
150-tal
bekend. Wat moet dat geven wanneer debreuken
dooi invalt.

riode

WAUBACH.
Dienstjubileum.
Zondag 4 Februari a.s. hoopt de heer P. Soöar, bovengrondsch arbeider op Staatsmijn Henwonende te Waubach, Rceeweg no. 59, den
a 8 te herdenken, waarop hij vóór 25 jaar in
wenst der Staatsmijnen in Limburg trad.
De huldiging vindt plaats op Zaterdag 3 Febr.
Het zal den jubilaris alsdan zeker niet aan
ontbreken.

Jfrik,

.

EIJGELSHOVEN.
Raadsvergadering.

Donderdag i
van
eenkomen ter
Agenda:
Herstemming

Februari om 6 uur zal de geEijgelshoven in vergadering bijbehandeling van do volgende

over het voorstel tot verhoo&ng der huishuur van het woning-complex VI
»Op de Bosschen".
Benoeming van een lid van het Burgerlijk
Armbestuur wegens periodieke aftreding.
Voors t ei van B. en W. tot wijziging van het
leerplan van de R. K. Volkshuishouidschool,

«mier.

Voorstel van

B. en W. tot onderhandsche vertwee perceelsgedeelten grond

pachting van
aan P. Meüs te

.

Nieuwenhagen.

voorstel van B. en W. tot aanvulling van de
a 'gemeene politieverordening.
Voorstel van B. en W. tot aankoop van diverse
'torceelen grond van den beer Übachs, gelegen
aa n de Marialaan in Wimmersstraat.
voorstel van B. en W. inaake bestemming van

Laethof.

MAASTRICHT
Bravo!!
Tegen den drukker F, P. van hier werd door

'k

proces-verbaal opgemaakt wegens
van artikel 147 a van het Wetboek
Tan Strafrecht (het verspreiden van geschriften,
daarin smalende Godslasteringen voorkomen).
politie

EEN SCHICHTIG PAARD EN DE GEVOLGEN.
Maandagavond is een voor een bakkerswagen
ges

.

Pannen paard, tengevolge van het feit, dat
vrachtauto passeerde, die sneeuwkettingen
o,n zijn
wielen had, die eenig lawaai veroor2aakten, schichtig geworden en heeft een voor
staanden geparkeerden luxe-wagen, in
toebeboorende aan A. C, ondanks het
eit dat de remmen van dien auto aanstonden,
Ten gevolge werden de kopj°°ruit geschoven.
jen
radiator
van dien auto door de
lampen
en
v °orpooten
van het paard beschadigd, terwijl
?°k nog eenige schade aan de achterzyde van
*en auto werd aangericht. Het paard bekwam
aan zün rerihtervoorpoot en
een
veearts worden verbonden.
door

'

MET SKIëN ENKEL GEBROKEN.
was mej. Schin, wonende te
Qezer stede in de buurt van Epen aa» het skilooHierby is zü zoo ongelukkig komen te valpn.
,% dat zij haar enkel brak. Per auto van den
v' G. D. is zü ter verpleging overgebracht naar
et ziekenhuis Calvariënberg.

.

dinsdagmiddag

BIJ HET SLEEèN.
het sleeën op den St. Pietersberg zyn een
f
scholieren van 16 jaar, zekere B. d. J.
H., zoodanig komen te vallen, dat B. d. J.
teennE.verwonding
aan zyn rechterbeen opliep,
e ngevolge waarvan
hü niet meer kon loopen,
pwijl È. H. bü een val een wonde boven het
per auto
"nkeroog
bekwam. Beiden werden
an den G.G.D. ter geneeskundige zü
behandeling
naflr dien dienst overgebracht.
Nachtelijke ruzie.
Dinsdagnacht werd door M. de politie om
verzocht, daar haar echtgenoot, die
assistentie
onder den i nvi o6d Van drank verkeerde, zün
woede k>eldc op de glasruiten van .haar wo'ng.
zij ernstige gevolgen duchtte, is de
, Cn Daar H. M.
van hier, door de politie naar
e t hoofdbureau overgebracht,
alwaar hü over
e gevolgen van
daden ernstig
„liefelijke"
zün
ee t kunnen nadenken.

.

'

VAALS

-

’

ROOSTEREN.

JONGE WACHT.

ROERMOND
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Tooneelavond
Zondag organiseerde de schutterij St. Johannes
te Douvergenhout een tooneelavond.
Het tooneelspel „'t Lied van Moeder", werd
door de plaatselijke tooneelvereeniging „Vriendenkring", uitstekend opgevoerd.

Spreekbeurt

liedenvereeniging, R.K. Middenstand, en R.K.
Landbouwbond. De groote zaal waarin men het
podium nog met zitplaatsen had ingericht, zoodat
er een 500 zitplaatsen waren, was tot in alle hoeken bezet.
Toen de voorzitter der Werkliedenvereenig'mg
dhrn. R. Janssen de vergadering opende met den
Chr. groet waren mede aanwezig de Eerw. Heeren
Pastoor Rongen uit Stem, Geurts uit Kcrensheide,
Pastoor van Hamond, Pater v. Mierloo en verschillende paters en fraters van het Missiehuis,
Eerw. Zusters, Burgemeester Corten, Dr. Govaerts e.a. Na het welkomswoord zong hel
jongenskoor 'onder leiding van Kap. Vaessen met
begeleiding van Kap. Tummers eenige liederen,
waarna de heer De Greeve het woord kreeg.
De Greeve heeft twee uur lang zijn talrijke toehoorders geboeid over het onderwerp: „Waarheen
in dezen tüd".
ELSLOO

Schepen in nood
Londen, 31 Januari (Havas).
Het 4450 ton metende Britsche s.s. „Bancrest"
heeft noodseinen uitgezonden. Het deelde mede,
dat het bij de NÓordkust van Schotland in nood
verkeerde. Een ander schip haastte zich hulp te
verleenen. Men meent te weten, dat de opvarenden, op één na, zijn gered. Een reddingsboot aan
de Oostkust heeft getracht zeventien opvarenden
van twee te Huil thuisbehoorende treilers, die
door Duitsche vliegtuigen waren gebombardeerd,
op te sporen. De boot is nog niet teruggekeerd.
Vijftien andere opvarenden dezer treilers waren
eerder aan land gekomen.

de
„Graf von Spee” berichtte

Wat een gevangene

van

Priesterwijding
Op 11 Februari a.s. wordt onze dorpsgenoot
Londen, 31 Januari. KNP.
Leo Pijpers, thans aan de Leuvensche UniversiKapitein Patrick Dove, die het commando
teit studeerende tot priester gewijd.
heeft gehad over een koopvaardüschip, dat door
de „Graf von Spee" tot zinken was gebracht, en
Finland Missie
die eénigen tijd als gevangene aan boord van
De collecte voor de missie van Finland bracht het Duitsche oorlogsschip had doorgebracht,
hier 207 op.
heeft aan een correspondent van het katholieke
dagblad „Universc" het volgende bericht:
Geslaagd
„Onder de bemanning van de „Graf von
Geslaagd voor het examen Boekhouden dhr. Spee"
bevond zich een aantal katholieken. Ik beMarcel Stassen.
merkte, dat een zeventienjarige jongen een
beeld van de Moeder Gods in zijn kooi had. Zeven van de 36 Duitschers, die in den zeeslag gedood werden, waren katholiek. Op hun lijkkist
werd een tinnen kruis geplaatst. Aan het graf
werden de plechtigheden verricht door een dominee en door een priester. Kapitein Langsdorff was een geloovig protestant. Tijdens mijn
gevangenschap heb ik meermalen met hem over
godsdienstige onderwerpen gesproken. Hij zeide
mij, dat hij een vriend was van Dominé Niemöller. Zij hadden samen in den vorigen oorlog
gediend."
AUTOBOTSING.
Aan boord van de „Graf von Spee" was geen
Vermoedelijk door niet tijdig de voorgenomen katholiek geestelyke. Kapitein Dove voegde errichting-wijziging aan te geven kwam Dinsdag- aan toe, dat hij zeer verrast was door de zelfmorgen de luxe auto, bestuurd door W. L. alhier moord van kapitein Langsdorff.
op den Rijksweg Noord in botsing met een autobus van den dienst Sittard—Maastricht. Beide
wagens werden beschadigd, doch de inzittenden
bleven ongedeerd.
Moskou 30 Januari, Tass.
DIENSTJUBILEUM.
Het Russische legerbericht van Dinsdagavond
Op Maandag, 4 Februari a.s. hoopt dhr. M. luidt:
Hoofs, werkzaam op Staatsmijn Maurits zün zilOp 30 Januari is niets van belang aan het front
veren jubileum in dienst der Staatsmijnen te gebeurd.
herdenken.
De Sowjetrussische luchtmacht deed een aantal
succesvolle aanvallen op vüandelyke reserves en
FIMAVOND.
militaire doelen.
In het Volkshuis te Lindenheuvel werd Dinsgeorganiseerd
over Herdag j.l. een filmavond
wonnen Levenskracht. De vertoonde film gaf
een zeer duidelijk beeld van de tuberculose en
de middelen, waarmede deze ziekte wordt bestreden. Voor de aanwezigen een zeer leerzame
avond.
Londen, 31 Januari. (Havas)
Bij de Orkaden is gisteren het 2168 ton metende
s.s. „Giralda" uit Leith gezonken. De 16 opvarenden begaven zich in een kleine boot, die echter op
een kwart mijl van de veilige haven omsloeg, met
het gevolg, dat de mannen om het leven kwamen.

’

Ruwe Handen, Ruwe Huid Puro!

'

Hik°

Van en om de oorlogs
Maandagavond sprak de radiopriesler H. de
fronten
Groeve alhier voor de samenwerkende R.K. WerkSTEIN

R.K.D.F.C.
Zondag organiseert de plaatselijke voctbalverOndanks het gure weer was de derde vormingseeniging D.F.C, een filmavond in de zaal van dhr.
vergadering van den kring Sittard der Jonge J. Klenters te Douvergenhout. Als hoofdfilm
Boeren, welke Dinsdagavond in de zaal van „Het wordt gedraaid „Ter Kruisvaart".
Witte Paard", Ie Sittard gehouden werd, toch
nog goed bezocht.
BEEK.
De vice-voorzilter, de heer Cremers, opende
Oudste inwoner overleden.
met een hartelijk woord van welkom en gaf verDinsdagmorgen is alhier op 93-jarigen leeftijd
volgens het woord aan den heer Timmermans,
hoofd der Lagere Landbouwschool te Sittard, overleden Jan Willem Hubert Houben, die de
die een interessante inleiding hield over „Bestui- oudste inwoner was in deze gemeente en nog onving, fruitteelt en byenteelt". Spr. ging de ont- gehuwd.
De oudste inwoonster, die Houben in deze
wikkeling van den fruitteelt in den loop der jaren
na en de plaats welke iedere boomsoort moet in- zeldzame positie opvolgt, is nu mej. Hubertina
nemen in verband met ziektebestrijding. De op- Lemmens, pensionnaire in het klooster der E.
bouw der vrucht, het doel der verschillende Zusters alhier, die in Juni a.s. den leeftijd van
bloemdeelen, de soort van bestuiving werden 92 jaren kan bereiken en zich thans in een goede
achtereenvolgens behandeld. Als overbrengers van gezondheidstoestand verheugt.
stuifmeel werden genoemd wind en insecten, doch
Jeugdvereenigingen
naast deze zijn de bijen de voornaamste en vooral
belang.
zijn
bijen
de
fruittelers
alleen
de
van
gewoonte
getrouw bieden de Besturen der
voor
De
Vooral in het voorjaar zijn de andere sluifmeel- Kalh. Jeugdvereenigingen aan de inwoners van
overbrengers nog zoo weinig aanwezig, dat die Beek een aangenaam en passertd vermaak gegeen rol spelen hij het bestuiven van ons fruit. durende de Vastenavonddagen.
Spr. drong dan ook aan op het houden van bijen
Het uitgebreide program vermeldt o.m. Zondag
en bewees de belangrijkheid daarvan aan de hand een uitvoering van „Familieproblemen" door het
van proeven, die door bekende, bijen-experts ge- Zuid-Limb. Tooneel. Des Maandags een uitvoering
nomen waren. Een bij bezoekt per dag gemiddeld door het R.K. Jongeren Tooneel en tot slot op
4000 bloemen en een volk beslaat uit 30 a 40.000 Dinsdag een K.J.V. uitvoering.
bijen. Men kan hieruit dus afleiden hoeveel bloemen er per dag door een bijenvolk bestoven worden. Sor. haalde verschillende voorbeelden aan,
waarbij de fruitteelt in bepaalde gebieden gered
werd door het houden van bijen en drong erop
aan, de bezwaren tegen het houden van bijen aan
kant te zelten en over te gaan tot aanschaffing.
Een hartelijk applaus bewees de instemming
met de uiteenzettingen van den heer Timmermans.
SUSTEREN
De vice-voorzitter dankt den spreker en heette
tevens den voorzitter, den heer E. a Campo uit
Bouwvakarbeidersbond
Merkelbeek, die inmiddels ter vergadering verDezer dagen hield de R.K. Bouwvakarbeidersscheen was, hartelijk welkom. Onder algemeen
apülaus bood hij den heer a Campo nogmaals bond zijn jaarvergadering in het lokaal van dhr.
namens heel de vergadering de beste gelukwen- Jos Peters.
scben aan bü zijn huwelijk.
De heer S. Snel deelde vervolgens mede. dat
Toen voorzitter W. Derhaag de vergadering
het in het voornemen ligt van de Coöp. Fruit- opende bleken de meeste leden aanwezig te zijn.
veilingen om dezen winter nog cursussen te laten Spreker heette allen hartelijk welkom en wenschin bemesting van fruitboomsaarden. De te de leden een Zalig Nieuwjaar. Hierna gaf hü
kosten hiervan zullen gedragen worden door het het woord aan den secretaris J. Jessen, die een
en de veilingen, terwiil de deelneming gra- keurig verzorgd jaarverlag uitbracht. Uit dit vertis onénstaat voor iedereen. Men stelt zich voor slag bleek dat het ledental bedroeg 45, zoodat de
<n drie avonden hel nractisch gedeelte te behanafdeeling Susteren in 1939 met 8 leden is uitgedelen. Er moeten 15 deelnemers ziin boven de 21 breid. Verder bleek uit het verslag dat de verga'aar. Ook voor oersnnen beneden 21 iaar staat deringen goed bezocht waren en de samenwerking
deelneming onen, mits zü in het bezit ziin van tusschen bestuur en
leden voorbeeldig was. Spreeen dinloma van een Landbouw- of Landbouw- ker hoopte dat dit in de toekomst zoo blyven
winferschool. van een fruitteelt cursus of een der- mocht.
""üik
T>e lessen »!'""n omstreeks PaNa een dankwoord van den voorzitter aan den
schen geëindigd zijn, zoodat bet werk er niet
onder zal beboeven te Uiden. Spr. was er van secretaris voor diens keurig verzorgd jaarverslag,
overtuigd, dat de actieve jonge boeren aan deze kreeg de penningmeester dhr. J- v Thoor het
cursussen zullen deelnemen, doch drukte de hoop woord voor het uitbrengen van het financieel veruit, dat ook de ouderen niet zullen achterblijven. slag. Alvorens met het voorlezen van het jaarverVerschillende practisehe onderwerpen werden slag een aanvang te maken, las spreker eerst een
vervolgens nog door den heer Snel besproken. ingekomen schrijven voor gericht speciaal aan den
Tenslotte gaf rector Steegmaans zijn derde penningmeester der afdeeling, van het hoofdbeles: „Naar de nieuwe gemeenschap door betere stuur inzake een door de diverse bonden gericht
zeden".
verzoek, aan den Minister van Sociale Zaken om
Met betere zeden wordt in „Ouadragesimo den duur der uitkeering te verlengen in verband
Anno" bedoeld, dat er meer sociale rechtvaar- met de aanhoudende vorst. Uit het goed verzorgdigheid en liefde moet zün. Vervolgens gaf spr. de financieele verslag bleek
er in 1939 aan inantwoord op de vragen, wat de sociale recht- komsten waren 162,97, en dat
f 44,96 zoouitgaven
vaardigheid van ons eischt ten opzichte van dat er een batig saldo was
’llB,Ol.
van
opzichte
God, ten
van onzen evenmensen en ten
Aan bondscontributie werd afgedragen 640,16.
opzichte van de gemeenschap. Tot slot wydde
spr. uit over de sociale liefde en waarom deze Bedrage werkloozenkas f 809,59. Administratietusschen de verschillende standen zoo noodig kostenf 18,26. Ond. Steunfonds ’34,16. Zoodat totaal werd afgedragen ’1502,17. Terwijl voor diis.
uitkeeringen werd ontvangen ’2023,19.
verse
spreCremers
dank
aan
beide
De heer
bracht
kers en beval de cursus in besmetting van fruitNa eendankwoord van den voorzitter aan den
boomgaarden nog eens in aller aandacht aan. Hij penningmeester voor diens accuraat beheer, kwam
deelde vervolgens mede, dat bericht van verhin- aan de orde de verkiezing van een secretaris en
dering was binnengekomen van den kringadvi- vice-voorzitter, die volgens reglement aan de
seur, pastoor Bastin en van de afdeeling Einig- beurt van aftreden waren.
hausen.
De aftredende functiönnarissen dhr. J. Jessen
Rector Steegmans vroeg het adres van alle
gemobiliseerde jonge boeren uit den kring Sit- en H .v. d. Leek werden met algemeene stemmen
tard, teneinde hen geregeld „Land en Vee" plus herkozen. Terwül dhr. A. Hellebrekers nog werd
het Jonge Boeren-nummer toe te zenden. Tevens herkozen als lid van de controle-commissie. Verwekte spr. allen op om de gemobiliseerden ka- der werd nog besloten de vergoeding van den
tholieke kranten toe te zenden, vooral daar de penningmeester met 5 te verhoogen en de secreprijs van de Limburgsche bladen voor de mili- taris ook een vergoeding toe te kennen.
tairen gehalveerd is.
Vervolgens dankte de heer a Campo voor de
Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door
aangeboden gelukwenschen.
dhr. M. Delsen en J. Jessen. Dhr. Delsen brengt
Zijn afscheid als voorzitter van de Jonge een woord van dank namens de leden aan den
Boeren zal op de eerstvolgende algemeene ver- voorzitter voor alles wat hij in het belang der af«
gadering plaats hebben.
deeling gedaan heeft, en hoopt dat hij nog lange
Nadat de voorjaarsvergadering was vastge- jaren als voorzitter mag fungeeren.
steld op Woensdag 6 Maart volgde sluiting.
Dhr. J. Jessen secretaris wil van de rondvraag
gebruik maken, door de aanwezigen mede te deelen dat op 23 Nov. 1939 j.l. de afdeeling Susteren
R.K. Bouwvakarbeidersbond „St. Joseph" 20
van
TEGEN
ELKAAR.
TWEE MOTORRIJDERS
jaar bestond. Daar de tüdsomstandigheden het niet
toelaten dit feit met eenig feestbetoon te herDoor het niet verleenen van voorrang kwadenken, wil spreker de afdeeling toch felicitceren,
Rijksweg-Noord—Vouerweg
men aan den hoek
in
de hoop dat wanneer de afdeeling 25 jaar betwee motorrijders, H, uit Hoensbroek en G. uit staat de tüdsomstandigheden geschikter zullen
Sittard, met elkander in botsing. Er kwamen zijn. Een speciaal woord van hulde en dank richte
geen peroonlijke ongelukken voor, doch beide spreker tot dhr. ,T. v. Thoor die op dien datum
20 jaar lid der afldeeling was, en in die jaren zeer
voertuigen werden beschadigd.
voor de afdeeling heeft gedaan, (applaus)
veel
De gemeentepolitie stelde een onderzoek in
en maakte proces-verbaal op.

Jf

NOG GOED AFGELOOPEN.
huis-Noord in de nabüheid van de
»re Broek
tusschen Maasniel en Swalmen, vond een
k nlaats > dat nog goed is afgeloopen. Tegenh
invallen der duisternis reed een vrachtaut
'n co,onne nlil wielrüders. Oorspronkew rP
lieten de gevolgen zich ernstig aanzien.
CCn llei millt£nren onder den wagen te""echt
een anc er langs den weg kwam,
ler\ <Mani
een derde eveneens een opstopper kreeg.
hlcek dat geen der mannen ernstige verQ
'"dingen had opgeloopen.

MERKELBEEK

DE DERDE VORMINGSVERGADERING.

De Jonge Wachters van Sittard organiseerden een gezellige avond voor de jongens van
PERSONALIA.
het St. Jozefheim aan den Kollenberg. Er werkringspclen gedaan, welke
ingang
Met
van 1 Februari wordt dhr. J. Stoll- den verscheidene
jongens
met geestdrift werden meegelann alhier in vasten dienst benoemd als schrij- door de
r Ie klasse bij de N.V. Limburgsche Tramweg- speeld. Ook traden de Jonge Wachters als acmaatschappy.
teurs op. Zelfs de afdeelingspocs verscheen ten
en de „Lachbom" bleek enkele malen
tooneele
VIJLE
een voltreffer.
EEN AARDIG SCHADEPOSTJE
De directeur sprak een woord tot besluit van
avond, die in de goede sfeer verliep.
deze
Een aardig schadepostje had de veehouder v. P.
alhier, die een koe dood in zyn sta' vond liggen.
GIRSBEEK
*>U nader onderzoek bleek, dat de koe geëlectriccr d was en aan de gevolgen was bezweken. Een
Sneeuw te weinig
nderzoek
directeur van
ingesteld
werd
door
den
e gerneentebedrüven
en een technisch ambtenaar
Evenals elders is in de laatste dagen ons dorp
an
de
gebleken,
T
S.V.M. Hierbü is
dat de stal on- in een dik winterkleed gehuld. Echter volgens den
f
stroom stond, hetgeen zün oorzaak vond in RÜks Waterstaat heeft ons dorp in vergelüking
,?n absoluut ondeugdelijken toestand van de lei- met Amstenrade te weinig sneeuw gekregen. En
Uln gen.
om dit te kort aan sneeuw nu aan te vullen, wordt
sinds een paar dagen de langs den Rükswcg te
Amstenrade liggende sneeuw met autovrachten
naar hier getransporteerd. De inwoners, vooral in
Oppeven, waar deze sneeuw wordt opgeborgen,
zijn hierover niet erg in hun schik.

onJ"?

EERSTE BLAD

LÏMBÏTRGSCH DAGBLAD

Missie avond

In het Patronaat werd verleden Zondag de door
ons aangekondigde Missie-avond gehouden. De
Z.E.H. Pastoor opende deze büecnkomst, waarna
hij tot allen een welkomstwoord richtte. Dit
woord van welkom richtte spr. vooral tot den
Burgemeester, en tot den spreker Prof. Dr. Fr.
Feron President van het Groot Seminarie te

Roermond.

Op een van den spreker van den avond eigen
wijze, behandelde deze in een duidelijke rede. welke de nooden der missiën zijn.

Van keldertrap gevallen.
De heer .1. S., werkzaam in de Zuivelfabriek
alhier, had het ongeluk uit te glüden en van een
keldertrap te vallen. Hij vftf'd met verscheidene kneuzingen opgenomen en moest zich
onder geneeskundige behandeling stellen.

R.K. Werkliedenvereeniging.
Onder groote belangstelling gaf de R. K. Werkliedenvereeniging alhier een feestavond voor de
ledenen de burgerij. Daar de spreker, de heer
Bux uit Sittard, verhinderd was, werd het woord
gevoerd door kapelaan Engwegen uit Buchten,
terwül ook de kapelaan van Roosteren het woord
voerde.
Verder werd de avond opgeluisterd door den
heer Hermans uit Sittard.

AMSTENRADE.
Sneeuwopruiming.

Provinciale Waterstaat in samenwerking met
Werkloozen dezer gemeente is begonnen met het
opruimen van de geweldige sneeuwhoopen, die
opgestapeld liggen langs weerszüden van onze
drukke Dorp- en Beekstraat. Dit is zeer toe te
juichen, daar deze „sneeuwbergen" een lastig
obstakel vormden voor voetgangers en wielrijders. Ook ingeval dooi zou intreden, zou de
overtollige sneeuw wel eens oorzaak kunnen
zün van overstroomingen en volgeloopen kelders
Collecte voor Finland.
De Zondag langs de huizen gehouden collecte
vanwege het Roode. Kruis voor Finland bracht
op de som van 62.80 gld.

GELEEN

Het Russische legerbericht

Schip bij de Orkaden
gezonken

VENLO

ONBEZONNEN DAAD.

Vier maanden geleden had een jongeman uit!
Blerick, toen hy wandelend over de Groote
Heide te Venlo op Duitsch gebied gekomen was,
op een wegwijzer aldaar een voor Hitler beleedigende uitdrukking geschreven. Toen hij door
een Duitsch ambtenaar werd aangehouden bleek
hü bovendien geen pas te hebben.
Eerst dezer dagen werd het geval door het
Sonderngericht te Düsseldorf behandeld.
De jongeman werd wegens beleediging van het
hoofd van den staat en overtreding van de pasvoorschriften veroordeeld tot het zeer clemente
vonnis van vier maanden gevangenisstraf niet
aftrek van preventieve hechtenis, waardoor hij
weer naar ons land mocht terugkeeren.
Dit geval zal de jongeman niet spoedig vergeten.

De R.K. Limburgsche
Onderwijzersbond
NIEUWS AFDEELING TEGELEN EN
OMGEVING.
De R. K. Limlb. Onderwyzersbond wordt verrijkt met een nieuwe afdeeling, welke ontstaan
is door een splitsing van de zeer uitgebreide
afdeeling Venlo. De onderwyzers en onderwijzeressen van Tegelen en omgeving hebben besloten voortaan een eigen afdeeling te vormen.
Bovendien sluiten zich bü deze afdeeling aan
het onderwijzend personeel uit Belfcld, Beesel
en Reuver. De jonge afdeeling telt hierdoor
reeds terstond ongeveer honderd leden.
Voor het meeleven van de georganiseerden
met het werk van den bond en de afdeeling zal
deze splitsing zeker bevorderlijk zyn. Heden,
Woensdagavond wordt te Tegelen een officiecle
oprichtingsvergadering gehouden. Na de opening zal dr. Ruyter uit Helden-Parmingen spreken over de opvoeding tot de deugd van vaderlandsliefde.

Rond den geheimen zender
te

Swalmen

Dinsdagmiddag had voor de Roermondsche
Rechtbank de behandeling plaats van een der
gevallen der verleden jaar in de maanden April
en Mei te Swalmen plaats gehad hebbende radiouitzendingen met behulp van een kortegolfzender.
Deswege had zich te verantwoorden de 24-jarige volontair der gemeentesecretarie H. W. uit
Swalmen, die op 16 April van verleden jaar voor
de uiicri-.iron was verschenen van de ergens in
Swalmen in functie gestelden 40 M. zender,
terwyl in de Harmoniezaal te Swalmen alwaar
een feest voor het orgelfonds werd gegeven met
behulp van een gramofoon W.'s radiotoespraak
ten gehoore werd gebracht.
Reeds geruimen ty'd voor den aanvang der
zitting verdrongen vele belangstellenden, meestal
jongelieden uit Swalmen zich in het wachtporlaal der Roermondsche Rechtbank om toch maar
de beste plaats op de publieke tribune machtig
te worden.
Het mocht echter niet zoo zijn, toen het uur
van aanvang gekomen was, liet de president mededeelen, dat rife behandeling der zaak met gesloten deuren plaats had en zorgde de dienstdoende rijksveldwacht voor vertrek van het publiek. Alleen de verdachte W. met zün raadsman
Mr. F. Nederveen alsmede een 5-tal getuigen
werden toegelaten.
Tegen W. werd wegens zonder de vereischte
vergunning een radiouitzending doen een geldboete van f 100 of een maand hechtenis geëischt.
Vonnis over 14 dagen.

De Hongaarsche politiek
Boedapest, 31 Januari. (Havas)
De uiteenzetting van den Minister van Buitenlandsche Zaken, Csaky, in den senaat, was in de
groote lijnen identiek aan zijn rede in de kamer.
In politieke kringen zegt men, dat tijdens de
beide bijeenkomsten alle vraagstukken van buitenlandsche politiek bestudeerd zijn, men verzekert, dat Hongarije niet van de aanspraken, welke
het steeds gesteld heeft, afziet, doch ze thans niet
naar voren brengt, omdat het in den tegenwoordigen stand van zaken vrede wil bewaren.

Saradjogloe naar Belgrado

vertrokken
Ankara, 31 Januari. (Havas.)
Turksche minister van buitemlajadsdhe
zaken, Saradjogloe, is naar Belgrado vertrokken om deel te nemen aan de conferentie der
De

Balkan-entente.

De Russische luchtaanvallen
Helsinki, 31 Januari. (Havas)
De commandant van de passieve verdediging,
Generaal Aarne Sihvo, heeft de pers een rapport
overhandigd. Hij zegt daarin, dat de Russen hebben getracht, met schending van alle wetten van
menschelijkheid alle levende wezens te vernietigen en zelfs kerken e nziekenhuizen heeft aangevallen. In het departement Nyland, waarvan Helsinki de hoofdplaats is, zijn bij 167 bombardementen op 46 plaatsen 3541 bommen geworpen, in de
departementen Abo en Bjorborg bij 417 aanvallen
op 31 plaatsen 3174 bommen, in Viipuri bij 156
aanvallen op 46 plaatsen 3754 bommen, in Haemc
bij 47 aanvallen op 16 plaatsen 2159 bommen, in
St. Michel bij 7 aanvallen op 4 plaatsen 951 bommen, in Kuopio bij 23 aanvallen op 11 plaatsen
656 bommen, in Uleaborg en Lapland bij 116 aanvallen op 38 plaatsen 4963 bommen, op de Alandseilanden bij 8 bombardementen op 4 plaatsen 172
bommen. Voor het geheele land bij 643 aanvallen
op 207 plaatsen 20.337 bommen. eHt rapport geeft
vervolgens bijzonderheden over aanvallen op kerken, ziekenhuizen enz. tot 29 Januari zijn tengevolge van luchtaanvallen 373 menschen omgekomen, 323 ernstig en 585 lichtgewond.
Over het algemeen kan worden gezegt, dat het
aantal slachtoffers in verhouding tot het getal
geworpen bommen, niet groot is. Het beste middel tot het vermijden van het verlies van menschenlevens is de verspreiding van de stadsbevolking over verafgelegen gebied gebleken.

WISSELKOERSEN
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Londen: 7.52
Berlyn: 75.55
Parijs: 4.265.
Brussel 31.9ó.
Bazel: 42.24.
New-York: 1.88 3/8.
..—

—^^—.

—■

■■

i

STAATSLOTERIJ

's Gravenhage, 31 Januari.
f 2000.— 16263.
f 1000.— 1380 15411 16379 16451 19508.
f 400.— 10695 13871 1823" 19464.
f 200.— 2511 13157 14461 18472.
f 100.-- 1150 1173 3016 5026 5428 7370 9179
13514 14380 14809 15522 15647 16505
16556 17701 18027 19086 19794 20458.
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FEUILLETON

DE GEVOLGEN VAN EEK TESTAMENT
GEHEIMZINNIGE GEVALLEN OP EEN ZEEKASTEEL.
door GUY HAMILTON.
NADRUK VERBODEN.
23
..Ach ja, natuurlijk! Hoe dom van m<;! 'k Bedoelde meer uw voornaam. U vindt 't misschien
maar 'k moet altijd iemands
dwaas van me
't
weten,
voornaam
't Kan aan mij liggen
geeft zoo direct iets vertrouwelijks."
Mortlake's oogen lachten in de hare. Hij liet
niet merken, wat in hem omging. Een stem in
zijn binnenste waarschuwde: wees op je hoede
voor die mooie vrouw.. zij is waarachtig niet
bü je komen zitten, omdat ze zoon behoefte
aan een praatje heeft...
~l' kunt mijn voornaam niet vergeten zijn, om
de doodeenvoudige reden,, dat 'k hem niet genoemd heb."
„Ach!" deed zü verwonderd. Werkelijk niet?"
„Werkelijk niet!" antwoordde Algy monter.
...Maar 't doet er niet. toe! Mün voornaam is
Roger."
„Roger," herhaalde zü- „Een mooie naam
en een ongewone. Roger Meisom dus. Reist u
voor uw genoegen?"

—

.

—

„Och kom!" Zü had een parelenden, wellui
denden lach.
„Heusch," zei Algy doodernstig. 'k Houd er
een hoenderpark op na. Fok kippen, anders ge
zegd. Zorg dag in dag uit er voor, dat de eieren
niet by uw ontbüt zullen ontbreken. Werkelijk,
juffrouw Blackett, er zün oogenblikken, dat ik
me een heel nuttig, büna onmisbaar mensch in
<le maatschappij gevoel."

„U bent een grappenmaker!" Zij zag hem aan,
terwijl een coquef lachje, om haar mond speelde.
kippen fokken?"
„Is dat een goed bestaan
„Hm. Goed, goed! Enfin, kwaad is toch weer
anders, 'k Mag tot nu toe niet klagen, 'k Blijf
een paar dagen voor plezier in New Vork en
ga dan door naar Californië. Ze hebben me verteld, dat de grond daar goedkoop is en bijzonder geschikt voor 't exploiteeren van len groot
hoenderpark. Als 't waar blijkt te «jn, doe! k
myn onderneming in Suffolk van de hand en
vestig me in Californië. 'k Heb genoeg van den
Engelschen mist."
„'t Lijkt me een buitengewoon vreedzaam beroep, mijnheer Meisom, als 't ware geknipt voor
vreedzame menschen. Nu moet ik ineens weer
aan ons onderhoud van vanmorgen denken.
Onbegrijpelük, dat ze zóó iemand in verband
konden brengen met een moord." Juffrouw
Blackett zag hem vol aan. „U hebt me toch maar
niet wat op de mouw gespeld met uw kippen
en eieren?"
„Tegenover iemand als u kan een man niet
anders dan de waarheid spreken," verzekerde
Algy plechtig. „Wat die verdenking van moord
't zal u ongetwijbetreft, juffrouw Blackett
vernemen,
te
dat 'k er in
doen,
genoegen
feld
geslaagd ben, kapitein Thaves van zün dwaling
te bekeeren." Z scheen plotseling te verstijven.
Maar niet zoodra voelde zij. dat Mortlake's
oogen vorschend op haar gelaat gericht waren.
of zij glimlachte.
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DAGMEISJE
gevraagd 15—17 jaar,
voor zoo spoedig mogelijk. Te bevragen Heufkeristr. 52 Brunssum.
voor belangrijke gewapendbetonbouw. Brieven
met opgave van leeftijd, referenties, uitgevoerde
werken enz- onder no. 200 bureau van dit blad.

ervaren uitvoerder
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GELIJKSTROOMTECHNIEK

door Ir. G H. M. DE GROOT E.I.
Directeur der Middelbare Technische
School te Heerren

Prijs In praohtband f 4.80

WÏSSELSTRQOMTECHNIEK

Deel I en H, In ÉÉN PRAGHTBAND
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„Ja, dat doet me werkelijk genoegen, mijnheer Meisom. Wie trouwens maar een beetje
kijk op menschen heeft, zal direct moeten toegeven, dat 't in één woord absurd zou zijn, u in
een moordzaak te betrekken. Wat ik, onder ons
gezegd, niet zoo grif zou durven beweren van
dien man, met wien 'k u een paar maal in gesprek heb gezien. Hij zit aan tafel recht tegenover u en heeft borstelig rood haar."
„Brian Brandon?" vroeg Algy. „Hjj oefent een
even vreedzaam beroep uit: als ik. Volgens een
statistiek over misdaad en misdadigers, die ik
eens gelezen heb, behoort het tot de allergrootste
uitzonderingen, als een kippenfokker of een

lapjeskoopman aan'de galg zijn leven eindigt.
Brian Brandon is een fabrikant van wollen
goederen in Londonderry. Hebt u iels tegen
hem? Om welke reden?"
~'k Zou 't onmogelijk kunnen motiveeren. Zijn
oogopslag bevalt me niet; hij doet zich al te
op 't invriendelijk voor naar mijn smaak
dringerige af." Juffrouw Blackett haalde de
schouders op. „Wat doet het er toe, mijnheer
Meisom? Laten we over prettiger onderwerpen
praten. Wilt u wel gelooven, dat 'k u vreeselijk
benijd? Californië is altijd mijn ideaal geweest,
i: moet me eens iets meer er van vertellen
vanavond, 'k Verwacht u in den grooten salon;
er wordt weer gedanst. Of", zü stootte hem
plagend aan, „heeft uw verloofde ü op 't hart
gedrukt, dat u aan boord een kluizenaarsleven
moest leiden?"
„Mijn verloofde?" Algy lachte vroolnk. „Juffrouw Blackett, werkelijk, 'k heb tot nu toe geen
tijd gehad, om ergens anders aan te denken dan
aan broedmachines, kuikens en eier?n. Mijn
verloofde is nog ver te zoeken, heel ver!"
~'k Ben blij, dat 'k u vind," zei juffrouw
Blackett. „Onze eerste ontmoeting vanmorgen
was niet al te prettig. Na uw bezoek heb 'k nie
ernstig voorgenomen, me over die vreeselijke
gebeurtenis heen te zetten, dat wij ons niet de
levenden, niet met de dooden behooren bezig
te houden? Of was 't Björnson? In ieder geval
was 'I een Noor." Z- zweet, even en Ring in
den stoel zitien, dien Morllake voor haar aan-
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HEERENHUIZEN.
In de kom van Heerlen

(Oude Lindestraat) te
huur of te koop.
Int. N. Göttgens, St. Pie-

terstr. 45 Chevremont.

ZIT- EN SLAAPKAMER
of Zitslaapkamer met
degelijk pension aangeboden. Akerstraat 45,

Heerlen.

[WONINGEN
ta

GEVRAAGD

■

Gevraagd kleine nette
WONING
of aparte boyenwoning,
tegen billijken prijs in
Heerlen of omgeving
voor jong paar. Br. onder no. D 7 bur. dezer.
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di9nen
tevens *oor
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zelfstudie
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AVINKELLOKAAL
met 3 vertrekken in
een druk gelegen straat
ook passend voor privaat woning, te huur
aangeboden. Br. onder
1
no. 3080 bureau dezer.

gesleept had. „Dank u. Er is gisteravond tot
heel laat in den grooten salon gedanst. Erg gezellig, 't Heeft me verwonderd, dat u er niet
was, mijnheer... eh?"
~'k Mag 't u niet kwalijk nemen, dat u hem
vergeten bent, juffrouw Blackett. Een nietszeggende naam
Meisom."
~"k Weet niet, of 'k u gelooven kan, maar voor
ditmaal wil 'k eens goed van vertrouwen zijn.
Wel, mijnheer Meisom, als de zaak er zoo met u
voorstaat, is er niet de minste aanleiding, mijn
uitnoodiging af te slaan. We zullen natuurlijk
dansen, maar ook over Californië praten. En
aangezien u nog geen banden knellen, zal ik u
voorstellen aan juffrouw Doris Conway. Een
alleraardigst ding, beslist de ideaal-vrouw voor
een kippenfokker. U moet haar dan eens zeggen,
dat 't haar heelemaal niet flatteert, altijd zoo
zwaarmoedig te kijken."
~'k Denk niet, juffrouw Blackett, dat 'k gelegenheid krijgen zal, haar veel te zeggen. Juffrouw Conway is verloofd, weet u."
„O ja? En met wien?"
„Met den secretaris van professor Conway, de
heer Vaughan Reilly."
Wederom veranderde met één slag Agatha
Blackett's gelaatsuitdrukking; haar stralende
oogen stonden nu strak, vijandig. Zij werd bleek.
De bleekheid maakte bijna onmiddellijk plaats
voor een donkerrooden blos. Zij drukte de kleine,
hagelwitte tanden in de onderlip. En, evenals
den eersten keer, nam zij haar toevlucht tot een
glimlachje, toen zij Mortlake's blik onderzoekend
op zich gericht voelde.
„Maar dat is toch allerminst een reden voor
juffrouw Conway, om zoo droefgeestig te kijken!
Wie vertelde u, dat zij verloofd is met.. niet..
hoe zei u ook weer, dat die jonge man heet?"
„Vaughan Reilly," herhaalde Algy.
Hij had Agatha daar. Zij speelde de onwetende
en 't ging haar miserabel af. Mortlake twijfelde
er nu niet langer aan, of er bestond wel degelijk
iets tusschen haar en professor Conway's secreen dat iets was blijkbaar van yertroutaris
welijken aard.. Hij liet er haar echter niets van
merken; 'i diende nergens toe.
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NET
Gevraagd
EERLIJK DAGMEISJE
JONGSTE BEDIENDE gevraagd. Oranje Nasvoor kantoor en maga- saustraat 25 Heerlen.
zijn. Eigenhandig geschreven brieven onder NETTE WERKVROUW
no. 199 bureau dezer.
gevraagd voor Zaterdags en Zondags. Adres
YVilhehninaplein 17
Gevr. in klein gezin
DAGMEISJE
Heerlen.
boven 20 jaar, zelfstandig kunnende werken
Gevraagd
buitenshuis.
Wasch
NET R.K. DAGMEISJE
20 p. m. Br. on Adres R. Ki Ver.gebouw
Loon
der no. B 7 bur. dezer Markt Hoensbroek.

steeds nog op huurkoop
Een hechtgebouwd, goed do.ortimmerd
M. J. OELLERS,
HERENHUIS, gunstig gelegen in het cenKerkplein 14 Heerlen. trum 'vaii Heerlen. Het huis bevat o.a. 9 kamers
Ook waschmachines,
met elf ingebouwde kasten, serre, keuken, kelder.
rijwielen, stofzuigers
Te bevragen: Hofsteede-Laan van Hövell tot
27, Heerlen.
Westerflier
etc.. i

f 1.50 pi. bel.

tot

STADSSCHOUWBURG HEERLEN

Gevr. voor direct in
burgergezin nel
klein
KLEINE
DIENSTMEISJE
R.
K.
BIJVERDIENSTE
niet ben. 20 jr., eenigsBetrouwbare boekhou- zins op de hoogte met
der gezocht voor inrich- koken. Aanmelden tusting eenv. adm. Opgave schen 4 en 6 uur Hoogreferenties en verlangd straat 19 Schaesberg.
loon. Br. onder no. J 1 WmWEBEmmmmWE'GmWmWÊmKm
mmmVmmmWßmmmiSJmwmWmmmwam
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Leeraar Boekhouden M.O.
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PRIJZEN DER PLAATSEN VANAF f 0.75

LEERJONGEN
gevraagd Meubelfabriek
J. Speth, Uilenstraat lf
Heerlen. Aanm. tusschen 8 en 5 uur.

WEGENS VERTREK

Accountantskantoor K. Voogd

„Zaken".

Luis, Emmastraat 12

tv? ff

BIJ AANKOOP
vaheen

Akerstr. 18a HEERLEN Tel. 4856

—

van

vanaf fl. 6.75

EM. PEREE

TELEFOON

van Groene Kruis
Hoestbonbons is
nog niet ingevoerd. U
kunt zich dus nog geregeld besehermen tegen hoest, verkoudheid,
■keelpiin enz.
Verveelt nooit.
Groene Kruis Hoestbonbons worden alleen gefabriceerd door
LONKA BREDA.
■BonuMnuH

enkele restanten
40—80 cM. lengte

ZANG EN TONEEL

■

Distributie

-

„DE KOMEDIANTEN"
VAN HET CENTRAAL-THEATER AMSTERDAM.

voor kleermakerij gevraagd. Cox, Daulzenbergstraat 40 Heerlen.

Kinder
Wintermantels

GEVEN WOENSDAG 31 JANUARI
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EN „DRAMATISCHE KUNSTKRING" HEERLEN

m
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LEERJONGEN

vyaX
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DE WERELD-

Fa. Jac. Wouters-Sanders

■"£

I 0.30-11.20
Toegangsprijzen
belasting inbegrepen

DE SENSATIE VAN CARNAVAL 1940

HARRY BODA
W% ======ï===
CHRISPIJN HANS KAART
AANGEBODEN ==^==DRIES KRYN GUUS
EN HET COMPLETE GEZELSCHAP

——

u

VERDER:

[VERWACHT

SNOEKBAARS
9
■
BRASEM
KARPER
VOORN
vanaf 25 et. per pond.
door ervaren leeraar !
VERSCHE DIK
VEHZEKEHÜ!
SUCCES
GEROOKTE PALING
Wagens niet dubbele
NU GOEDKOOP.
bediening.
Versche ZEEUWSCHE Int. en cond. bi.i
MOSSELEN.
JO MATHEV,
VÏSCHFILETS
Eikendww 78 Heerlen.
(Zonder graat).
GEW. STOKVISCH
25 cent per pond per
heele visch.
Versch GEB. VISCH. BETREKKINGEN
TARBOT
GRIET
■
HEILBOT
ZALM
DANSORKEST
HARINGgevraagd,
3 of 4 persoVLEESCHSALADEs
nen voor de carnavalsdagen. Adres A. Kubben
Rijksweg Zuid 168 LutDautzenbergstraat 23, terade, Tel. 393, Geleen
TEL. 4116 HEERLEN
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40e HACO-TREKKING
58 KLASSE, 6e LIJST

TREKKING VAN DINSDAG 30 JANUARI 1340
HOOGE PREMIËN
f 1000.— 619 19068 20921
f 400.— 17382
f 200.— 6696 7813 7984 9210 10991 14217 17411
ffl
f 100.— 2189 5376 7122 7586 7860 9316 10053 10746 10"
12765 14095 15342 18253 20700

;

PREMIËN VAN
89
711
1627
2680
3712
4802
6229
7220
8276
8293
8986
9414
10094
10560
11300
12209
12268
13331
14521
15235
15957
16516
16961
17664
17967
18291
18762
19675
20817
34
288
570
863
1152
1452
1807
2138
2383
2719
2985
3201
3536
3789
4098
4505

4661

5032
5375
6743
6054
6404
6738
7158

7654

116
746
1861
2870
3809
5169
6242
7266

164
906
1880
2969
3934
5237
6253
7451

8328
9013
9424
10173
10614
11384

9128
9463
10174
10634
11487

12287
13388
14588
15264
15973

16517
17069
17670

18C20
18293
18789
20093
20832

84
297
648
863
1168
1459
1874
3116
2390
2727
2991
3242
3650
3806
4125
4523
4671
5055
5430
£816
6091
6445
6744
7305

244
950
1987
3119
4132
5240
6626
7476

330

1089
2076
3166
4214
5513
6778
7577

’7o.—

381
1092
2202
3184
4261
5624
6898
7649

463
1207
2249
3520
4263
5909
6932
7670

477
1230
2299
3642
4439
6007
6939
7688

12375 12445
13456 13594
14695 14730
15270 15334
16001 16030
16692 16696
17114 17139
17706 17769
18066 18070
18368 18442
18819 19078
20317 20332
20903 20923
103
309
684
942
1185
1503
1918
2183
2407
2728
2994
3250
3557
3826
4213
4531
4680
6109
5434
5821
6099
6460
6805
7309

2447
36£6 3»!

9206
9666
10384
10848
11736

9226
9912
10404
11074
11844

9292
10020
10456
11137
11922

12726 12771
13718 13842
14838 14933
15489 15525
16105 16183
16701 16711
17266 17308
17779 17836
18113 18133
18470 18472
19218 19226
20407 20535
20942 20988

12808
14089
15034
15753
16252
16847
17351
17837
18178
18619
19284
20566

12829
14226
15037
15758
16260
16862
17486
17868
18196
18637
19471
20590

12979
14251
15162 10*5
15947
16273 16|5
16868 igS,
17499 170',
17876 179",
18257 18*?.;
18640
19507 19%
20713 201"

9205
9637
10234
10843
11668

GEEN PREMIËN

107
333
722
948
12S0
1527
1943
2241
2469
2732
3019
3331
3575
3855
4220
4537
4692
5124
5518
5855
6249
6486
6881
7405

IJi
*"3

4483 *»S
6016 o*s
7163
7896 79"
„<é
8853 88»,
9336 93*
10036
10483 10»S
11207 Hji
11939 121""

8395 8545 8629 8663 8778 8815
9190
9485
10222
10667
11577

~

<$

677
1578

136 175
339
404
739
754
956
992
1304 1350
1533 1548
1966 1970
2250 2256
2522 2532
2859 2871
3022 3040
336 S 3374
3602 3615
3876 3877
4262 4390
4563 4674
4721 4824
5138 5165
5524 5578
6876 5891
6267 6268
6553 6556
6936 6945
7481 7518

196
409
763
1074
1400
1586
1975
2263
2539
2916
3051
3459

3663

3881
4392
4577
4848
5180
5587
5895
6375
6622
6949
7582

204
453
785
1086
1405
1672
2100
2237
2579
2941
3077
3500
3707
3973
4410
4612
4885
5201
5615
5957
6380
6641
7060
7610

23

100g

,

„,ti\
13J,
14*

V

l'Jl

.

18JM

211
486
809
1102
1407
1789
2102
2295
2592
2973
3091
3509
3731
4004
4424
4621
4918
5207
5661
5971
6395
6644
7071
7626

*||

«S|
B*jl

IKM

IJS
lj"j

2%,
22»,
2BJ,
39J,
30»
3&J,
3P
40i.t

4*>J
5<X,
5*5
SJJ,
60»,
<W».

«>;,
i«U

7**

„,„I

7914 7927 7981 8022 8033 8046 8050 8122 81»,
8197 8207 8215 8320 8348 8387 8399 8406 B*>,
8504 8525 8590 8595 8703 8766 8835 8919 89*
9038 9051 9061 9096 9137 9162 9270 9278 »2»
9355 9371 9390 9446 9512 9513 9524 9616 801,
9693 9726 9782 9796 9833 9851 9913 9994 100*
1Ö197 10243 10245 10252 10268 10374 10413 10447 10«»,
10572 10644 10663 10687 10688 10731 10741 10749 ÏO'?,
10878 10881 10959 10993 11030 11035 11080 11089 lljj,
11124 11131 11158 11188 11224 11226 11244 11251 lW£
11297 11303 11304 11329 11334 11356 11360 11421 11*4,
11510 115J3 11554 11603 11612 11673 11682 11724 117°"
11815 118TS4 11876 11921 11924 11965 11985 12029 nok
12060 12066 12094 12118 12136 12150 12164 12188 1220;
12326 12347 12365 12413 12428 12555 12579 12617 126*,,
12661 12690 12710 12711 12743 12801 12805 12809 1281.
12857 12925 12972 13029 13073 13087 13118 13135 131',
13194 13225 13236 13256 13267 13316 13415 13436 13485 135"
13551 13552 13619 13621 13626 13630 13684 13737 '13777 139'
13957 13974 14001 14010 14277 14313 14413 14430 14507
„.»
14515 14532 14542 14544 14558 14568 14608 14610 14613 146»;
14787
14790
14813
14*5
14809 14810
14709 14716 14762 14768
14878 14880 14935 14941 15027 15081 15136 15143 15161 152$
15290 15300 15329 15333 15378 15392 15393 15404 15465 1S4»«
15520 15531 15566 15675 15588 15611 15646 15748 15783 158".
15924 15958 15992 16014 16021 16082 16097 16151 16182 18SKJ,
16244 16259 16277 16285 16287 16299 16324 16364 16431 164!,
18483 16547 16560 16575 16581 16582 16589 16595 16600 160',
16674 16703 16715 16718.16762 16789 16816 16845 16880 168»,
16899 16915 16939 16957 16989 17019 17132 17161 17163 1721',
17232 17258 17289 17311 17334 17341 17345 17357 17394 174»,
17506 17533 17536 17557 17599 17643 17656 17704 17723 177#
17774 17862 17900 18031 18092 18109 18110 18126 18265 182',
18327 18338 18426 18448 18488 18513 18535 18546 18547 188».
18600 18609 18667 18670 18707 18750 18759 18853 18880
18931 18967 18978 19065 19074 19075 19140 19165 19197 192.
19234 19270 19292 19302 19314 19360 19491 19574 19611 196',
19674 19829 19844 19852 19895 19917 19923 19925 19929 199»;
19974 20045 20067 20118 20164 20168 20182 20195 20204 202»
20307 20328 20367 20389 20391 20415 20441 20469 20480 205",
20512 20521 20542 20702 20746 20765 20788 20795 20851 203»
20882 20888 20901 20933 20939 20966 20974 20983
Verbet. 5e klas, 5e lllst: 16780 m. z. 6780; 16069 m. z. 160».
12219 m. z. met premie f 70.—: 14396 m. z. 14393 z. prefl> le
19290 m. z. 19299 z. premie; 3730 met t 70.—.

7821
8192
8444
8990
9342
9674
10051
10475
10861
11114
11295
11477
11806
12051
12248
12655
12811

lB9f.
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Een paar minuten later stond juffrouw Blackett op. Zij legde een hand op Algy's arm.
„Vergeet niet, mijnheer Meisom, dat 'k u geinviteerd heb op de dansparlij vanavond, 'k Kijk
u nooit meer aan, als u niet komt. Laten we dus
zeggen
tot negen uur."
Mortlake keek 't mooie meisje na en vroeg
zich peinzend af, wat zij met hem kon vóór hebzij wilde
ben. Eén ding was hem duidelijk
hem per se dien avond in den grooten salon hebben. Algy vermoedde, dat zn" daarbij handelde in
opdracht van de partij, die hem kwaad gezind
was. Moest hü in Vaughan Reilly den leider
zien? Hij haalde de schouders op. In ieder geval
stak achter de invitatie van juffrouw Blackett
niel de bedoeling, hem uit den weg te ruimen.
Voor dien opzet zouden zij nooit den grooten
salon uitgekozen hebben. Een moord wordt gepleegd in de stilte, in de eenzaamheid, zooals
Algy zich van den vorigen avond op 't sloependek herinnerde, maar niet te midden van een
dichte menschenmenigte. Neen, de partij, waarvoor de mooie Agatha Blackett optrad, wilde op
den komenden avond de handen vrij hebben. ZÜ
achtte 't daarbij noodzakelijk, dat hij gedurende
eenigen tijd van de baan zou zijn. Vandaar juffrouw Blackett's aandringen, dat hij haar in den
grooten salon gezelschap zou houden. Mortlake
lachte zachtjes. Op gevaar af nooit meer dooi'
hij zou de bek 'Orhaar aangekeken te worden
lijke Agatha vanavond laten wachten !
Algy Mortlake liep naar zijn hut. Sergius Petrakoff lag languit op bed te lezen. Hij keek op,
toen de ander binnentrad.
„Ongeveer een half uur geleden is een briefjevoor u onder de deur geschoven, 'k Heb het daar
neergelegd." Petrakoff stak een arm uit, die loom
naar de tafel gebaarde.
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TWEEDE BLAD

FINLAND

De onverwachte rede
van

NA TWEE MAANDEN OORLOG
TAAI EN SUCCESVOL VERZET
**

Het is Ihnns twee maanden geleden, dat beurtelings met sympathie-betuigingen hebben
de Russische troepen, zonder voorafgaande overstelpt, kunnen en mogen niet met woorden
oorlogsverklaring, de grenzen van Finland hcb- volstaan. Zij zijn het aan de liefde voor de vrijlen overschreden.
heid, die zij zoo dikwyls en zoo luide belüden,
Stalins bedoeling was het, volgens zijn voor- verplicht om onverwijld tot daden over te gaan.
geven, volstrekt niet het vreedzaam landje te Het is mogelijk, dat er reeds hulptroepen
andere dan vrijwilligers
overweldigen!
met oorlogstuig van
Mocht men hem gelooven, dan wilde hy allerlei aard naar Finland gestuurd zyn- Maar
slechts het doemwaardige schrikbewind der dat er momenteel „vijf buitenlandsehe divisies
"itgardisten van maarschalk Mannerheim uit- aan de zyde der Finnen strijden" daarvan geroeien om het te vervangen door de volksregee- looven wij geen syllabe.
riog van den communistischen emigrant KusWeet de schrijver in het bevriende blad wel,
sinen!
wat een divisie beteekent?
( *een inlijving,
Weet hJj wat er aan te pas komt, voordat
geen gebiedsvergrooting, geen
Vernietiging van een vrij en onafhankelyk volk; zulk een eenheid stevig op pooten staat?
'"ets van dit alles stond op het program der
Zoo ja, dan zal hü begrijpen, dat wij met
Sovjet-Unie.
eenig
scepticisme van niet minder dan vijf com\
Alleen de verspreiding der zegeningen van de plete divisies hooren gewag maken.
Proletarische dictatuur, alleen de bevrijding der En onze twijfelzucht wordt verhoogd, als wü
geknechte Finnen, van het wreede juk van rai- anderzijds zien, dat de Finnen nog steeds wach'uairisme en grootkapitaal, ziedaar zijn edel en ten op de enkele honderden moderne vliegtuigen, waarmee zij zich tegen de niet te kwalifi'nensehlievcnd streven!
ceeren luchtaanvallen op kerkgaande vrouwen
en zieke soldaten afdoende zouden kunnen verweren.
Daar zyn zelfs in Nederland lieden, die doen Steun beloven is nog altüd heel gemakkelük:
alsof zij waarde hechten aan deze onnoozele leu- steun geven is helaas een andere kwestie!

—

—

terpraat.
De C. P. N„ die ondanks de ongunst der ty-

den, ondanks de ontpopping van Rusland als
aSressief bondgenoot van het Nationaal-Socia'isme, toch voortgaat met het afdraaien van
Proletarische gramofoonplaten (van het merk
'"His Masters voice") tot verdediging van de
en tot verheerlüking van de bolsjewereldrevolutie, wordt niet moede
volgelingen wijs te maken, dat de strijd
van Moscou tegen „het Fascisme" en legen „het
Finland" opperbest kan samenSaan met de trouwe kameraadschap der beide
almachtige leiders van Rusland en Duitschland.
Maar wanneer men de geestesproducten onzer
communisten, zooals zij soms op onze schrijftaal neerdwarrelen, aandachtig nagaat, dan ziet
"ten, dat hun pleidooien alle overtuigingskracht
bissen; omdat zy er zelf niet aan gelooven!
Zij weten beter: en ook Stalin weet beter dan
ook, dat het Finsche parlementslid dr.
volkomen gely'k had, toen hy vergaarde, dat met het winnen of verliezen van
(
ten oorlog niet alleen de onafhankelykheid van
R t land, maar tevens het bestaan van het volk
ü het spel staat.
Hy beriep zich
zooals onze lezers ii> ons
n'ad van gisteren zullen hebben gezien —op
"et voorbeeld van Russisch Karelië, waarvan de
ü°rspronkelyk Finsche bevolking op het oogenolik over geheel het gebied der Sovjet-Unie
Verspreid is.
De strijd geldt dus direct het zijn of niet zijn
Vai< Finland: geen wonder, dat hij met de uiter-8t verbittering wordt gevoerd.
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De mobilisatie kost België
thans 17 millioen per dag
De Belgische Minister van Financiën heeft gisterenavond een radiorede uitgesproken ten gunste
van de „Onafhankelijkheidsleening" die heden
uitgegeven wordt, de Minister zeide 0.m., dat de
uitgaven voor de landsverdediging van 11 millioen per dag in het begin der mobilisatie gestegen zijn tot 17 millioen op dit oogenblik. De nieuwe schatkisthiljetten zullen als betaling van belastingen aangenomen worden.

Na

nederlade opeenvolging
Sen, waardoor de winterveldtocht der Russen
*°o verbluffend wordt gekenmerKt, lijkt het
ons overbodig aan de waarde van het Russische
leger nog één woord te verspillen.
Het is immers „misère ouverte" over heel de
noch de artillerie, noch de cavalerie, noch
<*e infanterie, noch de hooggeroemde vechtwaens zijn in staat, geweest ook maar één slag
te winnen of één succes van blijvende beteekcn's te behalen.
Wanneer wij dus naar aanleiding van de
pctroleuin-ruzie met het Derde
*Uik in een bevriend blad lezen, dat, als Duitsch'and meer vraagt dan Roemenië kan of wil lehet gevaar stijgt, „dat de Russische beer
H'°i"dt
aangepord om zijn klauw uit te steken
"aar de Bcssarabische honingraat", dan wrijven
Wi toch even de oogen uit van verbazing, dat
er nstige lieden zulk een „gevaar" nog „au selleux" kunnen nemen!
Jnimcrs als Finland met 3.700.000 inwoners in
slaat blijkt
om het roode gevaar zegevierend
af te weren, dan behoeft Roemenië met byna
twintig millioen zielen zich van een bedreiging
11let den boeman uit Moscou stellig niets hoeScnaamd aan te trekken.
Ware Rusland zoo verstandg geweest het bij
(ire igementcn te laten, dan zou Stalin zijn pos'ngeii tot afpersing, die in Estland en Letland
le t zooveel succes bekroond werden, wellicht
I,O S een
heele poos hebben kunnen voortzetten.
Maar nu hij in een onbewaakt oogenblik van
J!c t
Woord tot de daad is overgegaan, nu is er
ni emand meer in Europa, die niet de schouders
"Phaalt voor den blikken klewang, waarmee de
'oode Dajakker uit het Kremlin staat te tan-

h'nie:

De vijfling

is een tweeling

Uit Cairo meldt Heuler:
De Vijfling, waarvan de geboorte is gemeld,
blijkt slechts een tweeling te zyn. De vader, die
aangifte kwam doen van de geboorte, was bijgeloovig. Hij wilde „het kwade oog" afweren en
daartoe herhaalde hij steeds het getal vijf, niet
begrijpende, dat hij zoodoende een vijfling liet
inschrijven, terwijl er in werkelijkheid een tweeling geboren was.

*Jakken.

Ware de Rus rustig thuis gebleven, dan ware
le wereld blijven sidderen voor de enorme
strÜdmacht der Sowjets. Maar zoodra hij te

f

v'clde trok
zakte de kolos met de leemcn voeten
n een, nog futloozer dan in den wereldoorlog

'

Eens te meer is thans overtuigend gebleken,
"at de Rus van de vechtkunst geen kaas heeft
#

Het zou

*s

*

intusschen voorbarig en onverstandig
uit dit vertoon van millitaire siumperigheid
e conclusie te trekken, dat Finland zyn strijd
°8 maandenlang op eigen kracht zou kunnen
ortzetten. Want deze conclusie gaat zichtbaar
en tastbaar te ver. Immers de Finnen hebben
en dringendst moderne vliegtuigen
I,ri
odi S!
)( grootmachten)
die hel dappere volkje

fm

°

'"'tereerst

Meer dan 1000 „Beatrix-pakketten voor de gemobiliseerden

Als Hitler in zijn woorden ooit fel is geweest,
dan is 't in de rede, welke hy gisteravond, bij
gelegenheid van den zevenden verjaardag van
de „Machtsiibernahme", onverwacht in het Berlynsche Sportpaleis heeft gehouden.
Eerst gisterenmiddag werd algemeen bekend,
dat de Fishrer zou spreken en, nog niet eens
waar hij zou spreken. Meermalen was in den
loop der laatste dagen gemeld dat de 30ste Januari dit jaar zonder eenig uiterlijk vertoon
voorbij zou gaan; zelfs dr. Goebbels had geen
tüd om een reeds aangekondigde rede te houden; alleen de radio zou „herinneringen" aan
1933 doorgeven.
Gebeurde dit alles wellicht, om een tweede
„Miünchener-incident" te voorkomen? vraagt
men zich onwillekeurig af.
Wat er van zy, in Berlijn was 't gisteravond
aHes behalve stil en wellicht is de Führer dooide zyncn nog zelden of nooit zoo bejubeld als
juist gisterenavond.
Hij had dan ook dezen keer in 't bijzonder
rechtstreeks tot de Nazi-harten gesproken.
We willen op Hiller's rede ditmaal niet breedvoerig ingaan en alleen dit ervan zeggen, dat zij
een neutralen buitenstaander maar heel matig
heeft kunnen bevredigen.
We geven Hitler grif toe, dat Engeland in zijn
politiek ook niet altijd met zachte handschoenen
aan heeft gewerkt, maar dat is nog geen reden
om een man als Chamberlain, voor wie de geheele weldenkende wereld respect heeft, te beschimpen. Hitler gaf zelf toe, dat hij met den
„atheïst" Stalin een verbond had gesloten, toen
dat den „predikenden en biddenden" Chaifcberlain niet was gelukt.
Wat heeft dergelijke hoon feitelyk voor zin?
Hitler sprak voorts van den Engelschen en
Franseben opzet om den oorlog te ontketenen
en Duitschland te vernietigen, maar waarom
ging hij b.v. de overweldiging van Tsjecho-Slowakye stilzwijgend voorbij, waarvan hij toch
vroeger meermalen heeft beweerd, dat deze
noodzakelyk was om een broeinest van het bolsjewisme uit te roeien?
Zooals reeds gezegd, Hitlers rede was fel,
maar ondanks alles gluurde hier en daar toch
nog even het vredesverlangen om een hoekje,
o.a. toen hy sprak over de eischen van hel jonge
Italië en het jonge Duitschland. Jammer genoeg
echter formuleerde hij die eischen niet nader,
al stipte hij dan ook terloops de koloniën aan.
Ook herhaalde hy, dat hij Engeland en Frankrijk niets had ontnomen,
maar van een herstel
van verdwenen staten repte hü niet geen woord.
De wereld is in ieder geval met Hitlers rede
niets verder naar 't goede doel gekomen.
Blijft de sfeer zooals ze nu is, dan kan elk
oogenblik de oorlog in volle wreedheid losbarsten. De herhaalde Duitsche aanvallen op de
Engelsche kust beginnen er reeds op te wijzen.
Welke indruk Hitlers rede op Engeland en
Frankrijk heeft gemaakt, laat zich licht begrijDe rede van Hitler is volgens Havas te Parijs
met onverschilligheid ontvangen. Men heeft er
geen enkele nieuwe aanwijzing in gevonden.
Terwijl het niet mogelijk was gisterenavond
reeds een weloverwogen reactie te melden op
de redevoering van Hitler, werd tóen, volgens
Reuter in Londen .gisteravond het volgende
commentaar gegeven:
Het grootste deel van de redevoering was gewijd aan argumenten, die thans tot den draad
versleten zijn, over den Duitschland öpgedron-

De nieuwe tactiek van de Komintern
Ook in Nederland duidelijke

uren,

"

Hitler

Men schrijft ons:
Vandaag, op den 2de verjaardag van H. K. H.
Prinses Beatrix, worden wederom, ruim 1000 versnaperingspakjes aan de grenstroepen, binnen het
Territoriaal Commando Zuid-Limburg. uitgereikt..
Met de 1000 Nieuwjaarspakketten, welke de
manschappen Oudejaarsdag ontvingen, hebben nu
meer dan 2000 gemobiliseerden, die bü onze
grenzen de wacht houden, een pakket ontvangen.
Vóór Pasehen zullen nogmaals 1000 pakketten
worden verzonden, zoodat dan elke grenssoldaat
binnen het gebied T.8.Z.-L. is bereikt.
Het Comité „Onze Grenstroepen" gaat verder
regelmatig door met het geven van ontwikkelings-

en ontspanningsavonden in die plaatsen waalmeerdere manschappen makkelyk geconcentreerd
kunnen worden.

Teven werd ler eere van Prinses Beatrix'
verjaardag de bekende folo bijgevoegd van het
Kroonprinselijk Paar met de beide Prinsesjes Beatrix en Irene, een foto-opname van H. M. de Koningin. Bij het zien van deze kaart zal menig
grenssoldaat, en zeker menig huisvader terugdenken aan de prachtige radiouitzending van het
mooie Kerstfeest len Paleize te Soestdyk, waarby
de kleine Beatrix haar stemmetje zoo duidelyk liet
hooren.

mobiliseerden hebben gebreid. Bivakmutsen, oorverwarmers, polsmoffen etc zün nu büzonder
welkom. Laat elk huishouden zich voornemen om
binnen 14 dagen iets te breien; zij die meenen dat
de kosten der wol een bezwaar vormen, kunnen
deze wol gratis krijgen aan het bureau van het
K.V.V., Keizer Karelplein 8 A., Maastricht.

gen oorlog en de gebruikelijke onjuistheden over
Duilsehlands vre.des.wil werden nog eens herhaald. De voornaamste les, die uit de redevoering k.an worden getrokken is, dat Hitler eindelijk de dwaasheid heeft leeren inzien van zijn
vroegere pogingen om Frankrijk van Engeland te
scheiden, teneinde afzonderlijk, wanneer hem
dat goed zou uitkomen, beide landen te vernie-

De ambulance van het Ned.
Roode Kruis naar Finland

Om dergelijke versnaperingspakketten te kunnen maken is heel wat noodig, doch dank zy de
gehouden collecten en de van andere züde binnengekomen bedragen wordt het Comité hiertoe in
staat gesteld, en hoopt het hiermede te kunnen
blyven doorgaan. Voor deze „Beatrix-pakjes" wedden benut 0.m.: 1000 stukken scheerzeep, 2000 gilette-mesjcs, 1000 pakjes tabak, 2000 stukken chocolade en 1000 peperkoeken figuren. Een paar
honderd pakketten werden nog extra voorzien van
gebreide artikelen als sjawls, polsmoffen, bivakmutsen, oorwarmers etc.

Het Comité „Onze Grenstroepen" blijft het
K.V.V. erkentelijk voor de geboden hulp, want ook
deze „Beatrix-pakjes"' zijn ingepakt door de DaIn verband met de aanhoudende koude wordt
K.V.V., terwijl de Veldpost voor de
nogmaals een dringend beroep gedaan.op alle mes van het
zorg gedragen.
heeft
geverzending
vrouwen en meisjes, welke nog niets voor de

pen.

*

" "van* smadelijke

Comité „Onze Grenstroepen”

wijziging
lic! Katholiek Comité van Actie „Voor God"

schrijft ons:

In zijn orgaan „De Kommunislische Internationale" van November 1039, heeft hel Uitvoerend Comité der Communistische Internationale

zich officieel gericht tot de arbeiders van de geheele wereld. „Am die Prolelariër und Werktatiigen der ganzen Welt". Het is de proclamatie
welke op den 7 September, den 22en verjaardag
van de groote socialistische Octoberrevolutie
werd geadresseerd aan alle proletariërs.
Sedert enkele weken is zij ook in Nederlandsche vertaling op groote schaal verspreid. Beide
stukken hebben wij voor ons liggen; zij dienen
tot waarschuwing.
Met zich weer rechtstreeks tot de proletariërs
te richten heeft de Komintern weer aan eerlijkheid gewonnen. In het bewuste stuk krijgen alle
niet-proletariërs, die men sinds 1936 met moeite
aan zich had trachten Ie binden, den „ezelstrap"
na. „Voor de strijd tegen den oorlog, de reactie
en het offensief van 't kapitaal hebt gij de eenheid in den strijd, de eenheid van Uw krachten,
noodiger clan ooit. Maar deze eenheid is thans
slechts mogelijk zonder en tegen de leiders vande sociaal democratie, welke, zich met lichaam en
ziel in dienst van de imperialisten hebben gesteld. Met henkan er, evenmin als met de leiders
van andere kleinburgerlijke partyen, die den oorlog ondersteunen, noch eenheidsfront der arbeiders, noch Volksfront zün! Thans moet de eenheid van de arbeidersklasse, hel eensgezinde
Volksfront van onder op tot stand worden gebracht." Een nadere verklaring hiervan geeft
George Dimitrof in zijn artikel: „Der Krieg und
die Arbeiterklasse der kapitalislischen Lander"
in dezelfde aflevering, wanneer hy schrijft: ..Dal
de communisten geen enkel eenheidsfront kunnen hebben met hen, die in een gemeenschappelijk
front met de imperialisten staan en den misdadigen, voiliksvyandigen oorlog ondersteunen". „In
den huidigen toestand, zegt Dimitrof, kan en
moet het herstel van de eenheid der
klasse van onder op worden bereikt."
Hier heeft men dus de volksfrontjjcdachte welke drie jaar lang in alle gelederen der samenleving is gepronageerd,
om alk arbeiders, boeren, middenstander, intellectueelen, vrouwen en jeugd,
van boven af samen te brengen in den
strijd tegen het fascisme. vv!kóir.wi !-ten varen.

tigen.
zal vandaag spreken en dan
wellicht ook Hitler beantwoorden.

Chamberlain

middellijk op ilegale wijze het werk voort te zet-

ten. Een bewijs lever! hier Frankrijk, waar ondanks hel verbod, bet dagblad „L'Humanité"
telkens weer ergens in Frankrijk verscliynt, en
waar overal illegale bonden dooi-werk en. Onder
de werkloozen en op de bedrijven wordt weer
De mantel waaronder het eigenlijke communis- harder clan ooit gewerkt. Slroottroepen van den
me zorgvuldig verborgen werd gehouden is weer lan.k'liikcn Brwud van Werkversichaf'finss;:i.,K jafgerukt en de fanatieke strijd voor het commuders ..Eendracht maakt macht" duiken overal op,
nisme, zelf is weer met alle kracht
ingezet. Hoe verzamelen handteekeningen onder de werkloowij deze veranderingen moeten beschouwen, we- zen georganiseerd in hel Nederlandsch Arbeiders
ten wij reeds uit een andere uitlating van !>i- Secretariaat, verspreiden honderdduizenden mamiü-of op het zevende Internationale Congres vsh nifesten on duizenden kranten, om aan Ie zetten
de Kominiteiin in 1935, toen hij zeide: „Men ver- tot den strijd en, in diensten grond,
wijt ons soms, dal wü onze beginselen verloochenen. Welk een domheid en verblinding! Wij
De revolutie in eigen land op hoog
zouden geen Marxistische-Leninistische revolubevel voor te bereiden.
tionairen zijn, als wy onze tactiek niet geheel
wisten te wijzigen overeenkomstig de omstandigOveral vinden wij weer de gestencilde blaadjes
heden. Maar alle omwegen en alle zigzags van en vlugschriften in de bedrijven. Een uitgebreide
onze tactiek hebben slechts één doel: de wereld- stille activitet wordt ontplooit in het leger. De
revolutie".
vrouwen der gemobiliseerden en werkeloozen
Dezelfde grondgedachte, dus slechts de Volks- worden actief ingeschakeld in de overal opgefront-tactiek van hel „Paard van Troje" is .voor- richte Vrouwencomité's. De „Nederlandsche
bij en heeft plaats gemaakt voor den openlijken JeugdfedeTatie" is van .neutrale" jeugdveraraiklassenstrijd.
ging voor cultuur, ontwikkeling en ontspanning
Het zal dus intusschen gedaan zijn met hel weer een ware communistische jeugdbond geonschuldig uitziend en daarom zoo' gevaarlijke worden. Haar orgaan „De Stormvogel'' laat hierwerk van een „Comité van Waakzaamheid", een omtrent niet den minsten twijfel over. „De geld„Algemeen Vlucbtelingen-Coniité" de ..Interna- zakken open, Hooger loon, Hooger soldij", luidt
tionale Vredescamplagne" en dergelijke Yolks- de titej van een artikel in „De Stormvogel" van
19 Januari j.l. „Jeugd in de fabrieken en bedrijfrontorganisafies, welke in den loop der laatste ven!
Steekt jullie koppen bij elkaar, maakt ge3 jaren ook in Nederland leefden, en waartegen
bruik
van het feit dal jullie onmisbaar züjt."
gewaarschuwd.
wij herhaalde malen hebben
Overal wordt weer voorbereid de jaarlijksche
De nieuwe tactiek, welke ook dooi- de C.omm. ..Dag voor de Jeugd. Jongeren van allerlei richPartij in Nederland zorgvuldig wordt nageleefd, ting worden erheen genoodigd: in Haarlem werd
dwingt ons intusschen tol nieuwe waarschuwinhy bezocht door 200, in den Haag door 400 jongen. Dat de C.P.N, de aanwijzingen zorgvuldig na- geren. In Amsterdam zou 'hy gehouden worden
leeft is te bewijzen aan de hand van iedere af- in het Concertgebouw, maar er kwam een verbod
levering van het Volksdagblad en Politiek en van de politie. Nu zal daar de Dag der Jeugd
Cultuur. Reeds in October 1939 concludeert ook worden gehouden op 11 Februari. In Zaandam
de Voorzitter der C.P.N. Buizemaker: „dat met was hij aangekondigd tegen 27 Januari. Men zal
alle kracht de klassenstrüd moet worden voort- er de jeugd inlichten omtrent de „waarheid over
gezet " (Politiek en Cultuur). Men wordt tenden imperialistischen roof-oorlog".
slotte voldoende overtuigd, wanneer men nagaat
Het Communisme heeft niet afgedaan al wordt
voortvloeien, ook in Nederland met zorg worden reeds gesproken van een „bankroet van de Sovhoe de acties, welke ui! de tactiek-wijziging jet-Unie". Want niet het Russische imperialisme,
voortvloeien, ook in Nederland met zorg worden maar de wereldrevolutie steekt zijn klauwen uit
gevoerd. Dit moge in het kort. hiep volgen.
over Europa. En een voortwoekeren van de wereldrevolutie,
thans zorgvuldig voorbereid dooi„Voor de arbeidersklasse", schrijft Dimiirof,
de nationale revoluties en verontrustingen, beteeligt er maar één weg open: dat i.s de onverzoenlijke moedige strijd tegen den imoerialisti- kent onherroepelijk een voortwoekeren van den
schen oorlog, de strijd tegen de schuldigen en strijd tegen godsdienst en beschaving.
Alles zegt hier tenslotte 't 27e wachtwoord dat
voorvechters van dezen oorlog vooral in eigen
op de 25e verjaardag van de Internationale der
land."
De vele stakingen sinds September 1939 zijn Communistische Jeugd aan de jongeren werd
hier het rechtstreeks uitvloeisel van. Overal meegegeven: „De lieden van de Kerk en de secwaar op het oogenblik geroddeld kan worden taristen trachten het bewustzijn van de jcu.nc!
tegen de heerschende klassen, zijn stoottroepen en de kinderen te vergiftigen met het venijn
bezig. Men moge wel bedenken, dat in koortsach- van den godsdienst. Wij zullen een beslissende
tigen ijver wordt gewerkt, om, zoodra het ook in slag toebrengen aan het ondermijnende werken
ons land zou komen tot een "erbod voer de C" > van de vijanden uit het duister. Ontplooien wij
overal de menschen klaar te nebben slaan, om on- de propaganda legen den godsdienst!"

.
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DR. WINCKEL NAAR FINLAND
Tot een Commissie van voorbereiding voor de
uitzending van een ambulance van het Ned.
Roode Kruis naar Finland, bestaande uit de heeren
generaal-majoor N. A. A. van de Roemer, voorzitter, mr. dr. F. W. Donker Curtius, dr. H. K.
Offerhaus, dr. H. H. Maas en dr. Ch. W. F. Winckel, zijn als adviseurs toegetreden twee vertegenwoordigers der Finsch-Nederlandsche Vereeniging, te weten hare voorzitter, de heer A. J. Th.
van der Vlugt, en een harer bestuursleden, de
heer W. de Ruyter.
De Commissie heeft besloten om haar lid, den
voormalig leider der ambulance naar Ethiopië,
dr. Winckel, naar Finland af te vaardigen teneinde aldaar met de autoriteilcn en met het Finsche Roode Kruis in verbinding te treden om de
uitzending der ambulance voor te bereiden.
Chirurgen, algemeene artsen en verplegend
personeel, die voor uitzending met de ambulance
in aanmerking wenschen te komen, moeten zich
schriftelijk, met insluiting van een korte levensbeschrijving aanmelden by het secretariaat van de
ambulance-commissie, die gevestigd is in het gehouw van het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis te 's-Gravenhage.

Nader vernemen wij. dat het in de bedoeling
ligt van dr. Ch. W. F. Winckel, Donderdag of
Vrijdag a.s. per K.L.M.-vliegtuig
naar Stockholm te vertrekken, vanwaar hij naar Finland
zai doorreizen.
GIFT VOOR FINLAND.
Naar wjj vernemen, heeft de Bataafsche Petro20.000 beleum Maatschappij een bedrag van
schikbaar gesteld voor cic hulp aan Finland.

’

A.W.T. Schoevers
overleden
Men schrijft ons:
De heer A. W. T. Schoevers. redacteur van
„De Kampioen" en den „Toeristen-Kampioen",
uitgaven van
den Kon. Ned. Toeristenbond
A.N.W.R., is den nacht van Zondag op Maandag, plotseling overleden- Eenige dagen geleden overkwam hem een verkeersongeval, doch
niets deed toen vermoeden, ('al de dood hem
zon kort daarna zou verrassen.
Ruim zes jaar geleden werd de heer Sohoevers belast met de redactie van het officieele
orgaan van den A.N.W.8., „De Kampioen" toen
in 1936 de „ToeristenkanTOioen" werd opgericht,
werd ook dit blad onder zyn leiding gesteld.
Door zijn jeugdig enthousiasme en zyn groote
liefde voor de natuur, wist hij het nieuwe blad
al spoedig het. karakter te geven, dat ook nu
nog iedere aflevering kenmerkt en dat door de
lezers zoozeer gewaardeerd blijkt te worden.
In den heer Schoevers, die zich den geest van
den bond zoo volledig eigen had gemaakt, verliest de A.N.W.B. een van zijn meest toegewijde
en geestdriftige medewerkers.

De zorgen der Kerk in het
vroegere Polen
DE ONTGOOCHELING VAN TAL VAN
KATHOLIEKEN.

Het katholieke Zwitsersche persbureau „Kipa"

ontving van welingelichte züde onder meer de
volgende mededeelingen, welke we hier zonder
commentaar en onverkort weergeven.
„De Duitsche katholieken in het vroegere Polen
waren in twee partyen gesplitst. De katholieken,
die in verbinding stonden met de Ryksbond voor
het Katbolische Ausland Deutschtum" en hun
organisaties hebben weliswaar geen openlyke
nationaal-socialistische propaganda ontplooid,
maar uit hun houding ontstond toch een bedenkelüke verwarring. Zü waren de zoogenaamde
„bruggenbouwers", die trouw wilden blüven aan
hun katholieke wereldbeschouwing, maar de politieke stroomingen van het nationaal-socialisme
toejuchten. De katholieken, de elk compromis met
de Nationaal-socialisten afwezen, hadden zich
vereenigd rond het weekblad „Der Deutsche in
Polen". By de intocht der Duitsche troepen in
Polen werd vanzelfsprekend orumiddellyk een
einde gemaakt aan het bestaan van dit blad. Maar
ook bij de zoogenaamde katholieke „bruggenbouwers" heeft de begeestering over de bevrijding der Duitsche Katholieken van „het Poolsche
juk" niet lang geduurd. Ook in het bezette Polen
kwam de kerkstryd spoedig tot uiting. De houding van de Gestapo tegenover de katholieke
geestelyken in de provincies Posen en Pomerellen heeft in de kringen van Duitsche katholieken groote ontevredenheid gewekt. Te meer nog,
omdat ook die Poolsche priesters dikwyls met
den dood werden bedreigd, die hun plichten als
zielzorger tegenover de Duitsche katholieken zeer
nauwgezet waren nagekomen. Groote onmin wekte de behandeling van kerkelüke hoogwaardigheidsbekleeders, die zich op politiek gebied nooit
op den voorgrond hadden gedrongen. De beide
Duitsche leden van het Domkapittel van Posen,
Prof. Dr. Steuer en Dr. Paelch hebben nog getracht, de terreur tegen de Poolsche priesters te
verzachten, maar zy hadden weinig succes, en
liepen bovendien gevaar, zelf nog oo onaangename wyze met de S.S. kennis te maken.
Nog grooter dan in de Warthegouw is de ontgoocheling der Duitsche katholieken in OpperSilezië. De arrestatie van wijbisschop Mgr. Bioniek, die ook bü de Duitsche katholieken hoog in
aanzien stond, heeft hier veel opzien gebaard.
De bisschop van Kattowitz, Mgr. Adamski, wordt
in de uitoefening van zyn ambt gehinderd. Hü
mag zyn woning niet verlaten en mag ook geen
bezoeken ontvangen. En toch is Mgr. Adamski
een kerkvorst, die veel voor de Duitschers in zijn
Diocees beeft gedaan, Hü is van Poolsche nationaliteit, maar toch heeft hy meerdere malen heftig geprotesteerd tegen de eischen van Poolsche
nationalistische zijde, om alle godsdienstoefeningen in de Duitsche taal af te schaffen. Enkele
weken voor het uitbreken van den oorlog heeft
Mgr. Adamski aan deze kwestie nog een Herderlük Schryven gewyd.
By het uitbreken van den oorlog bevonden zich
in Oppersilezië nog 15 Duitsche pastoors en
twintig Duitsche kapelaans. De voornaamsten
hunner hebben eveneens getracht, het lot der
Poolsche priesters te verlichten, maar ook hun
pogingen waren tevergeefs.
In verband met de Poolsche onlusten zijn ook
hier Poolsche priesters doodgeschoten en dit ziin
feiten die ontnuchterend werken op de geestdrift
van hen, die tot nu toe verre stonden van de
Katholieke Kerk. Vooral onder de jeugd wordt
een campagne gevoerd om in de nationaalsocialistische organisaties te treden, en deze
campagne is zoo anti-kerkeliik. dat ze onder de
Duitsche katholieke geestelykheid diepe bezorgdheid heeft gewekt.
Ook in Oppersilezië zyn verschillende kerkeSt. Elilüke eigendommen reeds onteigend. Het redenen
sabeth-ziekenhuis is zonder opgaaf van
geconfiskeerd.
Het katholieke Fransche Dagblad „La Croix"
heeft een lange lijst gepubliceerd, waarin de
kerken staan opgegeven, die geheel of gedeeltclük verwoest zyn.
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Rusland bombardeert
maar door

Jaarrede van den voorzitter dhr. J. Mous

Veel dooden en gewonden

Instellingen
De andere bedrijven in 1939
Werkzaamheden der Kamer

—

Het Finsche legerbericht van gisteren luidt:

Op de Karelische landengte het gebruikelyke artillerievuur, dat soms zeer hevig was. Ten NoordHieronder volgt het tweede gedeelte van de
Oosten van het Ladogameer zün verscheidene vy- jaarrede door den voorzitter van de K. v. K. den
andelüke aanvallen afgeslagen. De vyandelijke
vergadering der
verliezen waren soms zeer aanzienlyk. De Fin- heer J. Mous gehouden in de
nen hebben twee gevechtswagens vernield. Op an- Kamer van 29 Januari.
dere punten van het Oostelyke front bedrijvigheid
De bruinkoolontginning.
van de verkennings afdeelingen.
In de bruinkoolontginning waren aan het eind
Ter zee: Gesteund door geschut en luchtmacht
het jaar 168 arbeiders werkzaam, tegen 145
van
vyand
gebeelen
dag
stellingen
heeft de
den
de
der
op
31
December 1938. De brikettenproductie steeg
forten te Mantsi aangevallen. Alle aanvallen wer60.542
van
ton in 1938 tot 68.607 ton in 1939.
landengte hééft
Op de

den afgeslagen.
Karelische
de Finsche kustartillerie verscheidene Russische
veldbatteryen tot zwygen gebracht. Voor het overige niets te melden.

In de lucht: Het aantal vliegtuigen, dat Maandag
boven het Finsche binnenland heeft gevlogen,
wordt op 200 geschat. In het Zuidwesten van Finland zyn Abo, Hangoe, Ekenaes, de omgeving van
Pernau en eenige punten aan de Bothnische Golf
gebombardeerd. Ook een ziekenhuis diende den
Russischen vliegtuigen als doelwit. In NoordFinland is het dorp Kuhmo verscheidene malen gebombardeerd, evenals de streek van Nurmes. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zün
meer dan 30 burgers omgekomen en ongeveer 50
gewond. De Finsche luchtmacht heeft Maandag
verkennings- en bombardementsvluchten ondernomen, die met succes bekroond werden. Finsche
vliegtuigen hebben onder meer een haven en de
daar liggende schepen transportcolonnes, kantonnementen en eenige stations gebombardeerd.
Volgens inlichtingen, tot dusverre ontvangen,
hebben jachtvliegtuigen en hef «fweergeschut 21
vyandelyke vliegtuigen aangevallen. De Finnen
verloren slechts een vliegtuig.
DUITSCHE GEZANT UIT FINLAND
VERTROKKEN?
Havas deelt mede: De Finsche bladen melden,
dat de Russische pers er naar streeft de belangstelling van het Russische volk voor den oorlog
tegeii Finland gaande te houden. De Sovjet bladen
staan vol geestdriftige verhalen over zegevierende
opmarschen van het roode leger. Zy verklaren, dat
de Russische overwinning slechts een etappe zal
zyn op den triomftocht van het Bolsjewisme door
de wereld.
Men verneemt verder, dat de Duitsche gezant in
Finland, Wipert von Blueeher, op 25 Januari per
vliegtuig uit Finland is vertrokken. In Finsche di-

plomatieke kringen gelooft mep, dat hy zyn regeering rapport over den toestand in Finland ging
uitbrengen. Zelfs doet het gerucht de ronde, dat
hy wellicht niet zou terugkeeren.
ilen meent te weten, dat Von Blueeher veel
moeite heeft gedaan om zyn regeering te doen begrijpen, wat er in Finland voorvalt.
BOMMEN BIJ KONUVERE
Het Estlandsche telegraafagentschap deelt volgens het D.N.B, mede, dat Maandagmiddag acht
vliegtuigen, die op groote hoogte vlogen; 34 bommen hebben geworpen op de* velden en bosschen
rond de nederzetting Konuvere in het district
Hapsal. De ruiten van een drooghuis en twee stallen werden vernield, verder werd geen schade
aangericht.
De autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld
naar de nationaliteit van de vliegtuigen.

sneeuwstorm
LAWINES EN INSTORTINGEN.

In Noord-Wêst Japan zün tengevolge van een
verbhndenden sneeuwstorm, de hevigste welke in
Uit Sofia:
de laatste 50 jaren is voorgekomen, meer dan 50
De 46ste verjaardag van koning Bons is gis- personen gedood en vele anderen gewond.
teren in het geheele land gevierd met godsDe meeste dooden zyn het slachtoffer van ladienstige plechtigheden. Te Sofia werd de wines ert instortingsongelukken.
plechtigheid bijgewoond door de leden der regeering, het diplomatieke corps, het hof en de
MILLIOEN DOLLARS SCHADE DOOR
troepen van het garnizoen.
DE KOUDE.
Uit Washington:
De boeren en kweekers in de Zuidelyke Ver.
President Roosevelt heeft gisteren zyn 56sten Staten hebben de schade welke de huidige koudeverjaardag rustig gevierd. De lüfarts van den golf
de hevigste van het laatste decennium
president zeide, dat de gezondheidstoestand van aan hun boomgaarden en tuinen heeft aangericht,
Roosevelt zoo goed is als men van een man van op verscheidene millioenen dollars geraamd. In
zyn jaren slechts mag hopen. In het geheele de graandistricten daarentegen hebben de boeren
land werden verjaarsdiners, danspartüen c.d. met genoegen den zwaren sneeuwval verwelkomd,
gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is welke een beschermend dek uitstrekte over het
voor de bestryding van kinderverlamming, een voorjaarsgewas en het eerste vocht bracht aan de
doel, dat zich in de buitengewone belangstelling velden, welke sedert het najaar verdroogd waren.
van den president verheugt. Zooals men weet,
heeft Roosevelt in zün jeugd ook kinderverlamOOK VEEL SCHADE IN ZUID-SLAVIE.
ming gehad.
De recente koudegolf heeft in Zuid-Slavie vooral aan de kust van de Adriatische Zee ernstige
Hit Ankara:
Hen spreekt hier de berichten tegen, volgens schade aangericht, aangezien in de olyfboomgaarwelke generaal Weygand een reis zou onderne- den door het voorjaarsweer der laatste dagen
men naar de Oostelyke provinciën van Turkije. reeds met het werk begonnen was. Duizenden
Men verklaart, dat de generaal zich nog steeds olüfboomen en vroeg ooft leverende boomen zün
te Ankara bevindt en in het geheel niet de be- vernield. In Dalmatie heeft de koude ten merkdoeling heeft een dergelyke reis te ondernemen. waardig gevolg gehad. Het water van de Adriatische Zee is zoozeer afgekoeld, dat heele zwermen
visschen naar de oppervlakte komen en daar als
Uil Londen:
Reuter verneemt, dat de Britsche abmassa- verdoofd blüven dryven, zoodat de visschers de
rlcur te Moskou, Sir William Seeds, waarschyn- visch. deels met de hand, in groote hoeveelheden
lijk in den loop van de volgende maand naar binnen boord kunnen halen. Uit de bergstreken
van Zuid-Slavie komen berichten over zware schaMoskou zal terugkeeren.
de aan het wild. Men is er tot dusverre nog slechts
Seeds vertoeft sinds Januari in Engeland.
in geslaagd gedeeltelijk de verkeersstoringen op
te heffen.
Uit Berlyn:
De secretaris-generaal der fascistische partü,
minister Muti, heeft gisteren den plaatsvervanger van den Führer een telegram van gelukwensen doen toekomen ter" gelegenheid van den
zevenden verjaardag van het nationaal-socialistische bewind. Minister Rudolf Hess heeft telegrafisch dank gezegd.

—

Omtrent de verrichtingen van de Kamer kan
het volgende worden medegedeeld.
Op 1 Januari 1939 waren in het Handelsregister
ingeschreven 3656 zaken. In den loop van het
jaar werden 241 nieuwe zaken ingeschreven, tegen 275 in 1938. Na aftrek van het aantal op■—heffingen bedroeg het totaal der ingeschreven za'
ken 3784.
Ook dit jaar eischte de uitvoering der contingenteeringsmaatregelen de medewerking der KaHoewel ook dit jaar het grootste gedeelte der mer. In November werd de contingenteering van
productie voor export bestemd was, had de afzet eenige groepen ingetrokken.
R.K. UNIVERSITEIT.
in het binnenland eveneens een bevredigend verHet aantal vergunningen daalde van 1983 in
terug
loop.
consentgelden
liepen
de
1938 tot 1624 en
Ny'megen, 30 Januari. Geslaagd voor hel
in 1938 tot
1821.41.
van
8156.12
Romaansche taal- en letterkui""0
didaatsexarnen
Bouwbedrijf.
In het afgeloopen jaar werden 7 vergunningen (Fransch) de heer C. C. A. Daniëls, MaastrK
tot uitverkoop verleend, benevens 7 voor vergunDe toestand in het bouwbedrijf is in het ver- ningen tot het houden van een opruiming.
ül
Het aantal afgegeven vergunningen als kleinstreken jaar aanmerkelyk verbeterd. De meeste
482ste
aannemers waren goed van werk voorzien en de verkoóper op afbetaling beliep 18, terwyl 85 col(Niet o*fl:leel>
concurrentie was niet zoo scherp als in vroeger portage vergunningen werden uitgereikt.
«I
De bemoeiingen der Kamer inzake de Vestisde klasse, 10de ijst
jaren, zoodat het bedryf loonend was. De oorlog
aeeft, vooral in de particuliere bouwnyverheid, gingswet Kleinbedrijf zijn in het afgeloopen jaar
Trekking van Dinsdag 30 Janna.' i Ml
een stagnatie teweeggebracht, hetgeen voor een zeer uitgebreid. Van de 35 ingekomen aanvragen
Hooge Prezen
Xv
'lelangry'k deel moet worden toegeschreven aan voor vergunningen tot het vestigen van een ber],
25.000.—
12315
:
materiaalprijzen.
gestegen
geweigerd,
'e
terdrijf werden er 26 verleend en 2
1000.—: 2495 10289 21940
De meeste steenfabrieken hebben op volle wyl nog 7 gevallen bij de Commissie, ingesteld
400.— : 2355 2361 5031 15401 16813
D]
capaciteit kunnen werken. Er was een voldoende ex. art. 13 dezer Wet aan het einde van het jaar
16400 18593
8827
11031
200.—
:
prijzen
vraag naar steenen, zoodat bevredigende
aanhangig waren. Bovendien werden nog 2 voor100.-: 11820 12327 12336 14646 16495 19785
konden gemaakt worden. De oorlog heeft aan loopige vergunningen verleend.
Prijzen van f 70.
]■
dezen opbloei een einde gemaakt. De vooruitIn bepaalde gevallen wordt door den Minister
1781
j
1638
1553
1656
1535
1006
1342
1381
ongunstig.
'ichten voor 1940 zün
Economische Zaken op advies van de Kamer
van
2780
j.
2709
2508
2526
1845 2164 2266 2479
De afzet van zand en grint ten behoeve van de vrijstelling van handelskennis of vakbekwaam2999
2966
2934
2917
g
2879
2892
2954
2816
bouwbedrijven is ook in 1939 beneden het normale heid
J,
verleend. Dit geschiedde in 1939 voor han3017 3059 3121 3179 3303 3332 3463 3481
aeblevcn. Evenals vorige jaren was echter een delskennis in 99 gevallen en voor vakkennis in
4000
3709
3311
3585
3609
3513
3555
3647
t
grint
voor den 103 gevallenstygend verbruik van gebroken
4061 4147 4175 4388 4442 4470 456*
4029
wegenbouw waar te nemen.
In de gebruikelyke wyze van behandeling van
4664 4708 4778 4922 4966 5025 5068 5070
aanvragen
tijdens
spertijd
eventueele
den
is
in
5100 5189 5588 5718 5852 6006 6083 6205
Glasbedrijf.
zoover verandering gekomen, dat thans het Secre6255 6272 6296 6353 6389 6435 6477 6529
bygestaan
door
den
Voorzitter
der
tariaat,
6557 6769 6997 7009 7098 7099 7149 7311 (
Het glasbedryf liep in de eerste acht maanden missie, de aanvragen onderzoekt en van deCombe7813 7968 8216 8306 8322 8411 8459 8498
"ïormaal. Na het uitbreken van den oorlog onderuitbrengt
aan den Minister van
8537 8683 8688 8694 8716 8720 8734 8778: ]
vond de uitvoer groote belemmeringen, waardoor vindingen rapport
8859 8864 8886 9016 9023 9118 9163
8814
beslissing
Economische
die
do
Zaken,
neemt.
dit in hoofdzaak voor export werkend bedrijf Het aantal faillissementen in het district
9224 9277 9351 9117 9485 9535 9611
9220
der
zwaar getroffen werd.
9772
9833 10032 10052 10069 10101 10161 10193
jaar
Kamer bleef zich ook in het afgeloopen
in
10288
10336 10416 1«501 10594 10733 10744
10252
Tricotagefabrieken. dalende lün bewegen. Het beliep 29 tegen 31 in
10782
10768
10852 10854 10907 11050 11459 11490
1938 en 61 in 1937.
11534
11944
11990 12085 12141 12166 12213 1221*
In drie gevallen bracht de Kamer advies uit
De opleving in de tricotagefabrieken, die einde
12294 12408 12525 12669 12743 12846 12888 13130
1938 tot uiting kwam in een grootere productie betreffende een makelaarsbeëediging.
13206 13229 13395 13471 13508 13608 13643 13653*
13832 13839 14021 14044 14112 14174 14185 14374
en een uitbreiding der personeel-sterkte, bleef
Het Borgstellingsfonds
gedurende het afgeloopen jaar gehandhaafd. Hoe14809 14842 14918 15020 15299 15406 15535 15656
wel de prijzen iets beter werden, bleven deze
15674 16050 16245 16252 16257 16291 16321 16328
Over de werkzaamheden van het Borgstellings16396 16419 16423 16428 16504 16873 16883 17002
door de groote concurrentie aan den lagen kant.
Er deden zich eenige moeilükheden voor met de fonds wordt een afzonderlijk verslag uitgebracht.
17005 17177 17473 17727 17743 17744 17874 17883
Hier moge volstaan worden met eenige beknopte
levering van garens en andere grondstoffen.
17926 17954 18078 18176 18534 18374 18407 18568
mededeelingen.
18615 18694 18696 18796 18370 18915 19032 19132
by'
In
werden
het
19299
Borgstellingsfonds
1939
30
Manufacturen- en Confectiebranche.
aanvragen ingediend. Hiervan werden 7 gewei19436 19506 19661 19707 19751 19897 19960 19937
;20071
gerd,
aangehouden
3
en
10
tot
een
totoegestaan
In de manufacturen- en confectiebranche was
'2C147 20148 20568 20689 20693 20785 20844 20849
van 3700— of een gemiddeld bedrag
de toestand in de eerste helft van 1939 vry gun- taal bedrag
20946 21016 21094 21101 21149 21181 21184 21233
per
aanvrage.
bedrijven
van
370
De
wermeeste
stig. Na het uitbreken van den oorlog namen de
121251
21272 C 1356 21359 21385 2T472 21556 21521
omzetten aanzienlyk toe onder invloed van de den tevens gesaneerd, waarby verlaging van huur,
TlBO4
hypotheekrente
dergelüke
en
lasten werd verby het publiek bestaande verwachting, dat alles
Nieten
duurder zou worden. Later volgde echter een te- kregen en eveneens bilbjker leveringsvoorwaar1035 1054 1132 1146 1202 1242 1250 1279
den door leveranciers. In twee gevallen kwam een
rugslag.
1290 1301 1324 1330 1372 1390 1331 1395
onderhandsch aceoord met de crediteuren tot
1479 1514 1588 1638 1713 1744 1793 1793
Bankwezen. stand. Van 2 bedryven zyn de onderhandelingen
1808 1822 1863 1865 1870 1950 1967 2003
over een aceoord nog gaande. Sedert het in wer2042 2086 2107 2120 2128 2141 2157 2181
Voor het bankwezen was het afgeloopen jaar king treden van het Fonds werden 143 credietaan2881 2346 2359 2426 2454 2484 2504 2557
2558 2569 2603 2614 2645 2648 2694 2718
niet gunstig. De valutahandel was aanvankelük vragen ingediend, waarvan er 66 werden toegevoor enkele onderdeden iets levendiger, doch staan tot een gezamenlyk bedrag van ’20.185.—.
2790 2821 2843 2876 2905 2914 2924 2942
Op 30 December 1939 stonden nog 47 credieten
2990 3032 3039 3050 3056 3063 3086 3087
sedert het uitbreken van den oorlog is deze lam3088 3138 3233 3266 3302 3333 334y 3358
gelegd, in verband met den opgeheven grenshan- uit tot een totaal bedrag van f 14.405.—, waarop
3365 3368 3369 3371 3373 3Ü75 3401 3474
6.489,49 werd afgelost, zoodat einde 1939 het bedel en de bcmoeiliiking van het reizigersverkeer
3478 3487 3498 3534 3567 3575 3612 3613
drag aan uitstaande credieten 7.915,51 beliep. De
tusschen de verschillende landen.
3630 3661 3710 3754 3766 3791 3801 3808
De lage rentestand, die driekwart van het jaar achterstand in aflossing en rente
bedroeg
3814 3816 3885 3921 3962 3978 4005 4045
bleef aanhouden, gaf geen loonende korte beleg1.576,83 en is te wyten aan enkele debiteuren. In
4242 4261 4280 4299 433 b 4385 4490 4492
ging. Voor de ruime geldmiddelen was moeilük het algemeen wordt regelmatig afgelost.
4524 4586 4802 8634 4639 4661 5691 4716
olaatsing te vinden.
Van Gemeenten en Provincie werd in 1939 een
4790 4817 4852 4889 4902 4906 4915 4991
In den effectenhandel ging weinig om, terwi.il bedrag van 4063.18 aan subsidie ontvangen.
4993 5028 5035 5047 5054 5079 5084 5128
het incassobedryf vrijwel op het oude peil gehandDoor het Nationale Fonds voor Byzondere
5134 5144 5157 5165 5177 5233 5253 5260
haafd bleef.
Nooden te 's-Gravenhage werd in eenige steunge5261 5296 5408 5413 5435 5454 5460 5510
vallen aan het Borgstellingsfonds advies gevraagd,
5519
5538 5554 5612 566ó 5671 5678 5712
Graanhandel. dat na een onderzoek ter plaatse werd uitge5740 5745 5754 5803 5824 5897 5920 6008
bracht.
6085 6199 6201 6225 6288 6291 6374 6443
Hei afgeloopen jaar was voor den graanhandel De samenwerking met dit Fonds zal in de toe6458 6468 6483 6565 6577 6612 6624 6648
ongunstig. Terwijl de bestaande landbouwcrisis- komst grootere beteekenis krijgen. Thans worden
6691 6751 6762 6777 6798 6804 6850 6851
wetgeving de normale uitoefening van dezen han- in verschillende gemeenten Commissies van Sa6889 6933 6934 6985 7015 7030 7034 7103
delstak reeds in sterke mate belemmerden, ge- menwerking in het leven geroepen.
7119 7128 7135 7266 7277 7280 7385 7397
schiedde vanaf September j.l. de distributie van
7409 7466 7530 7538 7678 7679 7690 7701
van de laatst gehouden stemming
Tengevolge
7756 7759 7778 7821 7823 7825 7827 7884
graan en veevoeder geheel van overheidswege. is er in de samenstelling der Kamer
zoowel
voor
7890 7954 7960 8040 8199 8204 8206 8223
De handel in meel bestemd voor de broodberei- Groot- en Kleinbedrijf eenige wyziging gekomen.
8226 8248 8285 8311 8344 8371 8381 8401
ding vertoont een gunstiger aspect.
Drie aftredende leden, de Heeren Hermans, San8405 8631 8649 8660 8675 8703 8714 8724
gers en van de Venne zyn niet in de Kamer terug8738 8763 8807 8821 8824 8828 8829 8841
Kunstmesthandel. gekeerd. Met waardeering gedenk ik de goede
8862 8929 9049 9138 9173 9199 5237 9290
diensten, welke zy in die functie aan de belangen
9377 9414 9426 9430 9452 9454 9470 9499
De kunstmesthandel was bevredigend. De in van handel en nyverheid hebben bewezen.
9507 9534 9549 9634 9681 9709 9724 9725
regeering
getroffen disSenlember 1939 door de
Van deze gelegenheid maak ik tevens gebruik
9733 9788 9899 9941 9966 9982 9985 10014
tributiemaatregelen brachten eenige vertraging in om den Secretaris, den Adjunct-Secretaris en het
10016
10040 10060 10123 10135 10167 10221 10224
de herfstaflevering.
overige personeel der Kamer dank te zeggen voor
10244 10257 10276 1028? 10319 10329 10338 10463
groeiende
10530 10564 10585 10617 10703 10742 10766 10780
Kruidcniersbedrijf. de wyze, waarop zy zich van hun steeds
taak hebben gekweten.
10807 10819 10822 10850 10887 10927 10941 10951
10976 11030 1x036 11056 11058 11065 11074 11100
De eerste helft van 1939 was voor het kruide11204 11238 11333 11366 11382 11390 11416
11135
onbevredigend.
In
het
tweede
ntersbedryf niet
11610 11617 11656 11693 11703 11734 11752
11458
halfjaar ondervond deze branche den terugslag
1175J11758 11826 11909 11926 11965 11987 12034
van de mobilisatie en de regeeringsmaatregelen,
12076 12089 12092 12137 12183 12188 12192 122G0
waardoor de omzet verminderde.
12205 12208 12268 12270 12271 12284 12293 12323
12346 12359 12418 12429 12465 12534 12559 12627
Landbouw en Veeteelt.
12838 12668 12680 12704 12714 12757 12820 12825
12827 12855 12965 12968 12974 13007 13010 13029
Voor landbouw en Veeteelt werkte de vrij
13034 13055 13088 13106 13166 13171 13175 13177
strenge winter 1938/39, waardoor groote opper13185 13204 13237 13242 13271 13274 13314 13320
JANUARI-NUMMER VAN HET ORGAAN.
vlakten opnieuw moesten worden bezaaid en ook
13364 13372 13382 13391 33493 13506 13560 13622
Deze week verscheen het Januari-nummer van
de grasweiden veel 'e lyden hadden, nadeelig.
13857 13671 13696 13708 13751 13801 13396 13921
De graanoogst was bevredigend. De prijzen, die het maandblad „Naar de Nieuwe Gemeenschap".
13970 13988 14072 14083 14120 14141 .4186 14229
aanvankelijk te wenschen overlieten, werden door Het opent met een korte verantwoording van het
14284 11297 14327 14328 14349 14559 14442 14484
manifest aan het Nederlandsche volk, door het
de regeering tot een loonend peil verhoogd.
14494 14501 14502 14517 14538 14549 14620 14658
weinig
bevredigende
nationaal
begin
comité
van
de
actie
in
het
van
dit
14676 14695 14719 14868 14894 14901 14934 14937
aanvankelijk
prüzen
In de
14954 14963 14967 14986 14994 15029 15031 15038
der zuivelproducten kwam in de laatste maanden jaar uit te geven. In een kleine twee millioen
exemplaren gaat deze oproep straks het land in.
15097 15105 15125 15137 15178 15206 15252 15257
van het jaar een verbetering.
15296 15378 15395 15413 15440 15485 15539 15512
De varkenspryzen, welke in het eerste halfjaar Werd in het eerste manifest gewezen op de kenideeën,
op
tering
op
in
in
de
de
vormen
15719 15730 15752 15774 15776 15778 15794
kwamen
Juli
nieuwe
die
15610
opleverden,
verlies
loonend
15815 15817 15825 15833 15842 15860 15885 15897
peil, waarop zü zich handhaafden. Met de paar- baan breken, dit tweede manifest is aangepast
15952 15956 15961 15971 16010 16036 16041 16065
den fokkerij liep het aanvankelyk minder goed, by de tüdsomstandigheden. In dit nieuwe manifest
16095 16129 16162 16259 16289 16315 16333 16372!
doch de oorlog bracht een grootere vraag en be- wordt een beroep gedaan tot bezinning op de
16393 16460 16461 16488 16509 16516 16523 16576
oorzaken van den oorlog, wordt gewezen op
tere prüzen.
, men m jaren plicht
16703 16749 16821 16860 16914 16917 16923
16383
als
groot
christelijke
beginselen
gemeenzoo
om
de
was
tot
De fruitoogst
16967
16999 17012 17028 17041 17079 17157 17169
echter
goed
prijzen
bevolkingskonden
veelte maken van steeds grootere
niet gekend heeft. De
17170 17180 17194 17195 17229 17284 17317 17367
amper
groepen.
oproep
dekken.
deze
aan
Moge
zyn
tweede
doel
productiekosten
al de
17389 17405 17448 17493 17499 17504 17513 17541
beantwoorden.
17551 17555 17583 17619 17656 17673 17702 17747
Werkloozen.
Het manifest werd in dit nummer afgedrukt.
17808 17818 17844 17891 17905 17947 17974 18003
Voorts bevat het nummer het schema van nog
18052 18122 18148 18149 18153 18165 18175
18050
het
in
te
houden
de
rubriek
radio-voordrachten,
„PersHet aantal ingeschreven werkloozen
18184
18187
18199 18205 18241 18381 18416 18431
district der Arbeidersbeurs te Heerlen, omvat- stemmen" is wederom vertegenwoordigd terwijl
18442 18481 18516 18519 18528 18544 18565 18569
tevens
opgenomen
bevolis
gezamenlijke
beknopt
verslag
een
van de
tende 22 gemeenten met een
18606 18617 18651 18653 18771 18804 18814 18824
in het werkcomité gevoerde besprekingen en geking van 173.866, vertoonde in vergelijking met nomen
38887 18911 18932 19010 19117 19136 191.7 19193
besluiten.
het vorig jaar weer eenige daling. Het bedroeg
19201 19216 19268 19271 19281 19302 19307 19330
De Diocesane Commissie van Samenwerking in
op 1 December 3.053. tegen 3.440 in de overeen- Limburg
19344 19369 19392 19420 19476 19559 19628 19640
heeft
besloevenals die van Breda
19654 19687 19729 19734 19738 19755 19768 19778
komstige maand van 1938. In de maand December ten de onder
haar ressorteerende plaatselüke co19815 19838 19871 19914 19922 19958 19994 200»!
i
steeg weer dit aantal, ten deele door de streng
mité s van samenwerking als plaatselyke comités
20054 20055 20139 20206 20218 20290 20334 £0317
vorst, tot 4360. tesen 3890 aan het einde van
van actie voor de Nieuwe Gemeenschap te doen
20381 20384 20466 20503 20534 20586 20642 20657
Bü de Arbeidsbeurs in het district Sittard. ungeeereu.
aemeentcn
20699 20718 20778 20791 20891 20937 20953 20989
omvattende 17 eemeenten. "*arvan
Hiermee vermeerderde het aantal comités met
21051 21163 21308 21347 21352 21372 21441 21444
met een bevolking van 65 570 tot hel district der ruim veertig.
gemeenten
21521 21526 21528 21534 21538 21559 21584 21654
groen
was voor dere
Kamer
Tenslotte werden een drietal liederen opgenoDec.
ingeschreven
werkloozen
od
1
21700 21721 21727 21772 21778 1 JÖ3 21820
Vt aantal
men, destijds ingezonden voor de prijsvraag voor
j 21874 21903 21908 21925 21942 21951
<Sl2. tetjen 1171 in bet voorafgaande jaar. Ook b>e een
..Genieensehanslied". Ofschoon niet bekroond,
t Verbetering der 5e Klasse 9e lijst. 21994 m.
deed December het cijfer stygen en wel tot 1051, vormen
deze teksten geschikte declamatiestukken.
I}. met 70.
tegen 1484 aan het einde van 1938.
—.

Examens

’

—

Had Hitler ook een oogje
op Zuid-Afrika?

Uit Rio de Janeiro:
Te Petropolis, 20 K.M. ten Noorden van Rio, VERKLARING VAN SMUTS IN DEN SENAAT.
is het hoofd van de vroegere keizerlijke familie van Brazilië, prins Pedro van Orleans-BraGeneraal Smuts heeft gisteren in den Senaat
ganza, overleden tengevolge van een hartverte Kaapstad verklaard, er van overtuigd te zün,
lamming.
dat Hitler, na bezit te hebben genomen van
Uit Rome:
Polen, getracht zou hebben, zich meester te
De gezant van Iran te Rome heeft wederom maken van Zuid-Afrikaansche gebieden en dat
verklaard, dat de geruchten over een mobilisatie bijgevolg
in dezen oorlog ook de belangen van
van het leger van Iran volkomen uit de lucht
de Zuid-Afrikaansche Unie op het spel stonden.
gegrepen zyn.
De minister-president betoogde, dat de ZuidUit Sofia:
Afrikaansche Unie zonder de hulp van de BritDe Graaf van Parijs, die verscheidene dagen sche vloot niet in staat was de gebieden van
in Sofia heeft doorgebracht, is gisteren naar
Belgrado vertrokken, waar bij de gast zal zijn Zuid-Wesl-Afrika tegen zulk een machtigen
vijand als Duitschland te verdedigen.
van prinsregent Paul.
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Vijftig slachtoffers van

Korte berichten

De verrichtingen van de Kamer.

Het St. Josephgesticht voor Voogdykindej
Huize Nazareth te Venlo, is Maandag vertl
met een nieuwen vleugel. In verband met
toenemend aantal kinderen was bet nii
mogelük allen behoorlyke slaapgelegenheid te'
schaffen, zoodat het bestuur moest besluite!
uitbreiding over te gaan. Ir. Kayser, .arehi
te Venlo, ontwierp de plannen voor den nieui
vleugel, die zou aansluiten aan den ouden b<*
In tegenwoordigheid van het bestuur van H'
Nazareth, het bestuur van de R.K. Vereen!!
voor Kinderbescherming voor Venlo en OnigeV
burgemeester en wethouders van Venlo en talP
«eestelüken heeft deken J. L. A. *an Oppen
inzegening van het nieuwe gedeelte van dit
sticht, dat geleid wordt door de Eerw. Zus
van Liefde van Tilburg, verricht.

’
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Naar de Nieuwe
Gemeenschap
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te ongeveer één uur is een
uitgebroken in de grossierdery in
van de firala L van Wagtendonk
hoek
Nicolaasstraat te
"Wortelmarkt—St.
'/P /V
In korten tüd stond het geheele comx , m lichterlaaie. Een straffe Noord-Oosten
'j?.?
grwind wakkerde het vuur aan en de brandweer,
Sp 6c i ter plaatse was, kon niet voorkomen,
B
tó t
kantoor en de magazynen zoo goed als
Ib'h
i«eneci uitbrandden. Een groote voorraad sigatabak en sigaretten ging verloren, evenals
l,J;de i Jlk in het gebouw opgeslagen voorraad
«n,
16".' De belendende perceelen, een garage,
in^Ü00r
nd aan den beer Baas, 'waarin versWu
auto's stonden en het expeditie-geVan rle Enkh uizer broodfabriek, welke
door het vuur reeds aangetast waren,
door het krachtig optreden van de
landweer, die aan twee zijden met vier straer> water gaf,
behouden blyven. De brand is
nn°ed ely.k ontstaan in het ketelhuis van de
a e verwarmi >ig. Verzekering dekt de schar>
flil
Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor.
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AUTO'S STAAN OP EEN BESNEEUWDE
POLDERWEG TE WACHTEN OP DOOI.

De Eerste Kamer zal Dinsdagavond 6 Februari
de beERNSTIGE AANRIJDING.
grooting van 't Departement van Koloniën voor
Dinsdagochtend omstreeks half zeven is óp den 1940 en van de verleden week aangehouden
öe-overeenkomst met de Mijnbouwmi.j. Celebes.
Leidschen straatweg bij den Haag, een vrachtWoensdagochtend 7 Februari te elf uur zal de
auto uit Wassenaar in'botsing geweest met een
begrooting
van Sociale Zaken voor 1940 aan de
personenauto
afkomstige
uit Diemen
en een bakfiets, die onverlicht reed en daardoor het ongeluk orde zijn.
veroorzaakte.
De bestuurder van de vrachtauto, die de bakfiets op het laatste oogenblik opmerkte, wilde
nog uithalen, teneinde een aanrijding te voorkoen
men. Zyn wagen kwam daarbij zoowel met de
tegenovergestelde
met
de
uit
de
richbakfiets als
ting komende personen-auto in aanrydin. De beREGELING VOOR LANDBOUWERS, DIE
stuurder van de personenauto, de 34-jarige W. .1.
GRASLAND HEBBEN GESCHEURD.
van I. te Diemen en de bakfietsbestuurder, de
19-jarige P. J. M. te 's-Gravenhage, werden geNaat wij vernemen zullen zy, die na 1 Septemwond en zün door den G.G. en G.D. vervoerd
naar het ziekenhuis „Bronovo". De drie voer- ber 11)39 blijvend grasland scheurden, of nog zultuigen kregen ernstige matericelc schade en zijn len scheuren, een derde van de op deze gescheurdoor een der kraanwagens van de politie naar het de graslanden geteelde granen voor eigen gebruik
mogen behouden, dan wel een toewijzing zullen
hoofdbureau gesleept.
ontvangen voor een extra hoeveelheid mengvoeder, hiermede overeenkomende.
SPOORWEGARBEIDER DOOR KOUDE
Het op deze gescheurde graslanden geteelde
BEVANGEN.
i-uwvoeder (aardappelen, voederbieten, enz.)
wordt voor eigen gebruik gelaten.
Echter kunnen op deze regeling alleen die
De 64-jarige spoorwegarbeider A. Nymeyer te
Meppel, die Zaterdagochtend in verkleumden toe- landbouwers aanspraak maken, die hun na 1 Sept.
stand en met drie gekneusde ribben langs de lyn 1939 gescheurd of te scheuren grasland hebben
Meppel--Groningen gevonden werd, is overleden. doen goedkeuren door den procluetiecommissnris
Nymeyer was 's-niorgens om half vyf uit zijn en geen nieuwe 'graslanden (er vervanging van
deze gescheurde graslanden hebben aangelegd.
woning vertrokken. Hij moet door de koude bevangen zün en in de sneeuw zijn neergevallen.
Eerst na eenige uren werd bij gevonden.

Landbouw

De sneeuwval van Vrijdag op Zaterdag heeft
v erschillende on-beschutte wegen in ons land
Per keersstremniingen
veroorzaakt, doordat de
vmd zorg droeg, dat de
witte massa op lioopen
gedeponeerd. Ook de Vinkeveensche Zuwe,
*>e eenige verbinding
tusschen het dorp Ter
a en het dor)) Vinkeveen is dientengevolge HISTORISCHE KERKKLOK ONDERWERP VAN
"■begaanbaar geworden. De sneeuw ligt hier
RECHTSGEDING
P sommige plaatsen zeventig centimeter dik.
.Zondagmiddag werd deze dikke vacht een
Slooper staat terecht wegens verduistering
''■redhtsche taxi en een particuliere auto uit
'Oenen noodlottig. Zy' bleven in de sneeuw steDe afbraak van de St. Jacobuskerk te Vlissingen
.n en konden zelfs niet meer achteruit. Po- was
gegund aan de slooper .1. B. van H. aldaar,
om de auto's met een kraanwagen Ie doch met de pastoor was een ai spraak gemaakt,
Tuiden mislukten. De kraanwagen kon ze dat het volledige torenuurwerk aan de parochie
ni ?l bereiken.
eenigen tijd kwam de pastoor
De weg behoort aan het poldenbestuur, dat den zou blijven. Na ontdekking, dat de groote luiklok,
evenwel tot de
V*R niet
sneeuwvry laat maken.
en halve uren aankondigde, er met
Naar verluidt zouden beide autobezitters het die debijheele
hetgeen voor den pastoor aanleiding
was,
KHderbestuur hebben laten weten, dat zy een meer
»vie]e procedure tegen dit bestuur zullen inwas den slooper ter verantwoording te roepen.
Deze deelde mede. dat hij de klok aan een op'lellen, wanneer hun wagens niet zeer spoerlig
Middelburg had verkocht, daar deze
kooper
e
j"e reis kunnen voortzetten. Zij hebben geen lust volgens inhem
niet tot liet uurwerk behoorde. De
op den dooi.
De sneeuwval op dezen weg brengt het dorp pastoor was het daar allerminst mee eens en zoo
.j.
rechtszaak van, die in eerste instanJ:r Aa een groot ongerief mee. De aulobusdienst kwam er een Middelburgsehen
politierechter werd
in-kevcen—tcr Aa—Utrecht moet mi over Ab- tie voor den
wegens ververvolgd
slooper
behandeld.
De
werd
weg,
worden geleid. Wil men uit Ter Aa
, an moet men nam- Xk-uwersluis loopen en daar duistering, maar de politierechter sprak hem vry.
n trein nemen.
De Officier van Justitie te Middelburg teekende
Hooger Beroep aan en de zaak diende Maandag
voor het Haagsche gerechtshof.
SPOORWEGONGEVAL IN BELGIë.
'De pastoor verklaarde als getuige, dat vertengevolge van het slecht functionneeren van dachte er eerst een beetje om heen had gedraaid.
en wissel is op het station van Luttre een per- Hij had gezegd, dat de klok naar beneden was getegen eenige stilstaande wagons op- vallen en daardoor wat gebarsten was. Een timVijftien reizigers werden gewond, de merman, die voor den pastoor op onderzoek is uit■"aterieele schade is aanzienlijk.
gegaan deelde echter mede, dat de klok geheel
gaaf by den opkooper werd aangetroffen.
De klokkemaker, die het uurwerk geregeld onVERGAAN.
DEENSCHE KOI.ENBOOT
derhield, gaf als zijn meening te kennen, dat uurDe vereeniging van Deensche steenkoolimpor- werk en klok niet bij elkaar hoorden. Het was een
-eiirs deelt bevestigend mede, dat haar stoomschip gewone lui-klok, maar door een paar ijzerdraad(2319 ton) voor de Schotsche kust jes had men haar met het uurwerk verbonden.
De Officier van Justitie, Jhr. Mr. van Sch. van
is. Van de 21 leden der bemanning zou
'leen de tweede stuurman gered zün.
Wyck, was het daarmee niet eens. Verdachte
woont in' Vlissingen en heeft de klok voortdurend
hooren slaan. Hü wist dus, dat klok en uurwerk
MIJNONTPLOFFING.
bij elkaar hoorden. Spr. vorderde een geldboete
dinsdag is nabij een badplaats aan de Engelsche van 100 subs. 50 dagen hechtenis.
mijn ontploft. Er werd een gat geDe verdediger, Mr. F. W. Adriaanse, was \an
/"stkusti een dyk,
"''agen
n de
de ruiten van het voornaamste meening, dat het hier een zuiver civiel geding be'otel en van huizen tot op een grooten afstand trof, waarvan men door een soort „coup de foree"
Mctaaldeelen van de mijn kwamen te- een strafzaak had gemaakt.
jPronge,-,.
',Cch t in de straten 300 meter ver. Dinsdag heeft
Uit de geschiedenis blijkt reeds, dat klok en uurdergelijke ontploffing schade aangericht in werk niet bü elkaar hooren. De klok was in 1860
0,11
Mad aan de Zuid-Oostkust.
in den toren aangebracht.
Na den brand in de Jacobuskerk in 1911 miste
EEN VIJFLING GEBOREN IN EGYPTE.
men een goede torenklok (de afgebrande toren
de Jacobuskerk was de toren waarin Michiel
In Cairo heeft een Egyptische vrouw het leven van
de Ruyter geklommen is).
aan een vijfling. Het zijn allen meispachonken
Men heeft toen in den toren van de St. JacobusJes en zy
maken het goed.
kerk een uurwerk aangebracht en dat met de reeds
bestaande lui-klok in verbinding gebracht. JarenGESTOLEN RIJWIELEN OPGESPOORD.
lang hadden klok en uurwerk verschillende eigenaars, totdat de parochie het uurwerk overnam.
Een juffrouw uit Voorburg heeft de Haagsche Uit dit alles blykt, dat klok en uurwerk allerminst
'°htie in de gelegenheid gesteld proces-verbaal een geheel uitmaakten.
"P te maken tegen een 36 jarigen man wegens Wat hier ook van zij, nogmaals verklaarde, Mr.
'!ellng van gestolen rijwielen en rijwielonder- Adriaanse, dat dit alles onderwerp voor een cijfeelen. ] n betrekkelyk korten tijd miste deze juf- viel proces, doch niet voor een strafzaak, kon uitiTouw twee fietsen. Dezer dagen las zij in een maken. En dan staat de parochie zeker in het naJtaagsch blad een advertentie waarin voor weinig
«ld een. gebruikte, doch weer opgeknapt rijwiel deel, want twüfel wordt uitgelegd ten nadeele van
dengene, die iets heeft bedongen.
NVerd aangeboden.
Ze ging naar het in de adverPleiter beriep zich op art. 14 Wetb. van Strafentie genoemd adres en herkende in het zadel recht
en vroeg wanneer geen vrijspraak kon vol°P het te koop aangeboden rijwiel het zadel, dat
gen,
schorsing
van de zaak, tot de burgerlijke
jP een
van haar gestolen fietsen had gezeten. rechter over het eigendomsrecht van de klok zal
juffrouw
blijken,
verbazing
niets
liet van haar
"«
~°Ch liep aanstonds naar een politiebureau, waar hebben beslist.
Uitspraak 12 Februari.
ontdekking meedeelde. De recherche deed
?V.U haar
den verkooper van het rijwiel, die eigenaar
s van een moffel- en nikkelinrichting een buisen vers°eking. Gevonden werden 0.111. 14 frames
andere onderdeden van rijwielen. Niet
'Heen de juffrouw uit Voorburg, maar ook andere
van rijwieldieven hebben uit dezen
>r ooten
voorraad hun bezittingen kunnen heret,ne
heeft
ver n. De eigenaar van de moffelinrichtinghebben
klaard de rijwielen van onbekenden te

J'erd

'

coude

*

sonentrein
deden.
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DINSDAG WEER BIJEEN.

büeenkomen ter behandeling o.a. van

BRAND TE ENKHUIZEN

brand

EERSTE KAMER

IJ

’

Veeteelt

KUNST EN KENNIS
VAN EMAILMINIATUREN EN PLASTIEKEN TE 'S-HERTOGENBOSCH

Aanvragen van een
faillissement

afgestaan.

De direceteur der Leeszaal, drs. A. B. M.
Brans, zal deze ex-positie op Zaterdag 3 Februari
om half vier met een kort woord inleiden.

1 Februari 1940.

BESLISSING VAN DEN HOOGEN RAAD.
De Hooge raad heeft in raadkamer een beslissing gewezen in de volgende zaak.
Bij beschikking van het gerechtshof te 's-Hertogenboscli is bevestigd een vonnis van de
rechtbank aldaar, waarbij een door J. C. van
D., tezamen met. J. van R. gedane aanvrage tot
faillietverklaring van zekeren P. werd afgewezen. Het Hof stelde zich op het standpunt, dat
niet gebleken was, dat de toestand, te hebben
opgehouden te betalen, bestond op grond van
het niet nummerick blyken van het bestaan van
meer schuldeischers, die een opcischfbare vordering hadden. Tusschen partyen stond naimlijk
vast. dal 'Ie schuldenaar met zyn overige schuldeischers een regeling heeft getroffen, krachtens welke deze hem uitstel van betaling hebben verleend.
De Hooge Raad heeft nu geoordeeld, dat de
beslissing van het Hof onjuist is, omdat het
voor de beoordeeling van de vraag of de toestand van opgehrmitp lebben te betalen aanwezig kan worden geacht, onverschillig is, of,
bij het bestaan van nog andere schulden nevens
die van den oorspronkely'ken aanvrager, die
andere schulden al dan niet opeischbaar zijn.
Op dien grond is de bestreden beschikking
vernietigd en de zaak terug verwezen naar het
gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

GERECHTSHOF DEN BOSCH
MISHANDELING.

TENTOONSTELLING

Van' 3tot en met 17 Februari wordt in de
Openbare Leeszaal te 's-Hertogenbosoh (Choorstraat) een tentoonstelling van emailminaturen
en plastieken gehouden.
Voor deze tentoonstellint; hebben Cornelis
Sandifort te MAASTRICHT zijn emailminiaturen; Mari Aandriessen te Haarlem zijn plastieken en Pbilo van Biel te Antwerpen haar in
Congohout gesneden Madonnabeeld in bruikleen

DONDERDAG

B. L., te Hulsberg, was door den politierechter te Maastricht veroordeeld tot acht dagen gevangenisstraf ter zake, dat hij op 8 October j.l. te Hulsberg J. C. met een bierglas in
het gezicht had geslagen, waarbij deze bloedend
werd verwond. Deze zaak werd in hooger beroep behandeld voor het gerechtshof te 's-Hcrtogenboseh, waar tegen verdachte bevestiging
van het vonnis werd geëischt, doch met wijziging der straf in eene gevangenisstraf van drie
maanden.
Arrest over veertien dagen.

WISSELKOERSEN

KERK EN SCHOOL

DAGELIJKSCHE INDEXCIJFERS
(Medegedeeld door het Centraal Bureau voor
de Statistiek).

KANUNNIK THARCICIUS BOOTSMA

's-Gravenhage, 30 Januari. Aandeelkocrsen 30
73,0. Goederen groothandelspryzen van
Januari:
Op 63-jarigen leeftijd is te Namen overleden
94,1.
Januari:
Kanunnik Tharcicius Bootsma, particulier-secre- 29
taris van den Bisschop van Samen, Mgr. dr. J.
KOERSEN NED. CLEARINGINSTITUUT.
Heylcn.
De overledene werd op 10 Januari 1877 te Til'«-Gravenhage. 30 Jan. Koersen voor stortingen
burg geboren. Hy trad in de orde der Norbertijop 31 Januari 1940 tegen verplichtingen luidennen of Withéeren.
de in :
Als secretaris van Mgr. Heylcn, die voorzitter
Reichsmarken 75,00, Lires\9,ss, Turksche ponis van de Internalionale Eucharistische Congresden 1,45 Vi.
sen, maakte hij tal van wereldreizen en kreeg bij
groote vermaardheid. Zoo w-as hij in 1924 bij het
Internationaal Eucharistisch. Congres Ie Amsterdam aanwezig.
Een hartaandoéning maakte een einde aan zyn
WATERHOOGTEN
verdienstelijk leven.

WEERBERICHT
REGEN OP KOMST?

Waarnem.-punten: waterhoogten

30 Jan 29 Jan

Rijn Keulen
„ Lobith
Waal Nijmegen
Maas Maastricht (Borgharen)
„ Belfeld (beneden de sluis)
„ Grave (beneden de sluis)..
„ Lith (beneden de sluis)

37.15 t3(i.91t

..
..

12.93
9-67
41.31
11.08
5.40*

13.01
9.72
41.11
10.86

5.44s

Het gebied van hoogen luchtdruk over ScanI.oBs 1.15§
dinavië bleef gisteren in den loop van den dag
in beteekenis afnemen. De secundaire depressie
Stuwen open te Borgharen, Linne, Roermond,
over West Frankrijk, die gisteren in onze om- Belfeld, Sambeek, Gravc en Lith.
geving de barometer voortdurend deed dalen,
t licht drijfijs.
schünt naar het Oosten of Zuidoosten te zullen
§ ijs vast.
trekken. Op IJsland is de luchtdruk weer stygende.

VERWACHTING

voor het Noorden: matige tot lichte vorst, betrokken later opklarend, waarschünlük eenige
sneeuw, matige tot krachtige meest Oostelijke
wind.

BURGERLIJKE STANDEN

HILVERSUM 1, 1875 en 414.4 M.
AVRO-uitzending.
8.00 Berichten ANP. 8.10 Gramofoonmuz. 10.00
Morgcnw-ijding. 10.15 Gramofoonmuz. 10.30 Voor
de vrouw. 10.35 Pianovoordracht. 1.1.00 Weekoverzicht. 11.15 Zang en orkest. 12.00 Ensemble
Malescu. 12.45 Berichten ANP, gramofoonmuziek.
1.00 AVRO-Aeolian-orkest. 2.00 Voor de vrouw,
2.30 Zang met pianobegeleiding. 3.00 Brei- en
borduurcursus. 3.45 Gramofoonmuz. 4.00 Voor
zieken en thuiszittrnden. 4.30 Gramofoonmuziek.
5.00 AVRO-Weekkaleidoscoop. 5.30 AVBO-amusementsorkest en soliste. 6.30 Sportpraatje. 7.00
Voor de kinderen. 7.05 Voor militairen. 7.30 Engelsche les. 8.00 Berichten ANP, mededeelingen.
8.15 AVRO-dansorkest, AVRO-Vaudiville orkest,
AVRO-Musette-Ensemble. AVRO-Salonorkest, gemengd koor en sprekers. 9.15 „Fidelio", opera.
10.40 Gramofoonmuziek. 11.00 Berichten ANP.
11.10—12.00 AVBO-Dansorkcst en gramofoonmu/iek.
HILVERSUM 11, 301.5 M.
8.00—9.15 KBO. 10.00 NCRV. 11.00 KRO. 2,00—
12.00 NCRV.
8.00 Berichten ANP. 8.05—9.15 en 10.00 Gramofoonmuziek. 10.15 Morgendienst. 10.45 Gramofoonmuziek. 11.30 Godsdienstig halfuur. 12.00
Berichten. 12.15 KHO-orkest. 12.45 Berichten A.
N. P., gramofoonmuziek. 1.10 KRO-orkest en solisten. 2.00 Handwerkuurtje. 3.00 Cello, piano en
gramofoonmuziek. 2.45—3.55 Gramofoonmuziek.
4.00 Bijbellezing. 5.00 Gramofoonmuziek. 5.15
Handenarbeid voor de jeugd. 5.45 Ensemble vari
der Horst en gramofoonmuziek. 6.45 C. N. V.kwartiertje. 7.(M) Berichten. 7.15 Boekbespreking.
7.45 Gramofoonmuziek. 8.00 Berichten ANP, herhaling SOS-berichten. 8.15. Orgelconcert. 9.00
Lezing „Vogellevcn en Natuurbescherming in Z.
W. Friesland". 9.30 De „Gooilanders" en gramofoonmuziek. 10.00 Berichten ANP. actueel
halfuur. 10.30 De „Gooilanders" en gramofoonmuziek. 11.15 Gramofoonmuziek. Ca. 11.50—12.00

Schriftlezing.

ENGELAND, 391 en 449 M. (Na 0.20 n.m, ook
342 M.)
12.20 BBC-Schots orkest. 1.00 Programma gewijd aan de vrouw op het Noord-En gelsche
platteland. 1.20 Berichten. ...10 Harry Fryer en
zyn orkest. 2.00—2.20 Orgelspel. 3.20 Reportage.
3.40 Het ork. van „His Majesty's Scots Kuards".
4.20 Berichten. 4.35 Causerie „Talking it over".
4.50 Variété. 5.20 Kinderhalfuur, 5.50 Populair
concert. 6.20 Berichten. 6.35 Voor de boeren.
(5.50 Kampconcert. 7.20 Solistenvoordracht. 7.50
Radiotooneel. 8.30 Bezoek aan een wapenfabr.
8.50 Variété. 9.20 Berichten. 9.35 Causerie „WinCommentary". 9.50 Het BBC orkest en solist.
10.35 Korteavonddienst. 10.55 Cabaret. 1.20 Het
Chalumeau-ensemble. 11.50 Geraldo en zijn ork..
de „Top Halters" en solisten. 12.20 12.35 Berichten.
RADIO-PARIS, 1648 M.
13J05 Zang. 12.35 Pianovoordracht. 1.05 Fagot en piano. 1.35 Zang. 2.00 Gramofoonmuziek.
2.05 en 2.30 Viool en piano. 3.20 Orkestconec.ri.
s.2o'Radiotooneel. (i.20 Operette-uitzending. 9.50
Pianovoordracht. 10.20 Het Tzipine trio. 11.05
Radiotooneel. ït.35 Chansons. 12.05—12.20 Lichte
muziek.
KEULEN, 45G M.
5.50 Hermann Hagestedt's orkest. 7.40 Graino:
foonmuziek. 9.30—9.50 Piano en viool. 10.50
Gramofoonmuziek. 11.20 Omroeporkest. 12.20
Vroolijk programma. 1.15 Muzikaal tusschenspel.
1.35 Populair concert. 2.45 Leo Eysoldt's Kleiriorkest en solisten. 4.30 Zang. viool, harp en
piano. 4.50 Folkloristisch programma. 5.20 Gramofoonmuziek. 6.00 Radiotooneel. (i.30 Omroepkleinorkest. 7.35 tol sluiting: Zie Deutschlandsender.
BRUSSEL, 322 en 484 M.
3">2 M.- 12.20 Gramofoonmuziek. 12.50 en 1.30
Omroeporkest. 1.50-12.20, 5.20, 6.50, 7.20 en 7.35
Gramofoonmuziek. 8.20 Voor de soldaten. 8.50
Omroeporkest. 9.20 Radiotooneel. 10.30—11.20

Gramofoonmuziek.
484 M.: 12.20 Gramofoonmuziek. 12.50 en 1.30

Radio-orkest. 1.50—2.20 Gramofoonmuziek. 6.35
7.35 Gramofoonmuziek. 8.20 Voor
de soldaten. 8.50 „Die Czardasfürstin". operette f 0.30—11.20 Omroepdansorkest.
DEUTSCHLANDSENDEB, 1571 M.
7.35 Blaasmuziek. 8.20 Omroeporkest. 9.20 Berichten. 9.50 Reportage. 10.05 Gramofoonmuziek.
10 20 Politiek overzicht. Hierna: Populair concert. 11.20 Berichten. Hierna tol 12.20 Nachtconcert.

Radio-orkest.

Vastenmeditaties van

ELSLOO

den

K.R.O.

voor het zuiden: lichte vorst tot temperatuur
GEBOREN: M. E. G. van Es-Yrankeu Schoolom het vriespunt, betrokken later wellicht op- straat.
De vastenmeditaties, die telkenjare door den
klarend, eenige lichte regen of motregen, of natte
OVERLEDEN: M. E. Janssen echtgenoote van K.R.O. worden uitgezonden, zullen dit jaar worsneeuw, matige tot zwakke Oostelijke tot Zuid- K. K. A. Meyei- 37 jaar; H. ,1. Wesscling oud 7 den gehouden door paler A. van den Maagdenberg
oostelijke of Zuidelijke wind.
C.s.s.R. in de parochiekerk te Driebergen.
maanden.
De Scola Cantorurn van het Groot-Seminarie
..Rijsenburg" zal muzikale medewerking verleenen.

TELEVISIE IN JAPAN.
Het blad „Yomioeri Sjimboen" meldt, dal 11
Februari a.s. in Japan begonnen zal worden met
lelevisieuitzendingen. De uitzendingen zullen tot
het geregelde program van de omroep-maatschapliijen gaan behooren. De Japansche omroeporganisatie heeft haar voorbereidingen getroffen om
,ie televisie voor de massa toegankelijk te maken.
Verscheidene bezwaren hebben verhinderd, dat
eerder uitvoering aan bet voornemen gegeven kon
worden.

Jacluoffers

««kocht.

STORMEN BS LAWINES IN JAPAN.
, Ruim vijftig menschen hebben den dood gevonn als gevolg van lawines en instorting van
■L*
n,

'izen onder het gewicht van de sneeuw tijdens
ware stormen in de districten aan de Japansche
Cp
p en in het Noord-Westen. In de prefectuur

~

.°ekoei zijn een dertigtal mynwerkers levend
, eBra )en onder een lawine toen zü zich buiten
(
ni n in cm kamp bevonden. De reddingswerk"/a
amheden hebben tot dusver geen resultaat op«eteyer(j
Het
ondervindt groote
n,n

MARKTBERICHTEN

'

VEE EN PAARDEN.

eilijkheden.

HE T ZOEKEN NAAR DE „ORAZIO” GESTAAKT.

-

2
~I

..Na
n

de vergeefsche pogingen der laatste dagen

de nasporingen naar het wrak van het

Italj-

ma i'schip „Orazio", dat door brand verni m
's, gestaakt. Voorts wordt medegedeeld,
r,*'d
~. do. scheepvaartverbinding van Italië naar
~en Zu'd-Amerika en den Stillen Oceaan,
na
rip ra "P m et de „Orazio" gestaakt was.
pA.
2o
rebrnari zal worden hervat met de mailbooten
en „Virgilio".

'ii

cl,'

GOEDE VANGST.

' '.a ndagavood

zyn naar Almelo overgebracht

van V. en de 20-jarige L. 8.,
di *»-J>rige A. G. gearresteerd
werden, verdacht
Enscnode
Van h

'

p esen van verschillende inbraken.
De i
t e j, laatste maanden werden er in Enschede
cn s diefstallen en inbraken gepleegd en bHjk0a
ft mPn ,nans de daders hiervan aangehoiirt Een
nunner heeft reeds een bekentenis
af« i e! "
? d Negen inbraken en diefstallen zijn door
r|p

"anhondnig van het tweetal reeds opgehelderd.

Hardarren in West Friesland.

-

weinig

Te Hoorn werden hardrijderijen met arresleden georganiseerd, een
voorkomt
Een overzicht tijdens den start van twee deelnemers

-

evenement,

dat slechts

Rotterdam, 30 Jan.
Ter veemarkt waren beden aangevoerd: lotaai
3055 dieren, w.v. 88 paarden, 4 veulens, 574 magere runderen, 840 vette runderen, 15 vette kalveren, 107 nuchtere kalveren, 59 graskalveren,
361 schapen of lammeren, 2 varkens, 35 bokken
of geiten.
Prijzen per kilo: Vette koeien Ie soort 84,. 2e
70, 3e 48--58 et.; vette ossen Ie 80, 2e 70, 3e
48—58 et.; slieren Ie 78, 2e 68 3c 56 et.; vette
kalveren Ie 145, 2e 125, 3e 95—105 et.; graskalveren 2e 65, 3e 55 et.; schapen lc 50, 2e 45, 3e
40 et.; lamineren Ie 52, 2e 47, 3c 42 et.; nuchtere siachtkalveren Ie 50, 2e 45, 3e 40; siach lpaarden Ie 62, 2e 52. 3e 42 et.
Prijzen per stuk van mager vee: Schapen Ie
f3O, 2e f22. 3c f 17; lammeren Ie f2O, 2e f 17,
3e f 12; nuchtere slachfkalveren Ie f 13, 2e f 11,
3e f 8; slachtpaarden Ie f 270, 2e fl9O, 3e f 130;
werkpaarden Ie f 300. 2e f 240, 3e f140; hitten
Ie f 250, 2e 200, 3e f120; kalfkoeien 1e 1280, 2e
f 195, 3e f140; melkkoeien Ie f 280, 2e f 195, 3e
f 140; melkkoeien Ie f2BO, 2e f195, 3e f 140; varekoeien Ie f 200, 2e f145, 3e f 110; vaarzen Ie
f 145. 2e f .125, 3e f95: pinken Ie flO5, 2e fB5,
3e f 65: graskalvcren f 60. 2c f4O, 3e f3O- bokken en geiten lc f 12. 2c fS. 3c f 5.
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vele plaatsen bar slecht. Het werd een kruipen,
een vallen en opstaan, een krabbelen en zoeken
naar een beetje goed ijs, zoadat de gemiddelde
snelheid een ('link stuk zakte e.i de beste hardrijders mei aanzienlijke vertraging te Dokkum
aankwamen. Dat waren dan zij, die om half
vijf door de finish Ie Leeuwarden gingen. Die
kwamen er nop betrekkelijk goed af.

,\

Er moest worden ingegrepen.

Heel wal erger verging het den tochtrijders.
die niet in de eerste plaats voor een race
waren gestart, maar den Elfstedentocht beschouwden als een uithoudingsproef len aanzien
van hun rijcapaeileil. legden hel lootje. Mant
in de avonduren wakkerde de wi.id nog aan,
het vroor hard en wat het meest onaangenaam
was, de banen in en bij de Rildtdorpcn sneeuwden onder. Op sommige plaatsen was er van
een baan zelfs niets meer te bespeuren.
ZÜ,

ï

ÊL

Toen het centraal bestuur hiervan kennis kreeg, werd besloten om den tocht
voor alle deelnemers, die des avonds;
1105 onderweg waren, verder te staken.
Uit ingrijpen getuigt van het groote
verantwoordelijkheidsgevoel van de organisatoren, want gezondheid en welzijn
van een groot aantal rijders stonden
hierbij op het spel.

Het land van de elfstedentocht en van
D.E. Echte Friesche Heeren-Baai. Beide
zijn beroemd; de elfstedentocht als een
zeer bijzondere sportprestatie. D.E. echte
Friesche Heeren-Baai door haar bijzondere
melange die ~Wolken van genot" geelt.

Dötuoe Egberts
HEEREN-BAAI

FRIESCHE ELFSTEDENTOCHT
Vijf winnaars na een uiterst zwaren rit

Slecht ijs, sneeuw en vorst
maakten het den deelnemers
zeer lastig

Induiken van den tocht.
Leeuwarden. Dinsdagavond:
Op het uur, dat wij deze regels

schrijven,
warm en behaaglijk in een gerievelijke hotelkamer van Leeuwarden, rijden daar builen in
den guren en straffen Noord-Oostenwind, in
volkomen duisternis, nog enkele honderden deelnemers aan den vijfden Elfstedentocht.
De Friesche Elfstedentocht 1940 zal
In den nacht van Maandag op Dinsdag zijn ze
d« vijf winnaars, hen die hem geheel of
vertrokken
en sommigen zouden eerst in den
gedeeltelijk volbrachten en ook de talnacht van Dinsdag op Woensdag in de hoofdstad
loos velen, die dit nationale ijsfestijn
van Friesland terugkeeren.
van verre hebben gevolgd, lang in het
Velen voelden zich geroepen, slechts een
geheugen blijven als een herinnering aan
klein
percentage was uilverkoren om den tocht
een zware wedstrijd in een uiterst strengoed einde te brengen. Velen vertrokeen
lot
gen winter. Niet alleen voor de winken
uil
Leeuwarden op (lc schaats, enkelen
naars, maar voor alle deelnemers, die
kwamen
maar
Op de smalle ijzers terug. Grool
wij
zijn
Dinsdagochtend
gestart, hebben
was het aantal Uitvallers, hoe groot precies
alle respect: zii baide» ie traditie hoog
/ouden wij nop niel kunnen opgeven. Want
van onze vaderen, van de ferme jongens
Dinsdagavond kon men ons te Leeuwarden nog
van Jan de Wit!
niet eens zeggen hoeveel rijders er des morgens
moeilijk was de controle
Het verloop van den tocht. vertrokken waren, zoo
voor de

En den guren donkeren wintermorgei] van
gisteren zijn de Elfstedearijdere om vijf uur aan
de Harmonie te Leeuwarden gestart, via Sneek,
l.flsl. Sloten en Balk kwamen de eerste rijders
om precies acht uur in Stavoren aan en hadden
zoodoende hel. reeds belangrijke deel van 68 K.M.
van den tocht in precies \) uur afgelegd.
Er was een kopgroep gevormd beslaande uit
L. Geveke, Leeuwarden. A. Adema. Francker,
D. van der Duin, Warga en Sj. Westra, Warmenhuizen.
Van Stavoren ging bel naar Bolsward, over
Hindeloopen en Borkum. Het tempo werd nu
heel wat minder snel dan in de vroege ochtenduren. Jongert, Westra en Adema arriveerden
het eerst te Bolsward, op den voet gevolgd door
van der Duin en Keizer, terwijl Geveke reeds
licn minuten ten achter was geraakt. Via Hartingen werd. vrijwel steeds tegen den wind in,
Franeker bereikt en in dit stadje vierde Adema,
inwoner van Franeker, een triomf, omdat hij
zich als eerste aan de controle meldde.
De publieke belangstelling in Bolsward, Harlingen en Franeker. was veel grooter dan in
Sneek en Stavoren hel geval was geweest. Franeker werd na ruim zeven uur bereikt, wel een
bewijs, dat de tocht ondanks den sterken tegengeWind op het laatste gedeelte zeer snel wasDuim,
kwamen
van
der
binnen
weest. Na Adema
Keizer. Jongert en Westra, voor wie allen een
zelfde tijd 'werd genoteerd als voor Adema.
Een kwartier later kwam Dijkstra binnen mei
van der Bij.
In Franeker begon hel zwaarste gedeelte van
den tochi door dt Bilt-Dorpeu naar Dokkum,
pal tegen den scherpen Noord-Oostenwind in
en bovendien op slecht ijs. En algemeen luidde
bet oordeel van de deskundigen, dal op dit gedeelte van 50 K.M. de beslissing wel zou vallen.
Om half vier waren de eerste deelnemers van
don wedstrijd nog niet in Dokkum aangekomen.
wel een bewijs, hoe ontzaglijk zwaar het traject
tusschen Franeker en Dokkum was.
De kop bestond op 15 K.M. dan Dokkum uit
de rijders Jongert, van der Duim, Keizer en
Adema, terwijl Westra teruggevallen was.
Hel slot van den vijfden Frieschen Elfstedentocht heeft wc' een zeer onregelmatig verloop
gehad. Vijf rijders, n.l. Adema. Keizer. Westra,
van der Duim en Jongert, bleven van Dokkum
tot in de stad Leeuwarden bij elkaar en hebben
de afspraak gemaakt om gezamenlijk door de
finish te gaan. Maar door verschillende omstandigheden is (hit niet precies zoo geschied, zoodat enkele officials Keizer als winnaar noteerden, andere Adema, terwijl weer andere Jongert
als overwinnaar beschouwden.
De voorloopige uitslag van do; wedslrijdrijders luidt:

1
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definitieve cijfers.

Zeer slechl ijs.

De indrukken, welke wij tijdens een rondrit
langs het tKijecl hebben gedaan, zijn talrijk geweest, liet spreekt wel van zelf, dat wij ons
moeten beperken tol enkele hoofdpunten.
En in de eerste plaats willen wij vaststellen,
zoover gaan onze inlichtingen wel. dat de vijfde
Elfstedentocht zwaar is geweest, zóó /.waai-, dal

de beruchte rit van 1929 waarschijnlijk in moeiovertroffen. Dat vernamen wij althans uil don mond van verschillende organisatoren, dal kregen wij bevestigd van de zijde deirijders, die ooi; aan den tocht van elf jaar geleden hebben deelgenomen. Naar men zich herinnert, was het in 1929 bar koud. er stond een
felle ijzige wind. welke dooi- alles heen ging,
maar bel ijs was loen goed. De wind mocht ditmaal minder sterk worden genoemd, de bries
was stijf en vinnig en iiel ijs was op de meeste
trajecten verre van fraai, waarmede wij ons
nog zeer Flatteus uitdrukken. Want op sommige
plaatsen lagen er nel bevroren kinderhoofdjes
op de baan. zoo hobbelig was het ijs, hier en
daar lagen ei' schotsen, terwijl de meeste, hinder ondervonden werd van do stuifsneeuw,
welke als poeder over >'"■■ --malle baan woei en
op vele punten bleef li .«-.rn. zoodal de deelnemers niel meer konden rijden, doch door de
stappen om verder Ie kosneeuw moesten
men. Wij hebben per auto de meeste parcoursen afgereden en hebben ons kunnen overtuigen
van de enorme moeilijkheden, waarmede de rij
ders Ie kampen hebben gehad. In de sneeuw woestijn van Bolsward lag het wille poeder
soms 10l een meter boogie langs ol' op den weg
en eenmaal zakte onze wagen zelfs zóó diep weg,
dat hij op eigen kracht niel meer verder kon
komen. Len boerenpaard moes! er aan te pas
komen "in den wagen ler sterkte van vele paardenkrachten weer in hel goede spoor Ie brengen. Tusschen Franeker en Dokkum. 'n afstand
van 48 K.M. door de Biltdorpen, was hei ijs op
lijkheden is

Alle ryders, die Vrouwbuursteniiolen hadden gehaald, een dorp, dat ongeveer 25 K.M. van Dokkum ligt. werden geacht den tocht te hebben volHerbracht en kwamen in aanmerking voor het
inneringskruis. Met speciale bussen werden zij vervolgens van Vrouwbuürstermolen naar Leeuwarden overgebracht.
Het verhalen van wedervaren der rijders zou
ons te ver voeren. Hier en daar zullen wij nog gelegenheid krijgen een persoonlijke meening van
een vooraanstaand rijder in ons verslag kort
w-eer te geven. Maar voor een deelnemer willen
wij een uitzondering maken en dat is voor den
heer Douwe Huizinga Bruins, het oudste lid van
den voetbalbond, die alle vier malen nog den
tocht heeft volbracht en voor den vijfden keer aan
den start was verschenen.
Bij Vrouwbuurstermolen was het vanavond, aldus de heer Huizinga Bruins, niet meer te doen.
De sneeuw woei op de baan en men kon eigenlyk
niet meer met de schaatsen vooruit komen. Ten
slotte hen ik maar een stuk gaan loopen, totdat ik
12 K.M. verder bij Finkum op den weg terecht
kwam. Ik had den stryd dus gestaakt en met een
vrachtauto bereikte ik ten slotte Leeuwarden. U
kunt zich mijn blijdschap voorstellen, toen ik hier
vernam, dat alle rijders, die Vrouwbuurstermolen
geacht werdat had ik toch!
hadden gehaald
den den tocht Ie hebben volbracht.
Zoo zal de heer Huizinga Bruins de eenige
deelnemer zijn, die. er in geslaagd is vijf maal den
tocht te volbrengen, een bijzondere prestatie, welke toch wel even naar voren mocht worden gebracht.
En wil men ten slotte nog andere bewijzen
hebben voor het feit, dat de tocht van dit jaar
zoo buitengewoon' moeilijk is geweest'? Om zeven
uur des avonds, dus twee-eneen-half uur nadat
de eerste rijders te Leeuwarden arriveerden, hadden zich nog slechts 65 rijders bij de eindcontrole gemeld. En dat op een aantal van ruim 3.000,
dat gestart was. Enkele honderdtallen waren voor
Harlingen al uitgevallen. Het begon in Sloten, in
Stavoren groeide het aantal uitvallers reeds aan
en in Workum bond een honderdtal de schaatsen
af. Zoo dunden de gelederen snel en sterk.
Men moet bewondering hebben voor het moreel
van hen, die den moed hebben gehad den _tocht
tot het einde te'volbrengen. Soms moesten zij kilometer na kilometer alleen ryden, in een temperatuur, welke bij voorbaat elk enthousiasme moest
doen bevriezen. Menigmaal sprak pech een woordje mee, het hout van een schaats brak, een met
sneeuw gevulde scheur veroorzaakte een valpartij,
waarbij verwondingen niet uitbleven, een vriend,
een kennis, die heele tientallen kilometers in de
buurt was gebleven, slaakte den strijd, zoodat ook
deze steun! (Ie nabijheid van een vertrouwd
iemand, den eenzamen rijder ontviel. En de groote
moeilijkheden kwamen pas, loen ook de physieken
krachten slonken, de enkels moe werden, de teencn bevroren en de spieren op het punt stonden
den dienst te weigeren. Maar de vele hulpvaardigheid onderweg, de medewerking van de toeschouwers was voortreffelyk. Een bemoedigend
woord, een grapje, een til; op den schouder, een
kop warme koffie van de eerste de beste onbekende, en voort ging bel weer, kilomeier na kilometer door (Ie sneeuwwoestijn van Friesland.
En zoo kunnen wij dezen Elfsteden tocht ook
beschouwen als een krachtproef van den mensch
om de natuurkrachten te overwinnen en innerlijk
gesterkt, zegevierend uil den strijd naar voren te
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komen.

Vijf rijders, vijf winnaars
Vijf rijders hebben bun stempel op den wedstrijd gedrukt. Keyzer (De. Lier, Westland), Adema
(Franeker), die natuurlijk in zijn woonplaats als
eerste aan de controle kwam, Van der Duim
(Warga), Jongert (Alkmaar), die niet voor de eerste maal zijn kunnen in don Elfstedentocht bewees, en ten slotte Sjoerd Westra (Warmenbuizen) een van de vele Westra's, bekend om hun

rijvaardigheid.
In Stavoren heeft dit vijftal elkaar ten slotte
gevonden en niel meer losgelaten op het verdere
deel van den tocht. Zoo kon het gebeuren, dat zij
ook te Dokkum, op 2:1 K.M. van de finish, nog
bijeen waren. Jongert stelde voor, nu men het
zwaarste stuk achter den rug had, tegelijk dooide finish te Leeuwarden te gaan, waar ook de
Vries en Casteleyn dat in 1933 hadden gedsan.

Geïllustreerde feuilleton voor de Jeugd

-

Wedstrijden In ski-jöring achter auto's, waarbij het aan spanning niet
Wintersport aan Zee.
ontbrak, werden onder veel belangstelling op den boulevard te Zandvoort gehouden

Overeenstemming werd bereikt, mede door het
feit, dal door 'de smalle baan haast niet mogelijk
was te passeeren. Zoo bereikte het vijftal schouder
aan schouder de stad, waar de finish was, wist
men niet precies. Het bloed kruipt, waar het niet
gaan kan en toen Adema de finish zoo dicht bij
wist, trok hij er harder van voren aan, zoo hard
dat de andere vier niet direct konden volgen. Ten
slotte wist Keyzer vlak voor de finish hem te pakken en als wij in de groote wanorde, welke er bij
den eindstrüd heerschte, goed gezien hebben, dan
is Keyzer als eerste door de finish gegaan met 0,9
sec. voorsprong op Adema, gevolgd door Westra
en Van der Duim, die nota bene een andere baan
op de gracht hadden genomen en len slotte
Jongert.

De groote gouden medaille van den Koninklijken Nederlandschen Schaatsenrijders Bond za'
voor Jongert zyn, omdat hij in de afgeloopen jaren
de beste plaatsen in de verschillende tochten
heeft bezet. Behalve de heer Huizinga Bruins
heeft ook de heer R. Zandstra (Leeuwarden) den
tocht volbracht, zoodat hy eveneens in aanmerking komt voor bet gouden kruis der elfstedenvereeniging, omdat hü vijfmaal den rit heeft volbracht. De beer Zandstra bracht het tot Wier*
bij Dokkum, maar in verband met de bepaling.
dat alle rijders, die Vrouwbierstcrmolen hadden
bereikt, beschouwd werden als deelnemers, die
den rit hadden volbracht, kwam ook dus de heg
Zandstra voor het gouden kruis in aanmerking.
Wij vernamen nog nader, dat, tydens het bezoek

van Z.K.H. Prins Bernhard, het bestuur van dj
Elfstcdcnvereeniging Z.K.H, een gouden knu*
bliek stroomde nog voor de rijders binnen waren, heeft aangeboden.
het ijs op. Het was een dringen en duwen van beDe verwarring was inderdaad groot, Het pu-

lang.

Het was jammer, dat dit een minder aangenaam
slot bcteekende van een overigens goed georganiseerden tocht. Zooals te verwachten was, kon
het niet al te sterke ijs dezen massalcn druk niet
houden, er verscheen water op de baan en de
politie moest er met den knuppel het publiek uiteendrijven om verdere ongelukken te voorkomen.
Een betere organisatie van de aankomst kan zeker
aan het centraal bestuur van de vereeniging worden aanbevolen.

De eerste dame, die Leeuwarden heeft
bereikt, was mej. D. Faber (Warga). Zij
kwam ruim 6 uur aan de finish te Leeuwarden, vol enthousiasme en in uitstekende stemming. Het 25-jarige meisje,

zeer sportief overigens, had een uitstekende rit achter den rug. Het was voor
den eersten keer, dat zij aan d<2& elfstedentocht deelnam.

Over den uitslag bestond uiteraard der
zaak veel verwarring. Maar in den loop
van den avond nam het centraal bestuur
een wijs besluit: alle vijf rijders, Keyzer,
Adema, Westra, Van der Duim en Jongert
werden tot winnaars van den Elfstedentocht 1949 verklaard.

De winnaar van 1929, Karsl Lccmburg, bereikt*
om O uur Dokkum. Toen moest hij den strijd staken en wilde met de bus van Dokkum naar Leeuwarden terug keeren. Maar de bus is op den wejj
tusschen Dokkum en Leeuwarden ingesneeuwd en
het duurde verscheidene uren, voordat, de passagiers de Friesche hoofdstad konden bereiken.
Koen de Koning, die aan den tocht deelnam, en
winnaar van den wedstrijd in 1912 en 1917, moest
Men kan de vraag stellen of de afspraak der vijf in verband mei een blessure lc Workum uitScheil
rijders sportief mocht worden genoemd. De Elfden.
stedentocht bestaat immers uit een wedstrijd en
„IK. HEB LIEVER, DAT DE MENSCHEN
een tocht: het verschil is, dat de wedstrijd een
zuivere kamp moet zyn om den snelsten tijd en
JE ZIEN STAAN DAN LIGGEN”!
door icderen deelnemer alleen moet worden gereden, terwijl de tochtrijders gezamenlijk mogen
De.2l-jarige Piet Keyzer uit het plaatsje De
rijden. De winnaar van 1912 en 1917, de Koning,
en
hoorde,
Lier
dat
in het Westland is een landbouwerszoon
was hoogsl verontwaardigd, toen deze
koeien
de
dagelijksch
leven
deze afspraak was gemaakt. Men had er voor verzorgt, in zijn
plan om aan
moeien vechten, het gaal er om. wie het snelste Maandag was hij nog geheel niet van
vroeg
zyn
vader om
Hij
nemen.
tocht
deel
te
den
is. was zijn meen ing.
„Ik vind
nuchter
antwoordde:
De rijders zelf meenden, dat door de smalle toestemming, die
liever, dal
heb
ik
goed,
maar
denk
erom.
wel
baan passêeren niet mogelijk was, zoodat van een liet
liggen"!
zuiveren strijd op de laatste 20 kilometer practisch de menschen je zien staan, dan zien
Naaldwijk
om uit
naar
ging
middags
des
Piet
geen sprake zou zijn geweest.
welke daai
kortebaanwedstryden,
komen
in
te
Geheel bevredigend kunnen wij dezen gang van
resultaten af lc
zaken echter ook niet vinden, maar wij geven zouden worden gehouden en de
toe, dat het moeilijk is hier een objectief en juist wachten.
Glansrijk ging Piet met den eersten prijs strustandpunt te bepalen.
ken. Op aandringen van zijn vrienden besloot hi.l
vijf nog naar het hooge Noorden te verHet bezoek van Prins Bernhard om half
trekken.
Het heugelijke nieuws van zyn pracntige presZ. K. H. Prins Bcrnhard die 's morgens om half tatie
bracht vanmiddag heel De Lier in opschudtwaalf te Leeuwarden was aangekomen heeft op ding. Tedereen was blij en trotsch. Een delegatie
het Prinsenhof de vijf winnaars na afloop ont- van de ijsclub, bestaande uit burgemeester, C. ivangen. Wij vernamen, dat Adema daarbij uitvan der Hoeven, eere-voorzittcr, dr. Schepman,
voerig verteld heeft hoe bet op de laatste tien- voorzitter, B. Buitelaar, penningmeester en C. Distallen kilometers is toegegaan. De afspraak werd selkoen, brachten direct een bloemenhulde aan de
erkend en eigenlijk, zoo moet Adema het gezegd ouders van den kranigen rijder. Ook vele inwoners
hebben, zijn wy allen tegelijk binnengekomen. kwamen hen complimenteeren.
Maar op het laatste stukje kon hij zich niet meer
Vader Keyzer vertelde nog, dal zijn zoon i«
inhouden en is hij harder aan gaan trekken.
1929 niets anders deed dan sleetje rijden en geen
Prins Bcrnhard is na het avondmaal by den belangstelling voor schaatsenryden had. Keyzer
Commissaris van de Koningin in de Provincie zelf was enthousiast over den toen gehouden elfFriesland te hebben gebruikt, uit Leeuwarden ver- stedentocht. Op aandringen van zyn vader heeft
trokken.
Piet de ijzers ten slotte onder gebonden. HU
In de late avonduren werden gisteren nog' oefende zich eerst voornamelük op ronde schaatenkele officieele gegevens van don vijfden Frie- sen, doch sinds het vorige jaar reed hij op Norenseben elfstedentocht bekend.
Hit jaar
het ijs was nauwelijks berijdbaar
maakte
Piet
als eerste den traditioneelen tocht
De volgorde van de vijf eerste aankohet
Westland
naar Vlaardingen. Hy kwam
van
menden werd officieel bepaald op Keydan ook met natte voeten thuis.
Zijn zorgzame ouders hadden hem bij zyn verzer, Adema, Jongert, van den Duin en
op het hart gedrukt om genoeg brood voor
trek
West". Maar de namen van al deze vijf
onderweg
mee te nemen, maar Piet's antwoord
rijders zullen op den beker worden gealtijd gehoord, dat de Friezen alleen
..Ik
heb
was
grifd, terwijl officieel zal worden vasteen stuk worst meenemen en dat doe ik ook'
gesteld dat deze vijf rijders als winnaars
Woensdag zal hij in De Lier met muziek worden
worden beschouwd.
ingehaald.

—

■

De Luchtroovers van Hoitika

1, 2. 3, 4 en 5 P. Keizer (de Lier), A. Adema
(Franeker), Sj. Westra (Warmenhuizen),
D. van der Duim (Warga) en C. Jongert
Alkmaar), alen in den lijd van U uur 30
min. over 199 K.M.
f',. .1. van dor Bij (Anna Paulowna) 12 uur

114 min.
7. S. Dijkstra (Connjum) zelfden tijd.
S. L. Geveke (Leeuwarden) zelfden tijd.
9. A. de Vries (Giethoorn) zelfden tijd.
lil. Sictse Koen (Bovenknijpe) zelfden tijd.
11. Beindcr Algra (Franeker) 12 uur 14 min.
12 en 13. G. Duiker (Groningen) en K. Korst
(Bedu-m) beiden 12 uur 27 min.
F. van
IL 15 en 10. Slienslra
der Heide (Leeuwarden) en P. Bolkesteyn
(Maasland. Westland)
Mon in 12 uur
29 min.
17 en 18. .1. Harkeina (Leeuwarden) en 11. de
Bier (Wartcna beiden 12 uur 39 min.

-

9. Het zeil was veel te stevig vastgemaakt en veel te
sterk voor zijn krachten. Wat erger was, de boot schoot
nog steeds met een flinke vaart door het water. Waar
werd hij naar toe gebracht .' Wacht eens, hij had een nies
in zijn zak. Hij haalde het te voorschijn en proS-erdc een
snede in het zeil te maken, en cic touwen door te snijden.
Piet was zijn
Plotselig'
een band, een greep en
mes kwijl.

10. Hij werd nu razend van angst. De boot gleed maar
verder en verder. Hoe ver zou hy nu wel van zyn geliefkoosd spcelplekje af zijn. Hij kroop als een worm onder
een bloempot onder het zeil rond. Plotseling hoorde hij
de motor stoppen, de boot botste ergens legen aan
een minuut lang bleef het stil

—-

11. Lij hoorce hoe zijn ontvoerder iets riep en een
onbekende stem in vreemde klanken iets antwoordde.
Weer bonkte het bootje tegen iets hards aan, hij hoorde
golven klotsen, een geluid of touwen werden neergesmeten, en bij werd heen en weer geslingerd als in een
ton. Plots had hij het gevoel alsof het bootje w-eer door
het water gleed, ofschoon de motor stil stond.

