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de slachtoffers
den oorlog
aan

smokkelarij van narcotica. In de nabüheiü van
Caïro is kort geleden een bende van vier personen, onder welke twee vrouwen, gearresteerd,
in wier bezit voor een waarde van twee duizend
gulden opium en hasjisj werd gevonden. Op een
reiziger in den trein van Aleppo naar Damascus
is anderhalf kilo opium gevonden. De autoriteiten van alle Arabische landen zijn ernstig verontrust door het recente toenemen van deze
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DIEU ET MON DKOIT

De Duitsche aanvallen op de Britsche
bewapeningscentra

VRAAGT UW LEVERANCIER
f 3.- p. flesch
Buiten

smokkelarü.

Verrekening van reeds
Verleenden steun
gewenscht
Secre taris-generaal van het departement
Zaken schrijft aan de ge!?Qtebesturen o.m. het volgende:
afSfik r verwac ht mag worden, zal binnen
tiïd een begin kunnen worden gek t met de uitkeering van de rijksbijdrage
als gevolg van oorlogsgeweld geleden
aan huisraad, kleeding en dekking.
interdepartementale
contactcommissie
j/°r de hulpveileening aan oorlogsslachtoffers
*'t een regeling ontworpen betreffende de
van reeds verstrekte gelden en goe_
met die uitkeering.
cjeze regeling worden de gelden en
welke verstrekt zijn uit de middelen
het Herstelfonds en uit die van de Natiov
Inzameling, ten behoeve van deze verreaan bet departement van
Financiën
Ingeven door de zorg van respectievelijk het
n Partement van Socir.le Zaken en het NatioFonds voor bijzondere nooden, die op hun
j*t de daarvoor noodige opgaven verkrijgen
J* de op (jit gebied werkzame provinciale coe's. dan wel, voor wat betreft de provincies,
ar m nog géén centraal charitatief comité is
door bemiddeling van de Commissa'peti (ji er provincies. Voor aooveel noodig zal
door genoemde comités resp. eommisr 'ssen een beroep op de medewerking der geworden gedaan of is dit reeds
»Ta

Binnenlandsche

*£

Den besturen der gemeenten, waar dit het
geval is, wordt verzocht, voor 16 December a3. een verzoek tot den secretaris-generaal van Financiën te richten om goed
te keuren, dat ook die voorschotten met de
rijksuitkeering worden verrekend. Door de
zorg van het departement van Financiën
zullen de ingehouden bedragen dan aan de
gemeenten worden gerestitueerd.

noaren
*

*&

fikren,
*>

-I**l

ervoor

«daan.
In

verschillende

huisraad,

kleeding

Beid

gemeenten is evenwel
en/of dekking dan wel

voor de aanschaffing daarvan, bij
*Üze van voorschot op de bijdrage in de
Steden schade, uit de eigen middelen der
aan de getroffenen verstrekt.

EXTRA-RANTSOEN
Een half pond van 16 tot en met

Voor zoover gelden en goederen

doel zijn verstrekt uit de middelen van
semi-overheidsinstanties
of
particuliere
vereengingen, door of
met medewerking
van de overheid opgericht, dan wel tredend
in de overheidstaak der hulpverleening.
welke gelden en goederen eveneens bij wijze
van voorschot op de bijdrage in de geleden schade zijn verstrekt, behoort door
de zorg van die instellingen vóór 16 December a.s. een verzoek tot verrekening
daarvan met de bijdrage tot den secretarisgeneraal van Financiën te worden gericht.
De verzoeken om verrekening, zoowel die van
gemeentebesturen als die van andere instellingen, behobren schriftelijk te worden ingediend
door tusschenkomst van de Contact-commissie
Oorlogsslachtoffers
(secretaHulpverleening
riaat: departement van Binnenlandsche Zaken,
kamer 14).
De secretaris-generaal merkt op, dat

in deze
verzoeken nog niet behoeft ,te worden medegedeeld, welke bedragen aan de getroffenen individueel zijn verstrekt. Wanneer de secretarisgeneraal, wnd. hoofd van het departement van
financiën, heeft goedgekeurd, dat de verrekening kan plaats vinden, zullen van de zijde vac
dat departement nadere mededeeüngen worden
gedaan aangaande de wijze, waarop de per getroffene in te houden bedragen moeten wor-

den opgegeven.

KAAS

BOTER EN KAAS
Kaasproducenten kunnen als

29

Decmbr

boterproducenten worden

secretaris-generaal van het

toegelaten

departement

Landbouw en Visscherrj deelt het navolgde mede met betrekking tot de distributie

-*0

kaas-

Bij beschikking van den secretaris-generaal

van

att. is mogelijk gebeken, naast het rant-

soen

kaas, dat aangeschaft kan worden teBen afgifte van de reeds voor het tijdvak
Van 2 tot en met 29 December aangewezen
bonnen van het algemeen distributiebonboekje, welke elk recht geven op het koopen
van 100 gram kaas, een extra-rantsoen kaas
beschikbaar te stellen.
Gedurende het tijdvak van Maandag 16
*°t en met Zondag 29 December zal de met
~35" genummerde bon van het algemeen
d'stributiebonboekje recht geven op het koo-

het

departement

van Landbouw

rant van

13 dezer opgenomen, wordt de

mogelijkheid geopend

om:

le. kaasproducenten als producent van
boter tee te laten en
2e boterpakkers als boterharvdelaren toe te
laten.
Voorts is hierin vastgelegd, dat aan allen,
die fabriekmatig ten minste 2000 K.G. boter
per jaar bereiden dan we! zulks aannemelijk
maken, een ompakvergunning zal worden
verstrekt.

BRANDSTOFFENBIJSLAG

deze bon na dien datum niet meer ge-

bruikt kan

worden.
in het voornemen, voor het tijdvak
v&n 30 December tot en met 12 Januari

Het ligt

haast de bonnen ter verkrijging van het gebruikelijke rantsoen van 100 gram wederom
e

bon aan te wijzen ter verkrijging van
e «i extra-rantsoen kaas van 125 gram.
«»

Öe aandacht wordt er op gevestigd, dat in

n handel nog een -voorraad smeerkaas in vervan 125 en 250 gram verkrijgbaar is.
het aanwijzen van bon „35" voor het koo
r°°r
1)6:1
van 12ï' gram kaas is thans ac gelegenheid
£e opend, smeerkaas in deze verpakkingen te
Voor smeerkaas in verpakkingen van
jPopen.
50 gram dienen vanzelfsprekend twee bonnen
fa3s te
worden afgegeven.
D e aandacht van détaillisten wordt gevestigd
®&
de in een officieele publicatie vermelde bijbetreffende het inleveren van

makingen

*

"

zonderheden

WAAR TWEE RUILEN....
Geld wisselen

met een batig slot

van

het

Belgische leger

BERLIJN, 13 Dec. (D.N.8.).

Ook op de kostwinnersvergoeding
Het hoofd van het Afwikkelingsbureau heeft
aan de burgemeesters het volgende medegedeeld,
hetwelk geldt zoowel voor hen, die zich nog in
militairen dienst bevinden, als voor hen, die tot
den Opbouwdienst behooren.
Evenals het vorig jaar zal over den winter
1940—41 brandstoffenbijslag op de kostwinnersvergoeding worden toegekend ten aanzien van
dienstplichtigen, die ten tijde van hun opkomst
steun genoten of in werkverruiming geplaatst
waren. Hezelfde geldt ten aanzien van hen, te
wier aanzien kostwinnersvergoeding is of wordt
toegekend, berekend naar het inkomen, hetwelk
zij zouden hebben genoten, indien zij in steun
waren opgenomen of in werkverruiming zouden
zijn geplaatst, om het even of zij hoofd- of medekostwinner zijn.
Deze bijslag, welke over het tijdvak van 27
October 1940 tot en met 29 Maart 1941 kan
worden toegekend, bedraagt ƒ 1.30 per week,
waarin 5 pet. voor duurtebüslag begrepen is.
Zij die het voorschot van ƒ 5.75 hebben genoten,
moeten dit voorschot terugbetalen door middel

Koning Leopold heeft zijn bondgenooten
niet verraden
GENèVE, 13 Dec. (D. N. B.). Onder het op„Een legende die ongedaan gemaakt
moet worden, Leopold 111 heeft zijn bondgenooten in Mei 1940 niet verraden", bevat de
Moniteur, die nauw contact onderhoudt met
Pierre Laval, een artikel, waarin de omstandigheden der capitulatie van het Belgische leger, in tegenstelling tot de destijds door de
vroegere regeering Reynaud afgelegde verklaringen, in haar ware
gedaante
geschilderd

schrift

worden.

De Pransche openbare meening heeft, schrijft
het blad, sinds de beweringen van Reynaud den
indruk gehad, dat Leopold 111 zijn plichten tegenover de bondgenooten, die hij voor zijn land
te hulp riep, niet vervuld heeft, en dat hij door
't vroegtijdig neerleggen van de wapenen in sterke mate tot de definitieve nederlaag van Frank,
rijk heeft bijgedragen. Noch de Belgische Koning
noch het Belgische leger kunnen echter aangeklaagd worden, hun plichten verwaarloosd te
hebben. Met het oog op den militairen toestand,
waarin het Belgische leger zich bevond,
bestond er destijds blijkbaar slechts de keuze
tusschen een vreeselijke slachting onder de
Belgische soldaten en burgers, hetgeen overigens het verzet slechts korten tijd had kunnen verlengen, en het door Leopold 111 genomen besluit. Het blad wijst erop, dat Koning
Leopold den wensch om de wapens neer tè
leggen aan Frankrijk en Engeland tot uiting
heeft gebracht cri hen daarvan driemaal op
de hoogte heeft gesteld. Tenslotte constateert
de Moniteur, dat het dus blijkt, hoezeer het
verwijt van Reynaud jegens den Belgischen Koning, dat hij de bondgenooten niet op de hoog.
te gebracht zou hebben van de critieke positie
van het Belgische leger en van de noodzakelijkheid de wapens te strekken, ongegrond is.

TURKIJE'S DEFENSIE
Nieuw crediet van 49 millioen
Turksche ponden.
ISTANBOEL, 13 Dec. (D.N.8.)
De
Turksche regeering heeft een wetsontwerp
in voorbereiding, waarbij het ministerie van
Defensie een nieuw crediet wordt verleend
van 49 millioen Turksche ponden. De dekking zal geschieden door buitengewone toewijzingen van gelden.
—

Luit.-generaal Ali Bussa, de opperbevelhebber over het Turksche gebied, waar de uitzonderingstoestand bestaat, is in Ankara aangekomen. Hij bracht rapport uit over de door
hem getroffen maatregelen en diende nieuwe
voorstellen in. Volgens de grondwet loopt de
uitzonderingstoestand na een maand, dat wil in
dit geval zeggen op 21 December, af. Men neemt
aan, dat bij besluit van het parlement deze termijn verlengd zal worden.

Engelands gebrek aan schepen
BUENOS AIRES, 13 Dec. (D.N.8.) Het ministerie van Landbouw heeft medegedeeld, dat het
Engeland door gebrek aan schepen niet mogeluk is, al het vleesch, dat voor het tweede oorlogsjaar gekocht was, af te nemen.

bezoekers bleken aldra zoo welwillend, hem kelijken
militairen dienst of den Opbouwdienst
aan de verlangde wisselmunt te
fulpen. Doch toen de Hagenaar thuis was ge- hebben verlaten, behoeft dit voorschot niet te
komen, bemerkte hij, dat zijn bezit f 40 grooter worden terugbetaald.
*as dan het geval zou zün geweest, indien hij
Been bankpapier had gewisseld. Dit niet alleverschijnsel bezwaarde zijn gemoed
dermate, dat hij, gelijk iedereen betaamt, zich MUTATIES OP FRANSCHE
*°t de politie wendde. Het vreemde van dit
KOLONIALE POSTEN
Beval is, dat Vrijdagochtend de beide onbekende
*nannen, die het wisselgeld hebben gegeven, nog
Keen aangifte van de vermissing hebben gedaan.
Het Pransche
GENÈVE, 13 Dec. (D.N.8.).
staatsblad publiceert een aantal belangrijke mutaties op koloniale posten. Generaal Falvy, militair commandant van het Niger-Tsjaadgebied,
is belast met de leiding van de Niger-kolonie.
Zijn voorganger, gouverneur Solomiac, wordt gegepensionneerd, evenals Cayla, gouverneur van
Madagascar, die wordt opgevolgd door Annet.
Tot gouverneur van Cochin-China is Rivoal beWaarheen gaat het geld?
noemd.

Jfichtstreeks

WINTERHULP NEDERLAND
Mr. L. J. A. Trip, secretaris-generaal,

hoofd

wnd.

van het departement van Financiën, zal
Ws voorzitter van de financieele commissie der
Stichting winterhulp Nederland Zondag 15 December van 18.55 uur tot 19.00 uur over beide
ftnders spreken over het thema: „Waarheen

taat het

geld

van de eerste collecte?"

van ooggetuigen overtreft de
groote aanval der Duitsche bommenwerpers op Sheffield in hevigheid zelfs de actie tegen Coventry. Vele honderden vliegtuigen hebben aan den aanval deelgenomen. Op een afstand van 120 kilometer waren de laaiende branden te zien.
Alle Duitsche toestellen, die boven Sheffield hebben gevlogen, zijn behouden op hun
bases teruggekeerd.

vervaardiging van benzol en ook de textiel- en
kieurstoffenindustrie heeft hier haar zetel. Fabrieken voor optische instrumenten en oementfabrieken voltooien het beeld van dit uiterst

den hier dus een uiterst succesvol terrein voor
hun vernielingswerk.
Naar ter aanvulling omtrent den aanval op
Sheffield in den afgeloopen nacht gemeld wordt,
veroorloofde gunstig aanvalsweer met zicht op
de aarde den bemanningen der Duitsche ge-

—

De Amerikaansche neutraliteitszone

V.

Verduistering

Zonsondergang 14 December 17.28
15 December 9.43
Zonsopgang
14 December
Maanopkomst 17.48; -ondergang 8.50
Zonsondergang 15 December 17.28
16 December 9.44
Zonsopgang
15 December
Maanopkomst 18.39; -ondergang 9.44

r

Duitsch schip voor Midde-Amerika
tot zinken gebracht

—

OPBOUWPLANNEN VOOR
DUINKERKEN

Kathedraal en Belfort zullen nu
beter uitkomen
De
DUINKERKEN. 13 Dec. (Belgapress)
stad Duinkerken, die ook in dezen oorlog weer
geteisterd werd, is thans nog grooténdeels een
puinhoop. Tot dusver hebben de werkloozen
eenig opruimingswerk verricht, doch in vertraagd tempo, daar ze het loon te laag achtten.
Het oorlogscomité heeft toen voorgesteld het
werk aan ondernemingen uit de streek op te
dragen. Daartoe is thans besloten.
Op de plaats der wallen zullen groote gebouwen van 7 tot 8 verdiepingen worden opgetrokken. De behouden gebleven historische gebouwen zullen worden bevrijd van de burgerbehuizingen uit een later tijdperk, die ze omsloten.
De laat-Gothische fasade van de Eligius-Kathedraal zal niet meer schuil gaan achter leelijke
woonhuizen en zakenpanden; zij zal zelfs het
Jean Bartplein in het Noorden afsluiten en de
oude groote toren, de thans geïsoleerd staande
60 M. hooge toren van den Belfort zal niet meer
gescheiden blijven door de in den nieuweren tijd
daar tusschenin geklemde Rue Clemenceau
van het schip van de kerk. De peristyle, welke
vroeger het verbadd vormde tusschen beide deelen. zal weder herrijzen. Ook het i nwijden omtrek bekende klokkenspel van den Belfort, welks
49 klokken elk uur het oude lied van Jean Bart
ten gehoore brachten is thans weder in eere
—

—

hersteld.

Het stadhuis, dat uiterlijk niet veel geleden
eveneens lucht. Het ligt in de onmiddellijke nabijheid van de handelshaven aan
de Hollandsche kade. te midden van een groot
vierkant, dat zal worden ingenomen door gebouwen, waarin andere takken van den gemeentelijken dienst zullen worden gehuisvest.
Verder is men voornemens, het vrijwel onbeschadigde College Lammartin, de zeevaartschool
van het Institut Dunkeiqua. de stedelijke inrichtingen van onderwijs en het nieuwe College
Jean Bart op te richten op de plaats van het
voormalige stedelijke park en de smalle straatjes, die daaromheen lagen.
De voormalige vestingwallen zullen worden
ngenomen door woonhuizen. Al deze plannen,
die nog slechts in zeer algemeenen zin onder 't
oog ziin gezien, leggen toch getuigenis af van
den vasten wil van de bevolking der thans bijna geheel in puin liggende stad. cm een nieuw,
heeft, krijgt

fraai geheel te scheppen. Ten einde het werk
van den opbouw te bespoedigen ziin verschillende studiecommissie»: in hrt leven geroepen.

EEN RUSSISCH CREDIET

AAN TSJOENGKING?
TOKIO, 13 Dec. (Domei).
De Japansche
woordvoerder heeft in de persconferentie medegedeeld, dat er in Tokio geen officieele berichten ontvangen zijn welke het bericht bevestigen dat de Sovjet-Russische regeering een
crediet van honderd millioen joean zou verstrekt hebben aan het bewind van Tsjang Kai
—

Sjek.

BERLIJN, 13 Dec. (D. N. B.). Het Duitsche
vrachtschip Idarwald is op 10 December door
steunpunt
zijn eigen bemanning tot zinken gebracht in
de wateren van Midden-Amerika. De bemanning wilde voorkomen, dat het schip door den
Britschen kruiser Diomede zou worden opgeTOKIO, 13 Dec. (D.N.8.)
Het hoofdkwarbracht.
van de Japansche marine in Midden-China
Volgens berichten uit Havanna
heeft dit tier
maakt bekend
voorval bh' het publiek en in de pers van Midden-Amerika veel opzien gebaard. Het voorOp 12 December hebben bommenwerpers
aanstaande Cubaansche blad El Mundo schrijft:
vloot het vooruitgeschoven Chineesche
opOf
het
Duitsche
•der
„Onverschillig
schip werd
gebracht, het feit bluft, dat de Amerikaansche
steunpunt bij Tsjangjang tegenover Itsjang
neutraliteitszone en wel de wateren van Araan den Zuidelijken oever van den Jangtse
gentinië, Uruguay, Brazilië, de Dominicaansche
zwaar met bommen bestookt. Vijf groote
republiek, Mexico en Cuba, opnieuw geschonden is."
branden werden door dezen luchtaanval veroorzaakt. Alle Japansche vliegtuigen keerden behouden terug.

bij
Tsjangsjang bestookt

Chineesch

—

Critiek

van

het Lagerhuis

Van een Japansche luchtbasis in Inrio-China.
wordt verder gemeld, dat bij den verrassenden
aanval op Sjangjoean in de Chineesche provincie Joennan 44 op den beganen grond staande
Volgens berichMADRID, 13 Dec. (D.N.8.)
Chineesche vliegtuigen, waaronder verscheidene
ten uit Engeland heerscht er onder de leden van Sovjet-Russisch fabrikaat, vernietigd zijn.
van het Lagerhuis de grootste bezorgdheid over
de toeneming van den Duitschen duibootoorlog
in den Atlantischen Oceaan. De critiek op de
regeeringsmaatregelen houdt niet op. Van veren
schillende kanten wordt verlangd, dat de regeering in een nieuwe geheime bijeenkomst rekenschap over het versagen- van de Britsche
MOSKOU, 13 Dec. (D.N.8.)
Naar de Rusmarine zal afleggen. Churchill heeft zulks tot sische bladen melden, hebben SÏalin en Molotof
dusver afgewezen. Echter acht men het niet zich
er mede aceoord verklaard, bij
de
mogelijk, dat hij onder den druk van de openkomende verkiezingen voor den Oppersten Sovbare meening nog lang in staat is de verantjet in Bessarabië candidaat gesteld te worden
woordelijke vakministers te dekken. De aanvalStalin is in het district Kischenef, Molotof in
len zijn echter niet alleen op de admiraliteit, Seltsk candidaat gesteld.
maar ook op den ministerpresident persoonlijk
gemunt. Men verwijt hem, dat hij op grond van
zijn ervaringen uit den Wereldoorlog al te zeer
vertrouwd heeft op het convooistelsel. dat Engeland in 1917 gered heeft. Dit stelsel heeft in
Het onder
ISTANBOEL, 13 Dec. (D.N.8.)
1940 echter gefaald. In breede Engelsche kringen
s.s.
met onUruguaysche
vlag
varende
Salvador
beoordeel,
dat het thans, bij het
is men van
vierhonderd Joodsche emigranten aan
gin van den winter, misschien reeds veel te laat geveer
boord, is op weg van Bulgarije naar Palestina
is om nog nieuwe maatregelen tegen het Duittijdens een zwaren
sche offensief op den Atlantischen Oceaan te op de Zee van Marmora
geslagen. Tot dusstorm
in
gestrand
en
stukken
nemen.
ver zijn zeventig lijken, voor het meerendeel
van vrouwen en kinderen, aangespoeld. 120 passagiers worden vermist.

op de regeering

Engeland zet al zijn kracht
in tegen Italië

dat Engeland parallel een militair offensief in
Egypte en een propaganda-offensief heeft in-

gezet, welk laatste offensief,

evenals het

eerste,

tot mislukking is gedoemd, omdat het Italiaansche volk, dat weet, dat de oorlog zijn ups en
downs heeft, zijn vertrouwen in de eindoverwinning onaangetast handhaaft.

De Lavoro Fascista schrijft, dat Engeland opnieuw zijn krijgskreet heeft laten hooren: Grijpt
Italië aan. De Engelsche propaganda overdrijft
de oorlogsfeiten, die de Italiaansche communlqué's met volkomen openhartigheid rapporteeren en deze openhartigheid rechtvaardigt het
onwrikbare vertrouwen van het Italiaansche
volk.

De Giornale d'ltalia merkt in zijn hoofdartikel op, dat de oorlog van Engeland een critieke
phase is ingetreden en noemt de moeilijkheden
op, die Engeland benauwen: de Duitsche bombardementen, de tegenblokkade der sph, de
aanwezigheid van de Italiaansche vlootstrijdkrachten in de Middellandsche Zee, die Engeland dwingen een groot deel van zijn vloot in
deze wateren te houden, den wanhopigen financieelen toestand, de opstanden der Arabieren in
Palestina, het lijdelijk verzet der Arabische volkeren aan de Roode Zee, de burgerlijke ongehoorzaamheid der Hindoes, de verliezen aan

zettende, het beste deel van zijn troepen iv den
strijd. Dit is geen vertoon van kracht, maar
een wanhoopsgebaar van den gewonden leeuw,
die tracht zich los te maken uit een doodelijken
greep.

De Giornale d'ltalia herinnert er aan, dat in
Juni 1918 het Oostenrijksche bevel alles op alles zette aan de Piave om een snel succes te
behalen, terwijl integendeel dit offensief juist
dr definitieve overwinning der Italianen voorbereidde.
Het blad besluit met te verklaren, dat de
kracht der Italiaansche strijdkrachten deze
wanhopige poging der Britten tot mislukking
doemt.

Onderhandelingen te Rome

Stalin
Molotof stellen
zich candidaat
—

Emigrantenschip vergaan
—

In gezaghebbende kringen te Rome wijst
men er op. dat parallel met de oorlogsac-

tiviteit de Italiaansche regeering een groote
bedrijvigheid op politiek en economisch gebied ontplooit.
Op het oogenblik worden handelsbesprekingen te Rome gevoerd met delegaties van
Zweden, Bulgarije, Slowakije en Denemarken.
De besprekingen met Zweden worden gevoerd
in een sfeer van wederzijdsch vertrouwen en zullen over enkele dagen beëindigd worden. Met
Bulgarije duren de besprekingen al een week
en zijn genaderd tot een gunstig resultaat. Vrijdag werd te Rome een Slowaaksche delegatie
verwacht. Met Denemarken is reeds een aceoord
geteekend ter vernieuwing van de clearing en
vervanging van de bestaande aceoorden door
een handelsverdrag, welks clausules zijn uitge-

Ruim 40 millioen francs
voor Belgische Winterhulp
BRUSSEL,

13 Dec.

(A.N.P.)

De leiding van de

Belgische Winterhulp deelt mede:

Hoewel het centraal uitvoerend comité nog
niet in het bezit is van alle gegevens betreffende de stortingen op de postgirorekeningen van
provinciale en gemeentelijke afdeelingen, kan
van
reeds gezegd worden, dat tot dusver meer dan
veertig millioen francs door „Winterhulp" is opgehaald. Dit bedrag bewijst, hoezeer de Belgen
In de rubriek koopvaardytonnage. Onder deze omstandigheden breid tot de Italiaansch—Albaneesche tolunie. het gevoel van nationale solidariteit deelen en
BEIROET, 13 Dec. (D.N.8.)
De aceoorden betreffen een handelsverkeer van doet het beste hopen voor de komende propa„rechtszaken" der Arabische dagbladen vindt ontketent Engeland een offensief in de Margandaweek.
men bijna dagelijks artikelen over gevallen van marische woestijn en werpt het, alles op alles 200 millioen lires.

Smokkelarij
narcotica
onder de Arabieren

Citroen

belangrijke Britsche bewapeningscentrum.
De Duitsche formaties gevechtsvliegers von-

vechtsformaties de opgedragen industrieele doelen duidelijk te onderscheiden en de uitwerking
onmiskenbaar te constateeren.
Bijzonder hevig woedden de branden In de
groote fabrieksinstallaties in het Noordoosten
van de stad, die vlak langs den weg naar Rotherham liggen. Ook in het centrum der stad
en ten Noorden daarvan breidden de brandhaarden zich snel uit. Talrijke groote en vele
BERLIJN, 13 Dec. (D.N.8.).
Het Duitsche kleine branden, afgewisseld tnet ontploffingen
weermachtsbericht van heden maakt weer melen steekvlammen van allerlei afmetingen, voegding van verscheidene groote successen, die de den zich aaneen en vormden weldra een enkele
Engelsche agitatie ook met de fraaiste woorden reusachtige vlammenzee. De bemanningen, die
niet kan verbloemen. De laatste twee nachten het laatst in actie kwamen, hebben alleen al
zyn sterke en zeer sterke formaties Duitsche zestig brandhaarden kunnen tellen. Ondanks
gevechtsvliegtuigen massaal opgetreden tegen sterken luchtafweer en het optreden van jagers
de wapensmidsen in de Midlands. Nadat Birslaagde de tegenstander er niet in op eenigerlel
mingham in den nacht van 19 op 20 Novemwijze den aanval succesvol te belemmeren. Op
ber voor de laatste maal een vreeselijken slag meer dan 150 k.m. konden onze bemanningen
van het Duitsche luchtwapen moest incasseeren, de brandfakkels van Sheffield nog duidelijk onis het thans, zooals reeds gemeld, in den nacht derscheiden. De verwoesting van de industrievan 11 op 12 December opnieuw zeer zwaar wijken van Sheffield in een mate als in den
aangevallen.
afgeloopen nacht bereikt is, vormt een zwaren
Het effect was ontzaglijk. Het weermachtsbeslag voor de productie en verwerking van edelricht maakt met sobere woorden melding van staal in Groot-Brittannië. De Britsche bewareeksen treffers op de industrieele en spoorwegpeningsindustrie is hierdoor getroffen op een
installaties der stad en van zware ontploffingen wijze, die haar uitwerking nog lang zal doen
in het Zuidelijke deel der stad. Voorts vloog een gevoelen.
gasfabriek in de lucht, waardoor
een groote
brand ontstond. Als beste bewijs voor het alIn den nacht van Donderdag hebben, naar
geheele succes konden in aansluiting hierop talhet D.N.B, verneemt, geen vijandelijke vliegrijke groote, middelgroot* en kleine
branden tuigen boven Duitsch gebied gevlogen. Verder
waargenomen worden. Nauwelijks twaalf uur wordt gemeld, dat een Duitsch verkenningstoelater vielen zeer sterke Duitsche formaties gestel met groot vliegbereik Donderdag ten Zuiden
vechtsvliegtuigen voor de eerste maal een nieuw van het eiland Wight twee Spitfires heett neerdoel in groote attaques aan. De ongeveer 50 km geschoten. In het geheel verloren de Engelschen,
van Manchester gelegen reusachtige stad Shefvoor zoover tot op het oogenblik bekend, Donfield werd, om een uit de Vereenigde Staten afderdag drie toestellen.
komstige uitdrukking te gebruiken, gecoventreerd
(afgeleid van Coventry). De teruggekeerde vlieg27.000 ton tot zinken gebracht
tuigbemanningen melden eensluidend, dat de
vernieling
in de talrijke bewapeaangerichte
Naar het D.N.B, verneemt, meldt een Duitcingsbedrijven nog grooter is dan indertijd in
sche
duikboot het tot zinken brengen van 27.000
Coventry.
De aanvallen geschiedden door voortdurend ton vijandelijke koopvaardijscheepsruimte.
Een kleine duikboot heeft, naar het D.N.B
op elkander volgende golven gedurende den geverneemt,
drie gewapende vijandelijke koopvaarheelen nacht en zij werden begunstigd door helder maanlicht, dat het gemakkelijk maakte de dijschepen, met in totaal 15.800 brt. inhoud, in
den grond geboord.
meest loonende doelen uit te zoeken.
De Dcnderdag ondernomen fotografische verSheffield is met zijn 550.000 inwoners de op
vijf na grootste stad van Engeland. De beroeU» kenning heeft het bewijs geleverd, dat de in den
loop van deze maand op Bristol gerichte dri*
fabrieken en de primitieve arbeiderswijken aan
de samenvloeiing van Don en Sheaf maken aanvallen door uitstekend succes zijn bekroond.
Sheffield tot een van de leelijkste steden des Een belangrijk gebied met talrijke industrieele
installaties is over een oppervlakte van 1200 bij
lands.
Voor de wapenindustrie werken motorenfa1200 meter volkomen vernield en afgebrand. Een
brieken voor vliegtuigen en auto"s, fabrieken gasfabriek kreeg verscheidene voltreffers. In do
waar vliegtuigonderdeelen worden vervaardigd, naburige haven Avonmouth konden soortgelijke
en bommenfabrieken. vernielingen worden vastgesteld.
munitie-, vuurwapensOok worden in Sheffield pantserplaten en geschut van allerlei kaliber geproduceerd. Bovendien staat Sheffield bekend om zijn talrijke fabrieken van het beste staal en de daarvan vervaardigde stalen producten.
Een 200-tal cokes-fabrieken werkt aan b>

J

Rum

—

ontinhouding op het tegoed, dat reeds
In de voor het publiek bestemde zaal van het
ROME, 13 Dec. (Stefani).— De Italiaansche
•>°ofdpostkantoor te 's Gravenhage vroeg een staan door de bepaling, dat de bijslag wordt be- bladen van Vrijdagavond bespreken de laatste
f*agenaar Donderdagmiddag, aan welk loket hij rekend van 27 October 1940 af. Voor zoover het militaire gebeurtenissen aan de Grieksche en
zou kunnen wisselen. Een paar andienstplichtigen geldt, die inmiddels den wer- Egyptische fronten. Zij komen tot de conclusie,

dere

Volgens de

De Italiaansche pers over den strijd in
Albanië en Afrika

is

van

—

verklaringen

en

Visscherij, in de Nederlandsche Staatscou-

Pen van 125 gram kaas. De geldigheidsduur
van bon „35" eindigt 29 December a.s., zoo-

d&t

voor dit

De capitulatie

Commentaar op het Duitsche
weermachtsbericht

Generaal Ruge niet in een
concentratiekamp
BERLIJN,

13 Dec.

(D.N.8..).

In tegenstelling

tot een bericht van Reuter, dat

—

naar een

telegram van het Noorsch telegraaf agentschap
meldt
generaal Ruge zich in een concentratiekamp zou bevinden, wordt van bevoegde zijde
—

verklaard, dat dit bericht volkomen verzonnen
is. Generaal Ruge is in een krijgsgevangenenkamp ondergebracht, waar zich talrijke andere
krijgsgevangen generaals bevinden.

9Q

ZATERDAG 14 DECEMBER 1940

Rotterdam in wel
Ook

zonder varen blijft de
stad voortvarend

en wee

dienen voor te bereiden op een zielenta! van..
of z oifi 3 miUlioen? De
beslissing.,
hierover blijft vooralsnog anderen voorbehouden. Zal de stad gelegenheid krijgen,
zich straks haar natuurlijk aandeel in het
wereldverkeer te verwerven, of zal zij
in
zooals kortelings staatsraad Hclfferich

!';■,

%

—

Het is al enkele weken geleden dat in Rotterdam t laatste puin geruimd werd Een correspondent van de Rheinisch-Westfalische
Zeitung, die zich een half jaar geleden bij
Rotterdams rookende puinhocpen als zooveel anderen de vraag had gesteld, hoeveel
tijd wel met het puinruimen van deze naar
schatting 2Vi tot 3 millioen kubieke meter
puin van 25.000 verwoeste woningen op een
Kebied van 270 hectare gemceid zou zijn en

die zich nu onlangs van den stand der
werkzaamheden op de hoogte kwam stellen,
blijkt bij zijn bezoek sterk onder den indruk
geraakt te zijn van den bekwamen spoed
waarmede de Rotterdammers dezen ontzaglijken arbeid onder de knie gekregen hebben.
zoo
„Na zes maanden teruggekomen"
schrijft deze journalist
„wrijft men zich
de cogen uit. Men krijgt nu den indruk,
dat het vernieuwings- en deorbrcakwerkzaamheden in grooten stijl betreft. Ook deskundigen hadden aangenomen, dat het op
zijn minst tot Februari van het volgend jaar
zou duren voordat die voorbere'dselen hun
beslag gekregen zouden hebben"
—

—

En de schrijver verzuimt dan ook niet, in
herinnering te brengen, dat de Rotterdammers
den roep geniet n. de meest doortastenden onder
de bewoners van Nederlands groote steden te
zijn
een doortastendheid, welke hier reeds
onmiddellijk vruchten heeft afgeworpen, doordat
de kosten van den arbeid, aanvankelijk op een
kleine 20 millioen gulden geraamd, door besparing van tijd tot een 12 millioen gulden geredu-

de Essener National-Zcitung als wenschelijk

te

kennen

gaf

—

niet veel meer dan het

overzeesch verkeer met Nederlandsen-Indië
„toegewezen" krijgen?

De Rotterdammer evenwel blijft vertrouwen
Hij houdt zijn havenapparaat
intact,
bouwt
voorloopige winkelwijken, voltooit zijn
Maastunnel waarvan het laatste, het negende deel,
thans gelegd is, zoodat in het komende najaar
het verkeer tusschen beide Maasoevers zich onder water zal kunnen bewegen. De Rotterdammer bouwt echter niet aan en in maar bovenal
op zijn rivier:
Onschendbaar stroomt zij voort, en geeft
den moed ons. zelve van zoo ver gekomen
en naar zoo ver bestemd, ook onzen droom te
droomen
van zegevierend licht, een werkelijkheid
ontnomen,
die zooals zij elke verwoesting overleeft.
De dichter van

deze regelen, Jan Prins, is
niet voor niets een zoon van Rotterdam.
DEODAAT.

Vrachtvervoer per

tram

De plannen van Rotterdam

—

Naar aanleiding van de besprekingen, welke
gevoerd worden tusschen het departement van
Waterstaat en de tramwegmaatschappijen van
de groote steden betreffende de mogelijkheid
ceerd ziin
van het vervoer van vrachtgoederen voor deze
maatschappijen, verneemt het A.N.P., dat in
Rotterdam reeds eenigen tijd overleg is geVan stadsidylle tot
pleegd met de R.E.T. Naar de directie mededeelde, heeft men reeds een plan ontworpen.
De lijnen, die voor het vrachtvervoer in aanmerking zouden komen, zijn in kaart gebracht
Niet alleen echter met ruimen, ook met bouwen hebben de Rotterdammers
en in het en de mogelijkheden worden door vertegenvan woordigers van het Rijk in samenwerking met
bijzonder de Rotterdamsche winkeliers
voortvarendheid blijk gegeven. Op den Ooolsinde directie van de R.E.T. onderzocht.
gel, op DUkzipt. in Blijdorp, evenals op andere
Een deel van de nieuwe vervoergelegenheid
plaatsen in de stad zijn in korten tijd heele zal gebruikt worden, om het goederenvervoer
complexen van noodwinkels verrezen en waarvan de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij
lijk geen houten kramen
hout is op het te ontlasten, aangezien deze maatschappij op
oogenblik trouwens een schaarsch artikel
het oogenblik overbelast is met het vervoer der
maar winkelblokken opgetrokken uit beton en Zuid-Hollandsche tuinbouwproducten.
steen, in eenvoudigen doch allerminst armoeNatuurlijk komen de gewone stadslijnen niet
digen stijl uitgevoerd, vaak zelfs door muur- en in de eerste plaats in aanmerking. De lijnen
luifelschilderingen van een der tientallen op r.aar den linker-Maasoever zouden echter nutinitiatief van de Gemeentelijke Commissie voor tige diensten kunnen bewijzen, evenals de lijnen,
de Beeldende Kunst hier aan het werk gezette cic diep het Noorden en Oosten ingaan. De lijRotterdamsche decoratiekunstenaars
Pieter nen op Schiedam zouden minder noodzakelijk
den Besten, Dolf Henkes en nog zoovele anderen zijn, aangezien hier een spoorverbinding is.
nog opgevroolijkt.
met of zonder naam
Komt in die plotseling verrezen winkelblokken
Zooals de zaken thans staan, is het niet
reeds een zekere verbondenheid door gemeende bedoeling, dat de goederenwagens achschappelijk lotgeval tot uitdrukking
als welter de personentrams gekoppeld zullen worbewust solidariteitsgevoel openbaart zich deze
den, maar dat ze door afzonderlijke motorgeest in die complexen waar zaken, welke voorwagens zullen worden getrokken.
heen reeds van eenzelfde straat of straatblok
deel uitmaakten, ook thans weer samenhokken
Wel is het plan, vrachtwagens achter de geDe winkeliersvereeniging ~Van Beurs tot Calandplein'' bij voorbeeld welke haar leden uit wone passagierstrams te koppelen, gcruimen tijd
de welbekende winkelzaken aan de voormalige geleden het onderwerp van een bespreking geNoordblaak recruteerde. stond als Stichting weest. Rotterdam verkeert nu in een lastige
Noordblaak 1940 uit haar assche op en liet zich positie ten aanzien van het tramverkeer. Onlangs werd de snelheid op sommige lijnen verdoor een en dezelfde architectencombinatie, op
Dijkzigt voor minder dan een ton een alleszins minderd ten gevolge van overbelasting van een
onderstation. Nu de trams tusschen 's morgens
presentabel gemeenschappelijk kwartier inrichten, waarheen de oude klanten reeds spoedig half acht en 's avonds half negen rijden, is het
den weg gevonden hebben. Wél heeft deze plek passagiersvervoer overbelast. De R.E.T. heeft
dan ook al haar materieel in dienst, zoodat
gronds in korten tijd een verbluffende metahet moeilijk zou zijn, ten behoeve van het goemorfose ondergaan: op de plaats waar. een
derenvervoer aan motorwagens te komen.
twintig jaar geleden, een groot deel der stadgeDe plannen, deel te nemen aan het goederennoofcen temidden van de huizenzee de idylle van
vervoer, worden nauwkeurig bestudeerd en het
het grazige ..land van Hoboken" met zijn weidend vee nog heeft gekend is thans onder de is mogelijk, dat men een oplossing vindt, die
schaduw v-n het nieuwe baksteenroode Muséum zonder het personenvervoer ernstig te schaden,
toch gelegenheid
biedt tot goederenvervoer.
Boymans met zijn vredige plantsoen, en tusspectmina van het Thans evenwel beschikt men niet over goedeschen enkele glazen villa's
Nieuwe Bouwen
plotseling in witte gedaante renwagens, die de tramrails kunnen berijden,
het voormalige stadscentrum herrezen, waar zich en ook is nog geen opdracht gegeven, zulke
wagens te bouwen.
sinds eenige weken winkelend Rotterdam verdringt als voorheen op Coolsingel, Hoogstraat

winkelkwartier

over naar de beroepsklasse, waarin hij zich eveneens goed wist te handhaven.
In de beroepsklasse onderscheidde zich in het
bijzonder Falck Hansen met 28 overwinningen,
11 tweede en 8 derde plaatsen; 2 Chr. Nit'lsen

met 19 overwinningen; 3 Henning

New-Yorksche Beurs

met

Dissing

16 overwinningen; 4 Kield Brask Andersen met
12 overwinningen en 5 Knud Jacobsen met 11
overwinningen. Bij de beginnelingen was Henning Nielsen overtuigend de sterkste met 24
overwinningen.

Stemming aanvankelijk verdeeld,
later prijshoudend.

De voorzitter van den Deenschen Wielerbond,
de heer M. Knud Danielsen, maakt voorts bekend, dat pogingen worden aangewend om In
de stad Kopenhagen in het komende jaar een
criterium te laten verrijden. De gemeentelijke
autoriteiten hebben reeds alle mogelijke medewerking toegezegd. Ook buitenlanders zullen wor-

NEW-YORK, 13 Dec. Als gevolg van dc groote

terughoudendheid, die dc handelaren aan den
dag legden, kon dc handel op dc New-Yorksche
effectenbeurs vandaag bij dc opening slechts
met moeite gaande worden*gehouden. Het koers- Dec.
verdeeld, dc koersschommelingen
echter niet groot, doch dc koersverliezen in dc

Welke bonnen zijn geldig?
Ongebruikte bonnen blijven nog geldig tot en

Geldigheidsduur

Bon

—

'

t/m 22
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BROOD

met de tusschen

19

December"" ~f

t/m 22 (29) Dec.

—

"

KOFFIE Of THEE

—

Rotterdams hoop blijft op
het water gebouwd

Denemarken

Succesvol seizoen te Kopenhagen

In Denemarken bestaat nog steeds een goede
belangstelling voor de wielersport. Ondanks afwezigheid van buitenlandsche renners, slaagde
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AMSTERDAM. Bevorderd tot doctor in <*•
geneeskunde op proefschrift getiteld: „Geho*'
beschadiging door lawaai" de heer G. de W*
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Geslaagd voor het candidaatsexamen socio*
1
grafie de heer C. D. Saai; voor het doctor»*
examen sociografie mej. H. P. de Haart en v°0f
het doctoraal examen rechten de heer W. Boei*
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UTRECHT. Geslaagd voor het candidaatsex»'
men rechten P. C. Lagas en J. A. Swaab. Voo
he* doctoraal examen rechtswetenschap G. **'
NEW YORK, 13 Dec.
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het candidaatsexamen sociale geographle mej.
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Voor theor. tandheelk. 2e ged. C. P. van Da*>
5.05
5.05
en P. J. M. E. Koppenol. Voor het tandarts'
9.25
9 25
examen G. D. Botje, D. Stegeman, E. Kaltofe"
23.21
23 21
en M. v. d. Veen.

}

.—

—

-

—

-

of vetkaart
OI
veiaaan.

Algem.
distributieB
bonboekje

3}
10
22}

f

Pc3—e2t
TeB—e7

—

-.

B. Aires Papier
B.Aires Markt

ons

t/m 22 (29) Dec.

p eriode

-

—

16}
16}

—

4}

Tal—el
Pd6—bs
Telxe7
Te7—e4

LcB—g4

32.
33. Th4—c4
34. Tg3—d3
35. Khl—gl
36. Kgl—f2
Kramer biedt remise aan.

13}

—

28

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

31.

—

—

29

Kgl—hl

29.
30.

—

3}
10}
22 }

18.

28.

37}

16}

3}
0}
22}

5.05
9.25
23 21

Stockholm
Montreal

Boterkaart

*

34}

—

40.05

Yokohama

t/m 22 December

—

PFTROLEUM
r

u

v n

„

—

—

17 1
16}

Weenen
p. boter of mar.
ri
ganne
oif 2
i ons vet

Pes—c4
17. Pc4—d6

24}

17

o—o

15.
16.

—

13}

Dasxc3t
Pe4xc3
H—f6

13.

162}
136}
33 }
34}
49 }
18}
4}
54}
10}

—

Lb4xc3t

b2Xc3
14. Dc2xc3

21}
12

—

o—o

TfB—eBt
Pf6—e4
c6xds
DdB—as

c4Xd5
11.
12. Lfl—d3

—

—

c7—06
LfB—b4t

10. Ddl—c2

76

36} §

}

PgB—f6

9. Pf3—eó

57 } §
43 }
10

1

esxf4

d7—ds

LclXf4

8.

37}

l

e7—es

»

6.
d2—d4
7. Pbl—c3

—

.

Madrid
Zwitserland

''.

35

—

,

Rome

"

I

35}

.—

Brussel

bot
of mar
ganne of 2 ons vet

{

e2—e4
1.
2.
f2—f4
3. Fgl—f3
e4xds
4.
b.
c2—c4

WISSELKOERSEN

Berlijn

«,P-

3|
87 }
3f

—

2}

Slotkoersen Dec.
Londen
4.03

Vleeschkaart

rantsoen

J

—

50}

"

Vleeschkaart

vleeschwaren

27 }
17

164
135
33}
34}
50}
18
4}
54}
10}
24 }

164}
136
33 }
34 J

±

!

12

VET

1 ons vlee3Ch uf
vet of 1 rantsoen

-

22}
12}

37

}

3}
37
58
42 §
10
76
21}
11}

37}

Pullman Incorporat.
Pure OH Company
Radio Corporation
Readlne Company
Rep. Steel
Reynolds TobaccoB.
Sears Roebuck
Shell Union Oil
Socony Vacuüm
Southern Pacific
Southern Railway
Standard Brands
Stand. Oil ot N.-J.
l'exas Gulf Sulphur
Twent. O Fox Film
Union Carb.&Carb.
Union OU of Calif.
Union Pacific
United Aircraft
United Corp A.
United Fruit Comp.
U. S. Ind. Alcohol
U. S. Rubber
U. S. Steel
U. S. Steel pref.
Western Union
WestinRh. Electric
Woolworth Building
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Wielersport in Frankrijk

t/m 29 December
_

Ragnild Hveger's record
toch erkend

WIELRENNEN

c o hak

|

ZWEMMEN

De Dcensche wereldrecordhoudster op verschillende afstanden, Ragnhild Hveger, heeft
pen dezer dagen bericht ontvangen van de F. I.
N. A., dat haar recordverbeteringen, welke op 15
September van dit jaar te Kopenhagen plaats
vonden op de 300 meter borstcrawl in 3 min. 42.5
sec. en op de 400 meter borstcrawl in 5 min.
0.1 sec, alsmede haar prestatie verricht op 11
bedrijf.
Augustus van dit jaar te Helsingoer op de 1500
Zuidwester schept de regenschepen leeg,
meter borstcrawl in 21 min. 10.1 sec, thans officieel zijn erkend. Deze laatste recordverbetehet water dat het landschap overkreeg
ring werd aanvankelijk Ih twijfel getrokken om
maakte 't niet vol maar leeg
het feit, dat haar landgenoot Paul Petersenzich
tegelijk met haar te water had bevonden en
zoo dichtte ondes den titel „Die Zee noch Land daarbij verboden gangmakersdiensten had bebehoort" kortgeleden Erlc van der Steen. Die wezen. Uiteindelijk is de beslissing van de F. I.
regels, maar ook die titel hadden op het RotN. A. toch nog ten gunste van de Deensche
terdam van deze dagen betrekking kunnen houdster van maar liefst 37 wereldrecords uithebben.
gevallen. Behalve deze prachtige eerelijst is z.y
Een tocht op een mistigen avond bij nieuwe ook nog in het bezit van 46 Deensche records.
maan dwars door de binnenstad voert als door
Een dezer, dagen werd zij 20 jaar. Haar grootste
een spookwereld. Ergens aan den wegkant teesuccessen boekte zij op 17-jarigen leeftijd in het
kenen zich schimmen van eenige boomen af. jaar 1937, waarin zij beslag wist te leggen op
Zijn het de laatste getuigen van wat eens een 18
Deensche en 11 wereldrecords.
straat, een kade was, of zijn het de boomen
langs een verlaten landweg en is de late wandelaar, door het duister misleid, hopeloos verdwaald? Daar klinkt geklots van water. Rechts
of links, van den weg. vóór. achter of onder
den eenzamen voetganger? Hii weet het niet,
en waagt zich slechts schuifelend en tastena
in de hoop werkelijk voorwaarts
voorwaarts
en
te gaan en niet na een cirkelgang op zijn uitgangspunt terug te geraken of zichzelf in het
water weer te vinden

Broodbonbockje

"

65 gram roggebrood of 50 gram

2

—

He Deensche thans houdster
van 37 wereldrecords

°

35

—

Des te leeger ziet de binnenstad er uit, vooral
na het vertrek van het leger der puinruimers
met
trein van honderden vrachtauto's. Herinnerden vóór de opruiming de ruïnes nog aan
het leven dat hier tot voor kort geheerscht had
h«t thans overgebleven eindelooze veld van
naakte fundamenten, de vlakken water in de
ondergeloopen open kelders leveren een beeld
op. zoo desolaat als zelfs eeen schilderstuk van
een Willink ooit heeft weten op te roepen. In
die woestenij betrok onlangs de staf van De
Maasbode in een primitief noodgebouw brj de
resten van. haar pand aan de- Groote Markt weer
de wacht. Nauwelijks had men er zich geïnstalleerd, of hoog water immdeerde het nieuwe
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„Die Zee noch Land behoort”
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Landenwedstrijd Spanje-Portugal

Het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd maakt bekend,
dat het aangekondigde prijspeil voor vette kalveren, welke door de Nederlandsche Veehoudenjcentrale worden overgenomen, niet op 1 December
doch op Maandag 30 December 1940 zal Ingaan. Hierdoor zullen zij, die
met volle melk gemeste vette kalveren aan de Neder:. Veehouderijcentrale
wenschen te leveren, daartoe nog gedurende enkele weken In de gelegenheid zijn tegen prijaén, waarbij met het feit, dat met volle melk Is gemest,
rekening is gehouden.

De eerste vier zetten waren precies gelijk a*
de tweede partij, doch bij den vijfden zet W*
dr. Euwe een ander antwoord en volgde zuiv»
de theorie. Na 19 zetien leek de stand voor
Euwe verre van rooskleurig, maar Kramer he#
door een verkeerde paardmanoeuvre van de*j
voor hem gunstige stelling geen profijt wet*
te trekken.
De partij had het volgende verloop:
Zwart: EuW*
Wit: Kramer

11

—

VOETBAL

1

De zesde partrj in de match dr. Euwe—&*"
roer, welke Vrijdagmiddag te Leeuwarden W**"
gespeeld, eindigde na 36 zetten in remise.

—

Brest

1

12

66
57 j
29 }

,

—

—

—

13

verloop was

Prijspeil voor vette kalveren.

Zesde partij werd remise

Omzet 960.000 shares

Air Reduction
Allied Chemical
Amerlcan Can Co.
den uitgenoodigd.
meerderheid.
Tijdens het verdere verloop openbaarde zich Ara c a Foundrv
Parijs echter vooreen aantal der vooraanstaande fond- American Radiatoi
Parijs
Rolling Milis
De Fransche wielrenautoriteiten zijn voor het sen op het lagere koerspeil eenige vraag. Dit Am.
Smelt Rel.
Am.
afdeelingen
gevolg,
overige
had
tot
dat
ook
dc
komende jaar met de beste bedoelingen bezield.
Am. SuKar RefininR
Reeds werd bekend gemaakt, dat het voornemen eenmeer prijshoudende stemming gingen verTel. & Tel.
bestaat de Tour de France, indien maar eenigs- toonen. Ofschoon er nog een groot aantal ver- Am.
Tobacco B.
Am.
voorkwamen,
koopen uit belastingoverwegingen
zins mogelijk, te laten doorgaan. Dezelfde bedoeling heeft men ook ten aanzien van den grooten oefende dit toch geen drukkende werking op het Am. Waterworks
Copper
wegwedstrijd Parijs—Brest—Parijs, welke eens in koerspeil uit, daar men dc technische positie Anaconda
Atchison Topeke
dientengeen
gunstig
der
markt
zeer
acht
er
renVerschillende
de tien jaar wordt gehouden.
volge, na dc kalme houding der markt van den Baldwin Locomotive
ners hebben zich reeds voor dezen wedstrijd aanBaltimore & Ohic
gemeld, o. a. Leducq, Magne, Weiss, Mithouard laateten tijd, zelfs in toenemende mate hausseaantal
Bethlehem
Steel
groot
afgesloten.
werden
Een
transacties
en Speicher.
fondsen behaalde dientengevolge koerswinsten Canadlan Pacific
van omstreeks een punt. Staalwaairden hadden Comm. Invest. Trust
bij deze koersstijging opnieuw dc leiding, doch J. 1. Case Company
ook fondsen van scheepsbouwondernemingen Ches. & Ohio
waren vaster. Er bestond vraag naar kqperwaarChicaso Rock lal.
Chrysler Motor
den en automobielfondsen, waarbij eerstgenoemConsolid. Edison Co.
de fondsen steun ontleenden aan dc aanhoudende vraag op dc exportmarkt voor koper. DaarenDcleware
Huda.
De landenwedstrijd tusschen de vertegenwoordigende elftallen van Spanje en Portugal is tegen bestond er voor Spoorwegfondsen, Public Detroit Edison C
Dupont de Ncm.
vastgesteld op 12 Januari a.s. De wedstrijd zal Utilities en Luchtvaartaandeelen vrijwel geen beGunstige berichten omtrent' dc Eastman Kodak
te Lissabon worden gespeeld en door een Ita- belangstelling.
Genera) Elect-ic
verkoopen in verband met het Kerstfeest hadliaanschen scheidsrechter worden geleid.
Genera) Fooda
Genera) Motora
Good Year
OFriCXEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT
Hudson Motor
VAN LANDBOUW EN VISSCHERU.
Intern. Harveater
(nt. Merc
Marine
Intern. Nickel
Distributie van kaas.
International Paper
De Secretaris-Generaal van het departement van Landbouw en
Intern. Tel. en Tel
VisscherM brengt onder de aandacht van detaillisten, dat zij bon ~35" op
Copper
Kennecott
afzonderlijke opplakvellen dienen te plakken, dus niet tezamen met de
Mack Trucka lncorp.
andere bonnen, welke ter verkrijging van kaas znjn aangewezen. Op de met
Montgomery Ward
bon ~35" beplakte opplakvellen mogen dus In geen geval bonnen van een
ander nummer voorkomen.
National Biscuit Co.
Aangezien acht bonnen ~35" een hoeveelheid kaas vertegenwoordigen,
Nat. City Bank
moeten
de
kaas,
van
welke overeenkomt met tien normale rantsoenen
New York Central
met bon „35" beplakte opplakvellen de met 9 en 10, 19 en 20, 29 en 30,
Noriolk ör Western
vak;'es onbeplakt blijven.
enz. genummerde
Deze opplakvellen kunnen reeds gedurende de weck van 16 tot en
North. Am. Aviat
met 22 December bij de plaatselijke distributiediensten ingeleverd worden.
Nord. Amer. n. a.
Northern Pacific
het departement
orricnxLE publicatie
Packard
VAN LANDBOUW EN VISSCHERU.
Paramount
—

SCHAKEN
De match Euwe-Kramer

den voor fondsen van handelshuizen een vastere

stemming tengevolge.
Tijdens het laatste beursuur bewogen zich
de noteeringen weer in benedenwaartsche richting, doch de beurs sloot prijshoudend, terwul
de slotkoersen over het algemeen fracties hcoger waren dan Donderdag.
Vandaag werden 850 fondsen verhandeld;
daarvan eindigden 423 hooger dan Donderdag,
219 lager. In de noteeringen der 208 overige
ontstond geen verandering.

23.85
86 50
29.78
23.60
23.45

23.85

23.85

86.25

865)

29.78
23.60
23 45

HANDELSBERICHTEN

29.78
23.65
23.45

Oliën. Noteering per 100 kg.
Ruupolle vliegend f 34.00 kleinhandel.
Lijitulic vliegend I 26.12 hi groothandel, I

kleinhandel.
Oliën. Noteering per

AMERIKAANSCHE

28"s
,

HL.

Raapol'e vliegend f 31.50 kleinhandel.
Lijnolie vliegend I 27.25 kleinhandel.
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Mei
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Opgegeven door afd. Handelsinformatie»
Mei 0.82 }
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v. d. Graaf en Co. N.V.. Amsterdam.
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Surséance E. G van der Smit, bouwondernenve'i
HUversum, Sophialaan 3. Dd. 5 December 1940
Dec. 20.81
Juli 20 15
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bepaald dat het verhoor Is uitgesteld tot WoenS*
Jan.
20.70
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Mei
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S\irséanee van betaling Naamlooae VennootechaP
Tin
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Dec
Dec. 60
43
60 {
43
H. P van Sehadewljk. wonende te Soest»
Korte Brinkweg 5. B.e. Mr. A. D. van Begtere»
Mei
60 i
Mei 47
47 }
59 f
Altena, curator Mr P. C. Terlingen Soest.
Juli
Juli 59}-- 60}
47}
47}
12 Dec. Max Meier, wonende te Amsterdam. Alb™
Dürerstraat 37. B.e. Mr P. F. Swagerman, curator1
Reuzel
Mr. H. B. p. J. Peters, Vonde'.straat 102. AmsterDec. 4.25
Mrt
4.62 }
4 32*
4 57 J
dam
4 77}
4.37} t Mei
Jan. 4.32}
G. J. M. Brugman, wonende te Blaricurtu
4 82}*
Torenlaan 35. B.e. Mr. A. C. N. P. Buys curatr*
WINNIPEG, 13 Dec.
Mr. H. A. J. Drost, Jan Tocbacklaan 9, Naarden
13 Dec. 12 Dec.
12 Dec.
13 Dec.
H. F. van Ba vol, smid wonende te Amster*
dam. Govert Fünckstraat 126. B.e. Mr. W. M. A
Tarwe
Gerst
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En toch is dat water, die rivier met haar
liefst
seizoen
maar
zemen
het
afgeloopen
er in in
havens een van des Rotterdammers weinige
160 gram koek (ontbijtkoek), 140 gram speculaas; 200 gram andere koekjes; 90
gebak
terecht, 43 succesvolle programma's te organiseeren, welke Rantsoen
kerheden. Daarvan verwacht hij, en
gram biscuits en wafels; 75 gram beschuit: 300 gram cake; 600 gram gebakjes; 600 gram
Rogge
taart; 500 gram gevuld groot korstgebak. (boterletter e.d.); 400 gram gevuld klein korstgebak
nog steeds zijn heil. ook al heerscht er thans in totaal 983 wedstrijden bevatten.
(amandelbroodjes e.d.); een hoeveelheid van alle andere niet genoemde gebakken artikelen, Dec
aan het rivierfront een b-klemmende stilte.
45}
waarin 70 gram meel of bloem is verwerkt.
Mei 49}
De algemeene rangschikking aan het einde Rantsoen zeep
gram toiletzeep; 120 gram nuishoudzeep; 200 gram zachte zeep; 250 gram zeep150
gram vloeib. zeei.
Wan' eer en hoe zal zijn *tad herbouwd
Juli 50}
poeder; 125 gram zeepvlokken; 250 gram zelfwerkencle waschmidd.; 200
an dit seizoen is als volgt:
rund- of kalfsvleesch en gerookte
definitieve plan-Witteveen,
75 gram gerookt of gekookt varkens-,
worden?
Het
Amateurs: 1 Rupert Christensen met 38 overRantsoen vleeschwaren
Haver
worstsoorten; 100 gram gekookte worstsoorten, rolpens en knakworst; 125 gram leverarttkewinningen. 17 tweede en 9 derde plaateen; 2
welks pub icatie van dag tot das, van week
en nierbrood: 150 gram bloedworst.
len,
33}
tongenworst
Mei
Jans petersen met 30 overwinningen; 3 Kield 1 eenheid brandstoffen
ueo. 32 }
1 H.U anthraciet of ;teenkool; 75 KG. industrie- of «ierbriketten ;U0
tot week wordt aangekondigd, moet bet
Deze
overwinningen.
stuk»);
met
fabneksturf;
24
195 K.G. persturf (300
Brask Anderen
KG. bruinkoolbriketten; 2 H.L. cokes; 175 K.G.
200 K.G. baggerturf (450 stuks); 200 K.G, overige, soorten turf.
hem nog onthullen. Zal Rotterdam zich
laatste renner ging in den loop van dit seizoen
=

=
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Mei
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i

Juli

31

l

29

t30

133}
35

135}
135}
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33}

32 i

t

31

}

3 Dec. W. J. O Borsboom, Bijsw\lk.
3 Dcc G v. Berneveld, Heemstede.
0 Dcc G A. M. %'an den Burg. B^svrtjlc
11 Dec. Joseph Tokkle. kleermaker. ArMterflirJ"A J de Koning, sigarenwinkelier wonend*
te Zel»t
Gedeponeerde ultdeellngslijsten:
AmsterdarO30 Nov. H. J. Deeterlnk, kapper
Geëindigd door het verbindend worden der eeniS*
uitdeelingsiijst. ültk. 100 pet. aan prei. en 15,7»
pet. aan conc. crediteuren.
—

ZATERDAG 14 DECEMBER 1940

Duurzaam bewaren van levensmiddelen

oogst op de gewenschte temperatuur worden

minen, smaak, aroma of kleur kunnen
fruitsoorten als aardbeien en
frambozen
en fyne groenten onbeperkten tijd bewaard

ge-

bracht.

„Lage temperatuur-bederj”

worden om b.v. gedurende de wintermaanden in consumptie te komen in een toestand, die van de versche niet te onderscheiden is.

Deze temperatuur moet zoo laag mogelijk zijn,
kunnen veroorzaken aan kleeding en meubilair. doch ook weer niet te laag. Reeds boven een
Dat insecten eveneens veel onheil kunnen aantemperatuur, waarbij bevriezing zou kunnen oplichten in land- en tuinbouw weet iedereen. treden, kunnen afwijkingen in het fruit optreNiet algemeen bekend is het echter, welke schaden, die men met den term „lage temperatuurIn sommige gevallen, waarin koeling zonder
de insecten en dan vooral larven van motten bederf" aan duidt
meer niet is toe te passen, hetzij doordat de
en kevers kunnen toebrengen aan onze voedselDe gevoeligheid voor deze ziekte hangt af van
bewaartijd voor zuivere koeling te lang zou
voorraden, die opgeslagen liggen in pakhuizen
soort en variëteit, maar ook van herkomst en worden (transport van vleesch van
Australië
en veemen, dus onze -granen, cacaoboonen, getoegepaste cultuurmaatregelen. Het ziektebeeld
droogde vruchten. Niet alleen vreten millioenen openbaart zich in een bruinkleuring onder de naar Europa) of omdat de voor het tegengaan
van rotverelschte koeltemperatuur
het koellarven groote hoeveelheden van deze voorraden schil, terwyi in het begin de schil zelf nog volgoed zou schaden (laagtemperatuurbederf
bij
op, zij kunnen ook bedrijfsstoringen teweeg komen gezond blijft.
enkele appelsoorten) is gasbewaring als hulpbrengen, zooals in meelfabrieken, waar meelBehalve bovengenoemde ziekte zijn er nog
motlarven het meel tot klompen samenspinnen, enkele andere z.g. koelhuisziekten, waarmede middel waardevol gebleken. Als gas wordt koolzuur gebruikt, dat in scheepsvleeschkoelruimen
n het Histologisch Instituut van de Gemeenzoodat transporteurs worden verstopt. Ook kunmen rekening dient te houden.
extra toegevoegd moet worden. Bij fruitcewatoebrengen
afgewerkte
nen
ze
schade
aan
het
"Universiteit van Amsterdam is de negentien- product, zooals chocolade en bonbons, waarin En probleem, dat steeds veel moeilijkheden
wordt het koolzuur door de appels zélf
ring
conferentie over voedingsmiddelen en schei- soms larven van de cacaomot worden gevonden. baart, is de uitbreng van fruit uit een koelhuis
door ademhaling geleverd en Is het
slechts
koud,
fruit
zelf
is
dan
nde gehouden. Zij was georganiseerd door de De fabrikant is daar even weinig schuldig aan gedurende den zomer. Het
de
ruimwanden
noodig,
uit
te
met
venvoeren
eoodat hierop vocht neerslaat. Heeft opdroging
om het overtollige koolzuur te
Qerlandsche Maatschappij ter Bevordering als de fruitteler het is, wanneer er zich eenige niet spoedig plaats, dan kan dit spoedig tot tilatie-openingen
spuien.
wormstekige appels onder het fruit bevinden.
r Pharmacie en de
leiden, in het bijzonder bij
rot-ontwikkeling
Nederlandsche Chemische
De bewaartoestanden wijken praktisch voortals
men
een
Het is echter zeer onaangenaam
zacht fruit. Een bewaarmethode, die zich thans
r eeniging. Algemeen
onderwerp dezer confe- mooie doos bonbons ten geschenke geeft en er begint te ontwikkelen, is die met behulp van durend van die van de omgeving af. De reacties van de omgeving zijn niet volledig te elicanüe was
„Het bewaren van voedingsmidde- zich „wormen", dat zijn de larven van de
koolzuurgas.
mineeren.
Ook het koelgoed zelf werkt storend
caomot, in bevinden. Als dit vaak voorkomt,
Bij
het vertragen van de levensprocessen Semipermanente
luchtbehandeling is daarom
fabrihet
den
afzet
van
het
schaadt
bewuste
maakt men dan niet alleen gebruik van een noodzakelijk.
a de ontvangst der deelnemers opende prof. kaat.
lage temperatuur ,doch ook van een hoogera
Het is dus noodig deze plagen te bestreden koolzuurconcentratie in de lucht. In het koel**•
C. p. Jansen de conferentie met een alen zoo mogelijk te voorkomen. In de eerste huis van de veiling te Goes worden oriëntee«eaieene inleiding.
plaats moeten wij daarvoor nagaan, vanwaar rende proeven op dit gebied door het rijk verProf. dr. A. J. Kluyver uit Delft sprak verELSE MAUHS
schadelijke insecten komen, wy zien dan,
deze
hebben sommige onderzoekingen
Daarbij
°'sens
over „De microbiologische grondslagen
richt.
r voedselconserveering". De ontwikkeling der dat ze meestal aangevoerd worden met een deel reeds succes gehad.
van de producten. Vaak zijn het tropische of
Koelhuisfruit heeft in het algemeen geen
'crobioiogische wetenschap, aldus spr, heeft subtropische
Betreffende den toestand van
Else Mauhs
dieren. Enkele aangetaste balen
inzien, dat bederf in verreweg de meeste kunnen dan de oorzaak worden van een groote goeden naam wat betreft smaak en geur. Het is vernemen wij nader, dat deze groote trage6v allen het gevolg is van de ontwikkeling van
niet juist dit geheel op rekening van het koedienne reeds sinds Maart ernstig ziek is. Een
plaag en dit des te meer, omdat sommige inlen te schuiven. Veel hiervan kan worden voorin het voedsel.
operatie, die zij moet ondergaan, kan niet workunnen
leproducten
allerlei
6 „alomtegenwoordigheid" der microbenwe- sectensoorten op
De den verricht wegens
komen door een deskundige behandeling.
zwakte van de patiënte.
ven, zooals de cacaomot, die ook overgaat op gestelde
eischen zijn echter hoog.
doet de hoop ijdel zijn er met succes naar gedroogde vruchten en tabak. Wij moeten dus
Het zal zeker geruiinen tijd duren, alvorens
.kunnen streven te voorkomen, dat microben de opslagplaatsen gehcsl reinigen van insecten,
Else Mauhs wederom ten tooneele zal kunnen
de voor voedsel bestemde producten toetreVriezen en koelen verschijnen. Zij vertoeft in haar woning te
voorkomen, dat met nieuw aangefletl
en
daarnaast
Dit houdt in, dat het bij de voedselconserLaren.
v - ng
voerde goederen wederom insecten worden aaner op aankomt hetzü de primair op het gevoerd.
Ir. G. Ferguson sprak tenslotte over „uitvoe°edsei aanwezige kiemen tot afsterven te brenring der koelhuisbewaring van voedingsmidden hetzij deze althans in hun ontwikkeling te
6t uiten.
Strijdmiddelen len."
Bederfelijke voedingsmiddelen kenmerken zich OVERIJSELSCHE
spreker behandelde achtereenvolgens enkele
door hooge voedingswaarde gepaard aan hoog
er belangrijkste microbiologische vraagstukken,
Het voornaamste strijdmiddel tegen deze
vochtgehalte.
e 'ke zich bij de toepassing der verschillende
schadelijke organismen vormen de voor hen
Verduurzamen door luchtbehandeling berust De Staat zal exploitatietekorten
voordoen.
zekere
op het verkrijgen en handhaven van
giftige gassen. Veelal gebruikt men blauwtemperatuur
**Ü
het verrassende feit,
betreft
lavervolgens
op
wees
wat
luchttoestanden.
dekken
fi *t
zuurgas en aethyleenoxyde (het werkzame
een veelal niet onbelangrijk percentage van
ger en wat betreft vochtigheidsgraad in he*.
'ikconserven met perfect normaal aandoenden bestanddeel van t-gas en kartusi). Tot de algemep'i hooger dan in de vrije omgeving
Bij besluit van den secretaris-generaal van
kiemen
voorkomt en waardoor in hoofdzaak voortwoejj-houd bij onderzoek toch nog levende waarbij
nieuwste vondsten op dit gebied behooren
het departement van Waterstaat is de direcorganismen,
•'■ikt te bevatten. De lage temperatuur,
keren van schadelijke
overmatige teur-generaal van den Rijkswaterstaat gemachmethylbromide en methallylchloride (m-gas).
t2e conserven worden bewaard, maar vooral
indroging en, bij levend koelgoed zooals fruit,
voordeel,
heeft
het
dat
groote
tigd namens den Staat der Nederlanden tot
laatste
ademhaling en rijping min of meer worden te?k het in het blik heerschende zuurstofgebrek Dit
oprichting, in samenwerking met de N.V. Overvoor
den
mensch
giftig
'JU wel in hoofdzaak verantwoordelijk voor het
minder
is
het veel
gen gegaan.
ijsselsche Kanalisatie Mij., van de N.V. Maateit . dat in dergelijke blikken nochtans geen bezoodat
verschil
tusschen
gebruikelijke
gassen,
principieel
bestaat
koeEr
dan de andere
rt
De
schappij
Overrjsselsche Kanalen, welke ten doel
omkeerbaar
proces,
intreedt.
len en vrizen. Koelen, als
bij toepassing van m-gas ernstige ongevalhebben de instandhouding, de verbetering
zal
oogpunt
hooger
van
als
methode
dan
vriezen.
Als
afook
uit
een
staat
ongewenscht
en de exploitatie van de kanalen, kanaalwerken
len, zooals met blauwzuur meermalen zijn
weermiddel tegen storende invloeden is koeschade, is bederf van conserven
en andere zaken van de N.V. Overrjsselsche Kavoorgekomen, worden vermeden.
len echter minder effectief.
Gekoeld vleesch
veelal ongevaarlijk, omdat de symptomen
nalisatie
1 van
Mij. en tot het sluiten tot dit doel
enkele
gekoeld
dat
de
confruit
weken,
meestal van dien aard zijn,
kan hoogstens
tot
van een overeenkomst met de N.V. Overüsselsche
Schade in de provisiekast van de huisvrouw een half jaar worden bewaard.
het voedsel als zoodanig terstond verKanalisatie Mij. en de N.V. Mij. Overrjsselsche
kan uitstekend bestreden worden door de proVriezen is een onomkeerbaar proces
<! erpt - Niet altijd is dit evenwel het geval en
eenige uren in den twen te
Kanalen.
tegenstelling met koelen veroorzaakt vrieIn
Juhe t bijzonder kan de ontwikkeling van clostri- ducten gedurendehooge
(110 gr. C.)
In deze overeenkomst zal de Staat der Netemperatuur
zetten
die
structuurverandering,
het
niet
te
zen
rn
bij
botulinum,
voedsel
zelf
kwaliteitsr*
welke bacterie in
n voor den mensch niet zelden doodelijk to- of aoor ze gedurende een vorstperiode een week verlies beteekent. Daar staat tegenover, dat met derlanden voor zijn rekening kunnen nemen en
vriezen gedurende den bewaartijd storende inzich kunnen verplichten, aan de N.V. Mij. Over*'ne produceert, somtijds zonder duidelijke lang aan strenge vorst bloot te stellen.
ymptomen van bederf plaats vinden. Het is de
vloeden in meer latenten toestand gebracht rjsselsche Kanalen te betalen de eventueele jaarlijksche tekorten op de exploitatie van de be, r °ts der wetenschappelijk voorgelichte Amerizoodat de bewaartijd voor vriesgoed
Bewaren van versche worden,
minder gelimiteerd, in sommige gevallen pracdoelde kanalen, echter vooralsnog slechts ge*aansche conservenindustrie, dat reeds gedutisch onbegrensd is
durende een termijn van tien achtereenvolgengroenie en
tal van jaren de door haar bereide conDoeltreffend is groote invriessnelheid. Bij inde jaren.
-Berven nimmer tot gevallen van botulisme aanhet
vriezen van visch wordt de groote snelheid verging hebben gegeven. Hiertegenover staat
In de middagvergadering sprak ir. J. Straub. kregen door gebruikmaking van pekel van bflvan cl. bopt, dat daar te lande het optreden
Bij het bewaren van versch fruit en groente zonderen toestand of metalen oppervlakken.
'Winum in producten der „home canning" jaarSpaar
"Jks een niet onaanzienlijk aantal slachtoffers is hoofdzaak, dat men bedenkt, met levend
materiaal te doen té hebben, dat ademt en dat
in het bijzonder voor onzen
Actueel,
zoo lezen wvj
moet blijven ademen om niet te bederven, aldus
Om dezen tijd van het jaar
tuinbouw, is snel invriezen van groenten en
Waarschuwing aan
trekken vaak velen er op uit
in Buitenleven
spr. De in het materiaal aanwezige koolhydrafruit in een stormwind van tot veertig graten worden bij deze ademhaling verbruikt en
om bunzings te vangen. Landbouwers moeten
ademhaling,
stokt
de
den
dan
die vangst op eigen terrein niet toestaan. De bunzyn zij opgebruikt,
Celsius onder nul. De hiermede verzing
sterft den hongerdood. De geheele
is immers een der meest geduchte vijanden
vrucht
bijzonder,
de
zoo
dat
kregen resultaten zün
Aangezien ook In Nederland in de laatste
der veldmuizen. Broodkoren hebben wij, thans
inwendige toestand, die harmonisch aangepast
deze
conserveermethode
als
volstrekt
jaren nog eenige sporadische gevallen van
vooral, meer noodig dan „bontmantels". Laat
was aan de ademhaling en daarmede verbonde beste van alle tot dusver bekende kan
den levensverschijnselen, wordt verstoord als de
daarom ieder er voor zorgen, dat zoo min mogebotulisme zijn voorgekomen, mag een waarademhaling
ophoudt.
gelden.
lijk jacht op bunzings wordt gemaakt.
Zonder
merkbaar
aan
vitaverlies
aan
schuwing
de Nederlandsche huisvrouIn plaats van harmonie ontstaat evenwicht
wen, die bij haar zelfbereide conserven
Groente verlept en wordt zwart, vruchten woreveneens op een sterilisatie bij slechts 100 den bruin. Tenslotte geeft het vocht, dat niet
JlllllimilllltllllllllllllMll
meer wordt vastgehouden, voedsel aan bacteBr. C. plegen te vertrouwen, hier niet achen schimmels.
riën
terwege blijven. Als eerste stelregel geldt in
Aan een voorbeeld uit de vakliteratuur lichtte
dit opzicht verdacht voedsel weg te werspr. een en ander toe. Geplukte peren blijven
Pen en in twijfelgevallen het voedsel nimveertien dagen rust:g ademhalen, dan wordt de
STOOR F.Cv.|
Waartoe mem.
dient aai
dat
harmonische toestand verstoord, doordat het
Wer dan na opnieuw zorgvuldig opkoken te
aanwezige zetmeel verbruikt is. Een andere
Proeven. Het zoo vergiftigde botulinus-toxine
snelle ademhaling begint, die andere stoffen
Wordt hierbij vernietigd.
opgebruikt, peregeur ontstaat. Zijn ook deze
stoffen gebruikt, dan stopt de ademhaling. Dp
Hierna ging spr. kort in op enkele microbio- peer sterft en bederf treedt in. Kort tevoren
/
\
|
«H
Tal van voorwerpen en gebruiken
logische vraagstukken, verband houdendt met heeft de peer haar hoogtepunt van smaak en
/
\
|, M
in de kerk doen die vragen in U
|
|
- koude-conserveering.
geur en moet zij gegeten worden,
opkomen. Een klaar antwoord vindt |
\
Enkele
korte opmerkingen wijdde hij tenslotte
De kunst van bewaren is de ademhaling zoott
a n de mocrobiologische grondslagen van de danig te temperen, dat de grondstof voor de
J\K(\ lAA A X
Uin het hiernevens afgebeelde boek
c °nserveering berustende op mechanische watervan den üturgist bi J uitnemendheid |
ademhaling zoo lang mogelijk strekt, maar het
iM
Uil,
-o,!ttrekking (stokvisch, vruchten), physiologische leven
|
B
Pastoor
F. C. V. BEUKERING.
nog juist in stand gehouden wordt.
§
Niets van wat in de kerk en sacrls- |
*"ateronttrekking door toevoeging van hooger
Hierna sprak ir. T. van Hiele uit Wageninc°ncentraties van zout (zoutevisch, pekelharing)
tic te zien is, laat hij onbesproken.
gen over het bewaren van fruit en groenten.
\\\
|
O** de zinvolle plechtigheid der
Van suiker (gecondenseerde melk) of door Fruit en groente zijn levende producten, waarin
|
toevoeging of laten ontstaan van zuren (augur- ook na den oogst de levensprocessen voortgang
kerkconsecratie wordt uiteengezet
*et», zuurkool, youghurt e.d.) en tenslotte aan vinden. Wil men het product in verschen toeen van bijzonder practiseh nut Is 5
00 beteekenis der conserveermiddelen.
stand bewaren ,dan gaat het er dus om dit zoo
| . het hoofdstuk over de gedragingen van den leek in de kerk. I
De ervaring heeft geleerd, dat in al die ge- lang mogelijk te rekken, m.a.w. men moet de
\
Het alphabetisch register, dat ruim 300 termen bevat, getuigt I
ilen het nagestreefde doel alleen wordt be- levensintensiteit zoo veel mogelijk temperen, op§
van den rijkdom van den inhoud.
r eikt door een zorgvuldige inachtneming van tal dat de afbraakprocessen, welke in
product
| MEER DAN 60 HXUSTRAÏTES VERDUIDELIJKEN DEN TEKST |
van factoren. Steeds zal de fabrikant er ten volle plaats vinden, zoo langzaam mogelijkhetverloopen.
re kening mede moeten houden, dat in de mi- Daarnaast heeft een lage temperatuur tot geTerecht mag hier gesproken worden van een
volg, dat de schimmel en bacterie-ontwikkeling
indrukwekkende potenties verdolen liggen, welke zich op vaak zeer onver- langzamer gaat. Wil men een product verkrijgen,
|
(
wüzen uiten in een opgewekte ontwik- dat zooveel mogelijk gelijkenis vertoont met een
| Geen te geleerde, voor leeken weinig belangwekkende
uitwei- [
keling van bepaalde microbensoorten onder op versch product, dan zal men uitdroging moeten
| dingen vinden hier een plaats, maar alleen datgene wordt gegeven,
e t eerste gezicht hiertoe extreem ongunstig voorkomen. De bewaaratmosfeer dient derhalve
dat werkelijk wetenswaardig is en dienen kan als basis tot ver•indoende voorwaarden.
een hooge luchtvochtigheid te hebben. In de
rijking, verdieping, vernieuwing van het geloofsleren.
Dr. ir. J. P. K. van der Steur sprak daarna praktijk bewaart men het fruit in ongekoelde
over „Conserveeren in blik".
schuren, z.g. fruitbewaarplaatsen en daarnaast
Ook is „In de kerk" een prachtig hulpmiddel bij de katholieke I
in koelhuizen. In de fruitbewaarplaatsen koelt
opvoeding van de kinderen.
men met behulp van koude nachtlucht, die men
Insecten overdag
PASTOOR F. C. VAN BEUKERING t „IN DE KERK"
tracht vast te houden, in de koelhuiIngenaaid ƒ 1.75
Gebonden f -2.25
De ochtendvergadering werd besloten met een zen stelt de gewenschte temperatuur zich geheel
■
beschouwing van dr. C. J. Briejer over- Insec- automatisch in, afhankelijk van een machineVerkr\)£'baar in den boekhandel en Ml
ten in voorraden, schade en bestrijding.
installatie.
| UITGEVERIJ DE GEMEENSCHAP
RIETHOVEN
GIRO 123760 |
Bij de koelhuisbewaring is het van belang,
ledere huisvrouw weet uit droeve ervaring
*ldus dr. Briejer
welk een schade motten dat de producten zoo snel mogelijk na den
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NA DEN MOORDAANSLAG
TE LEIDSCHENDAM

Plaatselijke politie gehuldigd
Dezer dagen werd een dankbetuiging van den
burgemeester van Leidschendam, gericht aan
het Haagsche politieapparaat, gepubliceerd, in
verband met de arrestatie van den dader van

den moordaanslag gepleegd in den nacht van
16 op 17 Nov. op den burgemeester den heer
H. A. C. Banning en den gemeentearchitect,
den heer J. de Regt. De plaatselijke politie is
thans gehuldigd in een samenkomst in
de
raadzaal te Leidschendam, waar de burgemeester als volgt sprak:
„Ik heb u verzocht om hedenmorgen hier
aanwezig te zijn, omdat ik behoelte heb eenige
woorden tot u te richten in verband met de
opsporing van den daver van het misdrijf, gepleegd in den nacht van 16 op 17 November j.l.
Met veel waardeering maak ik melding van de
medewerking, die ik van de marechaussee mocht
ondervinden. Sedert korten tijd mag de gemeente zich verheugen in de aanwezigheid van
dit politiecorps binnen haar grenzen. Ik had
niet gedacht reeds zoo spoedig een beroep te
moeten doen op den opperwachtmeester P.
Leistra. TJ en uw mannen dank ik voor uw zeer
spoedige assistentie, waardoor u mij in het bezit
wist te stellen van onmisbaar bewijsmateriaal.
De veldwachters dezer gemeente hebben opnieuw het bewys geleverd, dat hun plaatselijke
bekendheid onontbeerlijk is voor een doeltreffende recherche in de gemeente. Ik heb lof voor
hun activiteit. De veldwachters Van Beuningen
en Louw wil ik eervol vermelden, daar zy een
door mij verstrekte opdracht nauwgezet en met
grooten tact hebben uitgevoerd en daardoor na
eenige uren de hand wisten te leggen op den
dader.
Den hoofdcommissaris van politie van Den
Haag heb ik reeds schriftelijk bedankt voor de
verleende assistentie.
De medewerking van den rijksrechercheur
Hoogeveen heb ik zeer gewaardeerd.
Moge de samenweking tusschen onderscheiden
politiekorpsen, die bij deze gelegenheid wederom uitstekend bleek te ztfn, in lengte van dagen

zoo blijven.

Naast de gemeenteveldwachters Van Beuningen, Louw, Pauwels en Polderman, waren ook
aanwezig de beide ryksveldwachters Tol en De
Groot, alsmede de opperwachtmeester der mare-
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(Nadruk verboden)

Badolet was naar de plek

bagage
Pakken.

gegaan,

waar

„Jullie

de

zijn
geen arm volk," zei hij tegen
die hem gevolgd was en oplettend

„Wij koopen en verkoopen," zei Darwin. „Wij
z'.in eenvoudige kooplieden, die handel drijven,
w aar wü kunnen
ivoor en zijde en rozebladen,
—

sandelhout,

handelen

"

"

opgestapeld stond en keek tusschen de

Darwin,
toekeek.

„Het kan zijn, dat we op een valsch spoor
znn
„Het spoor kan niet valsch zijn, omdat het
den kapitein bij zijn vrienden gebracht heeft,'
viel Darwin hem in de rede. „Wilt u niet bij
het vuur gaan zitten en ons de eer aandoen om
met ons de thee te gebruiken?"
„Nee," zei Badolet kort. „Nee, dank je."
Hij keek weer naar den top van den heuvel.
„Die vrouw daar ginds
in gedachten
fronste hij de wenkbrauwen. „Doet ze altijd,
alsof ze zichzelf in stukken wil scheuren?'"
„Ongelukkig genoeg, ja," zei Darwin medelijdend. „Het moet zijn om gek te worden, als
je wilt krabben en je handen zijn gebonden."
„Ik weet een recept om schurft te genezen,"
zei Badolet, „palmolie, citroen, peperkorrels en
zout in gelijke deelen vermengd. Ik zal 't haar
eens gaan vertellen."
„Auweytha zou u zegenen, indien u haar een
middel gaf. Maar eerlijk gezegd heeft ze geen
schurft."
„Neen?" Badolet keek Darwin scherp aan.
„Ze heeft de ziekte, die gaten doet vallen in
het menschehjk gelaat,'' stelde Darwin vast.
Kapitein Badolet hield een oogenblik zijn
adem in. Verschrikt staarden zyn oogen naar
de eenzame gestalte.
kinderpokken?" vroeg hij
„Je bedoelt
angstig.
„Inderdr.ad, zoo noemen de blanken die vreeselijke zitkte," zei Darwin.
„Zoo!" De kapitein wierp nog een schuwen
blik naar de heen en weer rollende gestalte in

kolanoten, thee, suiker, koraal, we
in alles, zelfs in kameelen."

„En vuurwapenen en ammunitie?"
„De kapitein weet wel, dat wij geen verboden
*aren bJJ ons hebben. Kijk maar in de balen,

>naak ze maar open, als u dat wenscht."
Badolet schudde het hoofd.
nist naar
„Het is al goed, ik zoek nu
*apenen."
De mannen waren klaar met hun onderzoekingstocht en kwamen terug. Ze hadden in elke
tent gekeken. Een van hen. die sergeantsstrePen droeg, trad "n pas naar voren en salueerde.
„De
man, dien wü zoeken, is hier niet,"
«el hy.

het maanlicht. Maar hjj bleef staan en maakte
geen aanstalten meer om naar boven te klimmen. „Ja," zei hij zuchtend, „ik heb gehojrd,
dat er een pokken-epidemie is in de Tlbesties,
die tamelijk ernstig moet zün."
„Wij kwamen door de Tibestieheuvels op onzen weg naar Indergoul," merkte Darwin op.
Verschrikt keek Badolet hem aan.
met deze vrouw?"
„Was je in Indergoul
„Niet in de stad, buiten de wallen. W° aielden haar apart, zooals nu. En als we ryden,
ri'dt zij alleen."
„Dan is het goed." De officier slaakt*, een
zucht van verlichting en draaide zich om. „Vertel haar
hoe is haar naam?"
„Auweyta."

„Vertel Auweyta, dat ik geen enkef middel
weet voor deze besmettelijke ziekte. He*, spijt
me." Hij wenkte streng zijn soldaten om hem

te volgen.

„Kom! Er is hier niets meer voor ons te
doen. We zullen verder' rijden."
„Wil de kapitein dan geen thee gebruiken, voor
hij vertrekt?" vroeg Darwin beleefd.
„Neen, dank je vriend. Wel te rusten!"
„Moge Allah u een voorspoedige r«is geven,"

zei

Darwin zacht.
en zijn mannen vertrokken en
luisterden niet naar de goede wenschen. Darwin volgde op een veiligen afstand en bespiedde hen. Hij zag de mannen opstijgen en hoorde
het donderende commando, dat den cirkel «m
het kamp introk en de ruiters weer tot 'n stoet
vormde. Weer klonk een commando en hij zag,
hoe de kameelen terugdraafden In de richting,
De

waaruit ze gekomen waren. Er klonk weer het
regelmatige, doffe geluid van de hoeven in het
zand en de ruiterstoet verdween in een stofwolk.
Darwin bleef rustig staan kijken, terwijl zün
kameraden naar hem toekwamen, vol bewondering en vol vragen. Hij trok zijn sluier af en
glimlachte vroolijk en triomfantelijk.
„Toen de kapitein naar den gebonden man
toeliep," vertelde Sid, „zaten wij daar met de
hand aan het gevest van onze wapens, gereed
om ons leven duur te verkoopen. Toen bleef hij
plotseling staan en ging weg. Het is een groot
wonder."
„Niemand wenschte kennis te maken met de
zuster
pokken," zei Darwin droogjes. „Onze
ginds, Auweyta, lijdt zwaar onder deze vreeselüke ziekte."
„Auweyta!" Sid staarde een oogenblik verwonderd voor zich uit, maar toen opende hij
wijd zijn tandeloozen mond ep lachte. Hij had
het begrepen.
„Ze is Jad's vrouw,'' verklaarde Darwin. „Hij
bindt haar de handen om te voorkomen, dat ze
krabbelt."
Nu het gevaar geweken was, konden allen
vroolijk lachen om deze grap. Jad drong zich
naar voren.
„Wij legden ons leven In de handen van
Daud Ibn Dareyn. Hij zorgde er voor. dat ons
geen haar
werd gekrenkt." Jad maakte een
sierlijke bulging. met wijd uitgestrekte handen
„Woestijnhavik! Salaam!"
Hij lichtte zijn hoofd op en wierp een nijdigen
blik op Imbarak,

,

De

Kapitein Badolet gromde.

Gezelligheid was volgens haar
belangrijker dan eerlijkheid
Een meisje van 21 lentes was enkele

een geleaen uit het Geidersche dorpje

maall-

harer in-

naar Den Haag gekomen, waar zn bij
een familie aan het Lmmapark een betrei.
als dagdienstbode had gekregen. Zij huurde een
slaapkamertje op het Spui en zocht een vriend,
met wien zij de vrije avonden ging doorbrei
Daar het kamertje op zich vrij ongezellig was
en het meisje juist van gezelligheid hield, zocht
zij voorwerpen, die het interieur zouden kunnen veraangenamen. Hoewel in de omg.
van het Spui leveranciers te over zijn g.
tigd, die haar tegen redelijke betaling aan
gelijke voorwerpen hadden kunnen helpen
koos het meisje een methode, die h
linancieele zorgen baarde: zijn nam c.
af en toe uit het huis van haar mevrouw ie»
mee, zooals glaasjes, gebakschoieltjes, lepels en
vorken, een theeservies, dranken van diversen
aard, een paar damesmantels, een gummi regenjas, een paar damesschoentjes enz En zij
wist een ook al uit het huis van mevrouw verdonkeremaanden gouden heerenhorloytt'.ttting
om te bouwen tot een eleganten armband. Aanvankelijk scheen mevrouw van dat alles niets
te hebben gemerkt, doch verleden week vonc zij
in een keukenkastje een pakje gereed staan, dat
eenige harer kleine bezittingen inhield. Toen
werd het meisje ter verantwoording geroepen
en schuldig bevonden. Mevrouw gaf het m
ontslag. Zij ontdekte eerst daarna, dat althans
eén harer mantels was verdwenen. Daarna werd
ce politie in den arm genomen en de zaak naar
behooren onderzocht. Uiteraard leidde het spoor
naar het kamertje aan het Spui en daar bleek
inderdaad de geheele reeds genoemde buit aanwezig te zijn. Zelfs een voorraadje champagne,
vermoedelijk voor de komende feestdagen bestemd, werd er gevonden.
Het meisje is in voorloopige bewaring genomen in een kamertje aan het hoofdbureau,
waar zjj de verdere gevolgen van haar lichtvaardige en laakwaardise handelwijze zal hebben af
woning

!e wachten.

VERZONNEN VERHAAL

chaussee Leistra.

Een veelbelovende jongen

Krankzinnigenverpleger

van 17 jaar

overweldigd

«

sent

Een meisje van buiten

Drie patiënten ontvlucht
Donderdagavond zijn drie verpleegden uit het
Rijkskrankzinnigengesticht te Eindhoven er
volgens het „Handelsblad" in geslaagd, een der
verplegers te overweldigen en te binden. Daarna
hebben de mannen de vlucht genomen
met
medeneming van een fiets.

Rotterdams winkelstand

Een 17-jarige jongeman heeft aan de politie
te Loenen a.d. Vecht een fantastisch verhaal ge-

omtrent den diefstal van zijn rijwiel. De
jongen verrichtte voor zijn patroon eenige werk-

daan

zaamheden in een weiland. Een man, die langs
kwam, vertelde, dat zijn fiets kapot was en

vroeg den Jongen hem zijn rijwiel te leénen,
daar hij voor dringende aangelegenheden in
Vinkeveen

moest zün.

De jongeman stond zijn

fiets af en de man liet zün kapot rijwiel achter.
De man was echter niet meer met het rijwiel
van den Jongen teruggekomen en daarom gaf
de jongen den diefstal van zün fiets aan de
politie op. Een uitgebreid onderzoek werd ingesteld.

Uit Abcoude kwam toen de mededeeling. dat
aldaar
een zoo goed als nieuw heerenrijwiel
Winkelstraat Goudschesingel
was gestolen. Voor dit rijwiel was een oud in de
plaats gezet. Het uit Abcoude ontvreemde kar20 December open
retje beantwoordde aan het signalement van het
rijwiel, dat de 17-jarige jongeman in zijn bezit
20 December -zal de winkelstraat Goudscheofficieel
te
Rotterdam
worden
singel
geopend. had en welke hij, zooals hh' beweerde, van den
man had gekregen. De jongen werd nog eens
Op dezen Singel zijn 110 noodwinkels geplaatst,
aan den tand gevoeld. Ontkennen baatte
waarvan die aan de noordzüde thans alle verniet meer. De jongen bekende tenslotte, da
huurd en bijna geheel gereed zijn. Enkele winhet heele verhaal verzonnen had en ds
kels zijn reeds sinds eenige weken voor het publiek geopend. Een commissie uit de winkeliers karretje voor de fiets te Abcoude had geruild.
Tegen den jongen zijn twee processen-ierLaal
heeft nu besloten, ter gelegenheid van deze opening eenige attracties o.a. een étalagewedstrijd opgemaakt, een wegens het doen van een valsche
voor het publiek te organiseeren. Men wil er aangifte en een ter zake van diefstal van een
rijwiel.
daarbij op wijzen, dat in deze straat bijna uitsluitend aan eiken Rotterdammer bekende winkels zün gevestigd, waarvan sommige een reputatie hebben van meer dan 100 jaar.
UIT DE STAATSCOURANT
In Februari, wanneer ook de zuidzijde van de

straat geheel gereed

zal zijn, zal de straat met

meer plechtigheid worden opengesteld.

Bewerken en verwerken van

Burgemeesters
aardappelen

weder mogelijk
De secretaris-generaal van het departement
van Landbouw en Visscherij heeft ontheffing
verleend van het verbod tot het bewerken, doen
bewerken, verwerken en doen verwerken van
aardappelen, indien hiertoe door de Stichting
Nederlandsche Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten, gevestigd te 's-Gravenhage, vergunning is verleend en de zoo noodig aan deze vergunning te verbinden voorwaarden zijn nagekomen.

Lijk opgehaald
Te Rotterdam heeft personeel van de rivierpolitie in de Delfthavensche Schie het stoffelijk
overschot drijvende gevonden van een ongeveer
50-jarigen man. Per politieboot werd het lijk
naar het bureau van de rivierpolitie aan de
Parkhaven gebracht, waar het herkend werd als
dat van den 53-jarigen Van Liersen, die op
4 November j.l. werd vermist. De man woonde
in het Evacuatiehuis, dat toen aan den Gordelweg gevestigd was en _is vermoedelijk door de
duisternis misleid te water geraakt.

Zuivelindustrie en melkhygiëne
Verschenen is het jaarverslag der Vereeniging voor Zuivelindustrie en Melkhypiëne, V. V.

Z. M., over 1939.

„En daar is de vurige Touareg, die wenschte

te vechten!"

„En deze Tebu,' sarcastisch lachte Imbarak,
„heeft dan toch eindelijk een vrouw voor zich
weten te winnen
„Ik heb haar gewonnen, maar ook weer verloren," zei Jad somber. HU wendde z.ch tot
Darwin, „Wordt het vonnis nu voltrokken?"
Darwin keek over de woeste duinen. Hij keek
naar het verlaten land. waar geen wetten gelden. ledere rondtrekkende volksstam en iedere
karavaan moet zijn eigen wetten maken. Deze
menschen hadden tot een doodvonnis besloten.
Het was rechtvaardig. Een man. die iemand van
zijn eigen ras verkoopt als slaaf, is erger dan
een moordenaar.
„Je hebt gesproken," zei Darwin.
„Het kan zijn, dat hij zich bedenkt." zei
Sid, „als hij het ontbloote zwaard ziet. Het
komt voor dat de meest verstokte en zwijgzame
mannen spreken als ze het suizen van het
blanke staal hooren."
Jad pakte het gevest van zijn yataghan beet
en keek zijn kameraden aan. „Zal ik hem nog
een kans geven?"
Tegelijkertijd antwoordden twintig mannen.
H,U die aangewezen was om het vonnis te voltrekken, kon dit niet meer tegenhouden.
„En als hl) ons vertelt, wat we wenschen te
weten?"
„We hebben ons woord gegeven," verklaarde
Sid.
„Dan zullen wij zijn leven sparen. Wat
zeggen jullie ervan, broeders?"
Allen waren het er over eens. Deze belofte
zou gehouden worden.
"

J. L. Dregmans is met ingang van 1 Jar.uari
1941 opnieuw tot burgemeester van de gemeente Koudekerke benoemd.

L. P. J. ten Holder is met ingang van 1 Janu.ri 1941 opnieuw tot burgemees'er der gemeenten Schalkwijk en Tuil en 't Waai benoemd.

Roode Kruis
Met ingang van 28 December is opnieuw xxn
vijf jaren benoemd ;ot krtngcommissaris van het Nederlandsche Roode Ktuis
in den kring Utrecht, jhr. mr. H. A. M
Asch van Wijck, lid van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal, te Doorn.
den tyd van

P.T.T.
Met ingang van 1 Februari 1941 is aangewezen als directeur van het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Enkhuizen de adjunct-referendaris der P.T.T. J. Gerringa te Amsterdam
(Telegraafkantoor).

Kerkdijk leven
ZUSTER SILVINA

†

Op 94-jarigen leeftijd is in het klooster der
Zusters van Liefde te Roenxond overleden de
eerw. zuster Silvina (in de wereld mej. Helena
Gorissen), geb. te Haelen (L.).

Het escadron grijze ruiters was achter de
zandduinen verdwenen. Men hoorde zelfs de hoeven van de kameelen niet meer. Het was doodstil. Hoog boven het kamp lag Guennell eenzaam en verlaten in het maanlicht.
ledere man van de diar en een dozijn vrouwen keken in spanning naar den duintop. Zij
waren niet bijzonder teergevoedig en toch vonden zy het geen aangenaam gezicht, toen Jad
langzaam op de eenzame gestalte in het zand
toeliep. De Tebu bleef staan en begon langhaam de kleedingstukken los te maken, de aan
den Gouverneur het aanschijn van een vrouw
gegeven.
hadden
~W7j wil'en niet. dat dit bedorven wordt.
kleintje." zei Jad en legde voorzichtig
de
zijden gewaden over Kathafa's arm. Toen gJng
hij weer terug om Guennell te verlossen van
het dikke touw, dat hem nog steeds beleite

te spreken.

„De gekken!'' riep hy
schuimbekkend van
woede uit. ..De idioten! Om zich door een eenvoudige krijgslist te laten verschalken!"
„Je moest je kapitein dankbaar zijn, excel;entie," merkte Jad kalm op. „Want zelfs nu
offeren hij en zijn mannen hun slaap op om
in de woestijn naar hun beminden Gouverneur
te zoeken!"
Darwin kwam tusschen beiden en bleef een
oogenblik voor den Gouverneur staan.
(Wordt

vervolgd)
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s-Gravenhage
Kath. Garde in St.

Jacobusparochie

Garde afd. St. Jacobus geeft op
Dinsdag 17 December een adventsavond, tijdens
welke ook de overleden vice-voorzitter. de heer
Chr. Hoogeveen, zal worden herdacht. Verder
zullen de heer Hendriks en de geestelijke adviseur het programma verzorgen.

De

Kath.

streven" onder leiding van den heer C. J. van
Bohemen haar jaarvergadering in café „De
Roode Molen".
Uit het jaarverslag van den secretaris stippen wij o.m. aan, dat het ledental 152 bedraagt
en dat bij 17 A. en bü 125 B. bedrijven een
onderzoek naar t.b.c. heeft plaats gehad. In
totaal werden 4410 runderen onderzocht door 5
veeartsen. Het kleinste bedrijf telde 2 runderen
en het grootste 133 stuks.
Er bleek een batig saldo aanwezig te zijn van
ƒ 72.38. De begrooting voor het boekjaar 19401941 werd vastgesteld en met algemeene stemmen goedgekeurd.
Art. 11 van het reglement werd zoo gewijzigd,
dat leden met meer dan een bedryf voor elk
bedrijf, waarop rundvee wordt gehouden, de

St. Raphael en 0.D.1. ontmoetten elkaar voor
de competitie van den Haagschen Dambond
«H.8.D.). Het ging er bij den strijd spannend
aan toe. Omtrent den uitslag is nog niets te
zeggen.
De voorloopige uitslag luidt:
0.D.1.
St. Raphael
afg
1. A. Bechtold—J. Molhoek
2—o
2. L. W. Scholtes—B. Diependaal
2—o
3. W. v. d. Berselaar—J. Waasdorp
afg
4. Th. Steijn—L. v. Noort
afg.
5. J. Vermik—L. Duivesteün
afg.
6. H. v. d. Dop—C. J. van Gaaien
afg.
7. P. Jacobs—H. Ladzak
o—2
8. J. Baptiste—A. Waasdorp
9. A. Steegers (res.)—P. Swart
afs
10. A. Nieuwlaat—J. Mansnick
2—o
De voorloopige uitslag is 6—2.

DELFT
De R. K.
R. K. Kegeldub „Poedelhaat"
Kegelclub „Poedelhaat". onderafdeeling van de
R. K. Jongelingen-Congregatie organiseert va»
15 tot en met 22 December in het Congregatiegebouw, een groot kegel-concours voor alle katholieke kegelaars van Delft.
—
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NEDERLANDSGH
BALLET
Presentatie in den Amsterdamschen
Stadsschouwburg
Na het Haagsche debuut van eenige weken
geleden kon men extra benieuwd zijn naar
het Amsterdamsche debuut, dat het Nederlandsch Ballet Donderdagavond in den Stadsmaakte. De kennismaking viel,
schouwburg
om het kort te zeggen, lang niet tegen, hetgeen bij een debuut van een ballettroep, die
nog slechts weinige maanden oud is, meer
zeggen wil dan de ietwat gematigde uitdrukking oogenschijnlijk te kennen geeft. Er komt
wat kijken om van veertfg dansers en danseressen
een ballet-ensemble te maken, maar
dan niet een gezelschap van dames en heeren,
die toevallig samendansen, doch een werkelijk ensemble, dat sluit en finesse heeft en
waarin een gelijk technisch niveau door iederwordt volgehouden.
Om er dan maar
een

niet van te spreken, dat de techniek zoo groot
dfent te zijn, dat zij zich kan wegcijferen, om
aan de fantasie de volle vrijheid te laten
Zulke resultaten bereikt men natuurlijk niet
öi drie maanden. En naar dergelijke maatstaven mag men dus voorloopig niet oordcelen. Men moet, op zoon eersten avond vooral,
waardeeren wat ei is en zich verheugen over
de dingen, die reeds slagen om van dit begin
af de mogelijkheden, die zich voor de toe-

TALRIJKE STRAATDIEFSTALLEN
Het Aquarium van Artis zal \slken mid dag in midwinterverlichting te zien zijn.
(Foto Archier v.k.p.j
Hierboven merkwaardige zeeschildpadden.

„Artis”-aquarium in

Luthersche Gemeente met medewerking van de
violiste Olly Folge Fonden en de zangeres Aty

Verhaar. Dit concert, dat gratis toegankelijk is,
is het laatste van de serie concerten, die Piet
van Egmond in deze kerk heeft gegeven en
tevens het eerste concert van een serie van vier
concerten, waarop uitsluitend werken van NeIn beslag genomen.
Op verzoek van de
derlandsche componisten zullen worden uitgeden
Amsterdamsche politie zijn bij C. P. op
voerd. De volgende, die door d£ vereeniging
Broekweg, alhier, twee rijwielen in beslag ge~Muziek-!yceum"
zijn
georganiseerd
zullen
te
vermoedelijk
die
van
diefstal
Amnomen,
14 Januari, 5 Februari en
plaats
hebben
op
sterdam afkomstig zijn.

midwinterverlichting
zal het „Artis"-aquarium eiken namiddag van half drie
tot half zes weer prijken in stemmingsvolle
Vanaf

—

8 Maart.

—

nog, tegen haar wil, aan

hem onttrokken.
Uit Gadescov's opvatting blijkt wel veel begrip voor de psyche van den faun, doch in
zijn ritueele natuursymboliek aan het begin
en het einde van den dans is toch iets, dat
den faun eigenlijk vreemd fs. Hij bestaat trouwens ook hoofdzakelijk uit standen en heeft
weinig met den dans gemeen. Maar de dans
zelf is knap en de uitdrukking van een doelbewust gevormde intentie. Else van Egmond
onderscheidt zich hier in den dans van de
nymph. De groep van nymphen is fraai in
de ruimte ontplooid.
Ziedaar dus een avond, die, zooals men
mocht verwachten, gemengde, maar over het
algemeen,
hoopgevende
indrukken vestigde.
Ook
de
was uiterst verzorgd:
aankleeding
smaakvolle
costuums naar ontwerp van W.
van de Leve, stemmingsvolle decors van Frans
ter Gast.
Over de muziek, die door het eigen orkest
onder leiding
van mr. Harm Smedes werd
uitgevoerd, nog een enkel woord. Zij had enverdienstelijke öogenblikken in de eenkele
nummers,
maar de uitvoering was
voudige
over het algemeen nog verre van volmaakt.
Dat is nu niet zoo heel erg met een nieuw
orkest, dat vrij zwak bezet fs onder een dirigent, die nog niet de gelegenheid gehad heeft
om heel veel ervaring op te doen. Doch wij
hopen zeer, dat het Nederlandsch Ballet en
deze jonge dirigent in het bijzonder er naar
zullen streven van meet af aan een goede muzikale traditie te vestigen. Muziek is een integreerend deel van een ballet-voorstelling. En
men zal goed doen het niet te veel te zoeken
in bewerkingen en pastiches als van dft soort
Delibes—Liszt. Al deze dingen bepalen mede
de artistieke standing van een ballet. En ten
slotte ook zijn capaciteit.

Nachtmissen

op

Kerstmis

Onder voorbehoud van eventueel door de
pastoors nog in te voeren wijzigingen en voorzoover ons bekend was, volgt hier de lijst van
Nachtmissen in de verschillende kerken van
Amsterdam:
H. Sacrament des Altaars (Kornetensingel)
vijf uur.
H. Augustinus (Postjesweg) half vnf.
H. Augustinus (Nieuwendammerdijk) vijf uur
H. Augustinus (Buitenveldert) zes uur.
H. Antonius (Tichelstraat) zes uur.
van Padua
H. Antonius
(Waterlooplein)
vijf uur.
H. Agnes (Amstelveenscheweg) half vnf en
zeven uur.
H. Anna (Wittenburgergracht) zes uur.
H. Bonifacius (Kastanjeplein) geen.
H. Dominicus (Spuistraat) vijf uur.
.H. Familie (Watergraafsmeer) half vijf.
H. Pranciscus Xaverius (Singel) half zes.
H. Pranciscus v. Assisië (Adm. de Ruyterweg) vijf uur.
H. Gerardus Majella (Ambonplein) in het St.
Bavohuis om half vijf en half zeven.
H. Hart van Jezus (Vondelstraat) geen.
H. Ignatius (Rozengracht) half vijf en half
zeven.
H. Joannes en Ursula (Begijnhof) zes uur.
Koningin des Vredes (Pijnackerstraat) vijf u.
H. Maria Magdalena (Spaarndammerstraat)

Zaterdag 14 December

midwinterverlichting.
Zoo zal men den kolossalen zeepaling.de goudroode poonen en zilverblauwe zeebaarzen,
de
fantastische doornkreeften,
blc-emstille zeeanemonen en verwonderlijk aan hun leven in
de tropische zeeën aangepaste zeeschiidpadden
weer kunnen bewonderen in het clair-obscuur

hunner verlichte bassins. Prachtige sluierstaarten een weelde van kleurige, stijlvol geteekende siervischjes uit de tropen glijden en dartelen in kleurenforckeling van schufcbige lichaampjes temidden van droomstil oprijzende groeisels van waterplanten in het kristalheldere, lichtdcorsohenen water.
Een reuzenkarper van welhaast meterlengte,
snoeken, steur en sterlet
welke laatste al een
Ainerihalve eeuw in het aquarium leeft
kaansche modder- en kaaimanvisschen, decoratieve Nijl-tilapia's en pauwvlek-cichliden, zeldzame brak- en zoetwatervisschen uT£ onze Oost
waaronder de vreemde schuttervisch, die met
opgeheven bek waterdruppels afschiet op boven
het water aan overhangende takken voorbijgaande insecten —, glasmeervallen en gloedvol
gestreepte neon-vischjes, een monsterlijke miiraene of moeraal, van Napels afkomstig, kortom teveel om op te noemen i vragen in het „Artis"-aquarium
weer ieders opmerkzaamheid.
Het is in het bijzonder ook een genoegen de
welverzorgde en schilderachtig beplante tafelaquaria in de verwarmde kleine zaal eens stuk
voor stuk te gaan bewonderen; aquarium-liefhebbers zullen er allerlei van hun gading kunhen vinden; enkele soorten, die zelden of nooit
geïmporteerd zijn geworden en ook groote, uitgegroeide exemplaren van soorten, die in kleine
kameraquaria niet zulk een grootte en uitgegroelden vorm bereiken.
goudvisschen

—

—,

—

geen.

H. Nicolaas (Prins Hendrikkade) vh'f uur.
H. Nicolaas en Barbara (Bilderdykstraat)
geen.
O. L. Vrouw van Lourdes (Jacob Catskade)

zes uur.

SLUITINGSUUR MARKTEN
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
brengen ter openbare kennis van marktbezoe-

kers en marktkooplieden, dat de markten hier
ter stede, in verband met det verduisteringsmaatregelen, uiterlijk een half uur vóór zonsstraat) geen.
ondergang door de marktkooplieden moeten zijn
H. Petrus en Paulus (Kalverstraat) half zes. ontruimd.
Derhalve moeten de markten in de week van
St. Petrus Banden (Diemen) kwart voor zes.
L. H.
16 tot en met 21 December a.s. uiterlijk om 17
H. Pancratius (Sloten) vijf uur.
uur zijn ontruimd.
H. Rita (Buiksloterwegi vijf uur.
Amsterdam, 13 December 1940.
Allerh. Rozenkrans (Jac. Obrechtstr.) half
zes.
H. Thomas van Aquino (Rijnstraat) half zes.
Sinds de gedenkwaardige
Die Fledermaus.
H. Vincentius (Jac. v. Lennepkade) vijf uur.
jaar
L. Schotting
opvoeringen der Fledermaus door de WagnerH. Willibrordus (Prinsengracht) zes uur.
vereeniging in 1930, is deze operette van JoH. Willibrordus (Ceintuurbaan) vijf uur.
De heer L. Schotting, chef reporter van het
hann Strauss, althans in haar oorspronkelijken
H. Anna (Amstelveen) half vyf en zeven uur Algemeen Handelsblad, is 70 jaar geworden. Aan
vorm,
Amsterdam niet meer opgevoerd.
in
H. Stephanus (Kamperfoelieweg) vijf uur.
dit dagblad zal hij het volgende jaar een kwartThans zal dit onvergankelijke werk van den
eeuw verbonden zijn. Bijna 25 jaar is hij ook
Weenschen meester worden opgevoerd in het
bestuurslid geweest van den Ned. Journalistenkader van de serie „Kunst in Amsterdam", en
kring.
wel op Donderdag 19, Vrijdag 20, Maandag 23
Het gemeentebestuur zond een groote taart
en Vrijdag 27 December 1940 in den Stadsmet het jaarcijfer aan den jarige, die van het
schouwburg te Amsterdam.
Handelsblad een boekwerk betreffende AmsterDe monteering, destijds voor de Wagnerverdam ontving. Het bestuur van de Amsterdameeniging gemaakt, is geheel vernieuwd naar
aan
sche pers had hem bloemen gezonden, evenals
ontwerpen, die voor deze gelegenheid speciaal
ac Nederlandsche Journalistenkring. Ook van
vervaardigd zijn door Rie Cramer.
vele anderen mocht de jubilaris felicitaties ontHet werk wordt gegeven in den stijl en de
vangen.
De jury voor den prijs van de gemeente Amcostumeering van den tijd, t.w. omstreeks 1880.
Aan de voorstellingen werkt ditmaal een ensterdam voor een Nederlandsch tooneelwerk
heeft thans uitspraak gedaan. Zij heeft den
semble van uitsluitend Nederlandsche krachten mede, samengesteld door de Nederlandsche prijs toegekend voor het tooneelstuk „De weg is
Receptie koster Goede
beter dan de herberg".
Opera-Stichting.
Bij
De Fledermaus wordt ten tooneele gebracht
De receptie, die de jubileerende koster J. J.
opening van den naambrief bleek de
door den heer Cees Laseur, die hiermede voor auteur van dit stuk te zijn de heer Dick OuwenGoede van de St. Nicolaaskerk Zondag a.s. in de
de eerste maal als regisseur op muziekdrama- dijk te Voorburg.
pastorie houdt, is na de Hoogmis tot twaalf uur
(niet van twaalf uur).
tisch gebied zal optreden. De muzikale leiding
Het juryrapport zal binnenkort worden gepubliceerd.
is in handen van Otto Glastra van Loon.
De hoofdrollen worden vervuld door Greet
(Rosalinde),
Koeman
Elisabeth Glastra van
Ledenvergadering
Loon (Adele), Frans Vroons (Eisenstein), AnKoperen
jubileum
(Falke),
Willem van Santé
ton Eldering
Op Donderdag 19 December a.s. zal de kring
(Frank), Cor van Munster (Alfred), Chris Ta&&. Zondag is het
jaar geleden dat de Amsterdam van den L.T.B, in het Cornelis
(Blind).
Angenent
verne (Orlofsky) en Henk
Broerehuis in de Korte Leidschedwarsstraat 18
Voorts zal Cor Ruys als gast optreden, die in afdeeling werd opgericht in de St. Thomasdeze opvoeringen de rol van den cipier Frosch parochie van de Vereeniging tot weldadigheid een ledenvergadering houden.
De voornaamste punten op de agende zrjn:
van den Allerheiligsten Verlosser.
zal vervullen.
De orkestrale partij is in handen van het
Utrechtsch Stedelijk Orchest. Bovendien werken
mede het koor der Wagnervereeniging en de
Balletten van Yvonne Georgi.

Wat er is, dat is op de eerste plaats een
aantal zeer goede en verder verscheidene veel
belovende krachten. En deze demonstreerden
zich in een programma, dat zich terecht nog
niet
aan groote werken,
had gewaagd
maar dat het voornamelijk zoekt fn enkele
betrekkelijk beknopte dansscènes en divertissement van breede allure. Een en ander met
een stevigen ondergrond van klassieken dans,
hetgeen ook paedagogisch van groote waarde
is.
Toch was er al een bescheiden aanzet tot
dramatisch danstooneel in ,J3e nachtegaal en
de roos" in klassieke choreografie van Iril
Gadescov naar een sprookje van Oscar Wilde,
bewerkt óp muziek van Delibes en Liszt.
Afgezien van het feit, dat zulk een muzikaal
pasticclo weinig smaakvol is, was dit toch wel
het gaafste nummer van den avond, dat
misschien ook wel een vingerwijzing naar een
toekomstige ontwikkeling bevatte. Gadescov's
choreografie was kundig en vindingrijk, de
dansen werden bekoorlijk en beheerscht uitgevoerd. Men zag hier een danser als Peter
de Heer met een vaste techniek en een gracieus danseresje als Mascha Stom en bovenjong ingénu talent van Wiesje
dien een
Neys in den dans van den nachtegaal.
En eenige goede kleine ensembles en soli
aag men in de „Suite de danses" op muziek
van Mozart en naar choreografie van Jan de
Ruiter. Niet alle nummers maakten evenveel
indruk,
doah er waren eenige bekoorlijke
ensembles
en
Elisabeth Hermann ontpopte
zich enkele malen als een talent, dat de dans
van nature in het bloed zit, zeer lichtvoetig,
doch met nog te weinig finesse in gebaar
ei> beweging.
In de groote ensembles bleken, onvermijdelijk, de moeilijkheden nog om ze sluitend en
los te krijgen. Dat maakte dan ook van Johann Strauss' „G'schichten" een wat lang
en zwaar
geval, ondanks Nelly Hiltmann's
goede ideeën. Gemakkelijker ging uit den
aard der zaak de gezellige Hollandsche Boerenbruiloft op de muziek van Siep. De HolDe vriendin van allen en niemand.
Zonlandsche klompendans op muziek van Lortzing
om half acht
was wel een tamelijk vrije interpretatie van dag 15 December om twee uur en
een klompendans en het leek, dat hy zijn worden door Het Nederlandsch Tooneel in den
bekoring ten deele ook zocht in eenige vei'le- Stadsschouwburg de eerste opvoeringen gegeven van „De Vriendin van Allen en Niemand",
genheidskomiekheden.
blijspel
in drie bedrijven van Alessandro de
Een
voorbeeld van modernen expressieven
Stefani.
dans kon men zien in de Prélude op RachMedewerkenden zijn: Magda Janssens, Carla
maninoff's muzfek, eveneens naar choreografie
Vollenga,
van Nelly Hiltmann, een effectvol nummer de Raet, Jenny van Maerlant, May
Oster,
Louis
Guus
Saalborn,
Bree,
Louis
de
effect,
ongetwijfeld, maar een
dat verkregen
De reHans
van
Meerten.
Herman
Frentzen.
werd met tamelijk oppervlakkige middeks en
de
Saalborn,
weinig
oorspronkelijke
gedachten.
Alfred gie wordt gevoerd door Louis
ontworpen
zijn
decors
door
Karel
Bruckman.
Hiltmann, die overigens den geheelen avond
nogal
op den achtergrond bleef, had hier
enkele dramatische oogenblfkken.
Tenslotte: ~L' après-midi dun faune" van
Butterfly.
Heden 14 December 's avonds
Debussy, choreografie van Iril Gadescov en om half acht zal de Italiaansche Opera in het
met Gadescov in de rol van den faun. VerTheater Carré opvoeren de opera „Madama
scheidene dansers hebben zich er reeds toe Butterfly van Giacomo Puccini, waarin Adriaangetrokken gevoeld om Debussy's faun uit ana Perris
de titelrol (Cio Cio San) zal verte beelden, maar het is tot nu toe bij interpretolken.
taties gebleven, die dezen faun en de atmosVerder zullen als solisten aan deze opvoefeer, die bij hem hoort, niet troffen. Gadesring medewerken Maria Meloni als Soesoeki,
cov wijkt tamelijk ver af van het overigens Gustavo Galio als Pinkerton en Armando Dado
vrij vage scenario, dat Debussy volgt. Zijn als de Consul. De muzikale leiding zal weer
faun. zeer gestyleerd en „sec", leeft niet In berusten in handen van Edmondo de Vecchi.
een atmosfeer van bloeiende voluptueusheid,
die u uit de partituur tegemoet komt. Er is
ook geen humor om hem; zijn falen bij de
Vandaag 14
Nederlandsche composuties
nymfen
heeft bij Gadescov iets weemoedigs,
Egmond
der
om
half
vier
Piet
van
zieligs.
zeggen:
zou
iets
Een
December
zal
bijna
men
nymfen geeft zich reeds aan hem over, doch zijn 29ste orgelconcert geven in de kerk aan
wordt tenslotte door de macht van haar den Kloveniersburgwal van de Herst. Evang.

Vrouw (Keizersgracht) half zeven.
O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, vijf uur.
O. L. Vrouw van Altijdd. Bijstand (Chas&éO. L.
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DE TOONEELPRIJS

Toegewezen
den heer
D. Ouwendijjk te Voorburg

L.T.B.

*

*
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Doctoraal
AMSTERDAM, 13 December
examen Rechten: mej. M. J. Bruseker.

Zelfs planken

van een dak
weggenomen

Uit een hok achter een woning aan den
Nieuwendammerdijk is een konijn ontvreemd;
uit een woning aan de Akoleienstraat een radiotoestel; uit een woning aan de Lauriergracht
een zilveren beeld; voor een perceel aan de
Keizersgracht uit een aanhangwagen achter een
rijwiel 16 japonnen; uit een atelier aan de Lijnbaansgracht een hoed; uit een bakfiets van een
melkslijter in de P. C. Hooftstraat vijftien
pakjes margarine; uit de Meeding van iemand
in een der badinrichtingen drie gulden en vijftig cent; uit een weiland aan den Amstelveenscheweg vier schapen; vanaf een rijwiel voor 'n

PAUL KRUGER
Veertig jaar geleden in Nederland
gekomen

Dezer dagen is het veertig jaren geleden, dat
de oude Boeren-president, Paul Kruger, in Nederland aankwam. Na de annexatie van Transvaal in Oranje-Vrijstaat, was hij naar Europa
gekomen, waar hij de sympathie voor zijn dappere boeren levendig wist, met de hoop in het
hart snelle en afdoende hulp te vinden. Het
perceel op den Amstelveenscheweg een paar rekwam anders uit en in Hilversum vond hij tengenpijpen en een regenjas; uit een waschhok
slotte rust van een tocht, die teleurstellend was
in een fabriek aan den Amstelveenscheweg een
armbandhorloge; in de J. P. Heijestraat een geweest, ondanks het enthousiasme, dat hem
vouwwagentje, dat
voor een der woningen overal ten deel viel
stond; uit een vrachtauto. die op den Amstel
stond, een kaas: uit een perceel aan het SarDe Boeien van j.iaiiav<iai en Oranje-Vrijstaat
phatipark een regenjas; uit een woning in de
EngelJan Steenstraat een heerencostuum; uit een hadden zich dapper geweerd tegen de
Zij
schen.
hadden
de
van
één
samenvestiging
bakfiets, voor een woning in de Dusartstraat,
hangend koloniaal Engelsch rijk in Zuid-Afrika
vijf halve ponden margarine en
twee halve in den weg
gestaan. Jameson had in 1895 geponden boter en uit de expeditieafdeeling van
een warenhuis aan het Damrak een overjas. tracht zich meester te maken van Johannesburg, maar hrj slaagde niet en de toenmalige
Voorts werden een bakfiets en zeven gastoeminister van Koloniën, Joseph Chamberlain, de
stellen aan den waterkant van de De Ruytervader van den onlangs overleden Neville. nam
het
dak
kade gestolen; vanaf
van een perceel in de aangelegenheid ter hand en slaagde erin, de
het Prinseneiland eenige planken; in een perrepublieken, met hun begeerenswaardige goudceel van de Palmstraat uit een electriciteitsmijnen, onder Encelsche heerschappij te brenmeter f *■—; in een pension aan de Commelin- gen.
straat een heerencostuum en uit een loods aan
Op 15 Maart 1900 hadden de piesidenten der
de Kraaüenhofstraat twee pakken met damesBoerenrepublieken zich tot onderhandelen bekouser.
reid verklaard, maar Engeland weigerde elke
bemiddeling en proclameerde 1 September de
annexatie, nadat Johannesburg,
Pretoria en
Wien werden roggebrood en eieren Bloemfontein bezet waren. President Kruger
week uit naar Lourenco-Marques,
waar hij
ontstolen?
scheep ging op het Nederlandsche oorlogsschip
„Gelderland", hem door de Nederlandsche reAan het Politiebureau Pieter Aertszstraat 5 geering afgestaan en zijn tocht, op zoek naar
te Amsterdam bevinden zich de navolgende, hulp, begon. Maar de Duitsche Keizer weigerde
vermoedeiyk van diefstal afkomstige waren, te hem te ontvangen; het Fransche volk ontving
weten: vijf pakjes gesneden roggebrood, ver- hem met gejubel en overlaadde de Engelschen
pakt in kartonnen doosjes met opschrift: „Frimet den venijnigsten spot. Maar de regeertng
bo, het echte Priesche roggebrood met hooge bield zich onzijdig en wat vermocht tenslotte
voedingswaarde", een hoeveelheid eieren voorhet kleine Nr dP'- i«n'"
zien van een stempelmerk „Holland 2"
benePaul Kiuger Kwam in Hilversum rusten
vens een kleine hoeveeheid „Hollandsch lor.
in
Vorenstaande waren werden vermoedelijk
en wij hebben nog enkele dingen, die aan
den vroegen morgen van 12 December 1940 onthem herinneren. De levendigste herinnering
vreemd. Hun. die omtrent vorenstaande inlichvindt ge bij Happé, die jaren lang zijn
tingen kunnen verstrekken, wordt verzocht, zich
trouwe gedienstige was en tallooze souvenirs
in verbinding te stellen met d fi recherche van
aan den grooten Boerenpresident bewaart.
voornoemd politiebureau, telefoon 21859.
Nederlander van geboorte was hij in Transvaal werkzaam bij de Spoorwegen en steeds
Poppenkast in het Beatrix-theater begeleidde hü het spoorwegrijtuig van den
uit te
President, om tenslotte met hem
In het Beatrix-Theater speelt Zaterdagmidwijken en bij hem te blijven tot het einde,
15
Decemdag 14 December en Zondagmiddag
dat na weinig jaren in Zwitserland kwam.
ber ,X>e Levende Poppenkast". En wel treedt
Jan Klaassen en Katrijn in levenden lijve voor
Happé is nu al zes en tacntig jaar, hoewel ge
het eerst in Amsterdam op.
dat niet zoudt zeggen, en vele malen heeft hij
al verhaald van dien tocht met zijn President,
hij heeft zijn talrijke souvenirs al verschillende
40-jarig huwelijksfeest
malen tentoongesteld, enkele jaren geleden ook
in Hilversum, maar nog steeds put hij gaarne
W.
echtpaar
het
Den 19den December viert
in zijn herinnering. Zoo hebben wij ook weer
Degen en H. Degen—Kortenaar, Noorderdwarsgeluisterd naar zijn verhaal van de enthousiaste
straat 5 te Amsterdam, zijn 40-jarige echtverontvangst in Marseille, van den geweldigen toeeeniging.
loop, dien zijn bezoek aan Keulen trok, van de
geestdrift in Den Haag. in Utrecht, in Hilversum.
Een eerecompagnie van Boeren te voet en te
Van de trap gevallen
paard had hem hier ontvangen. Het waren geen
In een woning In de Kattenburgerdwarsstraat echte Transvaalsche of Vrijstaatsche boeren,
zij waren tenslotte van denzelfden stam,
is een 83-jarige vrouw in het donker van de maai
zij
droegen
voor deze gelegenheid hetzelfde kleed
een
knie-fractuur
daarbij
Zij
liep
trap gevallen,
zij hadden dezelfde hartelijke geestdrift. Het
en eenige ontvellingen op en werd door den en
werd een feestelijke tocht met
luide toejuiG.G.D. naar het Binnengasthuis gebracht.
chingen en in zijn rijtuig glimlachte de President en hij wuifde vriendelijk met zijn hoed.
Hij werd op het oude raadhuis aan den Kerkbrink ontvangen en toegesproken door den Burgemeester. Happé heeft er de foto's van in da
Ook het tweede optreden van de Pausins in huiskamer hangen: het plein overvol van juide Apollohal leverde een buitengewoon succes chende en zwaaiende rr.enschen.
Daarna kwam de rust. Villa Casa Cara op den
op, want ook nu klaterde het applaus van de
talrijke toeschouwers telkenmale op bij de ver- Trompenberg werd zijn verblijfplaats voor dezen
eersten winter in Europa. Den volgenden winter
richtingen van het Weensche paar, dat verschilbracht hij in de Riviera door en dien zomer
lende toegiften moest geven.
De ijshockeywedstrijd ging ditmaal tusschen woonde hij aan de Maliebaan in Utrecht. Maar
de ploeg van de A.IJ.H.C. en een combinatie den zomer daarop was hij weer in Hilversum
van de Ijsvogels en de H.H.IJ.C. Het feit dat terug. Hij woonde toen aan den Hoogen- Naarderweg, waar Happé een huis had laten indeze plaatste ploeg slechts met het kleinst movoor
de
richten.
winnen,
te
pleit
verschil
wist
gelijke
Die eerste aankomst, dat is nu binnenkort
kracht van de Amsterdammers. De strijd was
veertig jaren geleden. Veertig jaar, sinds de
zeer fel en hierdoor kwam het samenspel dikHUversummers hem .ergens konden treffen op
wijls in het gedrang.
op een rijtoer. ledereen
Spanning was er genoeg, want ondanks het een rustige wandeling,
kende
den
ouden
President
en iedereen droeg
ploeg
verschillende
gecombineerde
de
feit, dat
een
warm
hart
toe
en
hem en altijd
groette
de
hem
bekende spelers in de gelederen had, ieten
vriendelijk wuifde hij terug met zijn hoed.
Amsterdammers zich hierdoor volstrekt niet intimideeren. Van het begin af wierpen zij zich
En deze vriendelijke man was de onverzetmet een geweldig élan in den strijd en Taconis
voor de vrijheid van zijn land
en Klotz hadden hun handen vol aan de eerste telijke vechter
en even kalm als hij ooit een lid van zijn duim
voorhoede van de A.IJ.H.C, waarin vooral Lammers zeer goede dingen deed. Toch slaagae de had afgehakt, om een gevaarlijke infectie te
combinatie er in reeds in het eerste kwartier bezweren, droeg hij den schier ondragelijken
een 2—o voorsprong te nemen. Het eerste doeleen leven in baljingschap en de pün.
punt ontstond uit een snellen aanval, welken last van
in knechtschap te weten, zonder hulp
zijn
gedie
weer
de
land
Heeswijk.
Van
Klotz leidde en
vaarlijke man in de voorhoede was, met een te kunnen bieden. Hij had de sympathie van
uitstekend schot besloot Het tweede doelpunt het volk, waar hij kwam
het Pransche bewas aan uitstekend werk van Van der Stok te schimpte de Engelsche hebzucht en het Duitdanken, die na eerst een zeer hard schot gelost
portret vart
te hebben, de van Van Os terugspringende puck sche maakte spuwbakjes met het
hielden
regeeringen
Chamberlatn
maar
de
het
doel
werkte.
ir.
Het tweede kwartier kenmerkte zich door een zich afzijdig, uit vrees de politieke spanningen
overwicht van de A.IJ.H.C, die voortdurend al te zeer te verhoogen. In Mei 1902 maakte de
voor het doel van Fischer opereerde. De achtervrede van Vereeniging voorgoed een einde aan
speler Schetters steunde zijn voorhoede uitsteLammers
de onafhankelijkheid der Boeren.
kend en na een goeden aanval scoorde
het eerste doelpunt. Dit vergrootte het enthousiasme van de Amsterdammers nog meer en
even later bracht Vaal met een keurig schot de
Wie dit bord
WKgSBHBBEHF
partijen op geleken voet.
voor Ik * zJ t
In het derde kwartier gingen de partijen volmoet éxtri
komen tegen elkaar op. De beide doelverdedigers
Jg
voorzichtig
kregen verschillende harde schoten te verwerM
zijn, want h(j
ken. Het was Van Heeswyk, die een snelle doorbraak besloot met een hard schot, waardoor de
nadert 'n voorcombinatie weer de leiding kreeg. Ondanks felle
rangsweg (óók
st»
aanvallen slaagden de Amsterdammers er niet
•»**
*«rke*f
jTg%.
meer in den gelijkmaker te scoren. Met dit revort rtnks late*
sultaat kan de jeugdige Amsterdamsen*: ploeg
zeer tevreden ziin.
,
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Kiest dus den kortsten

B

.'"jüÉKXMiin
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betreedt die ook voor
snelverkeer bestemd is
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examens
—

de politie, alhier, werd door
den heer v. K. uit Voorburg aangifte gedaan
van diefstal van een reserve-autoband.

—

UIT AMSTERDAM

een voordracht van den heer B. v. d. Heyden,
van <de C. M. C. inzake de
standaardisatie van de melk, de uitbetaling der
melkgelden en de wenschelijkheid tot het stichten van contróle-vereenigingen en het bestuurs- dergaan.
voorstel om den heer S. Langeveld uit Nieuwendam tot eere-lid van den kring Amsterdam te
benoemen.
Academische

Bij

toch

in de bevorderingskansen van
het machinepersoneel, een regeling voorgesteld,
ongeveer neerkomende op het vplgende:
Voor leerlingen-machinist, die ten minste 20
dienstjaren hebben, wordt de mogelijkheid ge-

van bevordering
tot ondermachinist'
opend
Hierbij zijn 354 man betrokken. Voorts zal het
machinistenkader zoodanig worden gewijzigd,
dat 200 ondermachinisten zullen kunnen worden
bevorderd tot machinist. Deze bevorderingen
zullen echter geschieden op voorwaarde, dat de
werkzaamheden geenerlei wijziging zullen on-

ver-

anderszins

7 uur bleek het defect verholpen en kon een
ieder het zoo zeer begeerde licht weder aanknippen en haastig voor verduistering zorgen.

mede-nymfen

Naar wij vernemen heeft de directie der Ned.
nadat door den Personeelraaü
Spoorwegen,

Leidschen-

zoodat de
Leidschendammers
ach
niet
behoefden te
haasten voor verduistering te zorgen. Te ruim

—

Bevordering machinepersoneel
bij de N.S.
meermalen stappen waren gedaan om verbete-

adj.-directeur

—

Zonder licht
Gisterenavond is
dam gedurende ruim een uur van
stoken geweest. Door een defect of
was
de
stroomtoevoer verbroken,

(Berichten reeds geplaatst in een
deel van onze vorige oplaag)

ring te krijgen

Diefstal
Gisternacht zijn de heeren langvingers hier wederom in actie geweest en hebben bij den heer K. aan den Veurschen Straatweg een roeiboot en een paar schoenen
ontvreemd. De politie stelt een onderzoek in.

De A.R.K.A., afdeeling Voorburg,
A.R.K.A.
Leidschendam en omstreken, zal op Woensdag
18 December a.s.. des avonds te 7.30 uur, een
Bestrijding t.b.c. rundvee.
Donderdagmorledenvergadering houden in café
bestrijding
algemeene
tot
der
gen hield de vereeniging
t.b.c. onder het rundvee „Verbetering zij ons Vronesteijn.

te toetsen.

.

M

contributie moeten betalen.
Door den heer ir. Ausems van de C.M.C,
werd hierna een lezing gehouden over „De bestrijding van t.b.c. onder het rundvee".
Bij de rondvraag werd er door de vergadering
by de C.M.C, op aangedrongen, op de markten
in deze omgeving een plaats beschikbaar te
krijgen voor t.b.c.-vry vee.

Diefstal

openen,

jjisS'

De arm van een
fletser is geen tooventaf: vóór het
veranderen van
richting moet hij
ïich ervan overtulgen of de ma
noeuvre VEILIG
volvoerd xal kun-

vastgestelde

Damcompetitie

komst
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