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een Lockheed-toestel van de K.N.1.L.M., dat den
dien.st van de verongelukte PK-AFO zal overnemen. Gezagvoerder van dit toestel is de heer
Revers. Met het toestel vliegen mede de leden
van den technischen dienst van de K.N.I.L.M.
die vcor de berging* van het toestel zorg zullen
dragen, en de commissie van onderzoek, bestaan,
de int de heeren Van Midden. Var. Rijn. Van Galen Last- De heer I3ertsch. het hoofd van de bui.
tenlijnen • 111 de K.N.1.L.M.. vliegt eveneens naar
Bali n:ee. H'.t i.ockhivd.toestel zal ook de post
van de PK AFO. indien deze wordt vrijgegeven,
overnemen en dan raar Australië vliegen
Omtrent de omgekomen passagiers van de PK.
AFO wordt gemeld, dat de heer Harper afkomstig was uit Singapore, de heeren Johnston en
Kanji uit Calrutta en de heer Learayd uit Lon.
der..
Ken gedeelte var. de post en de vracht, welke
het verongelukte toestel vervoerde, kon worden
geborgen
De ramp van de PK—AFO werd te Batavia
bekend door een telefonische mededeeling uit
aan
Ba li
den vertegenwoordiger van de
K.N.I.L.M Deze waarschuwde
ten spoedigste
de autoriteiten en den technischen dienst.
geven
geen
De votfrloopige bijzonderheden
aanduiding van de oorzaak van de ramp, welke mogelijk niet kan worden nagegaan

Bekwame bemanning

opgestegen.

Omgekomen door de koude.
22 Januari (United Press). Er worden geacht circa achthonderd dooden te zijn gevallen gedurende de hevige koudegolf der laatste
drie dagen. Op straat werden vijfhonderd dooden
gevonden en verwijderd; de meesten waren kin
deren.
NEW-YORK, (D.N.8.). Het aantal menschen.
dat tijdens de koudegolf van de vorige week in
Amerika om het leven is gekomen, bedraagt volgens de jongste berichten 150. De ongewoon
scherpe vorst heeft aan de boomgaarden in de
zuileHke staten groote sc .ade berokkend.
SJANGHAI,

Vijftien graden middagvorst
Rookend water.

Wat niet zoo heel dikwijls gebeurt, is vandaag
voorgekomen. De temperatuur, die vanmorgen
op inspectie.
om 8 uur rond 10 graden vorst bedroeg, ging
met het opkomen \an de zon niet stijgen, maar
Prin3 Bernhard heeft vandaag namens H. M
nog meer dalen. Deze daling ging vrij snel.
Koningin,
vergezeld
de
van zijn waarnemenden
adjudant luitenant-kolonel H. J. Phaff, een beOm half twaalf vanmorgen noteerde men in
Rotterdam 14 graden Celsius vorst. Nog zakte
zoek gebracht aan een gedeelte van het westhet kwik. Om 1 uur vanmiddag hadden we 15 front van de vesting Holland.
graden vorst. Dit was het laagste punt. Om 2 uur
was het lets minder koud
14.6 graad vorst.'
Deze sterke afkoeling moet op rekening worden
geschreven van de plotseling helder wordende
lucht na een kleine sneeuwbui omstreeks 0 uur.

Prins Bernhard

MARCONIST
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ENDEj

zoodat de romp openkwam en de post gedeelte,
lijk uit het toestel viel en kort daarop aanspoelde.
De K.N.I.L.M. zal zoo spoedig
mogeiyk een
nieuwe Lockheed bestellen
De marine te Soerabaja verklaarde zich onmiddellijk bereid hulp te verleenen. indien deze
door middel van een watervliegtuig voor de berging noodig mocht blijken.

Dit nummer bestaat uit 18 pagina's

Deelneming
telegrafische
De K.N.I.L.M. ontving tallooze
betuigingen van deelneming, o.a. van den algemeenen secretaris namens den landvoogd, van
den legercommandant, van het lid van den
Raad van Nederlandsch Indië den heer Visman,
van den directeur van het departement van Verkeer en Waterstaat ir. van Haeften.
van den
consul generaal van Nederland te Sydney, van
den raad van bestuur, directie en personeel van
de K.N.I.L.M. te Amsterdam.

Duitsch vliegtuig passeert
ons land van oost naar west.

—

62e Jaargang

—

No. 18.965

De regeeringspersdienst meldt:
Zaterdagmorgen omstreeks kwart voor elf is op
hoogte hij Nijmegen een vliegtuig van
Duitsche nationaliteit onze grens gepasseerd. Dit
vliegtuig
vervolgens hoven Gelderland,
werd
Utrecht en Zuiil Holland waargenomen. Omstreeks kwart over 11 bevond het zich boven
Haag. Eenige patrouilles jachtvliegtuigen
Hen

Schepen getorpedeerd.
De bemanning van het Noorsche s.s. Notos, die
gisteren in een noordelijke haven is aangekomen,
heeft gemeld, dat een duikboot Zaterdag bniten
St. Hildn is aangevallen. Een luide ontploffing
werd gehoord en men zag een dikke rook opstijgen %an de duikboot, die daarop verdween. Men
had den indruk, dat de boot 'ellicht gezonken is.
Onmiddellijk nadat een dikke rookzuil uit U<;
richting van de duikboot opgestegen was. zagen
cl. mannen een torpedo dicht langs hun schip
gaan. De duikboot werd niet weergezien. De uit
30 koppen bestaande bemanning zette de reddingboot uit, maar keerde naar het schip terug, toen
zij constateerde, dat de duikboot verdwenen was.
I)e overlevenden van het Zweedsche stoomschip
Pajala, dat Vrijdag ter hoogte van de Hebriden
door een dnikboot zonder waarschuwing tot zinken werd gebracht, hebben verklaard, dat een
Britsch oorlogsschip twee granaten op de duikboot
heeft afgeschoten. Zij hadden de overtuiging, dat
de tweede granaat de duikboot had getroffen.

De kapitein en de uit 35 koppen bestaande bemanning van de Pajala zijn gisteravond in een
aan land gebracht. Zij waren
gered door een Britsch oorlogsschip, na bijna tw«*e
uren in de reddingbooten te hebben doorgebracht.
De kapitein vertelde, dat zijn schip zich aan de
noordwest-kust van Schotland bevond, toen een
duikboot aan de oppervlakte verscheen. Zij bevond zich op eenlgen afstand, maar de Zweedsche
vlag, welke aan den zijkant was geschilderd, was
verlicht en duidelijk zichtbaar. De duikboot dook
onder en zonder eenige waarschuwing werd de
Pajala eenige minuten later door een torpedo getroffen. Het schip zonk in 35 minuten. De duikboot verscheen weer, maar gaf zich in het geheel
geen moeite de bemanning te hulp te komen, die
echter in staat was zich in de reddingbooten m
veiligheid te brengen. Een lid der bemanning
werd bij het veria ben van het schip gekwetst. De
kapitein zeide nog, dat het oorlogsschip de duikboot reeds vroeger op den dag had waargenomen
en aangevallen.
Een Spaansche treiler heeft te La Corona 26
opvarenden aan land gezet van het Canadeescne
vrachtschip Refeer, die opgepikt werden ter
hoogte van kaap Finisterre. Volgens de verklaringen der schipbreukelingen kwam de Refeer van
Halfa en was zij op weg naar Glasgow. In den
Atlantische Oceaan werd zij aangehouden door
een Duitsche duikboot en werd de lading onderzocht. De bemanning en de passagiers kregen bevel het schip te verlaten, dat onmiddellijk daarna tot zinken werd gebracht. Alle sc'nipbreuueljngen zijn Denen, behalve een Braziliaan en een
Engolschman.
Sohotsche haven

groole

De mecanicien Van 't Riet stond Bekend als
een bijzonder nauwkeurig man, gezagvoerder
SchoU heelt in zijn langdurige vliegersloopbaan
meermalen blijk gegeven onder alle omstandigzijn opgestegen.
heden de uiterste kalmte en zorgvuldigheid in
Bij de Duitsche regeering is tegen deze schenacht te nemen.
De heer Van 't Riet dankt zijn levensbehoud
ding van ons rechtsgebied geprotesteerd.
geslin.
uit
het
toestel
werd
hij
aan het feit. dat
gerd en op een zandplaat viel Volgens de eerZijn
ste berichten is zijn toestand bevredigend
echtgenoote is met het hulpvliegtuig naar Bali
ertrokken.
De heer ,J. J. Schoft stond overal als een uitnemend piloot hekend. Meermalen heeft hij dit bewezen. doch wel het meest kenmerkende staaltje van zijn bekwaamheid nis vlieger was een
noodlanding in het oerwoud van midden Sumatra
in 1029.
Op 'n Zaterdag was Schott uit Batavia vertrokken als gezagvoerder van het K.N I.L M -vliegtuig
voor de verbinding Batavia—Medan. Boven Sumatra's onmetelijke oerwouden kreeg de machiFr was gisteren geen vegen mogelijk tegen de
ne motorstoring en Schott het de passagiers meegestadig neervallende sneeuw. Daarom is er op
deden. dat hij genoodzaakt was een noodlanding
te maken.
andere manier van de wintersport genoten. In de
Een dergelijke landing in de oerwouden is wel heuvelachtige deelen van ons land kwamen de
een van de moeilijkste opgaven, waarvoor een piskiloopers te voorschijn en waar geen hellingen
loot kan worden gesteld. Schott wist echter een
plekje te ontdekken, een kaal stukje grond naast zijn fungeerden auto's als trekpaard.
een rivier, waar maar juist voldoende ruimte zou
Op verscheidene plaatsen z.itten de rivieren
zijn om zijn machine neer te zetten. Dit gelukte vast en wanneer de vorst aanhoudt, zullen spoezoo goed, dat de passagiers, die zich al op een hedig
evenals in den strengen winter van 1029
vigen schok hadden voorbereid, na de landing
de voertuigen weer hun weg over het ijs kunuitriepen: Is dat nu alles!
Vliegers, die daarna de situatie bij het terrein
nen nemen op de plaatsen, waar de ponten tot
van de noodlanding opnamen, verklaarden vol- stilliggen zijn
gedoemd.
mondig dat deze landing een waar meesterstukje
was geweest.
Hot knik In <lon thermometer komt niet uit
In het hulpvliegtulg zijn te Soerabaja nog het gehied van strenge vorst. Te Rotterdam vroor
twee passagiers opgenomen, onder wie
de pi- het vanmorgen 0111 acht imr nog 10 gratiën Celloot De Graaf, die .naar Bali meevliegen.
sius. waarbij het merkwaardig genoeg nog wat
Oorzaak onbekend sneeuwde. Het vooruitzicht is echter, dat de
hemel zal opklaren en de zon haar invloed zal
De weersomstandigheden waren niet ongun. doen gelden, evenwel niet
voldoende om de vorst
Fiig, aldus de ontvangen rapporten, zoodat ook
geheel tc verdrijven.
daaraan het ongeluk niet kan worden toegeschreven.
gezagK.N.l.l.M.kringen en vele anderen,
voerder Schott kenden, betreuren diep zijn
Het zware ijs in de Merwede heeft zich voor
heengaan Hij
een uitstekend vlieger.
De slag is bijzonder
Gorinchem vastgezet De overtocht voor hen. die
groot cn onverwacht,
daar dit hel eerste noodlottige ongeval is. dat niet te voet durven, geschiedde Zaterdag niet de
ijsvlet, bediend door personeel van het gemeenteeen toestel van de K.N.I.L.M. overkomt.
veer, meldt onze correspomient te Gorinchem.
Bij het neerkomen van het vliegtuig in zee
Zondag werd niet meer met de vlet overgestosloeg het voorste gedeelte van het toestel af. ken: toen liepen velen op eigen risico over het ys.
zoodat zich langzamerhand een pad naar Sleeuwijk vormde. Velen, die over moesten, waren
WEERVERWACHTING
daarmee geholpen, maar ook gingen honderden
anderen voor pleizier naar den overkant. Vooral
De Bilt seint:
de |eugd had daardoor een echten ijs-Zondag.
Verwachting geldig van hedenavond tot
De overtocht bij het pontveer (irebbe.Opht us.
morgenavond ongeveer 19 uur
den, ten oosten van Khenen. is voor personenAanvankelijk plaatselijk zeer strenge, la.
auto's mogelijk over het ijster tot matig of licht afnemende
vorst;
half bewolkt tot betrokken; nu en dan
zit vast
sneeuw; zwakke
tot matigen, in
het
tijdelijk krachtige N'oordooste.
Noorden
Zondagavond tuschen acht en negen uur is ook
lijke tot Noordelijken of Noordwestede Waal voor Beuningen vast gaan zitten. Voor
Iijken wind.
Nijmegen was de rivier voor negen-tiende met lis
Ontv. 22 Jan. n uur 25 v.m. Attentiesein
bedekt.
neer.
Zondagmiddag omstreeks vijf uur heeft de Waal
voor Tlel zich vastgezet. Aangenomen wordt, dat
\
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regeeringspersdienst meldt:
Vanmiddag hebben zich op groote hoogte vreemde vliegtnigen tan onbekende nationaliteit van
oost naar west over ons land bewogen en zijn het
laatst tusschen Rotterdam en Den Haag gesignaleerd.
Onze lnchtdoelartlllerie heeft ze onder vnur genomen en Xederlandsche i Uegtuigpatronilles zijn

—

Gedood zijn van do bemanning de eerste piloot
J. J. Schott, de tweede piloot 1). H. Janzoo, de
jnnrconist
A. von Ende; van de passagiers de
hoeren Harper, Johnslon, Kanji, Learajd en de
echtgonoote van den K.N.1.L.M.-vertegenwoordiger te Sjdney, mevr. Mijnlieff.

Het grootste gedeelte van het wrak van het

PER NUMMER

Dinsdagavond weer VREEMDE VLIEGTUIGEN AANVALLEN OP
BOVEN ZUID HOLLAND.
met verlof!
DUIKBOOTEN.
De regeeringspersdienst meldt:
De
Xederlandsche regeering acht den
aangenomen,
toestand thans zoo, dat
dat daarin geen onverwachte verandering
ten ongnnste ontstaat
met ingang van
Woensdag 24 Januari opnieuw periodieke
verloven kunnen worden verleend.
Het vertrek van de eerste verlofgangers
is bepaald op Dingdag 2.1 .lannari na den
datum kan niet \roeger
dienst.
Drze
worden gesteld om verkeerstechnische redenen.

Zondag is kort 11a den start van het
eiland Bali het K.N.1.L.M.-vliegtuig
PK—AFO, dat op weg was van Batavia naar Australië, in zee gestort. Acht
inzittenden zijn omgekomen, onder wie
drie leden van de bemanning en vijf
passagiers. De mecanicien Van 't Riet
werd gewond.

vliegtuig is op het strand getrokken. Daarin zijn
geen lijken aangetroffen.
Om kwart voor twaalf vertrok van Tjililitan

ct.

Nieuwsblad
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GEZAGVOERDER
J. SCHOTT t

5
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Acht inzittenden

De PK-AFO is bij Diimbaran in zee gestort. De
heer Van 't Riet heeft een dubbele beenbreuk op.
geloopen, seint Aneta.
Tot dusver zijn de stoffelijke overschotten ge.
borgen van den gezagvoerder en twee der passagiers, zoodat nog vijf personen worden vermist

STADSEDITIE

Italiaansch schip in brand.
De 600 passagiers gered.

Wintersport in eigen land
IJsdammen in groote
rivieren.

—

de rivier gedurende de huidige vorstperiode wel
vast zal blijven zitten.
Sedert Zaterdag Is de rechtstreeksche verbinding met het land van Maas en Waal verbroken.
men
Door een pad over de Waal te leggen hoopt
deze verbinding te kunnen herstellen.

Wester Schelde vol drijfijs
heelt
De zware ijsgang op de W'cster Schelde
hinder
tot gevolg, dat de scheepvaart zeer veel
ondervindt. Het vele drijfijs. dat zich vooral "P
hel bovengedeelte der Wester Schelde hevlndt,
'is oorzaak dat de kettingen breken, waarmede
de bakens verankerd liggen, waardoor reeds
verscheidene boeien op drift zijn geraakt, «-en
uent.
betonnlngsvaartuig
heeft reeds
boeien in de haven van Tern-nzen blnnenge.

Op de rivier heeft zich vanmorgen ook het merkwaardig verschijnsel van „rookend water" voorgedaan.
In de Koningshavén trokken wolken damp over
de wateroppervlakte, zooals de jotcx laat zien.
Door de plotseling sterke afkoeling komt
dan
warmte, die altijd nog in het ondergekoelde water aanwezig is, vrij. Deze veroorzaakt dan het
z.g. rookend water.

ANTWOORD AAN CHURCHILL:

NEDERLAND
BLIJFT
NEUTRAAL.

—

IJammen

Waal

bracht.
Vooral in de bochten ondervinden de schepen
veel moeilykheden. daar liet samengepakte 'Os
zoo'n hevigen druk op de schepen uitoefent,
dat zij uit den koers worden gedreven. Ver.
scheidene zeebooten zijn reeds op een zandmeldt
bank omhooggeloopen en blijven zitten,
onze correspondent in Terneuzen. Tol dusver
zijn deze booten zonder sleepbcothulp vlolgikomen, daar zij zich niet in een moeilijke do.
sltie bevonden.
Dit geldt echter niet voor het nabij Walsoorden omhooggevaren Japanscho ss. Tazima Maru.
Du schip verkeerde Zondag in gevaarlijke omstan
digheden. Om breken te voorkomen, achtte men
hei noodzakelijk een deel der lading ie loss.-n.
Het is echter voor lichters ondoenlijk langszij te
komen.
Dc- binnenvaart op het bovengedeelte der
Wester Schelde ligt stil. terwijl de passagiersdiensten van den provincialen
gestaakt zijn met ui'zonderlng van den dienst
Vlissingen—Terneuzen. daar dit traject nog vrij
goed te bevaren is.
Indien de vorst echter blijft aanhouden zal
ook deze dienst moeten worden geslaakt, waardoor Zeeuwsch.Vlaanderen
land zal zijn geïsoleerd.

Flakkee

van

overig

nog te

Neder-

bereiken

veervc-rWnding
Goeree Overflakkee
De
Noord Brabant tusschen de veerhavens van Din.
welke
door een
Ooltgensplaat,
sleeptelsas en
boot ijsvrij worden gehouden, wordt regelmatig
onderhouden met twee ook voor vrachtautovervoer ingerichte groote veerboolen.

—

De laatste rede van den Kngelschen minister
van Marine, Churclllll. waarbij hij de neutrale
statui tot den strijd '.egen Duitsrhland heeft op.
geroepen en'hij de voornaamste onzijdige staten
om Duitschland verweet, voor liuitschland te
bukken, heeft natuurlijk ook de aandacht van de
Nederlandsehe regeering getrokken. Onze regeo.
ring /al zich echter niet >-an haar beproefde neutraliteitspolitiek laten afleiden en zelfs heeft de
recente uitlnting van ('hurc hill het ongewilde hc.
wijs geleverd, dat Nederland een goeden koers
v.iart. Want ook van Dultsche zijde
is immers
het verwijt gehoord, dat .Nederland
tegenover
Kngeland een te onderdanige houding aanneemt.

Op het Italiaansclie s.s. Orazio
(11.669 ton) onderweg van Genua naar
Valparaiso is gistermorgen op 60 mijl
Bareelona brand uitgebroken.
van
5.0.5.-seinen werden uitgezonden aan
alle in de nabijheid varende schepen,
waarin medegedeeld werd, dat de reddingbooten met de passagiers "waren
neergelaten. Onmiddellijk na ontvangst
van deze seinen zijn twee Fransche torpedobootjagers naar de plaats des onheils gezonden om de schipbreukelingen op te pikken.
Ook een Italiaansclie stoomer begaf
zich naar het brandende schip om luilp
te verleenen. De 600 passagiers konden
worden gered. Enkele vrachtschepen
verleenden daarbij eveneens hun medewerking. De torpedobootjagers kregen
opdracht naar Marseille op te stoomen.
De Orazio schijnt zeer zwaar beschadigd te zijn.
Sommige berichten zeggen zelfs, dat het schip
verloren is. Het lot van de bemanning ls nog niet
bekend. Er is echter bericht, dat zich aan boord
van het schip geen ongelukken hebben voorgedaan.

De Orazio was uit Genua naar Zuid-Amerika
vertrokken Aan boo-d bevond zich ook- een Italiaansche militaire luchtvaartmiss.e, die op weg
was naar Bolivia. Verder waren onder de passagiers ie nieuwe Italiaansche gezant voor Panama.
Renato Silencl en de Zwitsersehe consul-generaal
in Ecuador, Osterwalder

Een en ander is een aanwijzing, dat ons land
zich strikt neutraal tegenover beide oorlogvoerende partijen gedraagt, aldus vernam onze
in regeeringskringen.
Haagscho correspondent
In Russisch zuid-Polen zijn Duitschors opgeEn wat Churchills oproep tót deelnemen aan den
doken.
oorlog betreft staat onze regeering op het stand- Italië steeds anti-Russischer.
Ie Blad, pag. 2.
punt. dat de meeste kleine neutrale mogendheDe Paus acht de vredeskanscn verminderd.
den. waarbij ook Nederland behoort, zich steeds
Ie Blad. pag 3.
buiten üe Europeesche nolitiek hebben gehouden Rede van Cliurcliill, o.a. over de neutralen.
2e Blad. pag. 1.
verantwoordelijk
geniet
kunr.cn
worden
en dus
Uitgeputte Zweerlsrhe schipbreukelingen te
steld voor den huidigen oorlogstoestand.
Amsterdam binnengebracht.
üe oplossing
van de alles overheerschende
3e Blad. pag 1.
schaatsenrijders te Oslo. Sterker
Xoorsche
geschillen
is steeds een zaak van de
Euroueesche
dan de buitenland s. Bescheiden plnntsei.
groote mogendheden geweest, waarbij de mee.
jten in het eindklassevoor onze land'
ment.
ring van de kleine staten weinig gewicht in de
4e Blad, pag. 3
schaal legt.
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3000 Russische bommen
suisden omlaag.

Italië duldt geen

expansie van Rusland
op

Duidelijke taal,
van Gayda.

Abo had het meest te verduren.
—

Sinds het uitbreken van den oorlog heeft Abo
nu reeds 30 luchtaanvallen ondergaan. Het
schijnt, dat de Russen met deze aanvallen de
verbindingen met de zee willen afsnijden. Tal
van huizen zijn tot den grond toe afgebrand. Een
Russisch vliegtuig is omlaaggeschoten. Een groot
aantal personen Is zonder onderdak bij een temperatuur van 4S gr. vorst. Verscheiden bommen
zijn neergekomen op een kraaminrichting, waar
zij zelfs doordrongen tot de schuilkelders, waar
zich jonge moeders met haar pasgeboren kindertjes bevonden. In de stad zijn SOO gebouwen onbewoonbaar.
Zondag is te Helsinki viermaal luchtalarm gemaakt.
Volgens de laatste berichten was de Zaterdag
door de Russische luchtmacht ontplooide bedrijvigheid de grootste sedert het begin van den oorlog. De Russische vliegers hebben allerlei objectieven zonder eenig militair belang gebombardeerd en met mitrailleurs beschoten. In het zuiden, het zuidwesten, het centrum en in verscheiden gebieden in het noorden hebben zij de bevolking aangevallen en zelfs verscheiden ziekenhuizen.
In weerwil van de talrijke bommen zouden tot
dusver slechts drie dooden en 35 gewonden gevallen zijn.

Een tweede Suomussalmi?
Volgens te Londen ontvangen berichten is zrer
bitter, gestreden aan het front van Salla, waar de
Russen twee divisies, bestaande uit ongeveer
43.000 man uitgelezen troepen, tot hun beschikking hebben. Eén van deze divisies zon door Finsche patrouilles in den val zijn gelokt en aan alle
kanten zijn afgesneden. De Russen trekken terug
naar versterkte linies, waar zij zullen trachten
hun troepen weer te verzamelen. In Stockholm
gelooft men, dat een Finsche overwinning, nog
grooter dan de zege bij Suomussalmi, op handen
is. Langs den grooten weg van Salla naar de Russische grens gaan de Russen voort, terug te trokken in grooter haast dan verwacht kon worden.
Rondom Miirkijiirvi, teil zuidwesten van Salla,
zijn Oekralnsche regimenten In den strijd geweest. De gevechten daar zijn zeer verwoed geweest en men verwacht spoedig de definitieve beslissing.
In het gebied .van Petsamo. in het noorden, ligt
de Finsche linie nog bulten Hojenjarvi. Er
heerscht slechts geringe artlllenebedlijvigheid.
Felle schermutselingen doen zich echter veelvuldig voor. Er wordt nog steeds nieuw materiaal
uit Moermansk gezonden naar de ijsvrije haven
van Liinahamari.
De Finnen hebben een nieuwe fAbcssijnsche!)
manier ontdekt in de bestrijding van de Russische
tankaanvallen. Een paar Finsche soldaten komen
plotseling alt de bossclien te voorschijn. Zij naderen dc tank van de blinde zijde en beklimmen
deze. Daarna trachten zij het luik van den geschutstoren open te maken. Tenslotte gelukt hun
dit, waarna zij een handgranaat naar
binnen
werpen, zoodat dc inzittenden van de tank worgedood.
den
In Karelië is de dag van Zondag bijzonder be-

wogen geweest. Schoten der Russische artillerie

vooraf aan verscheiden tegenaanvallen
tegen Finsche posten. Bij eenige aanvallen werd
gebruik gemaakt van gevechtswagens. Zonder
moeilijkheden werden alle aanvallen afgeslagen.
gingen

Volgens in Tallinn ontvangen berichten zullen
dc officieren van de 44ste Russische divisie, die
bij Suomussalmi gedecimeerd werd, voorzoover
zij de nederlaag overleefd hebben, worden gefusilleerd, omdat zij den Finnen kostbaar oorlogsmateriaal achtergelaten hebben.
Voorts meldt men, dat de Russische autoriteiten
Finsche krijgsgcvangi-nen met uiterste gestrengheid behandelen. Zij worden niet beschouwd als
krijgsgevangenen, maar als „vijanden des volks,
wit-gardisten en contra-rcvolutionnairen".

Dankbaarheid voor hulp
De

Flnsche

premier Ryti heeft

den Zweed-

DUITSCHERS VAN JAPANSCH
SCHIP GEHAALD.
Eenheden van de Brltsche vloot in China hebben de Duitsche passagiers van het Japansche
e.s. Asama Maroe, wier leeftijd hen voor den
militairen dienst in aanmerking deed komen, van
boord gehaald.
De kaptitein van de Asama Maroe heeft volgens een D.15.8.-bericht uit Tokio bij aankomst
te Yokohama verklaard, dat zijn schip op den
Stille Oceaan door een Brltschen kruiser was
aangehouden. De lSngelschen hadden het schip
doorzocht en 21 Duitsche zeelieden van boord
gehaald. In totaal waren 51 Duitschers aan boord,
hoofdzakelijk kooplieden, die door de Engelschen
niet werden meegenomen.

o. a.
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Wat bespraken Gafencoe en Markowitsj
zich geplaatst zien, zoo zegt men ook hier, Is de
vraag öf de Balkan onder Mussolini's leiding M|
door het Ituliaansche plan om een serie
\an blldterialc pacten te accepteeien Of dat meg
op I-:ii~la 11 (I zal steunen In overeenstemming niet
liet Zwarte Zee-pact van het Krrmlin öf dat nieu
een formatie zal moeten zoeken van kleine
naties, zuoals onlangs door .loego.Slavië's vice.
premier .Matsjek werd bepleit.

„Agenda der vergadering"
zegt men officieel.

komen,

Maar Balkanhoofdsteden gissen
naar dieper gronden.

In Joego-Slavische kringen, zoo teekent
men
hierbij aan, blijft onzekerheid bestaan betreffend»
de doeleinden van Italië aan de oostkust van dé
Hot onderhoud. «Int dc Roemeensehe minister Adriatische kust;
men vreest n.l. dat de Italiaan!
van buitenlandsche zaken Zaterdag In de Roe. sche aspiraties zich nog over Dalmatië uitstrek,
meeiieche grensstad Tiniisoara niet zijn Joego-Slnken. Bovendien is de uitgesproken anti-sowjet
vlschen collega heeft gehad, trekt in den Balkan houding
hoewel die in regeeringgkringen te
Belgrado wordt gedoeld
verre van populair
sterk de aandacht. Men gist en meent meer te
onder verschillende groepen van Servische boe.
«eten dan over dc bijeenkomst gepubliceerd Is. ren. die gedurende vier generaties
gewend zijn
In welingelichte kringen zegt riicii in ieder ge. Rusland, als hun natuurlijke beschermer te beval, dat het belang van de ontmoeting grooter schouwen Roemenie ziet bovendien In Mussollnl
de voornaamste voorstander voor de revisionnis.
Is dan het officleclc communiqué laat voorkotifche eischen van Hongarije en zal hoogste aar.
men.
sciiijnlijk ietwat huiverig zijn den Duce tot op.
Dat officicele communiqué uit Boekarest deelt persten rechter in zuid oost.Europa te bevorde.
mede. dat Gafencoe een ontmoeting heeft geha'J ren.
Al deze overwegingen zijn natuurlijk zuiver
Joego-Slavlschen minister van buitenmet den
landsche zaken Markowitsj, teneinde de agenda theoretisch en bieden geen enkel houvast zoo.
lang men r.iet weet waarover de ministers ge.
te regelen van de bijeenkomst van den permasproken hebben. Intusschen ge en de bescho'jnenten raad der Balkanenlente, die in begin Februari te Belgrado gehouden zal worden. Vrijwel wingen een blik op de moeilijkheden, die de ver.
gelijktijdig hiermee deelde mei. echter reeds uit gadering van de Balkan-entente te wachten
Boekarest mee. dat zij ook ~den algemeenen instaan.
ternationalen polltleken toestand hebben bestudeerd". In politieke kringen gelooft men, dat de
beide ministers het op alle punten eens zijn geworden.

schen
industrieelen een telegram gezonden,
waarin hij hun dank zegt voor de 62.000 kronen. die zij Finland hebben geschonken. Hieraan voegt hij toe:
Wij hopen tot een gunstige oplossing van
het huidige conflict te komen. Diep getroffen
nemen wij uw gave in ontvangst.

Een der diplomatieke correspondenten van de
Snndaj Times verklaai-t, van uiterst bevoegde zijde te vernemen, dat de Italiaansclie regeering zich zeer onlangs tot de Duitsche regeering
heeft gewend met de vraag, hoe de houding van
De Finsche generale staf heeft uitdrukking ge- Berlijn zou zijn nopens een mogelijke expansie
geven
aan zijn erkentelijkheid jegens de van Rusland op don Balkan.
De correspondent voegt hieraan toe, dat Italië
Zwccdsche vrijwillige vliegers. Er bestaat een
het volgons zijn inlichtingen, duidelijk heeft genauwe samenwerking tussehen de Zweedsche en
maakt, dat bot een dergelijke Russische penetrade PinscJie vliegers. De Zweedsche luchtstrijd- tie
niet zou kunnen dulden 011 zich zijn volledige
krachten
hebben talrijke verkenningsvluchten
vrijheid van handelen zou moeten voorbehouden
ten uitvoer gelegd en Russische colonnes gebomIngeval van bepaalde Russische bewegingen.
bardeerd. Vooral Is belangrijk, dat zij erin geDe vastbeslotenheid van Italië 0111 een expansie
slaagd zijn, in een «eek tijds zes Russische van het communisme in znld-oost-Europa te voor.
vliegtuigen te vernielen. De Zweedsche vlieger» komen, wordt bevestigd in een artikel, dat Gay dn
speciaal heeft geschreven
voor de finn da y
hebben den vijand spoedig groot respect ingeDispa t c h, waarin hij de houding van Italië
boezemd. Herhaalde malen hebben Russische
verklaart.
bombardementsvliegtuigen, wanneer de ZweedGayda zegt: Indien het coinniunlsme
mocht
Volgens goed Ingelichte bronnen te Helgrajaehttoestellen
sche
verschenen, rechtsomkeert trachten op te trekken naar de zones, welke van
Italië,
zal het d o zonden de ministers twee Koeuieensche doelgemaakt, al konden zij uit den aard niet raden, vitaal belang zijn voor Europa en
einden hebben besproken: ten eerste Roemenlë's
dat zij tegenover Zweedsche vrijwilligers stonfascisme weten, hoe te antwoorden.
verlangen een fonneele garantie van Jocgo-Sladen.
vlë te krijgen, dat dit land geen enkele overeenkomst met derden aangaat zonder medeweten
De Zweden beschikken over prachtig ingerichte kampen. Zij lijden geen ontberingen, zij krijvan Roemenië: ten tweede Roemenlë's wensch
gen uitstekende voeding en .goed logies. Sommiom Italiiianschen steun te verkrijgen voor het
gen hebben in den eersten tijd te lijden gehad
handhaven van de neutraliteit in den Balkan,
van het strenge klimaat, maar allen zijn er
Geen twijfel is meer mogelijk, aldus Havas.
zelfs indien dit betcekent, dat de Balkanlanden
geslaagd
passen.
ooctelijksnel in
zich aan te
over de aanwezigheid van Duitschers in
Dertig jonge Deensche vrijwilligers zijn naar Calicië. dat totdusver bezet was door de Russen. een soort bescherming van Italië zouden moeten
Finland vertrokken, zoo meldt Berlingske T Tit goede bron wordt vernomen, dat eenige honacceptccren.
Het opperbevel der Duitsche weermacht maakTide n d e. Volgens hetzelfde blad stijgt het derden Duitsche technici en instructeurs zijn aanaantal Deensche
Over het algemeen is men te Belgrado van te Zondag bekend:
vrijwilligers dagelijks. Velen gekomen In het gebied van Brohobycz, Stryj.
„Geen
gedaan
zij
meening,
waarschijnlijk
bijzondere gebeurtenissen".
hebben reeds dienst
in condat deze doeleinden
r.iet
in Denemarken.
Przemvsl en zelfs van Lemberg. waar
in vervulling zullen gaan. Italiaansche beschertact treden met de Russische spoorweg- e leserHet Zondagavond uitgegeven Fransche legerHet vreemdelingenlegioen, dat te .Helsinki ge. diensten. Poolsche uitgewekenen, die Zaterdagming zullen de drie andere leden van de Balkan, bericht
luidde:
entente niet accepteeren en l-ovendien zijn er
vormd werd, is thans gereed om naar het front nacht naar Roemeensch gebied zijn gegaan, ver„Een kalme dag aan het
geheele front".
geen tcckenen, die er op w ijzen, dat Italië een
gezonden te worden. Voor het oogenbllk bestaat klaarden met stelligheid, dat zich Duitsche solHet
Duitsche
gevechtswagens
dergelijk
beschermheerschap
legerbericht van Zaterdagavond
Duitsche
bevinden te
wenscht teaanvaarhet slechts uit één bataljon, maar men hoopt daten en
luidde:
Przemvsl en Lemberg Evenwel wordt de aanden.
er spoedig nog drie te kunnen vormen. Onder wezigheid van belangrijke contingenten geregelde
„Tusschen Moezel en het Paltser Woud is een
Te Boekarest ziet men in de ontmoeting
bevinden
tusschen Gafencoe en Markowitsi een voortzetverkeriingsafdeeling slaags geraakt met een
de legiocnsoldaten
zich Letten. LI. Duitsche troepen niet bevestigd.
ting
geheime
bespreking
verkenningsafdeeling, waarbij eenige
van
de
tusschen
Fransche
prins
tauers, EstLinders, Italianen, Hongaren, RoemeDe correspondent van de Times te Boekarest
krijgsgevangenen werden gemaakt.
Paul en koning Carol van verleden week. Intusnen, Frnnschen en Engelschen. Zondag zijn nog
meldt, dat vijftig Amerikanen, die gisteravond
schen zou de kwestie van de Hongaarsche terDe luchtmacht voerde verkenningsvluchten nit
dertig nienwe vrijwilligers ui* Estland aangekobij de Poolsch-Roenieensche grenr zijn aangeritoriale eif*chen ten opzichte van Roemenië via
men. Zij waren met een kleine boot, ter I komen. bevestigen, dat Duitsclie troep-n het den wig van verscheidene nota's tusschen Boehoven Groot BrittanniS en Frankrijk. Bij het bekarest,
aanvankelijk
Belgrado
geleid,
terwijl
door de
en Rome worden
zuidelijke gedeelte van het
het 40 graden vroor, de Finsche Golf overgestowaken van de grens is het tot luchtgevechten
Roemenië, zoo wordt verondersteld, niet van zijn
Russen bezette gebied van zuid-Polen zijn binnengekomen, waarbij een Duitsch vliegtuig boven
ken.
eenmaal ingenomen standpunt zal afwijken.
getrokken.
Fransch gebied verloren ging.
De
conservatieve afgevaardigde Adams zal
Ook te Boedapest toont men groote belaïig.
De correspondent van de Xews C h r o n i c 1 e •
Donderdag a.s. in het Britsche Lagerhuis tot
In den nacht van 19 op 20 Januari hebben
Chamberlain de vraag richten, of hij weet. dat te Boedapest schrijft, dat Duitsclie troepen de f-telling. Het probleem, waarvoor de ministers
vijandelijke vliegtuigen over Nederlandsch
voor een voortzetting van den weerstand de Fin. spoorlijn, wrlke door het aanvankelijk door de van huitcnlandsche zaken der vier Balkanlanden
gebied
naar Noordwest-Duitschland gevlogen".
nen geholpen moeten worden door minstens Ru sen gecontroleerde gedeelte van Polen naar
70.000 man en 400 jachtvliegtuigen. Eveneens
Het Fransche legerbericht van Zaterdagavond
leidt, bezet hebben en dat de Dultsche
Roemenië
luidde:
hij
vragen,
maatregelen
zal
welke
bestudeerd
geheime politie In het geheele zuidoosten van
worden in bet belang van het Internationale
„In het westen van de Vogezen deed de vijand
recht en de zaak der geallieerden om dringend Galicië de G.P.Oe vervangen heeft. De correseen poging tot een overval, die volkomen mishulp
deze
te verleenen.
pondent had den Indruk, dat een corridor van 40
In korten tijd weer O BB
De Belgische regeering heeft den Volkenbond
lukte".
zacht en soepel door I U Hl U L
kilometer breedte aan Dultschland is overgemedegedeeld, bereid te zijn, den menschlievenAan het westelijk front, zoo meldt Reuter,
gedragen.
den arbeid in Finland te steunen.
Recl. 12210 7
heeft zich Zaterdag ondanks de voortdurend lage
temperatuur een groote activiteit in de lucht
voorgedaan, terwijl de gebruikelijke patrouilleJoego-Slavië operaties werden voortgezet.
Do sneeuwstormen, die boven
woeden, hebben ontzettende schade aangericht.
Het Engelsche ministerie van lnchtvaart deelt
In het gehcele land zijn op tal van plaatsen de
mede, dat Britsche vliegtuigen Zaterdag op do
telefoonverbindingen onderbroken. Tal van plaatNoordzee vier vijandelijke patrouillevaartuigen
sen zijn van de buitenwereld afgesneden. Men
hebben waargenomen, die met hun luchtafweerdat zich onoverwinlijke moeilijkheden
vreest,
geschut
gebiezullen voordoen bij de ravitaüleering der
een lievig vuur openden. De vliegtuigen
lieten hierop bommen vallen, waarvan enkele op
den, die het meest te lijden hebben gehad.
Bosnië, het zuidelijk deel van Servië en eenige
verkeer. Ook in de scheren van Stockholm zijn
een paar meter afstand van de vaartuigen neerernstig? moeilijkheden door Ijs opgetreden. De andere streken hebben last van een uolven- kwamen. De vliegtuigen werden niet beschadigd
koude begon iets af te nemen.
plaag. Troepen wolven honden zich op in de en van de inzittenden werd niemand gedeerd.
buurt van dorpen, naar zij niensch en dier in
gevaar brengen. In eenige plaatsen hebben de
Verkenningen
noord-Fortugal
In verscheiden
deeicn van
boeren reeds gewapende troepen gevormd, die
Het Engelsche ministerie van luchtvaart heeft
sneeuwt het nog steeds. In Belmonte is het ver.
Ie
verdrijven.
probeeren
zullen
de wolven
Uit foto's
uitgegeven, die genomen
door de
keer onderbroken. Te Caldaa Taipas ligt de veel streken komen berichten binnen
over
Britsche luchtstrijdkrachten boven Duitschland.
sneeuw 00 c m. dik. Te Monaco had het in 50 slachtoffers van de koude. I)c Donau is geheel Deze opnamen toonen volgens Reuter details
havens,
jaren niet gesneeuwd.
vliegvelden,
spoorwegen,
van
kanalen, ridichtgevroren.
vieren en wegen. Men vergelijkt nu deze foto's
De koude heeft ook in noord-Italië weer veel
In Brussel is de laagste temperatuur geregismet vroegere opnamen van dezelfde plaatsen.
moeilijkheden veroorzaakt. Te Brescia is de temtreerd sedert het begin van den winter. In somTurkije
Over dit soort verkenningsvluchten schrijft
mige plaatsen is de thermometer gedaald tot 22 peratuur Zaterdag acht tot voertien graden gegraden beneden het nulpunt.
Terwijl zich in Turkije aardschokken blijven Reuter nog:
daald, een temperatuur, die in deze stad in jaTijdens de vluchten vermijden de Engelsche
voordoen,
valt er een zóó zware, onderbroken
Ook in Parijs heerscht een felle koude; op verren niet was geregistreerd. Hier en daar is ook regen, dat de rivieren buiten hun oevers treden. toestellen het in contact te komen met den
scheiden plaatsen in de stad heeft het Zaterdagnacht 1-1 graden gevroren; in de Seine drijven «eer sneeuw gevallen, o.m. te Bologna, waar de Ook in Thracië zijn overstroomingen, waardoor vijand, aangezien zij inlichtingen komen halen,
dorpen onder water komen te staan en schade
ijsschotsen. hetgeen bijna nóóit voorkomt.
die waardevoller zijn voor de geallieerden dan
temperatuur schommelde tusschen 4 en 13 grawordt toegebracht aan de velden.
de mogelijke vernieling van een Duitsch vliegden en te .Modena, «aar een koude van twaalf
tuig.
De toestellen vliegen in rechte lijn op ééDe rivieren Maritza, Toedja en Erghene zijn
graden werd genoteerd.
hoogte over hun doelen; zij gebruiken een vertigetreden,
tengevolge
buiten
de
oevers
van
de
op een hoogte van 600 meter en een
cale
camera
Alle vuurtorens in de Bocht van-Riga lot kaap
autobusvergevolge
Ten
van de sneeuw ls het
overvloedige regen, en sneeuwval. Het peil is vier schuine voor close ups van een hoogte van 300
Domesnas zijn gedoofd. De bladen melden, dat keer sterk ingekrompen. IJzel heeft tal van verdit in verband staat met den ijstoestand. Aangemeter gestegen. De bevolking verlaat haastig hel meter of minder wanneer.dat noodlg mocht zijn.
keersongelukken veroorzaakt.
zien de Bocht van Riga geheel is toegevroren. is
Ook in de buurt van Florence en In het overistroomgebied van de rivieren, doch indien het Binnen drie uur na den terugkeer der toestellen
ook ieder scheepvaartverkeer met de haven van ge deel van Toscane 19 weer veel sneeuw gevalblijft regenen en dooien vreest men een ernstige worden de foto's bestudeerd door deskundigen,
Riga onmogelijk. Door de aanhoudende koude len. Aan het westelijk deel der Riviera en in het
dooi- wie, stereoscopisch en door vergrootingen,
ramp.
zijn voorts talrijke telefoon- en telegraaf-verblngebergte, waar het tien graden vroor, sneeuwt
veel onthuld wordt, dat zelfs door geoefende
dingen verbroken.
De Orient-express is tusschen de plaatsen waarnemers uit de lucht niet te zien is.
het nog steeds. In het dal van de Sesia is het ligevonden van een man, die tengevolge
Oesunkclprel en Rulesgoirgas blijven steken. Bij
Sneeuw en '.andstormen richten verwoestingen chaam
Akmissar'is een autobus op den weg door de
van de koude is omgekomen.
aan op de eilanden I,aalanti en Falster, waar een
overstrooming verrast en slechts met moeite
konden de passagiers gered worden.
trein gedurende twaalf uren geblokkeerd was.
N'nbij den vuurtoren cp liet eiland Falsler heeft
Nasleep
Spee-affaire.
In geheel Hongarije heeft de ongewoon zware
men twee mannen kunnen waarnemen op ren
sneeuwval en de groote koude der laatste dagen
Ijsschots, zonderdal het mogelijk was, hun to hulp
De koudegolf, welke over noord-Amerika trek!,
geleid tot ernstige storingen in het verkeer en treft thans ook de zuidelijke staten. Van overal
te komen. I)e verbindingen van het eiland Salttot moeilijkheden
In de levensmiddelen- en
berichten
Dr. Walter Meerhoff, die bleef volhouden, dat
binnen over ongelukken en
brandstoffenvoorzlening voor de bevolking. Voor. komen
liolm met het vasteland zijn verbroken; per vliegde 14 leden van de Graf Spee, die onder zijn begroote branden. In Albana zijn temperaturen gederwaarts ge- al in de steenkoolvoorziening van de hoofdstad registreerd. die lager zijn dan in Alaska, Het handeling kwamen, sporen vertoonden van mostuigen worden levensmiddelen
is de laatste tien dagen een zorgwekkende stospoorwegverkeer Is op veel plaatsen gestagneerd. terdgas en dit zelfs in brieven aan de Uruguaanbracht. Tweeduizend zwanen zijn in het ij* vastring opgetreden. In de steenkoolzaken is sinds Het autobusverkeer in het midden-westen moest sche dagbladen bevestigde, verloochent thans de
gevroren. Waarschijnlijk zal men hen moeten
het begin van de felle coude en de sneeuwstorhier en daar geheel worden gestaakt. In Florida ontkenning van dit feit voor een officieele comin
krijgen,
men nauwelijks meer brandstof te
slachten.
en Texas is vrijwel de geheele zuidvruchtenoogst missie. Daarom is hij van zijn ambt als directeur
groote huurhuizen met centrale verwarming bevroren.
De haveningangen aan de oostkust zijn van het hospitaal te Montevideo ontslagen op
warmwatervoorziening
watealleen
des
morHet toenemende toevriezen der Deensche
wordt de
wegens het ijs veelal niet bevaarbaar. Verschelgrond van „opmerkingen, die beleedigend zijn
gens verzorgd. Verschelden scholen in Boedaren heeft een verlammenden invloed op de scheepden kleine schepen zijn verloren gegaan.
voor den Uruguaanschen staat". Officieel wordt
pest zijn eenige dagen wegens gebrek aan steenvaart. De Oeresundmaatschappij heeft haar stoomgemeld, dat het geval door een gewoner,
nog
bootbedrljf naar Zweden geheel topgezet. Ook kool gesloten. De staatsspoorwegen hebben korDe Hudson is tot vlak bij New York bevroren.
strafrechter zal worden behandeld.
telings belangrijke beperkingen ln het treinver- IJsschotsen drijven in de haven van New York
de vaarten naar Malmö zijn opgegeven. Het snelkeer moeten invoeren.
treinverkeer over de Groote Belt heeft men eveneens moeten staken. De loodsdlensten in den
Als gevolg van hevige sneeuwjachten in het en hinderen het verkeer.
I)e Niagnrawaterval
Grooten en den Kleinen Belt "ijn gestaakt.
noorden van Bulgarije Is ln den nacht van Vrijis eveneens bijna geheel
les"
Zondag
gewoed
dag
op Zaterdag een personentrein nabij NVidin bevroren. Dynamiet moest worden gebruikt, ten „Kleintje" zegt: „Leert
hebben
Zware sneeuwstormen
in zuid-Zweden. Vooral hevig is het eiland Oeland
23 uur lang in de sneeuw blijven steken. De
te kungetroffen. In zuid-Zweden leidde de sneeuwstorm sneeuwmassa had een lengte van 140 meter en eiiide de electrisclie centrale in bedrijf
geen
Zonder
nen houden.
gedeeltelijk tot een volkomen stopzetten van het was tot twee meter hoog.
—

—
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Ondanks koude:
oorlog in de lucht.
Verkenningsvluchten van
beide zijden.

Duitschers in oost-Galicië.

c

Ruwe, pijnlijke lippen
R 0I

Waar is het land, waar het
niet koud is ?
Over degeheele wereld
sneeuw, ijs en
andere narigheden.

Ongewone kou in zuid-Europa

Geteisterd

Deensche eilanden geïsoleerd

Hongarije zonder brandstof

De Hudson bevroren

van de Graf

.

Zondagavond laat is medegedeeld, dat de Finscho luchtmacht Kroonstad heeft gebombardeerd.
Voorts is officieel medegedeeld, dat de Finnen
eveneens Baltiski gebombardeerd hebben. Zooals
men weet, bevindt zich hier, ten zuiden van Tallinn, een Russische luchtbasis.
Dit is de eerste maal, dat de Finnen openlijk
toegeven z.ich
tegen de Estlandschc bases gekeerd te hebben, gezien het feit, dat de Russen
van daaruit hun luchtaanvallen op Finland ondernemen.
Zaterdag zijn 3.000 bommen op Finsche steden
geworpen. Boven Abo, de tweede havenstad van
Finland, zijn 130 bommen van groote explosieve
kracht en "5 brandbommen uitgeworpen. I)e
brandweer moest met al haar middelen optreden
ter bestrijding van de gevolgen van dezen hevlgsten luchtaanval, welke de stad (otnutoe te
verduren heeft gehad.

den Balkan.
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ROTTE FfDAMSCH

De Paus acht vredeskansen Amerikaansche wrevel over
controlemaatregelen.
verminderd.

Zaterdag is de bood-

ant-

op diens Kerst-

In dit
c:»oord wordt gezegd:
_De onmiddellijko
pasen op vrede zijn

„rminderd

een gen3?c waarschijnlijkheid
;,n?evolge van de hardhinderpalen,
jfkkise
het moeilijker valt,
if boven te komen.
Dc Paus noemt Roo-scvelts Kerstboodschap
_fpn voorbeeldige
daad van broederlijke, harteilic solidariteit tusschen de nienwc en de onde
gereld in dc verdediging tegen den killen adem
jfr agressieve, anti-christelijke tendenties '.
tot

Sprekende over den tijd, waarin „een ware,
vrede, opgelegd door beginselen van recht
hardigheid en billijkheid" tot stand zou kunnen
orden gebracht, zegt de paus:
Alleen mannen met groote politieke macht
en duidelijk begrip zullen in staat zijn, een vrede
het leven te roepen, die een vergoeding is
tot de onberekenbare offers van dezen oorlog,
ea den weg te banen voor een internationale erïesning van wederzijdsche wetten en gebruiken
d;r volkeren, billijk voor allen, doeltreffend en
jesteund door wedcrzijdsch vertrouwen.
De boodschap voegt hieraan toe:
—De vrienden van den vrede moeten zich
duidelijk den ernst der hinderpalen voor oogen
stellen.
De katholieke bisschop voor Denemarken, mgr.
Suhr. heeft na zijn terugkeer uit Rome, waar hij
een bezoek can den Paus heeft gebracht, aan een
medewerker van de Xational
Tidende
verklaard, dat de eenige boodschap, welke de
Paus hem medegege\en heeft, is, dat hij hoopt,
dat God spoedig vrede aan de wereld zal schen-

;ironde
—

■

-

ten.

De Paus is pessimistisch; hij wenscht in zijn
mdcsacüe niet in dezelfde positie te komen als
Bfncdirtus XV, die door president Wilson van de
Verfenigde Staten werd tegengewerkt. Daarom
bfreidt de Paus thans een samenwerking met de
Vereenigde Staten voor. Rome kan het centrum
Tan de diplomatieke vredesactie worden.

De mijnen eischen
nieuwe slachtoffers.
Britsche en Scandinaafsche
schepen gezonken.

De Europeesche oorlogsontwikkeling, die dreigt
van invloed te zullen zijn op de verdedigingsplannen van dc Vereenigde Staten, op het boerenbedrijf en de posterijen, heeft eenlge bezorgdheid
gewekt in officieele Amerikaansche kringen en
hier en daar wrevel doen ontstaan tegen de Engelsche en Fransche controlemaatregelen.
De problemen sluiten ten eerste in het onderzoek hetwelk de Engelschen instellen naar de mail
uit de Vereenigde Staten oor het buitenliand bestemd, wanneer de Clippers op de Bermuda-eilanden stoppen. De wettigheid van het aanhouden
wordt niet in het bijzonder betwist, hoewel Huil
heeft verklaard, dat het tenslotte misschien noodzakelijk worden zal de Clippers niet meer op de
Bermuda-eilanden te laten landen.
Ten tweede de export van duizend ton tin. waarvan de voorraad slechts ongeveer vijfendertighonderd ton bedraagt. De controle-commissie voor de
munitie van leger en vloot heeft in een verklaring
de Amerikaansche exporteurs gewaarschuwd, dat
het misschien noodzakelijk zal worden, strenge
maatregelen uit te vaardigen om den export van
tin te stoppen, alsook \an ruwe rubber, indien de
producenten en dealers zelf niet meer moeite zullen doen, deze strategisch- materialen in eigen
land te houden. Naar verluidt koopt Rusland door
middel van de Amtrog Trading Company groote
hoeveelheden tin aan, evenals de Scandinavische

r

landen.

Ten derde hebben de democratische leden van
het congres Warren en Coolev een bezoek aan
Wallace gebracht, teneinde tot een verbetering te
geraken van het Britsche embargo op Amerikaansche tabak, welke, naar men beweert, aan de
Amerikaansche planters een schade van zestig
milliocn dollar per jaar berokkent, en te trachten
Engeland over te halen het loopende jaar honderd
achtenzeventig millioen pond tabak op te nemen,
hetgeen de normale export is naar het Vereenigd
Korinkrijk.

opgenomen.

De Britsche minister van buitenlandsche zaken,
lord Hall fax, heeft in Leeds een redevoering uitgesproken, waarin hij o.m. het volgende uiteenzette:

Britsche torpedobootjager
gezonken.

Onze Berlijnsche

correspondent meldt:
Berlijn blijft resoluut ontkennen, dat het torpedeeren van de Arendskerk ook maar ln de
verste verte zou wijzen op een verscherpte handelsbelemmering van Duitschland.
Officieel wordt medegedeeld, dat de Britselie
De Duitsche marine houdt vast aan de regels
van het internationaal recht, ook al weerlegt torpedobootjager Grcnville in de Noordzee is genadrukkelijke
verzekeringen
men niet de
van zonken, doordat hij op een mijn geloopen of geNederlandsche zijde, dat de Arendskerk geen
is.
contrabande aan boord had. .Men verzekert na- torpedeerd
Van de opvarenden zijn 118 officieren en mindrukkelijk dat in het optreden van Duitsche
tiu-.kbooten geen verandering Is gekomen. Er deren aan land gebracht. Van acht man weet men,
ls in Dultsclhand wel vootrdurend sprake van dat zij om bet leven zijn gekomen; 73 man woruitbreiding van den handelsoorlog ter zee.
den vermist. Men neemt nan, dat zij als verloDe
Völkischer Beobachter wijdt aan deze
ren moeten «orden beschouwd.
kwestie een artikel van zyn marine-medewerDe Grenvillc was eon flotticljeleidcr van 1.483
ker.
In den huidigen oorlog zal meer gebru-.K ton, die in 1935 tc water was gelaten. De bemanworden gemaakt, schrijft hij, van vliegtuigen. ning bestond uit 17.» officieren en minderen.
Op dit punt ls het internationaal recht onvolledig. Bovendien voert Duitschland een represaille.oorlog en ls daarbij gerecht-.gd tot alle
middelen, omdat van het begrip represaille geen
vaste omschrijving oestaat.
Een vliegtuig is een bovenzecboot met dezelfde rechten als een onderzeeboot. Ook een vlieg,
tuig kan een schip aanhouden;
zonder waarschuwing kunnen hulpkruisers in
den grond
worden geboord.
Het Duitsche luchtwapen moet veel overwinnen voor het in en ten zuiden van het Kanaal
De Amerlkaansche senaat heeft regelingen gekan opereeren, doch de groote bommenwerpers
zijn voor hun taak berekend.
troffen voor een staatsbegrafenis van senator
Een schip met maar één afweerwapen is al Borah op Maandag 22 Januari. Roosevelt. de leeen hulpkruiser. Alle Ecgelsche handelsschepen den van de regeering en van het corps dlplomazijn bewapend, dus... De nandelsoorlog ter zee tlque zijn uitgenoodigd. Het stoffelijk overschot
krijgt echter door dit alles nog een wreeder kazal ter aarde worden besteld 'in Boise City in
rakter.
Idaho.
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Jan. Het op
weg van Sluiskil naar Lissabon zijnde Portugcesche s.s. Gaza heeft tijden? de
vaart op het kanaal van
Terneuzen ter hoogte van het Zevenaardok eenlge
schade aan
een
meerstoel toegebracht. Na cautieslelllng van een bedrag van I 500 kon
het schip de reis naar zee voortzetten De Gaza bekwam enkele deuken ln den scheepswand aan stuurboordszijde van den boeg.
TAZLMA MARC. Vllsslngen. 21 Jan.
Ongeveer acht sleepbooten hebben
vergeefrche
vanochtend
pogingen
aangewend het Japansche s.s. Tazlma
Maru vlot tp brengen.
Morgenochtend zal men opnieuw
trachten het schip vlot te sleepen.
Twee andere omhooggevaren schepen 7.11 vlot gekomen,
22 Januari. Nader bericht. Het Japansche s.s. Tazlma Maru Is vanmid-

n

»

dag door dertien sleepbooten vlot gefloept. Het schip zal vermoedelijk de
reis naar Antwerpen voortzetten.
Passagiers

van
naar

de Randfontein
land.

ons

Amsterdam. 20 Januari. De passagiers
uit
van het s.?. Randfonteln.
Zuld-Afrlka komend,
zijn vandaag
volgens bU de reederlj ontvangen

—

bericht
Londen

—

met

de

Batavier-Lijn

uit

naar Nederland vertrokken.

van het s.s. Gateway City. Verder
ls een
aanvulling verschenen op de
dagvaarding betreffende het beslag
leggen op een gedeelte van de lading van het s.s. Eumaeus. Hetzelfde Is gesvhled ten aanzien van het
s.s. I-eopardl.
Ook Is er ccn heraanvulling verschenen betreffende de Inbeslagnevan een gedeelte der lading
ming
van het Nederlandsche 5.6. Burgerdijk.

IJSGANG.
van
den zwnren IJ:»Westerschelde zijn een
Nederlandcche zeemotorsche-

Tengevolge
gang op de

drietal

Crescendo", „JaodJoe" en
..Kortenaer", die op weg waren van
Engeland naar Antwerpen met een

pen. de

.

lading kolen, de haven van Terneuzen blnnengeloopen. De lading zal
hier gelost worden.

IJSBERICHTEN.
IJODr.MV
nic.,l.

De Golf van Riga Is dichtgevroren.
De scheepvaart Is gefloten.
PRIJZEN HOF
riiMUAHur

TE i.u.>
it,
LONDEN.
ut..\.

De Engelsche regeerlng heeft beslag gelegd op een gedeelte der laNederlandsche s.s.
ding van het
Maaskerk.
Voorts op een gedeelte
van de lading van het s.s. Mangalore
gedeelte van de lading
en op een

ƒ

Ruitenlandsche bladen hebben een bericht gepuvolgens hetwelk Duitschland aan de Belgische re'geering zou hebben verzocht het 10.000
spoorwagons te verhuren. In officieele Belgische
kringen weigert men hieromtrent een verklaring
af te leggen. Men doet slechts opmerken, dat tusschen België en de aangrenzende landen steeds
een druk verkeer van rollend materieel heerscht
dat verband houdt met de behoeften van het handelsverkeer.
Belga

Het Britsche tankschip Caroni River (7.807
ton), dat na vernieuwd te zijn een proeftocht
maakte, is gisteren voor de kust tengevolge van
een ontploffing gezonken. De opvarenden werden door een Kustvaartuig aan boord genomen.
Sommigen hunner werden gewond.
Het Engelsche s.s. Protesilaos groot 9577 ton,
ls buiten de westkust op een mijn geloopen. De
ui: 60 koppen bestaande bemanning is aan land
gebracht. Derden hunner, voor het meerendeel
Chineezen, hebben verwondingen gekregen.
Eenlge leden
der bemanning zijn tweemaal,
nadat zij het schip verlaten hadden, na de verschrikkelijke explosie, die zic'n had voorgedaan,
naar het schip teruggekeerd; de eerste maal om
persoonlijke bezittingen \an boord te halen en
de tweede maal om een kanarievogel te redden,
die levend ln zijn kooi was achtergebleven tusK.ien de brokstukken.
Gisteren is de N'autic. een Estisch schip, bulten de Shetland-eilanden gezonken. De bemanning is opgepikt door een onbekend stoomschip.
He: Deensch s.s. Tekla (1.215 ton) ls voor de
noordoostkust
van Schotland gezonken, naar
men gelooft, doordat het op een mijn ls geloopen. Negen opvarenden
zijn gered door een
Koorsch
stoomschip; negen
anderen worden
Vermist.
Een van Haugesund komend Noorsch stoomschip heeft een opvarende van het Zweedsche
schip Foxen (1304 ton), dat op de Noordzee ss
genomen. De
gezonken, aan boord
kapitein
heeft geseind, dat hem niet bekend is. waar de
Foxen ls gezonken en wat het lot van de rest
der bemanning is.

*

ƒ

bliceerd.

Geen formeele sympathie.

Duitschland breidt den
represaille-oorlog uit.

ƒ

Volgens oen officieel draadloos Duitsch bericht
zijn nlle verloven voor de Duilsche troepen aan
hot front beperkt. D«te beperking, zoo verklaarde
de omroeper, i* veroorzaakt door transportmoeilijkheden tengevolge van de felle koude. I)e verloven voor troepen In binnenlandsche garnizoenen
zullen eveneens beperkt worden.

Engelands hulp aan Finland.

VRACHTENMARKT.
RUHRORT,

22 Januari.

Wegent gesloten scheepvaart van
den Rijn en het Kanaal voorlooplg
geen noteering van kolenvrachten en
sleeploonen

WATERSTANDEN VAN OEN RIJN.
22 JANUARI
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industricele kringen, dat
zeer binnenkort verwacht kan worden, dat een
aanzienlijk aantal Belgische wagons naar Duitschland zal worden gezonden om met cokes en steenkolen te worden beladen. De Invoer uit Duitschland is den laatsten tijd aanzienlijk achter en
vormt slechts 20 procent van het normale cijfer.
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Wanneer de moeilijkheden, die zich op het
oogenblik ten aanzien van het verkeer voordoen,
zijn opgeheven, is waarschijnlijk een druk verkeer te verwachten en. gezien het gebrek aan wagons in Duitschland, kunnen de grondstoffen alleen met Belgisch materieel in België worden ingevoerd. Het is echter niet te berekenen, welk
aantal wagons noodig zal zijn voor dit vervoer,
dat, naar men zal begrijpen, niet ineens zal geschieden.
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Scandinavië en de geallieerden.
De Berlijnsche correspondent van het Hamburger Fremdenblatt trekt uit de verklaringen van de premiers van Zweden en Noorwegen de gevolgtrekking, dat de beide Scandinavische landen hun neutraliteit niet zouden willen
zien gecompromitteerd door Engelsch—Fransche
kuiperijen. De eerste aanslag op de Scandinavische neutraliteit is mislukt. Thans wordt een nieudruk,
we tactiek beproefd,
de publicistische
waaraan de openbare meening van Zweden en
Noorwegen sinds weken door Engelsche agenten
wordt blootgesteld. Deze druk heeft in zooverre
zijn effect gehad, dat men zich in Londen inbeeldt, den regeeringen van Stockholm en Oslo
het initiatief tot instelling van een nauwer betrekking tot de westelijke mogendheden in de schoenen te kunnen schuiven. Als bewijs hiervoor
noemt de correspondent van het Duitsche blad.
een uitlating van de vaak door het Foreign Office
geïnspireerde News C h f o n 1 c 1 e. die het vermoeden uitspeekt, dat Engeland en Frankrijk
ieder voorstel van Zweden of Noorwegen
met
sympathie zouden opnemen, wanneer de beide
staten verdere bescherming mochten zoeken.
Het Poolsche voorbeeld, aldus besluit de correspondent. heeft het begrip ~garantie" weliswaar minder aantrekkelijk gemaakt, maar juist
daarom schijnt de aanval van de Xe w s Chr.i-n 1 c 1 e „het zoeken naar neutrale lansknechten
met een nieuwe nuance te verrijken, n.l. met
een garantie, die bij wijze \an spreken met da
linkerhand zou worden gegeven".

Fransche ministerraad bijeen.
Zaterdag is op het Fransche ministerie van
oorlog een buitengewone ministerraad gehouden,
daar de minister-president tengevolge van den
val van eenigen tijd geleden nog niet naar het
Elisée kon komen De vergadering werd gepresideerd door president Lebrun. Daiadier heeft een
uiteenzetting gegeven van den diplomatieken en
militairen toestand en minister Dautry bracht
verslag uit van zijn reis naar Engeland en de gelukkige resultaten, welke deze heeft opgeleverd
voor de gemeenschappelijke Fransch—Britsche
actie.
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In de Londensche wijk Elephant and Castle
hebben zich verscheiden kortsluitingen voorgedaan. waardoor de tram stagnatie onjervond. De
ooi-zaak schijnt aan toevallige omstandigheden geweten te moeten worden, maar Scotland Yard
stelt toch een onderzoek in, aangezien de mogelijkheid bestaat van sabotage.

Marktberichten.
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Belgische wagons in grooten getale
naar Duitschland?

Wij onderschatten de
kracht van den vijand
niet. Wij zijn er ons van
bewust, dat de worsteling heel onze energie
en
vastberadenheid
eischt, maar de eenheid
der moreele doelstelling
van de democratieën,
welke Hitier zoo laag
De controle op de post
aanslaat, zal de voornaamste oorzaak worTerwijl totnogtoe geen officieele verklaring door
den van zijn nederlaag.
Washington is afgelegd betreffende het Britsche
De onafhankelijkheid
antwoord inzake de controle op de post, verluidt,
van Finland wordt bedat het staatsdepartement de opvatting toegedaan
dreigd,
door een volkois. dat correspondei»tie van neutralen naar belllgemen onuitgelokte agresrenten onschendbaar is in volle zee en op schepen, waaraan bevel Is gegeven door de Britsche sie, waarvoor Duitschland een zeer zwaar deel van
de schuld moet dragen.
vloot om zich naar Britsche havens te begeven.
Het zou niet in het algemeen belang zijn bekendheid te geven aan de maatregelen, die de Britsche
Het Britsche antwoord regeering
neemt om bijstand te verleenen aan
In het Britsche antwoord wordt gezegd: De Finland. Onze belofte, dit land te helpen
zal echBritsche regeering kan het er niet mee eens zijn, ter geen tijdelijke
nitdrukking van academische of
dat zulk een onderzoek in strijd is met het interformeele sympathie blijven.
nationale recht. Zij zal de vertraging echter zooveel mogelijk beperken en de klachten in de meest
Onze vredesdoelstellingen zijn duidelijk gedevriendschappelijke overweging nemen. De Britfinieerd. Wij moeten vasthouden aan een herstel
sche regeering herinnert de regeering der Verder vrijheid voor de kleine naties, die Duitschland
eenigde Staten eraan, dat zij in 1916 het beginsel daarvan heeft beroofd, en wij zullen ons best
heeft erkend van het Britsche recht, de mail tc doen Europa tc beveiligen tegen een herhaling.
onderzoeken op contrabande, zoowel brieven als
Pp eenige reden,
waarom morden geen vrede
postpakketten, bestemd voor Duitschland, hoewel
geadresseerd aan een neutraal land. De Britsche kon worden gesloten, is, dat de Duitsche regeeregeering verklaart, dat haar positie in dit opzicht ring tot dusver geen bewijs of bereidheid heeft
heden identiek is. Bovendien herinnert zij eraan, getoond
om de M-|i;:de te herstellen, die haar nadat brieven .gebruikt kunnen worden, niet alleen
om contrabande door te geven, doch ook militaire buren is toegebracht of de wereld ervan te overinlichtingen. Het is in overeenstemming met het tuigen, dat een door haar gegeven belofte meer
internationale recht oor oorlogvoerenden te verwaard is dan het papier, waarop die geschreden
hinderen, dat dergelijke inlichtingen den vijand
staat.
bereiken.

Het te Aberdeen thulsbehoorende 10S6 ton metende s.s. Ferryhill is op een mijn geloopen en
banen enkele
minuten buiten de Engelsche
noordoostkust gezonken. De ontploffing kon aan
de kust gehoord worden. Men gelooft, dat twaalf
leden der bemanning verloren zijn. Twee overlevenden zijn aan land gekomen en in een zie-

kenhuis

Vorst belemmert transport.

len.

\

22

Trekking

Een der opvarenden van het door de
Engelschen prijsgemaakte Duitsche s.s
Dusseldorf. Hans von Appen. verbleef
tot dusverre no0 in quarantaine te Balboa. Von Appen had namelijk blindedarmontsteking gesimuleerd. Later had
hij de meening te. kennen gegeven, U
vertrouwen, dat de Amerikanen niet zouden toestaan, dat hij door Engeland geïnterneerd werd. De Duitsche kolonie
deelde die meening en verwachtte, dat
Von Appen. die vroeger onderdirecteur
van de Hamburg—Amerikalijn geweest
is, te Balboa zou mogen blijven. De Pa
nameesche regeering heeft echter anders
beslist. Von Appen is thans aan boord
genomen van den Canadeeschen torpc
dobootjager Assinboine en is op weg
naar de Bermuda-eilanden of Jamaica,
waar hij de interneering met de andere
opvarenden van de Dusseldorf zal dee-

»

1940

Verloven der Duitsche troepen 482e STAATSLOTERIJ.
5e Klasse.
van
Januari.
beperkt.
5e Lijst.

'

i '.ap gepubliceerd, die
jj paus aan Roosevelt
'jrft gezonden als
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Die vlieger ging niet op

Bezorgdheid in officieele kringen.

Hardnekkige hinderpalen.
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5452

SS34

9037

S4S7
SS4S

9045

919 S 9223

9392
9653
9977
10339
10621
10547

9394
9700
9991
103.50
10636

10SS2
110S8 11089

11244 11271
11477 11522
11712 11719

1183 S 11553

12224
12517
12523
13043
13741
13913
14130

1425 S

14453

14777

15006
15181
15514

15676
16037
16293
16490
16520
16531

12344
12552
12528

13121

1618
2547

82\5

3913
4710
5171
5873
6583
6922
7453
7966
8410
9604

10236
11251
11865
12312
1310
1382S
14162
14627
15242
15912
16636

S

IjERSTE

17724
18820
1946S
20677
21302
21775

1208
1462.
1641
ISS6

2092

2274
2679
2901
3120
3313
3626
3949
4310
4500
4090
4523
.5185
5331
5655
5782
5997
6319
6633
6799
7108
7347
7405
7759
7906
805 S
8246
5549
5903
906 S
9266
9444
9731
10063
10359
10653
10901
11125
11292
11566
11723
12003
12345
12710
12848

13144

13745 13778
13916 13933
14140 14204
14281 14293
14495 14556
14750 14867
15011 15026
15194 15210
15521 15525
15700 15765
16071 16110
16309 16324
16521 16524
16523 16824
16905 16956

1714 S 17222 17267
17525 17563 17625
17567 17S6S 17928
ISOIS 18065 ISI2O
15455 15457 15469
15676 15763 18794
ISSS2 ISSSS 15930 19021 19024
19092 1917 S 19208 19209 19252
19454 19479 19540 19542 19589
19654 19693 19730 19745 19762
19559 19594 19S9S 20030 20049
20152 20153 20158 20178 20225
2033 S 20376 20471 20536 20547
20649 20656 2069 S 20725 20736
20566 20569 20905 20943 20950
21143 21144 211S0 21270 2129Ï
21394 21430 21432 21439 21483
21599 21618 21620 21633 21650
21930 21961

ROERMOND, 2? Januari. Aanvoer
3 530 000 eieren. Kleine eieren 3.30—
3.30. groote eieren 3.80—1.30, eenden
eieren 2.50—3 30.

—

AMSTERDAM, 22 Jan. Ter veemarkt waren heden aangevoerd: 388
vitte koelen, waarvan de prijzen walen: le kw 78—00. 2e kw.
158—76.
Je kw. 54—01. per kg. slachtgewlcht;
9> melk- en kalfkoelen ISO—2GO. p.
si.' 13 vette kalveren. 56 nuchtere
kalveren 7—12, 173 schapen en lammeren 12—27. per stuk: 301 vleesch\arkens. wegende van 00—110 kg.
72—76. zware varkens. 72—76, vette
varkens 72—76 enkele hooger. per
kt. slachtsewicht.
Aangevoerd
2 wagons geslachte
runderen uit Denemarken.
Slachtrunderen korte aanvoer zeer
stugge
handel, prijshoudend. Melkkoeien matige aanvoer, willige handel Vette kalveren zeer matige aankalve
\oer. geen noteerlng. Nuchterehandel.
ren matige aanvoer, vlugge
p:l'zen constant. Schapen ruime aanhandel,
vast
stugge
prijzen
voer.
Varkens zeer matige aanvoer stugge
bundel, prijzen lets hooger.
AMSTERDAM, 22 Jan. Aardapoelmsrkt: Xoordholl. Bevelanders 2.70.
IJpolder blauwe 3.50. IJpolder bonte
3 60. Bintjes 3.30. Zeeuwsche eigenheimers 3.40, Zeeuwsche bonte en
Mnuwe 4,10, alles per hl. Aanvoer
12000 kg.
'

CU l)K\v \TEIt, 21

deu geen

aanvoer.

Jan. Kaas:

ne-

ROTTERDAM, 22 Jan. Vee.
aanin totaal 2316 stuks, zijde 6G3
vette runderen. 144 vette kalveren.
varkens,
18 nuchtere kalveren, 482

voer

1209 schapen ol lammeren.
De prijzen waren als volgt vette
kc.elen le k\\ 84. 2e kw. 70. 3e kw.
48—3S. vette ossen, 80, 70, 4S—3B.

vette kalveren 143. 123,

03—1C3,

var-

kens lev. gewicht, 67, t>e, 64, schapcn
47 42. 37 cents per k g.; / 28. 20.
13. per stuk; lammeren 30. 43, 40 ct.
per k g.; / 19. 13. 10. per stuk.
ossen:
Vette koeien en
aanvoer
kleiner, handel tamelijk, prijzen iets
hooger. prima koe 90 ct.. pr. os 86 c.
Vette kalveren: aanvoer iets
korlii. handel stroef. prijzen
onveranderd, prima's / 1.33.
Varkens: aanvoer aanmerkelijk Klei
ner. handel redelijk, prijzen hooger.
Schapen en lammeren: aanvoer iets
ruimer, handel stug. de prijzen van
vr.nee week konden zich met moeite

handhaven.

Eenige partijen schapen
gekocht.

rort

voor ex-

Uitlotingen.
Loten Kelgische I'remleleoning
4 % «5 %> Tan 1922
Trekking 10 Januari.
Seriën 982 22727 39495 (nos 1—20)
Met fr 230000 serie 39493 no 2
Met fr 100000 serie 22727 no 12 en
sti-e 39493 no 16
Alle overige In deze 3 seriën vervatte nos zijn betaalbaar met 312.30
fi. resp. 300 fr. al naar gelang zij
zlm aangemeld.

Loten

Belgische Premieleening
3 1/2-4 % van 1938
Trekking 5 Januari
Met fr 230000 serie
237364 en
275183
Met fr 23000 de volgende 30 se(nos
1—10):
rléi
103648
106032
119366 123268 123607 138060 139293
141860 130926 159196 170609 188187
159920 195730 204941 206067 213343
220389 229360 231340 231491 238009
262646 261320 267757 271036 278048
281704 281783 29140S

EERSTE BLAD
Vraagt
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4

zonder verplichting het gratis boekje:
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HHMI BELANGRIJKE

bij X.V. N.0.5., Amsterdam-C., Prinsengracht 6CB d, Tel. 34850.

Kaam:

Uitknippen

en

Adres:

opsturen

12179 20

GRIJS HAAR, VROEG OUD

Slechts

V-J

&U
•

mtÊk

,

een

kleur kan

middel Is er, dal uw haar slceds tfoeo op
Houden n.l hel wettig eed. hniirklourinlddel

„LA JEUNESSE" van Or. FRANpOIS CHALET.

.Men behoeft niets anders te doen. dan enkele malen pci
laar (e kammen, Is onschadelijk en geeft niet af. BIJ bostelling vrage men de luiste kleur. Prijs f 2.50. Alleen te
bekomen bij Firma

W.G.F.v.d.LELlE,Kolkkade7 Z* Te 1.55701

I
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Nrjgj van zeer
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12171 28
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Goedkoop.

Stoomwasscherij „De Adelaar"

Tuindersstraat 59 Telef. 15626
-

28088
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40STE HA CO TREKKING.
SDE KLASSE. ISTE LIJST.

f

HOOGE PREMIëN:
8728 15819 16080 16093 17293
847 1872 8273 18560
1030 3547 5799
4477 5336 5546 6167 6804 9405 10751 15147 16907
20283
PREMIëN VAN ƒ7o.—:
2389 4145 6030 8111
9204 10714 12630 13768 16576
2465 4199 6187 8137 9239 10781 12689 13975 16694
2766 4266 6270 8229 9454 10792 12807 14257 17466
2948 4277 6358 8247 9488 10826 12883 14323 17771
3018 4607 6437 8340 9538 10928 13066 14391 17912
3027 4634 6446 8347 9540 11014 13098 14581 17998
3029 4816 6464 8401 9660 11076 13341 14718 18080
3193 4817 6863 8448 9768 11408 13379 14744 18187
3301 4835 7015 8490 9855 11434 13407 14967 18480
3352 4840 7021 8869
9978 114£8 13554 15028 18481
9999 11710 13563 15253 18545
3365 4865 7109 8918
3507 5029 7387 8953 10378 11747 13601 15335 18965
3757 5277 7428 8965 10569 11886 13612 15874 19242
3879 5455 7541 9012 10588 11891 13659 16217 19254
3981 5568 7766 9062 10596 12283 13668 16243 19309
4064 6014 7869 9086 10607 12471 13685 16326 19326
4120 6022 8063 9194 10689 12628 13743 16565 19562
GEEN PREMIëN:
8961 11129 13258 15536 17663
1667 3551 4976 6787
1746 3592 5016 6789
9114 11149 13471 15693 17735
9126 11182 13525 15807 17738
1824 3636 5090 6796
1862 3659 5104 6819
9260 11183 13592 15810 17826
1940 3719 5111 6964
9310 11212 13597 15836 17885
1944 3724 5151 6986
9345 11232 13603 15946 17887
1990 3734 5227 7066
9350 11274 13640 16149 17990
2060 3735 5232 7117 9366 11353 13761 16195 18047
2093 3807 5314 7128
9394 11364 13869 16204 18054
2096 3838 5340 7141 9407 11411 13906 16225 10116
2114 3850 5400 7150 9506 11539 13922 16242 18121
9511 11576 13956 16319 18180
2119 3860 5526 7252
2151 3874 5567 7361
9608 11630 13964 16350 18261
2170 3888 5595 7410 9700 11689 13996 16400 18347
2204 3940 5614 7590 9748 11694 14007 16421 18355
2217 3949 5628 7666 9753 11712 14037 16471 18357
2253 4000 5716 7689
9899 11739 14111 16488 18358
2338 4081 5751 7707
9919 11810 14133 16580 18374
2399 4090 5758 7721 10010 11931 14145 16733 184L1
2408 4107 5766 7735 10093 11988 14197 16740 18516
2436 4110 5778 7753 10123 12179 14280 16770 18630
2445 4169 5782 7787 10208 12298 14483 16908 18656
2496 4197 5796 7830 10292 12322 14520 16924 18702
2545 4222 5817 7834 10334 12388 14536 16959 18704
2566 4235 5827 8039 10345 12431 14550 16965 18710
2672 4248 5880 8061 10380 12578 14561 16983 18764
2707 4343 5905 8069 10393 12586 14616 17072 18806
2788 4374 6040 8103 10482 12614 14642 17108 18843
2842 4399 6194 8139 10502 12625 14655 17118 18927
2893 4415 6202 8258 10630 12652 14703 17119 18955
2953 4435 6297 8266 10642 12677 14823 17147 18971
2993 4446 6324 8286 10666 12769 14848 171Ü6 19009
310 4 446 1 6336 8330 10733 12838 14902 17208 19020
3009 4490 6340 8344 10737 12862 14920 17265 19027
3195 4526 6352 8457 10744 12946 14970 17320 19047
3199 4593 6415 8572 10745 13005 15095 17337 19119
3209 4595 647 3 8674 10765 13012 15175 17370 19127
3243 4682 6512 8754 10790 13028 15208 17416 19250
3284 4685 6565 8765 10839 13039 15304 17424 19274
3311 4755 6605 8802 10842 13046 15317 17440 19275
3323 4782 6629 8855 10900 13065 15357 17485 19277
3437 4820 6657 8873 10902 13069 15396 17591 19325
3442 4896 6663 8901 10914 13136 15425 17592 19384
3444 4947 6767 8908 11016 13169 15435 17653 19408
3517 4956 6768 8922 11123 13239 15457 17662 19443

1000
400
200
100

,

347
501
525
551
579

*702

781
814
1068
1305

1412
1432
1500
1567
1726
2040
2300

L
50
56
82
104
236
254
255
373

442
448
482
541
613
653
756
776
808
848
867
880
888
908
928
960
994
1012
1015
1077
1080
1121
1133
1177
1289
1295
1300
1365
1420
1434
1442
1486
1512
1535
1539
1551
1655

BETREKKINGZOEKENDEN!
v.
en

Techn.Kant.-Winkel-Hulsh.-Verpi.rg.
Hotel, vraagt gratis proefnummers.
Dagelijksche Alg. Ned. BetrekkinEuids
Aniba. Apeldoornscheweg 216 Arnlu-m
121S0 6
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IZAKSSEN gewoond hebbende Schoolals nieuwe inboedel in Old Finish Style.
van den emigrant H BACHRACH. gewoond hebbende Schoolplein 1. beiden tc Hellevoetsluls. en andere toevoegingen
Veiling Donderdag 23 Januari 1940, ten overslaan van Dein-.
waarder VINK.

Mij

PSf]

Bffl

ZEER APARTE

1 AMEUBLEMENTEN 1
I

Een

zeer

fraaie eiken niet wortelnoten heerenkamer

met saffiaan

I leder verstelbare Chesterfield bank. 3 dito fauteuils en kaarsenI kroon, kapitale, eiken met wortelnoten eetkamer Kngelsche salon,
BB met wortelnoten salondressoir, Empire mahonie salon-meub^is,
I 2-deurs wortelnoten Urinekasi Old Finish eetkamer en dito slaapI kamer. Philips Radio, partij boeken, HO nummers Saksisch en Kopen8 haagsche groepen en beeldjes, kristal- en porseleinwerk.
Antiek wortelnoten bureau, oude en moderne schilderijen "n
B kleuretsen, Perzische- en Wilton karpetten, kleedjes- en loopers
■ waarbij een karpet van 7 x 3 J,4 meter, en 6x 4 M., een modern I arablesch wortel Llts-.lumeaux slaapkamer, zeer bijzonder verguld
I ameublement met Ol)l«on en bijpassende Kransche commodo

■

mahonie Chippendale eetkamer, Fransche rosehouten slaapkamer
kapitale renaissance fauteuils met goudleder, antieke wortelnoten
Rankenknst. Origineele anlieke pallss.indcr -l-deurs Kolomkast, Porslaner Bonimantel.

■ 2

19581

I

velling omvat:

\

TREKKING VAN MAANDAG 22 JANUARI 1940.

,

meubilaire Roodoren, van diverse herkomst,

van den emigrant H
plein 2, de zoo goed

„

T

fraaie

meer:

Kwl

I
I

IrSü

hB

1.-3
Bal
[vfl
U&jf
bSjj
K

[$1

■ Tenslotte een
19763
19833
19836
19853
20376
20393
20426
20443
20448
20474
20650
20652
20784
20829
20867
20895
20979
19455
19503
19516
19535
19541
19570
19595
19599
19660
19730
19737
19743
19760
19784
19792
19825
19872
19949
19978
20070
20074
20186
20241
20265
20267
20275
20282
20328
20382
20425
20569
20638
20664
20692
20699
20737
20761
20814
20827
20873

f
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1

I

I

I
I
I
M

GEDEELTE
KANTOORINVENTARIS

zooals: MiUner brandkast, renaissance dubbel burenu-ministre, dito
hoekkast en bijpassende SCHOUW, rundlederen clubfauteuils, eiken
gebeeldhouwde kolomkast, schrijfmachinetafel, aparte bureau's e:i

boekenkasten,

enz.

Daar te Hellevoetsluis geen zalen beschikbaar waren, zal
deze belangrijke veiling worden Behouden IN DF, GROOTE
EN KLEINE CONCERTZAAL VAN HET NUTSGEBOUW.
OPPERT 81. ROTTERDAM, AIAVAAR TEVENS DE KIJKDAGEN ZULLEN WORDEN GEHOUDEN, OP DINSDAG 2:5,
VAN 10—8 en WOENSDAG 24 JANUARI VAN 10—I UUR

1U.572

BI
IBS
981
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ujl

M

kyJ
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HORLOGEMAKER
THUISWERKER

GEVRAAGD.

12

ALTIJD

en

verkoop.

—

Frlssche

Costumes

Billijke prijzen.

-

Br. met ref. en prijs groot- en
kleinwerk franco, onder No. 12234
Bureau van dit Blad.
Gevraagd,

COGNAC
H

bekende

LUXE COGNAC

literflesch

thans

in

rietverpakking

f2.25

f

inplaats van f 2.6.1

).f!esch

De prijs der nieuwe zendingen COGNAC is sterk Gestegen, profiteert dus NU nog van onzen ouden voorraad
per Liter
f3.15
OUDE GENEVER ~'T KRAANTJE"

Hg wen.

■B

een

zaak van vcrtrou
«elke ruim 30 jaai

KJ

i MEVR.I'KLEf.PflX 1 I Meubilaire

l\'|

HANG liß.

pyjj

\

B|

pM

ES] Clubfauteuils. Salon. Eetkamer, Halkist, Kelim en andere fantasie
fauteuiltjes. Bijzettafel.-, enz.
pjj Voorts zullen «orden verkocht; inccr dan 100 Perzische TapUtm
Bal varlcerend in grootte
en soort. Loopers. Bijkleedjes. Kussens, enl
B| Tenslotte nog Tafel- en Divankleeden. Wollen Dekens Smvrna en

R9
gïS

Hl

....

.

van onze lage noteeringen.
Schrijft
heden
een
briefkaart
Franco huis per flesch aan particulieren

IBJ
WOR&IERVEER m
I
12177 12

TE

zijn

Rxemplriren

Rotterdamse!)

van

hel

Nieuwsblad

verkrijgbaar bij B. G. ATEN,
Noorddijk 44. K. KOP. Noordeinde 12. J. SWAN Jr.. Zaanweg 2.

annex Leesblbl.

Aank. Bediende (M.)
Anno 1625
TELEFOON 68408

WAN DG EDIERT E

Schiedam
NOORDMOLENSTRAAT lfi
IJIGó 12S

Leerling-Instrumentmakers
komen In aanmerking, E R.
&
Co. n.v , Atlantic Huls,
Viestplein 2. Rotterdam.
12138 7
taties

SECKEL

PAKHUIS

Te huur gevraagd voor direct droge opslagruimte, omtrek Willemsstraat. Br met opgave van oppervlakte huur enz., fr. No. 12220, Bur. v. d.

Blad:

WINKELBEDIENDE

liwi

Fa. LOUIS DE BRUIJN.
Schlekade 48c
Tel. No. 45313.
Adres

voor

BETER

Zulverlngsuvrk.
34223 0

I

andere Tapijten, een paar Schilderijen, en één naaimachine.
Kijkdagen: Dinsdag 23 .Jan. van 10 tot 3 en van G tot 8 uur en
Woensdag 24 Jan. van 10 tot 12 uur.
De echtheid der te verkoopen Perzische Tapijten is vastgesteld en gegar. door denbeèedigden deskundige A. H. ZELLEXRATH

1222" ?0

voor Heren
23 Januari, n m. 2 uur,
dienende en bij voldoende deelname Prijzen / in.—, ƒ 25.—,
/ 10.—. /
Het Bestuur.

CDCTTCDf
U, IÜ 0 lE. «X
Sli3S

s. Dinsdag
Ijs en weder
a

1

Goederen

50!.7ti

Je Huls vla de Gr Markt
raagt
gratis prijscourant
mi en inlichtingen Bediening
door Dame of Heer. Gne.t

Ktfl

Liter

ZOETE SPAANSCHE WIJN, per Liter
SAMOS EILAND, per Liter
TARRAGONA WIJN, rood of wit, per Liter .
f 0.6:)
Fabricatie en verkoop in één hand, dat is het geheim

in opdracht van een der meest vooraanstaande firma's op het gebied
van woninginrichting zal deurwaarder C', J. KIENE ln het Daijsinstituut DE KOK aan de Stationsweg 29 te Rotterdam op WocnS'lac 21 Januari 1910. des namiddags teji 2 ure puliliek a contant
verkoopen:

Diverse

P|gj

KC-'. raagd. Alleen schrlf lelijke sollici-

Sigarenmagazijn

■■

in

IJsclub Zuid-Beijerland
Nationale Hardrijderij

di-

stand, ter overname, ruime brood winning, wegens, aanvaarding van vaste betrekking Goederen
factuursprijs.
toegestain
Controle
Brieven No 2010, Adv.-Bur BETCKE
Beursplein 14.
1ü229 10

Sta

BREUKBANDEN
BUIKBANDEN, ENZ.

Bs|

leeftijd 10—22 Jaar. Vlot typen en iccuraat rekenen \ereischt. Aanmelden:
Dinsdagavond 7.30—9 uur, Stadlioudersweg 119b, R'dam.
12199 8

op ■—•.sten

ELAST.-KOUSEN

12210 28

mann. Kantoorbediende,

?evrüw,;il voor Radio-, Rijwiel- en
Electr. zaak. Volledige vakkennis .;n
telfstandigheld verei6cht. E. JANSE,
Kruiskade 19. Aanmelden na 6 u.
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1
CHURCHILL OVER DE ZORGEN DER
NEUTRALEN.

tweede blad

„Voor Engeland staan
de zaken niet slecht".

—

|

'worden en een

den

I hun
ders
schen

scheepvaart

en hun bezittingen

niets an-

overbleven dan verdeeld te worden tnsnationaal-socinlisme en bolsjewisme.

Italië voelt zich beleedigd

overgegaan.
waren
Dc radiorede van Churchill is in Italië, blijMaar totdusver zijn het de kleine neutrale landen,
die het moeten ontgelden: Neutrale schepen workens den toon in de pers, zeer ongnnstig ontvanden tot zinken gebracht, niet alleen door mijnen,
blijkt, dat Italië's gevoel van waarmaar ook door torpedo's. De Nederlanders, de gen. Dnidelijk
Belgen, de Denen, de Zweden en de Noren zien, digheid beleedigd is door dc woorden vnn den
Britsclien minister. Cliurchills bewering, dnt alle
hoe hun schepen vernietigd worden, telkens wanneer zij in open zee kun: -n worden gepakt.
neutrale landen in Europn dc bescherming van
Alleen in Britsche en Fransche convooien kan
Engeland en Frankrijk behoeven tegen de bedreiveiligheid gevonden worden. Eiken dag voelen
wij ons vertrouwen toenemen en achten wij ons
ging van Duitsche en Russische agressie, wordt
meer bekwaam, controle uit te oefenen op de in Italië weerlegd met dc opvatting, dat Italië"
zeewegen
open
zeeën en de oceanen en de
te
zeer wel in staat is, zichzelf te verdedigen en dat
houden.
Het schijnt thans vrijwel zeker te zijn. cla. de het dc hulp van dc geallieerden hierbij niet van
helft van de duikbooten, waarmee Duitschland
noode heeft. De woorden van Churchill worden
den oorlog is begonnen, tot zinken is gebracht.
opgevat als een open dreigement tegenover de
De magnetische en andere mijnen vormen geen
neutralen. In gezaghebbende Romeinschc kringen
vraagstuk, dat voor ons onoplosbaar is. Met toewijst men erop, dat niet vaststaat, welk 1
nemend vertrouwen zien wij de verdere ontwikverkeling van Duitsc'.ilands aanvalsmethoden tegeantwoordelijk is voor dc spanning in de lage lanmoet. Ik ben er zeker van, dat ons nog veel verin Scandinavië. Indien Eugcland in een
liezen en tegenslagen te wachten slaan in den den en
oor.og ter zee. Niettemin voel ik mij in staat ;e openbare rede zelfs zoover durft te gaan, dan
verklaren,
beschouwd,
dat de zaken, alles wel
moet het langs diplomaticken weg nog sterker
cag niet zoo slecht gaan.
dreigementen hebben geuit.
Heel anders is liet lot der onfortuinlijke
„Neen, mijnheer Churchill"
neutrale landen. Zoowel op zee als te land zijn
zij de slachtoffers van Hitier. Alle vragen zich
In een commentaar op de redevoering van
Na 11 o n
Churchill zegt het Belgische blad
af. «ie liet volgende slachtoffer van Berlijn zal
Beige:
zijn. Een Duitsche officier deed een noodlanding
België heeft nimmer een vreemde slem nooin Beltrië, niet plannen voor een invasie in dat
dig. zelfs niet een vriendschappelijke, c-ie niet de
land, welks neutraliteit Duitschland nog onlangs
beste bedoelingen spreekt, om het tot zijn plic.lt
roepen. Neen. mijnheer Churchill. Belg:é geeft
te
gegarandeerd.
heeft
zich met over aan vrees. België voedt geen krokoI)e
Dultschcrs streven ernaar, de pas verstrekte dil. het is bereid zijn gebied te verded'ger. tegen
so'.idarlteit der Slavische volkeren te ondermijnen. lederen buiienlandschen aanval.
De stoere Zwitsers bewapenen hun bergpassen
en legeren er hun manschappen.
De Nederlanders, wier diensten aan de
Europeesche vrijheid herinnerd zullen worden
lang nadat de herinnering aan Hitier zal zijn weggevaagd van het pad der menschheld, staan langs
hun dijken zooals zij dit deden tegen de tirannen van weleer.

1

Japans „Stormvogel"
is nog niet tevreden.

Geheel

Scandinavië

voelt zich

bedreigd. Dc

Finnen, die zich in den greep van het gevaar bevinden, laten zien, waartoe vrije mannen in staat
zijn. De diensten, welke Finland het menschdcm

Nieuwe regeering is niet
sterk genoeg.

bewijst, zijn prachtig. Hiermede wordt aan de
geheele wereld getoond de onbekwaamheid van
het Russische leger en van de Russische luchtmacht. ledereen kan zien, hoe het communisme
de ziel van een land bederft, hoe het zulk een"
i» ( - Jikj okudosjikiii (do „Stormvogel") ccn club,
land mistroostig en hongerig maakt in vredestijd en
lafhartig en verfoeilijk in oorlogstijd. Geen treuwaarvan de ledeii zitting hebben in het Japanriger schouwspel zou denkbaar zijn. dan dat dit
sche parlement en die erin geslaagd is, 27G van
schitterende, noordsche ras tenslotte zou ten on448 Lagerhuisledeu een tegen de rcgecring geeer gaen en gebracht zou worden tot slavernij, de
erger dan de dood. doo;- het brute geweld van richte resolutie te doen onderteekenen, waarna
overweldigende
meerderheid.
een
het kabinct-Abc aftrad, heeft een verklaring uitGezamenlijke actie bepleit gegeven, waarin gezegd wordt, dat het kabinet
Abc ineengestort is tengevolge van de nationale
Maar wat zou er gebeuren, indien alle neutrale ontevredenheid over zijn blunders, maar dat het
landen in een spontaan gebaar hun plicht zounieuwe kabinet er niet in geslaagd is, te voldoen
den doen overeenkomstig het volkenbondshandvest en zich aaneen zouden sluiten met het Britaan de verwachtingen der natie.
sche en Fransche rijk tegen de agressie en tegen
De verklaring zegt. dat de organisatie de behet kwaad? Op het oogenblik is hun toestand betreurenswaardig en deze zal nog erger worden. weegredenen niet kan begrijpen van den ouden
Alle hopen, dat de storm zal voorbijtrekken, staatsman, die verantwoordelijk is voor de aanbeveling van admiraal Jonai als candidaat voor
voordat het hun beurt is, verslonden te worden.
het minister-presidentschap.
Maar ik vrees, dat de sterm niet zal voorbijtrekDe verklaring besluit, dat de organisatie voorken.
nemens
is, een streng-critische houding en een
Er bestaat geen kans op een spoedig einde, bereformistisch standpunt te handhav jegens het
en
ooit
actie,
gezamenlijke
halve door een
indien
nieuwe kabinet, dat samengesteld is op een basis van den status quo. vooral aangezien er een
ernstige noodtoestand bestaat voor Japan, wolFraaie eleetr. ornamenten
ken men niet te boven kan komen zerder een
beurs,
elke
drastische vernieuwing van de inwendige strucVoor elke kamer, voor
tuur en een versterking daarvan ten uitvoer te
N.V. COUZY. Ie Middellandstr. 72.
Rccl.
121S0 4 leggen.

FEUILLETON
Nadruk

verboden.

HET SPROOKJE
VAN DEN DOOP
Door JORIS JORISSEN.
(Vervolg.)

6)

Neen, ik zal dat geheim bewaren, zooveel
het in mijn macht ligt. En ik ben bereid, u te
gelooven, maar dan moet u mij volledig vertrouwen schenken: misschien vinden we wel het goede spoor en ontmaskeren den misdadiger. U
verlangt toch uw verloofde te wreken?
T)e man knikte zwijgend en zakte op zijn stoel.
Ik zal alles zeggen, wat ik weet, meneer,
wat het me ook mag kosten.
Cordan borg het wapen weg en zette zich aan
een hoek der tafel, vlak tegenover den man.
Vraag u maar, meneer, zei deze zwak.
Ik dank u. Laat ons beginnen bij het allereerste begin, opdat niets ons kan ontsnappen, dat
ons later van nut kan zijn.
De ander knikte neerslachtig.
Hoe lang kende u juffrouw Sussex reeds?
Drie maanden, meneer. Ik bracht toen een
sc'.iilderij naar ~Het Groene Huis", dat meneer
Sussex bij me besteld had.
U onderhieldt dus vroeger reeds betrekkingen met de familie Sussex?
Eigenlijk niet.... Ik ontmoette den heer Sussex op een tentoonstelling, waar een paar werken
van mij tentoongesteld waren. Hij verklaarde
zich bereid, een der doeken te koopon. Indien ik
er een paar veranderingen in wilde aanbrengen.
—

—

—

—

—

—

—

—

Hoewel ik nooit iets verander aan mijn werk, dat
ik eenmaal als ~af" heb beschouwd, gaf ik dezen
keer toch toe, eenerzijds, omdat de veranderingen weinig om het lijf hadden en niets aan het
karakter van het schilderij afdeden, anderzijds,
omdat ik toen werkelijk om geld verlegen zat eu
niet wist, hoe ik verder leven zou.
Dus het was dit schilderij, dat u naar zijn
huis bracht?...
Ja, we waren het tevoren al eens geworden
over den prijs en het bezoek was gauw afgeloopen. Toen hij mij uitgeleide deed, hoorde ik plotseling een zilveren lach opklaleren. Jk keerde me
om en toen zag ik haar voor het eerst. Ze zat op
ce bovenste trede van de trap, een beeld van onbezorgdheid en jeugd. Het licht viel schuin in
heur haar, zoodat de eene kant vloeide van gouden licht en de andere kant donker-was en golvend in wilde krullen. Dat was het beeld, zooals
ik haar later ook leerde kennen. Licht en kinderlijk verrukt soms, hartstochtelijk en vol verterend vuur het volgend oogenblik. Terwijl ze daar
zoo zat, op die bovenste trede, lachte ze. Ze keek
schuin naar omhoog, zoodat haar witte hals bloot
kwam en de mooie ronding van haar schouders
opviel. Doch er was ook iets, dat menschelijke
oogen niet omvatten kunnen. lets van de harten
en van de zielen alleen.
De jonge man had de oogen gesloten. Op dit
oogenblik leefde dat zonnige beeld als een gulden
herinnering In zijn geest.
Hij ging verder:
Ze was zoo jong cn mooi, dat lk eenlge
oogenblikken lang niet in staat was, mijn blik
van haar af te wenden. Onderwijl praatte meneer Sussex maar voort, doch ik verstond geen
woord van wat hij zei. Tenslotte merkte hij het
ook, keek omhoog, zag haar zitten, fronste
de
wenkbrauwen en schokschouderde. Ik beheerschte me en ging heen. Den geheelen terugweg moest
' ik aan haar denken en
thuisgekomen, zette ik
oogenblikkelijk een nieuw doek op mijn schildersezel en trachtte haar te schilderen, zcoals ik
haar In „Het Groene Huis" gezien had: een beeld
—

—

—
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BELANGRIJK SUCCES
VOOR DE CHINEEZEN
En Wangs accoord met Japan.

strijd moede zouden
vrede zonden slui-

—

)

MAANDAG

schandelijken

ten, zal er voor de kleine landen Tan Europa met

Churchill besloot aldus:
In den feilen strijd, welke voor ons ligt, zijn wij
vastbesloten ons niet te laten overtreffen in het
bewijzen van diensten aan de gemeenschappelijke
zaak. Laten
de groote steden als Warschau,
Praag en Weenen, zelfs temidden van hun ellende,
Hun bevrijding ls zeker. De dag
wanhopen.
niet
zal komen, waarop de vreugdeklokken weer over
Europa zullen klinken en waarop de overwinnende landen, die dan niet alleen meester zijn oVPr
hun vijanden, maar ook over zichzelf, plannen zullen maken in gerechtigheid, in traditie en m vrijheid en uitvoering zullen geven aan het bouwen
van een huis, waarin plaats zal zijn voor iedereen.

Churchill heeft Zatereen
radioredevoering gehouden over
oorlogstoestand,
den
waarin hij o.a. zeide:
ledereen
vraagt
zich met verbazing af,
wat er met den oorlog
aan de hand is. Gedurende
verscheiden
maanden hebben de
nazi's bedreigd met wat
rij zouden doen met de
westersche
democratieën, wannec. zij eenmaal tot den aanval
dag

1

Engeland en Frankrijk

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

Volgens een telegram uit Lnyang (noord-China)
dc ('lilneesclic troepen in het zuid-oosten
van dc provincie Sjansi een belangrijk succes behaald hebben na een hevigen strijd, waarin dc
Japanners meer dan duizend man op een totaal
effectief van ongeveer tienduizend man verloren
zouden hebben. Telegrammen van het front van
ztiid-China melden voorts, dat dc Chinceschc troepen in de provincie Kwantocng nieuwe vorderingen gemaakt hebben.
zonden

De grondslagen van
het
tusschen Wang
Tsjing Wei en de Japanners tot stand gekomen accoord zijn zoo
juist onthuld. Dc concessies,
Wang
die
Tsjing Wei aan de Japanners heeft gedaan,
zouden zijn:
erkenning van Mand-

Recl.

Wangs concessies

PERISCOOP

ALLERLEI NIEUWS OP TIL.

Er is weer wat nieuws op til. misschien, dat
het ons deze week duidelijKer wordt, anders wel
binnen een maand. Verscheiden bijzonderheden,
die met den oorlog samenhangen, wijzen er op.
sW?kwo,
Het eerste nieuwe viel te extraheeren uit een
/ algemeene sameniveren meer in het bijpaar opvallende officieele Engclsche redevoerinzt>«4er economische sagen van Winston Churchill en lord Halifax.
menwerking met Japan
Eerstgenoemde is altijd al een fel man geweest
en Mandsjoekwo,
die geen blad voor den mond nam: nu hij zich
vorming van een geditmaal over de neutralen bezorgd maakte, is er
meenschappelijk antidubbel goed geluisterd. Hij zeide, voor een Enkominternfront.
gelschman. ongewone dingen. Ten eerste noemde
aanwijzing van noord-China en Mongolië als
hij de neutralen ongelukkig en vroeg zich af
speciale zónes.
erkenning \an de vooraanstaande positie van wie. na Finland, het volgende slachtoffer van het
bolsjewistisch imperialisme zal zijn. Ten tweede
Japan op de eilanden Amoy en Hainan,
erkenning van het recht voor Japan, troepen en achtte hij de volken op den Balkan angstig,
oorlogsschepen te handhaven in noord-China. in vooral de Roemenen. Overal elders zag hij neutraMongolië, op bepaalde punten in het Jangtse-dal len, die toelieten, dat er bij hen geïntrigeerd
en op de eilanden langs de zuidkust van China.
wordt door aan (le geallieerden vijandige macherkenning van het recht voor Japan, toezicht ten. Ons Nederlanders zwaaide h.lj lof toe voor de
uit te oefenen op alle spoorweg- en luchtverbinhistorische verdiensten, die wij ons verworven
voornaamste
posterijen
en de
havens hebben met onze bijdragen aan de Europeesche
dingen, de
en waterwegen.
vrijheid. Zooals wij "egen de tyrannen van weleer
het verminderen van de sterkte van de Chipal stonden, zoo zullen .vij ook nu weer pal
neesche politie en het Chineesche leger in beslaan. Maar wij, en de andere neutralen, schieten
paalde gebieden,
in één ding tekort: wij zien ons hei! niet: wij
het verleenen van schadevergoeding aan de eer(— waar
blijft de spontaneïteit
tijds in China gevestigde Japanners wegens door moeten, spontaan
na deze aanmaning? > onzen plicht doen ten ophen geleden schade.
van den Volkenbond en
zichte
van
"net
handvest
speciale
accoorden
van
zekehet verleenen door
re voorrechten aan Japan met betrekking tot de ons aan de zijde der geallieerden scharen tegonontwikkeling \an de hulpbronnen van China, de over hun vijanden-van-var.dnag. Want de positie
der neutralen zal nog ellendiger worden, omdat de
douane-ontvangsten, enz..
aanvaarding \an Japansche raadslieden bij de storm, die thans over Europa woedt, ook in het
nieuwe regeering.
noorden en in het zuidoosten den kop zal opsteaanvaarding van het beginsel, dat noord-China ken en den neutralen oen Finsch lot bezorgen. De
geallieerden zullen er steeds beter vóór komen te
bestuurd zal worden door een autonomen politieken raad.
staan, dus.." Hoewol het van Nederlandsche zijde
Omdat zij het onaanvaardbare karakter dezer reeds vaak-en-duidelijk genoeg gezegd is. dat anvoorw aarden inzagen hebben twee oude medewerwat zij doen, maar
deren moeten weten
kers van Wang Tsjing Wei zich van hun chef losneutraliteit niet iets is waarover
dat onze
gemaakt en hem van Hongkong uit een telegram gediscussieerd kan worden, door wie ook, toch
gezonden, waarin zij hem bezwoeren, „zijn paard wil Churchill dat wij kiezen tusschen twee kwaop den rand van den afgrond in te houden en
den, waarvan écn volgens hem. een ~nog ellendizich niet verder door de Japanners te laten be- ger toekomst" zou zijn en het ander ronduit neerdriegen."
komt op een prijsgeven van onze neutraliteit en
kiezen voor de geallieerden. Churchill is
Een telegram van Ciano een partij
niet de eenige buitenlr.ndsche minister die ons
Ciano heeft Wang Tsjing Wel uit Rome een teslecnt kent, anders zou hij weten, dat wij al 400
legram gestuurd, waarin hij dezen gelukwenscht jaar lang gewend zijn onzen eigen gang te gaan,
met zijn vredesonderhandelingen en den steun
iets waarbij wij zeer wel zijn gevaren; mochten
van Italië toezegt bij den wederopbouw van China. wij al eens bezweken zijn \oor het „aap wat. heb
je mooie jor.gen"-gepraat of het verlokkend gedrelg van een mogendheid die momentaan sterker
was dan wij, dan betaalden wij dat zoo zuur-onduur, dat wij thans nog van .vanten weten. Oorlogvoerenden hebben nu eenmaal
en dat ligt in de
lijn
geen benul meer wat neutraliteit eigenlijk
naar lichaam en geest beteekent. Nederland nu
heeft meer ervaring op neutraliteitsgebied dan
welke andere of groole mogendheid. Daar bovenMussolini heeft ter gelegenheid van de prijsuitdien
de Nederlanders niet dommer zijn dan de inreiking voor den nationalen graanwedstrijd een
woners van groote mogendheden
eer het tegentoespraak gehouden, waarin hij verklaarde, dat
deel!
zal men goed doen de praktijk der neutrade slag voor de autarkie zal worden voortgezet liteit aan onszelf over te laten, te meer waar wij
met keiharde energie, waarvan de bewijzen zijn
geleverd in vredes- zoowel als in oorlogstijd, een land zijn dat zich naam heeft verworven op
rechts- en fatsoensgebied en op het
om het Italiaansche volk brood en goede wapenen internationaal
terrein van het naleven \an verplichtingen. Wie
te verschaffen.
spiegel
ons
dus
den
van.het Volkenbondshandvest
oogst
uitkomen,
De Duce deed
dat de
van 1930
S 0 millioen quintalen beliep en hij wenschte, dat
de volgende oogst even bevredigend zou zijn. In
weerwil van of misschien wegens de stormachtige
tijden, die de menschheid beleeft. Want: een
oogsttekort zal overeenkomen met een verloren
is door zijn voor'ff jfbga
slag. De weersomstandigheden blijven gunstig.
namen eenvoud
De oogst zal voldoende zijn voor de voeding van
en beschaafd toonschiereiland.
de 45 millioen bewoners van het
karakter nog steeds
De Italiaansche boeren geven een beeld van
de meest gewilde
kalmte cn discipline d-oor te werken en aan hen, die
strategie
in de koffiehuizen in de steden
beoefenen, de zorg over te laten, militaire en diplomaPrljien van f 360.- al
tieke plannen voor te bereiden voor de verdceling en wederoprichting van staten. De Italiaansche boeren houden van hun grond, dien zij bewerken in het zweet huns aanschijns cn zij be■ Amsterdam Arnhem Breda Leidan
oogen slechts de productie voor de geheele natie,
tie.
Ingez. Mctl. li .775 20
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Mussolini prijst de boeren.
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-Mannborg Pianochord-

BEMBEM
-

van licht en schaduw, een wonderlijke, treffende verpersoonlijking van de meest volmaakte,
zonnigste vrouwelijkheid.
Ik slaagde er echter niet in, weer te geven, wat
in mijn gedachten leefde en ik ging dien avond
slapen met een vreemd gevoel van onvoldaaheid en weeke neerslachtigheid, met toch een ondergrond van ongekende weelde en vreugde.
Ik wist. dat ik haar liefhad, maar even zeker
wist ik, dat deze liefde voor mij niets dan smart
en ontgoocheling kon inhouden. Want met ontstel
lende duidelijkheid voelde ik, dat ik, arme schilder van niets, die niet eens genoeg had om van
te leven, niet kon denken aan de liefde van een
millioenenerfgename.
Den volgenden dag, toen Ik me weer inspande
cm ook maar een verre gelijkenis van haar. die
zoo plotseling en zoo onweerstaanbaar al mijn
denken en al mijn droomen kwam vullen, op het
doek weer te geven, zag ik haar door den achtertuin op het huis toe komen. Ze kwam dwars
door de bosschen en ze was reeds dichtbij, toert
ik haar opmerkte. Mijn hart bleef stilstaan en ik
was zóó ontroerd, dat ik er niet eens aan dacht,
het doek, waaraan ik bezig was, om te keeren,
teneinde mij niet te verraden. Toen ze binnenkwam, kon ik haar alleen maar sprakeloos aankijken. Ik dacht, dat ze kwam met «?en opdracht
van haar oom betreffende het schilderij, doch ze
zei niets van dien aard. keek alleen maar met
groote, diep-glanzende oogen naar het doek.waar
eenige onduidelijke omtrekken van haar eigen
portret haar aandacht trokken.
Ik was vreeselijk verlegen en trachtte het doe<c
aan haar blikken te onttrekken, doch ze kwam
naar me toe en lei haar warme hand op mijn
arm. Mijn hart stokte, en hoe Ik me ook inspande, ik kon niet beletten, dat mijn arm beefde onder haar aanraking. Ze keek me echter geruststellend in de oogen.
Wat doet een arm man. als hij een rijke
vrouw liefheeft? vroeg ze zonder Inleiding.
—Ik kon met geen mogelijkheid een woord
over mijn lippen krijgen. Ik voelde, hoe het
—
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bloed me naar het hoofd schoot.. Doch ze scheen
geen antwoord te verlangen, want ze ging verder:
Hij bergt die liefde in den meest verborgen
hoek van zijn hart, hij zwijgt en... hij lijdt onnoemelijk. En als de rijke vrouw hem ook liefheeft, wacht ze, tot hij spreken zal en wordt wan
hopig, omdat ze voelt, dat hij rtiet spreken zal...
en ze lijdt ook. en ze zijn beiden ongelukkig, zij.
die voor elkaar geschapen zijn.
Ze legde haar beide handen op mijn schouders
en ging verder, met haar wonderlijk diepe oogen
vast in de mijne:
—En ze stellen zich belden heel dom aan.
Maar zoo zal het tusschen ons niet zijn. Gisteren
zag Ik u en ik kreeg u lief en toen u het nuis verliet. keek 11 naar me en u hadt me ook lief. Ik
zal je voortaan met ~je" aanspreken. Tracht het
niet te ontnemen, want dat daar spreekt voor je.
Zij wees haar portret aan.
Je borg je liefde echter diep in je hart en
je hield ze voor jezelf alleen, zelfzuchtige jongen.
Ik ben niet van plan. te lijden en mijn leven te
verbitteren, om wat domme conventies. Jij zou
niet tot mij komen, dus kom Ik maar naar jou
toe. Hier ben ik. groote. dwaze jongen, en ik zeg
je: Ik houd van je... Ik ben van jou...
Ik,
Ik was te gelukkig om verbaasd te zijn.
die meende, dat ze niet eens van mijn bestaan afwist, werd door haar bemind. Het was.
alsof een engel uit den hemel was neergedaald.
Van dien dag af was zij mijn verloofde. We
ontmoetten elkaar eiken dag in do bosschen.
waar niemand het geheim van onze liefde kon
schenden. We leefden in een roes. die tot het einde van ons leven zou duren. Helaas, het was te
m00i... het was een te groot geluk, dan dat het
lang kon duren. De dood was heel dichtbij en
verbrak op de wreedste wijze de betoovering.
toegeluisterd. Geen
Cordan had ademloos
oogenblik kwam het bij hem op, dat de man aan
het fantaseeren kon zijn. Zóó was het gegaan en
niet anders.
—

—

voorhoudt dicne eerst na te gaan in hoeverre de
lei van zijn eigen land schoon is gebleven. Wie die
een rechtmatig beroep op Genève deden, zijn door
Genève op afdoende wijze geholpen?, waar toch
zoovele grooten bijeenzaten die helpen kónden! Nu
dé maat overloopt, is Finland het eerste land dat
eenigszins profiteert van de schaamte van het wereldgeweten. Maar vóór Finland nóch Onna en als
men wil: noch Abessynië.
Dit bedenke Ohurchill en mogen dit ook bedenken zij, die praten net als hij, doch in andere
hoofdsteden voor een oncritisch auditorium optreden.
waaröm sprak Churchill zoo? 0.a., omMaar
dat bij een der meest bedreigde neutralen, n.l.
Zweden,
de neutraliteitseensgezindheid
uiteen
dreigt te vallen door de gevaren \an het ooge.iblik. Er zijn daar twee stroomingen gekomen in
de plaats van de eene oude. Men spreekt er van
de strooming-Giinther die „voorloopig afwachten'
heet,
en van de strooming-Sandler die „liever
morgen aan de zijde van Finland, dan over drie
maanden het lot van Finland moeten aeelen"
heet. Giinther is Sandlers opvolger aan buitenlandsche zaken; Gunther is meer een man naar
den zin van koning Gustaaf en premier Hansson,
terwijl Sandler vrijwel de geheele publieke opinie
met zich mee heeft. Deze gespletenheid in de
Zweedsche opvattingen is mede een gevolg van
het feit, dat Zweden nog niet eerder de positie
van rechtstreeks-bedreigde heeft bekleed tenzij
men zeer ver teruggaat in de geschiedenis, terwijl
daarnaast de jongste bedreiging als een verrassing kwam en een toestand schiep, die niet met
ervaring
tegemoetgetreden kon worden gelijk
bij ons ivèl het geval is.
Xiet alleen Zweden, ook Hongarije schijnt bijzonder met zijn neutraliteitspositie in de knoop
te zitten. Nu hebben de Hongaren al sinds 20 jaar
een allesbehalve neutraal politiek verlanglijstje,
zoodat zij eer revisionistisch denken-en-voelen
dan neutraal. Reeds de Tsjechen, Slowaken en
Roethenen hebben met dat revisionisme kennis
gemaakt, terwijl thans het revisionisme aarzelt
of gebruik te maken van het Russische gevaar
aan wel de zijde van andere bedreigden te kiezen.
Die aarzeling is onderworpen aan het oordeel van
Ciano (Mussolini) en nu schijnt deze reeds Hongaarsche..troepen op Hongaarsch grondgebied te
hebben gebracht tot mede-afweer van ev. Russisch gevaar (of tot bedwinging van Hongaarsche
bedreigingen t.o.v. Roemenië?).
En te Berlijn heelt Rome nog eens nadrukkelijk
laten uiteenzetten, dat de as- en de antikominternpolitiek iets zijn dat door Rome consequent zal
worden nageleefd. Zoodat Ribbentrop het niet gemakkelijk krijgt, omdat zoowel Scandinavië als
Italië Berlijn toch minstens zoo na aan het hart
moeten liggen als
Moskou!
—

Algemeene mobilisatie in Slowakije?
Naar in Bralislawa volgens Havas verluidt, zou
in Februari de algemeene mobilisatie in Slowakije
worden afgekondigd. De mobilisatie zou onder leiding komen te staan van Duitsche officieren. Het
Slowaakschc parlement heeft onlangs een nieuwe
wet aangenomen op den militairen dienstplicht,
welke door de Duitsche militaire autoriteiten was
geeischt en de aanneming van die wet schijnt het
gerucht te bevestigen.

Auto met granaten in brand.
Bij Nienhoven (België) geraakte een militaire
vrachtauto met granaten in brand. De bestuurder
en de op den wagen zittende manschappen vluchtten het veld in. doch een luitenant sprong op rie
auto en zette de meest bedreigde
kisten eraf.
Toen bluschte hij den brand met zand. De gevluchte soldaten durfden daarna terugkeeren.
Aan de tegenwoordigheid van geest van den officier is het te danken, dat een'groot ongeluk is
voorkomen.
Een lange poos bleef het heel stil in de kamer.
De man was doodsbleek geworden en staarde in
de verte. Cordan twijfelde eraan, of hij zich nog
wel bewust was van zijn tegenwoordigheid.
Vannacht had lk mijn laatste samenkomst
met haar. fluisterde de man. Haar lippen W3ren
koud en haar oogen lachten niet in de mijne.
Het was een afscheid voor eeuwig. Voortaan zal
ik slechts leven met mijn herinnering aan haar
en sterven met die herinnering.
Nog steeds eerbiedigde Cordan die onmetelijke
—

smart.

Eindelijk waagde hij het, die stilte ie verbreken.
Ik dank u voor uw vertrouwen en lk vraag
u, me te vergeven, dat ik me in uw leven
heb
ingedrongen. Het is echter noodzakelijk.
De jongeman knikte alleen maar.
Waarom hield u uw liefde geheim? De jonge
vrouw wüs toch vrij om te doen wat ze wilde.
Ze was meerderjarig.
De andere keek hem weemoedig aan, aJsof hij
hem verweet, dat hij het niet begreep.
Het was zoo mooi. die liefde voor ons alleen,
zoodat we den dag, waarop ze bekend zou wórden, steeds weer verschoven.
De Inspecteur werd weer de zakelijke speur
der.
Weet u misschien ook, of u vijanden had?
willen
Vijanden?... Wie zou me kwaad
—

—

—

—

—

doen?...

En uw verloofde?...
Hoe kon ze vijanden hebben? ledereen, die
haar zag, moest haar liefhebben.
Dit was niet heelemaal in overeenstemming
met hetgeen de jachtopziener en
de logementhoudster van het meisje hadden gezegd. Blijkbaar had de jongeman haar alleen In het gunstigste licht gezien, in Het licht van zijn eigen
liefde. Wellicht kende hij haar alleen ais liefhebbende vrouw.
Cordan kon het echter niet over zijn nart verkrijgen, deze gedachte uit te spreken.
—

—
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tualiteit van dit oeuvre, waaraan Franck tien jaren van zijn leven heeft gewijd, doch welks uitvoering hij nimmer mocht beleven, eigenlijk
minder groot is dan de moreele. „Les Réatitudes"
bevatten zonder twijfel zeer schoone fragmenten
en het werk verdient zeker niet de betrekkelijk
groote verwaarloozing, waaraan het ook te onzent heeft blootgestaan. Daarbij komt
en dit
heeft de uitvoering van gistermiddag met klem
van zeer welluidende oogenblikken bewezen
dat César Franck de schrijfwijze voor groote
koren, ook al gaan zij den kant van de opera uit.
zoodat de eischen van „kunstigheid" automatisch
wat lager worden gesteld dan bij geestelijke werken, werkelijk geniaal beheerschte.
Het „R.K. Gemengd Koor" en zijn dirigent zagen zich derhalve een zware, maar dankbare taak
toebedeeld. Naar den letter is deze vrij goed vervuld. De groepen waren doorgaans zeker van
haar zaak, slechts de inzet van het slotkoor van
VI (Lavez dans une humble prière) toonde een
storend gemis aan zekerheid, doch men hoorde
ook passages, die men zeer fraai van klank kan noemen. Niettemin geeft de uitvoering aanleiding tot
enkele opmerkingen. Men moet Nico Verhoeff
onvoorwaardelijk prijzen om zijn durf, voor zijn
talent als koorpaedagoog, om de keuze van zijn
werken, om de verzorging van het bij uitstek katholieke repertoire, waarin schatten van groote,
algemeene waarde liggen opgestapeld, die wellicht te weinig worden getoond, doch men zou
nnderzijds van hem mogen venvachten, dat hij
ook meer zijn kunstenaarshart liet spreken, dat
hij niet alleen den noten, maar ook de muziek, die
achter de noten staat, meer geeft wat haar toekomt.
Men constateert meermalen, dat hij zich nauwelijks aan door den componist aangegeven dynamische schakeeringen houdt, en zoo hij de aanwijzingen wel volgt (hierbij zij onmiddellijk opgemerkt,
dat Verhoeff in hoofdzaak zeker die
aanwijzingen inaehtneemt) neemt men toch vaak
daarbij een zekere reserve waar. die men soms
kilheid zou willen noemen. Al voelt men nog
zooveel voor moderne zakelijkheid in de muziek,
een componist als Franck verdraagt deze zakelijkheid toch In de uitvoering slecht. Verhoeff
maakt soms zelfs den indruk, of hij volkomen
natuurlijke
dynamische reacties van het koor
onderdrukt. Ten opzichte van het koor zou men
de opmerking willen maken, dat de hoeveelheid
der stemmen het vooralsnog van de hoedanigheid
wint. Een scherpe selectie bij de aanneming van
nieuwe leden om zoo langzamerhand den algemeenen klank
te verbeteren lijkt niet ongewenscht bij dit jonge koor, dat in zoo menig opzicht, niet het minst dank zij Verhoeff, de allures
toont tot de beste koren van Rotterdam te zullen
gaan behooren, een positie, die van den aanvang
af inhoudt, dat men er hooge eischen aan moet
stellen.
Het solistische deel van de uitvoering mocht
op groote vaaixioering aanspraak maken. Vooral Ankie van Wickevoort Crommelin heeft door
haar stijlvollen zang met haar voor deze partij
zeer gunstig get-Imbreerde sopraan geschitterd.
Ook de alt Jo van der Meent muntte uit door
bewogenheid. Jo Lutz vervelde de partij van de
wees lofwaardig. De tenor CorneUs van Munster
was hier in zijn element. Een bijzondere vermelding verdient zijn subliem gezongen solo in
IV. Laurens Bogtman gaf alle reliëf aan zijn
soli, aan don doodsengel en den satan
vooral.
Lucien Louman zong waardig de Christus-partij,
Sjef Genang vervulde met zekerheid zijn taak
in de solistische ensembles, die zooals gezegd
alle reden tot lof gaven. Het Philharmonisch
Orkest heeft zijn volgzaamheid onder Xico Verhoe ff opnieuw bewezen en onder diens leiding
vooral in het voorspel van de Vierde Béati-tude
misschien mede onder den indruk van Henn
de Greeve's bezielend woord, dat daaraan juist
was voorafgegaan
zeer schoon gemusiceerd
De uitvoering verwierf tenslotte grooten bijval.
—
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zij haar „patte s de canard" ze-

besteedt, raakt
ker kwijt).
geeft Louis
Een uitstekende typeering
de
Bree van Crofts. Hij is tot in zijn vingertoppen
TIVOLI-SCHOUWBURG de golddigger van een decadente maatschappij.
Theo Frenkel vertegenwoordigt als Praed het
betere hypocrieten-genre.
Guus Oster, wiens talent bij Cor van der Lugt
Melsert in goede handen schijnt te zijn, speelt
met jongensachtigen zwier en met verfijnd begrip voor de eigenaardige complicaties van een
vertooning
cynisch van zich af trappende weekhartigheid
speelkameraad van mevrouw
den stuurloozen
Warrens dochtertje.
Ludzer Eringa geeft den vader van den jongeOok dit stuk van G. Bemand Shaw is. hoewel
reeds meer dan 40 jaar geleden geschreven, niet man, dominee Gardner, de eenige figuur in het
verouderd. En e!k kreukje, waar het de neiging stuk, die door Shaw te satiriek is aangezet, het
vertoont te zullen crouderen, kan door de rerelief dal hij verdient
De regie van Frits van Dijk mag worden gegie gemakkelijk worden weggemasseerd. Daarom
dacht „Het Nederlandsch Tooneei" er niet over, prezen, al wil het ons voorkomen, dat de trieste
bij
„Pygmalion",
als
het
stuk
Victosfeer
om mevrouw Warren en haar compagnon
zoomin
riaansch aan te kleèden in den geest als Dirk Veriets meer van zijnentwege geaccentueerd had
beek deed met „Candida". Mevrouw Warren kan kunnen worden. Overigens wordt Shaw naar den
haar moderne cyclaam-kleurige hoedgarneering tekst voortreffelijk verzorgd, geen wonder, want
met evenveel opdringerigheid dragen als eertijds
Van Dijk was indertijd zelf in „Pygmalion" een
haar valsohe bloemen en wulpsche linten en dit meesterlijke Hlggins.
feit,
maatschappij-cridankt men aan het
dat de
De décors van Karei Brückman voldoen op
tiek in het spel
één van de „unpleasant plays" zichzelf zeer goed. Maar ze schijnen te bewervan den levenskrachtigen ler, die zijn anti-Engel- kelijk te zijn voor een vlotte vertooning. En het
eche gevoelens „afgereageerd" heeft in een beuitzicht in het kantoor te Londen was wel wat
langrijk oeuvre, hetwelk steeds duidelijker blij- landelijk.
vend bijdraagt tot de glorie van het oude Albion
Er viel tamelijk veel belangstelling voor de
overgekookt.
niet is
Bovendien zal het conflict première in deze stad te noteeren en in den bijtusschen Waarheid en maatschappelijke Moraal,
val toonde men zich gedecideerd.
dat „Mevrouw Warrens bedrijf" zoo interessant
maakt, ons blijven boeien, zoolang wij op re.
DOELEZAAL
delijke gror.den gedwongen zijn, er een soort eerecode op na te houden met een aanhangsel, waarin
alle laakbare overtredingen zijn gecatalogiseerd.
Naarmate de behoefte aan overtredingen grooter wordt wisselt weliswaar de opvatting van do
moraal, maar voorloopig zullen alle mevrouwen
Warren, suggestieve betoogen ten spijt, blijven
ervaren, dat een goed opgevoede dochter, ook al
De nog altijd betrekkelijk jonge koorvereenlheeft zij kennelijk iets geërfd van de „make
gistermiddag
ging R.K. Gemengd Koor heeft
money" mentaliteit van haar mama, scrupuleus
voor een redelijk bezette Doelezaal een over
zich afkeert van „het bedrijf" en wat daarbij begeslaagde uitvoering van
algemeen
het
zeer
zakelijke
hoort. Vandaar dus dat de
inhoud van
Franck gegeven.
„Les Béatitudes" van César
het stuk van Shaw nog zoo versch lijkt, te verscher omdat de dialoog zoo markant is gebleven. Onder het publiek bevond zich de burgemeester
mr.
P.
J.
Deze uitvoering
Rotterdam,
Oud.
van
zijn
scherp
geOok de karakters
onmiskenbaar
teekend. Bijvoorbeeld de persoon van mevrouw mocht men tevens rangschikken onder de records, wat haar duur betreft, want hoewel zij
Warren zelf: zij past, gaaf getand, zonder hinaanvangsuur,
derlijken opdruk of zwaar stempel, in een „show vrij nauwkeurig op het officieele
bij zessen, eer
back"-album van de beste tooneelfiguren
der halfdrie aanving, duurde het tot
triomfantelijk
een
D-dur had
het
slotkoor
in
laatste decennia.
geklonken. Dit kwam èn door den grooten omMien Duymaer van Twist heeft zich sterk invan het werk, dat men vrijwel zonder
geleefd in de merkwaardige mentaliteit van deze vang
vrouw, die haar inferieure zaken verdedigt op coupures uitvoerde (slechts in V maakte men
een onbelangrijke orkestcoupure en in VI liet
grond van een wrange, illuslelooze levensphiloèn
men het koor der farizeërs achterwege)
sofie ,doch als moeder in een betere verstanddoor den zeer eerwaarden heer Henri de Groehouding met haar geweten wil leven.
ve, die met een waarlijk meeslepende welspreopzichten
In veel
dwingt Mien Duymaer bewon
tot punt van uitgang
dering af om haar uitbeeling van de tragisch ont- kendheid deze uitvoering
maakte van een zijner bekende toespraken over
wrichte vrouw, die zichzelf suggestief bedrieg:, „Den
naam", een gloedvolle oratie,
bond
zonder
maar in een wereld van afschuwelijke hypocrisie
met een geestdriftig applaus
werd beantmotieven genoeg vindt om haar dochter, als deze die
woord.
de waarheid ten deele heeft vernomen, te overtuitoespraak legde tevens nog eens den na.
Deze
gen van het feit. dat alles in den schoot der omop
druk
de brandende actualiteit van den tekst
standigheden scheen te zijn voorbeschikt, een moeder echter, die het laatste restje kinderlijk respect van „Les Béatitudes", dit werk van César
verspeelt als zij de heele waarheid onthult, n.l. dat Frar.ck, waarvan de meester de eerste twee deezij er niet over denkt, haar leven anders in te len instrumenteerde, terwijl de stad Parijs in
den oorlog van IS7O—IS7I werd gebombardeerd.
richten, niettegenstaande zij in materieelen welDeze uitvoering zelf bewees, dat ae muzikale ac.
stand verkeert. Het blijkt dan
wat men trouwens al uit haar gedrag tegenover het vriendje
van de dochter had kunnen opmaken
dat er een
onoverbrugbare kloof is ontstaan tusschen deze
moeder, die aan haar moeras verknocht is, en het
kind, dat haar educatie aan een hoogeschool genoot. In het felle twisteesorek dat de breuk onherroepelijk maakt, is Mien Duymaer echter niei
de tragische figuur, die zij, bij een meesterlijke
beheersching van haar rol, diende te zijn. Zij kijft
als een madam uit de Brusselsche marollenbuurt
en haar tranen zijn tranen van een krokodil. Men
mist het expressieve vermogen van een geniaal creatief élan. Reeds bij haar entrée
ontbreekt er iets aan deze trieste hetaerenmatrone, ln de eerste plaats het opgewekte lawaai, dat den jongen vriend van het dochtertje bekorend beklemt, bovendien het louche in
den omgang met den compagnon Crofts.
Deze vrouw. zooal 3 Mien Duymaer
haar
creëert, is te gemoedelijk volksch om een kind
tenslotte tot obsessie van schandaliseerende
zondigheid en compromittante Inferioriteit te
kunnen worden.
Mvra Ward heeft als tegenspeelster opmerkelijk juist begrip van de gevoelens, die de dochter by de kennismaking met zoo'n mama moe.
ten doorsnijden. Haar verwijten zijn opkook,
seis van kwaadaardig verweer die de
wel
aanwezige
familiegenegenheid
volkomen verstikken. (Opmerkelijk is ook het
plastisch besef van deze jonge actrice, echter
nog niet ten volle wat den stand van haar voe.
ten betreft. Als zij daar wat meer aandacht aan
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Boeiende
van
„Het Nederlandsch Tooneel".
\

—

—

R. K.

Gemengd koor.

Les Béatitudes.

—

—

„RHYTHME"

Een

du 3 nUt

matinée.

b£

muziek

RADIO-PROGRAMMA.
HILVERSUM I 1875 cn '114.4 ra.
AVRO: 8.00 Berichten ANP.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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8 00 Berichten ANP.
8.05—9.15 en 10.00
11.30 Godsdienstig halfuur.
12.00 Berichten
12.13 KRO-Melodisten en solist.
12.45—1.10 Berichten ANP en gramofoonmuzlek.
2.00 Vrouwenuur.
3 00 Modecursus
4 00 KROorkest.
4.45 Gramofoonmuzlek.
5 00 KRO-orkest
en solist
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6.05 Muslquette.
7.00 Berichten.
7 15 Cyclus
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7.35 Militaire
„Naar de nieuwe Gemeenschap".
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7.50 Reportage.
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—We hadden afgesproken voor drie uur. Ik
vijf minuten voor drie en ze was er reeds.
Zag ze er gewoon uit?
Wat bedoelt u?
Hebt u bijvoorbeeld niet opgemerkt, dat ze
onrustig was, of zich over iets bezorgd maakte?
Inderdaad, ze was niet z00... zoo zelfbewust als gewoonlijk...
Cordan boog zich vertrouwelijk naar den man
toe en legde zijn beide handen op diens schouders.
Kijk eens, beste jongen, u moet me elk
woord herhalen, dat er tusschen u gesproken is.
want dingen, die voor u geen diepere beteekonis
hebben, kunnen een beslissende wending geven
aan het onderzoek. Ik weet nog bijna niets... Ik
weet niet eens in welke richting te zoeken... En
toch moeten we, hoort u, móeten we de dader
van dien dubbelen moord ontmaskeren. Kunt u
zich nog herinneren wat ze gezegd heeft?
Ja, meneer, ik kan me elk woord herinneren, dat ze gesproken heeft. Ik zal dat nooit ver-'
geten. want het waren haar laatste woorden.
Wat deed u, toen u elkaar ontmoette?
We wandelden een eindje verder het bosch
in, zooals gewoonlijk. Eerst bleef ze zwijgend
naast me loopen. Dat verwonderde me. zoodat
ik haar vroeg of er wat aan scheelde. Plotseling
bleef ze staan en greep me bij den arm. Ze drukte zich dicht tegen me aan en vroeg:
Wat zou je denken van een vrouw, die Jong
wees geworden, door haar familie wordt opgenomen en het behoud van haar fortuin aan deze fa
mille te danken heeft en dan later verzuimt,
haar fortuin ten dienste van die familie te stellen, als deze den ondergang nabij is en alleen
het fortuin van de opgenomen wees de zaken nog
ten goede kan keeren?
Ik had zoo'n vraag niet verwacht en het
duurde een paar seconden eer ik de werkelijke
beteekenis begreep. Toen antwoordde ik, zooals
ieder fatsoenlijk man in zoo'n geval geantwoord
zou hebben.
Wat dan?
kwam
—
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Orgelspel.
9.20 Berichten. —0 35 „The volce of
the Nazi", causerie.
9 50 Radiotooneel met muziek.
1 0.35 Avondwijding.
1050 Bob Crosbv's orkest
11.20 BBC-Schotsch orkest.
12 00 Frank
(opn ).
Biffo's koperkwintet.
12 20—12.35 Berichten.
—

—

—

—

—

—

—

RADIO-PARIS 16 IS

m.

12 05 Pianovoordracht.
12.35 Vioolvoordracht.
105 en 1.35 Vocaal concert.
2.0 C Gramofoonmu2.30 Hobovoorziek.
2.05 Pianovoordracht.
dracht.
3.20 en 3.50 Radiotooneel.
4 50 Zang.
5.35 Kamermuziek. Hierna: Zang.
635 Cellovoordracht.
720 Orkestconcert.
7.50 Symphonleconcert
9.05 ~La damr.atlon de Faust", opera.
1020
10.35 Altvioohoordracht.
Radiotooneel
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

11.05 ltaymond Legrand's jazzorkest.

—

12 05—12.20

Gramofoonmuziek.
KEULEX 456

KRO:

—

—

—

—

Gramofoonmuzlek.

4.50 Phi! Car-

—

—

—

—

dew en zijn Band.
5.20 Kinderhalfuur.
5 50 üit
Lichte muziek.
6.20 Berichten —6 35
Test voor R.A.F.-Piloten
6.50 Kampconcert.
7.50 Revue-programma.
820
720 Radiotooneel
Uit Rome: le Acte van de opera „La Bohème",
8.53
Turkije:

8 10 Grnmofoon10.00 Morgenwijding.
10 15 Gramofoon1030 Voor de vrouw.
10.35 Ensemble
muzlek.
11.30
Rentmeester.
11.00 Voor de vrouw.
Ensemble Rentmeester
12.13 Gevarieerd concert
12.-13 Berichten AXP. gramofoonmuzlek
fopn.).
I 00 De Romancers en soliste.
2.00 Voor de vrouw.
2 45 Knlp2.10 Omroeporkest en solist (opn.)
3 45 Lyra-trlo.
4 30 Kinderkoor.
en naaicursus.
5.00 Kinderhalfuur.
5.30 Omroeporkest, soliste
en gramofoonmuzlek
6.40 Gramofoonmuzlek.
7.00 Voor de kinderen.
7 05 Tlplc.i-orkest.
7.30
8 00 Eerlchton ANP. niededeelinEngelsche les.
8.35 Omroepgen.
5.15 Internationaal overzicht.
orkest
en soliste.
9.15 Gramofoonmuzlek.
9.45
Bonte Mobllisatleireln.
10.45 AVRO-Dansorkest.
11.00 Berichten ANP.
11.10 AVRO-Dans-orkest.
II 33—12.00 Ensemble Pall.

muziek,

„What I'm reading now".

Causerie

DINSDAG 23 JANUARI

m.

7.40—8.50 Leo Eysoldt's
10.50 Gramofoonmuziek.
1120
12.20 Het Klelr.e Omroep-amu1.15 Muzikaal tusschenspel.
1.35
Populair concert.
2.45 Gramofoonmuziek.
3.50
4.30 Viool en
Programma gewijd aan de Noordzee.
piano.
450 Folkloristisch programma.
5.20 en
650 Gramofoonmuziek.
7.35 Zie Deutschlandsecder.
8.45 Omroeporkest.
9 50—11 20 Zie Deutsch-

5.50 Gramofoonmuziek.

orkest en solist
Omroepkic-inorkest.

—

—

sementsorkest.
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

landsender.

BRI'SSEL 322 m.
12.20, 1.30—2.20, 5.20—6.05, 6.50 en 7.20 Gramofoonmuziek.
5.20 Voor soldaten
5.50 en 9.35
Omroeporkest, soliste en het gemengde Omroepkoor.
1030—11.20 Gramofoonmuziek.
BRUSSEL 184 m.
12 20 Gramofoonmuziek.
12.50 en 1.30 Radioorkest.
1 50—2 20 en 6.35 Gramofoonmuziek.
6.45
Orgelconcert met toelichting.
7.15 Gramofoonmuziek.
7.35 Llterair-muzikaal programma.
8.20
Voor soldaten.
8.50 en 10.00 Omroepsymphonie
orkest en solist.
10.30—11.20 Gramofoonmuziek.
—

—

—

m. <Nn G.20 n.m. ook 342 m.).
12.20 Dansorkest
12 50 Orgelconcert.
1-20 Berichten.
1.30 Orgelspel.
1 50—2.20 BBC-Theaterorkest.
3 20 BBC-Northern-oi kest.
3 50 Gramofoonmuzlek met conférence.
4.20 Berichten.
4.35
ENGELAND 301 cn 449
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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ADOLPHUS

Juist omdat iedereen hnar- moest liefhad ze wellicht vijanden. Jaloersche
vrouwen misschien, of afgewezen huwelijkspretendenten. Heeft ze u nooit gesproken over mannen. die haar lastig vielen, heeft ze zich nooit bij
u beklaagd, dat men het haar moeilijk maakte?
Xeen, ze was er trouwens de vrouw niet
naar om niet haar eigen zaakjes op te knappen
en om zich van zoo iets veel aan te trekken.
Dat is het juist. Misschien heeft ze wel
iemand te ruw afgewezen?
O neen, meneer, ik geloof niet,
dat ze
lemand pijn kon doen.
Weer kreeg Cordan den Indruk, dat deze man
haar veel te eenzijdig kende, om daar beslissend
over te kunnen oordeelen.
Nu zal ik u enkele vragen moeten stellen,
die wellicht pijnlijke herinneringen zullen opwekken. Het is echter beslist noodzakelijk voor mijn
onderzoek.
De man haalde de schouders op.
Och, een beetje pijn meer of minder...
Dank u
Hadt u een afspraak met haar,
den dag vóór den moord?
Ja, meneer.
En ze kwam niet. nietwaar?
Deze veronderstelling van den inspecteur berustte op het briefje, dat hij In de mouw van.het
slachtoffer had gevonden. De verklaring was
eenvoudig. Het jonge meisje had willen schrijven
aan „haar eenigen jongen", dat het haar werkelijk speet, dat ze niet had kunnen komen. Dat
ze daarmee was opgehouden, was een teeken, dat
ze zich niet in de stemming gevoelde.
Hij was dan ook eenigszlns teleurgesteld, dat
de jongeman door zijn antwoord deze veronderstelling logenstrafte.
Toch wel, meneer, ze kwam wel. Ze was
zelfs op de plaats der afspraak vóór ik er was.
Zoo, z00... Waar ontmoette u haar?
In de bosschen achter ~Het Groene Huis"
zooals gewoonlijk.
Hoe laat was het toen precies?

19*

HUIS

—

hebben,

22 JANUARI

Hélène Ludolph zag zich gedwongen, verstek t;
ONS
laten gaan en daarmee ven-iel ook de medwerking van de pianiste Willy Fens. Wat"
heer Tielens toen over hield kon niet bij machtworden geacht, een kunstmatinée te geven van
behoorlijk artistiek gehalte. Het was
alleen voor den heer Tielens een beproeving,
gehandicapte
zeer gevarieerde ert ad hoe aanmerkelijk uitgc.
breide bezigheden van een onvolgroeid piant:.
tisch talent te moeten aanhooren. Maarten Wilj
speelde
ongetwijfeld serieus, met een zeker;
De kunstgroep „Rhythme" heeft al verscheidene concert, en dansprogramma's ten uitvoer vaardigheid zelfs, ook met smaakvol begr..
gebracht, maar een „Programma" schynt met in van
hard
en zacht en met pedaalbesf
het wezen van „Rhythme" te liggen. Men zal maar van voordrachtskunst had dit nijvere,
zeggen dat alles onder „Rhythme"
valt wat dachtzame pianospel nog niets,
althans noz
rhythme bezit. En dat is ook inderdaad het eenimaar heel weinig. Een jongeman, die enkele ket'
gc criterium waarmee de geestelijke vader van ren met een viool assisteerde, was
zelfs nc?
de groep, de kunstschilder Johs. Tielens, de meniet eens aan deze bedachtzaamheid toe. war.
dewerkenden kiest of tot elkaar brengt. Vooral dan zou hij het zeker niet hebben
gewaagd.
het laatste. Het komt ons voor dat zijn rol meer
De middag werd verder gevuld met eurhytii.
die van een middelaar is dan van een voorganmische evoluties van Paula Wagncr op
ger. Men mag ook feitelijk niet spreken van een die men zeker niet
dieper kon aanvoelen n>j
groep, want de kring van Rhythmlsten
slinkt er oppervlakkig bij vertoond
werd. hoe het
en dijt uit al naar gelang er wat uit te voeren
noten telkens wisselt ln hoog,
mouvement
ln
de
valt. Wie zich belast en beladen voelt schijnt
laag, licht, zwaar, langzaam, luchtig, droef, blij',
zich met zijn rhythmische bevliegingen vrijelijk
enzoovoorts. Eurhythmie is geen impressionlu
tot den heer Tielens te kunnen wenden met grootisch kunstdansen, maar wil uitdrukking geven
te kans. dat de vriendelijke middelaar hem onaan de muziek door middel van een duidelijk
der auspiciën van meergenoemd instituut den
gebarenspel, dat aan de noten zelf ls
weg naar het podium effent.
dus niet aan de gevoelens, die de noten opwek!
De heer Tielens kan daardoor een merkwaarIn anthroposophische kringen
wordt de
dige functionaris In het stedelijk kunstleven ken.
eurhythmie als uitvindsel van Rudolf Steiner
worden, doch dan dient hij er zich rekenschap
graag bedreven. In vergelijking met vroegerb
van te geven, dat niet alle rhythmische bevliedeze nieuwe kunst ongetwijfeld toonbaarder ge.
gingen openbare expositie kunnen verdragen en worden. Zij lijkt
ons nieuwe levenskracht te
niet altijd combineerbaar zijn met de prestaties hebben geput uit de muzikale films van
Oscar
van hen, die al naam maakten. Het is geen be- Flschinger. maar
zij wekte toch nog kinderlijke
nijdenswaardige
rol, welke hij vrijwillig verassociaties met spookje-spelen.op.zolder.
Paula
vult. Zij verelscht tactisch talent en veerkracht "Wag.ner toonde zich overigens stellig
bedreven
om over beproevingen heen te komen, die der, in het veruiterlijken van
het notenbeeld van
heer
Tielens zeker
niet zullen worden be- allerlei soorten muziek. Maar om
het wezen
spaard.
van al deze soorten muziek in zich op te neZondagmiddag moest hij zich wel over een men kon men zich beter bepalen tot wat er
te
zeer zware beproeving heenzetten. De zangeres hooren was, al bleef ook dit beneden de maat.
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DE OVERVAL

m.

7.35 Otto Dobrindt's orkest.
8.30 Januari-overzicht.
9.20 Berichten.
950 Bont programma.
10.20 Politiek o\erzlcht. Hierna: Populair concert.
11.20 Berichten. ÜUrma tot 12.20 Naehtcor.cert.
—

—

—

—

—

Gemeentelijke Radiodistributie.
Maandag 22 Januari.

AVONDPROGRAMMA.
Programma 3: 520 Parijs Radio. 6.20 Breslau ol
0.50 Boedapest- 10.20 Ned. Brussel. 11.20 Pauze.
2:1130 Deutschlandsender.
Programma 4: 5.20 Franseh BrusseL 5 50 Engeland.
620 Béromünsler.
7.05 Franseh Brussel. 7.20 Ned.
Brussel. =8.05 danmarks Radio. =9.00 Keulen. 9.20
Biiromünster. =9.10 Franseh BrusseL 11.20 Engeland.
Dinsdag 23 Januari.
Programma 3: 8 00 Keulen. ± 8.50 Engeland, i9.35
Kuilen.
9.50 Deutschlandsender. 10.10 Pauze of dlv.
11.20 Keulen.
11.50 Pauze of dlv. =12.00 Keulen.
12 20 Nederl. Brussel. 220 Deutschlandsender. 4.20
Pauze of
dlv. 4.30 Deutschlandsender. 5.20 Nederl.
Brussel. G.50 Béromünstcr. 7.35 Nederl. Brussel. 5.20
10.05
Boedapest. 9.00 Pauze. 905 Parijs Radio.
Franseh
Brussel. =11.15 Parijs Radio. =11.30

dlv.

=

Deutschlandsender.
Programma 4: S.OO Nederl. Brussel. 0.20 Pauze.
035 Engeland. 11.05 Pauze. 11.20 Danmarks Radio.
12.20 Fransch, Brussel.
150 Danmarks Radio 3.50
Engeland. 420 Pauze of dlv. 4.30 Keulen. -i 30 Engeland. 520 Boedapest C 35 Franseh Brussel. 6.45 Pauze.

Copyright
Ik zei haar, dat lk zoo'n vrouw een ondankbaar schepsel zou vinden en dat een dergelijke
handelwijze een echte vrouw niet waardig was.
Meende u wat u zei?
Zeker, meneer, dat meende ik. en dat zou lk
herhalen, zoo dikwijls een dergelijke vraag
me
gesteld wordt.
Wat zei uw verloofde toen?
Ze leek eenigszins in de war en het duurde
even eer ze weer begon:
Zou je een dergelijke vrouw kunnen liefheb-

1940 N.V. Rottere!. Nieuwsblad.

goede vrouw en kon niet anders dan geestdriftig
worden voor een eerlijke, goede daad.
Ik vraag niet hoe het kon of niet kon. Ik
wil weten hoe het wès, hoe ze het werkelijk opnam. Betuigde ze u daarna nog dezelfde hartelijkheid?
De jongen maakte een onwillig gebaar.
Nu ik er dieper over nadenk, moet lk bekennen, dat ze eerder afgetrokken was en me af
gadesloeg. Ze was ook zenuwen toe van
achtig, want op haar weg brak ze verscheiden
ben?
takken af, wat Ik nooit van haar gezien had.
Z00... zoo., zei de inspecteur peinzend, als
Hoe zag ze eruit, toen ze dit vroeg?
Ze leek heel ontroerd en hijgde licht, zoodat lnzlchzelf, brak ze de takken af?
Hy bleef een lange poos zitten nadenken. Dus
ik bij mezelf dacht, dat ze heel
veel belang
hechtte aan de vraag en het antwoord erop.
de jonge vrouw was toch niet zoo ingenomen geEn wat antwoordde u?
weest met deze antwoorden, als de jongeman beIk zei haar. dat ik een dergelijke vrouw niet weerde.
zou kunnen hoogachten.
Wat deed u daarna?
Ze vertelde me toen, dat haar oom geruïZe vroeg:
Zelfs niet als je haar eenmaal had bemind? neerd was en dat alleen haar fortuin hem kon
redden.
Zelfs niet als je haar je verloofde noemde?
Wist u, dat ze rijk was?
Ik begon zoo'n gesprek tamelijk onzinnig te
Natuurlijk
wist
ik
dat.
Dat
was
vinden en vroeg haar, of we niet liever over iets
anders zouden spreken. Ze drong er echter op ook de reden, waarom ze nog niet mijn vrouw
was. Was ze arm geweest, dan had lk haar geaan, dat lk haar een" duidelijk antwoord zou gemakkelijk kunnen vragen, mijn bekrompen beven., Ik antwoordde haar naar waarheid:
Zelfs als ik die vrouw beminde, zou een der- staan te deelen. Nu ze echter rijk was moest ik
me eerst opwerken om zonder schaamte met
gelijke zelfzuchtige handelwijze me ondraaghaar voor de menschen te kunnen verschijnen,
lijk zijn. Het zou steecs tusschon haar en mij komen en ik zou me nooit meer volmaakt één met want ik kon toch niet leven van het fortuin van
vrouw, zelfs niet als die vrouw mijn eigen
een
zelfs,
geloof
haar voelen. Ik
dat het tenslotte alle
vrouw was.
liefde voor haar in me zou dooden.
Dus een idealist, dacht Cordan.
Wat zei ze toen?
Wat antwoordde u haar op haar mededeeZe greep wild mijn arm en trok me snel
mee. Pas na een heelen tijd, toen ik reeds niet llng?
voorval,
zei
ze:
meer dacht aan het
Ik zei haar, dat ze niet mocht aarzelen, dat
Ik had niet anders van je verwacht.
ze dadelijk de noodige schikkingen moest nemen
Scheen ze er blij om, dat u zoo geantwoord om haar oom te redden.
hadt?
Ze bekende me toen. dat ze dat ook van plan
De jongeman keek strak naar zijn witte han- was, dat ze haar oom reeds haar fortuin had beden.
loofd en dat de reden, waarom ze nog geen
Natuurlijk was ze er blij om. Hoe zou het maatregelen genomen had, alleen school in het
ook anders kunnen. Ze was immers een echte, feit, dat ze nu niet meer alleen stond in de we—
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6.50

Danmarks Radio. 7.50 Engeland. 9.20 Béromün-

ster. 2:0.50 Nederl. BrusseL 1120 Engeland.

reld, dat Ik nu óók een deel van haar Destaan
uitmaakte en dat ze dus eerst mijn raad wilde
inwinnen. Ze zei me, dat er veel kans bestond,
dat het allemaal niet hielp, en dat ze dan straatarm zou zijn.
Ik overtuigde haar, dat dit allemaal van geen
belang was... dat alleen onze liefde telde. Ik
vroeg haar, of ze misschien niet vooraf had geweten, wat mijn antwoord zou zijn.

Wat zei ze?
Ze zei, dat ze dit Inderdaad had geweten.
Anders niets?
Anders niets!
Leek ze toen erg overtuigd?
Weer maakte de jongeman dat vage gebaar
met de hand.
—Ze zei het heel gewoon, alsof het haar onverschillig liet, maar natuurlijk was ze overtuigd
daar ze toch Immers reeds in den voormiddag
haar oom had beloofd, hem te zullen helpen.
Cordan liep peinzend de kamer rond.
Alles
wees erop, dat de jongedame het vooruitzicht,
haar fortuin te wagen om haar oom te redden,
toch niet zoo aanlokkelijk had gevonden. Dit voelde de jongeman niet, omdat hij haar liefhad,
maar Cordan, die dat alles met nuchtcre oogen
kon beschouwen, zag het ónders in.
Tenslotte wendde hij zich weer tot den jongeman, die intusschcn de brieven had opgenomen
en ze in een lade had geborgen. Dit gebaar
bracht den inspecteur op een idee.
Hoe maakte u uw afspraken? Hadt u een
boodschapper?
Neen, we spraken steeds mondeling af voor
den volgenden dag. Niemand had er iets mee te
maken.
Cordan wees op de lade.
En dat dan?
—O, meneer, dat zijn de brieven, die ze me
schreef na ons samenzijn, als ze thuiskwam.
Daarin schreef ze me, wat ze gevoeld had tijdens de oogenblikken, die ze in mijn gezelschap
had doorgebracht.
(Wordt vervolgd).
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Gem.

Zou er eindelijk een klant
Naar ziln winkel komen?
Neen! Hij heeft de beenen genomen
En gaat zoowaar naar zijn concurrent!
Sta toch niet te loeren vent!
Wil je ook klanten? Adverteer:
„Kleintje" brengt klanten, «aarde heer!!

GROOTE KAMER
met Badkamer en kleine Kamer te huur. m.

of

z.

Pension,

geschikt
2 Personen. T. L. v. d.
HAVE. Schleweg 246a,
Tel. 46193.

Zolderkamer,

&

—

.

Grondheerenstraat

NET KOSTHUIS

42.

■

DEG. KOSTHUIS

omg. Br met prijs Bur.
No. P 8901.

AANGEBODEN:
kleine Zitkamer,
een
flinke Slaapkamer, v.
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L 4748.
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I.OERKLEED 4.30,

wit Gasfornuis 7.50, :7
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Schuiftafels,
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Hand-

overcom-

Wegens
pleet een

PRACHT HAARD

overname.

Te bezichtigen: Hotel do Nederlanden, Kruisstraat
40b. Billijken prijs.

ter

Ba=-

MON DHARMOXICA,
mooie
Stalner
Singer pracht
Vlooi,
vens
Trapnaaimachine. Koop- Scheepje
en Paneeltje
koop. VERKUYL,
Je' Schiotbaanstr. 34. te
Slg.wlnter overname, ƒ 10. Te-

32,
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AANGEBODEN:
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niet voor:
zoo goed als nieuwe Ta1 groene Vulkachel.
neesmiddelen. enz. Het fel.
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No. 108, Roterdam.
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12 c. p. p. JAC. SCHIPPERUS, Oppert 10-1.
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Hoedjes, v. RIJN,
Nannlngstraat 17.

met

STOELEN

JaMeer & Schoep-,
min-, Kuhlberg- en Zwaluw Cassabons worden
elke hoeveelheid t contant Geld Ingewisseld:
„Huis m. de 2 Stoepjes",
Jonker Frtnsstraat 05.

Panden
TE KOOP:
met huren van ƒ 5 tot Engelsche
5
Setter,
1 6 p.w., met één of
mnd. zeer lief voor KinEtages.
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W. L. deren
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b,
154
23. Tel. 11168.
eenige

solide

\

■
-

■ i

grootste

sorteering

O—S uur:

Transpor!

Verster

Gummiwaren.

VRAAG en
AANBOD

/

10

Voedsters te

koop
Hokken wegens
verhuizing. Spanjaard79a.
straal

2

;

■

1

TE HUUR

TE KOOP GEVR.:

25

en

en

\

ASTRAKAN

weg 290b.
m. vrije Zlt-Slaapknmer
geen ber. Centrum of KONIJNEN.

—

klr.gsmlddelen. Spuiten: RIJWIELEN
TE KOOP:
Mevr. AUBERT, Dir!: 152.50. geschikt voor
Beddenhuls,
GINK's
en lange Jas, Smitsstraat 20, Bo\ en- zware rachten. 1 jaar
4. Plusfour
10: 2 huis. Gratis spreekuren garantie, uit voorraad
Beljerlandschelaan
leeftijd S Jaar.
Tel. 1003-9.
fluweelen Kinderjasjes 10—10 n.m.
leverbaar. Verhuur. G.

gevraagd, eenlge stuks.
In prima staat. Aanb.
TE KOOP:
Teler. 36340.
voor Dame ong. Zlt- Partijtje oude zilveren
LEVENSMIDD.W IJK
Slaapkamer of Zit- en Munten. Adres: v. Oosgebruik terzcestraat 27a, West
melk, vrij v. VestigingsSlaapkamer,
5
/ 230
\an
Keuken en bergomzet
wet,
Massa's Winkelƒ 300, winst / 50, volleruimte. Br
No. K.W.
INVENTARISSEX.
20149 Kiosk Burg. Meidige inwerking, ƒ 1500.
Snelweneszpleln.
Snijmachines,
v.
OlNIEUWVELD.
gers,
Koelkasten, Gedenbarneveltstraat 31a,
DEGELIJKE KOST
Vitrines, tel. 55041.
bakkasten.
en Inwoning aangebo- Etalages, Toonbanken,
Imitatie
Zwart emaille
Voor-Zitslaapkaden,
Vleeschwaren,
FORNUIS
mer, ook Broers, goede Glaswerk. KLOOTWIJK
behandeling. Conditiën Goudsclieweg 128, Temet Pijp te koop. Salalefoon
51351.
billijk. Jonker Fransmander Kacheltje m.
straat 131 a, b/d. GoudPijp en Plaat, 0 StoeKINDERSTOEL
schesingel.
len. Haagscheveer 148,
in prima staat te koop.
gewone Bel.
J.man zoekt
v. INGEN, N. Binnen-

•

,

!

•

1

!

'

-1

'

'

:

SNELLEMANSTR.

Roerend Goed

Matras 4.75. 1-p. IJzeren Ledikant 7 75. VAN

GEVRAAGD:

;

NOORDERH.KADE
te huur,
152 cKamers,
2e Etage Keuken,
3

TE KOOP:

OPKLAPBEDDEN,
Kinderwagen,
billijke
1-p
8.75, 2-pers. 14.75, prijs. A.
DOMMELE,
Ombouw 1-p. 2.75, 1-p. Nannlngstraat 19a.

STALEN

Net Persoon, Wedn„
gepenslonneerd. met D.
17 j.. zoekt

BOVENHUIS,

10038.

Tel.

bij Dame of Wed. Br.
K.W. 20507 Kiosk
mooi uitzicht, 2 Kamers No
ensuite, 2 Slaapkamer.s. Randweg.
Keuken. Bergzolder, i
Slaapkamer. Badkamer, ƒ3O pm. Sleutel No. AANGEBODEN:
voor klein Gezin, / 32.50 30. Winkel. Bedragen: Charlols nabij Tunnel,
of
W. L. DONKERS,
p.m
Mathenesserweg 27, Tel, degelijk Kosthuis (m.
Tel. 11108.
gemeub. Zit-Slaapk.
No 30388.
of z. P.). Gebruik Bad8c
Billijke prUs.
TE HUUR:
kamer.
ƒ 4.25 P. W.
Benedenhuis met Plaats,
Pleinweg 205b.
le Etage ƒ 4.75 2e Etaruime le Etage te huur,
ge 4.50. met Warande. wordt opgeknapt, voor
Voor-, 2 Tusschen-, AchI ITZ HOOGSTRAAT
2 Kamers en K.k., Gen. klein Gezin, ƒ 4.75 p.w. terkamer, Keuken. Wav. d. Heydenstr. 29— Sleutels ln Winkel Xo. rande. Zolder. Zinker- Zlt-Slaapkajner, pracht
33.
Sleutels
beneden. 10
W. L. DONKERS,
geheel vrij, 1-2
9. 61. No. 5 ben. uitzicht,
Pers., ƒ3. ook met priBevr.
Gelderschekade Tel. 11168. Ketenstr. 23 straat
Mathenesserweg 27, TeNo. 6.
Nauwe
lefoon 30388.
ma Pension.
Kerkstraat
hoek
13,
CENTRUM,
Hoogstraat.
TE HUUR:
TE HUUR:
Oostmolenslraat 17. namoderne le en 2e Eta- bij Hoogstraat, lo en 2e Paradijslaan 30:
mooi
Jongeman zoekt
ge. Kamer. Suite, Zij- Etage, 3 ineenloopeMe Benedenhuis. 3 Kamers,
kamer,
Keuken.' Bij- Kamers. \, n. kl. Ges., Keuken, Gang en Tuin. KOSTHUIS
keuken. Warande, ƒ 6.50 / 4.25 en ƒ4 50 p.w. huurpr. ƒ6 25 p. week. met huiselijk verkeer
bevragen:
en 5.75. bi.i den Schied.Bez. Dinsdag 2—i uur. T e
Adrlen of Zlt-Slaapkamer met
Mildersstr 9 Tel 31909. Stookgelegenheld.
Br.
Echiedamschcweg.
BEUKEI.sni.IK 136
met prijsopgaaf No. 740
weg 236.
TE HUUR:
Bur. RN., Hlllevllet 7.
eerste
I 33. gcrestouHaagscheveer
15. reerd, moderne Keuken, Paradijslaan 28: mooi
Weduwnaar,
mooie
midiL
etc. Sleutels 136a. X.V. Magazijn met daarachHerv.,
le ETAGE
lceftljdl Vrljz.
„Zomerhof". Tel. 32886. ter gelegen Werkplaats,
met kleine exquise Inte huur. ruime Woning,
huur volgens overeenboedel
wenscht
Winkelhuis, voor ver- TE HUUR:
komst.
Sleutels
Belschillende
doeleinden Kleermakerswerkpl. met
etage. Tel. 31909.
INWONING,
L.
FRENK. of zonder Gereedschapgeen beroeps. Br. Bur.
Stadhoudersweg 160.
TE HUUR:
No. P 8979.
pen. Tevens gem. Slaap
82: mooi
kamer. Plantageweg 69. Putschelaan
TE HUUR:
Eenv. Persoon,
vast
groot
ben.
Winkelhuis met
groot Benedenhuis met
Kelder, huur ƒ 6.75 p.w. werk. zoekt deg.
Tuin en Kelder. Voor-, ALKEMADEPLEIN 2 Sleutels No. 62. Slgarcn- KOSTHUIS
AchterkaTusschen-,
ƒ 4.
Benthemdv.arsstr. wlnkcl. Tel. 31909.
ln gewoon burger Gemer, Keuken. Warande. 21 /
zin, allééninw. Westen.
4.50. Assendelftstr.
maand. ROTƒ3O p
Gezocht
Br
No.
39 Bovenhuis /3. Oos- SAMENWONING
Centrum.
STEEG. 2e Pijnackerterstraat 1, Nieuwbouw,
A 187-1
Hulpbur.
N.
straat 14b.
door Dame met Dame, Binnenweg 284b.
2e Et. / 5.30, L WaranBur.
de
b.b.h.h.
Br.
No.
TE HUUR:
50. Nieuwbouw, le
P 8859.
AANGEBODEN:
ƒ 6
MONSTER. Wc
Van Reijnstraat 8. lc Et.,
groote
terlngttraat 22.
Slaapkamer, alEtage. Voor- en Achterleen Inwonend. Te bekamer.
Keuken.
AlTE HUUR:
zichtigen Goudschesin1 '2 Zolcoof, Warande,
gel 132a. Te bevragen
der, ƒ 4.75 p. week. P. Etagewoning ah. Burg.
Zeer bilMelneszpleln
ROTSTEEG.
2e PUnBoezemkade 17, b. Bel.
lijke huurprijs. Te bevr.
ackerstraat 14b.
Tel. 47002.
HEEMR.SINGEL 281
TE Hl UR:
ongemeublleerde
Achterkamer te huur met
Slagheks i-aat 133 mooie KRALINGEN,
Tc
huur: 2de Etage WIJ VERHUREN:
Stookgelegenh.,
gele Etage. 5 Kamers.
Gelegenheden: schikt
Lusthofstraat C?.. voor
Keuken. Zolder, Waran- 6.00.
voor
bejaarde
Bezichtigen Dinsdag
Fauteuils, Dames.
en Stoelen,
de, enz., huur ƒ6 p.w.
Bridge-, Dektafels. Kof3—l
11.
Woensdag
uur.
Sleutels
Benedenhuis.
fie-,
Theezetmachines,
DE ROOX. Telef. 31909. W. T. SCHRAM, Mathe
AANGEBODEN:
Glas. Porceleln. billijk. Zlt-Slaapkamer
nesserplcin 3a. Telef
met
GEBR. BOUTER, Lange Keuken,
TE HUUR:
33877—533.13geschikt voor
37,
Baanstraat
TeL
v rijo Etage. Adr. MilEchtpaar. Schleweg 67c
No. 13650.
dersstraat 9b, 5 Kamers SIONDWARSSTR. 49
lste Etage.
Keuken
Balcon. enz. te huur: pracht moderRuim
Huur ƒ 32 p.m. Sleutels ne le Etage, voor nette
beneden Kantoor no. 9a Menschen. r.75 p. week.
HEERENHUIS,
P P. BOER. Tel. 40264,
TeL 31909.
Pension aangeb..
deg
Schlevoenstr. 27.
7.50 p.w. h. \erkcer. teTE HUUR:
vens flinke Kamer. Warande,
Putschelaan 62 mooie le TE HUUR:
zonzUde. Telf.
10 en 12 le
er. 2c Etage. 5 Kamers, Bosehje
No 47344. Schiekade 93.
Keuken, Zolder, Waran- Etages.
I 32.50 p.m.;
de enz., ƒ 6.30 p. week. Bergweg 206 Vrij BoGOUDS.SINGEL 57c, AANGEBODEN:
<52 30. Adres:
Sleutels:
Sigarenwinkel venhuls
Zlt-Slaapkamer,
te huur gezellig klein gcm.
No. 62. Telefoon 31H09. Schiekade 164,Te1. 43353 Si.kamertjc.
ƒ2
p.w.. vaste
Waschtafel. Bad
m.o.z.
P.
trroote Kast. vrij. Geen aanwezig.
TE HUUR:
Ruim
BRLIJN.
38.
Beroeps.
Middellandplein
DE
Schiekade
162 4 en 5
WINKELHUIS
le
2e
Etages,
ƒ 3.00/
en
AANGEBODEN:
AANGEBODEN:
te huur. Polderlaan 52.
330 p.w.; CrlsplJnlaan direct Zlt-Slaapkamer-3. net gemeubileerde EtaWinkel, 3 Kamers. Keuken en Tuin. Bevragen: 72 le-Etage ƒ3.75; Crlstevens Zolderkamer, str. go of Kamers, strooPolderlaan 1, Winkel>l pljnlaan 70'2 Beneden W . Bad. Telefoon. Echt- t- mend Water. Math.wrg
cf Msthenesserweg 27. 13. Adres: Schiekade paar.
Vrienden Witte 142, enz. Inlichtingen
z
164.
Tel.
43353.
Tel. 30358.
de Withstraat 25a.
Telefoon 51633.
z
TE KUUR:
2e Etage. 3 Kamers,
Keuken. Zijkamer. Zold ■ met Kamer en Warande.
Berkelrchelaan
17. Te bevragen: Harddraverstraat 15b. 2-m.b.

AMEUBLEMENT ƒ 15
4 95.
Aupingmatrassen vermaken tot Divanbed / 7.50, Tafel
Opklapbc-d,
Veerenbed- m. Kleed /5, Kamer/ 2.50,
den 3-d. maken I 3.75. lamp
Kleed
/ 2.
Reparaties va. ƒl. v. / 2.50.
Haardje
Beddenhuis,
GINK's
v. Weelstr. 44a, na 8
Beljerlandschelaan
4, uur.
Dekens

straat 7.

ƒ 5.25 pw.
Sleutel No. 97. Winkel.
MathenesBevragen:
serweg 27, Te!. 302SS.
VRIJ

OVERTREKKEN

i:jhi.hh

ƒ 2.50

per week. Van Heusde-

le ETAGE.
Chr. dé Wetstraat 93,
Voor-, 2 Tu--en-. Achterkamer. Keuken, Wa-

Zolder,

Waschtafel,

te

huur. 3 Kamers ensuiie.
Keuken. Tuin. huurprijs
ƒ6.30 p.w.
Sleutel: Polderlaan 1, Winkel. BeMathenesservragen:
weg 27. Tel 303SS.

rande,

WÉA

a.

'

BENEDENHUIS,
129,
Strevelsweg

TE HUUR:
ruime gez. gemeubileerde Zlt-Slaapkamer, vas-

Mollenesla's,

Mechelsch Buffet, Salonbljou. Kamerkachel, Petroleumkachel.
Gevraagd Cocosmat. Nieuwe Haven 97. 2-m. b.

(

Bergpl. Sleutels: Wolphaertsbocht 7.
Bevr: Mathenesserweg

27. Tel. 30388

zwarte

te koop in alle maten,
bij leder kwantum bij
H. TH. VAN DRIEL.
Bellevoysstraat 30.

t

90.

;

ƒ 28 P. M.
lst ■ Etage. Warande op
Zuidi n. Schie".baans:raat
beletage
No. -14.
met Werknlaats. mooie
E'oges,
Hoog.'boezem Bi-:.M.i)i:\woning,
7. nieuw gebouwd. DaMarnlxstraat 53. / 4.75
gelijks bezichtigen. J. Breedestraat 61. i 1.60
Telef. en
HOITHUYSEN.
70 BaltkeriJ Cen47221.
Heemsteestraat trumI 1 /3.
BAHXMULNo. 6.
LER.
Goudschevaeenstraat 34. Telef. 12114.
GEZOCHT:
Echtpaar
beschaafd
kl. mod.
vraagt
Dame
ln GEMEUB.
vjor
samenwoning
moderne Flat. 2'3 gem.
vrije Woning, liefst CenKamers
Keuken
m.
trum. Br. Bureau No.
b:--ehikbaar. Br. DlerP 8921.
gaardelaan 64b.

e Binnenweg

TE HUUR:
terstond v. n H of D.
Slaapkamertje of ZitSlaapkamer ln nieuwbouw.
Mathoneserdyk
374 ben. West.

i

\\

le Etage; prachtig uit-

AANGEBODEN:

pracht Aquarium 200 L ,
warmwatercllvia's,
git-

i

DOKI.AAN 33

zicht, 3 Kamers enZijkamer, Keusuite, Warande,
boven:
ken

THEEKISTEN

Planoverzekerd.
Recommandatie is onze reclame. accohdeoni.es,
VAN
NTEUWENHUY- Saxophoon.
JazztromAel- pet.
StrijkinstrumenMOQUETTE LOPER ZE's Autobedrijf,
Hawailanguitaar,
151/2 meter / 15. D*- brechtskade 154, Teie- ten,
foon 30472.
GraPiano-onderwijs.
/ 2".
Karpet
venter
tis
MuziekinstrumenDressoir 27.50—35. DrMOTOR
ten.
Studeergeiegenmesschrijfbureau 17.50.
Concurrerendste
te koop. DKW 200 C.C., heid.
Eetkamer
37.50. BentGeen
lcefweinig bereden,
loopt Lesprijzen.
hemstraat la.
compleet met tUdsbezwaren. Centrale
zuinig.
Zuidblaak
duo en verlichting / 145 Muziekschool,
KOFFIEKETEL.
No. 48.
Rijwielstalling, OostzeeAangeboden klein modijk 233.
del Koffieketel, steenen
DUITS, BOEEH.
CARRIER
Pot. zonder Pellglazen.
Middenstandsdiploma,
Spotprijs / 17.50. 't CENopleiding Exate koop. m. Stokvis, snelle
TRUM.
Ged.
Binnenbillijken
prijs, mens, 1 uur privéles p.
voor
ƒ4
rotte alleen No. 50.
p.
laadbak. 26x2 week.
mnd.
open
Lieve
wielen.
Bezichtigen: GROENEW EG.
IHMFs, HFEREX!
Verschuierstraat 32 en
Vinkenstraat 6, BLOMVoorkomt
teleurstel- STEF.L
Noordsingel 77.
lingen! Koopt alle Patentgeneesmiddelen: MeKM WIELEX.
HAWAIIAX, BANJO,
vrouw AUBERT. Dirlt
Wielrijders, ik rc-pa- Viool, Mandoline. Gui2fi, Bo\ enSmitsstraat
reer
ol versterk DynaLuit, Ukelele. Prihuis. Spreekuren 10—10 mo's ruim tot 6 volt taar,
/ 2.50
per
vaatlessen
Ook schriftelijk.
onder langdurige ga- maand.
Instrumenten
verkrijgbaar.
LOUWE,
PATEXTGEXEESM.
rantie.
Dynamohuis
47,
Palmstraat
33,
Alle
onvervaisch'e Goudscheweg
bU Van der
nabij Vierambachtsstr.
Warmoeziersstraat.
Parijsche Patentgeneesmiddelen
sinds
1914
t'lke
Eerste R'damsche
Meverkrijgbaar bij
JIU-lITSUSCHOOL.
vrouw AUBERT. Dirk AUTOSCHADE goed
en Club-, privélessen. Jalug,
Smitsstraat
20. Boven- herstelt
garantie: pansche zelfverdediging.
huis. Soreekuren 10— billijk
met
Auto Herstelplaats
Nwe. Cursus. Geen leef10. gratis.
KUS- tljdsbezwaren. Japansch
Spuilinrlchtlng
GUMMIN AREN.
TERS. Josephlaan 14a. gediplomeerd. Massage.
't Vertrouwdste Adres Vraagt prilsopgaaf.
Spreekuur Dinsdagavond
Hooidrlft 36.
!

groot

Rotte-

Kamer,

46,

waarin
gevestigd gewe ~t renc'rcrende Bosk
zaak.

E.:con.
Sleutels
2de
WIJNAARD,
E' ïge of
Ma thenesscrlaan 343.

AANGEBODEN:
gemeubileerde Zij-SlaapCentr.
Radio,
kamer.
Verwarming.
Flatgebouw SLUITER. Nieu-

DOES-

AUTO'S ZONDER

Chauffeur
70 cent per
uur. Ook Huurder W.A.

TE KOOP AAN GEB..
2-Pers.
Opklapledikant
m. eiken Ombouw, 2 gr.
Waschtafels. DierV.
gaardesingel 97a.

TE KOOP:
Blllard. Weener Stoelen. Leestafels.
Russisch

Cafétafels,

Cassa's.

Barkrukken,

Spoelbakken,

Lampen,
Manumcters.
A SCHREUDER, Hang
91, Tel. 54473.
40

KIPPEN

te koop. Red Islanders,

Witte

POST.

Leghorns e.a. C
Spanjaardstraat

No. 79a.

Prima
4-plts

P

SM.JM \CHIXE.
Van

Berkei's Patent.
Nat. Ka-reen eleclr. Koffiemolen te koop. spotpr.
I.EEUWENBURG H
II
de Grootstraat 120. Tetefonn 5G500.

Snelweger.

glster

TE KOOP:

LedlBabycommode.
kantje met zijdenHemel
en Bedje. Alles / 2.50 en
Mandoline-Banjo / 7.50.
Polderlaan 73a

ORGEL.

Te koop gevraagd 3
of 4 spel Orgel en Kofferorgel voor vereenlglng. Brieven met prijs
en registers No. 210 Adv.
Bur. Marentakstraat CO.

wit

emaille

KOSTER,

Oostplein

23, bij Admiraliteit.-';arte
Tel. 13904

VRIENDIN'.

FORD EX CHEVROL.

geheel gereviseerde Movolgens rullsvstoren,
teem. wagen in 6 uur
bedrijfsklaar. NV. Mo..Hollantorenfabriek
dia". W. v. Hildegaers106. Hillebergstraat
gersheir. Tel. 43160.

Sportief Meisje zoekt
=30
Vrjcndln,
Jaar.
Br. No.
K.W
20340
Hulpbur
N. Binnenweg 2S4b.
.

oaanstraat

W. H.
Linker
kade 62a.
vragen:

stroomlijn, ruime diepe
bak, dikke banden, 7 —;
eiken
Salontafel
als
nieuw
G.50. Toussalnt
straat 39, 2-m. b., Spangen.

taire". Isschersdijk 87a
t.o. Passage Both. Tel.
No. 15027 Prijscourant
gratis
en Inlichtingen

Net Meisje,
j.. zoekt dito

R.-K..

23

VRIENDIN,

AUTO'S

kunnende

dansen.

Br.:

. Tollens",
te koop gevraagd; ook Boekhandel
defecte. Brieven
met Tollensstr. 51, R'dam.
merk, prijs. Jaar enz.
!

Schie;

lste
Etage, Schietbaanlaan sa. ƒ 32. Drie

Kamers,

Bureau

WINKELHUIS,

eventueel met Inventaris. a. d. Linker Rottekade 34. ƒlO p.w BeBURG.

p

c.

Breukbanden

2.25. vertrouwd-

ste Adres: Maison „Sani-

Bur No. 8001.

HUWELIJKEN

VRACHTAUTO'S.
Groote voorraad lange

Vrachtwagens

deral '39 Opel
mond. Fords.

w.o.
'39.

FeDia-

Slechts
korten
tijd
ChevroHUWELIJK.
opruiming
lets enz. Gaesbeekstraat
Heer.
26 j.. goede
GASFORNUIS,
IXTERKLEEDIXG
No. S 4. Tel. 11360
Betrekking, Auto. zoekt
cn braadoven. bor- Winterjassen, Regenjaskennismaking met Dadenwarmer, /22 50. Tc sen. Costuums vanaf RIJN lELLAMP
na
me
tot
35 J., eigen
Maandag,
zien
Melas
ƒ 4.85. Mag. „Splendld" aangeboden.
Br.
Bureau
als
PLOEG, VUverhofstraat VOLLEBREGT's filiaal, Recnrd.
nieuw, Home.
uitsluitend Beijerland- ƒ2 50
113a, ben.
cn Boschlamp. No. P 8873.
oud
type. in goede
schelaan 3.
Nog nieuw zuinig
I 1 50. D. VAN HUWELIJK.
staat,
TE KOOP:
GASHAARDJE
DER
LEK. Seringen44 Jaar, P.G.,
Wed.,
emaille groote Schilders-invenƒ 15.
groen
straat 10b.
2 Dochters, zoekt net
3-vlams Gascomfoor m. taris, Ladders, StellinPersoon, vaste Betrek7 50. Na gen. enz. Te bevr.: Polonderplaat
v. gezellig Huweking,
Maandag. PLOEG, Vijderstraat 93.
lijk. K. geen bezwaar.
verhofstraat 113 a, ben.
Br. Bur. No. P 8897.
NAAIMACHINES.
GEVRAAGD:
Eenige restanten en
HUWELIJK.
Chr.
moderne Wlld- weinig gebruikten. Sin59, INSTITUUT ORT,
West
Romans.
Net
R. K,
Meisje
enz. ger Kleermaker
mooie Handmach. ij,
Penning Grooten Boekennismaking
Henegouwerlaan 6-5, Ty- wenscht
Br.
Bur.
enz. VERMEULEN, Kip pen,
renoorlog.
ƒ
lesuren,
50
5 Mo- met ulto Jongeman, 20
straat 84. Telef. 5217U.
No. P 8895.
—25.
Br.
met
foto.
No.
'derne Talen. BoekhouRepareeren. Inruilen.
den,
Handverbeteren, A 1595, Hulpbur. N.we
WIJ KOOPEN
Binnenweg 2Slb.
i etc., / 3 p. m.
geheele of gedeeltelijke HAARD.
Wegens sterfgeval een
Inboedels, Opruimingen,
\\

bak-

&

Piston.

gloednieuw,
evenals eenlge gebruik-

te

Instrumenten,

zéér

billijk aangeboden. Br.
Bur. No. L 4878.

-

Br.

No L 4917.

SCHITT. I ITZICHT.
Keuken,

.

|

G-osd

te huur.

Speciale betrouwbaarste
Autorljleswagens. WILL
A. LOUWE. eenlg bezitter
Nederiandsch
Grootvaardigheldsdiploma. Diergaardekade 22,
Tel. 13505.

/

LESSEN

TE KOOP:

I.evensmlddelenbedrljf,
goeden
stand, omzet Winkellnventarissen, Ca500—/ 700. Solide Per fé-Installaties. Kantoorsoon m. / 1000, rest meubelen. Stuur bericht
condities.
Br
lett L, aan: J. F.
AUBERT,
QUISPEL. Dirk Smitsstraat 26b.
Boekh.
Noordsingel 02.

I

PHILIPS, ERRES,

TEKKEL

gevraagd, liefst bruine
ca. één
gladharige.
Jaar.
zindelijk.
Reu,
Tel. na 6 uur 21735.

Waldorp
Radiotoestellen. Gemakkelijkste condities,
Ook zonder informatie. Ook
inruil.
VERKOOPHUIS
\\ orden
gedemonTellingerstraat
streerd.
Br.
Bureau „City",
43b, koopt heele en geP
No.
8912.
deelten Inboedels, Magazijn-,
WinkelgoedeGLASPLATEN,
Muziekinstrumen60 c m,, rond geslepen ren,
Gramofoonplaten.
kanten ƒ 1 75. Glashan- ten,
Geopend
Te
lef.
46602.
del
W. J.
PIETERS. 9—5
u.
159,
Schlekade
Telef.
46010.
Tevens
uw TE KOOP:
Adres voor Glas-In-lood. 2-persoons
Opklapbed,
verticaal: ElectriNAAIMACHINES.
citeltsmeter.
pluche
Koopjes. Singer MachiLoopcrs
met traproene I 17.50. Lewensteln, den.
Kcukengeyser.
Gritzner, Titan, Hand-, VAN DER SPEK SchieTrapmachlnes, luxe Sa- damscheweg 103a.
lonmeubels, zeer voorNieuwjaarsopruideelig. DE WlT's N'aalPrachtige Veumachlnehuls, Goudsche- ming!
v. maatwerk
Wagenstrnat 10,
Tel. linvellen
/ 98,
VeullnNo. 15138.

BONTMANTELS

PIAXO.
Te

koop

gevraagd
een Plano, moet ln goeden staat. zijn. Br. Bur.
No. L 4582.

1

hu
5.73, R.K. Gezin
2 Keuof SEicenwoiiing.
2 WC Centrum;
kens.
N'ojrdc,

I

Onroerend

Beneden-

Wonir.g

KINDERWAGEN,

TASSENBOXS,
EetserOntbijtbonnen,
viesbonnen kunt u in
elke hoeveelheid koo't bekende
pen
bij
Adres: Sigarenmagazijn
„Het Huls met 2 Stoepjes", Jonker Fransstraat
No 95.

Voor
vanaf ƒ

p.u., p.d. en
langer, open, gesloten.
STRüCKFR,
ARN.
J.
Speljkstraat
33, Tev.
lefoon 36660.

'

TE HUUR

Maart

-

WINKELHUIS

•

Jamln-

BREI KLIJDERS.

D-K-W.'s,

-

tezen

Slaapkamer, ƒ 2 p w„ tevens Kost en Inwoning.
ƒ 6.50 p.w. v d ROER.
Aelbrechtskade 169

Modern

met

7ï2S

AANGEBODEN:

van

min.

.

GEVRAAGD:

Waterstoker li.

TER. Schiekade 65. Tel.
No. 40800.
W \NDELAFSTA N D
Coolslng;'.
vrije
van
1 1/2 Etcges. Schleweg
142. 144. 161, 164. ƒ 40
p.m.. met Bad. Bevr.:
HllleARKENBOUT,
vliet 118. Tel. 14335.

5

I

Achterklooster 31. grooV. EGGELOOPF.N:
Voor-, Tusschen-,
te
langharig wit Hondje Achterkamer,
Keuken,
reet bruine vlekken en < 4.75 p.w
Bevr.: F.
1 donker oog Naam DIEPSTRATEN
A.dUkkie. Tegen belooning. inirallteitsstr. 16, TeL
H L WOLDERS, SchleXo. 51061.
kc-le 6a.

6.

OS-

kade 147,
Hofplein.

'

'
!

■
i

le ETAGE,

9. bevattende 3 Kamers
ensuite. Keuken. Tuin.
ƒ 2S p mnd.
Sleutels No.

2
Clubs, 4 Stoelen
CHAUFF. AUTORIJLESSEN!
47.50, terra moquette AUTO'S Z.
Fonkelnieuwe „Hudeiken
Dressoir. 2-5-7 pers. Fords. Che- sons.
Gediplomeerde
vrolets,
Oldsmobiles,
L.
RotteKOOYMAN.
K.N.A.C.-Instructeurs

en

L

geelbruin
ruig
e: •
Hondje, vossekop. met
leiband, luisterend naal„Bobble".
den
naam
Adres: Eigenaar MiddelUr.dolein 20. lc

te huur. Taandersstraat

MOTORRIJSCHOOL

geeft les
met nieuwe
Motoren è ƒ 7.50, door
prima Instructeur. Ook
verhuren van Motoren.
C. B. PIJL en Zoon,
Tiendstraat 34.

■

MOOI BENEDENH.

BESPARING.

"

WIXGELOOPEN:

65.

„In

17.50. SalonameubL 20.
Voor nieuwe gebruikFornuis S. open Haardje
Rijwielen, Motoren,
5. Chesterfield Ameuble- te
Motorcarriers cn
alle
ment 25, Haardfauteuil reparaties
naar E. WtS8, nieuw Ameubl. 35.
SELS, 't vertrouwdst,
Goudsclrestraat 24.
goedkoop.
vakkundig.
Lijnbaanstr. 8.
MOEI' WEG.

[

m.

Winkel.

ding
geill. Brochure:
10 lessen uw RIJ.
Tel. 33593—
bewijs".
No. 40217.

Billijke prijzen.
VAN
DER

RembrandtWEYDEN,
straat 9. Tel. 46170.

;

\

Voor-,

Achterka-

Warande,

pw. Sleutel berieden.
Bevragen: F.
AdDIEPSTRATEN.
iniraliteitsstraat 16, Tel.
No. 51061
TE HUI ïï:
Winkelhuis
met Woning,
I 7 30 per week.
Goudïchesir.'s-el 7S. Te
Nieuwe habevragen:
ven 31.

19.

OSTER. Schiekade
Tel. 40S0Q.

/

terugbezorgen te-en b*
bning: Fa. JAC. DE
:'B,
LAT. Catharir.au
R'riam. TeloToon -.6043.

Vlietlaan

Nieuw

HL'ISK. \MEUBL.

GEBR.

;

Tusschen-,

mer
4.50

te huur, Catharlnastraat
2. I 3 per week. Sleutels:

w..

riaal.

,

le ETAGE,
179,
Hilledijk

WEGGELOPEN:
Jon? - Belgische Herder

WINKEL-PAKHUIS

'

Portefeuille Tenicbczorg'ii
tr.ren beloaning. Br Bureau No.
L 4937.

Tel. 40800.

16,

teitsstrsat
No. 51061.

fcr.uni

1 1

AdmlrallTel.

STRATEN,

VERLOREN:

Sleutels No. 6. Winkel.
OSTER. Schiekade 65.

tend:
H.
DEUTSCH,
Kruisstraat 57b. Telefoon 51G95.

>

3. ƒ 6 p.w In prima staat af te leveren.

plein

'

polshorloge.

AUTORIJSCHOOL
ZILVERVOSSEN ƒ2l. ZONDER CHAUFF.
EILERS.
BetrouwbaarVoordeeligst reparaties,
40 jaar.
p.d., ste Inr. Bestaat
modernlsèeren. Uitslui- p Luxep.m. Auto's,
gratis
Vraagt
Prima Matetoezen-

-

BENEDENH UIS.IE.
Damesbrillant. Ged.
Slaak
77/8, Kamcr en Keuken, gezwart bandje. Tegen
electr.
groote bsloonlnc terug verfd, behangen,
te bezorgen. Mathenes- licht. 13 pw. Sleutel
Waterstoker. F. DIEPserweg 114, ben.
Vrijdagavond.

AUTO'S en
RIJWIELEN

Profiteert! Veulonjas
39. Rechtstreeks vaa
gegaranBontveiling,
deerd echte
/

'

MOOIE 2e ETAGE
te huur. Soetendaalsche-

AUTO LES ƒl3
p.
10 lessen Speciale
Wlntersursus. JAN LINoudst gedlDEMANS,
K.N.A.C.-Inplimeerd
structeur
in
Rotterdam,
Baan 52, Telef.
No. 14800.

j

lef- No. 51061.

VERLOREN:

65,

Accountant, Sta-

tionsweg Ba.

•

Hendrik Sorchstraat 33b.
jorgen

Schiekade

Tel. No. 40800.

GEN,

-

OSTER.

ƒ 2.50

Praktijk-

\

s

'

;

12,

Kamer en Keup.w. Bevr :
ken.
F DIEPSTRATEN. Admirallteltsstrsat 16, Tegroote

Opleiding

-

van le ETAGE.
Laanzlchtstraat

Gaande

van H. Sorchstr. naar
TcrugbeW alenb.w eg.

'

Zondag

Rechterschaats.

Te
huur flinke 2e
Etage. Jae. Loisstraat 3.
ƒ 6 p.w., In prima staat.

1

VERLOREN:
Schinkel

centrum!

BOEKHOUDEN.
Mercurlus,
examens
Ver. v L. Studieboeken
m bruikleen. ERHAE-

-

ƒ 3.30
te huur. Nijverheidsstraat 70. ƒ 3.30 p.
w., In prima staat. Sleutels No. 56 ben. links
OSTER. Schiekade 65.
Tri. 40800.

43420.

Onderwijzeres
geeft
grondig onderricht, 1/2
u. / 1.75, 1/1 uur les
p.w. / 3 p.m. Ook Klllegersberg, Schlcbroek.
MeJ. A C. TIMROTT,
Bergschelaan 106.

i

1
!

j
'
'

40S0Q.

1 1

I—s uur op lc ETAGE,
Vrtfdag
Heemraadssingel Tasch Hoogdorpstr. 3. b. Ged.
met Schoolboeken. Te- Slaak. Voor-, Tu.sschen-,
ren belooning terugbe- Achterkamer, / 4.25 p.
v
DRIMME:orcen.
w
Bevragen: F. DIEPAdmlraliSchooneberger- STRATEN.
LEN.
TcL
veg 44b.
teitsstraat
16,
No. 51061.

Tel.

BENEDENHUIS

>

tigen

Charlois.

TER 0\ KRX. GEVR. WIXTEIiMAXTEI.S,
Straatwijk,
Wasch- en
koordgarneePoetsartlkelen of Olie- mod. stof.
/ 26.
RegenmanBr.;
DE LEUR. ring,
wijk.
wol
gabardine,
tels.
Zwaanshals 57.
ƒ 14.75. Alles n.
maat.
Vanaf
heden
10 Tc korIN AIPIXG
ting. C. FLES—v. d.
of IJzeren Ledikant verBROEK Berg-ingel 155.
anderen
tot origineel Tel. 42671.
Opklapbed vereist vakkennis. Daarom prijs WINTERJAS
vragen: v. d. Werffƒ
27. Regenjassel I IS.
straat 18. Tel. 1167-1.
Costuum I ::o.
2 maa!
gepast. Moderne coupe.
OPKLAPBEDDEX.
kor1-Persoons Opklapbed Vanaf C.heden 10
ting.
FLES—v. d.
met Ombouw, Matras BROEK, Berg-lngcl
150.
en Kussen, Javakapok, Tel. 12G74.
19.90; 2-pers. m. Ombouw 18.90. v. d. Werffstraat 18 Telef. 1167!.
Let op Lichtbak.

-1

23.
aldaar OSTER.

Willemstraat

Schiekade 05.

PIANO-

J. STOK. Clemensstraat

;

EEK,

i

3 p.w.,
gelegen bij den GoudschesingeL
Bevragen:
F.
DIEPSTRATEN,
Admirallteltsstraat 16.

VERLOREN:

\\

voor
Centrum te huur, Etage
Gezin. 2eBezich-

klein

/

37. Tel.

sa.

'

Tweekamer-

woninkjes;
ƒ 1.50. J 2 en

Tel. 40800.
ƒ
P.

Slavonisch eiken. 3 spel.
Wegens verhuizing. C.

,

en

Te-

OEGKI,
Handelsinstituut
ARte koop merk Lie Big. NOLD, Rodenrijschestr.

emallle Godinhaard. 15 g., electrisch
Kacheltje 7.50, Wintermantel, maat -18, 5 g.
Bergweg 139b.

■

Eén-

16,

'

mlraliteltsstraat
lefoon 51061.

;

Zaterdagmiddag,
ca.
212 u., roode Porteruim
monnaie
met
ƒ 7.50,
gaande Oranjeboomstr.—CronjéBeloning
17c.
Stra.it
v.
M
terugbezorgen.
CronjéMAMEREN,
ttr. 17c. 2-m.b.

]

VERLOREN:

TE KOOP:

zwart

■

S 2.73 p. V..
te huur kleine Etage,
Nijverheidsstraat 96. ln
goeden staat af te leveren Bezichtigen aldaar.
OSTER. Schiekade t>3.

1 I ■

\

1 1., 1 1 50, /2 50 p.w.,
gelegen nabij Goudschesingel.
Te bevragen:
F DIEPSTRATEN, Ad-

Tel. 15027. Vraagt gratis Kantooroplelding. Opleiding voor practijkexainl. en prijscourant.
mens. Vele geslaagden.

-

■

PAKHUISJES

ste adres: Malson „SANT- STEXO-TAPEN,
Vlsschersdljk
TAIRE",
Boekhouden,
87a, t.o. Passage Both. Talen.

W.

terdam

Spullen,
Patentgeneesmiddelcn enz. vertrouwd-

i

ge, 3e Schansstr. 2—«.
/ 5
p.w. In prima staat
afleveren. Sleutels No.
2a, le Etage. OSTER,
Schiekade 65. Tol. 40800

GUMMIN AREX.

•

VERLOREN

PIANO.

FLINKE ETA (.I-S
te huur. le of 2e Eta-

oudste
ln R'dam-Zuld.
Eenlgst Adres voor oetrouv.bare Autorijlessen
Gediplomeerde AutomoSplinterblelinstructeur.
nieuw lesmateriaal. Vlolierstraat 32. Tel. 13150.

Grootstraat 80.
TE KOOP:

I

GEDEPONEERD)

AUTORIJSCHOOL

EVERSTEIJN,

zwart emallle Keukenfornuis, in goeden staat,
ƒl5
Adres: DE BERG,
Essenburgstr. 7, Rot-

.

(WETTIG

1940

School

•

W YTEKSIOKERI-J
Woning te cuur,
Willem
Bcukeisz.straat
5, / 8 p.w. Sleutels Mathenesserdijk 80. Winkel.
OSTER. Schiekade
65, Tel. 40800.

woorden. In Zaterdag-uitgave
tot vijf-en-tulntlg woorden 12
Dienstaanbiedingen -10
pfr geheele annonce.
c-;r.:=. Bonboekjes voor 10 kieine Advertentlën
/7, in de Zaterdag-uitgave 23 cents extra bU
vooruitbetaling Schiekade.

In den moolen nieuwen
N.V.
Bockhandel PIETER D. BOLLE. Binnenweg 85.
Koopjes
waarover men spreekt.

Kinderstoelen 4.00. Klndercommodes
/ 7 90
ruime gez. gem. ZitGEBR. BOS. Sam Mul- SCHRIJFMACHINE.
Slaapknmer, 3 Kasten,
Icrstr 9a-b, Tel. 36811.
Mooie
Continental,
vaste Wastafel, 2.25 p.
keurig schrift, zeer bilweek. Van Heusdestraat
OVERTREKKEN
lijl* te- koop aangeboden.
No. 7.
Dekens. AnplngmatrasBezichtigen tusschen 6
vermaken
Opsen
tot
—9 W HESMERG. EcnAANGEBODEN:
klapbedden, 2-per.;. Madrachtsweg 32b
gemeub. Kamer, aantrasstellen met blnneneenlooper.de
Slaapkaverlng 29 gld . 1-pers. KINDERSTOEL.
WESTEN.
alte
koop
aangeboden.
Pension,
mer met
10.90. GEBR. BOS. SaGenicuall.
of ongeCrème gelakte stalen
I
130.
Volledige
garanleen Inwonend,
voor meubll. ruime Kamers,
muel Mullcrstraat 9a-b,
Kinderstoel, modern, als
tie. Bet I 5 p. maand. Tel. 36511.
nel Persoon. BellevcysPension, ooi: vr
in. of
nieuw, vaste prijs ƒ 8.30,
C O.I'ISPEL, Goudschcstrr.at 5, b/d. Ie Mid2
geschoren Dekentjes
Keuken, str. Water, Bad
dellandstraat.
OPKLAPBED 7.90,
Penslonbu- slneel 3. Tel. 50855.
Bevragen
Ombouw
2 90. Matras I 5 samen. Schleweg 50d
re3U . WESTEN". HoolAANGEBODEN:
STOFZIIGFRS
4.50, 2-pers. Opklapbed PIANO
dr'.ft 53a. T»lef. 37512.
vanaf ƒ 20.50, Waldorp
ruime Zlt-Slnapk.. cen12 90, 2-peri Bedstellen gevraagd. Dultseh mer'.:,
vanaf PS ccnt per week
1090. GEBR. BOS, Satrale verw.. str. water, CENTRUM.
genegen 100 Gld.
beJon
muel Muilerstraat 9a-b, talen. Br. Bureaute No.
Bad. Tel. 33099 NieuGem.
Z't-Slaapkamer l»U KROON RADIO.
ker
Fransstraat
Tel.
30811.
we Binnenweg
133.
huur.
Per90.
te
\oor net
L 4903.
Schledairschewee 117.
p.w.
soon. i 2.30
Geheel
Zwaar 6-decllg
Zoekt of verhuurt u
vrll Kipstraat 20a.
TE KOOP:
MAARDEN!
CLUBSTEL .19,
een prima
zwart HecTE Hl UP.:
Alle soorten, merken 3-deurs
Kasten eiken rencostuum,
GEMEUB. KAMERS.
flinke maat
Haarden. 39, Schrijfbureau 13 90, en blauwe Jas
Woningbureau MELISSlaapkamer met en zon- Haardkachels.
en vest.
v.a.
I
1
Divans
p.w.
z.
9 30, Schuiftader
Pension.
billllke Bet
Meermnnsstr. CSa.
SEN,
Mathcncsserlaan prijs.
Prijzen
g,>
fels
8.90.
Dressoirs.
A. DE LI'GT. voorultbet.
360b. Telcf. 36113. verbet BOAS. GF.BRS. BOS. Sam Mul- NAAIMACHINES
Oudedljk 307b, recht te- ll|k cont.
strekt gratis gecontrolerstr. 9a I), Tel. 30811.
God. Binnenrotte 138.
leerde Adressen.
ccnovr de Vlletlaan.
Te koop
gebruikte,
onderhouden 3
goetl
GEVRAAGD:
KLFIMNG.
BEDDENPRAATJE.
TERSTOND
stuks 20 Gld. LAGE
Dames,
Heren- en
Verenbedden
3-dellg MANN en SCHOLTENS.
aangeboden
gezellige duor netten Werkman Kinderkleding.
m. Zoontje. 4 jaar. Kost
ruime maken 3 90, Kanokstel- Schlcd.dljk 97.
Zlt-Slaapkamer, str. waMeubelen. Bedlen
3-delig 3.90. prijs
goede ver- keuze
uitzicht. cn inwoning,
pracht
ter.
den. Dekens. I 1 p.w , voonilt. Degelijk 2-pers WAARSCHI WING.
zorging v. het kind le
Singelzijde, flinke berg7onder
vooruitbetaling.
3-delig, 13.90.
Bedstol,
vereiste.
G.
Oud Goud. Zilver, JuBeroeps.
ruimte, m. of zonder Br. Bur. N*o. P 8847
BOAS.
Ged.
BinnenGEBR. BOS, Sam. Mulweelen, Tandengoud, albillijke prijs.
Pension,
lerstr. 9a-b. Tel. 36811.
rotte 13S.
lerhoogste prllzen beNoordsingel 30b
taalt
één
vertrouwd
PENSION.
TE KOOP:
Adres:
.T BERKEDame
zoekt volledig TE KOOP:
BETERE STAND
2 nieuwe terra donker LOUW, H.
Jonker FransBad met Geyser.
goed
Pension, zonzijde. prima
gcm. Slaapkaaangeb.
gebloemd wollen trijp straat 87a. Tel 13586.
/
Gashaardje, zuinig
Radio. Ongeveer 6 mi30.
mer met v. W., I 3 p.w.
2
Club-ameublement.
ƒ
loopen
nuten
van brandend, met Pijp 10. Fauteuils. 4 Stoelen, 40 GEVRAAGD:
Roehussenstraat 337.
Hoofdsteeg.
Br. Bur. Mathenesserlaan 349 a.
en 50 gulden. Schie- Metaaldraaibank
tot
Vader zoekt v. 18-J. No. P 8863.
damscheslngel 183.
TE KOOP:
11/2 m. en Boormav.
een
die
Zoon.
erkt.
chine. Inlichtingen en
fonkelnieuwe
Bontjas,
AANGEBODEN:
GOED THUIS.
ItAMERBIL.TART,
prijs G. OVERSCHIE,
Indisch
lam.
wegens
Zltgoed
gemeubll.
alleen Inwonend, CenVAN'
4 Willemstr. 0. Delft.
Speelmaat 140x70,
Slaapkamer, str. water, omstandigheden.
trum. Br
No. K.W.
DELFT. Bleslandstr. 81 queuen. 4 ballen, op GEDUP..
voor Heer of Dame of ben.
2001-1, Kiosk Cl. de Vr.JANUARI
nieuw.
leiplaat
Nog
laan.
2
Vriendinnen. Diergeven wij op WinterTe
zien:
DuiSpotprijs!
gaardelaan 49b.
Te koop orlg. Wlsa- venvoordestraat
65b, mantels zeer belangrij6.311,
GASFORNUIS
's avonds na half 9.
ke korting. A. C. KORKost- en Inwoning aanruime
Aangeboden
PERSIIOEK,
Roovalkniet oven. wit
4-pits,
goed gem.
geboden, Wasch Inbeemalllo
Te koop mooi Kolenstraat 28, Polderlaan 54
uitgevoerd L.
grepen. nette verzorLange
ZIT-SLAAPKAMER,
StadhoudersFREN'K,
fornuls, prima Singer —58, Rotterdam:
ging. Helman Dullaertstr. water.
HandHaven 106. Schiedam.
Telefoon, weg 160.
pleln 2Sa. tegenover kan
voor netten Heer. Prijs
NAAIMACHINE,
tpor Stokvis.
SOLIDE MEUBELEN"
bllllik
Schlekade 202a. TE KOOP:
Kamermatten,
1-p Lemooie Tapijten Kab. Hofplein.
VOOR ECHTPAAR
emaille
Kolehfornuls dikant Beste Ford '33 cn
enz. leBestelwagen, Groenter.- pokmatrassen
17.50,
Mantelkachcl. boer,
grote gezellige Zit-Slaapvert A. v. d. MIJN" &
AANGEB.:
Godin
Kole
MlddelPotkachel,
kanier
te huur. aan
etc
Co. op gemakk. voorgroote
str.
landstr.
Ilde
grote vrije
Erker,
Zoldork.,
lenfornuls,
Halier Petrostraat.
100A,
Eendrachtswaarden,
vrij
Kookgel..
Etage.
\V.,
Keuken.
2.30 en leumkachel. Damesfaugeheel
straat Babc.
Zaagmolenstraat ',0
gr. gestoffeerde K.. str. teulltje, Blauwbrander,
Buffet.
RIZLA ƒ 3.90
Diergaarde- Hondenhokje.
w-, 3 50.
gevraagd
Overname
De No. 135 p. Boeklaan, let op 4Sc.
GEZELL. KAMER
Noordsingel 30b.
van
je 120
velletjes, woraangeboden, straatzijde,
den p. 100 pakjes ' 3.90 MELKWIJK
geheel vrij. aparte kookLinker
Maasoever.
op
verkocht.
't
Wordt C B.
gelegenheid. str. Water,
v. d. MEER. Mllduurder. „Huis
OP BE UITKIJK!
met 2
ongem.. voor Juffr. Van
Jonker linxstraat 46, Rotter
Stoepjes",
Weelstraat 7a. bovenste
dam.
Fransstraat 95.
bel. Westen.

met

73 Cents vijftien
daarboven

4.90, Tonmodcl met wienikkelen duwers,
11 90,
Loopbox 2 30.

len.

BALANS-OPRUIM.

H.II. KAPPERS.

tc koop gevraagd bU afSpoed. W egens sterfname van 4 ton franco geval sinds 1916 gevesbetaling con- tigde D. en H.-salon ter
R'dam,
tant.
Blieven
VAN overname. Elk aann. bod
't HART,
de Oranjeboomstraat 272.
Hugo

•

TE "H UUR:

KINDERLEDIKANT

VOERBIETEN

-

No. 40800.

Sleutels aldaar. OSTEK, Schiekade 63. Tel.

a.

\

de straat ie huur,
Heer of
netten
Zomerhofstr.
Dame.
37b. Ie Kt.

ORGEL 45.
Wegens
verbouwing
prachtig Orgel te koop,
moet deze week weg.
Bezichtiging Woensdag.
Boezcmslngel C9, Benedenhuis.

•

aan
voor

ADRESSEN.

500
gegomd In 10 boekjes
è 50 stuks, slechts 75
cent Voor alle doeleinden geschikt. N.V. A.
KORPEL's Drukkerijbedrijf, Boerenstelger 8,
Houttuin fl. Tel. 12129.

"

ZIJZIT-SL.KAMER

te
huur. Nijverheidsstraat
96, le of 2e
Etage voor net klein Gezin.

;1,

TE Hl lR:
9.73 + 10.90.
Ilcstantcii Colbcrtcosgezellige, gemeubll. ZltSlaapkamer, stroomend tuums, bulkmaten, vanBad.
's
Graaf
13.90. Regenjassen
water en
vendljkwal 118.
en Winterjassen vanaf
10.55.
Gr. C. J. VAN
GEVRAAGD:
GAAI-EN. Claes de Vrleoor a.s. Zaterdag, door selaan 130
bij RochusDn,bed.
senstraat
Dame. eigen
voll.
Zlt-Slaaplcamer,
10
complete InboePension, Westen, geen
dels,
b;r.. all. lnw.
Br. No.
Adv.Bureau OPKLAPBEDDFN,
2210.
WaschMatrasstellcn,
BETCKE. Beursplein 14, tafels.
Ameublemenlen. Haarden, FornulCENTRUM.
Aangeboden
gezellig zen. Bureaux. Boekengem. Zit- in Slaapkamer kasten. Ledikanten. N.
MeubelHOORN'.
ls*e v.
Keukengebruik,
Riddertransporteur.
Etage tevens Slaapkastraat 7 Viaduct Elecmertje Botersloot 103. trlsche.
over Nieuwe Markt.

22 JANUARI

MAANDAG

.

FLINK PAKHUIS
RUSTHUIS MARIE.
te huur Taandersstraat
Wegens verplaatsing
19, ƒ 4.30 p.w. Sleutclj en uitbreiding plaats v.
en
No.
Zieken
6, WaterstokerlJ. hulpbeh.
OSTER. Schiekade 63. Ouden v. dagen. Math.laan 313. Zr. DF RUITel. 40800.
TER.
ƒ 3.25 P. WEEK^

NIEUWSBLAD

J ï

ROTTERDAMSCH

•

3

I I TWEEDE BLAD

/ 59.50.
Zilvervossen
Bontspotgoedkoop.
reparatiën lage prijzen.
Pelterijenhandel
~Reference",
Aert v. Nes-

straat

142.

Haard aangebo/ 30.
Spotprijs
Beukels-

goede
den.

RIJNSWOUD,
dijk 53.

OPRUIMING.

Camera's vanaf ƒ 0.95.
Rolfilms 6x9, 8 opn. 19

cent.

FOKA,

teitsstraat 8,

AdmiraliTel. 50818,

v. Oldenbarneveltstraot
129, Tel. 53595. 2e Mid-

dellandstraat 23,

No. riir.4 I.

Telef.

Te koop wegens omst.

LEESBIBLIOTHEEK

3000
Boekdeelen
1250.— conu m. w.
Pr. bijverdienste. Omtrek
R'dam-Zuld. Br.
754 Bur. RN. Hillevliet
No. 7.
r.
ƒ

DAMES KAPPERS.

Inventaris
Complete
zeer goede staat w.o.
z.a. nieuwe GeUser.
Tegen ea. bod. Henegouwerlaan 41b boven.
ln

een

HAARD.
Flinke

mooie

Haard

met Plaat te koop

aan-

gezonder
geboden,
breken I 27.50. Beatrys-

straat 4Ga.

TE KOOP:
mooieWintermantel met
Bont, billijkeprijs. BURTeilingerstraat 63b
bij de Schiekade.

GER,

(•W.BETCKE

"7-nI

—

4
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SPORT.

MAANDAG 22 JANUARI 1 94Q
'

i

Is die Zeldenthuis dan zoo'n
domme jongen.'
Het is toch een klein kunstje om het vereischte
aantal deelnemers te krijgen. Hij kan best wat
uitleggen, omdat hij toch zoo goed als zeker den
prijs van 125 gulden zou verdienen. Waarom
„huurt" hij dan niet een paar deelnemers? Voor
25 gulden kan hij er wel een stuk of
wat van
ons krijgen; we zijn er speciaal voor gekomen....
De wedstrijd ging intusschen niet door. Maar
prompt na deze aankondiging werd medegsdceld.
dat men zich kon laten inschrijven voor een
wedstrijd om heel wat lagere prijzen, welke een
kwartier later zou beginnen. De rijders kozen
eieren voor hun geld en met zestien deelnemers,
o.w. natuurlijk ook Zeldenthuis en voorts een
aantal plaatselijke klachten of uit de omgeving,
kon deze wedstrijd wel doorgaan.
Kort geleden verscheen in het Nieu w sbl a d een artikel over de misstanden in dezen
tak van de schaatssport en er werd aan toegevoegd, dat men de noodige •maatregelen had getroffen om de minder oirbare practljken tegen

Maar zij maken het er
soms ook naar.

—

Trlcoiatellcr V.1.K., Ondedijk

119, Rotterdam,

GEQEF. NAAISTERS,

en

17 Jaar

van

.MEISJES

aan te

afdeeüngen.

Tevens

uur 's

liarcr filialen in

Hoogstraat 351

|

12230 16

ATTRACTIE

een

ontvangt

leder

meisje voorlooplg

een

te voegen, wordt teruggezonden.

Ilc

67. Rotterdam,

vraagt

LEERJONGENS

dlpl.

vakteekensch.

gelieve zich schrlftel. aanb. bovenst, adres.

vraagt

voor

voor

ZUIV.

12212

14

|

ZUIV.

1

JAPOXSTOF

van

c.M.,

gg

1.38,

I
I
pgg
HSB

JAPOXSTOF

WOLLEN

breed

130

van

c.M.,

ANGORA

J

ROYAL, In de moderne tinten,
135 c.M.,
ZÜIV.

dlv.

2.83,

fi -ym

||g||

.

van 2.23, thans

WOLL.

.

.

2.C3,

®

JAPOXSTOF

weefsels: Duvertine,

ZUIVER

Ct.

ZUIV

|

140

p. Meter thans

l.

voor

W0LI

"

E* G

"

cjj

;

'

1

BOVTONXE

. .

2.08

—

li

O B 39

140 c.M., thans

rWIJ VRAGEN

alle

kleuren,

|39fcg|

1 09 BB

van

per Meter

Op alle niet verlaagde Stoffen en Zijden 10 pCt. korting.

opgave van referenties,
opleiding, enz
onder motto:
„MAGAZIJNBEDIENDE" te richten a. d
Pcrsoncelchef. Kipstraat 11—27. R'dam

12205 232

GEVRAAGD, voor spoedige indiensttreding,
EEN ERVAREN

I

Schlekade Slagveld

van

8

u.

's morgens tot 6 u. 's

Nieuwe Binnenweg 2S4b, Tel.
Broersveat 3. Tel. 65091;

VOOR ONZE BANKET- EN BISCUITAFDELING
de hoogte met moderne ovens cn
met
sroot
bakkerij-machines,
goed
personeel
kunnende ontsajn en in staat originele ideeën te
ontplooien. Bij gebleken geschiktheid levenspositie.
Alleen zij. die kunnen aantonen over bovenbedoelde eigenschappen te beschikken, gelieven hun eigenhandig geschreven
uitvoerige sollicitaties, onder vermelding van leeftijd en bijvoeging van recente foto (welke geretourneerd wordt) in te
zenden aan:

3

HOOFDAGENTSCHAPPEN.

1/2 u. n m.

41494;

Hlllevllet

1—

ABONNEMENTEN:

-I'osteditlc: BU de Agenten 18 ct. per week. over
do post 90 ct. per maand of I 2.C0 pcr kwartaal.
SchlcUamschc editie: Btl de Agenten 20 ct. per
week, per muand 85 ct. per ptost ƒ 3.G0 per kwnrt—
taal.
• Stadseditie: BIJ de agenten 25 ct. per week, per
looper 95 ct. per maand, over de post I 3.00 per
kwartaal
||
Voor het Bnltculand: voor Oost-en West-Indlë per
zeepost I 3.G0 per kw.. voor de landen, aangesloten
bij de Conventie van Stockholm / 6.50 per kwartaal,
voor alle andere lacden I 10 per kwartaal.
ti
erS: AfSU haald 5 ccn
gezonden !3
'

_

=_

Tel. 22900

(8

i-l

V.v adres voor ELASTIEKEN KOUSEN, BREUKBUIKBANDEN. Tegen Inzending van 23 ets. postzegels omvangt L onze brochure cn gratis prijscourant

cn

Kipstraat 59
Rotterdam
Telefoon 56731
—

n.v.J

12244 Ji

«

1216 S 9

CHAUFFEUR

'k Zie Uw adres nooit in de krant,
En toch vernacht ge mij als klant!

en
DAMES
zuuvcleu bU mij?

HEEREN!

Geneesmiddelen"
Mevrouw AUBERT

'S.

en

Dczo straat Is een zijstraat van de Jonkerfransstraat (richting Crooswljk).
191-t 't meest vertrouwd en deskundig adres van alle Hyglenlsche
artikelen. Guminhvaren. Spulten. Patent Geneesmiddelen. Schoonheidsmiddelen enz tKnlp dit uit) X-r Gratis prijscourant en gralls spreekuren v. tn
tot in n.lll.
wordt In blanco gesloten brief aan U gezonden fPostze
gel er bij).
"**"■*
'
■
iniaßiw WTV in ii»
121G9 40

Za-

-MIC3

~

per regel I I.—.

l—l

——

2.—.

_

"

_

",ce

,0'

Qirksmitsstraat 26 "S, ÖS!,V te Rotterdam

■--i=jiwa=a

lÜN:

,

terdam.

Sedert

Kleintjes.
bU vooruitbetaling tol vijftien woorden 75 ets., In
de
Zaterdaguitgave / I.—. Tot hoogstens vUf-entwintig woorden, ook Zaterdags, I
Kleintjes, gevonden of verloren voorwerpen,
lot maximum 15 woorden 15 ceots
Kleintjes: Betrekkingen gevraagd,
hoosst( .ns vUfUcD WOOrdcn 40 cents.
7
Boilboekjes.
Do Nieuwste Mode: Alléén voor abonné's 6 ct.. li.
Ir pp. 7 1/2 ct. per maand of 20 ct. per kwartaal. li— voor 10 Kleintjes I 7 bU vooruitbetaling; bU plaatDe
abonnementen moeten bU vooruitbetaling .\>— ging op Zaterdag 25 cents extra por Kleintje.
«orden voldaan.
in Schiednmsclie editie:
Re * els '
lc" crc reRC ' meer 16 Ct
voor de geheele oplaag
ADVKRTEN'I
en dé SSPostcdltle tot 10 1/2 uur v.m . voor de Stadseditie -}—
rpMPPM.' l'iri'A
»i
I ivr.KV
AI
GEMEEXE
I.EI ALINGfeN
en
Kleine AdvertentlCn tot 11 uur. Des Zaterdags ;!tl—
advertenties tn kleine advertenties onder
tot 10 uur v m
nummer worden nnn den adverteerder niet doorgenfliitp
Tiriof cniipolo
c ca
lle ,
drukwerken,
circulaires en dergelijke en
geven
or,, tedei e
o
I—o Rege
Ï9— jakken,
regel rncer 40 ct
afkomstig van tusschenpersonen; hetzelfde
Mü(ls:-dilic of lostcditic:
geidt voor andere stukken, indien het Nieuws
I—6 Regels • 1
iedere regel meer 25 ct.
blad daartoe gronden aanwezig acht.
Stukken, die bt) het Nieuwsblad blijven ReVrijdag cn Zaterdag
rusten, worden nn één maand, na controle van den
worden de advertentieprijzen met 25% verhoogd. :i4
voor
de
is—
Inhoud, vernietigd.
behalve
Familieberichten.

l^"ent"""""

Eenige kennis van
moderne talen verLett S 66. Adv.-Bur.

gevraagd Juffrouw en Snijmelsje. 4
halve dagen + Vrijdag + Zaterdag
geiieelen dag, wisselt om de week.
Van goede getuigen voorzien. Aanmelden KOLLAART,
Zwart Janstr.
No. IS.
12200 9

„Patent

lijnen).

Mcdedeellngen
.

Br.

Omdat aller aandacht zich vestigt op
«ij ons op bewegen. De elscli van den tijd verplicht li
daartoe. Daar wij alles Ineens direct ontvangen uit de grootste l'arljsche
Laboratoriums, kunnen wij U. zoowel de goedkoopste als de sterkste

7, Tel. 11940; Schiedam,

,

jlscht.

3EBR, GEVERS. Wijnhaven 42. Rot-

FIJNE VLEESCHWAREN

er
Waarom komen
waar

Advortcntiën op do fotopagina
eerste 4 dagen der weck met 25T». VrUdag
tcrdag met 50% verhooglng.

Ingezonden

net Meisje
kantoor.
boekhouden en

gevraagd, voor bestel- en expeditiewerk. bekend zoowel binnen als bulten de stad Moet In staat zijn zelfstandic kleine reparaties te verrlcnten. Br. met opgave van leeftijd, verlangd loon en eventueel referent,?s
franco, onder No. 12217. Bureau van
dit Blad.
10

•t gebied,

Regelmaat.

-

12174

BUREAUX.
avond Zaterdags tot

34055: Zaagmolenstraat 47. Tel.
Vlaardlngen LlJnstraat 2, Tel. 229.

op

DE HEER's FABRIEKEN
GALVANISTRAAT 10
ROTTERDAM (W.)

Net Meisje

—

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

BEDRMFSCHEF

Gevraagd voor onmiddellijke lnllensttredlng bij foto-groothandel

gevraagd, voor dag en nacht, zelfstandig kunnende werken en koken,
klein gezin, niet als meisje alleen.
Mevrouw ROELOFFS,
Mathenesserdjjk 430.
12239 8

q

gct.

1.45 pcr Meter, thans

voor de afd. tapijten.

12235 22
*

1.59, thans

van

koosen;

met

4^

FLUWEEL CHIFFON

kwaliteit,

m

-DIENSTBODE-

gevraagd, wegens
huwelijk der
tegenwoordige, liefst boven 20
kunnende
zelfstandig
v.d.e.n.,
werken en koken. Werkster aanwezig. Aanmelden 's avonds tusschen 8 en 9 uur, Mevrouw MULDERS. 's Gravenweg 14 t/o. de
FToflnan.
12314 12

aank. ETALEUR
laksclirijvcn;
bekend
aank. VERKOOPSTER
voor do afd.
aank. VERKOOPER

/oor

„

y~g Ct.

laatste
nieuwe, 90 c.M.
breed, p. Meter van 1.T3 voor

Centrale Verwarming

gags

v.a.

....

de

-

Brieven onder No. 3015, Adv.-Bur.
BRIL, Diergaardelaan 63

CRÊPE DE CHIXE
83 C.M. breed, voor mantel„nßer„. !» <0 «te»
ver.
ren. van 59 ct.. voor

«Q,
09

12162 18

II

1 0g

MANTELSTOF

—

TE KOOP opncembaro parketvloeren, een complete centrale
TCrwarmlng,
2 llftjes, 17 verwarmingsketels lij M2. verwarmingsoppervl. enz.
Te bevragen W. SCHOTTE, 's Gravenweg 36c., Tel. 55422. Opslagplaats
'8 Gravenweg 84, Rotterdam.
12243 20

met

SALAMANDER

RUIME ETAGES

i Parketvloeren

®

12213

COok

FRAISERSBAAS,

leeftijd 30—35 jaar. Br. met uitv. Inl. met opgave opleiding en bekwaamheid onder lett. MAT. aan NIJGH & VAN DITMAR's Adv.Bur„ Rotterdam-C.
12172 20

®

™

zware kwa-

zuiver wol, breed 130 c.M.

MURELLA RAYé wol met zijde, breed 90 c.M.,

Brieven
leeftijd,

Machinefabriek district Rotterdam, vraagt een

xof , e n i; C.| o flinke etages.
s—ll, Pleter de Hoochstraat 39—15—53. Dlrck Hoffstraat 22 10
Helman Duliaertpleln 13—17. Hnorprljzen
f27.—, 28.— tot f3l.— per mnd.
Bezichtiging: Dinsdag, Woensdag en Donderdag 2—l nor. Verbnnrkantoor:
Kerkcpad 1, hoek Dlrck Hoffstrant.
Te bovr.: Firma JOU. OSTER, SCHIEKADE 65.
TELEFOON 40800.

jJ gg

TWEED

MANTELSTOFFEN

breed

68

-

van

breed,

TWEED

KUIT-

WOLLEN

DIAGONAAL

zuiver wol, extra

STOFFEN

Braca

MAGAZIJNBEDIENDE

volkomen

I

a=wsErraan

™

ZUIVER WOLLEN

'n

p

WOL

alleen Marine en Zwart, breed
140 c.M.. zoolang de voorraad
strekt per Meter

1 24

1.98

thans

directe indiensttreding

afdeeling Meubelen.

130

M^

Meter

thans

H|

liefst

brec<l -

IVBÉTER

MANTELSTOFFEN
ZOVER

pcr

WOLL.

breed

Kggl

VAN REEUWIJK'S MAATSCHAPPIJ
VOOR WONINGINRICHTING

EEN

$

Bg>gi3

t. opleiding in deze nieuwe Industrie. Rustige, nauwgezette solllc.,

'■

reclame

j

Wie hiervoor in aanmerking wil komen, gelieve franco te schrijven onder
No. 12225. Bureau van dit Blad Leeftijd 23—35 J. Vakkennis verelscht. Portret
Torenstraat

cM"

5

t

Zij moet voorzien zijn van getuigen, dat zij reeds werkzaam was in
12242 14
bakkerij. EWALD BEHI.E, Fcljenoord, Tulpstraat 13.

Ind, L.

Hoogstraat 351

-

WOLLEN JAPOXSTOF

I

FLINSCE WINKELJUFFROUW

Xcd. Thermometer

Indien 't publiek Uw naam niet kent,
bij Uw concurrent.

Dan koopt het

TEGENOVER LAMPE;

-

JAPONSTOFFEN

ccn

STADS-REIZIGER HANG- EN SLUITWERK.

bij

21.74
16.—

pWÜZI¥ PER

!

y>

voor tijdelijk of vast. Voorlooplg voor den dag. Salaris 750 p. w.
of f35.—
per maand. Mevr LANGELAAR, 's Grav endijkwal 69. Spreektijd vóór negen u.
1223 G 14

(Intern).

100
80

Profiteer van deze ENORM VERLAAGDE prijzen!!

NETTE DIENSTBODE of hulp in de huishouding

drukke

23
23

HUUR»

12241

Voor terstond gevraagd

500

12.50
10.08

TE HUUR, waarbij met erker en zijkamer, warande, 3—5 kamers, f27.50
f3l.— per maand.
Bcijerlandschclaan 114—134. Dagelijks te bezichtigen
Telefoon 43805.
37784

lu\e dois Bnntions of Chocolade GRATIS.

Gevraagd wegers huwelijk

h.s.
70
133

v. MOORSELI
««"OPRUIMING IS| IKerkepad

Rotterdam-Zuid

NÊTte^WTiisjescl!:e week

brt.
40
40

36S

(NAAST DE KAPLAARS

a\onds.

n voor de Inpakstdeellnsen Hoog loon, extra premie, pretilge werkkring
KI Aanmelden dagelijks van S—s uur bij DE HEER's rbocoladefabrleken,
a Ualvanlstraat 10 (Roturdani-Wrst).
H

pnt.
500
403

Grootc

Allcsn eer,te krachten worden verzocht schriftelijk of
mondeling te solliclteeron aan Uoofdmagazijn. Schicdamfclieweg 2.1—23.
12233 20

S Als propaganda voor onze artikelen

"

Renlrlé

—

gem.

eenlge

ervaren Verkoopster
|

I —o.

Dommering—v. d. Pol.
Zaterdag is te Arnhem een wedstrijed over 1000
punten gespeeld tusschen Dommerjng en v. d. Pol.
Zoowel des middags als des avonds werd een
partij ter lengte van 500 caramboles 45/2 gespeeld.
Beide partijen zijn door Dom mering gewonnen.
De uitslagen luiden:

gebeurde hetzelfde in een andere plaats. Daar
wilden de inschrijvers ook niet starten, omdat
hij er bij was. Zeldenthuis handhaafde zijn inschrijving. omdat hij wel wist. dat de wedstrijd
dan niet zou doorgaan. Als ik het niet mag winnen, zal ook niemand anders het w innen, dacht
Mlddagpartij:
hij. De andere rijders van hun kant wilden het
wel graag zonder hem uitvechten. En weet u, Dommerirvg
wat ze toen deden? Ze kochten hem uit voor
Van der Pol
dertig gulden. Hij nam het aan, omdat hij anAvondpartij:
ders niets zou krijgen en zoo konden de overigen om de hoofdprijzen rijden.
Dommering
En nu dit weer. Maar waarom zijn wij er dan? Van der Pol

iV!ANUFACTU£?ENHANDEL „DE KROON"
6én

|

Biljarten

vraagt

en ouder, voor diverse

voor

Abrahami

AANK. KtëEPSTERS

melden bij den portier tot 6

vraagt

I

—

TAÏV3BOUREERSTERS.
Zich

Yzerman—£

Dat artikel kwam uit de noordelijke provincies, waar het rijden om geld in een ijspcriode
dagelijks werk is. In Holland komen deze wonstrijden minder voor. maar is men blijkens de
mededeelingen van den „huur-rijder" toch evengoed op de hoogte van de „mogelijkheden", welke er in deze wedstrijden voor
de deelnemers
schuilen.
Het is bijna nog erger als ln een Zesdaagsche, zei Gerrit v. d. Ruit, die er bij stond te kijken.
En als een wielrenner dst zegt

Sjocrd Zcldcrlhuis

wlnstcar'

Schaken

te gaan.

'

Een paai- kilometer buiten Zevenhuizen, het
Zuid-Hollandsehe dorpje, dat schuil ging onder
een smette! ;oze sneeuwlaag, waar een scherpe
poonderwind fantastische kurketrekkers
uit opboorde, wapperden Zaterdagmiddag de vlaggen op
h&t bevroren zwembad. Er stonden nationale
hr.rdrij weöstrij don cp de korte baan op het programma om flinke geldprijzen, zoodat men mocht
verwachten, dat er heel wat liefhebbers op af
zouden kernen, temeer, daar er in den lande van
■werkelijke banen vrijwel geen sprake was.
Het was er vrij druk, d.w.z. er waren flink wat
echaa'.genrljders(sters), amateurs wel te verstaan,
die er hun baantje reden. Er waren er ook, die
-wel schaatsen onder den arm hadden, maar die
toch niet roden en die er bij stonden te kijken,
net alsof zij ergens od wachtten.
Er waren ook wedstrijdrijders. Doch zij waren
verre m de minderheid. Onder hen bevend zich
ook Sjcerd Zelden thuis,
d>e sterke rijder uit
Jcuro. die dit seizoen al heel wat prijsjes van
honderd gulden of daaromtrent heeft weggesleept
uit Groningen, Friesland en andere provincies en
die een week tevoren ook te Zevenhuizen had gewonnen Op zijn Friesche ijzers reed hij wat rond
en wachtte op het sein, dat hij aan den start
moest komen.
In plaats daarvan evenwel kwam de medïdeeling. da-t er te weinig deelnemers aan den wedstrijd waren (7) en dat de wedstrijd dus niet kon
doorgaan. Een van de niet rijdende, maar wel
schaatsen-bezittende kijkers was kwaad.
Daar heb ie het weer. Als Zelclenthuis er
is, rijden de menschen niet. omdat zij wel weten,
dat zij g«en kans op oen hoofdprijs hebben. En
bij een nationaïen wedstrijd als deze kan men
hem natuurlijk niet uitschakelen. Kort geleden

"o

11 i

De „geldrijders" hebben het
niet gemakkelijk.

Palingsvr. 88 winstcar.; 3. Dc Pijp 72 winstcar i
FEDERATIE VAN BILJARTBONDEN.
Do Poedel GG wlnstcar.; 5. Amleltla b
In de competitiewedstrijden van do Federatie van car.: 0. SplJkerbak A 53 wlnstcar.; 7. Dordt 65 win,,
T.O.G. a £)ordr
Biljartbonden werd te Den Haag de competitiewed- 52 wlnstcar.; 8. Olympiade Dordt -17
car.; 9. De Grasf
strijd Den Haag—Rotterdam gespeeld. Rotterdam won Vrienden 38 winstcar.; 10. Dc Rots a 34 wlnstcar.;
u
■1 partijen en erloor er drie met een winst van 01
Ons Genoegen Capellc 32 wlnstcar.; 12 Trlanon
2r
car. De gedetailleerde uitslagen lulden:
winstcar.; 13. T.O.G. b Dordt 21 wlnstcar; 14. OiyJ
Cadre A:
pladc c Dordt 20 wlnstcar.; 15. Ons Genoegen b
Hand.
car
brt.
h.s.
gem. pcllc 18 winstcar.; IG. V.O.P. a 14 wlnstcar.; 17.
Vi*.
A. v. Dongen
250
250
25
'18
10.— denoord 10 winstcar.; 18. De Pommerans a S
winst,
J. de Bruijn
250
140
25
28
5.60 car.; 19. De Pijp B 7 wlnstcar.; 20. A.B.C. 1
Cadre B:
Er resten nog 23 wedstrijden, waarvoor nog 10 pr V
J
Ceevc
175
126
24
25
5 25 zen beschikbaar zijn.
Fresco
175
175
24
51
7.29
Librc le klasse:
B. v. Amen
150
110
20
26
5.95
DuUvesteljn
150
150
20
41
7.50
Librc 2e klasse:
30
18
4.16
Jongeneel
125
125
SCHAAKVER. HET CENTRUM.
106
30
18
3 53
Mitzer
125
Librc 3e klasse:
Zaterdagmiddagwerd dc tweede ronde gespeeld
2 64 de Zaïerdagmlddagcompetltie uitgeschreven door vat
dj
Hartmans
100
100
38
13
100
12
1.58 S.V. Het Centrum. De resultaten zijn als volgt:
v. Pomeren
60
38
Llbre 4e klasse:
Hoofdgroep A: L. Brouwer—J. C Lagerwaard I—r,
80
38
15
2.11
L.
den
Harder—l-'
Damen
J.
afgebr.;
v. Kempen
80
38
9
1.58 Reltsma uitgest.; W. C. Gorls—J. van Engers I—o.
A. Foppele
80
71
I.lbre 5e klasse:
Hoofdgroep B: J. de Vries—C. Verhagen I—o, D
Tas
70
37
8
1.43 't Hart—J. Oudenaarden
—0; T. Overdljk—Mr. e]
53
D. Smid
70
37
15
1.89
Mulder 1—0; J. Vlsscher—G. van Hattem o—l
70
Groep IA: A. Timmerman—W. Rotteveel afgebr,;
Eindstand:
verl.
car.
ges.
gew.
pnt- W. H. v. d. Polder—A. Timmerman uitgest.; Van
3
853
4
Rotterdam
7
4
Roon—H. Meyer afgebr.: J. Ocker—Veentjer 1—0; o,
Den Haag
7
4
772
3
3
H. Lehmann—M. v. d. Hoeven uitgest.
Groep 1 B: G. Beye—J. Voorwinde 0—1; P. J. Stout,
hart—A. v. d. Starre 1—0; C. Poppellers—A. de
Ruyter 1—0; M. Wagemans—Kouwenberg 0—1; ü.
B. V. Rondeel.
Wagemans—J. Voorwinde 1/2—l/2 (le ronde).
Groep 2A: P. Righlni—C. v. d. Wel 1—0: C. v.
Voor de jublleumwedstrijdcn. uitgeschreven door de
Knijpinga 1—0: H. Koster—F.
B V. Rondeel weiden onderstaande wedstrijden geLuik—J.
0—1; K. Godschalk—J. Vosselman o—l.
speeld. De uitslagen luiden:
Groep 2 B: J. Matti—J v. Grootveld 1—0; H, v. <J_
gem.
Hand.
car.
brt.
h.s.
Wijngaard—C. v. Rooyen uitgest.; J. H. Elderson—
144
97
20
18
M. Valkenburg
4.85 0.0. 1 3; v d. Ende—C. J. VerzlJl o—l,
20
33
6.80
136
136
Groep 3 A: G. v. Katwijk—Homan 1—0; L. Ensel—
J. Blommers
TJ Teen'ma 0—1; A. de Jong—B. Star 0—1; De Goey
J. v. Dam
128
82
30
18
2.73 —C.
L. Mac-Pherson I—o.
124
124
30
16
4.13
J. de Zwarte
Groep 3 B: L. Wcyer—C. Alewljn 1—0: M. J. v. Gogh
D. Kamerman
116
100
29
15
3.45
—De Vos 0 —1; G. Lodewijk—R. Cremer 1—0; J. C
4.—
A. Rouwen
116
110
29
14
Chrlstensen—J. Klip
In de afdeeling Jeugdschaak werden de volgende
W. Bijl
108
ICB
31
19
3.48 wedstrijden
gespeeld:
H. Zoetmulder
10S
95
31
14
3.06
Gevorderden: Sientje Stikkelorum—H.
Verstappen
Ido.
van Hendrik
Eerstgenoemden zijn
spelers
0—1; X. A. v. Dongen—Flip Rotteveel *—0; V. v
laatstgenoemden van Rondeel. Hendrik Ido verliest Vriesland—.l. Noordijk 0—1; W. Bijl—A. G v. Dongen
met 96 car.
afgebr.;
Sientjo Stikkelorum—Flip Rotteveel O—lgom.
Hand.
car.
brt.
h.s.
X. A. v. Dongen—Wiesje Rotteveel 1—0; J. Welbergen
34
11
2.71 —H. Verslappen 0—1: J. Vermeulen—V. v. Vriesland
C. v. Oeveren
144
92
W. BIJ] —J. v. Boven uitgest.
J. Blommers
136
136
20
4.— 0—1;
34
Beginners: Flip
Xlesse uitgest,; De Vries
H. Oolders
88
88
25
14
3.52 —A. Dikken 1—0; Móller—P.
de Ble 0—1; J. Xle:
10
2.56 —De Vries 0—1; J.C. Xlesse—J.
80
64
25
W. Huizer
Lockhcrst—v. Geldere 1—0; L
Hoogstraat—H.
afgebr.;
60
60
30
7
2
Delwel
J. Rijns—A.
Th Boterman
afgebr.
50
30
7
1.67
J. Hoekendijk
60
44
0.7
21
27
3
W. Schumacher
S
48
27
7
1.78
M. J. Stoop
48
Eerstgenoemden zijn spelers van E.V.A., laatstgenoemden van Rondeel. Rondeel wint met 49 car.
Thans zijn er voor deze nederlaagwedstrijden 40
160 partijen gespeeld. De volgorde
wedstrijden of
van aankomst luidt: 1. Amieitia Dordt 120 winstcar.;
\

;

Schaatsenrijden

2.

'

TEUQOfIQB—BE.URSPLEIN IA

1

Ci

—

—J

i
I

j

TWEEDE BLAD

pERDE BLAD

-

1

ROTTERDAMSCH

NIEUWSBLAD

TWEE MAAL 24 UUR RONDGEDREVEN
IN IJZIGE KOUDE OF NOORDZEE.

PRINSES JULIANA BIJ DE
PADVINDSTERS.

vlotten goed uitgerust. Ze zijn voorzien van eetDat
waren, oliegc-d en electrische lantaarns.
zou ons behoud worden. Da wind was tamelijk
krachtig noordoost en er stond nogal deining We
probeerden ons zoo goed mogelijk warm te'houden. De stoker had niet veel kleeren aan en hij
was er slecht aan toe
Ik kan u niet beschrijven, wat we uitgestaan hadden.
We waren in een betrekkelijk
drukke scheepvaartroute en we "meenden ieder
oogenblik de lichten van een schip te zullen
zien, maar de nacht ging voorbij en we hadden
liet Zweedsche s-s. Flandria, groot 1173 ton.
geen enkel „vuurtje" gezien.
toebehoorend aan Förnyade Angfart Akticnb.
Het werd dag. In de verte zagen we twee, drieGöla, is op weg van Gothenburg naar Amsterdam
maal een schip. We riepen, zwaaiden met kleeIJmulden,
mijl
gevan
ren
het hielp niet. ze zagen ons niet.
op dc Noordzee, honderd
Hoog over onze hoofden kruiste een vliegzonken. Waarschijnlijk is het schip op twee
machine. Weer deden we wat we konden. Weer
mijnen geloopen. Er deden zich twee explosies
hielp het niet, de machine was te hoog. Weer
voor, waardoor de Flandria in drie deelen brak.
viel de duisternis in. We waren onbeschrijflijk
koud en nat en we hadden hevigen dorst, want
Van de 21 leden der bemanning zijn er vier Zaterop het vlot. Een enkelen keer
dagavond in de nabijheid van de Nederlandsche er was geen water
zagen we een licht, dat ons ver weg passeerde.
kust door het Noorsche s.s. Balzac opgepikt en
Toen kwamen de „vuren" van dit schip in zicht.
overgebracht naar Amsterdam, het reisdoel van We zwaaiden met de lantaarn. Bijna moesten we
de hoop weer laten varen, het schip was ons al
het Noorsche schip. De vier geredden deelden mee,
bijna gepasseerd op een flinken afstand, toen
dat de 17 andere leden van dc Flandria zijn omhet plotseling van koers veranderde. We waren
gekomen.
gezien
het draaide bij
De explosies op de Flandria deden zich in den
Een oogenblik zweeg de timmerman, hij dacht
weer 'aan dat oogenblik, toen de Balzac koers
loop van Donderdag voor. De vier geredden hebzette naar het vlot en de vier verkleumde manben twee dagen en twee nachten in bittere koude
nen
en zware sneeuwjachten op ccn vlot rondgedreven. Door. lichtseinen hebben zij tenslotte dc
aandacht van de bemanning van de Balzac, welk
schip van Oslo naar Amsterdam onderweg was,
kunnen trekken.

van Finland.

Vier uitgeputte opvarenden
van Zweedsch schip gered.
Twee ontploffingen maken
17 slachtoffers.

—

In veilige haven
Het N'oorsche vrachtschip Balzac, onder bevel
van kapitein Aage Wilhelmsen, meerde Zondagmiddag tegen halfdrie aan de Zeeburgkade te
Amsterdam. Een avontuurlijke reis was ten einde.
Aan boord bevonden zich vier leden van de bemanning van het Zweedsche s.s. Flandria, dat
in den nacht van Donderdag op Vrijdag op twee
mijnen is geloopen, waarbij zeventien van de
21 opvarenden zijn omgekomen.
De vier overlevenden van deze scheepsramp, de
lichtmatrozen Wantzel Johansson en Bengt Wallman, de Russische stoker luan P. Wlason en de
timmerman Oskar Berntson, zijn volkomen uitgeput en verkleumd, na 4S uur op een vlot te hebben rondgedreven, opgepikt door de Balzac.

Prinses Juliana heeft Zaterdagmiddag, vergezeld
van een hofdame, de voorstelling bijgewoond, welke gegeven werd door de Haagsche afdeeling van
het Xederlandsche Padvindersgilde in den Koninklijke Schouwburg in Den Haag ten bate van het
Finsche Roode Kruis.

De dienstplichtigen van de lichting 1940, ingeDe Prinses arriveerde tegen halfdrie per hofaan den zij-ingang van den schouwburg, deeld bij het Iste en 2de regiment huzaren en bewaar een eerewacht van jonge padvindsters stond stemd voor paardenverzorger en -oppasser.
Bij de Koninklijke Militaire Academie of rijopgesteld, die een luid Hiep, hiep. hoera! aanhieeerste ploeg, worden nader toegewezen
ven, toen de Prinses uit de auto stapte. Prinses school,
aan het 2de regiment wielrijders. Hun inlijving
Juliana was in padvindsterscostuum gekleed.
op 15 April 1940.
geschieden
zal
schouwburg
verwelkomd
H. K. H. werd in den
Dienstplichtigen van de hierna vermelde ploedoor de voorzitster van het N.P.G., mevrouw E.
v. d. Bosch—De Jongh, en de voorzitster van de gen, die vrijstelling wegens kostwinnerschap of
wegens persoonlijke onmisbaarheid dan wel uitHaagsche afdeeling, mevrouw M. de Brauw—Panstel van eerste oefening verlangen, kunnen daarthaleon van Eek.
toe aanvraag doen. Voorzoover de inlijving in FeMet haar hofdame nam de Prinses in de Koninklijke loge plaats, vanwaar zij de voorstelling bruari geschiedt, moet de aanvraag met den
meesten spoed worden ingezonden. Geldt het vrijgadesloeg
moet de aanvraag door of vanwege
Mevrouw E. v. d. Bosch—De Jongh sprak er in stelling, dan
den dienstplichtige worden gedaan bij den burhaar openingswoord haar vreugde en dankbaarheid over uit, dat de Prinses, beschermvrouwe van gemeester.-Geldt het uitstel van eerste oefening,
verhet N.P.G., deze voorstelling wilde bijwonen. De dan moet de dienstplichtige een schriftelijk
zoek richten aan den minister van Defensie, bij
spreekster herinnerde aan het internationale padvindsterskamp dezen zomer in Hongarije, toen voorkeur door tusschenkomst van den burgede Xederlandsche padvindsters de Finsche en meester. Is de reden van het verzoek gelegen in
studiebelangen, dan moet een verklaring worden
Poolsche tot buren hadden.
Nadat de leidster van het tooneelwerk, mej. M. bijgevoegd, afgegeven door het hoofd van de onC. Bungenberg de Jong, een korte uiteenzetting derwijsinrichting. Er moet op worden gerekend,
van het tooneelstuk Het Padvindsterspad. had dat uitstel van eerste oefening slechts op uiterst
beperkte schaal nzal worden verleend.
gegeven, nam de voorstelling een aanvang.
Opkomst op 12 Februari 1940:
Luchtvaartregimenten, eerste ploeg;
3de en 4de regiment huzaren, voorzoover betreft de paardenverzorgers en -oppassers bij de
Koninklijke
Militaire Academie of rijschool,
eerste ploeg;
4de regiment huzaren, voorzoover betreft de
paardenverzorgers bij het remontedepot, eerste
10

tweede

ploeg;

compagnie intendancetroepen, derde ploeg;
lste regiment genietroepen, (pioniers) eerste
ploeg.
r*
r. m c t r> r,
Opkomst op 17 Juni 1940:
lste regiment luchtdoelarttllerie, derde ploeg;
regiment kustartillerie, tweede ploeg.
n

Lachend kijkt Prinses Juliana naar de meisjes, die haar hartelijk begroeten.

De minister van binnenlandsche zaken

i

De verloven vrij!

m

wi

Dus met een blij gezicht nu
't gezin weer opgezocht.
Zooals het klokje thuis tikt
zoo tikt het nergens toch

fl'
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Ambtsaanvaarding hoogleeraren.
Bij de aanvaarding van zijn ambt als privaatdocent in het fiscaal recht aan de rijksuniversiteit te Utrecht heeft mr. dr. H. H. Schip p e r s ,
inspecteur der registratie en domeinen en candivanmiddag een
daat-notaris te 'sGravenhage
rede gehouden over het onderwerp: Opbrengstbelastingen.
Vanmiddag heeft prof. dr. H. W. Obb i n k
in het groot auditorium van de rijksuniversiteit
te Utrecht zijn ambt als gewoon hoogleeraar, in
de geschie'anis der godsdiensten in het algemeen en in de Egyptische taal en letterkunde
aanvaard met een rede over: Het Heilige Boek
als godsdiensthistorisch verschynsel.
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Survice ten plattelande.
Een echtpaar stapte Zaterdagmiddag een ijzer»
winkel te Nieuwerkerk a/d. Usel binnen om een
nieuwe kachel uit te zoeken, meldt onze correspondent. De beste reclame was een kachel, die
een behaaglijke warmte in den winkel verspreidde en het echtpaar wilde ook zoo'n kachel hebben.
Dat kan gebeuren, zei de winkelier en hij
—

beloofde, dat dezelfde kachel binnen een kwartier lustig ten huize van het echtpaar zou staan
branden.
Handige knechts pakten de gloeiende kachel
en zetten den zwarten vriend op een vrachtauto.
Het vuur overleefde de reis en toen het echtpaar,
dat te voet de vrachtauto was gevolgd, thuiskwam, stond de oude kachel op zolder. De nieuwe
kachel had haar plaats reeds ingenomen en snorde lustig.
*

Nederlands eieren-export.
Op den pluimveedag, welke de Geldersche Over*
Ijselsche Maatschappij voor Landbouw in Zutphen
heeft georganiseerd, heeft de directeur van den
rijksvoorlichtingsdienst voor de pluimveeteelt, ir.
J. G. Tukker, eenige mededeelingen gedaan over
Hollands eieren-export. Hij deelde mede, dat de
uitvoer naar Duitschland niet veel minder zal zijn
in het komende kwartaal, dan het vorig jaar. Engeland, dat in de eerste negen maanden van 1939
200 millioen eieren meer had afgenomen dan in
hetzelfde tijdvak van 1938, heeft gedurende de
eerste drie oorlogsmaanden evenveel eieren uit
ons land ingevoerd als in dat tijdvak in 1938. Waar
de winterproductle van het eigen artikel in Engeland altijd laag is, was spr. van meening. dat ook
onze uitvoer van eieren naar Engeland normaal
zou blijven. Men houde echter ook het oog gericht op Zwitserland en Italië.
De exporthandel houdt natuurlijk in sterke mate
verband met den aanvoer van voeder over zee.
Er is voor onzen pluimveestapel jaarlijks een hoeveelheid van 850.000 ton noodig. Dat kan in ons
land zelf nooit verbouwd worden. Tot nu toe is de
aanvoer voldoende geweest.

SOLDAAT DOODGEVALLEN.
De 23-jarige soldaat A. de Jong van de vry.
willige Luchtwacht te Kampen is Zaterdag omstreeks middernacht van een hoogte van twintig meter doodgevallen.
Een passeerende hoofdagent van politie zag
het slachtoffer op den grond liggen. Toen hij
naderde, merkte hij dat de man nog in leven
was. Met de grootst mogelijke snelheid heeft de
politieman maatregelen getroffen om den ongelukkige naar het stadsziekenhuis te doen vervoeren, doch reeds enkele oogenblikken later
was de dood ingetreden.
Niemand is van het ongeluk getuige geweest.

GROENTEHANDEL IN
MOEILIJKHEDEN.
Sneeuw en ijs belemmeren
oogst en vervoer.

heeft

gericht betreffende geestelijke bijstand aan slachtoffers van luchtaanvallen.

verlof!!

1 O

J

tot de burgemeesters der gemeenten, gerangschikt
in de eerste of tweede gevarenklasse voor de bescherming tegen luchtaanvallen, een circulaire

—

Tnni

Veelal het gevolg van verwaarloosde kou.
Maak een eind aan gevatte kou door keel, borst
en rug in te wrijven met deze krachtige zalf.
Verwildert congestie, vergemakkelijkt
de ademhaling en helpt spoedig.
PV

luchtaanvallen.

Twee dooden.

17

l-

Influenza

Geestelijke bijstand aan
slachtoffers van

Kolendampvergiftiging
te Roermond.

Naar verwacht mag worden, zullen de slachtof
fers van luc'itaam allen in vele gevallen het op
prijs
stellen geestelijken bijstand te ontvangen.
57-jarige
De
broeder Honorius verscheen ZonWil deze bijstand nog tijdig kunnen worden verdagochtend niet in de Heilige Mis. Men ging
leend. dan is het noedig, dat de kerkelijke bekamer,
zijn
kreeg
kloppen
geen
gedoch
na
naar
onmiddell.jk bericht ontvangen van de
hoor. Toen men de deur opende, vond men den dienaars waarin
hun bijstand wordt gewenscht,
broeder dood op bed. Eenigen tijd later vond gevallen,
aldus de circulaire.
Fr.
Arhuisknecht,
57-jarigen
men ook den
den
aangelegenheid tot haar recht te doen
Om
deze
noldussen uit Oss, die in de kamer naast die van komen, acht de minister het van belang, dat
den broeder sliep, dood op zijn bed.
vredestijd in overleg met de kerkbestuGeneeskundige hulp werd ingeroepen en uit reeds in
ren ter plaatse een regeling wordt getroffen,
het rapport van den dokter bleek, dat men met
welke ln dit onderwerp voorziet, en de minister
kolendampvergiftiging te doen had. Op een ververzoekt den burgemeester daartoe het noodige te
dieping hooger zijn de slaapzalen van de jonVerschrikkelijke dagen gens
willen verrichten.
gelegen. Ook hier was de kolendamp doorernstige
zich
gedrongen.
Bjj
jongens
twee
deden
De timmerman Oskar Berntson was wakker en
liet Sint
hij had er geen bezwaar tegen een kort relaas te ziekteverschijnselen voor. Zij zijn naarHun
toeovergebracht.
Laurenlius-ziekenhuls
geven van de schipbreuk.
stand is zorgwekkend.
In gebroken Engelsch en Duitsch deed hij een
De oorzaak van de vergiftiging moet gezocht
eenvoudig en sober relaas, dat de verschrikkincentrale verwargen, die deze menschen hebben doorleefd, des te worden in een hapering van de
rag Hoera! We kunnen rustig
rag
sterker deed gevoelen. Meer dan eens moest hij mingsinstallatie. Deze installatie was korten tijd
weer naar huis toe gaan.
g£j
zijn verhaal onderbreken; de aandoening werd geleden omgebouwd van olie- tot kolenstookingevrij
gegeven,
't
Verlof
Is
ÖS
richting
eenige
dageu
geleden
gebruik
en
in
hem te machtig.
552
DEJ
de spanning van de baan!
nomen.
De Flandria van den Svenska Lloyd was onge£§
Want elke militair toch
g-,
Broeder Honorius was afkomstig uit Westfalen.
veer 1200 ton groot en stond onder be\el van kaOS komt reuze veel tekort.
Es3
pitein Albert Rünne.
p%3 Als plotseling 't verlof weer
We hadden een lading steen en papier in en
eens Ingehouden wordt.
waren verleden week van Gotenburg naar Amrag
rgn
De Luchtpostdienst op Indië
Göa
fëS Want die „twee dagen thuis" zijn
sterdam vertrokken met 21 man aan boord, verzoo huis'lljk bij den haard,
telde de timmerman Alles ging goed tot dien ver21 Januari.
rag
schrikkelijken nacht van Donderdag op Vrijdag.
rjri Zijn voor onze soldaten
Het was tegen twaa l uur en we waren naar
Gier. uitreis, te Jodhpoer. Pelikaan te Ban. SS een schat op aarde waard.
[§|] Genieten wij dus lustig
schatting 150 mijl van IJmuiden. Ik zou juist naaidoeng. Emoe, thuisreis, te Napels.
als
hondenwacht
gaan
gedurende
om
de
rag
raa fijn thuis, dat is een bof,
brug
de
roerganger dienst te doen. Ik ging nog even naar
Van wat-wij niet graag missen
j||j
ggj Ons periodiek
ggj
beneden om wat eten uil het volkslogies te halen.

—

1

Pnh.iisrl

Luchtvaartregimenten,

Redder vertelt

—

Het ligt in het voornemen de hierna vermelde
ploegen dienstplichtigen van de lichting 1940 in
tc lijven op de daarbij aangegeven data. Onder de
op te roepen dienstplichtigen
niet begrepen
zij, die zijn bestemd voor officiersopleiding en
voor opleiding tot onderofficler-administratear.

Opkomst op 15 April 1940:
2de regiment wielrijders:
lste regiment huzaren (geen paardenoppassers
en -verzorgers):
lste, 2de, 3de en 4de regiment huzaren, voorzoover betreft de paardenverzorgers en -oppassers
bij de Koninklijke Militaire Academie of rijschool, tweede ploeg.
Opkomst op 6 Mei 1940:
2de regiment genietroepen (verbindingstroepen), eerste ploeg;
3de regiment genietroepen (verlichtingstroepen), eerste ploeg;
korps pontonniers en torpedisten (pontonniers
en torpedisten), eerste ploeg;
4de regiment huzaren, voorzoover betreft de
paardenverzorgers bij het remontedepot, tweede
ploeg;
lste en 2de regiment huzaren-motorrijder.
Opkomst op 3 Juni 1940:

KIND UIT BRANDENDE
BOERDERIJ GERED.

WTE

*/CIGARETTES|
Rccl.

auto

—

Kot was ik weer boven, teen zich een vreeselijke ontploffing voordeed. Ik kan onmogelijk
precies beschrijven wat er toen gebeurde. De
het dekhuis,
de
Jieele midscheeps, de brug,
paar
Een
schoorsteen, alles was verdwenen.
seconden later daverde een tweede ontploffing.
Belichten waren uit en het schip zonk zeer snel.
Ik werd in het water geslingerd. Of dat nu bij
de eerste of bij de tweede ontploffing gebeurde,
zou ik niet kunnen zeggen. Ik zwom even en belandde toen bij een van de twee reddlngvlotten.
"We hadden er twee aan boord, een op het achterschip en een op het voorschip. Het vlot van het
voordek was door de tweede ontploffing aan de
achterzijde van het schip in het water gekomen.
Ik wist op een van die twee vlotten te klimmen
en met mij nog drie andere mannen, een stoker
en twee lichtmatrozen.
Ik hoorde nog roepen
De timmerman verloor hier zijn zelfbeheer6ching, de ontroering werd hem een oogenblik
te machtig.
Ik zal dien schreeuw om hulp nooit vergeten, maar we konden niets doen. Van het schip
was niets meer te zien, het was pikdonker en we
varen doornat. Gelukkig waren onze redding-

AMERICAN

ploeg.

In den naclit van Zaterdag op Zondag heeft
zich in Huize Sint Joscpli te Roermond, een opvoedingsgesticht voor jongens, een geval van kolendampvergiftiging voorgedaan, waardoor een
broeder en een huisknecht om het leven zijn gekomen. De toestand van twee jongens is zorgwekkend.

KIORTH
I 1 j

lichting 1940.
De regeeringspersdienst meldt:

—

Twee ontploffingen

Inlijving dienstplichtigen

22 JANUARI 1940

Tooneelvoorstelling ten bate

Donderdagnacht twee minuten voor het betrektwee minuten voor
ken van de hondenwacht
vloog de Flandria in de lucht, 48
middernacht
uur later, precies te middernacht, zag de oplettende tweede stuurman van de Balzac een geheimzinnig flikkerlicht. Deze oplettendheid werd de
redding van de vier schipbreukelingen op het
open vlot.

Kapitein Aage Wilhelmsen van de Balzac, een
hoffelijke Noorsche zeeman, was onmiddellijke bereid te vertellen van het verschrikkelijk avontuur
en de gelukkige redding.
Zijn schip was op weg \an Skiën, een haven bij
Oslo, naar Amsterdam. De reis verliep vlot; er
werd natuurlijk uiterst scherp wacht gehouden
en dat zou het geluk van de vier mannen van de
Flandria worden.
In den nacht van Zaterdag op Zondag, we waren ongeveer honderd mijl noordwest van IJmuiden af. om precies te zeggen op 54 gr. 36 min. N.l.
en 3 gr. 15 min. 0.b., maakte de tweede stuurman,
die op de brug wacht liep, alarm. Hij zag lichtsignalen aan stuurboord. Eerst dacht hij met een
onderzeeër te doen te hebben. Hij liet mij roepen.
Ka eenige aarzeling kwamen we tot de conclusie,
dat schipbreukelingen onze hulp noodig hadden
en we stoomden in de richting van de lichtsignalen. Na heel wat gemanoeuvreer hadden we liet
groote vlot, waarop zich vier mannen bevonden,
aan lijzijde. De loodstrap ging uit cn een paar minuten later stonden vier druipnatte en verkleumde mannen aan dek. Zij hadden nog kracht genoeg
gehad om zelf naar boven te klauteren. Alleen
den stoker \an de Flandria moesten we helpen.
We hebben geen dokter aan boord, maar al gauw
zagen we, dat geen van de mannen gewond was.
Warmte, drank en voedsel was alles, wat ze noodig hadden en daaraan hebben we liet hun niet
laten ontbreken. Een kwartiertje later lagen allen onder de wol, uitgeput maar herstellende. Ik
zal eens laten vragen of een van de mannen misschien wakker is, besloot de Noorsche kapitein.

MAANDAG

Vanmiddag heeft dr. P. Muntendam zijn
lectoraat aan de medische faculteit der gemeentelijke universiteit te Amsterdam aanvaard met
het uitspreken van een rede over: Arbeidsbelangen in de geneeskunde.

RUSLAND ANTWOORDT NIET.
Rusland heeft het particuliere internationale
telefoonverkeer geheel stopgezet. Ook tusschen
Nederland en Rusland kunnen dus geen particuliere gesprekken worden gevoerd.

Het voortdurende winterweer heeft ook In de
afgeloopen week groote moeilijkheden in den
Het
Wcstlandschen veilinghandel veroorzaakt.
verkeer per schuit bleef onmogelijk en zelfs de
aanvoer per as ondervond
de bezwaren van
de
Daarbij kwamen
gladheid en sneeuwval.
oogslnioeilijkheden, die van dag tot dag grooter
worden. Steenhard bevroren is alles, wat buiten
staat en dc productie uit de kassen is nog van
«einig beteekeiiis voor den handel. Een uitzon,
dering maakt dc glasandijvie, die wat ruimer
aan dc niarkt komt, al ondervindt ook dezo
oogst vertraging door dc felle koude. De prijzen
ondergingen geen groote wijzigingen meer. ZU
zijn langzamerhand zoo hoog geworden, dat do
handel tegen hoogcrcn prijs niets meer kan om.
zetten.

Zoo bleef andijvie op een peil van SO cent tot
witlof, dat nog regelmatig uit de
kuil werd aangevoerd, werd voo. 1 10—14 cent
verkocht. Sluitkoolsoorten zijn in goede kwaliteit haast niet meer te krijgen. Veel heeft dit
artikel ook van het slechte weer te lijden gehad
en de prijzen ƒ 2 tot ƒ 3 per 100 kg. betreffen
vrijwel uitsluitend tweede soort, meldt onze
Westlandsche correspondent.
ekelijksche bePrei werd nog duurder. De
hoefte van leger en vloot is hieraan niet
vreemd. Vrijdag werd de fantastische prijs van
ƒ33 per 100 kg. betaald. Ook dit product wordt
veelal in tweede of afwijkende kwaliteit aangevoerd. De bossen hebben aan de bovenzijde
van vorst te lijden, waardoor zy een onooglijk
Inboeaanzien krijgen en aan handelswaarde
ƒ 1 per 4 k g.;

\\

ten.
4
Hetzelfde geldt voor de spruiten, die thans
veel te ltyden hebben van de lage nachtelijke
temperaturen en het vocht. Goede kwaliteit was
weinig te vinden en omdat de export matige
niet
belangstelling toonde, waren de prijzen
hoog. Het overgroote deel van den aanvoer was
Landbouwhoogeschool
te Wageningen. Gevoor export ongeschikt. Keukengroente als selslaagd voor het candidaatsexamen Nederlandsche derij en peterselie bleven goed en constant op
Landbouw de heeren P. J. van den Bremer, J. prijs.
van Gaaien. M. A. Geuze. H. J. Giesen, J. .T. JonEen bewijs, dat de kweekers op dezen win.
ker. A. van Leeuwen, H. de Miranda, H. A. Orter beter voorbereid waren dan op den vorige,
mel, D. Rozeboom. J. W. Seinhorst, J. P. J. Siis wel het feit, dat er in de kassen en waren,
•nons, H. Smits. G. J. Vervelde, H. T. Wiersema.
nog geen schade is aangericht en dat
huizen
de eerstelingen zelfs bij de heerschende koude
te Delft.
Technische Hoogeschool
Geter veiling worden gebracht. Zoo werden in de
slaagd voor het cand.daatsexamen werktuigkunafgeloopen week aan diverse veilingen aangedig ingenieur de heer L. A. Vogelaar, geboren voerd liet eerste dunsel, de eerste radijs en de
te Scekaboeml.
eerste rabarber. Allés kwam uit de gestookte
kas en werd tegen .redelijken prijs verkocht. De
hooge kolenrekenlng zal den tuinder van glasproducten echter geen winst overlaten.

Examens.

—

Zaterdagmiddag is brand uitgebroken in de kapitale boerderij van den landbouwer M. van Zotsgel te Hees wijk in Noord-Brabant. De boerin, dia
met 4 kleine kinderen alleen in huis was. haastic
zich de kleinen ln veiligheid te brengen, doch bui
ten gekomen, bemerkte zij tot haar ontzetting, dat
zij het kleinste kindje, een meisje van anderhalf
jaar. was vergeten De brand had zich inmiddels
zoo snel uitgebreid, dat men de vuurzee, waarin
zich het kind nog bevond, niet meer kon betreden.
Opgegeven door v. tl Graaf on Co., te Amsterdam.
Een soldaat, die juist voorbijkwam, trotseerde
L. leefde eens op deze aarde een man, wiens
Uitgesproken: IS Jauua l: H. Vermeulen, handelenechter rook en vlammen. Hij snelde liet brandende onder den naam Haae&che Metaal MIJ., Den Haag.
is, dat wij voor 6S uur zijn benadeeld,
Verhooging aardappelprijzen.
de huis binoén en slaagde er in, met gevaar voor schuld het
Waldorpstraat 134. etir mr. S. van Oven. Den Haag;
Christoforus V. Clavius, een J P. Hoedemakers, Verkoopkantoor voor Massaproeigen leven, het kind huiten te brengen. Deze 's Mans naam was astronoDm,
die tusschen 153S ducten. Den Haag. Celebesstraat 48, cur.' mr. A. van
De Vereen, ter Behartiging van den Nederlandreddingspogingen hadden zooveel moeite gekost, mathematicus en
Selievenlnen 101" leefde. Clavius stelde den Gregoriaanschen
Oven. Den Haag; L Bogers. broodbakker.
te 's Gravenhage deelt
schen anrdappelhandel
dat men het vee niet meer in veiligheid had kunCornelis Jolstraat 28a cur mr M Oppenhelmer.
welke ingewikkelde bezigheid
cen. Haag:
mede. dat de prijs der consumptie-aardappelen
nen brengen. Zes koeien, een paard, een groot kalender scmen. bU
Den
W. Schermer, landman, Zuid Bakkum, getengevolge
een
In
van
de
van de langdurige en
hij
plaats
zijt.
fout maakte.
berekeninln
steden,
meente Castricum, cur. mr. G. A de Lange. Alkaantal varkens en kippen zijn in de vlammen omte beginnen in het jaar 45 voor Christus,
maar; A. Bergmeester slager. 2e Exloërmond, Orloorn.
strenge vorst en de daardoor ontstane transportgekomen. terwijl de boerderij, dc inboedel, een gen
cur. mr. A Jonker, Einmen; M. Hoving, Installateur, moeilijkheden en hoogere kosten, met ingang
bij
begin
van
den
Juliaamohen
kalende
d.w.z.
het
bedrag
geld,
aan
landbouwinvenaanzienlijk
Zuldl.arcn. cur. mr. J. Verdoorn, Assen.
\an Woensdag
17 Januari was verhoogd met
taris en de oogst geheel door het vuur zijn verbij arrest van gerechtshof Amsterdam:
der. begon Clavius in 1W jaar 325 na Christus. D.Vci'nietlgd
Visser, Amsterdam.
50 cent per 100 k g., ingaande Maandag 22 Jan.
woest. Aangezien de landbouwer nagenoeg niet
fout van 6-S uur, welke de
Opgeheven wegens uebrek aan actief: F. O. Glastra,
Hierdoor
ontstond
een
met
50
cent per 100 kg. zal worden
gebeurde
verzekerd was, is hij door het
volkomen
wederom
monteur. Arnhem: P. B Rengers, steenhouwer, Nijverhoogd.
wereld nooit heeft teruggekregen.
geruïneerd.
megen; J. Pennlnga, bakker, Warfstermolen.
—

Hoe vader tijd werd opgelicht.

Faillissementen.
,
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LAATSTE BERICHTEN
De ondergang van

Verwoede strijd bij
Taipale.

SPAANSCHEN GOUDEN ZILVERSCHAT.

de Orazio.
109 Opvarenden vermist.

Bij Salla trekken de Russen

Het Spaansche ministerie van Industrie cn
handel heeft concessie verleend aan de volgende
gecombineerde
groep om de schatten van de
galjoenen, die in 1702 in' de baai van Vigo tot
zinken werden gebracht, te bergen. Deze groep
bestaat
uit de Spaansche Maatschappij Viuda
Moxo Sociedad Galeones Vigo, samengesteld door
een financieele groep, eveneens Spaansch. den
Nederlandschen ingenieur Van Wienen als vertegenwoordiger van de Hollandsch-Engelsche
Duik- en Bergingsmaatschappij N.V. te Amsterdam, en den Hamburgschen ingenieur Johns.
Deze galjoenen zouden met goud en zilver uit
amerika geladeu zijn toen de Engeisch-HollanUsche vloten onder hei commando van admiraal
Rooke deze trachtten buit te maken.
De Sfaansche staat zal eventueel 50 % van de
te bergen schat ontvangen. Byzondere toestellen
en instrumenten voor het bergen van deze schatten, waarvan het patent bij de ingenieurs van de
groep, die de concessie hiervoor heeft gekregen,
berust, zullen gebruikt worden. De waarde van
het goud en zilver wordt op duizenden millioenen
pesetas geschat.

terug.

ROME, 22 Januari. (D.N.8.) Naar
de reederij Ttnlia, de eigenaresse van
de Orazio mededeelt, is liet schip verHELSINKI. 22 Januari (United Press, Webb
loren. Direct na het uitbreken van den
Miller). De strijd om Taipale is met vernieuwde woede en bijna ongekende hevigheid opnieuw brand, had het schip noodseinen uit700 passagiers konden
ontbrand. De Russische artillerie zendt een regen gezonden. De
van projectielen op de Finsche linies af. honderdoor
de Italiaansche stoomschepen
den granaten per minuut slaan in en de linker- Bianca
Mano en Sella voor het overvleugel van
de Mannerheim-linle staat daar,
deel
worden gered.
groote
hij
op
Ladogameer.
waar
steunt
het
onder volEenige reddingbooten schijnen evenlen druk.
Twee weken lang hebben de voorbereidingen wel bij de buitengewoon woelige zee te
voor dit offensief geduurd, twee weken, waarin
zijn gekapseisd, zoodat 109 personen,
de Russen de voorraden oorlogstuig hebben opgestapeld. noodig voor dit groote offensief op passagiers en leden der bemanning

1 940
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Beurs van Rotterdam.
22 JANUARI.

OBLIGATIëN.

ALS OE NIEREN nl«t bohoorlijk werken, kun-

BERGINGSPOGING VAN

22 JANUARI

MAANDAG

nen verschijnselen optreden als rugpijn.
•Dit. »tljve en pijnlijke gewrichten verstoorde
nachtrust en verlies van kracht
En wal.

doordat hot bloed dan niet gezuiverd wordt
de erin voorkomende onzuiverheden door
Oe/e bloedflltreerende organen Laat het zoo
ver niet komen
voorkomen Is beter dan
Gebruik tijdig Foster*s RugolJn
genezen
Nieren Pillen, sinds Jaren bekend als hel
dluretlsoh middel bij uitnemendheid. Zorg.
dat uw bloed steeds zuiver krachtig en levanvar

%
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STAATSLEENINGEN

Nederland 1937 f 500
U
3
Nederland 1911 f 500 100 O.
3Vè
Ned. Indië 1935 i 10U.—
aVi
Buig. Belast. vrUe Gquo U. 1907 41*
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PROV. EN GEM. LEENINGEN.

l!)JX
(Prov )
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Utrecht
1937
3 1/2
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4to

gevend blijft

H. K.
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1/4
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SCHEEPSVERB. MAATSCHAPPIJEN.

Ned. Scheepshyp. Bank

4

83 5/5

—

MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJEN.

1 BRugpijn Nieren Pllleng
Recl

12183 28

Ned. MIJ t. Omg.
Atch.

Top.

v. Steenk. O.

6

80 3/4

—

SPOORWEGLEENINGEN.

en

San Fé Al. Hvp. 4

79

3/4

—

TRAMWEGMAATSCHAPPIJEN.

Semarang-Cherlbon 1915

5
AANDEELEN.

Hondensport

43

—

INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN.

De Contactvergadering

te

Utrecht.

Kwatta Stoomchoc. en Cac fabr A.
Schelde Kon MIJ. de Nat. Bez. A....

73
39 3/4

—

—

HANDELSONDERNEMINGEN.
Zondag is te Utrecht de jaarlijksche ContactAand
21 5/5
cnHAT.H.V.
vergadering, welke in November j.l. door de Zeiander El. TA
u v;i
TABAKSONDERNEMINGEN.
tijdsomstandigheden was uitgesteld, gehouden
Dell-Batavta MIJ Aand
tusschen den Raad van Beheer op Kynologisch
125
SPOORWEG MAATSCHAPPIJEN.
gebied in Nederland en de door haar erkende
Kynologlsche vereenlgingen.
781/2
Dell-Spoorweg Aand
Van de 85 erkende Clubs, waren slechts 38 verKOERSEN
NED. CLEARINGINSTITUUT.
tegenwoordigd, toen mr. M. A. H. L. van Lier, de
Koerden van het Nederlandsch Clearlnglnstltuut voor
voorzitter, deze belangrijke bijeenkomst opende.
stortingen op 22 Januari tegen verplichtingen luidende
De secretaris bracht verslag uit over de Benln:
een plaats, waar iedere aanval totnutoe is ineen- worden vermist.
chirvg-Commissie. Medegedeeld werd dat de kosRllksmarken
/ 75.57
gezakt onder hel nauwkeurige vuur van de Finten voor benching op de komende tentoonstellinLires
9.55
MARSEILLE, 22 Januari (Havas). Vanochtend
ƒ 1.45 1/4
sche kanonnen en mitrailleurs, een plaats ook.
Turksche ponden
gen verlaagd kon worden tot 30 ct. per hond 10l
negen
zijn
hier aan boord van de Vllle
die heftiger aanvallen en bitterder strijd gezien te half
dekking van de vervoerkosten, een maatregel,
Ajaccio 47 passagiers \an de Orazio aangekomen,
heeft dan welk deel van Finland ook.
WISSELKOERSEN.
tentoonstellinggevende
vereeniginwaarmede de
Zondagavond laat onderging Uleaborg (Oulu) n.l. 25 vrouwen, 3 kinderen en 19 mannen.
KUTTEKUAM
19 Januari.
22 Januari."
gen gebaat zullen zijn in
moeilijke tijdsomDij aankomst was alles in gereedheid om de standigheden.
aan de Bothnische Golf twee luchtbombardemenLonden
7.45 1/2
7.46 3/4
ten die blijkbaar ten doel hadden, de spoorweg47 geredden te ontvangen. De officieele personen
75.40—
De K.C. Delft stelde voor niet alleen vóór den Herlijn iIOO K.M.)
75.55—
4.22 1/2
4.231/2
Parijs
verbinding te verstoren. Het treinverkeer stond
werden aan boord ontvangen door commandant aanvang, doch ook na afloop van de tentoonstel31.66—
België tIUU Belga)
31.C1—
Carll, die de omstandigheden verhaalde, waar2 uur stil. De luchtbases in Estland zijn den Ruslingen deze benching te doen desïnfecteeren, wat Zwitserland
42.10 1/2
42.22—
sen bij hun „luclitterreur" in hooge mate behulponder de hulpverleening aan de Orazio is gemet algemeene stemmen werd aangenomen.
Amerika
1.885/16
I.BB—
zaam. Vandaar naar Finlands zuiden hebben de schiedt. Op de noodseinen had hij zijn schip naar
36.31—
J6.36
prettige mcdedeellng was die over het Denemarken
Een
De regeeringspersdienst meldt:
44 79—
44.83—
Russen slechts vijftig è vijfenzeventig mijl te de aangewezen plek gestuurd, welke zich bevond voedselvraagstuk voor onze honden. Hulde werd Zweden
42 72 1/2
Noorwegen
42.80—
vliegen, zoodat de bommenwerpers op één dag op ongeveer vijftig mijl ten zuiden van Marseiiie
gebracht aan de regeering voor haar beleid In de- Madrid
Binnen korten tijd zullen de verblijfsvergunverscheiden reizen kunnen maken.
Milaan
en 160 mijl van Darcelona.
Een der officieren ze. daar er momenteel geen sprake van voedselningen aan visumplichtige vreemdelingen niet
Van reizigers, die uit Estland komen, wordt vertelde, dat Zondagmorgen tegen 7 uur een schaarschte is. waardoor dus geen beperking van AMSTERDAM
20 Januari. 22 Januari.
meer het recht geven voor doorlating naar Nedervernomen, dat de Russen niet minder dan duihevige ontploffing het schip deed schudden. In
de fokkerij behoeft te worden toegepast, doch Londen
7.46—
7 46 7/8
land. Van dien datum af zullen dus ook hier te
Berlijn
K.M.)
zend vrachtauto's gebruiken om bommen en ben75.55—
75.60—
slechts 'selectie van de te paren dieren wordt Parijs UOO
lande gevestigde vreemdelingen, onderdanen van zine te vervoeren naar de Estlandsche bases korten tijd stond het .vaartuig in vlammen. Er
4.23—
4.231/2
te behouden
(100 Belga)
geen
paniek
passagiers
goede
bloedlijnen
ontstond
en
de
aanbevolen
om
de
Brus.«el
namen,
31.67—
visumplichtige
mogendheid,
een voor Nederland
3107—
Rapla en Kuusikko. Rapla biedt trouwens den ordelijk in de sloepen plaats. Duiten het persoDe Holl. St. Bernard Club stelde voor om bl| Zwitserland
42.21—
42.21—
die tijdelijk naar het buitenland vertrekken, voor Russen nauwelijks eenige accomodatie: een lucht36.35—
38.35—
neel. dat zich op het oogenblik van de explosie
de groote rassen geen fokproducten in het Kopenhagen
Stockholm
terugkeer naar Nederland een visum behoeven.
44 87 1/2
haven is er niet, en de Russen moeten de mo44.87 1/2
N.H.S.B. in te schrijven die geboren waren uit Oslo
42 82 1/2
42 77 1/2
Deze visa voor terugkeer moeten tijdig voor toren van hun vliegtuigen door laten draalen, in de machinekamer bevond, zijn er, naar men
ouders welke nog onder de 18 maanden waren New Vork
1 88 5/16
1.88 1/4
verneemt, geen slachtoffers te betreuren. Dehalve
vertrek naar het buitenland worden aangevraagd
om ze voor de koude te behoeden.
tijde van de paring, welk voorstel door de Madrid
Ajaccio
nog verscheiden andere
de
Ville
waren
ten
bij het hoofd van de plaatselijke politie (vreemPraag
De Russische benzine, die voor Duitschland beNed
New
Foundlander
Doggen
Duitsche
Club.
schepen
nabijheid
gekomen,
geredin de
die de
delingendienst) der gemeente, waar de vreemdestemd was. wordt naar de luchtbases in Estland
Club.
Barsois Club en de Ver. v. d. lerschen
den uit de sloepen aan boord namen.
SPERRMARKEN.
ling woont.
vervoerd.
Reuter meldt nog, dat een der sloepen van de Wolfshond en Deerhond werd gesteund en ten15.25
Kegistermarken
Volgens de laatste berichten der Reuter-corresDirecte aanvragen bjj den visadienst worden
16 25
slotte ook is aanvaard-.
Handelsmarken
6.25
pondent, dringen de Finnen in den grooten slag Orazio vermist wordt Aan boord bevonden zich
niet in behandeling genomen.
5.75
Het voorstel van de Eng. Setter Club om ook
zeven personen, onder wie de Italiaansche geKeismarken
39
bij Salla de Russische troepen gestadig naar de zant in
toe Papleren marken (n.0.) .
bij
dergelijken
maatregel
andere
rassen
een
17.—
19.—
een der Zuid-Amerikaansche republiegrens
terug. Er bestaat in dit gebied geen beSpec.
te
betreffende
passen
overleg
In
met de
ken. Het mailschip staat nog in brand;
het
KOERSEN OER EDELE METALEN.
paald front, behalve op één plaats, waar verClubs werd eveneens goedgekeurd. Door den
Inkoop
Verkoop
schansingen
ziin aangelegd. Elders opereeren wordt geheel verloren geacht.
Raad van Deheer werd voorgesteld zooveel moVerschillende Nederlanders
*g. 2047
waren met dit
lioud
In
oaren
a
2057.50—
Finsche patrouilles en Russische detachementen
50—
tentoonstellingen
te houden om de honVoor Industrie IJ'6
IUOU/IUO 2030.
2070
schip onderweg naar Dogota, Arica, la Quaira gelijk
in dichte wouden en warneer zij elkander ontte blazen.
densport
steeds
nieuw
leven
in
üouden
13.39—
Tientjes
13.49—
en Valparalso.
moeten. komt het tot verbitterde gevechten.
Ponden
16 12—
16.22—
De Ned. Foxterrier Club wenschte een tijdelijk Uouden
Gouden
3.3."—
Dollars
3.371/2
invoerverbod voor honden bij onze Regeenng
Herdenking 20-jarig
Zilver Paren a 32 k g.
23 75—
25
Pp beroemde Russische vlieger uit den vorigen
aan te vragen. Dit voorstel werd niet aangenoVoor de Industrie
27.25—
22.75—
oorlog. Boris Serj?eviesky. die thans in Amerika is,
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Nederlandsch kenden, de zoogenaamde Frontparrede van Churchill haar vruchten dragen.
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Tafeltennis
legenheid. in elk geval echter als teeken van kwa25-jarige meisjes. De raad heeft zich daarbij met andere eischen door te zetten.
METAI.F.X. Londen, 22 Jan. Tin cash 232-/-. 3 mnd.
de voornemens.
29 tegen 7 stemmen uitgesproken voor een armnd. 232-/-.
De Vlaamsch-nationalisten zijn echter steeds
Duitschland echter, daar kan de wereld zeke>*
HET B.-TOURNOOI VAN DE AFDEELING
beidsverbod van 14-jarige meisjes. Wat de 15-jari- een kleine minderheid gebleven. Afgaande op het
AAI.UAI I'EI.E.W Rotterdam. 22 Jan Biielsche eigenvan zijn. zal heel zorgvuldig letten, reeds om rege meisjes betreft, verklaarde zich een meerder't GOOI.
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zij ongeveer 6& 15 proDe afdeellng 't Gooi van den Nederlandsche len 3.50—3 UO. alles per hIling echter, dat er een verplichting tot het volgen cent van het Vlaamsche land. Niettemin heeft de spel. vreemden voor zijn doeleinden in het
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de eischen in 1930 werden ingewilligd.
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komst werken. De raad heeft voorts uitgesproken,
KI NSTMKSTSTOFFJ-.V. Rotterdam. 22 Januari- De
De Vlaamsch-nationalisten onderscheiden zich zal uitgelegd worden als een directe invitatie aan alleen voor de deelnemers, doch ook voor de ornoteorlngen voor boord spoor- autovrij diverse opdat bij eventueele invoering van een dergelijk ar- verder nog hierdoor, dat de groote meerderheid ce neutralen om aan den oorlog aan de zijde van ganisatoren. Van de bekende spelers en speelslagplaatsen levering Januari.
beidsverbod rekening zou dienen te worden ge- van hen katholieken zijn. De politiek der parlede geallieerden deel te nemen. Churchill en zijn sters, die aan dit tournooi hebben deelgenomen,
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De noteeringen voor franco voor den wal levering
ren er de Hagenaars Xoré en A. Thunissen. Beiverleden week door de regeering verboden, wat
Jan. Febr. alleen af pakhuis.
de spelers werden reeds spoedig uitgeschakeld
in die kringen misnoegdheid heeft gewekt.
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door de overwinningen van J. Bijleveld en In citroenzuur oplosbaar phosphorzuur: Zuidelijke haOnze Brusselsche correspondent had de geleVrees, Amsterdam, hetgeen al een verrassing bcvens 14.0 cent. IJssclhavens 13.9 cent. Noordelijke
genheid, aan een Vlaamschen oud-minister de
teekende. Bij de dames stelde de Nederlandsche havens 13.7 cent
te
vraag te stellen of de maatregel naar zijn oorkampioene mej. v. Wijk niet teleur in haar pardeel gewettigd was. Het antwoord luidde:
tij tegen mevr. v. Nek. In de poule won ze, even.
Rotterdam, 22 Januari.
Door niemand kan ontkend worden, dat
als van de overige dames, zoodat mej v. Wijk
TIENJARIG BESTAAN S. D. V.
Vlet- en llchtcrwerk: Er gaat niets om
in de finale uitkwam tegen mej. Kiek, die evenVanmiddag ls te Utrecht een drukbezochte ver. het blad een slechten Invloed uitoefende op
Vaarwerk: De schippers weigeren om voor de thans
De voetbalvereenlglng S.D.V. herdacht Zaterdag
eens goed door haar poule kwam
vracht aan te nemen.
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rcgeerlngsprijzen
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door den geest van de soldaten en bevolking. Ik zal
Kadering
Als bijzonderheid kan vtrmeld worden, dat dit
in gebouw Marcel Mulders haar 10-jatig bestaan.
niet beweren,
tournooi de bijzondere belangstelling had
van
federaties, wier sociaal maatschappelijk arbeidsdat de Vlaamsche soldaten geen
De zaal was geheel bezet, toen de voorzitter der
talrijke militaire autorite'ten van O. en O. en
veld groote groepen van ons volk omvat en welke gewettigde klachten kunnen doen gelden. Er feesrt.com missie, de heer J. Coenders, de aanweziGemengd
dubbelspel. Finales. Hoofdklasse:
andere officieelo instanties.
gen met een geestige speech welkom heette. Verlen doel had van gedachten te wisselen over de zijn zelfs nog Vlaamsche regimenten, waarvan
Er waren niet minder dan 170 deelnemers De mej. Kiek en C. du Buy. Amsterdam, sl. mej.
volgers nam de voorzitter der vereendgttvg. de neer
wijze, waarop de geestelijke weerstand Tan ons sommige officieren geen Vlaamse!) kennen, omuitslagen luiden.
Rauch en Falkema, Hilversum, 21—11, 21—12.
J. Verhoef, het woord, om allen, die hun medeHoeren enkelspel. Finales. Hoofdklasse: C. du Eerste klasse: mevr. v. Nek en Moezenbroek,
volk kan worden verhoogd.
dat er geen voldoende aantal Vlaamsche officiewerking hadisn verleend aan do totstandkoming Buy, Amsterdam, sl. Hildersom,
Amsterdam. Hilversum, sl. mej. v. d. Bilt en Nollen 21—IS.
Totdusver hebben de Vlavan dezen feestavond, dank te brengen.
21—13, 21—ö. 17—21. 21—11. Eerste klasse: v. d.
Onder de talrijke aanwezigen bevonden zich de ren voorhanden is.
18—21 21—1! J. Tweede klasse: mej v, d. Bilt cn
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De
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comopperbevelhebber van land- en zeemacht, genemingen zich een beetje afzijdig gehouden van
Brink. Utrecht, sl. Mollen. Den
Bosch. 21—23. v. C. Ende, Den Haag, sl. mevr. De Block en
missaris. de heer Druyve, werden daarna mede 21—15. 21—IS. Tweede klasse: Vleeschhouwer, Hastmun, Amsterdam, 13—21, 21—12, 21—13.
raal Reynders; de commandant van het Veldleger, het leger
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en
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voorz.
Haag,
Amsterdam, sl. Ensel. Den
Veteranen-afdeeling. Finale: 1. Moezenbroek, 2.
baron Van Voorst tot Voorst: de legerpredlKant
paratistische campagne van het Vlaamsch-natiovan de feestcommissie bood den voorz van de Derdo klasse: Vree. Amsterdam, sl Seatiel. Amkolonel dr. W. G. Harrensteln; de Commissaris der
Stumf.
wending genomen, die vereen iglrvg eerst een i 10-.'inpnmand ®n een siio
sterdam. 21—19. IS—2l. 21—IC.
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renkokcr ar»i en den heer
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ridder van Rosenthal; de Commissaris der Koninverbazend veel geleek op buitenlandsclic proparookgerei. Vervolgens bracht hij hulde aan den Kiek sl. mej. v. W\)k 21—9. 12—21. 21—15.
PLAATSELIJKE COMPETITIES VOOR
gin in Noord Brabant, jhr. mr. A. B. G. M. van ganda-methoden. Men sprak n.l. van de ondersecretaris, die 10 jaar als zoodanig fungeert en
Tweede klasse: mej. Toff. Amsterdam, sl. mevr.
rMjckevorsel; en de burgemeester van Utrecht,
MILITAIREN.
drukking
van het Vlaamsche volk. die tot een schonk hem een prachtige rooktafel met rookStumf, Hilversum. 21—13. 21—IC: Derde klasse:
mr. dr. G. A. W. ter Pelkwijk. meldt onze corressl. mevr.
Bakkenes.
Hilversum,
Het
hoofdbestuur van den Ned. Tafeltennlsbond
pondent te Utrecht. Zes sprekers voerden het ragedie moet lelden; verder van lichtzinnige stel. De tweede secretaris, de heer D. Voogi, mevr. Vogt. 22—20,
21—19
heelt
zich
in
blndlng
gesteld met de aangesloten
Hilversum.
>LM
ontving een vulpenhouder en een sigarettenkowoord, onder wie dr. J. Lammerts van Buren, requisities, van diefstal van den veestapel, enz.
leden van den bond In militairen dienst en gevraagd
Heeren dubbelspel. Finales. Hoofdklasse: Noré of deze spelers de leiding
In handen willen nemen
mr. L. Einthoven, pater Henri de Greve. mevr. U begrijpt 'Int het verschijnen van een dergelijk ker.
Onderstal, Den Haag, sl. Holswildcr en Hil- voor een eventueele competitie In hun kantonnement.
en
het
verzorging
programma
bij
Do
van
was
Daan
Polak Rosenberg en de heer K. Vorrink.
Amsterdam. 23—21. 21—15. Eerste klas. Dit natuurlijk in nauw contact met O. en O. Reeds
blad In <le tegenwoordige omstandigheden niet
Hooykaas, Les Pico's. harmonicavirtuozen, mr. óersom.
al
veel
binnen
zijn
aanvragen
gekomen en zal het
Oomen,
se: Mollen en
Den Bosch sl. v. d. Brink
langer kon geduld worden. Geen .wonder, dat
Charles en Hollywood Comp., rijwiel-act. in goede
aantal plaatselijke competities In de talrijke militaire
en Asten. Utrecht. 19—21, 21—M. 21—10 Twee. kantonnementen. naar het zich laat aanzien, zeer
BURGEMEESTERSBENOEMING.
geen enkel Vlaamseh blad tegen den maatregel handen. Allen, in het bijzonder Daan Hooykaas en de klasse: Koopmans en Vleeschhouwer. Amstergroot worden. In samenwerking met O. cn O. Is mer
Les Pico's. verwierven na hun optreden een daal overeengekomen, dat alle militairen gratis lid van
geprotesteerd. Het kan niet ontkend wordam. sl. Mamme en Fokking 21—10. 21—14.
Met ingang \Tin 1 Februari 1910 is benoemd tot heeft
verend applaus. De laatsten waren na de pauze
den Bond kunnen worden, mits zij zich aansluiten hl'
Dames enkelspel. Finales Eerste klasse: mej. een vcreenlging. Reeds ls het bovenstaande toege
burgemeester der gemeente Bolsward: de heer den: Volk en Staat was te ver, veel te ver zelfs genoodzaakt een extra nummer te geven.
v. Wijk en mej. Rauch, Hilversum, sl. mej. Kiek past In de steden: Haarlem, Utrecht, Rotterdam, Mep
gegaan....
Een bal hield velen nog lang bijeen.
pel,
Groningen, Baarn en ln Gelderland en 't Goob
Blom,
21—15,
mej.
en
21—14.
Amsterdam,
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Projectiel uit de lucht
doorboort een heel pand.
omstreeks halftwce, liet tijdstip
vliegtuigen boven onze Westvlogen en onze luehtdoelartilleric daarop
vuurde, is Katwijk opgeschrokken door een cnor
nip klap. Wat het precies geweest is, weet men
op dit oogenhük nog niet, doch vaststaat, dat een
hard voorwerp uit de lucht is komen vallen en
zich door alle verdiepingen van een huis hcpu
diep in den grond heeft geboord. Gelukkig is er
niemand gekwetst.
In het kantoor van de visscherijmaatschapplj
.Kennemerland", Tramstraat 20, Katwijk, zat op
Vanmiddag

waarop vreemde

,

;

,

1

kust

cle eerste verdieping, waar een kantoor gevestigd is, een meisje op de schrijfmachine te tikken. Zij is wel het allerergst geschrokken, want
het projectiel, of wat het dan ook geweest is.
sloeg vlak langs haar heen door plafond en zoldering. Aan de gaten in het huis kon men nagaan welken weg het voorwerp heeft genomen.
Het heeft eerst het dak doorboord, daarna den
zoldervloer, daarna den vloor van het kantoor,
ging daarna dwars door eer. balk van een dikte
van 18 bij 28 c m. en sloeg daarna in den bestraten vloer.
In den balk liet het een gat na van ongeveer 25 bij 10 c m., een mooi glad gat, waar
men zijn arm doorheen kon steken. Het voor.
werp zit nu nog in den vloer, want de politie
is bezig foto's van de situatie te maken. Daarna zal men het voorwerp opgraven, om te zien
wat het geweest is. Men denkt niet zoo zeer
aan een projectiel uit een der vliegtuigen, doch
eerder aan een terugkomende scherf van een
onzer luchtafweerkanonnen. Dat het een meteoorsteen zou zijn is een ietwat gezochte veronderstelling.
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Schrik te Katwijk
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LUSTELOOZE MARKT.

was lusteloos. Voor Braziliaansche waarden bestond een goed prijshoudende stemming.

;

BEURSOVERZICHT.

ken kon onder bcurstljd een kleine afbrokkeling
de. De goede factoren die ten aanzien van de
worden waargenomen, maar de dalende tendenz scheepvaartwaarden
naar voren kunnen worden
was toch weinig geprononceerd en gioote koers. gebracht, worden hierdoor meer dan eens oververschillen kwamen niet voor. De Amerikaarschaduwd.
sche waarden lagen gedrukt in de markt.
In suikerwaarden was zoo goed als niets te
Het koersverloop van Wallstreet is niet bepaald
doen en iï.V.A.'s openden iets lager en zakten
bemoedigend en de kooplust ontbreekt ten eenenreeds spoedig nog een paar punten in. De incourante soorten waren verwaarloosd.
Stille handel. Neiging tot afbrokkelen. male. zooda'. er maar weinig liquidatie voor nocdig is, om een inzinking te voorschijn te roepen.
RubberfondSen waren geheel op den achterAmerikanen gedrukt. Nederlandsche beleg- De
omzetten waren zeer klein, De staalaandeelen grond
geraakt. In Amsterdam Rubbers gingen
gingen kalm.
gaven nog kleine teekenen \an aanwezigheid
slechts enkele .«tukken om. Van de incourante
evenals Anaconda's. De koersen kwamen algesoorten was niets te bespeuren.
Tijdens het weekend hebben zich geen omstan- meen iets lager te liggen.
dig'neden voorgedaan, die nieuwe perspectieven
Voor tabakken bestond nauwelijks belangstelOp de petroleumafdeeling openden Koninklljling. De koersen waren weinig veranderd.' Oude
ten opzichte van de effectenmarkt openden. Aan ken op het peil van den
vorigen slotkoers, waarwas dan ook niets veranderd. De
Deli's neigden tot terugloopen.
l,e t Damrak
tijdens de middaguren geleidelijk aan een klcimarkt kenmerkte zich wederom door een alge- na
De industrleele papieren trokken geen attenne verzwakking kon worden opgemerkt.
heel gebrek aan orders en affaire was van zeer
tie. De koersen van de toonaangevende aande-?geringe afmetingen.
De scheepvaartmarkt was stil en gedrukt voor len kwamen iets
lager te liggen
bepaalde
eigenlijk
niet Nederlandsche Scheepvaartunies. Het feit, dat
stemming kon
Van een
De beleggingsmarkt had een kalm verloop. De
«orden gesproken, maar ce markt had een lus. dag aan dag gewag wordt gemaakt van het ver- koersen van de Nederlandsche
schuldbrieven wawegens
afwezigheid
gaan
schepen
geen
aangenamen
van loren
van
teloos voorkomen en
maakt
ren vrijwel onveranderd. Van de buitenlandsche
handel legden de koersen een neiging tot ach. indruk en komt aan het sentiment voor de fondsen waren de 3 3/4 pCt. obligatiën Frankrijk
scheepvaartpapieren onwillekeurig niet ten goeleruitgang aan den dag. In verschillende rubrie1939 wat beter gedisponeerd. De Young leening
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DE NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN ondervinden zeer veel last van sneeuw en vorst.
man en macht wordt aan het spoorwegnet
en vooral de wissels worden extra
onder hnnden genomen.

VAN DE GLADHEID
Zaterdag een antohn» van de M.E.G.G.M., d|7
een aanrijding met een bakkerswagen
Krimpen a. d. IJsel od
bij
Ketenschendlfk
van "H
dl|k gleed.
SLACHTOFFER

Met

J*

gewerkt

IN WEST FRIESLAND is gisteren een dorpentocht verrellen, die door den sneeuwval
voor de deelnemers een uiterst moeilijke tocht is geworden. Bij liet sluisje voor
Wervershoof nioest de weg worden overgestoken. Vol goeden moed werd dan
opnieuw aangebonden.

HET BLOEMENDAALSCHE KOPJE trok Zondag duizenden belangstellenden, die
kwamen kijken naar de honderden sleetjes, die in duizelingwekkende vaart naar
beneden suisden.

Winter in den Hertenkamp van Sonsbeek te Arnhem.
NIET IN ZWITSERLAND, DOCH IN HET EIGEN LAND konden
Zondag de Xederlandsche ski-liefhebbers hun hart ophalen. Tientallen
beoefenaars Tan dere mooie sport begaven zich naar de duinen achter
Kraantjo Lek om er In snelle vaart de hellingen af te glijden en dan
moot/.aam weer naar boven to klimmen.

EEN VOORUITGESCHOVEN POST van de Fransche Alpenjagers
in het besneeuwde hooggebergte.

De kou van het jaar '40.
Boomen en velden
bleven tot Junikaal
en het vee stierf
van den honger.
Het Handelsblad herinnert er aan, dat In de
Historische fragmenten van wijlen Joh. Been een
schets voorkomt, welke een historisch vedhaal is
van de koude, die onze voorouders in hét jaar
1740 te verdragen hadden. In vergelijking daarmede is wat ons. thans. 200 jaar later te. dragen
althans tocwordt gegeven, nog niet zoo erg
dusverre.
Joh. Been schrijft dienaangaande:
„De zomer van het jaar 1739 was zeer nat geweest, zoodanig dat men veel land onder water
zag staan en de oogst van het. koren niet meeviel.
Keen, men was alles behalve gesticht over dien
regenachtigen zomer en dat regenachtige najaar.
Altijd da! gelek en getik van de droppels was
bijna niet uit te staanl_ Als het maar eens ging
vriezen, zouden mensch en dier herleven. In October was men gansch en al opgefleurd door oen
paar dagen vorst met mooi weer. maar spoedig
sloeg het weder om en men kreeg de oude triestigheid terug. De maanden November en December
van 't jaar 1739 verliepen, maar 't.bleef vochtig
en klam. vuil en vies, waar men ook. over de landwegen heen staarde.
Eindelijk werd de vurige wensch naar vriezend weer vervuld Den 4den Januari van tiet
jaar 1740 begon het en al dadelijk zette de
vorst met zooveel strengheid in dat acht dagen
later de breede mond der Maas. die in dien tijd
zelden dicht lag. omdat er zulk een sterke vloed
en ebbe gingen, voor Den Briel geheel was toe—

de lente werd al ouder. De Aprilzon klom en
daalde en schitterde door de nog bladerlooze tak-

ken.

Meer dan een Jaar bleef het evenwicht gede hooge prijs der etenswaren duurde

atoörd en

nog tot ver in het jaar 1742.
Geen wonder, dat de herinnering aan den. win-

Dc Meimaand cleed haar intocht, de dagen
ter van 1740 vele geslachten door bewaard bleef
gingen' op hun langst worden en. de zon klom in en men ook thans nog spreekt over „de kou van
gevroren en wel zoodanig, dat er den llden een
vergeefs.
grasje
ontsproot
op
kracht.
Allés
Geen
gebaand
kon worden en den 12den
't jaar veertig".
pad over
meer dan duizend menschen voor de aardigheid de kale, dorre, naakte velden. Vreeselijke ramp,
Rozenburg
gras
graan
den overtocht te voet naar
maakten. dc wortels van het
en van het
waren
Het water was, zoover de blikken reikten, bevroren. Xog op
11 Mei kon men niet dieper
één ijszee, met zwaargeladen wagens, meest in graven
twee voet beneden de oppervlakte.
dan
groepen van 14 tot 16, voerde men de bokking
Ned. Hen'. Kerk. Beroepen naar Boxum-ds.
naar Rotterdam, geheele kudden zwaar vee Dan stuitte men op een liardbevroren massa, stc- C. J. v. Royen te Watergang. Naar Linschoten
dreef men op deze wijze naar die handelsstad \ig als ij/er on ondoordringbaar voor de werktuids. J. van den Heuvel te Poortvliet.
over de ijsbrug, die langzaam en geweldig als gen der menschen. Men wist geen raad meer,
Geref. Kerken. Benoemd tot hulpprediker te
met de beweging van een reus rees en daalde
Leidschendam de heer M. N. de Wolf, candidaat
wnnt al het voeder voor het vee was op. 't Was
op den vloed en de ebbe; zelfs de Noordzee had
te Grijpskerke.
hartverscheurend de beesten zoo voor zijn oogen
een breeden rand van ijs om de kusten getrokGiflcn en legaten. Wijlen de heer A. Schakel
ken tot op een halve mijl afstand van het te zien wegsterven.
te Ottoland heeft aan de Theologische Hoogete Kampen ƒ 2000 gelegateerd.
strand.
school
met
arm
vee
De kleinere boeren deelden
hun
Wijlen mej. J. Kimmerer te Amsterdam heeft
Omtrent half Januari was de vorst zoo gehet voedsel, tot zij zelf byna van honger
streng. dal men het brood n-.et eten kon of men moesten omkomen. Want het graan was zeer aan de Geref. kerk van Amsterdam C. ƒ 1000 gemoest het eerst een tijd voor het vuur leggen. slecht, zeer schaarsch en steeg tot bijna het legateerd, te verdeelen tusschen kerk en diaconie.
De N'ed. Hen-. Gemeente van Harderwijk ontEn aldoor bleef die koude aanhouden; somwijachtvoudige van den gewonen prijs, 't Was zoo
len scheen het wel of er wat ontlading in de hard de beesten klaaglijk te hooren loeien om ving van wijlen mevr. A. v. Ingen—v. d. Brink
te verdeelen
een
tusschen
legaat van ƒ6OOO,
lucht kwam, maar deze beloften verkilden weleten. men zond ze in de wei, omdat men het
kerkvoogdij, diaconie en Geref. Zenaingsbond.
dra wederom in een vernieuwde koude.
niet kon uitstaar, altijd die akelige kreten vlak
door
ging
voorbij
opgevolgd
nog
akeliger
Januari
en werd
bij zich te hooren. Maar 't was haast
Ds. J. VESSEUR. †
Februari, om op zijn beurt door de Lentemaand de dieren over de dorre vlakte te zien sukkelen,
In den ouderdom van ruim S 0 jaar is te Soest
vervangen, te worden, maar.... het bleef vrieden snuit ten bloede toe schrappende over den
Vesseur. emeritus predikant der
zen. Tot eindelijk, op den l2den Maart het wekalen grond om te zoeken naar het gras. dat weg overleden ds. J.
Geref. Kerken.
UVIVI.
i\ClßCll,
der een keer nam en de vorst voor goed opbleef aldoor weg bleef.
Jan
Vesseur
werd
25 Mei 1559 te Amstelveen
begroette
omkeering
hield. Men
die
met groote
Men haalde het riet uit de daken der schuren, geboren en ontving zijn opleiding aan de Theo!.
vreugde en innige dankbaarheid en kon niet
in IS9S candimoii schilde de w ilgeilbooincn,
men gebruikte Hoogeschool te Kampen, waar hy
vermoeden, dat er nog vele benauwde maanden
daa* werd. Op 27 Oetober van dat jaar bevestigzouden komen, dat de droevige gevolgen van jonge takjes als veevoeder. Alleen in de provin.
schoonvader,
wijlen
Kapteijn
ds.
P.
uit Amzijn
de
dien buitengewoon langen en strengen winter vie Gelderland stierven zeventien duizend stelveen hem te Langerak a d. Lek in zijn eerste
zoo ontzettend zouden zijn
stuks vee. Inveeren uit andere landen was on. Gemeente, waaraan "de overledene zich verbond,
Door den regenachtigen zomer van 1730 was
sprekende over Ef. 6: IS. In 1001 vertrok hy naar
het hooi niet in zulke hoeveelheden aanwezig als mogelijk, omdat overal in Europa de winter van Elburg en ln 1916 naar Ouderkerk a. d. IJsel. In
In gewone jaren en bovendien in slechten staat 't (aar dertig bijna dezelfde noodlottige jjevol. 191 S werd ds. Vesseur predikant te Stad aan "t
binnengehaald. En juist door de strenge koude gen had.
Haringvliet, welke standplaats hij in 192 S met
vroegen ir.er.sch en dier meer voedsel dan geKlaaswaal Xumansdorp verwisselde, in welke
Die vreeselijke tegenstelling van een nieuwe Gemeente wijlen ds. F. E. v. Schaik,
toen te
woonlijk. Daar men uit voorzichtigheid de beesten op rantsoen .stelde, leed de zuivel er onder. lente en een doode aarde heeft geduurd tot de Strijen, hem aLs consulent bevestigde. In 1929
Boter, melk en kaas werden veel te duur voor de eerste helft van Juni Toen en toen eerst kwam
verleende de classis Barendrecht hem eervol emelichtgroen
waas over den akker. Een ritaat.
armen Toen in de tweede week van Maart ein- er een
delijk een keer gekomen was. leek het wel of al kreet van geluk, van redding uit de diepste ellenDs. Vesseur vestigde zich daarop te Locnen a. d
hetgeen geleden was. slechts een booze droom de ging langs de velden. Maar hoewel de hoop Vecht, waar hij 5 jaar hulpdiensten aan de Geref.
was geweest. Het zou mooi en heerlijk worden in ontloken was, was het voor het laar veertig nog kerk ter plaatse verleende. Daarna vestigde hij
de lucht en op de aarde. Maar de lente kwam en niet goed.
zich te Soest.

Kerknieuws.

De Econoom

Gloedoven

Dit wonderfornuis ziet ü

ln vol

bedri,'' Dinsdag a.s. om 3 uur ln
demcostraüezaal, Meent 98A.

onze

N.V. Gloedoven-Mij. „ECONOOM",
Tel. 15306.
40770 10

GEREF. GEMEENTEN.

De Part. Synode van het Zuiden der Geref. Ge-

meenten heeft benoemd tot afgevaardigden naar
de Generale synode ds. J. v. d. Berg te Krabbendijke, ds. B. v. Neerbos te Rilland-Bath, ds. A. Ver
hagen te Middelburg en. ds. A. Visser te Aagte-

kerke-Oostkapelle en de ouderlingen Joh. de Kok.
J. J. v. Klinken, W. Meljaard, J. v.
Weele. LHoekman, J. Poppe, H. Cycouw en Joh. v. Zweeden. Tot deputaten naar de Noordelijke Synode
zij
primi
predikanten
benoemde
als
de
ds. A. Verhagen en ds. J. v. d. Be 0 en als secundi ds.- A.
Visser en ds. B. v. Neerbos.
synode
De
besloot aan de Generale Synode voor
te stollen middelen te beramen om goede oude
schrijvers meer onder het opkomende geslacht te
verspreiden tot bewaring en bevestiging van de
zuivere leer.
Tot deputaat voor de inwendige zending in het
R.K. zuiden werd benoemd ds. A. Visser.
'

IJmuiden.
Marktbericht, 22 Januari, (versche visch).
Tarbot 120—1.10, tong 1.80—1,12, heilbot 1.20
—0.88, per kg.; middel schol 26—22, :etschol 26
—25. kleinschol 22.30—9, bot 8. schar 9.50—7.50.
poontjes 7.70—7, groote schelvlsch 20—16, mid

18.50—11.50,
del id. 19.50—15, kleinmiddel
id.
kleine id. 12—8.80, groote gul
11.50—9, kleine
gul 11—G.10, wijting S 10—4 50, makreel 11, verharing 1110—1.70, per 50 kg.; kabeljauw
60—23.50, per 125 kg.; vleet 2.20—0.53, leng 1 00
—0.50, koolvisch 1—0.28, per stuk. rog 16—7.50,
per koop.
Trawlers: Haarlem IJm. 9 1155 manden ƒ8540,
Knikker IJm. 4 4SO manden ƒ3OlO. Adelante
IJm. 19 650 manden ƒ4040.
Deensche kotters: E. 401 ƒ 7SO. E. 44S ƒ950,
E 43S ƒ770.
Holl. kotters: H.D. 108 ƒB6O.
Loggers: K.W. 60, ƒ970.
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Vertraging bij de Tunnelwerken.
veertien

Men is zes weken

Wintersport in
de omgeving
van Rotterdam.

graden vriest, komt. In de landtunnel

gaat het werk door. De pneumatische
beitels
vechten met het beton en het is een kabaal, dat
hooren en zien vergaat Verstaanbaar kan men

Werken onder den grond
Boven den grond is het stil. De dikke sneeuwvacht is het beste bewijs, dat hier de arbeid is
stilgelegd. Onder den grond echter gaat het werk
door. Als men de deur in het houten schot, dat de
landtunnel afscheidt van de buitenwereld, doorgaat, dan is er op eenmaal een oorverdoovend
lawaai.
Het buldert en ratelt langs de wit betegelde wan-den. dat het een aard heeft. Daar in die tunnel is
de temperatuur behagelijk, het is er goed te zijn,
als men uit de buitenlucht, waar het een"goede

Boenen aan de zoldering
In dc landtunnel gaat
men nog door met liet
metten van
de tegels.
De hekken voor de inspeetiepaden zijn groogemonteerd.
tendeels
Een tocht door deze
van het gedaver der
beitels vervulde tunnel
heeft iets onheilspellend?. Het lawaai wekt
associaties met trommelvuur en wie den
blik langs de zoldering
laat gaan, gelooft aanvankelijk zijn oogen
niet. Er hangen menschenbeenen
aan de
zoldering.
Hier één,
daar twee. een eindje
verder drie op één rijtje. precies in het midden. Tusschen de zoldering en den bovenwand
van de landtunnel
een ventilatiekanaal
zijn werklui bezig koperen stelplaten aan te
brengen, welke er, als
de tunnel in gebruik is, voor moeten zorgen,
dat de afvoer van versche lucht door alle sleuven. welke op gelijke afstanden in de zoldering
zijn aangebracht, gelijk is. Veel ruimte is er
niet. En daarom steken de arbeiders hun boenen door de gaten in de zoldering heen.
—

—

Wijngaarden.
Jubileum P. van
Heden herdacht de heer P. van Wijngaarden,
dat hij 25 jaar geleden ir> dienst trad ten kantore
\an de N.V. Vereenigde Brandstoffenhandel, de
laatste jaren als afdee'.ingschef.
Hij werd vanmorgen niet zijn vrouw feestelijk
-len kantore ingehaald en door directie en personeel hartelijk toegesproken, waarbij verschillende cadeaux werden aangeboden.
_
NTa afloop werd de jubilaris iii de gelegenheid
gesteld het verdere van den dag in den liuiselij.ken kring door te brengen, 's Middags was er te
zijnen huize een receptie, die druk werd bezocht.

Afweergeschut in actie.

zich niet meer maken cn als men dicht bij het
ventilatiegebouw komt, belemmert de grijze regen
van betonslof het gezicht.
Eenige arbeiders zijn bezig den wónd tusschen
landtunnel en ventilatiegebouw weg te breken.
De wand is hol uitgevoerd om het breekwerk niet
al te bezwaarlijk te maken. Maar toch moest de
wand sterk genoeg zijn om den geweldigen gronddruk, welke, tijdens het zakken van het ventilatiegebouw op dezen wand kwam te drukken, weerstand te bieden.
De arbeiders werken op drie verdiepingen. Het
is er schemerdonker en tusschen de grijze betonmassa's ziet men de donkere figuren met hun
pneumatische beitels zwoegen tegen het weerbarstige beton.
Het bewapeningsijzer steekt uit de reeds weggebroken brokstukken. Daartusschendoor dwalen
de felle blauwe vlammen van steekvlammen of de
geel-roode, fladderende wimpel van een gasvlam.
In het midden op een monsterachtig groote paddestoel staan wat arbeiders en zij breken het
voetstuk onder hun eigen voeten weg.
De verbinding tusschen de landtunnel en ventilatiegebouw wordt tot stand gebracht. En het
dwingt rcspect af voor hot werk van de tunnelbouwers als men ziet hoe precies de doorgangen
op elkander aansluiten.

In de fabrieken
Al

wordt dan op het werk zelf door de weersniet zoo heel veel verricht, achter de schermen, d.w.z. in de fabrieken, welke werken voor de ventilatie, liften, pompen, electrische
apparaten enz. gaal het werk normaal door. Van
deze werkzaamheden blijkt, vooral wat betreft de
ventilatie, reeds iets op het bouwterrein, waar
men begonnen is in de groote. machinekamer verschillende loopkranen te monteeren, die noodig
zijn voor het op zijn plaats brengen der 16schroef
ventilatoren voor het ventilatiesysteem aan den
rechteroever.
Een kleinere centrifugaalventilator
VLAAMSCH-NEDERLANDSCHE
dienende voor de ventilatie van voetgangers- en
R. K. LEEKENSPELBEWEGING.
fietserstunnel, is reeds geleverd en wordt dezer
Onder leiding van den voorzitter, den heer dagen gemonteerd Voordat de vorst en daarmede
de ijsgang op de rivier zoodanige vormen hadden
F. Haepers, is te Mechelen de landraad der algemeene Katholieke Ylaamsche tooneelcentrale in langenomen, dat werken op de rivier onmogelijk
was, is liet gelukt verreweg het grootste gedeelte
vergadering bijeen gekomen.
Op uilnocdiging van het bestuur van den van de hulpwerktuigen en machines, welke noolandraad woonden de Nederlandsche leiders van dig zijn voor het zinken in de rivier, weg te ne„Ons Leekenspel", de heeren Anton Sweers en men van liet eerste reeds gezonken stuk en ze
naar het tweede, tot zinken gereed liggende, stuk
F. Smit. de bijeenkomst bij.
Na een uiteenzetting betreffende de vruchtbare in de Waalhaven te brengen.
werkwijze van ..Ons Leekenspel""in Nederland en
Op Zaterdag 6 Januari liet zich echter de ijsgang
Nederlandsch-Indië. werd besloten tot een ge- zoodanig aanzien, dat het niet langer gerechtvaar"--meenschappelijke leekenspelbeweging met Vlaandigd leek den moest rivierwaarts liggenden richtderen.
toren Zondag over in de rivier te laten staan, zoodat besloten werd. deze 's middags weg te nemen.
omstandigheden

omstreeks 1 uur werd op groote
Rotterdam een vreemd vliegtuig
waargenomen. Afweergeschut kwam in actie en
jachtvliegtuigen stegen op, waarop de ongewenschHedenmiddag

hoogte boven

wintersport-liefDe
hebbers kunnen
hun
ski's, ook al gaan zij
niet naar Zwitserland,
dezen winter tdch gebruiken. Een ondernemend paar bond
de
lange latten gisteren
in de Hoflaan te Rotterdam onder en maakte
via 's Gravenweg
een tocht naar Capelle.,
Wat hun betreft, mag
de sneeuw nog wel een

\

De vorst en de sneeuw hebben do werkterreinen
van de Maastunnel tot een waar Poullandschapgemaakt. De sneeuw I'gt er smetteloos, de hooge
witte heuvels zijn ongerept. Het werk boven den
grond ligt stil. Dc betonmolens laten niet langer
hun geratel hooren, de hamers zwijgen De vorst
heeft het werk stilgelegd. Er is in de plannen wel
gerekend op dagen, dat er door vorst niet gewerkt zou kunnen worden, maar men is er toch
niet op bedacht geweest, dat liet weken zouden
worden, in plaats van dagen. En nu is het door
het strenge vorstweer zóó geworden, dat er stellig zes weken verloren zijn gegaan.

poosje blijven liggen!

IJSBREKERS WERKEN.

De weer zeer strenge vorst maakt het er in de
Rotterdamsche havens niet gemakkelijker op. Geregeld zijn de Havendienstbooten, geassisteerd
door particuliere ijsbrekers, in actie om de vaart
in sland te kunnen houden.
Gisteren is het voor de ijsbrekers allesbehalve
een rustdag geweest. Men kon geen dag overslaan,
omdat het ijs dan heelemaal niet meer te „hanteeren" is. Vandaag waren in de Waalhaven vier
ijsbrekers aan het werk. In de Maashaven en in de
Rijnhaven werkte één ijsbreker.
In de haven langs den Noordelijken oever wordt
niet zooveel last van het ijs ondervonden.
De binnenhavens worden zoo langzamerhand
opgegeven. De binnenvaart is toch vrijwel gestagneerd, zoodat het geen zin heeft deze haven
open te houden.
De vaart van Rotterdam naar het Hollandsch
Diep is momenteel weer open. De ijsbrekers van
het Comité voor IJsbestrijding hebben de Noord,
de Merwede voor Dordrecht en de Dordtsche Kil
opengebroken.
De ijsbreker Siberië van de N.V. Ned. Stoomsleepdienst v.h. van P. Smit Jr. is door den Rijkswaterstaat gehuurd \oor het ijsbreken. Vermoedelijk zal het schip op de Nieuwe Merwede
gaan werken. Vanmorgen is het naar Dordrecht
vertrokken.

HERMANDAD IN DE KOUDE.

Wie nog een ar op stal

heeft

staan,

heeft ze er

dezer dagen uit gehaald
Het paard kreeg de
rinkelende bellen om en
voort ging het dan door
de witte stilte. Ook in
de omgeving van Rol
ter dam heeft men vele
van die arren kunnen
zien. Hiernaast een ar
reslede te Capelle aan
den IJsel.

genisstraf met 3 jaren proeftijd, waarvan 1 jaar
onder toezicht van het Ned. Gen. tot Zedelijke
Verbetering van Gevangenen.
Bevestigd werd het vonnis tegen den 33-jarigen
Aan den heer S. Anema is op lijn verzoek
chauffeur J. v. 8., alhier, wegens overtreding dar
eervol ontslag verleend als schoolopziener van Motoren Rij wielwet veroordeeld tot ƒ 5 subsidiair
het lager onderwijs in de inspectie Amsterdam 2 dagen door den kantonrechter athier.
met dankbetuiging voor de diensten, door hem
T., 45 jaar, directeur ran eero*N.V. te Delft,
C.
J.
in die betrekking bewezen.
wegens het veroorzaken van lichamelijk letsel
door schuld, tot ƒ 100 boete subsidiair 20 dagen
Aan den heer A. J. J e n n i s k e n s is op zijn
verzoek met ingang van 1 Maart 1940 eervol ont- hechtenis.
J. N., 39 jaar. advertentiereiziger alhier, wegens
slag verleend als burgemeester der gemeente
Vicrlingsbeek, onder dankbetuiging voor de langoplichting tweemaal gepleegd, tot 4 maanden gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest.
durige diensten.
L. v. S„ 4G jaar, handelaar in bouwmaterialen
alhier, wegens het veroorzaken van lichamelijk
letsel door schuld, tot ƒ5O boete subsidiair 10
dagen hechtenis. De civiele vordering, groot
ƒ68.40 werd toegewezen.
tot hulpprediker
J. L. G. L„ 32 jaar, chauffeur alhier, wegens eenNed. Herv. Kerk. Benoemd
te Besoven ds. R. de Bruin
, , J .te 1Waspik.
T>
T) r\ v-^-r zelfde misdrijf, tot 60 dagen hechtenis, voorwaardelijk met 3 jaren proeftijd.
Aangenomen naar Wehl de heer P. W. BergBevestigd werd het vonnis tegen den 23-jarigen
kotte, candidaat en hulpprediker te Gorsel.
Kaar Wierden (als hulpprediker) de heer W. J. motor- en rijwielhersteller A. J. M. te Hillegersberg, wegens overtreding der Motor- en RijwielKolkert, candidaat te Harderwijk.
wet veroordeeld door den kantonrechter alhier.
Geref. Kerken. Beroepen naar Wieringerwerf
Vernietigd werd het vonnis tegen den 22-jarigen
de heer H. v. Twillert, candidaat en hulppredichauffeur C. W. 8.. te Oudenhoorn, wegens overker daar.
treding der Motor- en Rijw ielwet veroordeeld door
Aangenomen naar Twijzei (als hulpprediker)
den kantonrechter alhier. Opnieuw werd hij verde heer J. F. Colenbrander, candidaat te Sindeoordeeld tot ƒ 20 boete, subsidiair 10 dagen hech-

Staatscourant.

Kerknieuws.

—

tenis.

Geref.

ds. M.
Bij de thans heerschende felle koude is den politieagenten toegestaan ook overdag hun z.g. nachtpet te dragen. Waarvan zij dankbaar gebruik

Gemeente. Beroepen naar Giesendam

Heikoop te

UtVecht.

DEN
HOOGE
RAAD.
MOZAÏEKWERK
IN HET GEBOUW
VAN

maken'.

Dezer

BINNENLAND

Uitbreiding koopvaardijvloot
met rijkssteun.
Dg noodzakelijkheid tot aanbouw van nieuwe
schepen voor onze koopvaardijvloot doet zich
steeds sterker gevoelen, doch de scheepvaartmaatschappijen, die wel tot het op stapel zetten
van nieuwe schepen zouden willen qvergaan,
zijn bevreesd voor een herhaling van 1932, toen
de vaste lasten te zwaar gingen drukken. De
Benas heeft indertijd bemiddeling verleend en
na eenge jaren was men reeds zoo ver, dat deze
bemiddeling gaandeweg overbodig ging worden.
Thans echter staan de zaken weer anders De
hul]> der Benas wordt opnieuw zeer wenschelljk
en een plan is ontworpen, het den scheepvaartmaatschappenij mogelijk te maken, bij de huidige
De wand tusschen landtunnel en ventilatiegebouw wordt weggebroken.
onzekerhede.
zonder bedreigd te worden door
een overmatigen druk van de vaste lasten-voorte verkrijgen met een bijzonder gemakvolksraad was. In 1885 is zij met den heer J. P. schotten
Toerien gehuwd. Het echtpaar vestigde zich te kelijke rente en aflossing.
Een millioenenplan is reeds kant en klaar, maaiPotchefstroom. Kort voor den drie-jarigen oorlog
toen de heer Toerien in de kolonie was, heeft hij de groote vraag is nu: Xeemt de regeering risico?
Aan onzen Hangschen
correspondent, die over
op
zijn
geïnspireerd
een
„Sagedichtje,
vrouw
op
rie Maré" gepubliceerd. Toen het versje ge- deze zaak bij de Benas informaties heeft ingewonnen, werd medegedeeld, dat de scheepvaartonderper
drukt
veranwas,
spelling
ongeluk
is
de
liedje geinspireerd
derd ln „Sarie Marais" De heer Toer.rien is in nemingen moeten weten, dal een of twee slechte
1920 te Middelburg (Transvaal)
aan malaria jaren geen rampspoedige gevolgen met talrijke
overleden,
waarna mevrouw Toerien
naar executies zullen veroorzaken. De bedoeling is. dat
Mevrouw J. P. Toerlen. die de oorspronkelijk».' Bloemfontein gekomen is. Het echtpaar heeft de credieten niet boven 50 % der bouwkosten
. „Sarie
Marais" van het bekende liedje „Daar | zestien kinderen gekregen, waarvan er acht gaan.
waar mijn Sarie woon" moet zijn, is te Bloemfonnog in leven zijn.
I)i- directie der
Benas betreurt, dat er van regeetein na een ziekbed van drie maanden overleden.
De heer Toerien heeft ook nog andere geJohannesburg verschijnende dagblaJ dichtjes gemaakt. In „Ons Klvntji" en „De Pa- ringswege nog geen beslissing is genomen, maar
Het
te
„Vaderland" publiceert hierover de volgende bij;
triot" heeft hij geschreven onder den schuilmen verwacht liiiiuen enkele dagen uitsluitsel.
zonderheden:
naam „Gtpetc". Hij was redacteur van twee Valt
de rcgccrlngsbeslissing gunstig uit, dan kan
Mevrouw Toerien is in 1866 te Heidelberg godsdienstige bladen in Middelburg, n.l. „Mid(Zuid-Afrika) geboren, waar haar vader, J. F.
dernag" en „Maranata". Ook is hij redacteur zeer spoedig niet den aanbouw van nieuwe scheré,
Ilepublikein".
Ma
pen worden begonnen.
een vooraanstaande boer en ook lid van den geweest van „Die
—

1
;

boord van in de Zalnihaven liggende directieboot
van den heer G. Jansen, van de Ver. Onafhankelijke Sleepdienst, gevonden. Hierbij een afbeelding van zoo'n splinter op werkelijke grootte.

Rinkelende
bellen...

ren.

De vrouw
wie het bekende Zuid
Afrikaansche
was

te bezoeker verdween. Splinters van de dgor het
geschut afgevuurde granaten werden o.a. aan

IN DE HAVENS WORDT
HET MOEILIJK.

KUNST

SARIE MARAIS OVERLEDEN.

VREEMD VLIEGTUIG
BOVEN ROTTERDAM.

J

achterop.

1940

dagen

is het mozaïekwerk

aan den

in-

gang van de groote zaal in het gebouw van den

Hooge Raad der Nederlanden gereed gekomen.
De vervaardiger, de heer J. Bouhnys te Amsterdam, heeft hieraan twee jaar gewerkt.
In den boog boven den ingang is de Xederlandsche leeuw vooi>gesteld. de wet handhavend. Aan
belde zijden van een der ingangen is een figuur
uitgebeeld, die het symbool ls van de Laak van
den Hooge Raad; de linkerfiguur stelt voor de
bescherming van de wet, de rechterfiguur den
uitleg daarvan. Aan de onderzijde der figuren
zijn de wapens der vijf gerechtshoven aangebracht.
Het honderdjarig bestaan van den Hooge Raad
wordt met jaartallen in herinnering gebracht.

Rechtbank te Rotterdam

UITSPRAKEN.
De volgende vonnissen werden gewezen:
Vernietigd werd het vonnis tegen den 27-jarigen J. F. v. T., buschauffeur der R.E.T. alhier
wegens overtreding der Motor- en Rijwielwet
veroordeeld door den. kantonrechter alhier. Opnieuw werd hij veroordeeld tot ƒlO boete, subsidiair 3 dagen hechtenis.
M. R.. 33 jaar, varensgezel-recidivist te Velzen
en gedetineerd, wegens poging tot diefstal door
middel van iiiklimming tot 10 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, met aftrek van
voorarrest, onder bepaling dat hij zich zal doen
opnemen in de kolonie „Het Hooge Land".
J. P. F. v. W., 30 jaar. Schilder-recidivist alhier en gedetineerd, wegens diefstal van twee
fietsen, tot 1 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, met 3 Jaren proeftijd, onder bepaling, dat
hij zich zal doen opnemen in landkolonic- „liet
llooge Land".
X. v. d. H.. 21 jaar. bikker-recidivisi alhier en
gedetineerd, wegens opzetheling tot 1 maanden
gevangenisstraf;
L. 8., 23 jaar. huisvrouw van K., attilor, wegens
brandstichting in haar woning aan de
Manzstraat tot S maanden voorwaardelijke gevan-

Bevestigd werd het vonnis tegen den 33-jarigen
chauffeur H. J. v. T., alhier, wegens eenzelfde
overtreding veroordeeld door denzelfden rechter.
Opnleu'- werd de straf bepaald op ƒ2O boete,
subsidiair 10 dagen hechtenis.
Grietje D., 25 jaar, zonder beroep alhier en
verschillende
winkeldiefgedetineerd wegens
veroorstallen, gepleegd bij herhaling, werd
deeld tot ï'jaar voorwaardelijke gevangenisstraf
met aftrek van voorarrest en 3 jaren proeftijd,
onder bepaling, dat zij zich zal doen opnemen
in de Rekkensche Inrichting.
Bevestigd werd het vonnis tegen M. L. A. W.,
■12 jaar, huisvrouw van M. R., te Gouda, wegens overtreding van de Vuurwapenwet door
den Goudschen kantonrechter
veroordeeld
tot
ƒl5 boete, subsidiair 5 dagen
hechtenis. De
stra fwerd teruggebracht op ƒlO boete, subsi2
dagen
diair
hechtenis.
C. W. van den 11., 30 jaar, directeur vaneen
aannemingsbedrijf alhier, wegens verduistering
van uitgegraven grond ten nadeelen van de gemeente Rotterdam, tot ƒlO boete, subsidiair 2
dagen hechtenis.
L. v d. 8., 19 jaar, onderwijzeres te Gouda, wegens het veroorzaken van lichamelijk letsel door
schuld, tot ƒ 15 boete, subsidiair 5 dagen hechtenis.

Vernietigd werd het vonnis tegen den 44-jariE. K„ alhier, wegens overtreding
der Motor- en Rijwielwet veroordeeld door den
kantonrechter alhier. K. werd alsnog vrijgesproken.
Bevestigd werd het vonnis van den 24-jarigen
autoverhuurder \V. K„ te Krimpen a. d. IJsel
wegens eenzelfde overtreding door denzelfden
rechter veroordeeld. De straf werd verminderd
tot ƒ 25 boete, subsidiair 10 dagen hechtenis.
Bevestigd werd het vonnis van den 42-jarigen
garagehouder P. A. K. G. alhier, wegens eenzelfden overtreding door denzelfden rechter vergen chauffeur

oordeeld.

Bevestigd werd het vonnis tegen den 48-jarigen
assuradeur J. M. A. M., alhier, wegens eenzelfde
overtreding door denzelfden rechter veroordeeld.
De straf werd verminderd tot ƒ25 boete, subsidiair 10 dagen hechtenis.
Bevestigd werd het vonnis van den 56-jarigen
instructeur H. D. B-, alhier, wegens eenzelfde
overtreding door denzelfden rechter tot ƒ 20 boete
subsidiair 10 dagen hechtenis veroordeeld
Bevestigd werd het vonnis van den 24-jarigen
koopman
J. B„ alhier, wegens overtreding der
Verordening Straatpolitie veroordeeld door .lenielfden rechter De straf werd teruggebracht tot
ƒ 35 boete, subsidiair 10 dagen hechtenis.
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Van nevenstaande
vestblouse (ben. stof
2 m. van 90 cm.
G
breed) zijn de knippatronen, welke verwaren ln
de maten 42 en 46
voorloopig
ultvorkocht; zij kunnen /r~\ F
alleen nog bij nabe|oA fjj
stelling ivorden geleverd. Hiervoor kan
Vff

'7

it \
i

7

L'£

■

'\JI

men

tot

en

met

'j

/

JijÈyjéJ

Dinsdag 23 Jan. aan
ons bir.'i iu ben-'
kade—Slagveld
en
de hoofdagentscnappen Nieuwe B'nnenweg 284, Zaagmolenstraat 47, HiUevliet
7, Broersvest 3 Schiedam en Lijnstraat 2
Vlaardlngen, togen betaling van 10 cent

een
bekomen, tegen inwisseling
waarvan uitsluitend Woensdag 31 Jan.
patroon
het
kan worden afgehaald.

Alleen aan onze lezers bulten de stad
worden de reeds aangevraagde of nog

aan te vragen patronen, eveneens voor
Dinsdag 23 Jan., na ontvangst van 15 ct.
op Woensdag 31 Jan. franco per post
toegezonden.

Overmaking der 15 ets. per giro
(11000) of per postwissel. Men kan d=?za
bestelling ook doen op een briefkanit
(frankeering 3 ets.) en 15 ets. aan postzegels plakken op de LINKERHELFT
VAX ADRESZIJDE. Gelieve vooral deD
iuisten maat op te geven.

STADSNIEUWS
WAT DE GEMEENTE IN DE.
In December bedroegen de Inkomsten der geƒ
(vorig
meente aan brug- en sluisgeld 12.466.33
jaar ƒ 9.406,30), ha v e n g e 1 d voor zeevaar,
hatuigen ƒ7 9.6 6 2.3 5 (ƒ264.934.26 ),
binnenvaartuigen
voor
vengeld
beursbelastlng
(ƒ67.15 2.2 1),
ƒ4 8.4 7 9.1 2
ƒ2.687.15 (ƒ2.766.18), marktgeld zonder veemarkt en vlschafslag ƒ1.669.34 (ƒ 1.776.17). opƒ 2.090.05
vlschafslag
van
den
brengst
ƒ2.661.57
(ƒ2.703.90),
hondenbelasting
vermakelijkheidsbelas,
(ƒ 3.995.40.)
straat,
(ƒ
1),
4
6
2.7
7
4.1
ƒ
81.7 2.8 6
ting
(ƒ 2 9.1 9 2.36 ),
(ƒ2 1 1.3 5 4.0 5
belasting
begrafenisrecht ƒ6.499.12 (ƒ6.322.88); in totaal
ƒ449.311.94 ( 451.026.77).
7.059.555
gasbedrijf
produceerde
Het
gat
meter; het G.E.B.
(6512.990)
kubieke
42.617.195 (36.005.299j kWh af en boekte een
verbruikers;
de
(994)
1.042
toeneming met
drinkwaterleiding leverde 2.850.217 (2.843.056)
Dokbedrijf
Veer.
en
leverde
meter;
kubieke
het
op aan veergelden ƒ17.654.83 (ƒ 19 634.68) en
aan dokgelden ƒ4.846.36 (ƒ 13.430.01 );
het Openbaar Slachthuis bracht op aan keuren slachüoonen ƒ 48.721.55 (ƒ41.007.41) en aan
marktgeld op de Veemarkt ƒ9.961.02 (ƒ8.635.58);
de R.E.T vervoerde 7.150.603 (7.024.053) reizigers en bracht op ƒ 532.510.92 (ƒ525.531.14).
Ontslag van Commisieleden.
Bij den Raad zijn ingekomen van de heeren
N. C. Nauman en J. \-an Zeeventer missiven,
houdende mededeeling. dat zij ontslag nemen al3
lid der Commissie van administratie over de Gemeente-Ziekenhuizen en \an mevrouw J.-Dekhui.izen-Zeehuisen een schrijven, houdende mededeeling. dat zij ontslag neemt als lid der Commisse
voor het Museum Boymans, enz.
Rioolaanleg.
Bij den Gemeenteraad is Ingekomen het voorstel van B. en W. tot het toestaan op de begrooting 1939 van ƒ 6000 voor verderen rioolaanleg
in het noordelijk en noordwestelijk stadsdeel.
De gladheid.
Zaterdagnacht is de 26-jarige fotograaf M. Stas
uit Hillegersberg, in de Diergaardelaan door de
gladheid gevallen. Hij brak het rechteronderbeen en is in het Ziekenhuis aan den Coolsingel
opgenomen.

Gelegenheid

maakt den dief.

Toen de buitendeur even was open gelaten,
heeft een onbekende kans gezien in de woning
van mevr. N. B. op den Westersingel binnen te
sluipen. Uit een geldkistje, dat in de voorkamer
stond, werd een bedrag van ƒ5O medegenomen.
H. B. S. Hofstedestraat.
De H.8.8., de Hofstedestraat H.8.5., had Zaterdag in de Sociëteit Diergaarde een propagandaavond georganiseerd. Er was een goede opkomst,
er waren leeraren met hun dames, introducé's en
vertegenwoordigers van zusterbonden. De directeur van de school, de heer H. Roos, heeft een
kort woord gesproken.
Men heeft veel genoegen beleefd aan de uitstekend geslaagde zang-, dans- en muzieknummers.
Vooral het pianospel van den heer Van de Kolk
Ihad succes. De een-acter, „De Kleptomaan", opgevoerd onder leiding van den heer L. J. Rogier,
oogstte veel applaus. Een gezellig bal waaraan
de Sound Dissers medewerkten, besloot den avond.
TRANSPARANT VAN FINLAND.

Voor een der ramen van de Nleuwsblad-gebouwen is thans een groote lichtbak opgesteld
met een transparant van Finland. Duidelijk zijn
hierop de vijf gevechtsfronten aangegeven, welke
zich gevormd hebben. Het ligt in de bedoeling
eventueele frontwijzigingen ü la minute by te werken.
DIEFSTALLEN.

Uit een in den Oppert staande vrachtauto
werd van P. G., uit Woerden, een doos met kledingstukken ontvreemd.
Op het Gedempte Doelwater werd een rijwiel
gestolen van A. H.. wonende 2e Gijsinghstraat,
Uit een in de Wijnstraat staande auto werd
van H. P., wonende Groenendaal, een pak, inhoudende eenlge rieten koffertjes, ontvreemd.
Uit de gang van de woning van H. 8., aan
den Stationsweg, heeft men een paar schaatsen
en een paar lage bruine schoenen gestolen.

P. V. De

Snelvliegers.

Zaterdag hield de Postduivenvereeniging De
Snelvliegers een feestavond ter gelegenheid van
het vijfjarig bestaan in gebouw De Unie.
De belangstelling was zeer groot. Bloemstukken
werden aangeboden door zustervereenigingen,
benevens door den heer P. v. Kal en Oranjevereenlging Wllhelmlna.
De avond werd opgeluisterd door het gezelschap
De Winnltou's onder leiding van den heer Lou
de Groot.
Tenslotte was er een gezellig bal onder leiding
van den heer W. A. Kruijt.

2 Jan.

Lamsvleesch
appelen.
—

-

Recept.
Bruine boonen met appelen.
1 pond
bruine boonen, 1/2 pond gedroogde appelen, 50 g. boter,
g. suiker, kaneel,

m.Mmbar.1

%

zout.

Het

De boonen wasschen en te weeken zetze op de gewone wijze
gaar. Van de appelen verwijdert men Je
klokhuizen, wascht ze en laat ze gedurende 1 uur in lauw water weeken. De
appelen opzetten met 4 dl. water en lö
minuten koken, in een vuurvasten schotel smelt men de boter en legt er laag
om laag de boonen en de appelen in een
bestr. oit daze laagjes met wat zout, suiker en kaneel. Den schotel toedekken en
in den oven stoven.

20 Januari.
BEVALLEN:
W. den Ouden—Huljers, D.
M. Oostrom—van
J. van Neck
H. Sehabblng—Teunlssen, D
Pelt, Z
—Streefkerk, Z.
J C. de Jong—Blok. D.
J Frik
B. R.
A. C. Roeper!— Bonten. D.
—Boerman. Z.
J. M. van der Heijden—Meurs,
Evers—Esenweln, D.
Z.
E. A. Hoogendoorn—Kun?., D.
C. G. E M.
van Oers—Kraan. Z.
M. van den Ende—van den
J. G. van der Graaf —Bokslag. Z.
C. M.
Berg, Z.
G. M. A Voorn—Nevens.
van Schaljk—Swlers, Z.
D.
C. J. M. DuUker —Fransen, Z.
M. N. Verschoor—Prins, Z— G. Bakker—de Heer. D. —T. Bul
—van Rooijen, D.
W. E de Bode—van Gog. Z
A. C Melnlnger—Slootmaker, D.
N. Hutchlson—van
P. J. Kruljssen—Hulster, Z.
H. J.
Helden, D.
Pelt,
D.
Versteeg—van
J.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

—

—

—
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OVERLEDEN:
J. J. v Oosterhoud. in. v. J. C. v. d. Zwet, 81 J.
J H. Verhulst, Z.. 5 d.
N. v. Wijngaarden, m. v. F.
K llolleman, wede. v. J. Palm, 70
Heeringa, til J
M. SJouken, wedr. v. H. J. Genneken, 76 J.
W.
J.
F.
vr.
J.
A.
de Witte, 47 J.
S. E.
Plompen,
J.
v.
E. E.
Kuljpers, gesch. vr. v. D. Maliepaard, 64 J.
J.
Hartkamp,
G.
Weldler, wede. v. F. Spreksel, 85 J
m. v. A. J. Fransen, f,6 J.
A. W. J- v. Gee, m. v. J.
v. Aaien, 63 J. A. S. N. den Haan, m. v. F C. Reterlnk, 08 J.
E P H Spijkers, wede. v. W. C. GorlsC. Vogelaar, ongeh. m.. 23 J
sen. 55 J.
E. J. Rlla,
H. Struljk, Z., 5 in.
wede. v. J. C. v. d. Belg, 09 J.
N. W.
J.
S. Luitwieler, wedr. v. D. v. Vliet, 76Troost,
P.
in. v.
Punt, wedr. v. L. Emmerzaal. S 2 J.
B Plso. 55 J
T. v. Daalhuizen, ongeh m.. 46 J.
P.
A. Ridderhof, wedr. v. C- W. iMuller. 87 J.
Struljk, m. v. M. M. J. v. Grevenbrotk, 83 J.
—

—

—

—

—

—

Faillissementen in het
Arrondissement Rotterdam.

van

Buitenlandsch Weeroverzicht.

—

—

VISCHMARKT.

stand

BURGERLIJKE STAND.

—

en T. V. „Cultura".
De nieuwe sociëteit „Asker" van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap is ZaterdagmidDe Rotterd. Zang- en Tooneel Verecniging
aan den Haringvliet Z.Z. geopend.
dag
„Cultura" heeft Zaterdagavond in Musis Sacrum
De praeses van den senaat, de heer H. G. Feisaan het Vredenóordplein haar eerste revue uitsre. herinnerde er aan dat het sluiten van de
gevoerd De revue droeg den voor dezen tijd aanvorige sociëteit samenviel met de mobilisatie,
trekkelijken titel „Doe maar gewoon". Het trio liet gebouw aan de Leuvehaven moest worden
Pim, Pam en Zwendelman bracht de scènes en de
besloot men de sociëteit
nieuwste schlagers op voortreffelyke wijze; de verlaten. Na rijp beraad
ln een ander gebouw vooi t te zetten. Met welgedans-girls zetten haar beste beentje voor.
praeses de sociëteit aan
droeg
kozen
woorden
de
De auteur, de he«r B. de Korte, en de componist het soclëteitsbestuur over.
W. Schootemeyer, hebben met den regisseur, den
naam
van
bestuur
heeft de heer D.
Uit
dit
heer Freek Bosch, een verdiend succes geoogst.
Godefroy woorden van dank gesproken. Hij zeide,
dat voorloopig de benedenverdieping in gebruik
is en sprak de hoop uit, dat spoedig het geheele
„De Vriendenkring".
gebouw In gebruik zal moeten worden genomen.
Er zijn kamers voor studeerenden ter beschikIn de schouwburgzaal van „Odeon" heeft Zaterking en spr. hoopte, dat daar weldra gebruik
dagavond de Arbeiders Tooneel- en Amusantevereeniging ~De Vriendenkring" een opvoering ge- van zal worden gemaakt. Tenslotte beval hij de
geven van „Vrijdag de Dertiende", een dolle sociëteit aan in de hoede van de leden.
klucht In 3 bedrijven van Henk Bakker. Het stuk
is vlot gespeeld en stond onder regie van K. B.
v. Toor. Er is veel en onbedaarlijk gelachen en na KWEEKSCHOOL EN KWEEKSCHOOLFONDS.
ieder bedrijf klonk uit het talrijke publiek een
dankbaar applaus.
Voor een geheel bezette zaal heeft ZaterdagKweekelingenveravond
de
Rotterdamsche
De ~Dan>ariesband" zorgde voor muzikale opluistering. Er was bal na.
eeniglng „Kweekschool" en het Rotterdamsche
een uit„Palace"
gebouw
Kweekschoolfonds in
voering gegeven. Na het openingswoord van den
Concert „Postharmonie".
heer B. van Leeuwen, voorzitter van de R.K.V.
„Kweekschool", verklankte het koor, onder leiZaterdagavond heeft de Muziekvereeniging van ding van den heer Th. de Vries „Pavane"
en
P.T.T.-personeel „De Rotterdamsche Postharmo„Ronde", twee 16-d'-eeuwsche liederen van onbeuie" in de Groote Doelenzaal een concert-variété
kende meesters en „Die Ehre Gottes" van L. v.
gegeven.
Beethoven, op zuivere en devote wijze.
Na een kort openingswoord van den voorzitter,
Het tooneelensemble bracht voor het voetlicht
den heer J. W. P. Bontrop, werd onder de beproef„Mijnheer
de senator", het bekende blijspel van
de leiding van den directeur, den heer Th. Adee.
Schönthan en Kadelberg. Speelsters en spelers
een ruim voorzien programma afgewerkt. Een
hebben
over
succes niet te klagen gehad.
met
gewaardeerde
afwisseling
zeer
tusschen de
Het „Entr'acte Ensemble" heeft den avond opveel entrain uitgevoerde muzieknummers bracnten Bart Elfrink met zijn luimige voordrachten en geluisterd. Vele leeraren waren met hun 3ames
tegenwoordig.
The Five Tiger-Raggers.
Er was bal na.
Een gezellig bal onder leiding van den heer C.
G. van der Zanden hield na afloop de talrijke feestvierenden nog lang bijeen.
Onder de velen, die van hun belangstelling in
de prestaties van het muziekkorps blijk gaven,
Heden werden aan den Vlschafslag alhier van
werden oa. opgemerkt de heeren J. Th. Teeling IJmuiden en elders
ln het binnenland aangevoerd
en H. v. d. Linde. resp. directeur en adj. direc170 kisten èt 50 kg. versche zeevlsch, 4 kistjes
Postkantoor;
Dogterom,
teur van het
W.
direc- panharing en 5 kistjes gerookte
sprot.
teur van het Telegraafkantoor en H. Meyer
Voor Noorwegen werden 60 kisten tarbot, griet,
Drees, hoofd van het Telefoondistrict Rotterdam.
sdhelvisch en kabeljauw en voor Denemanken 42
kisten schelvisch, kabeljauw, schol en schar en
16 kistjes forellen geveild.
Onderwijsbenoeming.
De prijzen waren: middel tarbot 30—38, kleine
id.
20—2S. groote griet 20—30, kleine ld. 15—20,
De heer L. W. Immink alhier, is benoemd tot middel 6chol 14—18. kleine
ld. 7—12, puf id. 4—
onderwijzer aan de openbare school te Vlaardin6, schar 7—lo, puf id. 3—5. groote .schelvisch 16
ger-Ambacht.
—22, middel id. 10—15. kleine ld. s—B, kabeljauw
gul
10—16. groote
7—lo, kleine id. 5—7, wijting
4—6, kuit 10—15, versche haring 6 —9. alles per
SCHEPEN AANGEKOMEN.
kist; forellen 2—3. gerookte sprot 1.50—1.80 per
Zaterdagavond is het s.s. Alphard van Van Niekistje; panharing 1.50—1.60 per 100 stuks.
Het
velt. Goudriaan en Co. hier aangekomen.
schip had een lading graan voor de Nederlandsche
regeering. afkomstig uit Bahia Blanca, aan boord.
Eveneens zijn hier aangekomen de stoomschepen Blitar van den Rotterdamsche Lloyd met een
lading tabak en stukgoederen van Java en de
Pennland van de Holland Amerika Lijn.
Het
19 Januari.
laatste schip is naar de Werf Wilton te Schiedam
gegaan voor reparatie.
Uitgesproken faillissement bij intrekking der
betaling:
surséance van
N.V. Handelsinrichtingen
..Poortershaven", p.a. mr, A. J. Hankes Drielsma,
BEGRAFENIS C. J. v. d. HEEDEN.
Mauritsweg 2Ga, te Rotterdam. Cur. mr. A. J. Hankes Drielsma.
Vanmiddag is op de Algemeenc Begraafplaats
Uitgesproken faillissement bij Intrekking der
lil Crooswljk het stoffelijk overschot van onzen
stadgenoot, den sergeant C. J. van der Heeden, surséance van betaling: N.V. Handel Maatschappij
.los. de Poorter, p.a. mr. A. J. Hankes Drielsma,
met militaire eer ter aarde besteld.
Donderdag 1.1. is sergeant Van der Heeden op Mauritsweg 26a, Rotterdam. Cur. mr. A. J. Handen onbewaakten ovenveg bij de halte De Haar kes Drielsma. Rechtercommissaris in beide faillis(usschen Woudenbearg en Veenendaal met een sementen mr. A. J. Marx.
militaire auto. welke hij bestuurde verongelukt.
Uitgesproken faillissementen: \V. A. Slcijlen,
De auto werd door een trein gegrepen en totaal bakker, Ketenstraat Gl, Rotterdam. Cur. mr. A. N.
vernield. De bestuurder werd op slag gedood.
M. Allard.
Onbeheerde nalatenschap van wijlen J. W. van
der Klugt, overleden te Rotterdam, waarover cuE. HAMMELBURG OVERLEDEN.
rator is mr. J. van Zwet, Hang 103, te Rotterdam.
Rechter-commissaris In beide faillissementen
In den ouderdom van 65 Jaar is na een lange
ziekte gisteren overleden de heer E. Hammelburg. mr. A. J. Marx.
Opgeheven faillissement:
al„Veka"
N.V.
Chocoladefabriek
directeur der
W. de Bruin te Rotteidam.
hier.
Op 19 Januari 1940 zijn inplaats van mr. L. J.
Woensdacfmorgen halftwaalf geschiedt de teraardebestelling van bet stoffelijk overschot op de Isr. R. Kühn te Rotterdam, die is overleden, tot curatoren benoemd in de faillissementen: N.V. Van
Begraafplaats aan het Toepad.
Dongen en Zonen's Vereenigde Fabrieken tot Vervaardiging van Oleïne-producten, Oliën en Vetten
Schoorsteenbranden.
te Zevenbergen mr. P. H. M. Hoogenbergh te Rotterdam, Oude Havenkade -4.
Schoorsteenbranden werden gebluscht: hedenJ. la Rivière. slager te Schiebroek. mr. J. R.
morgen kwart over elf door gasten van slangenPentermann te Rotterdam, Oude Havenkade -1.
wagen 58 bij G. J. Stoker aan de Overijsselscheslraat G9; om halftwnalf door die van slangenwagen 42 bij I. Gc-lderblom aan de Hellevoetstraat 2b;
tezelfdertijd door die van slongenwagen -10 bij B.
Agenda
Geboortedagen.
Bouman . aan de Eeijerlandschelaan 65; om 1 uur
23 Januari.
vanmiddag door die van slangenwagen 34 bij J. T.
Blootshoofd aan deRuwaardstraat 9 en om kwart ISB7 Dr. W. E. van Wijk; privaat-docent Rijksover één door die van slangenwagen 21 by Z. de
Universiteit te Leiden; oud-directeur Instituut voor de Rijpere Jeugd.
Wit aan de Hartmanstraat 13.

dunne pijltje treeft 'li
van de vorige opgaaf.

ten. Men kookt

—

R. Z.

en

Windrichtingkrac3h0t.N0
Bewolking OBendtbrokwel.r

—

BRANDJES.

SOCIëTEIT ROTTERD. STUDENTEN
GEZELSCHAP.

uur.

109.6

Gebakken bloemkool.
met bruine boonen

Onder toezicht van den onderbrandmeester, den

lieer J. Th. A. van Houdt, van den brandmeester,
den heer J. van Tol en van den hoofdman, den
heer G. van Sillevoldt, hebben gasten van slangenwagen 5 Zaterdagmiddag kwart over vier met
de gummislang een plafondbrand gebluscht bij J.
C. W. Bokx aan de Hoflaan 24.
Gasten van slangenwagen 48 bluschten gisteravond kwart over acht, onder toezicht van den
onderbrandmeester, den heer J. H. Hoogenstrijd
en van den brandmeester, den heer H. Vrijenhoek,
met emmers water een begin van brand bij A. van
Breugelen aan de Boezemstraat 103.
Verder werden schoorsteenbranden gebluscht:
Zaterdagmiddag kwart over drie door gasten van
slangenwagen 17 bij C. G. Stout aan de Raamstraat 4; om halfvljf door die van slangenwagen
39 bij M. Huisman aan de Wllgenweerd 67; om 9
uur Zaterdagavond door die van slangenwagen
8 bij C. A. Giesen aan de Nieuwe Haven 105; gistermorgen halftien door die van slangenwagen 27
bij J. Louwerae aan de Zwarte Paardenstraat 12;
om halfelf door die van slangenwagen 52 bij J.
Schippers aan de Carnisselaan 117b; om kwart
vóór twaalf door die van slangenwagen 40 bij A.
B. Koudstaal aan de Brabantschestraat 15 en om
halfdrie gistermiddag door die van slangenwa.
gen 13 bij A. W. Boer aan de Zwart Janstr. 74.

's middags 12

21 Jan.
1007.5mbar.
BarometerbiCmge.Mjlcr7.5 7
Therm,s3lchd.na2u°ewC-14.0°
Maximum3t.eFm2p°ratu.temppratu,
Minimum C9-1°0.F2

Dinsdag.

N.O3

(Uit Voor do Dames van

In den nacht van 10 op 11 Mei van dit jaar
deed de Rotterdamsche politie een inval in een
alhier, waar
huis aan dc Van
zij een complete geheime zendinrlchting ontdekte en ln beslag nam.
Drie mannen, die hot apparaat bedienden,
werden gearresteerd en bij hun verhoor beken,
de één, de meubelmaker S. P. S., den zender
bediend te hebben, terwijl de ander, de vakvereerngingsbestuurder J. H., een politiek getinte
redevoering had gehouden en no. 3, de behanger W. J. M. te wiens huize de uitzending
juist bezig was een gramofoonplaats vond,
plaat met de ~Internationale" op te zetten.
Het drietal heeft ,zich voor de Rotterdamsche
Rechtbank wegens overtreding van de Post- en
Telegranfwet te verantwoorden gehad en is tot
één maand gevangenisstraf ieder veroordeeld.
Op S Januari stonden zij in hooger beroep voor
het Haagsche Gerechtshof terecht.
De advocaat-generaal, mr. J. U. Polman,
eischte voor S. en H. verzwaring van de straf
tot drie maanden gevangenisstraf. Tegen den
derden verdachte werd bevestiging van de opgelegde straf (één maand gevangenisstraf) geeischt.
De uitspraak luidde heden tegen H. en S.
twee maanden en tegen M. één maand gevangenisstraf.

WEEROVERZICHT

MENU

075.3

Ons Goedkoope Patroon

Straffen verdubbeld.

1940

.

<
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Lek in gasbuis.
Zaterdagnacht bemerkte de vrouw van den
kapper Van der Jagt, die ln het souterrain van
pand 32 aan de 2e Rosestraat sliep, een sterke
gasiucht. Bij onderzoek bleek het gas uit de
straat naar binnen te stroomen. De politie werd
gewaarschuwd en den voorbijgangers werd het
rooken ln de buurt van het lek verboden.
Een onderzoek dooi personeel der Gasfabriek
werd ingesteld en na lang zoeken bevond men.
dat op den hoek van de 2e Rosestraat en den
Hilledijk in een afsluiter een gat van circa 7
cm. was ontstaan. Toen was het leed spoedig
geleden.
Mevr. Van der Jagt moest zich gisteren onder
doktersbehandeling stellen, aangezien zij door
het inademen van het gas onwel was geworden.

4 -13.0'C 27=F. B'C6* 7*f 2G°F.C

„Aether-piraten" voor het Hof.
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Vermakelijkheden, Vergaderingen enz
Maandag 22 Januari.

Concerten enz.

Schouwburgen,

Groote Schouwburg. Bouwmeester Schouwspel „Jolijt",

8 uur.
Tivoll Schouwburg.

Het

Chlneesche Landhuis", 8

Nedcrlandsch
uur

Toonecl „Het

15.

Arena, W.-Kruiskade. lederen dag 2 uur 13, 7 uur 15,
en 9 uur 30, Zon- en feestdagen 2 uur 15, 4 uur 30,
7 uur ir> en 9 uur 30 „Straten zonder einde". Toegang 14 Jaar.
Asta Theater, Hoogstraat 100. lederen dag 2. 7 en 9
uur 15, Zon- en feestdagen 12 en 5 uur matinée, 5,
7 en 9 uur avondvoorstelling. „Het huls van mysterie" en „Texasavontuners". Toegang 14 jaar.
Capltol Theater, Nieuwe Binnenweg 32ü lederen dag
8.15 uur,
matinée 2.15 uur, één avondvoorstelling
Zondag matinée 2.15 en 4.30 uur, één avondvoorstel-

uur.

„4

Mannen

sneeuw.

Deze werd in den nanacht gevolgd door een
opklaring in het Noordoosten, waarbij de temperatuur boven het sneeuwdek zeer snel daalde.
Vliegveld Twente had vanmorgen 18 gradu.i
vorst en in den loop van den ochtend nam deze
nog toe tot —19 graden om 10 uur.
Over de Oostzee nadert de volgende depressie,
onder haar invloed dalen de barometers in Denemarken en neemt ook het maximum over
Scandinavië vooral in het Zuiden in beteekeriis
af. Op het eilandje Bornholm in de Oostzee
heerscht een zware storm uit Noordoost. Over
de Azoren steeg de luchtdruk tijdelijk tot 1025
mbar.

ZON EN MAAN:

Bioscopen.

ling 815
18 Jaar.

medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt;
De algemeene luchtdrukverdeellng. is in de
afgeloopen dagen sterk gewijzigd. Minima trek.
ken van het Iberisch schiereiland over de Mid.
dellandsche
Zee naar den Balkan, bulgen van
dringen
daar om naar Noord-Duitschland en
dan Ln Westelijke richting tot onze omgeving
door. Zij brengen sneeuw op de Spaan.sche
hoogvlakten, in Noord-Italië, op den Balkan en
over onze omgeving.
Het eerste minimum van deze serie bereikte
ons gisteren in den loop van den dag met
plaatselijk zware sneeuw. Na passeering van
zijn storingsfront klaarde de lucht in de Oos.
telljke provincies tijdelijk op. In den avond
passeerde opnieuw een zwakke storing met

Dinsdag 23 Januari.
Zonsopgang 7.58
Zonsondergang 4.27
Wassende Maan.

LICHTEN:
Vaai tulgen van

Zonsondergang tot Zonsopgang.
Rijwielen en Motorrijtuigen.

uit 's morgens 7.28

aan 's avonds 4.57

HOOG WATER:

der duisternis". Toegang

Theater, Binnenweg, lederen dag matinée,
Rotterdam.
Zondag van 1 uur af doorloopend.„Boefje". Toegang
22 Jan. Ie getij 1.52 v.m.; 2e getij 2.17 n.m.
14 jaar.
Cineac.
Coolslngel. Doorloopende voorstellingen van
v.m.; 2e getij 3.24 n.m.
getij
23
Jan.
Ie
2.59
Ö.30 v in. tot middernacht Actualiteiten.
City Theater, Hoogstraat. lederen aag 215, 7.15 en
9.30. Zondag 2.15, 4.30, 7.15 en 9.30 uur. „4 Mannen
der duisternis". Toegang 18 Jaar.
lederen
Theater, Beljerlandschelaan 80.
Colosseum
avond 8 uur, Maandag- en Dinsdagmiddag 1.45 uur,
ReuZondag 2 uur Jeugdmatlnée. „Honolulu" en ~'n
zetype". Toegang 14 Jaar.
Corso Cinema, Coolslngel. Doorloopende voorstellingen
3.
7
en 9 uur. „Kameraden van de straat".
5,
11. 1.
Toegang 14 Jaar.
Grnnil Tlieatre. Pompenburgslngel. 7.15 En 0 15 uur,
dagelijks 2 uur matlnée. ~De laatste kus". Toegang
14 jaar.
Bioscoop Harmonie, Gaesbeekslraat 01. lederen avond
(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie).
8 uur, Maandag cn Dinsdag matinee. „Jesse James,
de wreker" en „Vlijmscherp op avontuur". Toegang
18 Jaar.
Lnmiére Theater. Coolslngel. „De vrouw, die hU begeerde". Toegang 18 Jaar.
730en 9 30 uur, lederen
Luxor Palast. Kruiskad"
Mijnheer de Redacteur!
middag matlnée 2-30 uur. „Das Lied der Wüste .
Toegang 14 Jaar.
7.15 en 9
Binnenweg.
Avondvoorstellingen
Moge hier ruchtbaarheid gegeven worden aaa
Olvmpla,
uur;
matlnée
2—l
v.
dagen
Zondags
's
uur 15; alle
een ervaring, welke ik dezer dagen opdeed.
en
12 uur af „Charlle Chan ln het spookhuis"
eenigen tijd te hebben doorgebracht in een
„Wolven van het Westen". Toegang 14 Jaar.
Ooster
onzer grootere Rotterdamsche café's, kwam ik
Theater, St. Janstraat, 8 uur: één avondprovoorstelling;
gramma, Zondag van 1 uur af doorl.
tot de minder prettige ontdekking, dat mijn hoofdbehalve Zaterdags. „Splonnage
dagelijks matlnée,
deksel, t.w. een veldmuts, verdwenen was.
ln de Maglnotllnle" en „De vermiste gast . ToeVan het personeel vernam ik, dat zulks reeds
gang 18 Jaar.
Pnssago
'
8 uur 15. meermalen aan militairen was overkomen.
Theater. Schiedam. 1 Voorstelling
Zondag 3 uur matlnée. Woensdag en Zaterdag 2 u.
Zeer waarschijnlijk geschieden deze „aardighegestraf„De zwarte spion" en „Het wetboek der
den" door souvenirjagers van het soort, dat het
ten". Toegang 18 Jaar
Prinses Theater. Schledamscheweg. 8.15 uur, matlnée
met het geweten kan overeenbrengen
allerlei
2.15 uur. Zondagmiddag 430 uur gewone voorstelvoorwerpen zooals glaasjes, aschbakken e.d. onling „Gestolen leven" en „Bulldog Drummond ontgevraagd mede te nemen.
snapt". Toegang 18 Jaar.
De daders beseffen blijkbaar niet, dat een solScala
Theater. Kruiskade, 's Middags 2 uur. avond
voorstelling 7 uur en 930 uur „De laatste vrijdaat hierdoor ten zeerste gedupeerd wordt. Afbuiter"-. Toegang 18 Jaar.
gezien van de één gulden zooveel, die hij aan het
Studio '32, Pompenburgslngel. Drlo voorstellingen, i.
Rijk vergoeden moet voor het verloren gegane,
7 en 0.15 uur. „Een prins wordt opgevoed".
Thalla, Hoogstraat 325. Voorstellingen om 2. 7 en 9.15 kan hij zonder hoofddeksel niet op straat komén,
uur. „De tweede viool".
aan straf bloot te stellen.
Victoria, Bergweg 108. Eén avondvoorstelling 8 uur. zonder zich
In mijn geval kon een taxi nog redding brenZondag 4.15 uur, Maandag en Dinsdag 2 uur goedgen; alles bij elkaar echter vertegenwoordigen
koope matlnée. Zondag en Woensdag klndermatlnée
Chan
ln
Hono„Charlle
2 uur „Levensdans
en
de kosten, waarop deze ~aardigheid" mij komt te
lulu". Toegang 18 Jaar.
Centraal

Ge snapt niet. dat zijn zaak marcheert?
Ik echter wel. hij adverteert.
INGEZONDEN STUKKEN.
EEN ERGERLIJK FEIT.

staan, zoo ongeveer een week soldij.

Dinsdag 23 Januari.
Moge dit de souvenirjagers tot nadenken stemSchoolgebouw, Schledamscheslngel 55. Tentoonstelling men.
Rotterdam—Batavia. Dagelijks
van 10—5 cn van
Gemobiliseerde.
7—lo uur. Zondags van 12—5 uur.
Kunsthandel Unger en Vnn Mens, Eendrachtsweg 27.
Tentoonstelling.
Werkdagen
Kunsthandel Gebr. Koch. Noordblaak 23.
10—18 uur Tentoonstelling
Blbliolhoiik Ncderl. Economische Hoogcschool, Pleter
de Hoochweg 95. Bullen vacantles geh. VrUdag en
te St. Annaland. Het ls niet beZaterdag ultleenen 9 45—4.30 uur. Tijdens vacantles kend Dienstplichtige
wanneer de buitengewoon dienstplichtigen van
1—4.30 uur.
10— de lichting 1938 zullen worden opgeroepen. Of u er
BU-blblloCherk Vreewijk. Mare. lederen werkdag
bij zult zijn, kunnen we evenmin beoordeelen, omdat
v.m tot 5
van
10
uur
Woensdag
Zaterdag
9 uur.
en
niet weten waarom u met onbepaald verlof bent
uur
n.m. Ultleenen eiken ochtend 10—12 uur. be- we
61
van G.30—9 uur. Ultlee- gezonden.
halve Maandag cn Vrijdag
J. J. G. K . te Stavcnisse. Het ls nog niet bekend
o
Woendag
nen van kinderboeken
en Zaterdag
de veldartillerie van de lichting 1910 zal worwanneer
uur. Klnderleoszaal eveneens Woensdag en /-aterden opgeroepen. Vermoedelijk ln den loop van dit voordag van 2—5 uur.
89
jaar. .
Ccmccntc-blbllolheik. Nieuwe Markt Werkdagen 10
W. R . te Renswoude. Cemoblllseerden mogen ie
en Vrijdag fl—9
uur
v.m. tot 1 uur n.m., Dinsdag
vergoeding wanneer ze
allen tijde huwen, ülj krijgen
3—n.m : Kinderwaook,
uur n.m.. overige werkdagen
dat
als
niet
In
dienst
bewijzen,
zij
kunnen
ze
Maandag en Donderdag 3—C
bibliotheek ultleenlng
ren. kostwinner zouden zijn. De aanvrage moet na het
n m.. Dinsdag 2—o n.m.. Woensdag 12—o n.m . Za- trouwen worden Ingediend bij don burgemeester van
terdag I—s n.m.. Maandagavond 7—9 uur. Voor de de plaats
waarin de vrouw woonachtig is. Wend u tot
Donderdag
VrUdag
en
Dinsdag,
oude: s: Maandag,
4752
den burgemeester ln uw gemeente.
Muvoor Land- cn Volkenkunde cn Maritiem
Hendrik". Alle dagen behalve Maandag.
20—4 uur. Tentoonstelling CUppersehepen
Instituut voor Scheep* en Luchtvaart, Haringvliet.
Museum en bibliotheek geopend op werkdagen van
Duitsche landbouwmarkten.
10—4 uur n.m., bovendien Museum des Zonnags
van 2—l uur. Donderdagavond van .7—9 uur.
Berlijn, 18 Januari.
Museum Boymans, Mathenesserlaan, 10 4 uur. len-

CORRESPONDENTIE.
—

—

-

—

Milsennf
hu™„Prins

VEILINGEN.

Kunstkring,
W. de Wlthstraat. Ten
DagelUks van 2—4,
uur. Tentoonstelling.Hoffmon,
Mathenesserlaan 7.
Natuurhistorisch Museum
Geopend van 10—5 uur.
Kunsthandel ..De Protector". Witte de Wlthstraat 29.
Tentoonstelling 10—16 uur.
Van Zanten, Schled singel 27a. TentoonKunsthandel
stelling 10—5 uur, "s Zondags 11—1 uur.
toonstelling.

Studio '32. Pompenburgslngel
10

„

,

—

en fruit: Berlijn: Door de nieuwe vorst
de meeste groenten weer verdwenen. Ook slultziet men niet meer. De Nederlandsohe produczijn overal geruimd. Een nieuwtje: de „Relehsnllhrstand" gaf heden toestemming, dnt de Nederlandsohe appelen, die In het najaar In Dultschland
werden Ingevoerd, om voor hei nieuwe Jaar te «orden bewaard, uit de kelders mogen worden gehaald:
de groothandel zal ze dus aan de markt brengen,
zoodra de vorst voorbij Is.
Groenten

zijn
kool

ten
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VOORUITZICHTEN VAN
ELFSTEDENTOCHT.

Oslo'sche schaatswedstrijden gewonnen
door Mathisen.

Noorsche ploeg veel sterker
dan de buitenlandsche.
Goede tijden, maar toch bescheiden
resultaten onzer vertegenwoordigers.
De met spanning tegemoet geziene wedstrijden in het hardrijden op de schaats met buiten,
deelneming in de Noorsche hoofdstad
namen Zaterdag een aanvang met een tweedaagschen wedstrijd tusschen een team van acht
Noorsche rijders Krog, Aage Johansen, Charles
Mathisen, Wangberg, Staksrud, Erling, Hagen,
Mattinson en Johs Elviken en een gemengde
ploeg, bestaande uit de drie Letten Berzins,
Bitte en Tabaks, den Zweed Harry Janson, den
Amerikaan Wallace en de drie Nederlandsche
rijders Langedijk, Koops en Van der Scheer.
Voordat de wedstrijden in het prachtige Bislet
stadion begonnen, werd de groote Flnsche rijder Birger Vasenius, die ih 1939 den hoogsten
titel in den schaatsensport behaalde en in het
begin van deze maand in dienst van zijn vaderland ten noorden van het Ladogameer sneuvelde, plechtig herdacht.
In diepe ontroering luisterde men naar het
Finsche volkslied.
Zaterdag werden de 500 en de 5000 meter gereden. Op de 500 meter won de Let Berzins, die
vorig jaar te Riga Europeeseh kampioen werd,
in den tijd van 43 sec. vóór den Noor Krogn,
die er 0 1 sec. langer over deed.
Zoowel Langedljk als Van der Scheer en Koops
maakten op belde afstanden tijden, welke veel
beter zijn dan die, welke zij in de afgeloopen
weken in Nederland noteerden.
Dolf van der Scheer was op de 500 m. de
snelste onzer landgenooten. Hij noteerde 46.2
sec. Langedijk, wien de 500 meter minder goed
ligt, maakte een tijd van 46.5 sec., terwijl voor
Koops 47.5 sec. werd opgenomen. De drie Nederlanders bezetten met deze prestaties de drie
laatste plaatsen in het klassement van de 500

landsche

meter.

Op de 5000 meter zegevierde de Noor Erling
Hagen in een tijd van 8 min. 27.7 sec. vóór zijn
landgenoot Wangberg met 8 min. 30.8 sec. en
Berzins met 8 min. 32.8 sec.
De Nederlandsche kampioen Langedljk had 8
min. 51.2 sec. noodlg. Koops volgde met S min.
52.4 sec. Zij werden resp. achtste en negende
in de rangschikking over de 5000 meter. Van der
Scheer was vijftiende met 9 min. 17.6 sec. Men
vergelijke echter deze tijden eens met die van
de kampioenschappen te Groningen, toen voor
hen resp. 9 min. 17.S sec.. 9 min. 23 sec. en 9
min. 34.2 sec. werden geboekt.
De 1.E.V.-voorzitter, de heer G. A. W. van
Laer was speciaal voor deze wedstrijden uit Amsterdam overgekomen.
De volledige uitslagen van den eersten dag luiden:
500 meter: 1. Berzins, Letland, 43 sec.; 2.
Krog, Noorwegen, 43.1 sec.; 3. Wallace, V.S., 44
sec.; 4 Johansen, Noorwegen, 44.3 sec.; 5. Mathisen, Noorwegen,
44.5 sec.; 6. Janson, Zweden,
44.6 sec.; 7. Staksrud, Noorwegen. 448 sec.; 8.
Wangberg, Noorwegen,
45.3 sec.; 9. Elviken,
45 7 sec.; 10. Hagen, Noorwegen,
Noorwegen,
45.8 sec.; 11. Mattlnson, Noorwegen, 46 sec.; 12.
en 13. Bitle en Tabaks, beiden Letland, 46.1 sec.;
14. Van der Scheer, Nederland, 46.2 sec.; 15.
Langedljk, Nederland, 46.5 sec.; 16. Koops,
Nederland, 47.5 sec.
5000 meten 1. Hagen 8 min. 27.7 sec.; 2.
Wangberg 8 min. 30.8 sec.; 3. Berzins 8 min.
32.8 sec.; 4. Mathisen 8 min. 33.6 sec.; 5. Staksrud 8 min.
37.2 sec.; 6. Johansen 8 min. 39.7
sec.; 7. Mattinson 8 min. 45.5 sec. 8. Langedijk 8 min. 51.2 sec ; 9. Koops 8 min. 52.4
sec.; 10. Elviken 8 min. 53.6 sec.; 11. Tabaks 8
min. 54 sec.; 12, Janson 8 min. 55.3 sec.; 13.
Wallace 8 min. 58.3 sec.; 14. Bltte 9 min. 9.7
sec.; 15. Van der Scheer 9 min. 17.6 sec,; IG.
Krog 9 min. 22.9 sec.
,

Fraaie rit van Langedijk
op de 10.000 meter

De resultaten van den tweeden en laatston
dag luiden:
1500 m.: 1. Mathisen 2 min. 20.7 sec.; 2. Berzins 2 min. 20.8 sec.; 3. Wallace 2 min. 21.3
sec.; 4. Johansen 2 min. 22.6 sec.; 5. Janson 2
min. 23.2 sec.; 6. Staksrud 2 min. 23.9 sec.; 7.
en 8. Wangberg en Martinson 2 min. 24.9 sec.;
9. Bitte 2 min. 25.2 sec.; 10. Hagen 2 min. 26.8
sec.; 11. Langedljk 2 min. 27.3 sec.; 12. Elviken
2 m. 28 sec.; 13. en 14. Krog en Tabaks 2 min.
28.3 sec.; 15. Van der Scheer 2 min. 30.8 sec.;
16. Koops 2 min. 32.9 sec.
sec.;
2.
ÏO.O'JO m.: 1. Mathisen 17 min. 37.5
Staksrud 17 min. 42.3 sec.; 3. Wangberg 17 min.
50.8 sec,; 4. Langedijk 17 m. 54.6 sec.; 5. Hagen
17 m. 59.7 sec.; 6. Tabaks 18 m. 7.6 sec.; 7. Mar.
tinson 18 min. 11.5 sec.; 8. Berzins 18 min. 13.5
sec.; 9. Wallace 18 min. 18 sec.; 10. Johansen 18
min.
19.4 sec.; 11. Koops IS min. 41.8 sec.; 12.
Janson 18 min. 54 sec.; 13. Bitte 19 min. 14.7
sec. en 14. Van der Scheer 19 min. 27.5 sec.
Het eindklassement luidt: 1. Mathisen. Noorwegen, 195.635 punten; 2. Berzins. Letland.
196.088 punten; 3. Staksrud, Noorwegen, 197.602
p.; 4. Wangberg, Noorwegen, 198.220 punten; 5.
Hagen, Noorwegen. 199.458 punten; 6. Wallace.
V. S., 198.530 punten; 7. Johansen, Noorwegen,
195.773 punten: 8. Martinson.-Noorwegen. 201.125
punten; 9. Langedijk. Nederland, 202 450 punten; 10. Janson, Zweden, 202.563
11.
punten;
Tabaks, Letland, 203.313 punten;
12. Koops,
Nederland, 207.797 punten; 13. Bitte. Letland,
209.205 punten en 14. Van der Scheer, Neder,
land. 210.602 punten.

Groninger studenten superieur
in interacademiale wedstrijden
Bouman (Wageningen) wint den
persoonlijken titel.
Op de uitstekende banen van de ijsvereeniging „Groningen", waarop eerder in dit seizoen onze amateurs om het nationale kampioenschap
streden, kwamen Zaterdagnamiddag de Nederlandsche studenten-schaatsenrijders in interacademiale wedstrijden op
de korte baan tegen elkaar uit.
Doch het goede ys was dan ook de eenige,
gunstige factor voor de vertegenwoordigers
van Leiden, Utrecht, Delft, Wageningen en
Groningen, die in deze goedbezochte ontmoetingen
startten. Er stond een harde,
koude
Oostenwind, die later daarenboven
veel sneeuw meebracht, en het was dan
ook geen gemakkelijke taak voor de rijders,
daar tegen op te moeten trekken.
„

Men hoopt in de tweede helft
van deze week te kunnen rijden.
Nieuwe sneenw beteekende nieuwe zorgen voor
de organisatoren van den Elfstedentocht, al bleek
de sneeuw Tan Zaterdag en Zondag van de soort,
welke g?niakkciyk kan worden weggeveegd. Een
goed overzicht ontbrak dus vanmorgen nog en oin
de zaak nu zooveel mogelijk te bespoedigen, heelt
de commissie vanmorgen aan alle burgemeesters
van de plaatsen langs de 200 km. route een telegram gezonden, waarin werd gevraagd, hoeveel
tijd men noodig dacht te hebben om de baan vrij
te maken. De antwoorden zullen nu moeten beslissen, maar vóAr de tweede helft van deze week
is er geen kans, dat de tocht kan «orden gehouden.
Zaterdag werd het parcours zoo ver mogelijk
geïnspecteerd en tot IJlst vond men zeer goed ijs.
Achter IJlst evenwel bleef men steken in de
sneeuw, al kwamen van verderop weer berichten,
dat het ijs neeuwvrij was gemaakt. Te Leeuwarden is nog niets aan het ijs gedaan. Men heeft
daar de sneeuw rustig laten liggen, omdat het ijs
niet overal betrouwbaar was en men een te grooten toeloop van het publiek vreesde, wanneer er
een baantje werd geveegd. Vannacht heeft net
evenwel vijftien graden gevroren en vanmorgen
besloten B. en W. aan het werk te gaan.
De telegrammen werden verzonden aan de
met betaald
antoverige gemeentebesturen,
woord, zoodat men in den loop van den dag nog
over voldoende gegevens hoopte te kunnen beschikken. Voor Woensdag mag men echter niet
rekenen op doorgaan van den tocht. In het gunstigste geval wordt het Donderdag en men zal
er alles op zetten, om op dien dag gereed te zijn,
daar men Vrijdag in verband met de veemarkt
niet de beschikking heeft over voldoende logeergelegenheden en ook de beurs dan niet kan worden vrijgemaakt voor de ochtendcontróle.
Het wordt dus Donderdag of Zaterdag, wanneer het weer de commissie nu verder gunstig
gezind blijft. De inschrijvingen zijn nog 6teeds
van kracht, alleen wordt er op gewezen, dat alleen zij aan den tocht zullen kunnen deelnemen,
wier inschrijfgeld uiterlijk Woensdag a.s. in het
bezit van d© commis6ie is. Men heeft dezen
maatregel
omdat slechts een klein gedeelte van de 3400 deelnemers aan hun finanverplichtingen
cieele
heeft voldaan en de inning
van het geld kort voor de» start de organisatie
noodeloos zou verzwaren»

Kortebaanwedstrijd voor vrouwen
te Veendam.

Maar toch werd er, ondanks deze onaangename weersomstandigheden en het feit, dat men
door treinvertraging eerst bijna twee uur na
het vastgestelde tijdstip een aanvang kon maken met deze wedstrijden, met animo gestreden.
Zij, d-.e naar het voorbeeld van de klassieke be.
roepsrijders op de Noordeltfke, 160 meter lange
banen op Frlesche schaatsen en met korte slagen probeerden, brachten het in den regel verder dan de rijders op de Noren, die met een
langeren streek naar de finish poogden te komen. Opmerkelijk was ook de variatie in het tenu van deze studentikooze sportsmen, dat niet
alleen sterk uiteenliep, maar vla de hemdsmouwen van enkele Wageningers de oude traditie
op de Groninger korte baan sterk benaderde.
De gastheeren toonden zich in den corpswedstrijd de sterksten, evenals in 1933, toen zij eveneens met den prijs ging strijken. Hun overwicht
was zelfs zoo groot, dat hun belde ploegen de
eerste twee pla'atsen in het eindklassement bezetten, en de tijden van de 10 Groningsche rijders
wezen uit, dat de krachten van deze kortebaancracks onderling maar heel weinig uiteenliepen.
De beste prestaties waren die van Iwema Bakker
en Offerhaus, die resp. van den Leidschen rijder
Bos en van den Delftenaar Postma wonnen, en
beiden een tijd maakten van rond 20 seconden.
Vergelijkt men dezen tijd met dien, welke de
profs op dezen zelfden afstand plegen te ma.
ken, dan kan men 20 sec. niet bijster gunstig
noemen, doch men mag niet uit het oog verlie.
zen, dat er recht tegen den feilen wind in werd
gereden.
De Leidenaar Bos was overigens de snelste
gast op het Groningsche ijs. Hij noteerde 20.2 sec.
Voor het overige bïjek de bezetting van de Leidsche ploeg niet sterk, en waar de tyden van de
vier beste rijders uit elk vijftal beslissend waren,
belandde zij ten leste nog op de onderste plaats.
De Wageningers hielden zich tegen de Noordelijken het best staande. Zij bleven precies een
seconde boven den totaaltijd van Groningen 11,
■n hadden ln Geertsema en Bouman voortreffeJke vertegenwoordigers.
Hoewel hun team slechts uit 4 rijders bestond,
Indigden
nog
op ue
de Delftenaren
ïlo
uilclncruc
vanuitlietHon ren rnrnc-iroHstrlirl
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De uitslag van den corps.vedstrijd luidde:
1. Groningen I (Iwema Bakker, Luitjens,
N>
dam, Germs & Wc-lsfelt) totaaltijd 83.8 sec.; 2
Groningen II 84.6 sec.; 3. Wageningen 85.6 sec.;
4. Delft 92.2 sec.; 5. Utrecht 96 sec. en Leiden
96.2 sec.
De pcrsoneele titel ging naar Wageningen, al
zag het er ook tot op het allerlaatst naar uit fiat
ook hier een Groninger den prijs zou weten te
veroveren. Van de 30 rijders, die in deze ontmoetingen startten en die met den storm en de sneeuw
Jacht haast even veel te stellen hadden als hun
tegenstanders, bleven de Groninger Iwema Bakker en de Wagentnger Bouman aan voor den eindstrijd. De Groninger was \an den 6tart af lets voor
en lag eigenlijk reeds gewonnen toen hij, enkele
meters voor den finish, een tuimeling maakte, tengevolge waarvan hij zijn kans verloor en Bouman
alsnog de eerste plaats kon bezetten.
De uitslag van den indlvidueelen wedstrijd luidde als volgt: 1. Bouman. Wageningen; 2. Iwema
Bakker, Groningen; 3. Everwijn. Leiden; 4. Van
Leeuwen Boomkamp, Lelden; 5. Offerhaus, Groningen.
Het hoofdbestuurslid van den K.N.5.8., mr, S.
J. J. Nyhoff, zorgde voor een vlot verloop van dit
wèl-geslaagde studenten-tournool op de schaats.

Nieuw

succes voor

Antje Koopmans.

Leek na den sneeuwstorm op Zaterdagavond
een nieuwe Zondag met dooi weer op handen,
tenslotte bleef de wind in het Oosten zitten en
zoo behield de ljsvereeniging „Veendam" toch
de mogelijkheid haar aangekondigden wedstrijd
op de kortebaan voor vrouwen doorgang te laten vinden. Ondanks den konden wind trok deze ontmoeting, waarin een aantal van de bekendste Groningsche en Friesche rijdsters uitkwamen, groote belangstelling. Een keer te vaker bleken de Groningsche vrouwen niet tegen
de Friesche tegenstandsters te zijn opgewassen
en opnieuw was het Antje Koopmans. die met
den eersten prijs naar huis ging. Hoewel Sietske Pasveer in het begin van dit seizoen het
kampioenschap van Nederland behaalde, ls in
de laatste weken toch wel duidelijk gebleken,
kampioene van de prodat mej. Koopmans
cincieg
Groningen. Friesland en Drente
de
rijdster
snelste
van dit seizoen is. Voor de Growas het Jammer, dat deze
ningsche kansen
Friesche schaatskoningin reeds in den tweeden
omloop uitkwam tegen mej. B. Helder, één der
leden van de bekende schaatsenrijdersfamilie
te Paterswolde, die waarschijnlijk wel één der
sterkste Groningsche rijdsters was en nu ontijdig werd uitgeschakeld. Mej. Koopmans toonde zich wel zeer beslist de snelste door de 140
meter lange baan in rond 16 seconden
af te
leggen. Ook de tweede plaats was voor een
Friezin, t.w. mej. Nienhuis van Makkinga, die
intusschen ln den eindstrijd niet tegen haar
meer geroutineerde rivale was opgewassen. De
uitslagen van de talrijke spannende ritten oplewedstrijden luiden
verende en vlot verloopen
als volgt:
1. Antje Koopmans, Oosterwolde; 2. leitje
Nienhuis, Makkinga; 3. S. Otjes—Pijper, Win5. B.
schoten; 4, Alje Heersema, Hoogkerk;
Helder, Paterswolde; 6. G. Scheper, Veendam.
—
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Zondag werd de wedstrijd tusschen Noorwede gemengde ploeg voortgezet. Het Us
in prachtige conditie. Het vroor nog drie
graden, terwijl er thans iets meer wind stond
dan Zaterdag. Onze drie Nederlandsche rijders
hebben zich wederom goed geweerd. Hun prestaties in vergelijking met de overige deelnemers
lijken misschien niet zoo fraai, doch hun tijden,
welke ook Zondag weer beter ztfn dan zij tot
nu toe in dit seizoen boekten, bewijzen wel, dat
2ij de training van de afgeloopen week goed
hebben gebruikt. Langedijk was op beide afstanden de snelste Nederlander.
Op de 1500 meter was Charles MathiSen win.naar in een tijd van 2 min. 20.7 sec.., gevolgd
üoor Berzlns met 2 min. 20.8 sec. en Wallace
met 2 min. 21,3 sec. Langedijk noteerde 2 min.
27.3 sec. en werd dertiende geplaatst.
Van der Scheer en Koops eindigden op de
twee laatste plaatsen met resp. 2 min. 30.8 sec.
dorpentocht
en 2 min. 32.9 sec. Vergeleken met de tyden,
welke onze landgenooten deze maand tydens de
rijders.
Nederlandsche kampioenschappen te Groningen
maakten, n.l. 2 min. 33.9 sec. door Langedijk, 2
m-in. 36.2 sec. door Van der Scheer en 2 min.
38.3 sec. door Koops, blijkt toch, dat zij thans
zwaar parcours.
ln beteren vorm zijn.
Ook de 10.000 meter werd door Mathisen gewonnen. De Noor noteerde een tijd van 17 m.
De zware sneeuwval van Zaterdagavond en
37 5 sec. Staksrud was tweede met 17 min. 42.3
Zondagochtend is oorzaak geweest, dat de Westsec., terwijl Wangberg als derde eindigde in 17
Friesche dorpentocht, uitgeschreven door den
min 50.8 sec. Langedijk reed een fraaie 10.000
Ijsbond Hollands Noorderkwartier, voor de deelmeter en kon
zich als vierde klasseeren 17
nemers -een zware opgave ls geworden. Ruim
min. 54.6 sec.
vijfhonderd schaatsenrijders uit alle deelen van
Koops en v. d. Scheer werden elfde en veer.
het land hebben aan dezen 42 k m. langen rit
tiende met resp. 18 min. 41.8 sec. en 19 min.
en,
deelgenomen
gezien
de omstand-igheden,
27.5 sec. De tyden van onze vertegenwoordigers
moet het verbazing wekken, dat 350 rijders den
op de Nederlandsche kampioenschappen te Grogoed
einde hebben gebracht.
tocht tot een
ningen waren op dit hummen Langedijk 19
Hoewel het bestuur des morgens nog twijfelmin. 15.1 sec., Koops 19 min. 4 sec. en Van der
de of het verantwoord was den rit te doen
Scheer 19 min. 54.2 sec.
doorgaan, zwichtte men voor den drang van veKrog en Clolken kwamen niet aan den start
len, die zich hadden laten Inschrijven.
van de 10.000 meter, ln het algemeen klasse,
Het eerste stuk van het parcours was zeer
twee
ment heeft Charles Mathisen. dank zy
zwaar
(het sneeuwdek was bijna 30 c m. dik),
plaatsen
c-erste
van Zondag en het minder goede rUden van Berzlns op de 10.000 meter, de
doch verder op bleken de ysclubs bezig te zUn
het
ruimen der banen, zoodat het Us later
met
met
plaats
punten
eerste
veroverd
195.635
Bersteed» beter werd.
zins ls tweede met
196.088 punten, Derde
Staksrud met 197.602 punten.
Om negen uur zijn de deelnemers uit Enkhulzen gestart. Het waren twee Amsterdammers,
Langedijk is door zlj.n 10.000 meter enkele
plaatsen opgeschoven en eindigde als negende
de heeren Trooster en Smit, die een uur later
WAZULEK DUITSCH KAMPIOEN.
met 202.450 pnt. De twaalfde plaats wordt T>e.
vertrokken en toch nog als eersten binnenkwazet door Koop s met 207.797 punten, terwijl Van
Bij de Dultsche kampioenschappen in het hard- men. Hun tijden waren resp. 2 uur 53 min. en
op de schaats te Zeil am Sce bij Weenen 3 uur. De eerste dame was mejuffr. C. Groen,
der Scheer als veertiende en laatste eindigde
met 210602 punten.
(Bovenkarspel). die over den Afstand 3 uur 40
wist Wazulek zyn titel met succes te verdedigen.
IJlt de resultaten blijkt wel. dat de Noren HIJ won de 1500 m„ de 3000 m. en de 5000 m. In
min. deed.
zich sterker hebben getoond dan de rijders der resp. 2 min. 58.5 sec.; 5 m 10.2 sec. en 8 min. 55 C
Ondanks den minder goeden toestand, waarin
gemengde ploeg. Van de eerste acht der alge. sec. Met 202.510 punten eindigde Wazulek op de de lianen tengevolge van de sneeuw verkeerden,
meene rangschikking bezetten de Noren de eerste plaats, gevolgd door Stiepl met 204.933 punkan men toch van een zeer geslaagden tocht
eerste, de derde, de vierde, de vijfde, de zevende ten. Leban 209.043. Barwa en Bleser. Laatstgevan den Ijsbond Hollands Noorderkwartier
en de achtste plaats.
noemde won de 500 m. In 47.6 sec.
spreken.
gen en

West Friesche
door 500
Een

verreden
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A. J. G. Strengholt treedt af als
K. N. A. U. voorzitter.

of er over twee
maanden nog voldoende suiker is?
Niemand kan U dat

Wij kunnen U

--—Q
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G. E. v. d. Werff Jr. candidaat

ze-

kerheid geven. Thans kunt
v
U 'n voldoende voorraad
"fIP
vormen vanSUKRISTOL,het
ideaal vervangmiddel van suiker en
behoeft U in tijd van suikerschaarschte
niet Uw toevlucht te nemen tot minderwaardige surrogaten. SU KRISTOL,
zuiver als kristal. Geen bij- of nasmaak. Onontbeerlijk voor Diabetici
(suikerzieken), maag- en darmpatiè'nten SUKRISTOL blijft
rVsy ja ren go ed en wordt

Naar wy vernemen, heeft in de jongste vergadering van het bestuur der Koninklijke Xederlandsche Athletiek Unie de heer A. J. G. Strengholt
medegedeeld, ondanks het feit, dat zijn mandaat
nog tot 1911 loopt, binnenkort te znllen aftreden
als voorzitter der Unie.
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Dammen

Op de algemeene vergadering, welke 10 Maart
a s. te Amsterdam wordt gehouden, moet dus een
opvolger worden benoemd In de plaats van den
heer Strengholt, die juist tien jaar in het hoofdbestuur der K.N.A.U. heeft gezeten, na de Unie
reeds vele jaren daarvoor in onderscheidene andere functies te hebben gediend.
De heer Strengholt deelde mede dat. Indien de
tegenwoordige penningmeester, de heer G. S.
v. d. Werff Jr. zou worden gekozen, dit zeer moest
worden toegejuicht. De heer Van der Werff is z.i.
de beste man, die daarvoor op ditoogenblik tn da
Unie te vinden is. Als beheerder der Unle-financiën heeft hij verdienstelijk werk gedaan en de
functie zal, naar verluidt, door hem worden aanvaard. Het Unie-bestuur heeft met algemeene
stemmen besloten hem candidaat te stellen.

Finale Meestertitel.
J. M. Bom eerste.
In het Oude Raadhuis te Rotterdam werd de
laatste ronde gespeeld van de wedstrijden om
den meestertitel. De strijd gaag voornamelijk
tusschen de spelers J. Druif, Amsterdam en J. M.
Bom, Den Haag, waarbij laatstgenoemde slechts
remise behoefde te maken om in het bézit te komen van den meestertitel. J. Druif moest winnen
om nog een kans te krijgen. De partij werd daarom zeer voorzichtig gespeeld. Men riskeerdo niet
veel. Anders liep het met de partij Idzerda —J. v.
Dijk. Hier was Idzerda in zijn element door eea
zeer onregelmatige partij te spelen, waarbij op
een gegeven moment de eene helft van het bord
bijna schijfloos was. In het vergevorderd middenspel verraste Idzerda zijn tegenstander met een
aardige damcombinatie, waardoor de tegenpartij
moest capituleeren. Ondanks het feit, dat deze
partij een uur later was aangevangen, was zij
een uur vroeger beslist. Idzerda had toen nog
eon klein kansje, n.l. als Bom wist te winnen.
Dan bereikte hij de tweede plaats. De partij Druif
—Bom vorderde slechts langzaam. Na ruim 5 uur
spelen werd tot remise besloten. Dc fraaie partij
volgt hieronder volledig. J. Bom had door dit resultaat den titel veroverd en zal dus medespelen
in het landskampioenschap, dat reeds deze maand
een aanvang zal nemen. Nu de spelers Druif en
Idzerda gelijk aangekomen zijn, zal het bondsbestuur alsnog een beslissing nemen, wie mede za!
mogen spelen aan het landskampioenschap, daar
er Ter elfde ure zich nog een candidaat heeft aangemeld, die in het bezit is van den meestertitel.
J. Druif, Amsterdam, wit; J. M. Bom, Den Haag,

Nurmi en Maki toch naar Amerika?
Naar telefonisch nit Helsinki vrordt vernomen,
zal de Amerikaansche tournéc ran dc bekende
athleten Paavo Nurmi en Taisto Makt vermoedelijk doorgang vinden, ondanks het feit, dat laatstgenoemde aan het front door een granaatscherf
gewond schijnt te zijn. Zij zullen over 5 dagen vertrekken en ongeveer half April weer terugkeeren.

Wielrennen
WEDSTRIJDROOSTER

VOOR WEST-

NOORD BRABANT.

In een vergadering te Breda, welke onder leiding stond van den heer A. v. Turnhout, lid der
sportcommlssie van de N.W.U., werd de wedstrijd rooster voor West-Noord Brabant voor het
geheele seizoen 1940 ontworpen.
Hij ziet er als volgt uit:
25 Maart, wielerbaan Ginneken, idem de Raaiberg te Bergen op Zoom; 21 April, de Waranda
te Oosterhout; 7 .Mei, de acht van Chaam;
13
Mei, de Raaiberg te Bergen op Zoom; 18 Juni,
de ronde te Ossendrecht; 30 Juni, de ronde van
Hasselt bij Tilburg; 15 Augustus, het criterium
van Bergen op Zoom; 1 September, de Waranda
te Oosterhout; 17 September, de ronde van Hoogerheide.
Princenhage meldde een ronde te zullen geven,
doch kon nog geen juisten datum opgeven. Vermoedelijk zal het Augustus of September worden.
De datum van 26 Mei —-_-d op verzoek van de Bosbaan te Amsterdam vrijgehouden. Van Wouw,
Dongen, Etten, Baarle Nassau, Achtmaal kwamen
geen opgaven binnen.
Wat Den Bosch betreft werd opgemerkt, dat
de huurder van de wielerbaan aldaar het recht
voor de Bossche ronde zal hebben. Inzake den
verhuur heeft het Bossche gemeentebestuur nog
geen beslissing genomen.

zwart.
1. 33—28, 18—22; 2. 33—33, 12—18; 3. 42—33,
7—12; 4. 47—42, I—7; 5. 32—27, 19—23; 6. 28 x
19, 14x23; 7. 34—29, 23x34; 8. 40x 29, 10—14;
9. 37—32, 14—19; 10. 31—26, 22x31; 11. 26x37,
16—21; 12. 32—28, 21—26; 13. 44 —10, 19—24; 14.
39—34, 20—25; 15.29x20, 25x 14; 16.50—14,
5—10; 17. 44—39, 14—19; 18. 34—30, 10—14; 19.
40—34, 17—22; 20.28
17, 11 x22; 21.30—25,
18—23;
19—23; 22. 34—29, 23x34; 23. 39—30,
24. 37—32. 12—18; 25. 41—37, 7—12; 26. 33—29,
23x34; 27. 30x39, 22—27; 2S. 32x21, 26x 17; Biljarten
29. 37—32, 18—23; 30. 39—33, 14—19; 31. 46—41,
15—20; 32.25
14, 19x 10; 33. 41—37, 12—18;
34. 32—27, 17—22; 35. 37—31, 8—12; 36. 42—37,
10—14; 37. 37—32. 14—19; 41. 43—38, 19—23;
42. '49 —44. 20—24; 43. 4S—13. 9—14; 44. 35—32,
biljart.
14_19; 45. 33—28. 12—17; 46. 27—22, 3—B; 47.
22x11, 6x17; 4S. 31—27, 2—7; 49. 36—31, 7—11;
44—39,
4—9;
39—34,
45—40,
51.
52.
13—18;
50.
9—14; 53. 34—30, 24—29; 54. 30—25, 18—22; 55.
De eindstand van het tournool om het kampioen27 x IS, 23x12; 56. 35—30, 12—18; 57. 32—27. 8— schap van Nederland, hoofdklasse klein biljart,
12; 58. 31—26, 11—16; 59. 40—35 remise gehoute Utrecht gespeeld, ziet er als volgt uit:
den.
ges. gew. pt. car. brt. h.s. gem.

x

x

Kanosport

Wedstrijdrooster Ned. Kanobond.

Slikker wint hoofdklasse
kampioenschap klein

1. Slikker
7 61/2 13 2800 238
2. Beekhof
7 4 1/2 9 2623 204
8 2508
7 4
217
3. Köchler
6 2462
4. Penning
7 3
213
5. Velgersdljk
7 3
6 2334 227
7 3
6 2040 226
6. Saes
7. Mulders
7 2
4 2392 196
8. Haberer
7 2
4 2110 197
Geen der deelnemers degradeert.

00
90
98
65
105
91

11.76
12.85
11.55
11.55
10.28
9.02
12.20
10.71

In restaurant Brinkmann te 1 aarlem .s Zondag
onder leiding van ir. J. Loeff uit Loosdrecht de
jaarlijksche algemeene
vergadering gehouden
124
van den Ned. Kanobond.
82
De secretaris-penningmeester, de heer K. Taede
van der Plaats uit Den Haag, bracht het jaarverslag uit en merkte op, dat in het afgeloopen jaar
Schakel
de wedstrijdsport op hoog peil stond. Verschillende successen werden geboekt en dat gaf hoop
voor de toekomst. De mobilisatie heeft thans echK. N. S. B.-COMPETITIE.
ter de kanosport op den achtergrond geschoven.
Het aantal vereenigingen is daardoor gedaald van
Voor de Iste kl. competitie B van den Kon.
23 tot 16.
Ned. Schaakbond is behalve de wedstrjjd Spangen
Op voorstel van de Wormer kanovereenlging
—H.CHR S.V.. die Zaterdagavond werd ver~De Zwetplassers" werd het traject van den daagd in den stand I—4 en twee afgebroken partijen, gisteren te Utrecht de match Utrecht—
door haar te organlseeren
de Zwetrace, teruggebracht van 15 op 71/2 km. Staunton (Groningen) gespeeld. De Utrechtenaren
In de toelichting werd opgemerkt, dat de winterwonnen met 7 1/2—2 1/2.
training onvoldoende zal zijn en dat het lastig is
op het bestaande traject eenige malen te keeren.
De stand van deze competitie is nu:
De wedstrijdcommissie had zich met het laat6te
gesp.
pnt.
gel. verl. verd. bordpnt.
argument vereenigd, hoewel zij prijs stelde op
be>houd van 15 km., im verband met de interna10 1/2—lo 1/2 6
Utrecht
3
3
tionale voorschriften.
Max Eu we 2 2
16—4
4
De bestuursverkiezing had lot resultaat, dat
I—ll 14 1/2—13 1/2* 2a
H.Chr.S.V. 3
het bestuur thans als volgt is samengesteld:
9 1/2—10 1/2
Eindhoven
2
1
1
2
Ir. J. Loeff, Loosdrecht, voorzitter; M. Ruiten2 1 101/2—17 1/2» 0a
Spangen
3
schildt, Den Haag, vice-voorzilter; K. Taede v. d.
Staunton 3
3
S—22
0
Plaats. Den Haag, secretaris-penningmeester; E.
verd. partijen.
J. van den Anker, Haarlem, tweede secretaris:
L. Korver, Nijmegen; T. L. Prins, Zaandam; K.
wedstryd.
a
verd.
Thijssen Sr., Amsterdam en H. de Wit, Koog a. d.
Zaan, allen commissarissen.
volgt
zomerprogramma
samengeHet
werd ab
steld:
SPANGEN I—HAAGSCHE CHR. S. V.
19 Mei: Betrouwbaarheldstocht en langebaanBelde ploegen hadden invallers. Bij Spangen
prestatietocht over 30 km. in verschillende étappen, te organlseeren doo» „Viking" Amsterdam. ontbraken J. Koedood en J. Boilerman. De Haagsche Christelijke Schaakveri niglng kwam uit
2 Juni: Zwetrace over 7 1/2 k
door de „Zwetzonder G Bos en J. J. Valstar.
plassers", Wormer.
De uitslag en opstelling volgt hieronder. Aan16 Juni- Betrouwbaarheldstocht van de „Zw*tvankelijk liep het Spangen, dat met 4—l de
plassers". Wormer.
23 Juni' Kortebaanwedstrijden op een nader te leiding nam mee, doch later keerden de kansen.
bepalen plaats.
Spangen I —H.Chr. S.V.
30 Juni: Langebaankampioenschappen door de
Geuzen, Zaandam.
W. Overgauw —J. G. Geusebroek
H. Smitskamp
Vlagsmtf—J.
Chr.
I—o1 —0
7 Juli: Betrouwbaarheldstocht over 30 k m. door
I—o
J. F. v. Dongen—G. J. D. Aalder
~De Trekvogels" te Haarlem,
Kortebaankamploenschappen
door
den
L.
Reitsma
—J.
B.
Ruben Sr.
I—o
14 Juli:
o—l
Zaanschen Kring.
J. F. van Netten —P. van 't Vser
J. Hoogendoorn—A. van Zijl
o—l
4 Augustus: Nederland—België op de Bosbaan
o—l—
0 1
te Amstelveen door „De Kajakkers". Amsterdam.
de Vries—A. W. Koster
I—o
18 Aug,: Betrouwbaarheldstocht over 40 km.
J. B. J. Boilerman —L. de Bondt
o—l
door „De Geuzen", Zaandam.
A. de Bruijn—J. Fernhout
1 Sept.: Kortebaanwedstrijden door „De KajakM. G. Spijkers—M. J. Jacobsen
hangpartlj.
kers", Amsterdam.
„De
Sept.:
Zellkamploenschappen
Voorloopig
8
door
Storm4—l.
vogels", Zaandam.
Spangen had aan de oneven borden zwart
—
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VIERDE BLAD

ROTTERDAMSCH
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FAMILIEBERICHTEN
Ondertrouwd:

Prima Kunstgebitten

; 40.—
ihet vijf jaar garantie, pijnloos
trekken Inbegrepen. Omwerken van
nlet-passende gebitten. Reparaties ln
drie uur klaar

R. DERKS

E.N.K.R.I.

en

M. A. HUNZE
Kaarden, 1D Januari 1940.
12223 7

Brcitnerstr. 89h,
Land v. Hoboken.
Spreekuur:
voor reparaties lederen
dag van 9—5 u. Voor tandh. bch. volgens afspraak. Tel. 38873.
30603 12

Met blUdschap geven wU kennis
Van de geboorte van een Zoon

12221 7

Wed. van JAN WILLEM JANSEN
In den ouderdom van 67 Jaren.
M. v. d. KAALJ—

JANSEN.

G. JANSEN.

J. JANSEN—MATERN.
H. J. C. WESTDIJK—

ÜW

17

kunstgebit"

vóór Zondag gereed. Reparatlën leda-

ren dag. Pijnloos
J.
W. SANDERS,
voorheen Oppert.

Volledige opleiding voor de December-examens; repetitie-cursus voor de
Junl-examens. 3 Lesuren per week. Prosp. en lnl. dagelijks Math.laan 380.
Telefoon 30898.
105SG 20

GOED VOLLEDIG KUNSTGEBIT

trekken u.n a.
Noordblaafc 65,
Telef. 10081.
32715 6

A. WESTDIJK
en Kleinkinderen.

\olledlg BovenOndergebit
Jaar schriftelijke garantie.

MARINUS SJOUKEN,
HENDRIKA

JOHANNA GENNEKEN;

eerder Wednr van ARNOLDINA
PAULINA VAN WAARDENBERG.
In
den ouderdom \an ruim 76
Uit aller naam:
J SJOUKEN.

1223 S 25

—

en van

7—B uur.
Bergweg 241
Bosrlijc li. Gondscheslngel

COUPONS

Potschelaan 47, Linker Maasoever.

Pijnloos trekken inbegrepen. Omwerken van
niet
passende
gebitten.
Tandheelkundige behandeling door Rijksbevoegd Tandheelkundige.
Reparatiün ln enkele uren.

technici..

I. DU MAS

-

Jacob Catsstraat 125

TELEFOON 43156.
t.o. Rembrandtstraat
Ook op gemakkelijke betalingsvoorwaarden.
—

37008 il

12197 20

Moedermelk!!

De Notarissen
Mr.C.D.TukkerenM.C.Samson

Welke Moeder wil van haar overvloed wat Moedermelk afstaan
voor ernstige zleko Zuigelingen
ln het

KINDERZIEKENHUIS
den Gordelweg

worden tegen
nogmaals verlaagde prijzen

Beursplein 24 te Rotterdam, berichten, dat

aan
ir>o.
Na telefoonbericht No. 45930 of
briefkaart zullen \slj gaarne de
melk doen halen.
39888

De teraardebestelling zal plaats
de Algehebben Dinsdag a s opCrooswijk
meene
Begraafplaats
Vertrek vanaf het sterfhuis 2 uur.

20

'

"

34014 21

hun kantoor morgen,

Dinsdag, na 1 uur 's namiddags gesloten

15

Rotterdam, 19 Januari 1940.
Bergschelaan 263a.

Inlichtingen van I—2

Drtvf

■

F. I.— per week.

BETALING:
Ondedljk 2900
Statenweg 55
Korte

CA
"it ■«"

C

2

KUNSTGEBITTEN f 40.-

12228 38

Heden ontsliep plotseling, In
zijn Heer en Heiland, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader

van de Inventaris-Opruiming
overgebleven

KUNSTTANDEN en GEBITTEN
en

—

20 Januari 1940.
Zalmhaven 23.
Schip Hendrika.
zal plaats
teraardebestelling
De
hebben Woensdag a s. op de Algemeene Begraafplaats Crooswljk.
Vertrek \an den Rouwkapel der
Rouwvereenlglng,
Onderlinge
Zwaanshals 85b, om 2 uur.

!

aanvang

Praktijkdiploma Boekhouden

Rotterdam.

Jaar.

den

12196 36
10889

JANSEN.

van

bericht

Tandtechnicus, Plantageweg 39a, Tel. 13101

HENDRIKA BROUWER,

Weduwnaar

Potglescr

G.J.ROSENTHAL

Heden overleed, tot onze diepe
droefheid. In het Gemeente Ziekenhuis aan den Bergweg, na een
kortstondig geduldig gedragen lijgeliefde Moeder. Beden,
huwd* en Grootmoeder,
Zuster,
Behuwdzuster en Tante.

d. KAAIJ.

Elgersmn,

80.—.

J. J. BOON
A. BOON"—ELEMA,
Groningen, 19 Jan. 1940.

v.

Hugas.

cursussen

nieuwe

MAANDAG 22 JANUARf 1 94Q

f 40.— h f 45— met 2 Jaar garantie Tandheelkundige behandeling door
Rijksbevoegden tandheelkundige. Reparaties spoedig en goed. Ook op ge.
makkelijke betalingsvoorwaarden. Kunsthalsgebit, onweerstaanbaar mooi, hot
meest natuurlijk en nagenoeg onbreekbaar f
Vanaf Maandag 15 Januari
ls het spreekuur nl. van 3—5 uur vervallen. De spreekuren zijn dus In het
vervolg: Maandag van B—9 uur n.m. Dinsdag en Vrijdag van 3—5 uur, Woensdag en Vrijdag van 7—B n.m.

KORNELIS JOHANNES.

J.

Examonopleldlng

van

NIEUWSBLAD

zal zijn wegens het overlijden van hun compagnon, den Heer J. KOOPMAN.

BEGRAFENISSEN /£/
vanaf f 66 -y>S5!/

CREMATIES

Met groote droefheid geven wij
hiermede kennis, dat heden, in de
Stichting Eudokla. alhier, van ons
is heengegaan. mUn innig geliefde
Vrouw en ons aller beminde Tante

MARIA SALOMEA VAN 81,AKEN—

USER.

den ouderdom van 77 Jaar.
J. VAN AKEN.

Telefoon

/

Nichten.

ROTTERDAM 52578
OEN HAAG 716788
14981 .10

\

JOHANNES GOEDEGEBUURE,
ln den

273:
Hilversum, Hllvertsweg

—

Pelikaan"
Wasscherij van

GOEDEGEBUURE.

Gouda,

V

£&>

1825.

V

DEELIG TARIEF.

AMBROSIUS.

raagt

No.

Prijscourant

BONGERS.

lÊlf'

1
Heden overleed, tot onze diepe
droefheid, ln het Gem. Ziekenhuis
Bergw eg, mijn Innig geliefde Echtgenoote, onze beminde zorgzame
Moeder. Behuwd- en Grootmoeder,
Behuwdzuster en Tante.

GEERTRUI JOOSSE,

PI-

5750

Lips

&

'

C.

21 Januari

veer halfelf.

12245

23

Heden overleed tot onze diepe
droefheid na een langdurig en
smartelijk lijden onze innig geliefde Man. Vader. Behuwd- en
Groot\ ader

ELIAZAR
in

Uit aller naam:
J. HAMMELBURG—
VAN EMDE
Rotterdam. 21 Januari 1940.
12 Schewal 5700.
G. W. Burgerplein 9,
De teraardebestelling zal plaats
vinden Woensdag halftwaalf op
de Isr. Begraafplaats Toepad.
Vertrek vanaf G. W. Burgerplein 9, te 11 uur.
Ecnigc

Zaaginolendrift. Matlienesserdijk
267. BeüerUaan Nos. 3-5-7-9

| No.

GUMMI

WARMIATEMUIKEN
A. W. VAN DEN BERG
HGOFDSTEEG 19

11038 14

Zwarte Heerenkleeding
ook

zijden

Vergeet vooral niet

onze

OPRUIMING
Vanouds

VERMEULEN C

KJPSTRAAT
R4—
Ttrnarwren

TELEFOON 5217

—

Inruilen.
12167 16

noeden

O*-'

vorljuurt
BBKKER & Zn.
Kleermakerij Goudschestraat 63
bij Jonkerfransstr Telef. 56328.
J

Teelt
12249 29

I|

12164 27

en algeniecne

kennisgeving.

■

Publicatie.
van Tuinzaden.

De Nederlandsche Groenten- en
Frultcentrale (Laan Copes van Cattenburch 62. 's Gravenhage» vestigt

bij deze de aandacht van telers van
tuinzaden op het voorschrift van de
Crisls-Tuinbouw beschikking
1940 I.
dat de teelt van tuinzaden, zoo deze
niet gedekt is door een tuinbouwteeltvergunning.
voor 1940 slechts geoorloofd Is. indien de teler in het bezit is
van een daartoe strekkende zaadteeltyergunning.
Zij. die voor zulk een zaadteeltvergunninj 1n aanmerking wenschen te
komen op grond van hun tuinzaadteelt in 1939, dienen zoo spoedig mogelijk bij de genoemde Centrale een
formulier ter invulling aan te vragen,
waarvan het verkrijgen van een zaadmede afhankelijk
teeltvergunnlng

wordt

gesteld.

$
FOURRURES BEATRIX w B
Groolc
Markt 12

2

Rotterdam.

—

wiii^—————irinioiWM^M—a^ii/
11952 21

MAATKLEEDiNG
Vanaf
lieden 10 Co korting.

OM ALLE GOEDE

HAMMELBURG,

den ouderdom van 65 jaren,
in leven Directeur der
NV. Choc. Fabriek „VEKA".

WFEK
W fc E. fo

!.flfllSlt

Wij plaatsen netjes bij U thuis

1940.

Verzoeke geen rouwbeklag.
De teraardebestelling zal plaats
hebben Woensdag a s op de Algemeene
Begraafplaats Crooswljk
Vortrek vanaf Ziekenhuis onge

W

huis

JOOSSE.

C. P. Tielestraat 49b.

BONTMANTELS

■

I

WBSBRU^a&LiFFIVIANN

andere

Gaat nu met één gulden van

12191 60

DAN 'N BONTMANTEL
IN DEZELFDE PRIJS

Petcrs

geb. NEUTEBOOM,
ln den ouderdom van 67 jaren.
Uit aller naam:
Rotterdam,

ROTTERDAM

—

SPORTIEVER

WARMER EN
10X SOLIDER

u cana
en

PASSAGE 13

(100% KAMEELHAAR)

E.M. Jaarsma

29

N.V. v/h. Fa. Gebr. Van Haldereri

ü

Titana

De teraardebestelling zal plaats
hebben te Brlelle Dinsdag 23 Januari 12 uur.
12176

A M A W O L)

CAMOTEX

A. GORZEMAN—

LENY.

0% L

2^^

32640 10

GORZEMAN.

HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii

LLAMOVEL CURL

(10

345

RE § T NT E N
IN HEERENHOEDEN

RODEXC O A T S

VOOR EETERE
WASCHBEHANDELI.NG V
TEGEN ZEER VOOR«A

£

Brlelle: Noordoinde 101:
S.

12219

Bergweg 349n.
12089 13

„T>c

M. H. ROSMOLEN—

Loosdrechtscheweg 44:
H J GOEDEGEBUURE.
Voorburg, Broekslootkade G:
M. J. J. GOEDEGEBUURE.
N. F GOEDEGEBUURE—
„

34

NIEUW ONTVANGEN
EEN KEURCOLLECTIE

OE ROTTERDAMSE SNIJSCHOOL
Opgericht 1920

HELENA KEMP,
ouderdom van 74 jaren.

Wednr, van

Rotterdam

12185

opleiding door wett. bev, leraar N.O.
Cursusgeld billijk en gemakkelijk te
voldoen. 1
FEBRUARI begint de
nieuwe cursus.
Inschrijving vóór 30 Januari.

I
Ook
vlug

eigenschappen van een vulpenhouder hier te vermelden, zou
te veel plaatsruimte vergen. U kunt er
beter een kopen bij ons, dan
ondervindt U het zelf. De
kosten daarvan zijn geen
bezwaar, reeds voor I 3.—
met 14 Kts. gewaarborgd
gouden pen. heeft U een
goede
Alle wereldmerken
hebben we ln voorraad.
Catalogus kosteloos op aanEr
vraag.
mag geruild
worden en naam en datum
graveren wij gratis terwijl
U wacht In

NAAR MAAT
lederen
Koopt
nu.

de
dag worden
duurder.
Maatzaak
levert U
NAAR MAAT, waarvan U COSTIXÜMS
de bèta li n:
kunt regelen, (ook Abonnementen*.
Coupeur bezoekt
U ook bulten de
stad.
Vraagt
Inzage
franco, onder No. 11795stnlenrollectle
Bureau van
dit Blad,

betere

en
Tegenover
nieuwbouw

middenin

Esdcrs.

repareren wij alle merken
en

TYPEN|
talen!
FL. 2,50 li

Atelier voor betere fotografie.
ERASMUSSTR. 3. TEL.
't

Piano's

Erasmucstr.

UI.
Tel.
Anno 1801.

PER

A A N

>1

41GUI

.

f 30.—.
Solide afwerking.

Hcercnrostuums

.

Moderne conpe.

C. FLES-v. d. SROEK

K074.
12166 30

Verbouwingen en Reparatiën
Timmer-, Melsel.

PI
U.
.

II

r—

n U t D

r—

t

Betonwerken
Rouw kundige en Aannemer. Siclienislraat 11c, Rotterdam.
Telcf. 15200

en

11125 12

1)

&

ffl

3

■

•

-

.

.

' •

,

MATHEHESSERLAAN 145
HANDWEG

IS

—

TEI.EF.

55H!)3

BOUWMATERIALEN "SEST
VAX

WAND- EN VLOERTEGELS
Ao. 1838
FABRIEKEN.

lo KLAS

|

hós2

t 18.—.

f 27.-

A. v. WIJNGAARDEN ZONEN

BW

Ti*

OKTHOPAEDISCHE

12192

10927 20

41

MAATSCHOEN MAKER

VOETKUNDIGE
W. LOEVENDIE,
01.1. R
TELEFOON 53321.
SCIIIKn.SINT.EI,

DAM,

REP.-IXR. VOOR ALLE SOORTEN SCHOENWERK.

billijk.

32409 10
12190 -17

IWiE

GOED

TYPT

SLAAGT, LEERT HLS

TYPEÊ3
degelijk,
praktisch
vlot,

ƒ2.50 PER MAAND
NA EXAMEN GRATIS DIPLOMA

iPON T
ESI

x gepast.

STOF

f 20.—
Heerenrcgcn jassen

.

11,

—jk

MEININGER N.V.

Rotterdam, Telefoon 31117.

Alles 2

FotoSCHOTEL
.«HU

BOUCLÉ

.

HEEKENWBNTERJ ASSEN

genre

voorradig een ruime
sorteering NIEUWE en BESPEELDE
plano's, i.ict vakkun
dlge garantie.

3-SOOFDSTEEG S
ROTTERDAM

In verschillende tcleiircn .1
Dninc-sreftcnmontels f 11.75.

COSTCUMS

Steeds

fiot

WINTERMANTELS VAN

;

Hiermede berichten #i| l) het
overlijden van onzen goeden Vader en Oom, den Heer

Zwitsersche

■

12227 23

COUPEURS en
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Van Oosterzeestraat 10a.
De teraardebestelling zal plaats
vinden Dinsdag 23 dezer op de aljemeene
Begraafplaats „Crooswljk". Vertrek an het sterfhuis te
11 uur. Aankomst op de Begraaftegen
halftwaalf.
plaats

■

en

'

Neven

Rotterdam, 20 Januari 1940.

■
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Westersingel
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Tel. 15391.
12170 17

40173 10

Verlenging der leveringstermijnen.
In verband met de winterdrukte worden met ingang van Dinsdag
Januari 1910 de leveringstermijnen voor raclitsoedrrcn, verlengd.
In binnenlandsch verkeer worden deze verdubbeld en in buitenlandse!)
verkeer met 4 dagen verlengd.
De Directie.
Utrecht, 20 Januari 1940.
Nederlandsche Spoorwegen
12173
\

Bestelkantoor voor Rotterdam Zuid: Dreef 103.
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Weer een pak sneeuw.

OUD-ROTTERDAM

En er is nog meer op komst.

Het Gedempte Doel water

Het heeft in den nacht van Zaterdag op zondagmorgen weer flink gesneeuwd. In den afge.
loopen nacht kwamen cr nog een paar centime,
ters bij en zoo Was Rotterdam weer cv ver als
vlak na den grooten sneeuwval van de vorige
week. De straten lagen er weer dik onder. Daarbij kwam, dat de vorst, na gistermiddag licht te
zijn geweest, weer toenam.
De Reinigingsdienstdienst
stond vanmorgen
vroeg dan ook voor een bijna hopelooze taak.
Wat in de laatste dagen met veel moeite was op.
geruimd, lag weer dik onder de sneeuw.
Nog in den loop van den nacht rukten de
strooiploegen uit. Veel heil was hier niet direct
van te wachten, omdat de strenge vorst, die in
den loop van den dag tot zeer streng toenam
om halftwaalf vroor het 14 graden Celsius
de
werking van liet zout belemmerde. Het werd
echter reeds bij voorbaat gestrooid, cmdat het hij
een temperatuurstijging zou kunnen gaan wer.
ken.
Maar ook de gemotoriseerde sneeuwploegen
kwamen in actie, voornamelijk op de hoofdver.
kcerswegen. Niet minder dan 17 ploegen gingen
aan het ruimen. Toch bleek dit aantal nog veel
te gering te zijn. Om bij een sneeuwval als deze
snel te kunnen ruimen, is een dubbel aantal ze.
ker noodig.
Behalve het personeel van den Reinigingsdienst werden nog 200 „uitgevroren" werklieden
van den Gemeentelijke Technische Dienst aan
het werk gezet.
En met ongeveer 70
gehuurde vrachtauto's
werd de geruimde sneeuw naar elders vervoerd.
Zooals gezegd, bij deze temperatuur kan er
niet doeltreffend worden geruimd. De vorst verhindert dit. En als eenmaal de dooi inzet, krijgt
men pas den grootsten last van de sneeuw.
De tram heeft vandaag ook weer hinder van
de sneeuwval ondervonden. De wissels hadden
de speciale aandacht van den technischen dienst.
Wat vertraging en overvolle trams waren echter
niet te voorkomen. De autobussen reden zeer
onregelmatig, wat met den besten wil van de
wereld niet te voorkomen is.
Erg bemoedigend is het weerbericht ook niet.
De wind zal weer wat krimpen, wellicht zelfs
naar het Noordwesten en we krijgen dan een
herhaling van gisteren. Dat wil zeggen sneeuwbui en een tot matig of licht afnemende vorst.
Voorloopig blijft het dus vorst er sneeuw,
en telkens weer nieuwe sneeuw.
De sneeuw en de vorst hehben begrijpelijkerwijs aan de spoorwegen moeilijkheden in den
weg gelegd. Voor wat het personenvervoer betreft, heeft
men gisteren betrekkelijk weinig
hinder ondervonden. De sneeuwval van vanheeft
vanmorgen
nacht
weer wat vertraging te.
weeg gearbcht. De personentreinen ondervonden vanmorgen stagnaties van gemiddeld vijftien minuten, al zijn er ook wel ernstiger Gevallen geweest. De spoorwegen stellen alles in
het werk om vorst ensneeuw te bestrijden. Met
sneeuwploegen word tde baan vrijgehouden
Het goederenvervoer ondervindt nog steeds
veel vertraging. Vooral op de haventerreinen,
waar het gewone verkeer over de spoorrails
gaat, ondervindt men veel last!

Na het uitspreken van het votum

.

Collecte „Pro Juventute."

;

,

DE 100.000.

_

„De Vriendenkring" jubileert

—

...

—
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Immers, hoe duidelijk de oude kaarten ook
met hun fijne teekeningetjes, stadsbeelden in miniatuur, toch geven ze op alle vraV gen, betreffende een situatie, nog geen ant-

ö

x zijn,

X

§

woord.

Zoo was het ook met het vroegere Doelwa-9 ter, of Doelsloot; dat de Doelsloot door midX del van een sluisje, of zooals men dit in dien
$
tijd een „zijl" noemde, met de Delftsche Vaart
wel verondersteld,
5 zou zijn verbonden, werdToen
O maar nimmer bewezen.
men dan ook
X
de planken vloer van de oude sluis en de
X overblijfselen der schutmuren vond, was de
zaak opgelost.

ö

\>

llet was dus vroeger mogelijk om van de
Delftsche Vaart te varen naar de Coolvest.
Natuurlijk slechts met heel kleine bootjes.
In de 16e eeuw was hier alleen nog maar
land en werden de weiden gebruikt voor dï
oefeningen der schutters; ook stonden de la-

daar, op dien uithoek van hei
kenramen
toenmalige Rotterdam.
Op de kaarten van het midden dei 17e
eeuw, komen huizen voor. Dan krijgt het
vaartje ook pas eenige beteekenis als woonbuurt. En dan komt ook de naam Doehvater.
soms DoeLsteeg.
Deze oude bebouwing is al sedert lanc verdwenen, gelijk met het Doelegebouw waar
de „Doelekasteleln" woonde en dat op den
hoek van het Doehvater en de Delftschevaart,
sto i. De naam Haagsche Veer, die nu aan
den wc-stelijken wal van de Delftschevaart
wordt gegeven, is langzamerhand, ontstaan,
omdat de schuiten naar Den Haa~ daar vlak
voor „de Doelen", of zooals men h3t ook wel
noemde het „Coolhuys" vertrokken.
In 1559 is het Doehvater gedempt, mede in
verband met de bebouwing van een stuk
tuin van de toenmalige „Doele" die zich
toen op de plaats aan den Coolvesi bevond,
waar wij haar nu nog kennerEen stuk van den Doeletuin j reeds opgeofferd voor het nieuwe Politiebureau. En het
is nog maar een kwestie van enkele jaren
misschien, en dan zal ook dat, wat de
teokening geeft, van het tooneel zijn verdwenen.

Morgen zal alhier een collecte worden gehouden
ten bate van de Vereeniging „Pro Juventute."

Het oude plan was te royaal opgezet wat aanleg betreft voor de bewoners, die IJselmonde in
hoofdzaak trekt. Dit zijn in de eerste plaats industrie-arbeiders, die in Rotterdam hun werk
De hoofdprijs van ƒ 100.000 der 4S2ste
vinden. Twintig procent der bevolking bestaat
uit deze soort arbeiders en 7 achtsten daarvan
Nederl. Staatsloterij is heden gevallen
werkt in Rotterdam. Maar IJselmonde's bevolop No.:
king bestaat voor 80 procent uit arbeiders en
9G17.
kleine middenstanders met inkomens beneden
ƒ 2COO. De inkomens boven ƒ COOO bedragen maar
één procent van het totaal. Het ligt dus voor de
De ijstoeslagen.
hand, dat bij het nieuwe uitbreidingsplan van
den architect Van der Kloot Meyburg in hoofdDe bevrachtingscommissie alhier heeft heden
gehouden
vrije
zaak is rekening
met
huisjes van de volgende ijstoeslagen vastgesteld: kring 1 t/m.
lage huurklasse. Want het zijn voornamelijk dit 9 alle 70 %. Bovenstaande percentages gelden
soort bewoners, die IJsselmonde in de laatste van het
grondtarief boven de bestaaixle tijdelijtien jaar tot zich trekt.
ke toeslagen.
In het nieuwe plan zijn twee bebouwingskeuIJselmonde,
zen geschapen. De kleinste in West
Wielrijder gevallen.
grenst aan „Vreewijk" en het is de bedoeling,
dat ze daarop aansluit door een ondertunneling
Hedenmiddag kwart over twaalf is de 57-jarige
van den Smeetlandschedijk. De bebouwing moet T. Kentie, wonende Honingerdijk,-op de Gedempdaar een „Vreewijk"-achtig karakter krijgen, ter- te Slaak door de gladheid
met zijn rijwiel gewijl ten behoeve van Rotterdam groote ruimte slipt en gevallen. Met een gekneusd rechterbeen
voor recreatie en sportbeoefening ia gespaard.
werd hij opgenomen in het Ziekenhuis aan den
in
streekplan,
Zulks
verband met het
dat ook in CoolsingeL
'•cit opzicht de intergemeentelijke belangen
behartigt.
centrum,
u Het oude dorp blijft het voornaamste
"doch dit ondergaat een groote uitbreiding. Door
'-de gelegenheid tot bebouwing van het groote gedeelte van 'net z.g. „Zomerland" gaat de/.e dorpskern ook aan Rotterdam grenzen met eenvoudiGisteren heeft de Vereeniging van geaffecteerge. maar zeer ruimopgezette woonwijk.
den van slangenwagen 27 „De Vriendenkring" het
Doch ook tusschen den nieuwe Itijksweg, de 40-jarig bestaan herdacht. In café Bok aan de Aert
Dorpsstraat en den Koninginneweg is ruime onU van
Nesstraat hield het bestuur gistermiddag rewikkelingsmogelijkheid
in een ruim opgezette, ceptie.
•''zeer open woonwijk met parkaanleg en veel
Zittend van links naar rechts: J. Evelingen, se' groen. In dezen hoek is naar een go*d verband
cretaris; M. van Itenswoude, voorzitter en H. van
_tusschen ouden nieuw gezocht en de bedoeling
Galen, commissaris van toezicht.
.'
is het,
dat bouwen buiten deze woonkernen
Staande van links naar rechts: G. Goedkoop,
zooveel mogelijk wordt tegengegaan. De bevolpenningmeester en A. Noordzij, bode.
king van IJselmonde woont nu te veel langs de
dijken als gevolg van de z.g. lintbebouwing.
Slechts het z.g. I.Jselmondsche tuindorp wordt
oo£ eenigszins uitgebreid.
De hoofdbedoeling van liet nieuwe plan is het
~~Bcheppen van een aangename woongemcente met
ecu zooveel mogelijk zelfstandig eigen leven-en
Dat daardoor allerlei oude bebouwing moet verdwijnen, althans op den duur, spreekt vanzelf.
In de eerste plaats geldt dit voor de omgeving van
den Dordtschestraatweg. Verder voor de bestaande bebouwing op het smalle pad tusschen den
Oostpolderscnedijk en den Beneden-rijweg. Daar- naast moet
gelijk gezegd
voorkomen wor- den dat nieuwe bouw op niet gewenschte plaatsen
"verrijst. Voor de opruiming van oude huizen zal
. IJselmonde zich op den duur eenige offers
moeten
getroosten, doch omdat het hier meest objecten
van geringe waarde betreft, waarvan er verscheidene op de nominatie staan om te worden onbewoonbaar verklaard, is dit geen onoverkomelijk
bezwaar op den duur.
Overigens laat IJselmonde straataanleg, enz.
aan de particuliere ondernemers over.zoodat het
risico voor de gemeente zeer gering blijft. In verband met de aan tel eggen rioleerlng komt er *n
hei centrum van het dorpsgebied een inrichting
voor biologische zuivering. Het geheele plan is
zeer zorgvuldig bestudeerd en. zooals in den aanhef gezegd, verwacht men te IJselmonde, dat het
eer zal zijn volgebouwd dan in de 30 jaar. die er
■ theoretisch voor ondersteld zijn. Dat zulks onder
de huidige omstandigheden een vrij speculatieve
opvatting is, ligt voor de hand, al zijn er thans
reeds bouwplannen in wording!
•

Toen enkele jaren geleden het Oude Politiebureau voorheen „Paleis van Justitie", werd
X gesloopt, en de fundeeringen voor het tegenO woordige gebouwencomplex moesten worden
x gelegd, werd er ook even een tip van den
X sluier, die het verleden bedekt, opgelicht.
O

MEER SNEEUW- DAN
IJS-ZONDAG.

Ge zucht: 'k Heb alles geprobeerd.
Maar hebt ge Kleintjes" geadverteerd?
„

Ditmaal weer geen ijs-, maar nu een sneeuwZondag. Voor de schaatsenrijders beteekende de
nieuw e sneeuw een nieuwe teleurstelling, al kon
er dan hier en daar op een eenigszins geïmproviseerde baan nog wel worden gereden. Op de Bergsche Plassen krasten en zwoegden de doorgewinRijwieldiefstal.
terde liefhebbers en ook op den Kralingscheplas
was het vooral in de middaguren zelfs druk. De
Ten nadeele van den heer G. D. J„ woonachtig
tenten stonden er en de Zuid Hollandsche IJsbond
aan de Erasmussingel, is voor diens woning een
had met zijn sneeuwploeg Zaterdag behoorlijk succes geboekt. Er liep een baan onder den zuidwai damesrijwiel ontvreemd.
De politie heeft een onderzoek 'ingesteld.
en één langs de molens. Maar mooi was het ijs
niet. Het animeerde niet en mede door den vrij
scherpen noordenwind bleef de ijspret hoofdzakeVerpachting terrein aan de Lage Limiet.
lijk beperkt tot de baan langs de Piaslaan. De singels waren onbegaanbaar en ook van tochten maB. en \V. schrijven aan den Gemeenteraad,, dat
ken kon niets komen. Wel was er Zaterdag een
op 23 December 1939 geeindigd is het contract
auto met de sneeuwploeg er achter op weg gegaan naar Gouda, doch de nieuwe sneeuw maakte tot verpachting van een terrein aan de Lage Limiet aan M Kapteyn te Hillegersberg.
veel van dezen arbeid weer ongedaan.
Gedurende 1940 wenscht deze den grond onder
Neen, de schaatsenrijders moesten het zoeken
op de ondergeloopen tennisbanen en de clubs, die dezelfde voorwaarden weder om te gebruiken.
in deze dagen goede zaken maken en voor allerlei
Het verpachten gaf in het afgeloopen jaar geen
aanleiding tot klachten. B. en W. stellen aan den
attracties zorgen, zooals b.v. de Nenijtobaan, waar
vanavond een gecostumeerd ijsfeest wordt gehouGemeenteraad voor, om aan M. Kapteyn gedurenden. En zooals het zich laat aanzien, zal hierin de het tijdvak 1 Maart—25 December 1940 den
grond wederom te verpachten.
wel niet spoedig verandering komen. Aan opruiming van de sneeuw over groote afstanden kan
niet worden gedacht en nu de winter zoo lang
duurt, moet de Z.H. Ijsbond ook wat zuiniger met
zijn geld omgaan.
Voor menschen met wat meer fantasie was het
echter toch nog een mooie sportdag. In het Park
b.v. zag men menschen met ski'S* en sleden. Bij
en op de Plassen reden auto's met een stuk of
IJS EN SNEEUW.
tien eenpersoons-sleden achter zich; op den KraHoewel de naaste omgeving van Hillegersberg
lingscheplas werd zelfs het skijöring beoefend en
veel van een poolstreek heeft, schrikte dat toch de
dan waren er de tallooze kinderen, die zich vermaakten in het sneeuw-buitelen en er niet genoeg echte schaatsenrijders niet af, om er met de voetijzers op uit te trekken.
van schenen te kunnen krijgen.
Hun aantal was, vooral Zaterdagmiddag, groot
En nu maar wachten op den vierden ys-Zondag.
De Plassen, singels en vaarten waren goed bevolkt
en de banen van de IJsclub „Lommerrijk" waren
vooral gezocht, blijk" ide uit het feit, dat daar ongeveer 1000 bezoekers zijn geweest.
De besturen laten niet na. om het mogelijke te
doen, om de ijsliefhebbers terwille te zijn. Als dc
vorst aanhoudt, zijn de banen van de ijsclubs spoedig weer in een idealen toestand.
De Hillegersbergsche IJsclub zag er Zaterdagmiddag geen heil in, haar banen open te stellen.
Gisteren echter Is er aanvankelijk op bescheiden
voet baan geveegd, hetwelk door de schaatsenrijders daarna op grootere schaal is voortgezet, waarna er een vrij druk bezoek is gevolgd. Mocht het
bestuur heden niet officieel openen,
dan zal de
eigenaar van het Plaswijck-paviljoen zorg dragen,
dat er behoorlijk is geveegd, terwijl tevens de baTien vanavond op bescheiden wijze verlicht zullen
zijn.
Te Terbregge is Zaterdagmiddag 1.1. een wedstrijd per schaats aohter kinderwagens georganiseerd. Daarvoor bestond vooi belangstelling. Het
was een zeer vermakelijk gezicht om dc deelnemers aan den wedstrijd bezig te zien. Er zijn
vier prijzen verreden, waarvan de eerste is toegekend aan W. van Tilburg Wz„ de tweede aan
Ch. Hatenboer, de derde aan W. Looye Jr. en de
vierde aan L. Hoppezak. De banen van deze club
zijn in goede conditie en zullen hedenavond worden verlicht.
Een ouderu etsohe ijszondag is het gisteren niet
geworden. Do dooi en vooral de sneeuw daarna
hebben in het algemeen den toestand van het ijs
belangrijk verminderd. Tooh waren de banen
van Lomn-errijk. die zonder betaling toegankelijk wa 3n, zeer druk bezocht.
De werkzaamheden om rljpaden en trottoirs begaanbaar te maken, worden door den dienst van
openbare werken met kracht voortgezet.

SCHIEBROEK.

HILLEGERSBERG.

I

Het gemeentebestuur van IJselmonde
heeft
-gToote verwachtingen van het zoo pas door den
Raad aangenomen nieuwe uitbreidingsplan, dat
in zijn vollen omvang ruimte schept voor een
6000-tal woningen, doch voorloopig berekend is
op bouw-gelegenheid voor 2900 stuks, d.i. bijna de
helft.
In het vorige jaar werden in deze randgemeenten meer dan 100 nieuwe woningen voltooid. Wat
bij een inwonertal van 8316 stellig niet gering is.
Temeer niet, omdat bij het ontbreken van een
geschikt uitbreidingsplan de mogelijkheden voor
woningbouw zeer beperkt bleven.

'

:

.

Het nieuwe uitbreidingsplan.

en den

zegen, liet de nieuwe leeraar zijn Gemeente yin.
gen Ps. 87 vers 1 en las vervolgens de artikelen
des geloofs, wat door de Gemeente werd beant-

—

Rotterdam en IJselmonde.

INTREDE DS. J. B. VOGELAAR.
Het was Zondag voor de Geref. Gemeente te
Terbregge een gewichtige dag. Des aronds heeft
ds. J. B. Vogelaar, overgekomen uit Scharenen
daarmede
de
dijke, zijn intrede gedaan
vacature, ontstaan door het vertrek van ds. L. J.
Allaart vervuld. Des morgens was hij in zijn
dienstwerk bevestigd door zijn broeder ds. A. J.
W. Vogelaar, van Lemelerveld.
Des avonds was het bedehuis, niettegenstaande
den sneeuwval en de bijna onbegaanbare wegen
Aanwezig
naar en door Terbregge. zeer vol.
waren o.m. vertegenwoordigers van het kerkver.
band. afgevaardigden van kerkbesturen uit de
omgeving, afgevaardigden van de Classis, collega's,
alsmede de burgemeester, de heer F, H van Kempen.

—

'Het een melkiuagen door de sneeuw sjouwen valt
niet mee, voor den baas niet cn voor den honi
niet. Dat bedacht de melkboer Muyt van de
Kootsche Kade te Hillegersberg ook, en in plaats
van zijn trouwen trekhond onder den wagen te
spannen, improviseerde
hij een handige sle°.,
laadde zijn koopwaar erop cn ging er met zijn
viervoeter samen op uit, beiden in hun schik
met deze oplossing. En hun klanten, die bijtijds
van melk worden voorzien, niet minder.

22 JANUARI 1940

woord met het zingen van Ps. 71 vers 10 „Mijn
hart zal steeds op U vertrouwen", en hij ging
voor in gebed.
Vervolgens koos hij tot tekst Korinthe 1 vers
1 tot 3.
Nadat nog was gezongen van Ps. 119 de verzen
3, 25 en 65. constateerde spr., dat deze samenkomst voor hem en de Gemeente van zeer groote
beteeken is is. Er was reeds zekere band. toen
hij het beroep aannam, doch door de bevestiging
en Intrede nu gaat die band een directer karakter dragen. Nu sta ik hier. zei spr., als uw herder
en leeraar. om het werk onder u aan te vangen
en zoo behooren wij nu ten volle bij elkaar en
zijn wij met elkander verbonden.
Spreker wenschte dat door zijn arbeid en zijn
samenwoning de verbondenheid steeds sterker
zal worden. Als wij daarbij God den Heere in
deze dingen ontmoeten en dezen dag zien en
beleven, dan zal het goed zijn. Dan hebben wij
elkander reeds gevonden aan de voeten van
onzen Heiland en Koning. Die onze wegen samenbracht.
In den tekst wordt gesproken van geroepen
zijn, doch Hjj Die roept is getrouw. Spreker
werkte hierna zijn tekstwoorden nader uit en
sprak over de kracht, de troost en de vrucht
van Gods roeping.
Nadat de Gemeente gezongen had Ps. 125 ae
verzen 1 en 2, hield de nieuwe leeraar de gebruikelijke toespraken. Het eerst richtte spr.
zich tot de Gemeente en dankte voor de hartelijkheid, waarmede hij ontvangen is.
Vervolgens richtte hij zich tot den Kerkeraad.
met wien hij op de meest prettige wijze hoopt te
werken. Daarna richtte hij zioh tot de jeugd, catechisanten. afgevaardigden van de Classis en
afgevaardigden van naburige kerken. Hij dankte
ds. D. K. WieKnga uit Capelle a.d. IJssel voor
diens arbeid tijdens de vacature-ds. G. R. Kuiper
uit Kralingen voor diens trouwen arbeid als consulent. ds. H. den Boeft, die niet aanwezig kan zijn
en den burgemeester voor zijn aanwezigheid. Ook
dankte hij zijn broeder voor de wijze waarop hij
hem des morgens had willen bevestigen.
De heer H. C. van Y peren sprak namens
den Kerkeraad ds. Vogelaar toe en
vertolkte de
groote vreugde, die :n de Gemeente heerscht. nu
het vacante ambt weer is bezet De Heere heeft
ons groote gocdhed getoond. Was aanvankelijk
alles donker en de leege plaats met zo'-g tegemoet
gezien. God
heeft al onze zorg beschaamd. Spr.
liet de Gemeente zingen Ps. 103 vers 1. Loof loof
mijn ziel den Heer met alle krachten.
Ds. Wie 11 ng a sprak namens de collega's
van naburige gemeenten. D s. Kuiper sprak als
oud-consulent en wees in het kort op dc moeilijkheden, die er zijn geweest. Over het
verleden
wordt nu niet meer gesproken. God heeft voor
alles gezorgd.
Ds. Vogelaar dankte voor de hartelijke
woorden en ging voor in dankgebed.
Nadat de Gemeente nog gezongen had Ps. 33
vers 11, ~Laat ons alom Zijn lof ontvouwen", legde de nieuwe leeraar voor het eerst den zegen op
de Gemeente.
Gevonden voorwerpen.

Aan het Politiebureau aan den Straatweg, alhier kunnen de navolgende gevonden voorwerpen afgehaald worden: een portem. met inhoud,
een heerenhandschoen, een bruine ceintuur, een
overjas, een mes in houder.
Bij vinders kunnen afgehaald worden. Een
rijksdaalder bij Bruzink, Juliana van Stolberglaan Sla: een kinderpantoffel bij Hev, Rozenlaan
No. 10; een dameshandschoen bij Vermeer, Linker Rottekade 118; een schooltasch bij Geleynse,
Juliana van Stolberglaan S0; een fokhond bij
Arends, Berglustlaan 15; een oud heerenrijwiel
Van Zwijnenburg, Asterstraat 2; een paar heerenhandschoenen bij C. van Bree, Linker Rottekade
35; een doos vet bij Hoekstra, Dahliastr. 31: een
vulpen bij Veroord. Berglustlaan 20; een dameshandschoen bij v. d. Heyden, le Pijnackerstraat
Rotterdam;
25.
een
tasch
met schoenen bij Snijders,
Lischbloemstraat 89; een
Ramaer,
kompas
bij
Kleiweg
23: levensmiddelenkaart,
Kok, Korenbloemstraat 9b;
bruine astrakan heerenhandschoen, J. van Driel,
Adelaarstraat 4, R'dam; een paar lage zwarte
schoenen bij Kuvpers. Bloklandstraat 40a: een
vulpenhouder bij C. v. d. Griendt, Berglustlaan
55; een rood bruine das bij Hollaard, Kerst. v. d.
Bergelaan IG2; een armbandhorloge bij Dijkstra,
Voorde 136, Tuindorp, Vreewijk; portemonnaie
bij Davis, Balsemijnstraat 37a; een vulpen, merk
Moor, v. Kampen. Benthuizerstraat 117, R'dam.
Salarissen nan het gemeentepersoneel.

Aan de hand van de zoo juist verschenen gemeentebegrooting 1940 is na te gaan het bedrag,
dat een gemeente als Hillegersberg zoo jaarlijks
aan salarissen moet betalen.
Hierop komt voor voor het personeel van de
Secretarie en Gemeente-ontvanger een bedrag
van ƒ55.714.24 Het politiepersoneel vraagt van
de gemeente aan salaris ƒ 47.336.'10; het onderwijzend personeel aan de Openbare Lagere Scholen
de
ƒ 54.611.50; aan kweekelingcn met acten is
bezoldiging slechts ƒ 1260; voor het vakonderwijs
aan de U.L 0.-scholen ƒ1.371.17; voor het salaris voor het personeel aan het Openbaar Uitgebreid Lager Onderwijs ƒ 29.885.08. Het personeel
van het bureau voor Sociale Zaken vraagt aan
salaris voor dit komende jaar ƒ 15.470. De ambtenaren van den technischen dienst ƒ 37.417.42;
de werklieden aan Openbare Werken ƒ 64.846.52
en het personeel van den Reinigingsdienst
ƒ25.213.24. terwijl voor
het personeel van de
dit komende beTechnische Bedrijven voor
grootingsjaar een bedrag van ƒ 21.993.85 noodig
zal zijn.
De salarissen van het onderwijzend personeel
van de bijzondere scholen komt op de begroeting niet voor.
Zoo zal de gemeente Hillegersberg voor het jaar
1910 aan salarissen hebben te betalen, het onderwijzend personeel niet meegerekend, een totaal
bedrag van ƒ 269.251.67.
Burgelijke Stand.
Geboren: Marijke, D. van A. C. Overgaauw en

M. W. E. Luca; Andreas Bernardus Franciscus,
Z. van W. J. Suyker en M. P. Machielse.
o\«rieden: Cornelis van der Cingel, 73 jr.,
echtgenoot van H. E. Ottevanger; Maria van der
Kraan. 69 jr.. echtgenoot® van A. Kley.
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GEVRAAGD:

wee.

PERSONEEL
Vrouwelijk

PEFSTERS.

~~

_

\

'

\

Israölletlsche
Dame
Nettspoedigst
DIENSTBODE
LP 1. d. HL'ISH.,
gevraagd voor dag en
nacht, v.g.g v, BeukeUv g.g v. Adres
Gla,
Ecndraclusstraat
dijk 13a. Benedenhuis,
benedenhuis.
Tel. 31004.
Voor direct gevrnacd
Net handig
vraagt

HL

Intern,

NETTE WERKSTER
voor Zaterdags. Aan95a,
melden Dorpsstraat
Hlllegersberg,

GEVRAAGD:

16 jr.. v.gr.
±
g.v , ln kl. gezin voor
halve dagen. Goudschcsingel
59a,
onderste
elee. Schel.

net Meisje,

Aankomende

VERKOOPSTER,
Parlumerle-branche. m.
h. vak goed bekend,
Br No. A 1891
vg g
Hulpbur N. Binnenweg
No. 284b.
\

Gevraagd nette
DAGDIEXSTBODE,

voor

heele dagen

Aanmelden na 7 uur:
■Mevr v. d. WILT, Berg-

slngel

121 b.

KAPSTER

gevraagd, met geheele
vak
bekend.
Malson
EDENS.
Rodenrljschelaan &4

NET MEISJE

NET MEISJE
wenscht betr. In klein
rustig Gezin, extern, v.
g.g.v. Br. VROEGINDEWEY. N. Haven 13a.

der
Wegens ziekte
tegenwoordige
vraagt
Mevr. B. KNOL. Maurlts
weg 9 voor direct een
flinke Dienstbode v. d.
en n , liefst bekend m.
koken, niet beneden 20
Inar. KI. Ge?.., goede behandeling en veel vrijAanm. hedenavond na
8 utir.
Gevraagd
NET DAGMEISJE,
P.G., ca. 17 Jaar. v.g.
g.v., zelfst k. w. Mevr.
v
AelLEEUWEN'.
brechiskade 117a.

NET MEISJE
voor halve dagen gevraagd direct, niet voor
den

Winkel.

Zondags

vrij- J. BOEKI, Gedempte Slaak 68.

WERKSTER

gevraagd voor de gehecle week.
v.g g.v. Ka.
MEYER & BLESSING,
Noorrlblaak 67.
B. Z.

een

A.:

Kindermeisje, ook
genegen hulsh. bezigh.

te verrichten, bijna 17
Jaar, v.g.g.v. Br No.
Hlile734. Bur. R.N.,
vllet 7.

MEISJE

gevraagd, halve of heele
dagen, klein Gezin. Gordelweg 227. bU Statenweg, Blijdorp.

KLEERMAKERIJ.
Mach.stik*
Gevraagd
en Handwerksters
voor Grootwerk. Delftschestraat 17.

sters

B. Z. A.:

net Dagmeisje. v.g.g.v..
kunnende koken, liefst
7,
R'dam-Zuid
Br.
Bockhandel Brievenbus.
St. Andriesstraat 49.

JONG MEISJE

voor lichte
gevraagd
magazijnwerkzaamheden. strijken en naaien.
Loon
/4. FLORANA.
Stationsweg 29c.
In klein Gezin
NET MEISJE
gevraagd. z.st. kunn.
werken, niet hen. 18 j.,
B—s uur. LANGELAAR
Binnenweg 32.

GEVRAAGD:

•

■

11.11. KAI'PEKS.

GEVRAAGD:

flink"

Nette

gevr. voor Atellcr-werkzanmheden. NV. Mode-

„Centra", Leldsche-

Ind,

GEVRAAGD:

Jongen.

een nette

WasscherU

DIDDEN,

Hudsonstr. 157. Na li uur
Schicdamschcwcg 465.

SLAG EU.

2a. Rotterdam.

veer

In de Wasscherlj.

Hulp

LEERJONGEN

Zoo spuedlg mogelijk

A. J.

v. KLEF.FF, Benthulzerstraat 78

SLAGERSLEERLING
gevraagd. A. PIJL. Sint
Andrlesstraat 14.

nette Slagersjongen ge-

vraagd. lli—2o J. SLOOF
Terbregscheweg 28. Tel.
50432, Hlllegersberg.

een

Fa. UOTH vrn-v't

FLINKEN JONGEN

voor

Magazijn- en Expeleeftijd pl m.
KLEERMAKF.RSAanmelden
17
jaar.
Jongen gevraagd, eenigs Dinsdagmorgen 10 uur.
het
vak
bekend
8.
Zijl
zins met
LusthofVRIES,
W. DE
ditiewerk,

straat HGa.

FLINKE JONGEN

gevraagd, goed kunnende Carrier rijden. 16 Jl
17 J. Strevelsweg 121,

7

uur. Mevr. MENKO,

Schleweg 15 ben., b/d.
Heulbrug.

GEVRAAGD:
nette

flinke
jonge
Werkster.
Donderdags

B—s uur. BOUWMAN,
Hoevestraat 5.

PERSONEEL
Mannelijk
JONGENS-ZONDER.

werk! Geeft de straat
Je geen plezier? Zoekt
bij ons Je vertier. Clubhuls ~De Arend", Po'slandstraat 13.

PICCOLO
gevraagd voor den vervan chocolade. Ijs
enz. Aanm. Buffet Are-

koop

na,
W. Kruiskade 26,
7 1/2—B 1/2 's avonds.

LE-

Aank.

nette

een

gevraagd met het vak
Jongen, liefst met \nk
v g.g.v. Br. Bur.
hekend. Zaagmolendrift bekend,
■No. L 4913.
No. 7
voor terGevraagd
H.H. KAPPERS!!!
1 nette
Gevraagd een aank. stond

kunnende

Bediende,

scheren. J. v. d. HOVEN'. Bergweg 224.
Gevraagd

FIETSJONGEN,
van getuigen voorzien.
ƒ6

week.

per

Gebr.

SPANJHRSBERO, Groo
te Kerkplein 56, Rotterdam.

J.STE BEDIENDE

mnl., voor lichte Kantoorv. erkzaamhederv Br.

in Banketbak-

Gevr.

kerij als hulp voor de
Bur. No. P 8997.
Zaterdag nette
B. Z. A.:
FIETSJONGEN.
net gch. Persoon voor Aanmelden na 6 uur.
de morgenuren, onverA.
KUIJLENBURG,
schillig wat voor werk.
170.
Br. No. 753, Bur. R N , Goudscheweg
Hlilcvllet 7.
JONGEN
Direct

NETTE

gevraagd

gevraagd

voor

Flets-

en

Wlnkelwerk, ong. 15 Jr.
NETTE JONGEN.
BART
Bockhandel
SMOI'TER's FruithanNoordsingel
del OudedlJk 3. nabij QUISPEL,
62.

Kortekade, Krallngen.

No.

torpedo- i-:.v

bomvrij::

r-

GEVRAAGD:

we

|

0

9

c

odAJZtX&rtils. lm doxz
cc-uca/rtf, btcmqt koopjes
'uutt s£cul''en kmd.
Cg/n

|

5
1

o

I

1
Bakkersfoaifwas

v. Bakkerij en straat,
(zonder goede getuigen
voor onnoodig te
Voetverv.ore'ne. verwijren).
Aanvangsalaris
bederen van Wratten
f 15.—
Br fr., onder
handeling Wintervoeten No. 12201, Bur. v.d. BI
Kmk'-.de 140. Telef.
13411. Spreekuur I—6.
BR Al NIUS,

Inrichting

Snceinnl

solllclteo-1

Viscbt per „Kleintje", hebt geen angst,
geven goede vangstl

pan'- •
hangen

en vakkundig benaar M. DE

Kruidenierswin-

Jaar.
voor Flets- en Winkclwerk J. DROPPERT
Jr Zoir.c-rhofstraa' 33.

een

SLAGERS-H ILFW.,

liong
prima
kracht,
Loon. ISRAI-LS. Ie Middellandstraat CS.

\AGD:

GE\ It

bil de Coiip. Winkel ver.
nette
„Samenwerking"
■longen, goed kunnende
fietsen. pf.m. 15 Jr. Stiel
tjespleln 4.
Eenlge

NETTE JONGENS
gevraagd, leeftijd 115
15 Jaar. Noorderhaven-

kade 28.

PLAATSING
gezocht als Filiaalhouder of mogelijk Comc\enpagnonschap,
tueel
Buitenland Prima referentiën. RijbeBr.
Bureau
wijs.
No. L 4914.

GEVRAAGD:

voor

direct

Banketbakkcrsleerling.
Aanmelden
I)E
KONING, Havenstraat 302.

Flctsjongen.
5 I 5 p\v.

124.

CrooswlJk-

gevraagd voor rllrect.
als noodhulp. 1 50 per
dag. Aanmelden: KleerValet",
makerij
„My
Passagij sa. R'dnm.

12 GI.D. P. WF.EK,

beChauffeur b.za..
kend Expeditie en Goederenvervoer. Br. Bur.
No. I. 4939.

NÉTTE JONGEN

gevraagd voor Flets- en
Loon ƒ6.
H. L. WOLDERS. Krui-

Wlnkelwerk
denier,

Schiekade

Ca.

KAPPERS.

Tegen 5 Febr. gevr.
net'e Bediende en aank.
Halfwas of Halfwas A.
v.

(1.

HORST. Schled.-

dllk 103. Na

»

B. Z. A-:
een net Persoon, v.g.g.
v., voor Portiei of Incasseeren. G. ZAAYER,
Florastraat 22b.
Flinke handige

FIKTS.IONGEN

van

16
vraagd.

a 17 Jaar geBloemenmnga-

BOURGUIGNON.

zUn

Witte de Withstraat 37.
I!. Z. A.:
aank. elec. Lasser. DiBr,
Bureau
ploma B
No. L 4926.

Hypotheken en
Geldleeningen

VRIJE TOEGANG
122-17

Voor terstond

30

gevraagd

nette PJaksters en Vouwsters
Aanmelden tot G uur, Stoomwasschcrij MERKS,
Heemraadsstraat 58, na 6 uur Ruilstraat 65.
1224 S 10

STOFZUlGER-

Voor

reparatie-inrichting
DERKSF.N, Zljdewlidestraat 121. Tel. 33993
Reparatie aan alle merken. wikkelen enz. onder
Onderdeden
garantie
alle merken.

werken voor winkcllnstallaties en vltrlnebouw
en dusdanig hierin
werkzaam zijn
geweest,
komen in aanmerking. Brieven met verl. salaris
Lelt. S 68, Ad\ -Bur. GEBR. GEVERS.
W ijnhaven 42.
12203 16

BEHANGSEL

Incasseerder gevraagd

behangen
en vakkundig
naar F HUNTENBURG

2 Fauteuils

4

is

Tijdens het koude jaargetijde
worden onze slagerswinkels Gotidsclieweg,
Binnenweg, W. Kruiskade, 's avonds 7 uur
gesloten, 's Zaterdags 0 uur. n
BVp.wiCK
12202 14

het Telefoonvoor het

nummer

directe Indiensttreding
BEKWAAM KOPERWERKER
gevraagd. Alleen zij. die bekend zijn in metaal-

Voor

opgeven van een

„KLEINTJE"
N.V. Adv.-Bur. C. W. BETCKE
beursplein 14.
\
t

Solide Meubelen
en ra ooft- Tapijten, Kapokmatrassen enz.
leveren wij uit voorraad tegen de oude,
bekende lage prijzen.

A.v.d. MIJN & Co.
(

Eendrnclitsetraat 8,
Kre.vinborg.
naast
Betaling desgew. te regelen.

12175 -'1

u 129b.

BROODBEZORGER

gevraagd voor hal*'? 'lagen. goed kunnende rekenen en verknopen. Br
Bur. No P SBIO

J.STF. BEDIENDE

bij

OVERTREKKEN.

150X200 cm ƒ 5 25. pr.
Nieuwe
Dewatten,
witte
kens.
wolvulƒ 9.20,
geen
llntr
Deken-overtrek
Satinet.

kerll.

Snellemanstraat

Telef

S 7.

40051.

Tel. 43496.

i

\-

"

J

1

""

"■

- ' 'jc'

1

12204

143

DIERENVRIENDEN

gratis advies, ARNOLD
v.
d. LEE. Pilnackerplein 14. scheren, Bewaarplaats, Katers castreeren / 0.7.".. Speciale
zachte behandeling Desgewen seht thuis

BELASTINGZAKEN,
moeiBoekhoudingen.
lilkheden financieel gebied, controles, BalanVertrouwenszasen,
R. HEYNE. oudken.
lioofd-RlJksaccountant. Dlpl. Ned. Instituut van Accountants.

Havenzlehtstraat

11.

Telcf.

No. 3-12-13.

en zonder borg.
Eersto
Rotterdamsche
opgericht
Hulpbank,
1908, Boschjo 14a. Rotterilam Tel. 57074.
met

GELD.

zonder

SCHIEDAM
VRI J

BOVENHUIS

Oldenbarneveltstr. 19a.

te huur. Singel 43. 2
Kamers ensuite, Zijkamer, Keuken, boven p.3
Slaapkamers i 6.50
w. Sleutel no. 57. BeMathenesscrvragen
weg 27. Tel. 30388.

Eigen

DIVERSEN

Ambten.,

borg,

Part.

ook

met borg.

Ie
13. Den

v.

d. Boschslr.
Postz.
v. antw.
uur uitsl. inL: v.

Haag.

18—21

Ondernemers
RADIO DEFECT?

Tel. 34296. Radlo-Technlschc Dienst v. SANTEN', Tiendstraat 53a.
einde Kruiskade. Reparatie alle r.-.orken Europeesche -n Amc-ikaansche toestellen.

VERHUIZINGEN
SMIT
Onze

Zwaanshals

goedkoopste

286

ver-

hulsinrichtlng. Let op:
Zwaanshals. Bijkantoor
6. bij
Noordmolenstraat
Tel,
Noordpleln.

43484.

Maak uw Kamer toch
gezelliger, laat uw Meubelen

REPAREEREN,

stoffeeren: JACO3 DE
HEER en Zn.. Taandersstraat 103. Telef.
32955, D:skundlgc voorllchtlng.

terstond gevraagd voor
loopen schrijfwerk, PLAS!IEKAVERKEN
leeftlld IC )"ar. salaris
trappenhui/ 4
per week. Br. Bur. v. theaters,
zen, moderi.e uitvoering,
No. P 8793.
nieuwste stalen. vrUblijvend prijsopgaaf, conEen nette
curreerendste
prijzen,
FIETS JONGEN
d. REIJDEN.
Blokln Comestlbleszaak. Aan v.
land;: r. 174. Tel. 4G693.
te melden Scheepstlmmcrmanslaan 12.

H.H. KLEERMAK.
B.za. Halfwas voor
Maatrrootwerk. L. v. d.
LAND.
Adamshofstraat
No. 106a.

Tel;

O.z.

Dekens

Rotterdam-W.,

VOORSCHOTTEN

N'.V. Voorschotbank.

fIEVRAAGD:

scheweg

PLASWIJCF

VRIJE TOEGANG

MAN. Noordmolenstraat
46. Huiseigenaren korting Groote sorteering.
Vraagt Staalboeken. TeIe foon 4407 L

Sctilekade

dienstplicht GARAGEJONGEN
Wegens
Aanme!den
\an den tegenwoordige gevraagd.
64,
St.
Laurensstraat
gevraagd, leeftijd IC— tusschcn 10—12 uur.

Gevraagd

voor

VOOR BEHANGSEL-

Horoscoop.
Gratis
lingerstraat
88b,

FLINKE JONGEN
17

IJSBANEN

schitterende banen, 's avonds verlicht. Te bereiken met lijn 10 en 51
halte „PlaswJJck".

Helderziende,
Belgisch
ziet alles uit aangeboren gave Te spreken
u.
Consult
50 ct.
2—lo

„Kleintjes"

kel

co et

MEVR. BAKHUIZEN,

FIETS JONGEN

een Slagersjongen of
Fletsjoneen. ROOS, Soetendaalschewcg 37,

|

Dp Rotterdamsche
VULPEN DOKTER!!!
Alléén gevestigd Nieu-

overtrekken
Stoelen
I 7.50;
Veeren-, Kapokbedrlen 3-Jeellg maken
ƒ 4.50
BeddenmakerlJCrispljnStoffeerderil.
laan 74. Zomerhofstr. 7.

MEUBELMAKERS.

JONGEN

ten ' O.GO p. 50; OudHollandseho Circulaires
't
en Verlovingskaarten
goedkoopste: Drukkerij
KRIEN'S, BoekJ. L
handel Gedempte Slaak
03, Telef. 55524. bij Molen Oostpleln.

Bedden.

leerling gevraagd, Br.
No. A 18S4 Hulpbur. N.
binnenweg 284b.
~

gevraagd. / 5 per week.
Aanmelden: v. d. WEL.
Voordmolenstraat
33,
Groentenwlnkel,
Telef.
No. 43355.

dagelijks. Consult
gulden.

cn 1

dienst.
hi av elijkskaalT"

staalboeken.
MEUBELEN REP.

j :>

17.

Kunst-

Ged. Slaak 19—21. Jondirect. Loon f 15— p.w. Uitvoerige brieven
ker Fran--tr?at 31. Bin- voor
No. B 617, Hulpbur Zaagmolenstraat 47.
Bever',andnenweg 90
12216 10
188 Vraagt
schelaan

MIJNENGEVAAR!

GF.EX

of
LoopLoon / 4
Apotheek

B. Z. A.:

SpScgoinisscrkadc

Koeft duidelijk a(j vl '
in toekomst, liefde, h
welükszakcn. Spreekuuru

zeker! ngsuerk enz. Billijke tarieven. ..My Valet". Passage sa. Telef.
57100.
Gratis' Bestel-

RWW.HERSTELLER

Gevraagd

Fei.lenoord.
flinke
Dagdienstbode,
boven 18 jaar. v.g.g.v.
Zondags vrij. Aanm na

door bekwame

H.H. KAPPERS!!!

hoog Loon SlagerU
ZER. Klpstraat 63.

Nette flinke

GEVRAAGD:

MEVR. DIKCKX,

behandelt Foto's, Voorwerpen. Consul: 12—10
uur. i,O rent. Psychometrische Seance Dinsdagmiddag 2 uur en Zondagavond R uur. Vinkenslraat 17.

stoppcuscs:
Winkelhaken, Brandschade. Ver-

voor Carrier gevraagd. Schuldbekentenissen.
Zich
aan te melden Adviezen
VAN
/ 1Ach>1ENGELKAMP,
DRIFL.
Bocze'nslngel
terklooster 105.
No. 100. Gev. 1925.

f'lnk"

Gevraagd

DIENSTBODE

Hendrikkade 19II

MEJ. VAN LOON
Sncllinck-

Rotterdam.
Alle
aangelegenliec.cn
10—12.30, 13.30 tot 22.
Speciaal Adres moeilijke
gevallen,
Voorwerpen.
Foto's.

\GE

SLAGERSJONGEN.

B. Z. A.:
net Dagmeisje. 22 J.
Liefst R.
Zuid. PG.
lste Balsemienstraat 15
E. v. PUTTEN.

GROENEWEGEN.

naar

33,

ïtot-

STOPI'

NOT \RISZAKEN.

Statlonssingel 13b,

Prins

erhulsd

straat

nieuw,
als
stoomen
/ 2.25.
koeren
/12 50.
Stoppage, vermaken. Reparatie-Inrichting
„My
Valct". Passago óa.
terdam. Tel. No. "i7lOO.

COUPEUR.

net Meisje boven 17 J..
v.d.e.n Mevr. v. GEEL,

C.

11Gb.

straat

Costuum

M. DEPRé,
\

1 9 4q

ONTVLEKKEN 1.25.

gevraagd. Garage Nieuw
W'alcnburWalenburg.
gerweg 87—107.

TERSTOND GEVR.:

b.z.a . Maand., Wocnsd ,
Vrljd , Zat., voor heele
of halve dagen. Br. Mej

reeren.

SÉANCE
Dinsdag 2.15. 8.15: Donderdag 2.15, 8.15. Toto's,
Voorwerpen. Privé 10—
Helderziend
/ 0.50.
10
Medium A. v. ARENTHALS,
Hugo de Groot-

&

Atelier
op
luxe
Lederwaren. Aanvangssal. / 3.50 per w. Br.
P
8870.
Bur. No.

WERKSTER

WOONHUIS",

Weste Wagenstraat 104.
Telcf. 12813. Stoffeeren. overtrekken, repa-

Hulgevraagd, Transporteeren
Zuid.
BOsnlJder
leeftijd IG—lB jaar, bezen, Landerijen, ScheNETTE JONGEN
12 Gld. pen.
glnweckloon
ExecuteursbcnoeSCHOLr
gevraagd. C. ABMA's LAGEMANN
mlngcn, SuccessiememoLevensmlddelenbedrllf
TENS. Sehlcd.dljk 97.
riën.
BoedelscheidinRubensplein 7. SchieVcnnootsehanszagen.
dam.
FLINKE JONGEN
ken,
Vermogensbeheer,

gevraagd

gevr., v.d en. in klein
Gezin AanmeldenMevr.
WalenHENKEMANS,
burgerweg 14

stellen

„HET

Hnvcnsteeg No. 10,
Hoofdstecg.
zijstraat
Reparatlèn v. alle soorVulpenhouders,
ten
spoedig en billijk. Tel.
No. 56955.

WAGEN WASSCHER

voor Ceintuurs en

:

of Fletsmelsje.
Loop/ 4
hl 5 p.w.
gevraagd, ca. 17 laaf, voor halve dagen. Hoog Loon
Loon loon, nette Fietsjongen. Apotheek Crooswljksche
van 7.30—1 uur
124.
weg
KOOTE,
SCHELL—BURWICK,
1 3.50 p. week.
O Binnenweg 86.
Noordsingel Gl.
DAGMEISJE
Gevraagd
net handig
Gevraacd
gevraagd tot vijf of zeDAGMEISJE
FLINK DAGMEISJE, ven uur. v.g.g.v. Aanvoor heele dagen 16— v.g.g.v. Leeftijd 25—30 melden tot ncht uur.
18 Jaar, v.g.g.v. Heem- Jaar. KOSSMANN, SlaMevr. GIEZEN, Burg
Mclneszlaan 107.
raadsslngel 319.
tensingel 95a.

J.STE BEDIENDE

Kantoor en gedeelGevr. voor direct een
telijk buitendienst. Bij nette Jongen, 4.00 per
gebleken
geschiktheid weck.
LtITTGENS.
na een Jaar aank Re- Zwaanshals 187.
dlende. Br. onder Bur.
No. P 8983.
B. /. A.:
Jongmensch, 25 jaar,
Ken aankomend
genegen alles
aan te
DERDE BEDIENDE pakken. Bezit Rijbewijs
A. Ook voor de morgengevraagd voor de afdeellng
Banketbakkerij bij uren.
Brieven Boekli.
VAX
HAASTERENs Straatweg 114, Hlllcgers
Bakkerijen. Coolschoslr. berg
Nn. 31

voor

LEERLINGE

GEVR.:
Ervaren Chauffeur voor
bijverdiensten avond en/
bekwame Schortennaalof nachtdienst, ook Zonsters, aank. en LeerlinMEISJE
dags Brieven No. B 611
Tevens
Huisnaaigen
gevr. v. halve d. ZonZaaginolenstr.
sters. Hoog loon. Aanm. Hulpbur.
dags vrij; of Werkster B—s.
Confectie-ateller No. 47.
v. 3 halve d. Mevr. Anna Paulownastr. GO/I.
H.I-I. SLAGERS.
ROETERS
v. BeunlnGevraagd een flinke
In onze opleldlngskias
genstraat 5.
se
regelmatig Meisjes Halfwas en een WinkelCOSTUMIèRE
knecht. V.g g.v. Cebrs.
gevraagd om
MAAN.
Schledamschebza
voor chlriue Ja- LAMPEKAPPEN
weg 50.
ponnen.
Mantels, Mannaalen te leeren Begintelcostuums.
Japonnen salaris / 3.40
Vooruitvanaf
I4
Moderne zichten spoedig. HEYFA GEVRAAGD:
nette Fietsjongen niet
coupe. Eendrachtsstraat Mathenesserdljk 317.
ouder dan 16 Jaar. MES170b. bil Schled.singel.
.SCHER en KRAMMER.
KAPSTER.
West Kruiskade 42, RotNET DAGMEISJE
Gevraagd bekwaam of
gevraagd, reeds gediend aankomend Kapster en terdam
hebbende. I-eoftijd 17— een Inkrulster. AanmelNETTE JONGEN
20 Jaar, ƒ 5 per week. den REKOURT, Aert v. gevraagd voor het beNesstraat 40,
Zondags vrij. Klein Gezorgen van bestellingen
zin.. Delftschevanrt 18a.
In Slagerij. D. G. v. d.
GEVRAAGD:
SCHALK, Burg. MelneszGEVRAAGD:
Dagmeisje, ongeveer 18 pleln 22.
v. direct Dienstb. b 20 jaar MATERS. BeijerGevraagd
J Aanv.sal ƒ 6 p.w. iandsc-heloan 43
Zelfst. k werken en koWIN K ELBEDIENI) E,
ken. v. 7.30—7 u. 's ZonGEVRAAGD:
Uurwerken. Optiekzaak
v
dags
10—1.30 u. Werkster voor Woensboven 18 Jaar met het
Boschje dagmiddag en ZaterdagBAERVELDT,
vak bekend of verkoopNo. 11b.
avond MATERS, Beljerroutine. Eigenhandig
gelandscheiaan 43..
schreven brieven Bur.
Spekslagerij
vraagt
No 631.
bekw.

WINKELJI'FFR.

rect,

Gevraagd

Meubelen herwij als nieuw.

Oudo

makers gevr. voor diflinke aankomende. Carosserlebcdrljf C.
&
M. HOOGTEIJLING
Zn., W'lllemstraat 21.

Representatief
lieer,
eigen bedrijf. Herenhoeden, wenscht bijverdienste, Br. Bur. No. 1' SOSO.

•

j

•

BEVRAAGD.

j

(WETTIG GEDEPONEERD).
HL'ISHOI DSTER
75 Cents vijftien woorden, in Zaterdag-uitgave
gevraagd, vijftig Jaƒl. daarboven tot vljf-en-twintlg woorden / 2 ren. In Burgergezin van
per gchocle annonce. Dienstaanbiedingen 40 drie volwassen Persocents. Bonboekjes voor 10 kleine Advertentlën nen, waarvan de Vrouw
/7. In de Zaterdag-uitgave 25 cents extra bU is overleden. Beslist
vooruitbetaling Schlckadc.
omgeving. Br.
prettige
met referentiën No. A
1926. Hulpbur. N. Bin284b.
nenweg
GEVRAAGD:
voor
de Pers.
Meisje
GEVRAAGD.
Hoog loon. Wasscherlj MEISJE
Gevraagd net Meisje
Bloemkweekersstr. 51a.
Na zes uur 51b.
voor lichte huiselijke be
zigheden voor halve daGEVRAAGD:
gen. ERWICH,
GEVRAAGD:
v. d.
Meisje voor halve dagen Meydestraat 37a, BlijKuip in de Hulshou44b.
dorp.
ding voor halve dagen. Breitnerstraat
Vrijdags den geheelen
Gevraagd wegens HuB. Z. A.:
dag.
ca.
16
jaar. welilk een nette
nette
Juffrouw voor
SCHOUTEN.
Bergiust- DIENSTBODE
Cafébedrijf, leeftijd 23 J.
laan 54a, Hillegersberg. of
Br. Bur. No. P 8966.
Hulp In de Huishouding
of
\oor
tUdellJk
COUPEUSE
Voorloopig voor NET \\ KR KM EIS JE.
werk. maakt vast.
vraagt
den dag. Salaris ƒ 7.00
Gevraagd net Meisje,
vlotte modellen Japon- p. w, of / 35 p. mnd. ƒ 7 p.w. ni. k. Stationsnen,
Mantelcostuums, Mevr.
LANGELAAR, weg S9a.
Mantels.
Bruidsjapon- 's Gravcndijkwal 69.
nen
naar
maat
A.
B. Z. A.:
SCHMITZ
VijverhofBANKETBAKKERIJ. Jonge Werkster voor
straat 177 a.
Gevraagd voor 5 Feb halve dagen, liefst omWinkeljuffrouw,
nette
trek Noorden of CenFlinke
v.g.g.v.,
met vak be- trum. Br.
Bur. No.
DAGDIENSTBODE
kend. boven 18 Jaar L 4921.
boven 18 Jaar gevraagd Adres:
ROELOFSEN,
Aanmelden na 8 n m. Vlerambachtsstrant 8.
Gevraagd
Zwaer de Croonstr. 08b.
DIENSTBODE
Nraister vraagt
v.d.e.n. Zelfstandig kunFRIETEMA,
Mevr
NETTE LEERLING
nende werken. \ an goeStatenslngel 99b. vraagt
voor
's middags. Aande getuigen voorzien.
een Dac- of
vangssal. /1. Br No. Hulp werkster
Mevr.
MORGENMEISJE.
B 602. Hulpbur. ZaagBRIL. Matlicnesserlaan
molenstraat 47.
No.
514.
GEVRAAGD:
eerlijk net Meisje. 14 tot NET MEISJE
WINKELJI'FFR.
16 jaar. halve of heele gevraagd van 7.4.3 tot
Gevraagd een lste en
dagen Noordsingel 13b. •1.30 uur.
Vrijdags ge- 2de Verkoopster. Ook
Zondags
dag.
heelen
na 8 uur aanmelden.
TERSTOND GEVR.:
vrij. Mevr CASTELIJN Bijenkorf, Parfumerieën
bekwame
Strijkster, Heemraadssingel
274. Hoogstraat 36.
Mangelnicisje en LeerIe Etage.
Gevraagd een
ling. Wasscherlj Benthulzerstraat 121
S»oomwBsscherU DE- NET 2e MEISJE
MAND e/d JONG. Volv.h.d. Zelfst. kunn. werKLEERMAKER
marijnstraat
56—5S ken. Niet onder 17 Jaar.
vraagt zoo spoedig movraagt
Keuken-werkmeisje aan
gelijk 2 Afwerksters en
wezlg. Mevr. v. WESeen aankomend Meisje.
TERBORG, Hccmraadshalfwas
Strijksters en slngel
Ad-e-: D. G. SLOOT189.
Leerlingen.
Heemraadsstr.
MAKER.
14a
HeemraadsGEVRAAGD:
(bij
Kleermakerij
vraagt
flinke Dienstbode, zelfslngel).
LEERLING (VR.).
standig kunnende werC.
KLEERMAKERIJ.
FLES—VAN
DE ken en koken v.g g.v.
Ondcrpcrsor. Machine BROEK Bergsingel 155. Mevrouw REYNIERSE,
Klikster. Handwerkster.
Terstond gevr.. zelfst. Bergweg 297a.
Leermelsles, L jongen.
DAGDIENSTBODE,
Wegens ziekte voor
2e Lombardstraat 88. v g.g.v. Aanm ; HET direct gevraagd
Na 6 uur Heemr.singel KLEEDING
NET MEISJE.
HUIS, icuNo. 276 a.
we Markt 18
zelfst. kunnende werken.
Hoog loon. VAN ZUUGEVRAAGD:
B.z.a.
REN. Boezemsingel 26.
Dagmeisje, P.G., DAME-HUISH.
net
van 7 3/4 tot 4 uur, bij Heer alleen. P.G.. of MANGELSTER
C
vggv.
GOVERS. klein gezin. Als zoodanig gevraagd, tevens een
Henegouwerlaan 35a
werkzaam. Brieven Bur. nette Jongen. 15516 j.
No. P 8986,
Aanmelden StoomwasKAPSTER!
scherlj
„Walenburg",
of
Dameskapper geMEISJE
Walenburgerweg 36.
voor pachten gevr., ca. 15 laar. Loon
zocht,
Dameskaosalon. ƒ 4 pw. Z. H. Batt faGevraagd flinke fatvan
Huur en nacht 10 cld. briek. v Brakelstr 25. soenlijke
p.w. A. P VAN SELDIENSTBODE
v.d.e.n.,
TENRFTCH. Gouverne- B. Z. A.:
Niet
v.g.g.v.
straat 154.
een nog knappe Wed., voor koken. Mevr. FUL60 Jaar. P.C,.. als HuisDAUER. Honingerdljl:
MEISJE
NET
houdster
Bezit eigen 92 beneden. Rotterdam.
direct. bed. Brieven Bookhandcl
gevraagd voor
Reeds gediend hebbend. BOSCH. Schipperstr. 17b VOORDANSERES.
Van 8 tot 2. Aanmelden
Gevraagd Jonge slanke
tusschen 2 en 4. Van HUISNAAISTER
Dame om bij Dansleerzich aan vcor veraar te worden opgeleid
Clttersstr. 45A. onder- bied:
stellen en maken van Ja- in het moderne dansen.
ste Bel.
ponnen Kinderkleeding. Br. Bur. No. P 5953.
G v. ZETTEN, ZoomGEVRAAGD:
Net Burgermeisje. 36
Meisje van B—2 straat 48a.
een net
Jaar. Friezin, v.g.g.v.
Statervveg lS7a.
uur.
b.z.a. als
GEVR.:
Gevr. In Banketbaknet Meisje. 16 i 17 Jaar. HUISHOUDSTER,
kerll nette
v. 9—3, Zaterdags tot 5 bij voorkeur 111 klein
WINKELJI'FFR.
uur Zondags vrij. Aan- Gezin. Br No 733, Bur.
melden tusschen 7—s. R N.. Hillevllet 7.
voor drie dagenKlper
IJweek
MELCHIOR
Stadhoug g.v A.
KAPSTER
LENBURG. Goud?chedersw eg 1 lOd.
gevraagd, met gehele
weg 170
ZMfs
vak bekend en Kapster
goed kunnende waterGEVRAAGD:
DIENSTBODE
golven en onduleren J.
flink Dagmeisje, boven gevraagd yc: 1 Februa20 Jaar, goed kunnende ri, voor dag en nacht. K TOUW, Strevelsweg
werken 's Zondae-: vrij. Aanmelden na 7 uur. No. 70.
Mevr. SNIKKERS Ma- Kruiskade 111 Mevr O
Heldere
thenossrrlsan 353a.
VAN URK. Tel. 54090.
DAGDIENSTBODE,
niet voor slagerij, hoog
GEVRAAGDGEVRAAGD:
loon, wasch buitenshuis.
net Meisje voor heele net Dagmeisje, zelfst. DB VRIES,
Zomerhofkunnende werken Aandagen, zelfstandig werkend
Rochussenstraat melden tusschen 6—S straat 12.
No. 357A.
uur.
Mevrouw WIND
F.cn
MEIJER Linker RotteNET DAGMEISJE
Een
kade 201 Hillegersbcrg. gevraagd boven 18 Jaar.
NET DAGMEISJE
P.G. Zondags vrij. Claes
gevraagd, circa 18 Jaar GEVRAAGD:
de Vrieselaan 3a.
en
v.g.g.v Aanmelden net Dagmeisje voor Bovan 9 tot 6 uur Witte venhuis. boven 20 Jaar. GEVRAAGD:
de Wlthstraat53.
Zondags vrij. v. DAM & flink Meisje voor direct,
Mevr.
DAVIDSON, O. Binnen- hulp aanwezig
UINKELJUFFR.
wee 58.
KOPPELS. Diergaardevoor fijne
gevraagd
laan 25b.
Vleeschwaren en KruiGEVRAAGD:
Gevraagd
een
denierswaren ol nooddirect flink Meisje, ±. 15
hulp.
Gebrs. MAAN, jaar, van B—2 uur. NET MEISJE
Spanjaardstraat 1. Aan- Mevr. BROUWER, Oude v. d en n Aanmelden
melden
Schledamsche- dUk 109
Hotel
SCHNEIDER.
Hoogstr. 218.
vi eg 50
Flln': 'elfstandlg
Nette ongehuwde
KAPSTERS.
MEISJE
WERKSTER
Kapster gevraagd bij Heer en
Aankomend
raagt
net Werkhuis.
z d.
gevraagd, vereischte prl Dame
kinderen,
Mej.
ma onduleeren. Salon v.g g.v. Aanm. 's avonds W . D vrij, v.g.g.v.
Heer GillesANTOINE. Dorpsstraat na 7 uur: Mevr METZ. S. SNOEY.
straat 21, ben.
32. Hlllegersberg.
Breitnerstraat 71a.

P.G

nacht.

bekwaam Dagmeisje In
KI Dag- of d. en n.
een
2-pcrsoons Gezin,
/ G.50.
salaris
Mevr. MEISJE
GRIFFIJN, Lcfèvre de voor terstond gevr., beMontignylaan 38, Hllle- slist z. k. w. Koken niet
vcrelseht.
Mevr.
W.
gersberg.
Poortstraat
DIKKERS,
B. Z. A.:
No. sa.
net Meisje voor hulp In
huishouding voor NET DAGMEISJE
de
heele dagen, onig. Hll- gevraagd van 8 tot 1 u.
legersberg. Br. No. 221, Gordchveg 100 D, NoorBur. COSSF.E, Klei
den.
Hillegersbcrg.

———

,

en

CARROSSERIE*

BIJVERDIENSTE.

voor

dag of
boven 18
Jaar, v.g.g v. Wasch bul
tenshuis.
Mevr.
DE
WIT, Oranjeboomstraat
No, 89.
uag

I

beh.. veel vrij Lümeystraat 26c. BlUdorp.

net Meisje

22 JANUARI

MAANDAG

(

GEVRAAGD:

v.

voor spoedig Meisje
d. en n , kl. gezin, goede

I

GEVRAAGD:

i

—

.

VIJFDE BLAD

DAMES!

Laat mij uw Garderobe verzorgen. Gratis
inlichtingen. Robes et
Manteaux. Ie Middellandstraat 34b.

Helderziend
MEDIUM

Mevr. SCHOUTEN, Snel
llnckctraat 53a.
Raadpleeg

MEVR. HONNEF,

bekende Planeetkundlge.
Spreekuur van 2—l en
7—lo.
en
Woensdag
Zondag gesloten. Consult / 0 75. Duivenvoordestraat 87, bU Middellandstraat

MEVR. DUBBELT,
Helderziende geeft duidelijk raad en opheldeln alle Zaken. Da-

ring

consult.
gslijks
schestraat
7a,
Goudscheweg.

Goud-

nabij

RUILING.

Chauff. Luchtd. mltr.,

omtrek
ruiling

omstr.

P 8926.

Doorn,
zoekt
Rotterdam of
Br. Bur. No.

Modelkamer-karpetten
voor halve prijzen
#

MEVR. VAN BEEK,

Planeetkundlge. ziet alles, Is dagelijks te spreken van 2 tot 10 uur.
50 cent.
Telllngerstr.
63b, bij Schlekadc.

ANGORAKATER.
Pracht crème Angora
Kater ter dekking aangeboden, dekgeld 2.50.
Adres: H. VETH, WestFrank.straat -16b, Schie-

dam.

[

