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HOE DE BURGERDIJK
WERD GETORPEDEERD
Geheele lading was voor
Nederland bestemd.
„Papieren interesseeren
me

niet".

onmiddellijk na dit sein gestopt en de duikboot
kwam toen geleidelijk aan bakboord oploopen,
steeds ongeveer op denzelfden afstand van het
schip blijvende, dat zijn vaart uitliep. Het tweede vlaggeseln, dat de duikboot gaf, beteekendc:
„U moet met uw scheepspapieren
aan boord
komen."
De kapitein gaf ook aan dit sein gehoor door
een sloep aan bakboordzijde te laten uitzetten
met den eersten officier, den heer Dijk, en vier
matrozen. Toen de sloep werd uitgezet, seinde
de duikboot met een Morselamp (de vorige seinen waren vlaggeseinen): ..U mag uw radio niet
gebruiken". Dit sein was eigenlijk overbodig,
want onmiddellijk toen de duikboot boven water
kwam. had de kapitein al tot den marconist gezegd. dat hij de radio, die trouwens in 48 uur
niet was gebruikt voor het geven van seinen,
niet mocht bedienen Dit is dan ook niet eo
schled.

Ot geredde bemanning van dc Burgcrdijk aan boord van de „Boskoop" in de groote

sluizen te IJmulden.

Voor het vervolg zie men 5e blad pag. 1

'«leken geheel overeen te temmen met de berichten, die ons eerder bereikten.
De duikbootcommandant verklaarde, dat scheepspapieren hem niet Interesseerden, omdat men
daar alles in on zetten wat men wilde, dal t e Bu rgerdijk een zig-zag koers had gestuurd, dat hij de
(Ie
marconist geseind had en dat
overtuiging had, dat het schip naar een Engelsche haven ging. dat
hij daarom het schip tot zinken zou ' rei ;c. Hoewel de eerste officier al deze beschuldigingen kon
ontzenuwen, kon hij den duikbootcommandant niet van zijn voornemen afbrengen.
Met een lading, die uitsluitend voor Nederland was bestemd, werd de Burgerdijk door een torpedo
naar den bodem van den Oceaan gezonden.

aflegden,

De Britsche consulaire ambtenaren ln Rotlnteriijd de directie van de HolLijn geadviseerd haar gezag.

loosstelling van
Berlijn.

voerders te instrueeren, dat zij steeds Falmouth moeten aandoen. De directie heeft dit
nadrukkelijk geweigerd en haar gezagvoerders
in dien zin geïnstrueerd.
Desgevraagd deelde de kapitein mede, dat er
geen enkele verandering in de bestemming van
de goederen is gebracht, niet voor het vertrek
en niet tijdens de reis. Ook is er geen sprake
geweest van een verandering in de loshaven,
De Nedcrlandsche regeering heef! naar aanleiRotterdam. De connossementen luiden uitsluiding van
de torpedeering van de Burgcrdijk
tend op uitlevering in Nederland en er wain
bedon. reeds haar ernstige bedenkingen legen deze
ren geen optiehavens
gen. De kapitein meende dan ook, dat bij bel- daad aan
de Dnitsche regeering kenbaar geJigerenten geen enkele Indruk kon zijn gevesmaakt, In afwachting van
her schr (lelijk 10l detigd, dat de goederen niet werkelijk voor Ne.
regeering
te richten betoog.
derland waren bestemd. Ook deelde de heer ze
Scriwanek mede.
Dat
de
regeering
hij
geen
waarschuwing,
volledige schadat
Nederlandsche
van wien dan ook, had ontvangen, dat zijn deloosstelling zal vorderen,
kan als vanzelfspreschip wel eens op grond van contrabandever.
aangenomen.
voer zou kunnen worden aangehouden. Wat kend worden
zich dan ook later op de reis voordeed, is een
In gezaghebbende kringen werd nog vernomen,
verrassing
volkomen
voor hem geweest.
dat, indien al. gezien het apert onrechtmatige van
Gedurende de eerste dagen van de terugreis
deze handeling, de mogelijkheid niet mag worden
had de Burgerdijk met slecht weer te kampen.
uitgesloten, dat de (luikbnotcominandant tegen
Er deden zich overigens geen bijzondere gebeurtenissen voor, met uitzondering van een zijn instructies heeft gehandeld, dit de Dnitsche
ontmoeting met een Britschen destrojer op icgeering toch niet van haar verantwoordelijkDinsdag 6 Februari. Op dien dag ontmoette de heid zou
kunnen ontslaan. Rovendien zou er in
Burgerdijk. toen haar positie 47 graden 12 min.
het aangenomen geval voor haar allo reden beNoorderbreedte en 36 graden 32 min. Westerlengte was, een Engelsch oorlogsschip, datseinstaan aan de daad haar goedkeuring te onthoude: „What ship?", op welke vraag de Burgerden, teneinde de onderstelling teniet te doen. dat
dijk haar naam opgaf. 'Daarna kon het schip
Duitschland, door thans ook schepen, geladen
zijn reis voortzetten.
met voor dc volksvoeding van neutrale staten
onontbeerlijke goederen, te torpedeeren, elemenOp Zaterdag 10 Februari, des namiddags om taire levensrechten van neutralen zou willen
4 uur 20 Greenwichtljd, bevond de Burgerdijk
aantasten. In dit verband werd nog in herinnezich vlak bij Bishop Roek. De positie was toen
ring gebracht, dat het grootste deel der lading
49 graden. 43 min. Noorderbreedte en 6 graden
27 min. Westerlengte op een afstand van 7 mijl van de rechtstreeks naar Rotterdam en dus niet
Bishop
van
Rock.
voor eenige belligerente tusschenhaven bestemde
Ik stuurde» 95 graden rechtwijzend, iets
Buißerdijk, aan een Xederlandsche regeeringsZuidelijker dan Oost. ruim bulten Britsche territoriale wateren. Het was een beetje heiig en het instantie was geadresseerd, waarvan de duikzicht was drie a vier mijl. Hoewel het nog niet
bootkapitein zich zonder moeite kon overtuigen.
donker was, waren de kenteekenen van het schip
verlicht. Het sein ..Holland" brandde midscheeps
boven de machinekamer en de houten vlag op de
campagne was met twee reflectoren
verlicht.
Plotseling zag ik iets als een zwarte vlek, iets
donkers, omringd
door branding. Daar wij in
dertig uur geen bestek hadden kunnen maken,
omdat er geen zon en geen sterren te zien waren
wegens de bedekte lucht en den motregen en wij
volgens ons gegist bestek om half vijf de Bishop
dwars moesten hebben, dacht ik met een klip in
zee te doen te hebben. Ik meende, dat ik een
beetje om den Noord zat. gaf daarom hard stuurboord. liet onmiddellijk den tweeden stuurman
looden en bevond 50 vaam grond.
Ter verklaring deelde de heer Scriwanek mede,
dat het in de buurt van de Bishop Rock vol met
rotsen en klippen zit en dat hij bang was, dat
zijn schip lek zou stooten. Op dit oogenbhk bevonden zich ook de eerste stuurman, de heer J.
H. C Dijk, en de tweede stuurman, de heer W.
van Beers op de brug, die beiden verklaarden,
gedacht te hebben met een groote
rots in zee te
doen te hebben, die even boven het water uitstak.
Om deze rots te vermijden en niet te dicht op
le
loopen
de kust
had de kapitein bevel gegeven
hard stuurboord te geven.
Ik 'neb toen een half uur land om de zuid
gestuurd, vervolgde de gezagvoerder, en verkreeg bij een tweede looding 00 vaam water.
Daarna ging ik streek voor streek den ouden
koers volgen. De snelheid van de Burgerdijk
was twaalf mijl.
N'a de tweede looding kreeg de kapitein n.l.
het vermoeden, dat hy niet met een rots dicht
bij de kust te doen had en rees bij hem de gedachte of het misschien de toren van een duikboot was geweest, die de branding had veroorzaakt. Teneinde nu een eventueele duikboot te
overtuigen, dat het niet de bedoeling van de
Burgerdijk was om door z g- zlg-zag varen zijn
bewegingen onduidelijk te maken of den indruk
te vestigen een duikboot te willen ontloopen, is
Ter gelegenheid van liet eenjarig bestaan van
hij niet plotseling, maar juist streek voor streek het korps Luchtafweerdienst van den Vrljwillldus zeer geleidelijk aan. op zijn ouden koers ge Landstorm hebben de afdeellngen Delft, Zaanteruggegaan.
streek en 's Gravenhage vanmorgen voor H. M.
van
Om vijf»uur kwam plotseling een duikboot de Koningin, voor den opperbevelhebber
aan bakboord achteruit boven water Toen de land- en zeemacht en voor den minister van
kapitein haar zag, was zij vijftig meter achter Defensie gedefileerd H. M. de Koningin,
die
de schroef. De Duitsche oorlogsvlag werd ge
het défilé voor het paleis Noordeinde gadesloeg,
heschen en hei sein „K", d.w.z.„Stop Onmiddel- was gekleed in een grijzen bontmantel. H. M.
lijk" werd gegeven. Kapitein Scriwanek heeft was vergezeld van haar adjudant, generaal ma-

In beklemmende mate neemt de activiteit der
oorlogvoerenden ter zee toe. Dc Dnitsche duik-

maken een mecdoogenlooze jacht op geallieerde en neutrale tomnage met als jongste resultaat het zinken van drie groote Engelsche
schepen: de Sultan Star van 12.30(5 ton en de
tankschepen British Trlumph van 8500 ton en

booten

|

Protest verzonden.

De aanhouding

—

van 10.190 ton (reeds gisteren meeen vam een Noorsch en twee Deensche
schepen. De Britsche admiraliteit meldt de vernietiging van twee Dnitsche duikhooten. die betrokken «men bij hel tot zinken brengen van
de drie Britsche schepen.
Mackay Radio nceii gistermiddag hei bericht
opgevangen, dat het ss. Sultan Star werd getorpedeerd op -IS 48 N.b. en 10.06 W.l. De bemanning
verliet het schip. De Sultan Star behoorde aan
maatschappij Frederick Leyland
de Engelsche
Cy te Londen en is het vierde groote vrachtschip. dat tijdens dezen oorlog tot zinken werd
gebracht
Het tankschip Br tish Trlumph is na
een ontploffing op de Noordzee g.-kapsc-isd. Van de
opvarenden zijn er 42 in een haven aan de oostkust aan land gebracht, terwijl cr, naar nen gelooft. nog ijf vermist worden. De British Triumph
was twee weken geiëden door een vijandelijk vliegtuig aangevallen. Aan boord bevond zich de 16jarige assistent-marconist, die al twee keer een
torpedeering meemaakte
Gretafield
gedeeld)

Duikbooten vernietigd
De Britsche adinirnliteit deelt mede, dat twee
der Dultschc dnikbooton, die betrokken waren
bij het tot zinken brengen van dc Gretaficld, dc
Bi-itlsh Triuniph cn de Sultan Star vernietigd zijn.
De U-boot, die de Sultan Star tot zinken bracht,
heeft <iaar slachtoffer slechts een half nor overleefd.

Neutrale verliezen

H. M.

de Koningin

(

|

Tweede Kamer aanvaardt
Staatsleening van
f 300 millioen.
De Tweede Kamer heeft gistermiddag aangenomen het wetsontwerp betreffende een Staatsleening van ƒ3OO mlllioen ten behoeve van het l.eeningfonds. Alleen de communisten stemden tegen.

Geen peulvruchten
tot begin Maart.
Distributie tijdelijk gestaakt.
De minister van Economische Zaken heeft bedistributieperiode van bruine
boonen niet op 16 Februari te doen aanvangen,
doch uit te stellen tot de zekerheid bestaat, dat
de voorziening van den bandek, welke thans door
stagnatie
de ongunstige weersomstandigheden
ondervindt, weer zonder moeilükheden zal kunnen
geschieden. Vermoedelijk zal dit In de eerste helft
van Maart het geval zijn, wanneer de vorst het
vervoer niet meer belemmert. Tot dien tijd zullen
de peulvruchten uitsluitend voor de weermacht
gereserveerd blijven.
De ongunstige weersomstandigheden van de
afgeloopen weken hebben stagnatie in de aflevering en het vervoer van peulvruchten veroorzaakt. Tengevolge hiervan zijn de hoeveelheden peulvruchten, welke de telers hebben ingeleverd, slechts gering geweest Het jrootstc gedeelte van den thans aanwezigen voorraaa dient
te worden gereserveerd voor de weermacht. Het
resteerende gedeelte is niet groot genoeg om aan
alle aanvragen van den handel te kunnen voldoen.
f
Van 16 Februari af zal het publiek geen boonen.
grauwe erwten en capucijners kunnen koopen.
Zij, die op medische gronden deze producten
noodig hebben, kunnen zich op de gebruikelijke
wijze met een attest van hun behandelenden geneesheer, benevens een verklaring van de controleerende medische instantie, tot de distributiediensten wenden.
De detaillisten zullen dus voorloopig geen
tweede toewijzing ontvangen. De instellingen zijn
in het algemeen reeds voorzien tot eind Februari.
Het ligt in de bedoeling de volgende toewijzing
zoo spoedig mogelijk na 1 Maart te doen toekomen.
sloten, de tweede

—

j

gekomen met twee overlevenden van het Noorsche s.s. E ik a, groot 1503 ton. waarvan niets
vernomen is sinds het op 27 Januari buiten Kaap
Finisterre was gezien. De Eika was op wég van
Spanje naar Noorwegen met eer lading zout; het
schip had een bemanning van 18 koppen aan
boord.
Volgens een draadloos bericht van de reeders
heeft een hunner schepen, welks naam niet bekend smaakt wordt, vijf opvarenden gered van
het Deensche s.s.
Martin Goldschm'.dt
buiten de noordwestkust van Schotland.
Een Noorsch schip heeft de geheele bemanning
van het Deensche schip Christ'ne Maersk,
dat op de Noordzee door een Dui'schen onderzeeër
tot zinken werd gebracht, te Aalesund aan land
gebracht. De bemanning telde dertig koppen. De
Christine Maersk was met een lading kunstmest
op weg van Marokko naar Denemarken.

Een Duitsche duikboot is te SVilhelmshaven aan-

Vrijwillige Landstorm defileert voor

■

Ik heb mij toon vreeselijk kwaad gemaakt, aldus kapitein Scriwanek en gezegd, dat als «ij
donr een destrojer worden aan- ouden en opgebracht, wij niet zouden tegenstribbelen, maar dat
wij uit eigen vrijen wil niet van onze route
New Vork—Rotterdam afwijken.

Londen meldt ondergang van
twee U-booten.

volledige schade-

j

senh 2

Nederland vordert

|

De gezagvoerder vertelt
Allereerst deelde de
heer
Scriwanek
mede, dat de Burgerdijk een Nederlandsch
tchip was. waarbij geen
vreemde belangen in
het spel waren. Niet
alleen
behoorde het
schip aan de Holland
—Amerika Lijn. maar
het voer ook zijn laatste
reis
uitsluitend
voor rekening van deze
maatschappij. De Burgerdijk was niet aan
anderen verhuurd of
door derden gecharterd.
De bemanning bestond
Kapitein Scriwanek
uitsluitend uit Nederlanders. in totaal 40 koppen en de acht passagiers,
die de reis van New York af meemaakten, waren
eveneens allen Nederlanders. De passagiers waren
de"7-jarige heer Van den Bosch, eigenaar van het
Kasteel De Hooge Vuursche.dat onlangs door brand
is verwoest, Ce heer C. C. Blommers, een Nederlander die te New York woont en ln het hotelbedrijf werkzaam is en zes matrozen van de Djambi, die uit Amerika naar he' vaderland terugkeerden.
De lading van de Burgerdijk bestond uit vierduizend ton tarwe, tweeduizend ton Sojaboonen, tweehonderd ton lijnkoeken, vijfhonderd ton meel en
voorts nog diverse stukgoederen. De buiklading
was aan de Nederlandsche Regeering geconsigneerd. De stukgoederen bestonden hoofdzakelijk
uit vierduizend leege houten vaten, bestemd voor
een emballagefaDriek te Rotterdam, verschillende
kisten met tractors, een partij rubber autobanden,
een hoeveelheid Ford-onderdeclen. bestemd voor
de Nederlandsche Fordfabrieken te Amsterdam,
en een groote hoeveelheid kistjes flit Alle goederen, die niet voor de Nederlandsche Regeering waren bestemd, waren uitsluitend aan Nederlandsche firma's geconsigneerd De kapitein verklaarde ons uitdrukkelijk, dat alle goederen aan boord
werkelijk uitsluitend bestemd waren voor Nederland en niet voor doorvoer naar andere landen.
De geheele lading is te Boston en New York ingenomen en was bestemd voor Rotterdam De connossementen waren op naam gesteld en luidden
dus niet aan order. Trouwens, sinds het uitbreken van den oorlog is dit een vaste gewoonte geworden bij de maatschappij. De goederen, die
voor de Nederlandsche Regeering bestemd waren,
bonden in de connossementen vermeld als bestemd voor The Netherland Government.
Op de heenreis had de Burgerdijk op 20 Januari
haar lading te New York gelost. Het schip vervoer
de vijf millioen aan goud, benevens post. Op 22
Januari verliet het schip New York om in Boston,
waar het den volgenden dag aankwam, een gedeelte van de lading voor de terugreis in te nemen, te weten het graan,
de sojaboonen en de
vierduizend leege vaten. Op 27 Januari verliet het
®phip Boston en kwam den volgenden dag te New
»ork aan om de rest \an de lading in le nemen.
Op de terugreis was geen post aan boord.
Kapitein Scriwanek verklaarde dat hij op den
'aatsten dag vóór zijn vertrek uit New York
*>aar den Brltschen consul was gegaan om de
laatste gegevens te verkrijgen voor de route in
net Kanaal, hetgeen in verband met het mijnengevaar gebruikelijk is.
De Engelsche consuls n.l. zijn ln het bezit van
Jp'Jaaiste gegevens omtrent mijnenvelden en anJke versperringen, die door de Engelge^aar,i
zijn gelegd, welke gegevens vaak recenter
'jn dan die. welke vermeld zijn in
de Engelsche
berichten van zeevarenden. De consul zeide tot
°en kapitein,
dat hij Falmouth als visitatiehaven
m°est aanloopen.

3 groote Britsche schepen gezonken

BURGERDIJK

J

I

TORPEDEERING

1

Nog aan boord van de Boskoop hebben kapitein
en eerste of»'*cier uitvoerige verklaringen over
het gebeurde gegeven, welke hier volgen:

terdam hebben
land—Amerika

ZEE-OORLOG OP ZIJN FELST:

§.s.

]

GISTERAVOND

Boskoop van de K.N.S.M. in IJmuiden aangekomen met
het
om 10 uur
aan boord de opvarenden van het s.s. Burgerdijk van de Holland-Amcrika Lijn. dat Zaterdagavond in de nabijheid van het Engelsch Kanaal door een Duitsche duikboot lot zinken werd
gebracht. De verklaringen, die de gezagvoerder ende eerste officier van het getorpedeerde schip
is

joor De Jonge van Ellemeet. Mede aanwezig
was de commandant der luchtverdediging, luitenant generaal P. W. Best! Na het défilé sprak
H, M. haar tevredenheid over het korp s uit.
Vervolgens heeft de korpscommandant,
majoor A. den Hertogh. in den Dierentuin een korte herdenkingsrede uitgesproken, waarna een
luchtafweer- en een luchtwachtflïm werden vertoond.
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DE CAROL-LINIE IS GEREED.

LUCHTVAART.

iGt tr\co-mek£ op JiacilL,
eett

wcuriJ&üïq

BUITENLAND

vuot

Koos van Ypenburg gaat heen.

JUwifit&t

Nederlands populairste
air-hostess.

WAT DE BRIT DENKT
NAAR AANLEIDING
VAN DE BURGERDIJK.

„

DE 600 KWESTIES TUSSCHEN
JAPAN EN AMERIKA.

19*0

Koosje. de altijd vriendelijke en voorkomend»
de Aero Club op het vliegveld
Ypenburg nabij de Residentie
Koosje, die vele
jaren de vliegerij trouw ls geweest en in dien
tijd in de luchtvaartwereld een onschatbare bekendheid en populariteit gekregen heeft, welke
Koosje, die
tot ver in het buitenland reiken
welhaast Nederlands meest geliefde vliegpionierKoosje gaat de
ster mag worden genoemd
vliegerij verlaten.
De oudsten in de luchtvaart verhalen, dat
Koosje ingeschreven staat als Jacoba Stadhouders. Maar er zijn er nog slechts weinigen, dia
dat kunnen bevestigen. Men kenit haar tegenwoordig niet anders dan als Koosje van de Club
Ypenburg.
• r
o
Koos heeft op Waalhaven, nu al vele jaren
geleden, in de vliegwereld haar intrede gedaan.
Ze was daar In het kleine clublokaal meer misschien nog op haar plaats dan nu de laatste jaren ln het ruime, naar nieuwste eischen ingerichte gebouw op Vpenburg. Het was in dien
tijd ln de vliegerij nu eenmaal alles veel intiemer, de kring was nog niet zoo groort en men
voelde zich veel sterker op elkaar aangewezen.
Daar in het vliegloodsje van de Rotterdam>-ch«>
Aero Club. waar de eene instructeur „de baas",
de tweede „paps" was en menig ander een \ertrouwelljken naam droeg,
waar men nog de
kastanjes
eieren gezamenlijk bakte en
pofte,
daar voelde Koos zich recht thuis.
vliegveld
Ypenburg bij
Later, toen het nieuwe
Den Haag in gebruik werd genomen, is KOO5
daarheen overgeplaatst, omdat het succes van
de nieuwe club nu eenmaal verzekerd was. wan-"
neer zij er den scepter ging voeren
Koos is in de vliegwereld Inderdaad een algemeen graag geziene figuur geworden. Zij heeft
zich in de jaren, waarin ze nu ai deel is van
de groote familie en waarin ze meeleefde met
vliegers-leed, ontelbare,
veel vliegers-lief en
vrienden en bekenden gemaakt. Want niet alleen met de sportvliegerij had zij door haar
positie nauw contact.
vliegtuigbouwers,
Ook
militaire- en marine-vliegers, die regelmatig op
op Ypenburg
en
vaak
nu
Waalhaven kwamen
zijn, bestuurders: van K.L.M".- en buitenlandzijn
allen
zij
verkeerstoestellen.
wel eens
sche
in de club gast geweest.
Dan zijn er nog vele belangstellenden in de
sportvliegerij. introducé's van leden, officieren
van wapenen, welke samenwerken met de militaire luchtmacht, artillerie en luchtwachtdienst
in het bijzonder. Voorts niet te vergeten dc vele
buitenlanders, die per sportvliegtuig ons land
bezochten en tijdens hun oponthoud in het clubgebouw welkom waren. Zij allen kennen Koosje,
omdat zij zulk een buitengewoon innemende verschijning is, omdat ztf voor ieder een vriendelijk
woord heeft. Tot in de verste uithoeken van de
wereld, in alle mogelijke landen, zeker in Indië,
maar ook overal in Europa, in Amerika en in
China. En onder de vrijwilligers in Finland misschien zelfs wel, zullen menschen te vinden zijn,
die zich de koffie van Koosje herinneren als een
geurigen nectar. Sla er het bezoeken-reglster in
de Aerogebouwen maar eens op na, waarin met
namen van de meest vooraanstaande personen
ook handteekeningen staan van menschen. die afkomstig zijn uit zeer verschillende steden; Bombav,
Chicago, Buenos Ayres en welke al niet
gas tvrouwe in

—

—

Arita heeft er 230 onderzocht.
De eerste officieele verklaring is door den
Japanschen minister van buitenlandsche zaken,
over de hangendt kwesties tusschen Japan en de Vereenigde Staten, in antwoord
op een Interpellatie van Tadao Matsoemoto, een
vooraanstaand lid an de minseito-party, tijdens
de begrootlngsdebatten in het Toklo'sche huis van
afgevaardigden. Deze had den minister gevraagd,
den Inhoud mee te deelen van de beweerde 600
hangende kwesties usschen beide landen.
Arita, afgelegd

Arltc

antwoordde

Kwestie der neutralen vooraan
in de publieke belangstelling.

—

Onze Londenscho correspondent telefoneert:
Kr wordt in Engeland groote aandacht geschonken aan de torpedeering van de Burgerdijk. In diplomatieke kringen en in een groot
deel van de pers is de torpedeering van het
schip het actueele onderwerp van gesprek geworden. De geheele kwestie van de positie der
neutrale landen is daardoor opnieuw vooraan
komen te staan ln de openbare belangstelling.
Naarmate de oorlog voortschrijdt, neemt men
in Londen sterker waar, dat de Britten geneigd
zijn, er den neutralen landen een verwijt van te
maken, dat zij in dezen oorlog hun lot niet aan
dat van de Geallieerden verbinden. De „gemiddelde burger" is er zóó diep van overtuigd, dat
het recht aan den Britschen kant is en dat Engeland de kastanjes uit het vuur haalt voor alle
recht onder de westerpanden, die vrijheid endezen
Njche beschaving door
oorlog gered willen
zien, dat hij de houding der neutrale landen niet
kan waardeeren. Hij oordeelt, dat de neutralen
en hij heeft dan vooral het oog op de kleine
neutralen
in vereeniging een macht zouden
vormen, die
ingezet aan den geallieerden
kant
tot de overwinning zou bijdragen en hij
vindt, dat de eigenwaarde der neutralen en de
billijkheid verlangen, dat de internationale groepeeringen van dezen oorlog zich in die richting
ontwikkelden. Dat vindt dus de „gemiddelde
burger".

liondom geheel Roemenie over een grenslengle van 238 S k m. loopt een muur van beton
zoo noodig onder stroom gezet kunnen worden. Op vele punten
liggen de brandende grachten vlak er achter.

met ijzeren hekken die

hierop, dat de hangende kwesties tusschen
Japan en de Vereenigde
Staten sinds het uitbreken van den oorlog in
China in totaal ongeveer 130 bedroegen. Deze zijn grootendeels ontstaan als gevolg van de
Japansche
militaire
verrichtingen in China
van ontwerpen over
en van de door de
genom n
Japanners
maatregelen tot behoud
van vred-> en veiligheid'
in het bezette gebied.
Deze kwesties, aldus
Arita.
Arita. zoudan het best
geregeld kunnen worden door onderhandelingen
tusschen dc Japansche en Amerikaansche autoriHet is bekend, dat deze gevoelens in strijd
teiten ter plaatse, die volledig met de situatie op
de hoogte zijn, maar de Amerikaansche regeering zijn niet de officleele EngeKche houding, ln
keurt een dergelijke behandeling van deze kwesWliitrhall wordt liet recht der neutrale landen,
ties niet goed.
zelf liun houding te bepalen, volmondig erkend
Zij heeft daarop bij de Japansche regeering
naar herhaaldelijk is verklaard
schriftelijk geprotesteerd bet .'fende ongeveer en wordt
gevallen
aan230 gevallen. Hiervan betreffen 149
in geen cirkel opzicht beproefd, op die houding
U een winkel drijft...
gerichte schade
dooi bombardementen.
De invloed uit te oefenen, hoezeer ook da.lr het
Japansche strijdkrachten hebben
het mogelijke
wanneer U een magazijn bezit... wanneer U een showstandpunt wordt ingenomen, dat het Britse he
gedaan, uitsluitend miil'aire doelwitten te treffen.
rijk strijdt voor het behoud van de erfelijke
room hebt ingericht... wanneer Uw bestaan afhangt
Dat in 149 gevallen niettemin Amerikaansche belangen zijn geschaad, moet worden toegeschreven
rechten van niensclien en' van naties, rechten,
van een goede etalage
dan is hier iets voor U!
aan ongunst'j. weersgesteldheid, onvoldoende
de
de
zijn
die
hoeksteen
van
westersche beschaherkenningsmogelijkheid uit . lucht of totale afving.
nalatigheid
wezigheid van dergelijke kenteekenen,
zoo doelmatig en attractie!
is een tentoonstelling
om de Japansche autoriteiten tc verwittign van
Engelsche zienswijze
mogelijk te maken.
van de ontwerpen, ingezonde ligging van Amerikaansche be_ igen, gein
torpedeering
Burgerdijk
Dc
van
de
ziet
men
bruikmaking van Amerikaansche bezittingen door
den door tal van NederlandLonden als een onvermijdelijke, hoewel te verZonder twijfel zult U bij deze
rpansche autoride
troepen e.d. De
sche architecten voor de
oordeelen daad van de Duitsche politiek. De Duit.
ontwerpen vele .deeen vinteiten hebben een nauwkeurig onderzoek ingestudieprijsvraag, door
de
bijvoorbeeld
scher redeneert
aldus zegt
de
steld naar de gevallen, welke zich binnen het been' die Uin Uw ei &en zaak
News Chronicle
dat het leven van EnN.V. Philips" Gloeilampenzette gebied hebben voorgedaan en maatregelen
van de toereikende scheepsruimunt toeP assen
uitgeschreven over
fabrieken
getroffr om een re" ling voor de slachtoffers geland afhangt
landen,
schepen
te in alle
die met hun
voorrate treffen.
moderne lichtarchitectuur in
De tentoonstelling in de
den naar Engeland kunnen brengen.
73 Andere gevallen hebbc . zich voorgedaan,
een winkelzaak.
Philips Demonstratiezaal.
De Burgerdijk zou misschien bij een
welkp betrekking 1 adden op de bezetting, vernievolgende gelegenheid voedingsmiddelen
naar
'Het zal U ongetwijfeld intePassage 7 B. Rotterdam is
ling, verhuizing of gebruik van Amerikaansche
een Britsche haven hebben kunnen brengen. Om
resseeren, de verschillende
belangen. Een billijke regeling zal worden getp""geopend van 13 Februari tot
te voorkomen, dat dit zal gebeuren, hebben de
fen om de hierdoor ontstane schade te herstellen.
en mogelijkheopvattingen
en met 23 Februari, dagelijks
Voorts zijn er tien Amerikaansche protesten in Duitschers het schip tot zinken gebracht. De geden
te zien, die door een
in
van 2—6 uur. Zaterdags van
volgtrekking.
Engeland
die
men
hieruit
verband met de veiligheid van Amerikaansche
keur
Nederlandsche
van
maakt, Is: dat Duitschland feitelijk in oorlog is
9-12'/j uur.
leeningen, buitenlandsche deviezen in noord-Chimet alle neutralen, evenzeer als met Engeland
na, Amerikaansche handels- en verkeersondernearchitecten zijn gevonden,
en Frankrijk.
U wordt allen verwacht!
mingen, de heropening van den Jangtse, de aanmet het doel, een winkelzaak
koopen van tabak, eieren en huiden, en reizen
De Manchester Guardian drukt het
naar het achterland
zóó uit: Dc Duitschers veranderen het internationaal recht naar hun opvattingen en naar hun
PHILIPS
doel. De zee rond Engeland wordt als oorlogrgebied beschouwd en Duitschland neemt dus het
recht, elk neutraal schip, daf zich daar bevindt,
tot zinken te brengen.
Du blad meent, dat Duitschland dit nieuwe bePajiagt 7 B
Rott«rdam
ginsel in het internationaal recht introduceert,
nadat de Burgerdijk tot zinken is gebracht en dat
het voort zal gaan een eigen internationaal recht
Zij
te schoppen.
In alle besprekingen en commentaren wordt
Recl. 141Ü2 170
Het heden uitgegeven Russische legerbericht den neutralen verzocht, de les te trekken uit
luidt:
zulk een geval als dat van de Burgerdijk en hun
Op 14 Februari activiteit van verkenners. De schepen onder de hoede te stellen van het Brithevige
bedrijvigheid van artillerie-eenheden sche convooistelsel.
■werd voortgezet in een aantal sectoren. Op de
Hierbij wordt dan echter voorbijgezien, dat de
Karelische landengte duren de succesrijke acties
als zij de/en raad zouden
opvolgen,
der sowjet-troepen voort. De vijand is niet ln neutralen,
staat de aanvallen der sowjet-troepen te weer
zouden meewerken aan de ondermijning van het
staan en trekt terug, waarbij hij zware verliezen
internationaal recht en tevens hun neutrale po.
KEULEN 156 m.
Vrijdag 16 Februari.
lijdt. Als gevolg van de succesrijke acties heb7.40—8 50 Militair orHILVERSUM I 1875 en 414.4 m.
550 Gramofoonmuzlek.
ben de sowjet-troepen op 14 Februari 16 vijan. sitie, waarin zij bescherming moeten blijven zoe.
kest.
9.30—9 50 Zang en piano.
1050 Gramogramofoonmuzlek.
VARA: 8 00 Berichten ANP.
foonmuzlek.
11 20 Concert12.20 Omrocp-Araudelijke verdedigingswerken genomen, waaronder ken tegen den oorlogsbrand, /ouden verzwakken
VPRO: 10.00 Morgenwijding.
Muzikaal tusschenspeL
sementsorkest.
1.15
1.35
Ijzeren
acht
en betonnen artillerieforten. De en schenden.
10 40 DeclamaVARA:
10.20 Gramofoonmuzlek
2.45 Leo Eysoldl's
220 Zang.
—
Populair
concert.
tie
11.00 Zang. plano en gramofoonmuzlek.
sowjet-luchtmacht heeft actief vijandelijke troeorkest
320 Omroeporkest en -koor en solist
11.30 Gramofoonmuzlek.
Maar daaraan schenkt men in Engeland wei4.30
Leo
klelnorkest
en solisten.
545
Eysoldt's
pen en militaire doelen
gebombardeerd en
ANP,
12 45 Berichten
AVRO: 12.00 De Palladlans.
Folkloristisch programma.
6.05 Gramofoonmunig aandacht en in veel gevallen houdt men zich gramofoonmuzlek
verkenningsvluchten ondernomen.
100 AVRO-Amusementsorkcst.
g.50 Concert. —7 35 Gramofoonmuzlek.
zlek.
ervan overtuigd, dat dit tenslotte de beste weg
2.00 Voor de hulsvrouw.
2 10 Disco-causerie.
9.50 tot sluiting: Zie Dcutschlandsender.
plano.
3.30—100 AVRO-Dansorkest.
zou zijn voor de neutralen. Het zijn opvattingen, 300 Viool en0.)
VARA: 4
Gramofoonmuzlek (met toelichting). BRUSSEL 322 m.
die in groote mate in de Engelsche openbare
5.00 Voor de kinderen.
4.30 Gramofoonmuzlek.
600 De Ramblers.
12.20 Gramofoonmuzlek.
meening zijn vertegenwoordigd. Dat is van veel
530 Gramofoonmuzlek.
12.50 en 130 Omroep6.50 Zang en plano.
orkest.
1 50—2.20 en 5.55 Gramofoonmuzlek.
belang als het waar is, dat de regeering van de 6.30 Letterkundig overzicht.
7.20 Gramofoonmuzlek.
8.20
van het Democratisch ö.05 Omroeporkest.
Cyclus
grondslagen
„De
7.00
democratische landen tenslotte altijd met de Socialisme"
Voor do soldaten.
8.50 Radlotooneel met muziek..
7.1 S Berichten ANP.
VPRO: 7.30 Berichten.
7.35 Voor de Jeugd
9 35 Planovoordracht.
10,05 en 10,30—11.20 Graopenbare meening rekening moet houden...

TENTOONSTELLING
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U wordt verwacht!
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meer.

Koos van de Club Ypenburg gaat nu uit de
vliegerij stappen.
Het schijnt, dat de groote
familie haar ontwast. De eerste menschen uit de
luchtvaart beginnen oud te worden. En Koos.
die zoo sterken zin heeft voor het gezinsverband,
voelt zich blijkbaar meer in het bijzonder nog
aangetrokken tot de jeugd. Zij hoopt zich binnenkort te gaan bekwamen in de kinderverpleging
en kinderverzorging.
Het besluit van Ypenburgs Koosje zal ongetwijfeld in breeden kring niet slechts verwondering, maar ook weemoed wekken. Want men zal
haar kwalijk missen kunnen in de vliegerij En
het is alles zoo plotseling. Maar in denzelfden
kring wordt stellig met groote belangstelling
Koosjes toekomst gevolgd en haar talrijke vrienden zullen zich verheugen in haar slagen.
Zondagmiddag, tegen den avond, neemt Koos
in de Club Ypenburg afscheid. leder, die haar
een goed hart toedraagt, krijgt er de gelegenheid haar de hand te drukken.
De vliegersfamilie komt er nog eens samen e ner zullen
vele ..grooten" uit de vliegerij aanwezig zijn.
Wanneer dan allen dien dag heengegaan zijn,
zal het wel langen tijd stil blijven in het glazen
zomerhuis, dat er gekromd ligt langs den rand
van het groote vliegveld. Zonder Koos is Ypenburg nu eenmaal geen Ypenburg meer.

DEMONSTRATIEZAAL

Hoe de Russen het zien.
melden successen.
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8.00

Pianovoordracht-

—

9.25 Roslan-orkcst.
VARA: 900 Radlotooneel.
10.00 VARA-Maandrovue.
VPRO: 10.40 Avondwljdlng
11.10 Jazzmuziek
VARA: 11.00 Berichten ANP.
(gr.pl.).
11.40—12.00 Viool en plano.

—

—

—

HILVERSUM II 301.5

m.
—

—

—

—

—

—

ui.

12.50 en 1.30 OmroepGramofoonmuzlek,
1.50—2.20 en 5.20 Gramofoonmuzlek.
6 35 Dansmuziek (gr.pl.).
8.20 Voor soldaten.
8.50 Gramofoonmuzlek.
9.20 Omroepsymphonleorkcst
10.30—11.20 Omroepdansorkest
DEUTSCHLANDSENDER 1571 m.
8.20 Omroepprogramma
7.35 Folkloristisch
orkest.
0-20 Berichten
950 Knpel Grohrock—
10.20 Politiek overzicht. Hierna: OmroepFerrari.
11.20 Berichten. Hierna tot 12.20 Nachtorkest.
12.50—1.20 Militair programma.
conccrt.
12.20

—

dansorkest.
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Gemeentelijke Radiodistributie.
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Donderdag 15 Februari.

AVONDPROGRAMMA.
Programma .1: 4.30 Deutschlandsender 5.Ö0 Keulen.
6.20 Fransch Brussel. 7.20 Neder). Brussel. 7.30 Dan1020
marks Radio. 920 Nederl. Brussel. 10 05 Motala.Pauze.
Fransch Brussel
±10 45 Boedapest
11.23
±1130 Deutschlandsender
Nederl.
Brussel.
0.05
Motala
of
Programma -1: 5.20
Fransch Brussel 910
dlv. r, 20 Béromünster. 8.40 10.20
Nederl. Brussel,
Béromünster.
9.30 Boedapest.
±1120 London Reglonal.

ECONOMIE EN

,

i

;

Te Bergen Is een gerechtelijk onderzoek ingesteld naar aanleiding van het tot zinken brengen
op 22 Januari op den Atlantlschen Oceaan van
het Noorsche stoomschip Songa door een Duitsche
duikboot. De gezagvoerder verklaarde, dat het
schip van Phlladelphia op weg was naar Rotterdam, toen het door een duikboot werd aangehouden. De commandant van de duikboot heeft
vluchtig de papleren nagezien en gezegd, dat het
schip, dat een gemengde lading aan boord had,
ook contrabande vervoerde.
HIJ vroeg den Noorschen kapitein een verklaring te onderteekeren, dat de helft der
goederen v contrabande bestond. De kapitein
weigerde dat en voegde daaraan toe, dat de Songa
van een neutrale haven kwam met een neutrale
lading en op weg was naar een neutrale haven.
De Duitsche commandant antwoordde, dat de
Songa een Brltsche contrólehavcn zou moeten
aandoen en dat de lading daar ongetwijfeld zou
worden gelost.
De Noorsche kapitein antwoordde, dat hij geen
bevelen had ontvangen een Brltsche haven aan
te doen, doel de Duitsche officier verklaardde,
dat het schip zou worden getorpedeerd en dat h(j
den kapitein niet kon toestaan naar de Songa
terug te keeren om wat kleeding te halen.

BRUSSEL 481

—

8.05—9.15 en 10.00
KRO: 8.00 Berichten ANP.
11 30 BUbelsche causerie.
12 45
12.00 Berichten.
12 15 Gramofoonmuzlek.
1.10 Paul
gramofoonmuzlek.
en
Berichten ANP
en zijn sollstenensemble 1 30—1.40 GramoGodwln
zang.
2.00 Orgelconcert en
3.00
foonmuzlek.
Pianovoordracht. 3.15—3.30 Gramofoonmuzlek
340
5.30 Paul WUnappel's strtjkGramofoonmuzlek.
620
ensemble.
Ö.OO Zang met pianobegeleiding
640 Causerie
Paul
WUnappel's str|jkensemble.
7.00
, Nederlandsche arbeiders In het buitenland".
Berichten
7.15 Causerie „Zclfstandlgheldspolltlek".
7.35 Gramofoonmuzlek
800 Berichten ANP.
Rotterdamsch Phllharmonlsch orkest en solist.
8.15
9.45 Rotterdamsch Phllharmo915 Reportage.
10.20 Gramofoonmuzlek,
10.30 Benlsch orkest
richten ANP.
10 40—12.00 Gramofoonmuzlek.
ENGELAND 391 en 449 m.
12.20 Militair orkest.
1.05 Causerie „German
120 Berichten.
1.30—2 20 Het NorExporta".
bert-'Wethmar-planokwlntet.
3.20 Gramofoonmu3.50 Radlotooneel.
-120 Vocaal concert.
zlek.
4.50 Jack Hylton en zijn Band.
5.20 Kinderhalf5.50 BBC-Schotsche zangers
6.20 Berichuur.
7.05 „The Ca6.35 Actueel programma
ten.
7.40 Plavendlsh Three".
7.20 Medcdeellngen
novoordracht.
800 Causerie „A Chrlstlan looks at
the world".
8.20 Reportage
8.50 BBC-Schotsch
orkest en solist.
9.20 Berichten.
9.35 Week9.50 Radlotooneel.
10.50 Variété.
overzicht.
12 05 Orgelspel.
12 20 Be11 50 BBC orkest.
richten.
RADIO-PARIS 1618 m.
12.05 Planovoordracht.
12 20 Orkestconcert.
105 Viool en cembalo.
1.35 Zang.
2.00 Gramo205 en 2.30 Cellovoordracht
foonmuzlek.
3.20
3.50 Radlotooneel.
Orgelconcert
4.50 Zang.
5,35 Het Loewenguüj-kwartet.
5.20 Chansons.
720 Orkest6.35 Piano en zang (met toelichting).
concert.
7.50 Radlotooneel.
9.05 Tweede deel
van de opera „Boris Godounow". 11,20 10 35 Ccllo11.05 Chansons.
vooi dracht.
en 12.05—
12.50 Nachtconcert.

Gramofoonmuzlek.

mofoonmuzlek.
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FINANCIEN

i

DE TORPEDEERING VAN DE
SONGA.
Verklaringen van den Noorschen

—

—

830 Cyclus „Verworvenhe-

den, die niet verloren mogen gaan".

Vrijdag 16 Februari.
835
Programma 3: 800 Keulen 5.20 Parijs Radio.
Engeland 905 Fransch Brussel 9.20 Pauze. 9.30 Keulen, 9.50 Deutschlandsender. 10.10 Pauze of dlv. 1120
Keulen.
11.50 Pauze. ±12.00 Keulen. 12.20 Nederl.
Brussel
220 Motala of dlv. ± 2.43 Keulen. 4.20 Pauze 430 Keulen. 5.20 Boedapest of dlv 6.05 Nederl
Fransch Brussel. 905 Parijs Radio.
Brussel. 8.20
10.05 Motala. 10.20 Fransch Brussel. ±10.10 Boedapest 1125 Pauze. ±1130 Deutschlandsender.
Programma 1: 8.00 Nederl. Brussel. 9.20 Engeland.
10.20 Pauze of div. 10.35 Engeland. 11.20 Danmarks
Radio. 12.20 Engeland
1.05 Fransch Brussel. 2.20
Danmarks Radio. 235 Pauze of dlv 3.00 Danmarks
Radio 3.50 Pauze of dlv. 4.20 Engeland 5.20 Fransch
Brussel. 6.50 Béromünster. 705 Engeland. 7.20 London Reglonal 7.30 Danmarks Radio 820 Deutschlandsendei of div. 9.20 Béromünster. ± 9.-10 Danmark»
Radio. 10.20 Nederl. Brussel. 11 20 Engeland.

N. V.

In dc vergadering van.den Raad van Commifsarissen van de Amsterdamsche Bank N.V. is besloten aan de eerlang uit te schrijven algemeene vergadering van aandeelhouders voor te stellen over
v.J. 5
193.9 een dividend uit te keeren van 4
en ƒ 87.553.94 op nieuwe rekening over te brengen.

Aan de reserve is een bedrag van ƒ 16.500.001
teneinde liet elfectenbezit, de deelnemingen en de vorderingen op debiteuren vooreen
rl
zoodanige waarde in de balans op te nemen,
e
verliezen verder niet behoeven te worden C '
ducht.

ontleend,

3

;

20 k m.
De brand was binnen een 'omtrek van
•waar te nemen. De brandweer, geholpen door de
hulpbrandweer, bestreed het vuur, waaruit gesmolten metaaldeelen over de omgeving neerkwamen. De bewoners van de huizen in de omgeving
moesten uit voorzorg hun hulzen verlaten, vrouwen gilden wanneer er weer een vonkenregen
neerkwam. De politie zorgde voor een afzetting
en hield de toeschouwers die per auto's op de
plaats van den brand aankwamen tegen. Om een
uur vijfenveertig in den ochtend nam de brand
af; de brandweer ging toen over tot nablussching.
Er is geen officleele verklaring omtrent de oorzaak van den brand, hoewel de brand met een
zware explosie begon, welke alle ruiten van de
aangrenzende huizen vernielde. Vier brandweerlieden werden gewond en in het ziekenhuis behandeld. Er wordt een onderzoek ingesteld of sabotage in het spel is.

—

|

—

kapitein.
De fabriek van de Jubilee Mctal Works tc Londen Is door brand verwoest. Om zes uur gisteravond brak de brand in de fabriek, welke in de
voorstad Hounslow gelegen is, uit, doordat werklieden die aan het lasschen waren, witgloeiend metaal op een band magnesium lieten vallen, waardoor een regen van vonken ontstond, welke het
gebouw snel in vlam zetten en het aanwezige magnesium en andere chemicaliën vlam vatten.

—

—

—

—

Witgloeiend metaal viel op band
magnesium.

—

—

De Jubilee Metal Works te
Londen in asch.

v
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MIJN PERSOONLIJKE VISIE OP

Gasten van slangenwagen 21 bluschten hedenmorgen kwart over negen een schoorsteenbrand
bij

Lusse aan den Schledamschedijk 201.

Onder toezicht van den onderbrandmeester, den

heer J. W Soek, en van den brandmeester, den
heer L. J. Gillet, hebben gasten van slangenwagen
34 hedenmorgen kwart vóór elf met emmers
Kater een vloerbrand gcbluscht bij W. Ruiter aan
de Ruilstraat 17.
Rijwieldiefstallen.

werden gestolen: op de Korte Hoogstraat van G. v. d. M., wonende Hommelstraat:
de
Polderlaan
in
van G. P.. wonende Eben
jlaëzerstraat; in de Tiendstraat van C. O. C. G„
wonende le Middellandstraat en op de Veemark;
van C. J. v. d. 8., wonende in het woonwagenkamp aan den Nieuw-Terbregscheweg.
Fietsen

Van 7 m. hoogte

door 't ijs.

Gistermiddag was de 54-jarige schipper P. Senijn. wonende Molenweide, aan boord van let in
de IJselhaven liggende zeemotorschip „Kochester Castle" bij de reellng bezig met het ve: leggen van pijpen. Juist was hij op de gei gaan zl>
ten. toen de laadboom werd opgedraaid, waardoor hij buiten boord werd geworpen en 7 m.
lager op het ijs naast het schip viel. Hij viel door
het ijs en kon, nadat men hem een laddsr had
toegestoken, met een hoofdwond, een gebroken
linkerpols en Inwendige kneuzingen, worden gered. Het was echter noodlg, dat men hem In het
Zuider-Zlekenhuls ter verpleging opnam.

Faillissementen in het
Arrondissement Rotterdam.

cabaret of soldatenrevue, maar naar een man
van God, met vragen der ziel. Als Jezus Johannes bij den Jordaan ontmoet, wekt en creëert de
Dooper den Messias ln Hem. Hij voelt zijn roeping wakker worden en is bereid het Messiasschap te aanvaarden, hoewel er in Zijn leven
telkens afweer en roepingsstrljd is... Als Zijn
apostelen zeggen, dat Hij de Messias is, mogen
zij dat vooral niet aan anderen zeggen.
Volgens Schweitzer dacht Jezus eschatologisch,
aan de laatste dingen, aan het nabijzijn van Iret
Koninkrijk.. De eerste Christenen deden dat ook.
Menschen van den modernen tijd gelooven niet
meer, dat het einde nabij is. De eschatologische
last van de evangeliën mag op hun schouders
niet drukken. Toch mogen ze de eschatologie niet
wegwerken, whnt al is ze inkleeding. omhulling,
die vallen moe'., ze maakte mede, dat Jezus werd,
wat hij worden moeit, de mensch, in wlen het
brandt. Velen vinden de Bergrede ..mooi", doch
ze is ontzaggelijk, want Jezus leert als machthebbende. zoodal de schare zich ontzet. Hij ls
het weerlicht van God, vol van het naderend einverde, die met Zijn discipelen de doorbraak
wacht. Ais die uitblijft, 'komt bij Jezus de crisis.
Hij. gaat Jesaja 53 begrijpen en vervult, wat
Hem als lijdende knecht is opgelegd, als innerlijke noodzakelijkheid. De Joodsch-Messiaansche
wereldbeschouwing is de krater, waaruit de
eeuwige vlam van de religie der liefde omhoog
komt. Spr. verduidelijkte met een voorbeeld,
waar de orthodoxe opvatting van het plaatsvervangend lijden van .Jezus op neer komt.
Zijn lijden en sterven wjs hoogtepunt, geen tooneelspel. maar opdracht, geen tragedi? van een
mislukt leven, maar de blijdschap van het leven
met God. Allen laten Hem los, laten Hem alleen,
maar Hij blijft trouw.
In de theologische dogmatiek Ls Hij geworden d
openbaring Gods, de verhoogde Heer. De vrijzinnigen noemen Hem Leidsman, omdat Hij vergeving, genade en verzoening brengt, dat zij niet
als term gebruiken. Hij is het teeken. waarin
God zegt: „Ik ben met U". Gods KoninkriJß is
gekomen in den lijdenden knecht des Heeren.
In dc- wereld nu vol dreiging en zonde en afschuwelijke dingen is dc vraag: „Wie ls Christus
voor mij?" de vraag voor ieder persoonlijk. Het
doet er niet toe, hoe iemands dogmatiek er uit
ziet, als ze maar brengt bij Jezus Christus,
die
rede en veilig stelt en midden in deze wereld
vastgrijpt en eeuwigheidsleven geef;.
Een drietal vragen is na deze rede gesteld en
beantwoord, waarna een gezellig samenzijn volg-
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Het „lijden" is als een spiraalveer.
Dat is vaak bewezen.
Dat kunt ge, eiken dag opnieuw weer.
Waar ge wilt maar, lezen.
Hoe zwaarder de druk omlaag wordt,
Wa.irvoor weerstand zwicht,
Hoe sterker ook de „kracht" zich spant,
Die „Opwaarts" is gericht.

CHRISTUS.

De derde der winterlezingen van d s. H. A. C.
Snethlagc, voorganger van de Verecniging
van Vrijzinnig Hervormden, die in het begin van
Januari 1.1 aan de orde zou komen, is eenigen
tijd uitgesteld. Gisteravond is zij gehouden ln de
groote zaal van Lommerrijk, voor een aandachtig gehoor. De opkomst was, de koude in aanmerking genomen, bevredigend.
Zóó is het:
In een vorige lezing citeerde spr., wat de beken„Hy die 't best kan lijden,
de professor A'.bert Schweitzer van Christus
Die kan ook het beste strijden".
zegt: „Als een onbekende komt Hij tot ons zonder naam. zooals Hij tot Zijn volgelingen kwam
ELWEN.
aan het meer". Hij wilde zeggen, dat hij over Jezus is uitgepraat en niet heeft kunnen zeggen,
wie Hij is. Hij zal zich openbaren en als een onVERZORGING LICHAMELIJK EN GEESTELIJK uitsprekelijk geheimenis aanvaard worden.
Het is
zoo ging spr. voort
een voorrecht,
ONVOLWAARDIGE VLUCHTELINGEN.
dat onze tijd het psychologisch benaderen verstaat, zoodat men daardoor een persoon kun leeIn de dezer dageji gehouden vergadering heeft
de permanente commissie tol de algemeene zaken ren kennen. Dat is mogelijk door de Synoptici, de
drie Evangeliën. Mattheus, Markus en Lucas,
van het Nederl. Israól. Kerkgenootschap de comwaarvan het middelste in het jaar 70 na Chr.
missie ter blijvende verzorging van de lichamelijk geschreven, het oudste is. Van Jezus'
jeugd veren geestelijk onvolwaardige vluchtelingen gehaalt Lucas de bekende geschiedenis, dat Jezus,
ïnstalleerd. Voorzitter van de commissie is de als HIJ met Zijn ouders in den Tempsl is geweest,
heer A. Herzberger, lid van de permanente comachterblijft en met de wetgeleerden spreekt.
missie. Leden zijn o.a. de heeren dr. H. Cohen, afDaar is hij een Jong mensch met een hartstochgevaardigde van het Nederl. Israël. Armbestuur telijk verlangen naar een antwoord op wat in
te Rotterdam, en Joz. Vromen, afgevaardigde van
Hem leeft. In een zoogenaamd apocrief evangehet kerkbestuur der Nederl. Israël. Gemeente te lie, genoemd naar Thomas, doet Jezus als knaap
Rotterdam.
wonderen. Als Hij met zijn makkers speelt en
van klei vogels en andere wezens maakt, klapt
Het bureau van do commissie ls samengesteld
uit de hoeren: A. Hertzberger, voorzitter, E. H. Hij ln de handen en ze leven. Heeft Hij met die
Vas Xunes, onder-voorzitter, en J. L. Gompertz, makkers moeilijkheden, dan roept Hij een oordeel over hen uit en het komt. Dat is onnatuursecretaris.
lijk, zooals ook de Christenlegend« van Selma
Lagerlöf fantasterij is. Maar het slot van die legende is treffend. Als Maria haar zoon gevonden
heeft en met hem terugkeert, schreit ze. omdat
ze gevoelt: ik raak hem kwijt.
J. v. d. 8.. alhier. U hebt bedoeld jmeubloment
Jezus in Xazareth heeft zich verdiept in h e t
gekocht en zult het dus moeten «ïccepteereh en betaBoek, het Oude Testament. De menschen van de
len. BIJ eventueele levering het goed terdege nazien
20ste eeuw moeten zich dat goed Indenken, want
en-bij ontdekken van gebreken de hulp van een adallerlei lectuur als een
vocaat Inroepen.
115 in hun hulzen komt
sprinkhanenplaag. Het Boek met de Joodsche
G. J. C. \V., alhier. Het huwelijk tusschtn schoonbroeder en schoonzuster ls verboden. Om gewichtige wereldbeschouwing is de
lectuur van Jezus, dn
redenen kan dispensatie worden verleend door H. M.
Israëliet. De profetieën grijpen hem en Hij is
de Koningin. Of dit in uw geval zal worden x erkend,
ls vooruf niet te zeggen. Wend u tot een advocaat. 116 vooral van Jesaja 53. de schildering van den lijF. K., alhier, in het door u bedoelde geval ls het
denden knecht des Hecren, die grootsche visie
regel, dat een voorschot wordt betaald. Daar leeds
van den profeet, eenvoudig weg. Dat is de opwerkzaamheden hiervoor zijn verricht, wordt dl' niet
lossing van het probleem.
Besluit u echter later het gebit te neteruggegeven.
"errjkend
wordi
bedoeld
voorschot
weder
men. dan
Jezus komt te voorschijn, als Johannes de DooJ'B
bij de algeheele kosten.
per, in wien God brandende werd. in het Jorls
M. 8.. te Hoek van Holland. Voor uw geval 120
daanland optrad. Hot volk loopt uit, met naar een
het bezit van een werkboekje verplicht.
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•

KXIPSTERS

GEVRAAGD?

ï

Hnlgszins kunnende koken en zelfstandig werKAPSTER
ken. Aanmelden B—9 u. AANK.
Tevens net
TH W. BASTIAANSE. gevraagd.
Wasch- en Inkrulmelsje.
■senburgstraat 3Sb
Aanmelden tot 9 uur.
Voor direct gevraagd JAC. V. KALKER, Paradijslaan 125. .
bekwame

f

«R-K. DAGMEISJE,

f

ln kl. Gezin

c 1 f

Gevraagd
flink

boven 20 j. Loon
8 p
w plus Kost. Vóór 19
Febr Lommerrijk, Hlllegersberg.
/

c

WERKMEISJE,

(

N"o 60.

.

NETTE LEERLINGE
Gcvraaed
NET MEISJE
gevr om in het Manufacturenvak te worden
voor de Huishouding opgeleid,
P G.. pl.m tc
Doven 20 jaar. Liefst
kunn en( je koken. W. Jaar Br. Bur. No. P 1109
JCOOYMAN'S, Banlerstr.
Gevraagd ne; Keuken-

Een slaper.
Hij: Is het niet wonderlijk, hoe zoo'n sterke
kop koffie iemand wakker houdt?
Zij: Het is waarlijk slecht van je, dat je er
niet vroeger op den avond gebruik van maakt.

REIVfKES

j

'

-

g ■J

r 1
5
-

'
{

|

'

Math.weg.

GELD.

gem.

r
-

1

s s
>

.

v
;
,

,

Aanmelden- Particuliere
Kraaminrichting, Heemraadssingel 119.

Sis. Ook als Cassière Br.
Ko. K. Cr. 3459. Kiosk

Mannelijk

,

WIN KEL-J I'FFR.
Gcvr. flinke jonge gebit-. 61/2 laar In dlolomeenl»
Brnod en Banket, Bezit KR AAM VERZ.STER.
v diploma's Handelsken

PERSONEEL

.

,

i

. 's Zonvrij. Geh. Wasch
Mevrouw
LI'ITSE.
BentJncklaan
35c, Blijdorp bij de Tunnel.

dags

METSJONGEN

v.

Jongen voor Pakhuiswerk.
kunnende
chauffeeren Br. met opgaaf van verlangd loon
pnz., Bur. No. 134777.

J

de

DIENSTBODE

v. d of d. cn n

buitenshuis.

v.

Hypotheken en
Geldleeningen

Halfwas,

flink

j

p
119b.

uur.

7—!
Hoochweg

85;

GTAITX

*

uur,
'Q

o—s

1

Aanmelden
Voorhaven

147. West.

Gevraagd nette

.

�

vraagt

PLAKSTERS.

Mathenesserdilk

|

•

Cartonnage-ln„Het Noorden''

Éustrie

Leerling gevraagd in alleen Dameskapsalon v.
geheele opleiding. ...Moderne",

9.

bedr., 17—18 J. Aanm.:

GEVR.:

gevraagd, in staat zelfstandig te werken. Br.
Bureau No. 134774.

j

1

Dagmeisje van 5—7.30
B—s. goed Loon.
Molen
Mevr. WYXIA,
tingel
Schlebroek,

of

s

5

KAPSTERS.

GEVRAAGD:

N V.

i C

GEVRAAGD:
aankomend Verkoopster
voor Dameshoeden cn
oen Fietsjongen. N'we.
Binnenweg 215.

Vrouwelijk

B. Z.

..De

.

B. Z. A.:

net Meisje, 15 J.. voor
A.:
h. of h. dagen, v g.g.v.,..
omtrek
n. Centrum
of
Charlois,
Zuiden.
Dlenstm..
19
wordt MAST.
Adrlaan N'ic- ■■
Behanop
goede
meer
mantstraat 27.
gedeling dan h. I.oon
Gevraagd
HOUTING,
let.
DEN
Gevraagd een flinke
Clemensstraat 34b.
FLINK MEISJE
\Y IXKELJUFFR.,
van halfnegen lot 2 u„
bekend met het kruideWERKSTKR
In klein Gezin. BOK- ••
niersvak, boven 18 Jaar. gevraagd vnn 's mld- SER.
Ie
MiddellandLevensmlddelenbedrijf dngs 3 1/2 uur tot 12 straat 101.
„De Zwaluw", Exercitiet ar. Loon 9 gld., met
straat 2.
Kost.
Hotel Central. GEVRAAGD:
Kruiskade 32.
bekwame
Manpelsters
KLEERMAKERIJ.
en Meisjes voor de Pers.
Net Meisje voor handGEVRAAGD:
Stoomwasscherij Luxor, "•
werk gevraagd. Ackersnet Dagmeisje, 1" jaar. Nieuwe Kerkstraat 43.
's ZondUkstr. 120a. 2-m. b.
van 8.30—3 uur
Mevr.
v\
dags vrtf. TENDIJCK.
BAARLE,
B.z.a. bekwame
Schepen-iraat 60b. Bli.l Statenweg 7S, beneden,
FILIAALHOUDSTER dorp
vraagt
voor de morof voor Noodhulp voor
genuren een flink
\GD:
Zuivelproducten, v.g.g.v.
NET MEISJE,
b.k.st.
STOOTMAN, net zelfstandig Dienst- Zondags vrij.
AanmelJoost van Geelstr. 37a.
voor
meisje
dag en den tusschen 7—9.
nacht, v.g.g.v., in GeGE\ RAAGD:
zin 3 volwassen PersoMeisje
jaar,
14
15
net
nen. VAN DE WAAL.
licht
kantoorwerk, beWestersir.gel lb.
kend met Fransche taal
voorkeur Br. No. 48, R.K. MEISJE
Boek
VAN LEERDAM-s
gevraagd van B—l uur.
Schledamschehandel.
Mevr
SCHOOF, Stadweg 41.
houdersweg
115.
Gevraagd een flinke
XET DAGMEISJE
GEVRAAGD:
FIETSJONGEN.
gevraasd tot 5 uur. leefMeisje lx>ven 20
nel
Groene
tijd lil—lB jaar, PG. jaar. van half 10 tot BRUINESSEN,
Aanmelden All. Pierson- half 8. bij heel Hef Hllledijk 151.
straat 19, v. ASSENMeisje van
Jaar, Dier- NETTE JONGEN
DELFT
gaardelaon 28 beneden.
gevraagd, voor direct,
GEVRAAGD:
15—16 Jaar. RlJHeer op gevorderden leeftild.
wlelbeurs, GoudscheslnMeisje voor halve da- leeftijd
vraagt
voor
gen, Zondags vrij. bo- spoedige
lndienstu-e- gel ICC.
ven 18 jaar. hoog loon. ding
flinke
LAZF.T. Buitenzorg 12, MEID-HI'ISH.
FLINKE JONGEN
Schlebroek.
MULDER, Goudscheweg ge\ raagd vo?r de BakNo. 100
kerij cn de straat, moet
XET MEISJE
op kunnen maken. 16
&
17
Vlletlaan 7.
gevraagd, 16 & 17 Jaar. STRIJKSTER
HOORNWEG.
Charl. gevraagd voor eenige
Nette
Kerksingel 80, R'dam- dagen p \v„
liefst
beZuld.
kend
met bijstrijken FIETSJONGEN
Carrier.
voor
van Perswerk
VAN gevr.
GEVRAAGD:
Hooglandstraat Banketbakkerij C. DAnet Meisje, zelfstandig DORP.
NE. Bergschelaan 325.
135, Tel 44930.
koken en werken, v.g.
g.v,. voor d. of d. en n.
HOFMEESTER
Aanb.
7—9: Mevrouw Meisje voor licht Win- groote Vaart zoekt een
EBES. Rochu r -enstraat kelwerk
Aanmelden Betrekking aan Land,
263b. Benedenhuis.
na 8 uur n.m. bij C. genegen alles aan te
niet onbemidJr., West-zeedijk pakken,
Moeder
en Dochter SMIT
No 6.
Br.
Bur. No.
bieden zich aan ais
deld.
P 1107.
FIL.HOUDSTER ETC.
Geheel zelfstandig
Flinke
altijd in Zaken geweest. DAGMEISJE
Br. No. A 1158. HulpJ.STE BEDIENDE
ge\ raagd. Zondags vrij
bur.
Binnenweg Niet-koken.
N.
Aanmelden gevraagd, voor onmidNo. 284 b.
indiensttrehedenavond tusschen 7 dellijke
—9
uur.
Flatgebouw ding. Br. met uitv. lnl.,
TERSTOND GEVR.:
bekwame Strijkster en 172. 7e Etage, KraL Bur. No. L 7233.
Plaslnan.
Mangelmeisje. BenthulGF.VR.,
JONGEN
zerstraai 121.
ongeveer 14 Jaar oud v.
GEVRAAGD:
flinke
Dagdienstbode. Loop- cn Winkelwerk.
B. Z. A.:
GoudschewagenMETZ,
Rozen Korte
net Meisje, 23 Jaar. voor Mevr.
straat C ..De Bijenkorf'.
halve dagen, v.g g.v. in burglaan 04.
'l Westen Gr, VlsscheAankomende
F 1 ETS JONG EN
120,
beneden.
rüstraat
VERKOOPSTER
gevraagd, ongeveer 16 J.
Wasserij vraagt net
eenlgszins
Galanteriewinkel. Goudgevraagd,
bekend met Manufactu- scheweg 71.
MANGELMEISJE.
18 jaar, CH. DE
Aanmelden v d. STKAA ren,
Halfwas
KORTE. SchledamscheTEN, Math.dUk 323.
SLAGERSKNECHT
weg 122.
Mij. ..Coed en Goedgevraagd, tevens WinGEVR XAGD:
koop" vrsaet nette
keljuffrouw voor halve
VolksslagerlJ
net zelfstandig Dagmets- dagen
WERKSTER.
Hlllevllel
je. v.g g.v. Aanmelden SCHOUTEN,
A; r.ri. Zuidhoek 27.
na fl uur. Mevr. R. No 133.
/.
KOSTER.
Kruiskade
16.
B.
A.:
gevraagd,
Terstond
flinke
Jongedame. 28 Jr.. als B.
Z. A.:
Hulp in Hulshouding,
FIETS JONG EN,
Juffr., uitstekend k. koook bij Kinderen, BrieAanmelden
\.
Noodhulp, v.g. ±: 15 jaar.
ven letter V, Leesbiblio- ken,
Boekh.
SCHOEMAtheek
Modern, Over- g.v.. Keukenmeisje StaKERS, L. Hllleweg 80
tionsplein 20a.
Bchle.
Zuirl.
Nette
GEVRAAGD:
DAGDIEXSTBODE
Naaister om Ondcr-roed LEERJONGENIn Kleergevraagd om
gevraagd, zelfstandig k. te maken en te verstelmakersvak te worden
len Adresw en koken, in Gezin z.
opgeleid en aankomend
155. Schlebroek.
K., v.g g.v. W. BRUMhalfwas Dames cn HeeMELKAMP, Hoogstraat
ren
KleermakcrU.
..Hollandsche
Lelie"
No. 194.
Schied.singel 27b. vraagt CHEAP. Hondlusstr 2.
MEISJE GEVRAAGD, AAXK. NAAISTER.
B. Z. A.:
zelfst. kunnende wer- Aanbied, 's morirens 10 Electro Monteur, bekend
ken, tot 1 uur. Hoog —11.
met Installatlewerk en
Loon Nolensstr. 7a. b.
Almoulagc. 10 Jaar oud d
FIL.HOI DSTF.RS.
d. Schepenstraat- Zonv. g.g.v
J
KOSTER,
Moeder m
dag \Tlj.
Dochter Zoutziederstr. 25, West.
b.z.a. als FUlaalhoudB. Z. A.:
v.g.g.v..
sters,
dipl,
Gevraagd,
nette
Halfwas
18 broodverkoop enz, borg
Kapster,
FIETS.TONGEN.
Jaar, liefst omtrek Weskunnende storten Brieten.
Br. Bureau No. ven J. v. Avennesstraat G. H. RIN'CK N.V., Nw.
P 1161.
Binnenweg 253.
35, J. MOSTERT.
eventueel hulp aanwezig, v.g g.v. Borg kunnende storten. Br No.
B 1200. Hulpbur. Zaagmolenstraat 47.

van de Zondagrschool

en Schiebroek, onder leiding van
den heer C. Bakker.
De heer P. Brouwer, hoofd der Da Co-taschool.
heeft vervolgens een lezing gehouden over „De
Leugen".
De wortel van alle leugen, zoo
betoogde spr.,
zetelt in het hart en het verstand giet den
leugen in den juisten vorm. De eenige, maar ook
de meest afboende manier van bestrijding is
gebed tot Christus, welke de leugen heeft verslagen. Deze bc-trijding brengt ons op het juiste
peil en verstrekt ons gevoel voor waarachtig,
heid. Xa de pauze werden nog eenige vragen
gesteld, welke allen op pretljge en afdoende
wijze werden beantwoord. De vergadering, welke
aan de verwachte opkomst beantwoordde, werd
door den heer Bron'.ver gesloten.
te Hillegersberg

RU WÖVLEESCH

GROOTE

".

>

>

GE\ RAAGD:

:

WERKSTER

gevraagd voor Slagerij, net Winkelmeisje, niet
Vrijdags den geheelen ben. 18 Jaar, C. JAMIN,
dag en Zaterdagavond. Schled.dijk 107.
Mevr. v. d. SCHALK,
Burg
B l FFF.TJ l' F FR.
Meineszpleln 22.
Loon en VerJongedame. 27 Jaar. gevraagd,
val.
L v. DONGEN.
zoekt plaatsing
FILIAALHOUDSTER SchledamschedlJk 138

PERSONEEL

houden. ui:gaan"io

Goede Herder" der Xedl. Hervormde Gemeente

overwint concurrentie.

Net
Persoon
niet
Gevraagd
nette
veel vrijen lijd vraagt Slagersjongen een
of Halfvoor
Ver- WM. Adres A. MOERSchrijfwerk
Aanmelden 9 —5 uur. eenlglngen of Particu- KERKEN, Uitweg 2, Hll
Voorhaven
Tarief
billijk, lrgersberg.
85;
7—9 lieren
uur. P. de Hoochweg Adres:
Goudschewej
No. 110b.
Flinke
88, Winkel.
FI ETS JONG EN
Z.
A.:
B.
BANKETBAKKERIJ. gevraagd.
E.
GOUDflinke 2e SMIT.
Gevraagd
net Meisje van bulten,
Kruiskade 82.
ca. 17 j . P.G . d. of d e.
HILBRON, Stoffenzaak.
Bediende
n Odastr. 2, Rotterdam- Vierambarhtsstr.
13a.
Tel. 31787.
Zuid.

PLAKSTERS.

:

Janstraat 22.

Nette

(WETTIG GISDEPONEEIUI).
75 Cents vijftien woorden. In Zaterdag-uitgave
daarboven lot vijf-en-twintig woorden / 2
per geheele annonce. Dienstaanbiedingen 40
cents Bonboekjes voor 10 kleine Advertentièn
17, in de Zaterdag-uitgave 25 cents extra bij
vooruitbetaling Schlekade.

Zondagsschool „De Goede Harder".
Gisteren is in de Da Cosla-bewaarsehool aan
de Da Costartraat alhier, een ouderavond ge-

Nieuwsblad-advertentie

1

NET .MEISJE

tot

11,

SCHIEBROEK.

—

—

Maranatha.

De filmavond, die door de Zondagsschool „Maranatha" te Terbregge op Donderdag 18 Januari
1.1. zou gegeven zijn. maar toen vanwege de
strenge koude is uitgesteld, is gisteravond gehou.
den in het gymnastieklokaal te Terbregge. De
opkomst was zeer bevredigend. De voorzitter, de
heer H. Muus hield een rede over het werk der
Zondagsschool, waarin hij de beteekenis daarvan uiteenzette en aangaf op welke wijze het
moet gschieden. De Chr. Harmonievereeniging
~Obadja", directeur D. de Jong, verleende haar
medewerking. Er zijn vervolgens een paar films
gedraaid, w.o. een van de zomerreizen van de
Zondagsschool, hetgeen een goeden indruk gaf
aan de ouders over de zomeruiUtapjes. welke
met de kinderen ondernomen waren De humoristische film 3 vielen eveneens zeer in den
3ni3ak.

i

14 Februari 1940.
Uitgesproken faillissementen:
Ruijter,
schipper, wonende aan boord
H.
de
J.
van het schip Koopvaart 37, liggende in de
Waalhaven te Rotterdam aan pier 8, steiger 13.
Rechter-comm. mr. G. L. van Es. Cur. mr. \V.
Noord ijk.
XV. Gloedovenmaatschappij Econoom. Meent
9Sa te Rotterdam. Rechter-comm. mr. G. L. van
E=. Cur. mr. A. Boekwinkel.
Geëindigde faillissementen: wijlen W. Stigter,
Troeger koopman te Rotterdam.
Th. J. Streng te Schlebroek.

Zondagsschool

1940

MUZIEKSCHOOL,

FRAXSCHE
Conversatieles.
methode,

vlup."
gevraagd, liefst
door Dame. Br. met bilNo.
lijke prijsopgave
A. 11G5, Hulpbur. N. Binnenweg 2S4b,

Zuidblaak 48 Directeur
P. J. VAN DER VALK.
;

ToonOnderwijs alle
kunstvakken. Gratis Instrumenten! Concurree-

LesprlJzeii!
rendste
G. leeft.bezw. Prospectl
verkrijgbaar.

FRANS

—

DI'ITS

—

Engels, Bijwerken van
leerlingen. C. BREGGEMAX. Nieuwe Binnenweg 303. Nog enkele uren
vrij.

i

eerste

Jongeman zoekt

STI'DIEGEXOOT

voor
voor

repetltiecursus om
staatspraktijk 1940
op te gaan. Saftlevcnstr.
No. 6a. R'dam.
WTOLES ƒl5
per 10 lessen. Speciale
Wintcrcursus. JAN LINDEMANS. oudst gediK.N. AC.-Inplomeerd
structeur In Rotterdam.
Baan 32. Tel. 14S00.

"
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°°k voor U beste uitrusting in dezen
strijd. Bespaar Uw hart en zenuwen de
zweepslagen van de coffeïne! Drink Koffie
Hag, devanoudsbekendeechtekoffiezonder coffeïne, en let vooral ook op het wettig gedeponeerde kwaliteitsmerk: HAG.

'

<

'

| ||^rr^««™cga^gSg5 f

-

15 FEBRUARI

DONDERDAG

aan
e overw nn n 9
en d' e de
zenuwen in bedwang weten te houden,
die kalm en vastberaden alle moeilijkheden de baas blijven. Daarom weg met
de prikkelende werking der coffeïne!
Kalme zenuwen en een gezond hart zijn

fff

a
rwy
K
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Te

gevraagd

huur

tegen

1

Mei

VRIJ BOVENHUIS
op rrlje le Etage. bev. Kamer ensulte,
3 SI -k„ Batik.. Keukon. centr. verw.
omtrek Walenburger- of Bergweg. Br.
met huurprijs fr. No 14184, Bur. v.
9
tl Blad.

Mathenesserlaan 402

ESEZfII!
Wrliwil
L

:

I TAI

:'7Lï:Z£LIZ^

presenteert:

Bestaande
Mooie le Etage te huur
uit: 2 kamers suite met 2 zijkamers,
gelegenheid voor
badkamer, kouken, zolderkamer en zolder. Te bevragen Mathcnesserweg 27, Tel. 30358
14146 10
VRIJE
HEERENHUIZKN
Hlllegersberg-Schlebroek te koop

Centr.
R Kamers.
Bad. vaste WaiChtafel,
Achtertuin. Huur\anaf
f4o.—
p. mntl.
prijzen
Woningbureau „VoorBevr.:
Hoyledeslngel No.
uitstrevend".
Ifi. Hillegersherg. Tel. 4221R.

of

te huur.

verw.. Ine.
enz. Voor-

en

kunnen ze

14200 10

ertegen

veite

luarezl

*

R.M.I. kaas
p.

om

p.

pond

40 c.
42èc.
45 c.
47ic.
50 c.

Volvette Goudsche Kaas ..Bc.
Bèc.
Lekkere Meikaas
Vette Septemberkaas ...9c.
Fijnste Meikaas
9èc.
Pikante overjarige Meikaas .10c.
....

j! Een Warner-Bros

met

BETTE

—

.

8 c.

40

c.

DAVIS

—

BRIAN AHERXE

JOHX GARFIELD

lederen dag

2—7—9' i

—

CLAUDE RAINS
DONALD CRISP.

unr.

—

Toegang

J 4 Jaar.

—

verloofde?

Die verloving heb Ik verbroken.
Verbroken" En het was zoo'n
aardig meisje en Jullie konden het
zoo goed met elkaar vinden. Wat U
tr dan gebeurd?
We zijn getrouwd, was het antwoord.

i

—

per stuk

Dessertkaas

R.M.I. kaas

40 c.

—

voor fijnproevers!

—

AU BERT

Mevr.

Dirk Smitsstraat O f*
(alleen

£b

bovenhuis)

ROTTERDAM

!

I

WEGENS DIENSTPLICHT

j

OPHEFFING

Gezelschap SAALBORN—I'ARSI-.R.
Vrijdag en Zaterdag 8.13 uur
Het overweldigend succes

HAARDEN

-

KACHELS

CENTRAAL!:
Première van de 2 mee.-t scnsationcclc, spannende films

Blijspel In 3 hedrljxen

LOUIS SAALBORN

Spotprijzen!
-

14233 ISO

GROMPIE

38 KIPSTRAAT 36
tegen

Z.K.H. Prins Bernhard bezoekt H.M.'s Sumatra.
IJszeilen.
Boetedag in den Bosch
Het Ijs kruit.
Het Kcdcrlandsche schip Xora hij Engeland vergaan.
De Kruiser AJax terug in Engeland.
De verschrikkingen van den oorlog, bombardementen op Hangö

V

Alle Spulten, I'atentgeneesmlddelen,
enz., enz.!
'I Vertrouwdste adres:
Mevr. AUBERT, Dirk Smltsstr 26
(Bovenhuis). Rotterdam. (Dit Is zljstraat v. d. Jonkerfransstr.) Gratis
spreekuren 10—10 (Ook per brief),
14067 14

TIVOLI SCHOUWBURG

VAN ONS FILIAAL

Enorme koopjes!

MIM

Super-productie

DE BEVRIJDER VAN MEXICO
Dag meneer %an Buren, terug
van de vacantie? En heeft u een prettige reis gehad?
Ja. dank u wel, 't was wel aardig
Zoo en hoe gaat het met uw
—

©

Echte Boeren Leidsche kaas

1

In zijn meesterlijke creatie.
ZONDAG 8.15 UUR.

FORNUIZEN

RASMUS DE
WONDERDOKTER

ongekend lage prijzen!!

F. G. HOLTHUIZEN

Blijspel in I bedrijven.

RASMUS ....LOUIS SAALBORN
Prijzen

1

H237 i;n |l

/

0.30 tot

/

2.— a.r.l.

14239 24

IN GEHEIMEN DIENST

r^rr

Matinéc's behalve Zaterd. Zondag vanaf 1 u. doorl. Tocg. 18 jaar.

I^^^Êiirm
l?

(VIVIANÈ DE

°

VERLEIDSTER)

'Mm^—mm■■■--'■■■■.■-■ÉTManWII II

II

III 111

IH

I

II

N/efs tefer dan een goed gesmeerde
boterham, belegd mei een plak lekkere

f

Q I

'H

il MM
14170 163

DE DOELEN

r

EEN KNALPROGRAMMA MET

Film en Variété
Zaterdag 17 Febr. (7 nur en
Dc Film voor Winter 1940:

9.15).

Zondag 18

Febr.

(doorl. T.af 2.15»

„Een Meisje uit Duizend"

IOHDÏR EIMDE

met

de gevierde SOK JA HEXIE

de niet minder

en

BROTHERS". Voorts 3 Varitftfratlractles,

wipißliwii

w.o.

bekende ~KITZ

808 SCHOLTE

WIE KENT HEM NIET??
Avondprljzen: 50—05—80

en
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Het ijs dreigt: Interessante opnamen bij Lolilth en Nijmegen.
De „AJax" neer in Brlt.sche haven terug. Dr. Wlnckel uil
Onze militairen Itrijßcn 7-wenionderrielit.
Finland terug.
Garmisch Partenkirclien. Het op een mijn seloopen Xed. «chip
„DELFZIJL" door
wandelpler heengeslagen.
krijgsgevangenen in Finland. Winter In Niemandsland.
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KOOPVAARDIJ IN OORLOGSTIJD

DE EERSTE DENEN IN FINLAND GESNEUVELD.

Theoretisch recht tot torpedeeren
van Amerikaansche schepen.

o. a.

Amerika gelooft er
niet aan.

In de antwoordnota wordt voorts gezegd, dat de
positie van Duitschland verschilt van die van Engeland en 1- rankrljk. die oj» het Amerikaansche
continent bezittingen hebben en daar belangrijke
bases hebben gevestigd. Duitschland stelt daarom
voor. dat Engeland en Frankrijk de verplichting
op zich nemen deze bezittingen niet te gebruiken
als uitgangspunten of bases voor militaire acties.

United Press meldt uit Berlijn:

Scandinavië ongerust

Bevoegde kringen In Duitschland verklaren, dat,
Indien vaartuigen der Vereenigde Staten op weg
naar Middell.mdschcZee-havens Gibraltar zouden
aandoen,
hetzij vrijwillig, of gedwongen voor
contrabandccontróle ..voor de Duitsclie duikbooten
in dat geval theoretisch liet recht bestaat, deze
schepen te behandelen, alsof zij hun neutraliteit
hebben verloren en ze te torpedeeren".
Dezelfde

zegslieden voegden,

volgens

United

Press, hieraan toe, dat, of deze schepen inderdaad
getorpedeerd worden, natuurlijk zou afhangen van

Ut eerste Dcensche dooden onder de vrijwilligers zijn plechtig begraven. Deensche en
Finsche officieren droegen de bloemen.

PERISCOOP

individueele omstandigheden.
In bevoegde Duitsche kringen v/erd deze verklaring gegeven als commentaar op het tot zinken
brengen van de Burgerdijk, dat. aldus deze kringen. gerechtvaardigd was, omdat het schip op
weg was naar Duins voor de Britschc contrabandccontróle. Men verklaarde:
Onder paragraaf 23 van de Duitsche contrabandebesluiten verliest ieder neutraal schip,
dat op weg is. gedwongen of vrijwillig, naar een
vijandelijke haven (óók dus de haven voor de contrabandecontróle) zijn neutraliteit en wordt als
vijandig vaartuig beschouwd.
In Dultsche kringen beschuldig. men de Britten
ervan, dat zij hun oorlogsschepen „zonder eenige
rechtvaardiging" neutrale schepen laten opbrengen naar Rritsche havens, zoodat zij dus een
nieuw .Brltsch" recht hebben geschapen.
—

De nauwere economische band tusschen
Berlijn en Moskou.
nlng die sinds lang van de Duitsche industrieele
machinerie wordt gevergd, door de eigen bewapening en door de zorg voor de grondstoffenaanvulllng. Aan den anderen kant blijven de Duitsche
fabrikanten door het vervallen van overzeesche
markten zitten met producten die thans naar Rusland kunnen worden gezonden; daaronder bevinden zich alle mogelijke industrieele en optische
instrumenten en bijvoorbeeld ook uitrustingen
voor synthetische rubberfabrieken. En ook zal
Duitschland marine- en koopvaardijschepen voor
Rusland bouwen.
De Deutsche diplomatisclvpolitische Korrespondenz acht deze overeenkomst een zwaren slag
voor de geallieerden. „Evenals met liet Europee<-che zuidoosten, heeft Duitschland thans ook met
het groote rijk in het oosten een economisch verbond dat aan elke partij geeft wat zij noodig heeft
tot behoud van haar welvaart en tot den bloei van
haar bevolking Men zal niet langer afhankelijk
zijn Aan de wcstersche plutocratieën. De vele levende miilioenen in Duitschland cn Rusland kunnen nu krachtigc afnemers en productieve leveranciers worden, ook van de rest van de wereldhuishouding. Het is een handelsverdrag en
geen har.delso vereenkoms t."
Andere persorganen zoeken haar wijze van tegenstelling te putten uit de nieuwe richting wel.
ke „het continentale economische leven" inslaat.
Het eene noemt het den beslissenden slag tusschen Engelschen vrijhandel en continentale
autarkie; een tweede: de worsteling tusschen
plutocratie en volksgemeenschap; een derde: de
eindstiijd tusschen goud cn werkkracht, enz.
En politiek is het nieuwe accoord van belang,
omdat het Rusland alles op alles zal laten zetten
ervoor tc zorgen, dat Duitschland als overwinnaar en Engeland als verliezer uit den oorlog
overblijft.
Oorspronkelijk was Nederland een der grootste, zoo niet de allergrootste afnemer van Duitsche artikelen Nu echter Rusland voor 1100 millioen mark gaat leveren, zal het ook wel voor
hetzelfde bedrag afnemen
en dan is Nederland een rangnummer gedaald Zoo'n feit is echter niet In één dag beslist. Er komt, dat begrijpt ieder, een tijd van overgang, waarin
Duitsehland en Rusland zich aan elkaar gaan
aanpassen. Eerst zal Duitsehland de Russische
producten (ijzer, mangaan, olie. graan, katoen,
vlas, hout, enz.) betalen met ..rindfabricaten",
dan met halffabricaten en per slot met de fabricage-machinerieèn en fabrieken zelf. Het tempo
zal bij beiden nog wcleens verschil opleveren,
temeer daar de Rus het zijne aan leveranties
van heinde en verre bij elkaar moet sleepen
langs een slecht geoutilleerd spoorwegnet en
langs allerlei andere derderangswegen. Een uitzondering ten goede schijnt te worden gemaakt
door de kanaalverbinding van de Kaspische Zee
met de Wolga en van de Wolga met de Oostzee;
deze wordt van 2 millioen ton 25 millioen in
beide richtingen.
Het voornaamste der Duitscli-Russische spoorwegv erbindingspunten is Przemysl geworden,
dal half-Dultsch, half-Russisch is. Of het het
blijft, staat te bezien.

Hoewel de Duiliche autoriteiten de bijzonderheden van het nieuwe handelsverdrag met Rusland beschouwen als een militair geheim, zijn
er commentaren in Berlijnsche e.a. handelskringen die erop wijzen, dat beide landen beperkingen bij het binnenlandsch verbruik hebben aanvaard als een onvermijdelijk iets voor de goede
functionneering van het nieuwe verdrag. Algemeen wordt aangenomen, dat het opvoeren van de
goederenuitwisseling tot een bedrag van 1 milliard 100 rmllioen mark het onmiddellijk doel
van het sluiten van het verdrag is geweest. Men
geef; toe, dat de „lekken en brekken", ontstaan
door de blokkade er niet door worden gestopt,
want Duitschland
verwacht niet, dat Rusland
behoorlijke en voldoende hoeveelheden rubber,
wol, koper en andere niet-ijzerhoudende metalen
zal sturen. Het transport van Rusland naar
Duitschland wat katoen betreft
in 193 S zonet
Rusland maar 3600 ton westwaarts
zou waarschijnlijk de oorzaak zijn van moeilijkheden
voor het verbruik in Rusland. Evenmin wordt
eerwacht, dat Rusland naar Duitschland groote
hoeveelheden boter, eieren en vleesch zal uitvoeren. Van enkele andere producten worden
gunstiger rapporten verwacht, t.w. graan en p.jtroleum
doch de juiste cijfers zijn nog niet
bekend. Het normale Duitsche petroleumverjaarlijks 6 millioen ton; dat
bruik bedraagt
wordt het komende oorlogsjaar 12 millioen ton.
In 193 S wist Rusland zijn olieleverantie niet
hooger te brengen dan 33.000 ton; Roemenië
haalde toen nog niet het half millioen ton cn 80
procent
der Duitsche oliebehoeften moest ui:
overzeesche gebieden komen. Wat ijzerertsen betreft mag Duitschland verwachten, dat ongevevr
óe helft van zijn import door de noord-Scandinavische landen wordt geleverd, hoewel het transport op het oogenblik ten zeerste wordt bemoeilijkt door het feit, dat de Oostzeehavens dichtgevroren zijn.
Of Rusland dit zal kunnen aanvullen en eveneens of het voor den invoer van mangaan kan
zorg dragen, zal voornamelijk afhangen van het
feit of dit land in staat blijkt zijn productie uit te
breiden en de transportproblemen op te lossen,
wat hout betreft: men neemt aan, dat Rusland
voor een groot deel de Duitsche behoeften zal
kunnen bevredigen door transporten over de Oostzee zoodra deze weer ijsvrij is.
Duitsehland is wat zijn leveranties aan Rusland
betreft in hooge mate gehandicapt door de ïnspan—
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officicrlc kringen is men, aldus l'nited Press,
van mrciiing, dat, «aar zulk een handelwijze de
oorzaak zou kunnen zijn van een verhaast deelnemen
.Amerika aan den oorlog. Duitscliland
er wel \oor zal oppasseu, een dergelijke daad te
herhalen.
In

Er wordt op gewezen, dat Amcrikaansche scheopdracht hebben, convooien en havens van
oorlogvoerende mogendheden te vermijden, maar
in minstens een geval werd een Amcrikaansche
vrachtboot gedwongen, een conüólcbasis in de
verboden zóne san te doen, terwijl veel booten in
Gibraltar worden vastgehouden, dat evenwel buiten de zóne ligt.

In

het Duilsche antwoord op dc nota, die na de
schonden l'anaiueril»annsche conferentie
aan alle oorlogvoerenden is gezonden en waarin
de aandacht uordt gevestigd op liet instellen van
een vclligliridszönc van 300 mijl om de Anicrikaansclic staten, wordt o.m. gezegd, dat de Duitsche schepen zich zorgvuldig gehouden hebben
aan de totdnsver geldende bepalingen tan liet internationale recht
en dat bijgevolg de Duitschc
rencering de op 21 December j.l. door de Anicriingediende protesten niet
regeeringen
kaansche
als gerechtvaardigd I;an beschouwen.
onlang*

Zij
sche

kan evenmin erkennen, dat de Amerikaande bevoegdheid hebben tot het

regeeringen

némen van de eenzijdige maatregelen, welke zij
overwegen en welke niet in overeenstemming

zijn met
recht

I

|

de

bepalingen van het internationale

DE MET ELKAAR IN STRIJD ZIJNDE OPVATTINGEN VAN DUITSCHLAND EN DE GEALLIEERDEN MET BETREKKING TOT DE BLOKKADE. DIENTENGEVOLGE ZAL VOLGENS DE
CORRESPONDENTEN DIT GE AL ERNSTIGE
GEVOLGEN AOOR DE TOEKOMST HEBBEN.
Receptenboekje wordt op aanvraag gratis
gezonden door de fabriek te Zwartsluis.

DE GEHEIM-

ZINNIGE SCHAT.
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Scheepsbotsing voor Brest, vijf man

verdronken.
Spaansch schip in moeilijkheden.

De schepen Turia en Escolano hebben de haven
van Las Palmas verlaten om hulp te gaan bieden
aan het Spaansche schip Ebro. dat heeft gemeld,
dat het tengevolge van den storm averij aan de
schroef had gekregen en stuurloos ronddreef.

MORTH
CTATE
ITA
| 6LENDEO

CIGARFTTES!
Recl. 14151 5

„OLIEDOMME" CENSUUR IN
AUSTRALIË.
minister-president Menzies
De
Australische
heeft medegedeeld, dat de organisatie der censuur in Australië geheel zal worden herzien.
De bladen hadden scherpe critiek geleverd op
de censuur, vooral wegens de controle op net
bericht van de aankomst der Australische troepen te Suez.

Na de Woensdag gehouden vergadering
van
het oorlogskabinet, heeft Menzies gezegd:
Ik heb vastgesteld, dat sommige personen
zich zóó oliedom hebben gedragen, dat zij onnoodigen last aan de pers hebben berokkend en belet, dat het publiek werd ingelicht.

71

Het laatste Duitsche schip
uit Pernambuco vertrokken.

Op de reedc van Brest is gistermorgen een
visschersvaartuig in botsing gekomen met een
ander schip, tengevolge waarvan het met zijn vijf
opvarenden in de diepte is verdwenen.

De Hawkins te Rio.
Kr is weer een Duitscli stoomschip uit een ZuidAmorikaansche haven vertrokken, namelijk het
vrachtschip Uruguay (3816 ton) van d? HamburgZuid-Amerika Lijn, dat Woensdag uit Pernambuco is uitgevaren niet koffie, >pck, katoen en
graan. Dc l'ruguay was het laatste van tien
Duitsche schepen, welke .11 de have:: van Pernambuco lagen.
Tegelijkertijd is het vrachtschip Königsberg
(646y ton) van de Norddeutscher Lloyd uit Beiem
in de Amazone-celta vertrokken Later hield dit
schip bij het eiland Gaivola stil, in afwachting
van instructies uit Duitschland De positie van
het passagiersschip La Coruna (741-1 ton) van de
Hamburg-Zuid-Amerikalijn. dat op 3 Februari van
Rio de Janeiro naar Duitschland was vertrokken,
is nog steeds onbekend.
Het Duitscho stoomschip Wolfsburg, dat cooi
de eigen bemanning ter hoogte van de noordkusl
van Brazilië tot zinken was gebracht, was eenige
dagen geleden uit Parnambuco vertrokken.
De Britsche kruiser Hawkins, welke zich thans
te Rio de Janeiro ophoudt, zal zijn verllijf met
48 uur verlengen voor de uitvoering van kleine
herstellingen aan de machines.

—

Bomaanslagen te Birmingham.

Minister Stanley in Frankrijk.
De Britsche minister van oorlog. Stanley, is in
het Britsche hoofdkwartier „ergens in Frankrijk"
aangekomen. Hij zal daar enkele dagen als g'ast
van den opperbevelhebber blijven.

Spwek met cJbeb
mma
IlMu.mifi.il. m'tkomt m oiw!

pijp en zwaaide over ae loopplank aan dek. Daar klonken. De toon liep snel omhoog, bleef even
zette hij den emmer met geschilde aardappelen gelijk en werd zwaarder, van een gezoem werd
neer, vaag zichtbaar ln de steeds dichter wordenhet een gebrom. Een rilling ging door het dek
de duisternis en ledigde met een geplas van wavan het schip, een lichte ruk en meteen begon
stukken overde kade weg te glijden, in de richting van den
Nadruk verboden. ter den emmer met schillen en
boord. Hij kwam naar hun kant van hel dek, om lichtschijn van Londen.
een stuk touw op te scharrelen, dat hij aan den
Achter in het stuurhuisje glom een zacht licht,
emmer bond en even later hoorden ze hem aan waarin een man zich heen en weer bewoog. De
de andere zijde van hel dek. achter de twee wit- kapitein was plotseling op de brug geklommen,
te schoorsteenen, emmers water uit
de haven maar stond niet overeind, hij zat op een dwarsputten en ermee rondplassen.
stang, zoodat zijn hoofd juist onder den witten,
Het was werkelijk het meest vredige en rustige plaatijzeren wand van de brugkulp Dleef.
tafereel, dat denkbaar was en alleen de weerEen groene en een roode lantaarn wierpen hun
schijn van het schitterende licht uil de machine- licht aan weerszijden van het schip naar voren...
WILLY WATERMAN.
kamer en de metalen geluiden, die daaruit op- als het een spookschip was geweest, had het verstegen, waren voor de drie tegen de railing leutrek niet plotselinger en geheimzinniger kunnen
nende menschen een aanduiding van het op han10)
(Vervolg)
zijn.
den zijnde vertrek.
Met steeds toenemende snelheid gleed de kade
Het was nu ge'.ieel donker; in de verte, boven
Hij salueerde op hoffelijke wijze voor Phyllls,
hen weg. De afstand tusschen
hing
al die krans van licht, die Londen achteruit en van
"Wuifde met zijn hand tegen de andere twee en de city,
den stellen kademuur en het wit schemerende
begint uit te stralen, zoodra het duister wondt. jacht
rende de trap naar het dek op.
werd elk oogenblik grooter, en toen GeorIn
het
westen
was
niets
meer
te
dan
zien
een ge
O'Reilly keek op zijn horloge:
zich over den zijwand van het schip boog, zag
Kwart voor tien. zei hij, over een uur zijn rooden gloed op de plaats, waar de zon in het hij een boeggolf, die opbruiste en terwijl hij keek
water van de Theems was weggezonken: aan de
onderweg naar het groote avontuur. Laten we
in omvang toenam. De snelheid van het jacht
nog
den
lichten
hemel
tegen
scheeps°P h:-t dek gaan, het zal er nu wel interessant
afstekende
masten om hen heen. hingen al enkele lantaarns, was nu al groot, de havenlichten en lantaarns
zijn!
van dc in dc haven liggende schcpen gleden snel
at was et niet. Er was geen mensch aan dek, roode en groene lichten pinkten over de rivier.
v
ler en sneller weg. de machines bromden lil een
In
de
blies
met
regelmatige
tusschenpoom.?n 1-1151 heerschte daar. De loopplanken en
verte
steeds hooger toon. de schroeven maakten een
jaadSmig lagen op de kade. of er niemand aan zen een zware sirene.
bruisend geluld en de weerkaatsingen der vele
En toen was net dek van de Wanderer plotsedacht; de boot lag met drie trossen
trekken
ling vol leven. Enkele matrozen kwamen bijna lichten op de kaden aan weerszijden dansten in
33 den wal
gemeerd en de scheepskok zal op
het langs het jacht opgolvende water.
en omgekeerde leege kist op de kade in het half- onhoorbaar op hun rubberzolen uit hun kwarEen zacht gefluit van boven deed hen plotsete voorschijn en sjorden de trossen op den
?
aardappelen
op
te schillen. Voor wie
den tier
r. 1 stond,
ling
opzien De kapitein stond nu recht overeind
Nauwelijks
wal
los.
losgeworpen,
waren die
zag hel er uit, of het schip nog
of op de brug en wuifde tegen hen. er behoefde nu
linsteas een heelen dag daar zou blijven liggen. ze renden over de loopplanken aan dek. sleepten niet meer te worden gezwegen, in de duisternis,
deze en de breede laadbrug aan boord en rolden
George grinnikte zachtjes.
de trossen op.
midden op de rivier, zou niemand het jacht herHeb je ooit zoo'n sluwen vos van een kaplDe kapitein stond niet op de brug. daar zou hij kennen.
gezien? Vóór iemand er erg in heeft, is de van veraf te zien zijn geweest,
j*»i
inWat een schip hè. lachte de kapitein,
het
maar
aan
den
neele zaak aan boord, de machines staan op het
en op hei oogenblik, schiet weg als een auto.
oogenblik warm te draaien en in vijf minuten Is gang van de machinekamer
dat de laadbrug op het dek schoof, stak hij zijr.
De kracht van de machines moest Inderdaad
02 -leele schuil als een spook verdwenen!
goudgebiesde pet in het door het open luik stra- zeer groot zijn, te oordeelen naar den korten tijd
Op dat moment begon de aardappelsschillende lende licht en riep een bevel naar beneden.
dien het schip noodig had om een behoorlijke
s -i3q>;kok een
Op hetzelfde moment veranderde de zacht zoedeuntje te fluiten, pakte zijn emsnelheid te bereiken, het eenlge verschil met een
mers bij elkaar, veegde zijn mes aan zijn broeks- mende toon, die tolnutoe door het schip had ge- auto was, dat het veel rustiger en stiller liep, het
'

SCHAPPIJEN WORDEN GEKLEMD TUSSCHEX

pen

Amerika's protest afgewezen

...

DE CORRESPONDENTEN WIJZEN EROP,
DAT DIT EEN NIEUW PRECEDENT SCHEPT
DAT HET ER NAAR DOET UITZIEN DAT ALLE
SCANDINAVISCHE HANDEL HIER.MEDF IS
AFGESNEDEN.
DE
SCHEEPVAARTMAAT-

"Duitschland zal het niet doen"
Op het Ainerikaansciie departement van buitenlandsrhe zaken weigert men. commentaar te geven op deze berichten, dat Duitschland zich het
„theoretisch recht" voorbehoudt, Amcrikaansche
schepen op weg naar geallieerde havens voor contrabande-controle te torpedeeren. In diplomatieke
kringen denkt men. dat deze Duitsche verklaring
werd gedaan om het effect van het tot zinken
brengen van de Burgeraijk te verkleinen.

FEUILLETON

1

De Deensche bladen brengen breedvoerige berichten van hun Berlljnsche correspondenten dat
Duitschland door te beweren dat het zinken van
de Burgerdijk rechtmatig geschiedde daarmede
alle neutrale schepen welke van de eene neutrale
haven naar de andere varen, gewaarschuwd heeft,
dat zij indien zij een ccntróle-have - van de geallieerden onderweg aandoen rechtmatig door een
duikboot kunnen worden aange allen.

Er was eens een man in De Lier,
Die was van beroep herbergier.
Door Buisman's G.S.
Werd z'n zaak een succes;
Men dronk liever z n koffie dan bier.

/
oppert

M

voer niet, het scheen over het water van de
Theems heen te glijden.
George had er zijn heele leven naar verlangd,
eens over den oceaan te varen, niet in een mailstoomer. dat had hij al meermalen gedaan,
maar In een speciaal voor snelheid gebouwd
jacht en het feit. dat hij nu op zulk een jacht
stond en getuige was van een race over zee.
van Londen tot de Roode Zee maakte, dat hij
niet weg was te slaan van de railing.
Van Londen was nu niets meer te zien dan
een vage lichtschijn aan den hemel, ze voeren in
het midden van de Theems op topsnelheid naar
de Noordzee toe.
En toen klonken er schreden achter hen, en in
het duister zagen ze, zich omkeerend, een gestalte, die vurige vonken uit zijn pijp liet waaien.
Het was de professor en hij klopte zijn pijp uit
op de railing.
Gaan jullie mee naar beneden, dan kunnen
we een robbertje spelen, inviteerde hij. jullie
spelen toch zeker allen bridge?
George en O'Rellly beaamden dit en tien minuten later zaten ze in den luxe-salon van de
Wanderer. op weg naar vreemde streken en
vroegen zich al spelend af hoeveel voorsprong
ze wel zouden hebben op Forster en diens tra-

De

I. R. A. weer aan het werk.

Juist voor middernacht deed zich in het cenvan Birmingham een explosie voor, die aan
de I.R.A. wordt toegeschreven. Eén persoon moest
naar het ziekenhuis worden vervoerd. De explosie
was in een schoenwinkel De politie zette onmiddellijk de omgeving af en ondervroeg de voetgangers en automobilisten. Het bleek, dat achter
een vitrine van de schoenwinkel een tijdbom was
geplaatst. Glasscherven vlogen tientallen meters
in het rond.
In de voorstad Aston ontplofte een tweede bom,
terwijl de politie nog drie bommen, welke niet geexplodeerd waren, ontdekte.
trum

schepen, meest onschuldige vrachtvaarders, hebgloed boven hun pijpen,
ben alle een rooden
soms zelfs een regen van vonken, als de stoker
in het vuur harkt.
Maar hadden ze geweten, dat een dier veie
groene lichten brandde op een onder stoom liggend schip, waarvan op datzelfde oogenblik
de
trossen werden losgesmeten en hadden ze voor
een enkel oogenblik de omtrekken van dat schip
man,
die
gezien, en daarbij het gelaat van den
naast den gezagvoerder op de brug stond... on
getwijfeld zou kapitein Wilkins het laatste van
zijn Diesel-motoren hebben gevergd, al had hij
zijn jacht tot oud roest moeten varenEn op het oogenblik, dat vier leden in den
salon van de Wanderer hun eerste dertien kaarten opnamen, om te zien, wat ze bieden zouden,
weerklonk over de stille Theemshaven, die al ver
achter hen lag, het geluid van een schelle sirene
en met een regen van vonken uit zijn drie pijpen
schoot een zonderling gevormd, grijs schip voorwaarts in de kleine golfjes, die nog steeds na
kabbelden na het snelle voorbijvaren van het
witte jacht.
Aan boord van dat tweede schip werd weinig
gesproken. Het leek in geen enkel opzicht op de
boot. die een kwartier te voren denzelfden weg
wanten.
was gegaan. Het eenige. wat er aan dat schip
fraai was, was zijn lijn. die was eens de trots
HOOFDSTUK VII.
geweest der Britsche Marine en de roem van
een jong scheepsbouwer. Alles aan dat schip was
Waarin de machines het meest te vertellen
grijs, zwart of roestig. Het droeg drie schoorsteehebben.
nen, licht achterover hellend en elk van die drie
Op het oogenblik, dat de Wanderer de haven
schoorsteenen was grijs Het had korte, dunne
van Londen uitschoof en de passagiers aan masten, waartusschen de drie draden van een
boord de roode en groene lichten van de schepen antenne zoemden in den wind en het trillen van
langs den oever achter zich zagen verdwijnen, den geheelen romp verried oogenbllkkelijk. dat
zouden ze, als ze goed hadden opgelet, boven het geen motoren als beweegkracht had, maar
een van die groene lichten een rooden weerschijn stoommachines.
hebben opgemerkt. Mogelijk had een van hen
En het moesten krachtige stoommachines zijn.
dien gezien, doch er geen aandacht aan geschonwant de snelheid, waarmede het donkere, nauken. Dat was hun ook niet kwalijk te nemen gewelijks zichtbare schip voortgleed over het bruiweest, in een haven als die van Londen liggen sende water, was zeer aanzienlijk... zoo aanzienden geheelen nacht schepen onder stoom en die lijk zelfs, dat anderhalf uur, nadat het schip in
—
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de boomen.
Na het ijsbreken op
de Waal.
Met de grootste krachtsinspanning «voegen
ijsbrekers op de Waal om de geweldige ijsmassa's in het midden der rivier los te breken.
Zware zwarte rookwolken duiden de plaats aan,
waar de kolossen werken cn van de dijken in
het Land van Maas en V.'aal volgt men met groote belangstelling de vorderingen van de tegen de
ysschotsen bonkende schepen. Het is lang geleden, dat men rookwolken zag hangen boven het
rivierlandschap, dat reeds wekenlang doodsch en
verlaten is, omdat de vorst de scheepvaart volkomen verlamde.
Gisteren zwoegden tegenover Dreumel de ijsbrekers Siberië en Christiaan Brunings, die in
het eerste gelid het pionierswerk verrichtten en
telkens voor- en achteruit varend de ijsmassa's
beukten. Groote brokken ijs werden kapotgeramd,
waarna de ijsbrekers Jan Blanken en De
Waal aan de kanten van heropen water opnieuw een aanval deden om de vaargeul op een
breedte van circa 150 meter te brengen. De geweldige IJsschotsen werden door den stroom meegevoerd, waarna zij werden opgevangen door de
België, die dan een aanval deed op deze brokstukken om ze totaal te versplinteren. De ijsbrekers hebben gisteren ongeveer 3 1/2 kilometer
open vaargeul gemaakt, waardoor Dreumel is gepasseerd. terwijl men Donderdag Tiel hoopt te
bereiken. Bij dezen titanenarbeid heeft De Amstel een schroef verloren, waardoor dit schip in
het dok zal moeten.
In den waterstand is door hét werk der ysbrekers een gunstige verbetering gekomen, daar de
val in het afgeloopen etmaal bijna een meter
bedroeg.
-Minder gunstig is dit echter voor de schokkers, welke bij Dreumel tijdens het kruien \an
het ijs in de Waal op het droge werden gezet.
Eenige van deze vaartuigen zijn tusschen hooge
populieren verward en hangen nu tusschen de
stammen van deze boomen. Het is niet onmogelijk, dat deze schepen zullen kantelen, waarbij
zij op de andere lager liggende vaartuigen neer
zullen komen.
Het drijfijs in de rivier heeft tot gevolg gehad,
dat de ijsvrije vlakte boven Afferden thans weer
geheel dicht zit, meldt onze correspondent.
Men is in het Land van Maas en Waal bevreesd, dat indien deze strenge vorst nog lang
aanhoudt, het werk der ijsbrekers geheel te niet
zal worden gedaan.

(dit
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NOODKREET UIT
GRONINGEN.

Het bedrog met militaire
kleeding.

Dringend tekort aan
brandstof.

Onderzoek door het geheele land.
Naarmate liot onderzoek in de opllchtingszaak
fournituren verder wordt voortgezet, blijkt
duidelijker, dat niet alleen in de hoofdstad is geknoeid met de watten, bestemd voor voering van
militaire veldjassen.
met

Tijf

Burgemeester

en Wethouders van de gemeen-

te Groningen hebben zich telegrafisch tot de ministers van Waterstaat, Onderwas cn Sociale Zaken gewend met het dringend verzoek te willen
bevorderen,

dat het

dreigend

kolentckort wordt

afgewend.
Als gevolg van het dreigend gebrek aan brandstof zullen
verscheidene onderwijsinrichtingen
moeten woidcn gesloten, meldt onze correspondent. Ook belangrijke ondernemingen met eenigc
honderden arbeiders zullen moeten sluiten,
Indien er niet spoedig kolen beschikbaar komen.
Het gevolg üervan zou een sterke uitbreiding
van de «eikloosheid zijn.
De Middelbaar Technische School is reeds ge.
sloten.
De gemeentelijke gasfabriek heeft de laatste
acht weken viermaal zooveel cokes verkocht als
in de overeenkomstige weken van het vorige
jaar. Daardoor kan deze fabriek op het oogenblik niet meer leveren, daar do geheele voorraad
is uitgeput. Alleen de armlastigen hebben deze
week nog cokes kunnen krijgen.

Voor rekening van het Rijk werken reeds getijd 300 kleermakers. Onder hen zijn makers van tunieken, broeken en veldjassen. Allec-n
de laatsten hebben zich aan oplichting ten nadcele van het Rijk schuldig gemaakt. Van de 300
kleermakers houden 46 zich met het maken van
veldjassen bezig; 32 van hen werken in Amsterdam. de overigen zijn over het gehrele land verspreid. Daarom zal ook In Groningen. Almelo, Enschedé, Tilburg, Breda, Den Haag, Delfi en Haarlem moeten worden onderzocht, of, en zoo ja, in
hoeverre deze kleermakers zich aan het geconstateerde strafbare feit schuldig hebben gemaakt.
Het is zeer goed mogelijk, dat do oplichting alleen in Amsterdam is gepleegd en dan nog slechts
door een beperkt aantal kleermakers. Hiernaar
stelt de Amsterdamsehe politie thans een onderzoek in en is er evenwel van overtuigd, dat met
de reeds gearresteerde kleermakers nog anderen
in deze zaak zijn gemoeid.
Gistermiddag zijn nog twee kleermakers, wonende aan de Nieuwe Achtergracht en de Stadhouderskade te Amsterdam, in arrest gesteld. In
totaal zijn thans acht personen aangehouden.
ruimen

Examens.
Technisohe Hoogeschool te Delft. Geslaagd
voor propaedeutlsch
examen civiel-lngenieur
de heer A. Bruggeman, geb. te Rotterdam; ingenieursexamen werktuigkundig ingenieur de heeren J. R. Blaauw, Gasselte; W. van Diest, Den
Helder; F. W. Haeseker, Soerabaja; H. Parmentier, Batavia; J. Taal. 's Gravenhage.
—

Kerknieuws.
Xed. Herv. Kerk. Benoemd tot hulpprediker te
Diemen de heer J. H. W. Dieckhout, candidaat
te Amsterdam. Te Koog Zaandijk (Evang.) de
heer A. J. Hovy, candidaat te Wijk aan Zee.
Beroepen haar Lobith de heer J. Dirkse, candidaat cn hulpprediker te Wassenaar. Naar Otterlo ds. J. R. Cuperus te Doornspijk.
Kerkelijke examens De classis Haarlem der
Geref. Kerken heeft praeparatolr geëxamineerd
en beroepbaar verklaard den heer J. v. d. Mije
te Zandvoort.

Britsch-Indische zeelieden
uit Duitschland terug.
Gisteravond halfacht arriveerde aan het station
te Oldenzaal een extra-trein uit Duitschland met
283 Britsch-Indlsche zeelieden, die korten of langeren tijd in Duitsche gevangenschap hadden doorgebracht. In de wachtkamer derde klasse werden
allen van voedsel voorzien.
Met een anderen extra-trein werd daarna de
reis, onder leiding van twaalf rijksveldwachters,
naar Rotterdam voortgezet.
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Moedige Spijkenissers
redden een hond.

Minister Bolkestein wijst hen
terug naar de school.

Bijna zelf verdronken.

De minister vnn Ondewljs is van oordeel, dat
het in oorlogstijd dringend noodlg is, dat de
schoolkinderen onder de hoede van hun onderwijzer blijven, wanneer er luchtalarm wordt gemaakt. Met het oog hierop geeft de minister in
een circulaire aan de burgemeesters in overweging, ondewijzers niet toe te laten als lid van
den gemeentelijken luchtbeschermingsdienst.
Onderwijzers, die zich in werkelijken militairen dienst bevinden, genieten verlof krachtens
artikel 4 van het Verlofsbeslult, evenals zij. die
zijn verbonden bij het reservekader of op andere wijze militaire plichten vrijwillig op zich
hebben genomen. Beide groepen behouden gedurende een maand het volle salaris, waarna de
militaire Inkomsten met de burgerwedde worden verrekend.
Nu hebben verscheidene ondcrwijzers en onderwljzcressen zich vrijwillig voor andere, nietmilitaire diensten verbonden, zooals luchtbe4 en
scherming, Roode Kruis e.d. De artikelen
van
5 van het Verlofsbesluit zijn hier dus niet
toepassing. Deze personen hebben, indien hun
voor het verrichten van die werkzaamheden verlof is verleend voor langer dan acht schooltijden
per kalenderkwartaal, geen aanspraak op uitbetaling van hun onderwijzersbezoldiging.
Kunsten
Het 's dcn minister van Onderwijs,
deze
onderen Wetenschappen gebleken, dat
wijzers hun verbintenissen bij de luchtbescherming of het Roode Kruis veelal hebben aangegaan zonder voorkennis van hun werkgevers en
zonder zich van te voren behoorlijk rekenschap
van
te hebben gegeven van de ronsek wentles
hun daad. Nu deze hun duidelijk zijn geworden,
wordt Ln vele gevallen gevraagd, de verloven
alsnog goed te keuren, opdat uitbetaling van
hun salaris en de kosten van vervanging kunnen geschieden.
De minister acht het niet wenschelijk deze
verzoeken in te willigen. In de eerste plaats
zou de inwilliging aanzienlijke uitgaven meebrengen. Maar voor alles zijn
deze uitgaven
niet gemotiveerd. Juist in tijden als deze en
ook in oorlogstijd is het dringend noodig. dat de
kinderen onder de hoede van hun onderwijzer
blijven. Zijn plaats is in de school en niet daarbuiten. hoe nuttig het werk op zichzelf ook is,
dat hij elders zou kunnen verrichten.
In verband hiermee geeft de minister den
burgemeesters in overweging, het onderwijzend
personeel niet als lid van den gemeentelijken
luchtbeschermingsdienst toe te laten
of te
handhaven.

Dinsdagavond waren twee fagers uit Spijkenis.
se met een polsdrager en een jachthond ln weer.
wil van de felle koude op jacht gegaan.
Na een eind langs den buitendijk der Oude
Maas in de richting van het Allemanshaventjc
te hebben geloopen, gingen zij een strekdam op
en schoten. De hond liep onmiddellijk het ys op,
in de richting, waar het wild gevallen was. Doch
het dier zakte na tien meter door het ijs.
Zijn baas begaf zich met een ongeveer vier
meter langen ijshaak in de richting van zijn
hond, maar toen hij het. dier bijna had bereikt,
zakte ook hij door het Ijs. Ter plaatse staat eeni.
ge meters water en de jager ging geheel onder.
Hij wist zich, echter aan zijn haak vast te hou.
den. De hond was nu binnen zijn bereik, zoodac
hij het dier kon grijpen. Inmiddels was een van
de andere Jagers, die een paar passen het ijs was
opgeloopen om het einde van den haak te pak.
ken, ook door het ijs gezakt. De polsdrager, die
den strekdam had verlaten teneinde een stuk
hout te zoeken, vond daar een paar stukken
plank, met behulp waarvan de twee jagers zich
konden redden. Hun levensgevaarlijk werk is
nutteloos geweest, daar de hond, toen zij den
viel. De jagers
vasten wal bereikten, dood
kwamen met geheel bevroren kleeren en ver.
kleumd van kou bij het Allemanshaventje aan,
waar zij van kleeren hebben verwisseld. Ka zich
goed verwarmd te hebben, zijn zij huiswaarts
gekeerd. Zij hadden hun plicht ten aanzien van
hun trouwen makker gedaan.

De Luchtpostdienst op Indië
14 Februari.
Gier, uitreis, te Basra. Pelikaan te Eanóoeng.
Nandoe, thuisreis, te Jodhpoer.
VOOR FINLAND.

Een te Heerenveen gehouden inzameling ten
bate van Finland heeft het respectabel bedrag
van ƒ2668.60 opgebracht.
PRINS BERNHARD TE IJMUIDEN.

Prins Bernhard heeft heden een bezoek gebracht aan IJmuiden, in verband met eenige marine-aangelegenheden.
De Prins was daarbij vergezeld van den gep.
schout bij nacht C. baron De Vos van Steenwjjk,
adjudant in buitengewonen dienst van H, M. de
Koningin.
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Bruidegom, na het eind van de bruiloft: Ik ben
blij, dat het achter den rug is!
Getrouwde vriend: Achter den rug! Man. het
begint pas!

DE WONDERLIJKE GESCHIEDENIS VAN TRIPJE.
(VOOR ONZE JEUGDIGE LEZERS)
115

1. Xu is het ernst met de dool
's Morgens regent
Ja, nu kan hij
zich het schaatsenrijden wel uit het hoofd zetten,
daar zal wel niet veel meer van komen. Jongens,
vat 'n natte boel is 'tnu!

het, als Oepoetie naar school gaat.

beweging was gekomen, de twee mannen op de
brug een uitroep slaakten, toen de boeg een
bocht van de rivier omschoot en heel ln de verte
twee lichten zichtbaar.
Dat is-ie, zei een van hen.. Ik zou alleen
wel 'ns willen weten, of-ie nou op volle kracht

2. Op school denkt Oepoetie nog aan alle pretjes,
die de winter heeft gebracht; tegen de ruiten klettert de regen nog steeds door. Anders gng hy na
schooltijd nog wat rijden, nu zal daar wel niet
veel meer van komen

Zooveel te beter, gromde de ander, maar
ik geloof, dat je de een of andere stommiteit
hebt uitgehaald en dat er niets aan die leiding
mankeert. Als die werkelijk was. zooals Je mij
vertelde, dan was ze uit elkaar gevlogen bij de
eerste explosies van den motor... Maar we zulvaart.
len zlon.
Hij greep een kleine, koperen handle, die aan
De ander gromde iets en de eerste man greep
de kruk van de telegraaf op de brug en deed het den voet van de schoorsteen achter hem uitstak
instrument driemaal bellen. De handle van die en haalde die driemaal over. Driemaal gilde een
telegraaf stond reeds lang op „Volle kracht voor schrille fluit ver over het water en de beide lage
uit", maar het stampen van de machines, dat oevers.
de brug deed trillen, versnelde nog iets in tempo.
Toen de laatste klank wegstlerl, trokken belde
Het was duidelijk, dat de machinist beneden al- mannen een nachtkijker uit een lederen foudraal
les uit zijn machines haalde, wat er uit te halen om hun hals en staarden naar het Jacht vóór
viel.
hen, dat de beide lichten voerde.
Het schip sidderde even. werd een oogenbllk
Er was niets te zien, gedurende vijf minuien
heel stil en richtte toen zijn neus iets op. Het tuurden ze naar den witschemerenden romp tusbruisen van de twee schroeven nam in kracht schen de lantarens, maar geen beweg-ing was
waarneembaar, geen enkele manoeuvre verried,
toe en evenzoo het spatten van het boegwater.
Xa vijf minuten ingespannen turen met zijn dat men aan boord van het andere schip iets had
handen op den rand van de scheepsbrug, keerde opgemerkt...
de man, die het bevel tot uiterste kracht had geÉn dat er aan boord van het witte jacht geen
geven. zich om en haalde een pijp uit den zak enkele beweging te bespeuren viel, was verklaarvan zijn jasje. In weerwil van de snelheid van baar. Op het oogenblik, dat het achtervolgende
het schip, die een flinke wind over de brug blies, schip zijn stoomfluit liet werken, was er geen lewas het niet koud, de temperatuur van de lucht vende ziel aan boord van dat witte jacht, die niet
was zwoel, bijna warm.
sedert een half uur wist. dat een snelle boot hen
Het komt dichterbij, we loopen in, zei de op de hielen zat. Aan boord van een luxe jacht
doen en een
man en stopte zijn pijp uit een tabakszak van hebben matrozen meestal niet veel te
drietal van hen hing dan ook over de ralling, van
groot formaat.
af, dat ze Londen uitvoeren.
oogenblik
het
Ze hebben ons nog niet in de gaten, zei de
Op het moment, dat ze de groote bocht van de
ander, die boot moet beslist harder kunnen looTheems omschoten, meenden ze, in de verte een
pen dan ze op het oogenbllk doet, anders is ze tweede schip te zien aankomen, maar in de meehaar reputatie niet waard. Waarom fluit je niet
ning. dat het een havenlicht was, of een buiten de
ec-n paar keer. dan kunnen we zien waar we aan haven gemeerd schip, dat laat zijn lichten onttoe zijn. Ik wil eerst weten, welke van die twee stak, sloegen ze er geen acht op.
schuiten het vlugst is. Ik begrijp trouwens niet,
En toen, toen ze de bocht reeds lang achter zich
hoe ze weg hebben kunnen komen met die bijna
hadden en een groote lengte rivier achter hen
6tukgehroken olleleidlng, het zou me niets verzagen ze plotseling dat roode
bazen, als dadelijk die leiding knapte, als ze op konden overzien,
verte schijnen.
volle snelheid varen.. Je hebt kans, dat die sa- en dat groene licht in de
mengeperste olie. als die over de heete motoren
Het duurde geen seconde, voor ze realiseerden,
vliegt, de heele zaak in brand zet.
achtervolgd
dat ze werden
door een boot, die snel-|
—
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3. Thuis is Tripje ook al bezig met een werkje,
dat wijst op het eind van de winter; hij zet de
schaatsen in het vet. Dat moet nu eenmaal gebeuren elk jaar, anders blijven ze niet goed.
Vaarwel, winterpret!

Oepoetie bergt ook zijn slee op zolder. Het
wordt nu langzamerhand tijd, aan het voorjaar
denken. De zomer moet toch eens ook weer
komen, dan zijn er weer andere aardige dingen!
4.

te

ler voer dan hun jacht en dat feit was merkwaarDe professor lachte en nam zijn pijp uit zijn
dig genoeg om het dadelijk aan den kapitein memond. Toen keek hij Wilkins aan en zei:
Laten passeeren en met dezelfde snelheid
de te deelen.
blijven doorvaren.
De kapitein stond op de brug en tuurde voorWilkins staarde hem verbaasd aan.
uit, of hij de mondingslichten van de Theems nog
En als dat nou eens
hoe het mogelijk is,
niet kon zien. toen hij werd gewaarschuwd en
met een uilroep rukte hij zijn nachtkijker uit het snap ik niet
maar als dat nou eens het schip
ls,
zijn
op zitten?
waar
Forster
en
kornuiten
foudraal.
Van het schip was weinig anders te zien dan de
In dat geval zeker laten passeeren. Veel vertwee lichten, zelfs door den nachtkijker. De dontoon maken, net of we op topsnelheid varen...
ker geschilderde romp maakte, dat het niet te maar laten passeeren.
onderscheiden was.
HIJ keek Wilkins een oogenbllk aan, zijn grijze
Wilkins aarzelde even... wat moest hij doen... oogcn twinkelend; toen zei hij:
Begrijp je?
was het achtervolgende schip dat van Forster,
wat was dat dan voor een boot, die op het oogenWilkins haalde ineens diep adem en grijnsde.
Natuurlijk, zei hij, en grinnikte weer, dan
blik sneller voer dan de hunne? Dat hel een flink
schip moest zijn, was te zien aan den afstand tus- hebben we ze waarschijnlijk te pakken.
schen de belde boordllchten en den regen van
Toen verhuisden ze allen, de kapitein uitgezonvonken, die hoog in de lucht woei, wees op een
derd, naar het kaartenkamertje,
dat tegelijk
behoorlijke machinegrootte.
dienst deed als deksalon en dat door zijn vele raWas het het schip van Forster niet?... HIJ renmen een vrij uitzicht gaf op de rivier achter hen.
de op de kajuit af en daalde met vier treden teEn zoo kon het gebeuren, dat, toen de stoomgelijk. Toen hij de deur open rukte, klonk juist fluit van het achtervolgende schip driemaal gilde, er geen enkele opgewonden
beweging aan
de slem van den professor, die annonceerde:
boord van het witte jacht te zien was. De motoDrie schoppen.
Wilkins kon een grinnik niet onderdrukken, toen ren bromden onverstoorbaar door, het schip week
hij het viertal zoo genoeglijk zag bridgen; hij geen duimbreed af van zijn koers midden in de
rivier, maar voer rustig verder, spattend door
knipoogde tegen George en zei:
Professor, we worden achtervolgd door een
het schuim, in de richting van de nu dichtbijzijnschip, dat sneller vaart dan het onze.
de Noordzee.
Door de ramen van de kaartenkamer keken de
Die enkele woorden brachten ln vijf tellen het
gehcele gezelschap aan dek en aan de achterraiprofessor en zijn drie metgezellen gespannen
ling, waar ze stonden te luren naar de twee lichnaar de steeds naderende lichten. De vonkenregen boven het schip werd sterker en sterker, het
ten niet den regen van vonken er boven.
HIJ haalt ons in, zei Wilkins nijdig, maar was duidelijk, dat de snelheid tot het alleruiterik weet niet, wat het voor een schip zijn kan en ste werd opgevoerd.
evenmin van wie het is.
Het moet het schip zijn, waar Forster op
De professor zweeg even en wreef nadenkend
staat, zei de professor, geon enkel ander schip,
zijn schedel. Uit zijn zak vischte hij een ouden welk een haast het ook had, zou ons met een
tabaksbuidel, waaruit hij zijn pijp begon te stopdergelijke krankzinnige vaart passeeren... elk
pen. Even later woei er een vonkenregen uit den oogenblik kunnen zijn ketels in de lucht vliegen.
kop van die pijp, die hem deed lijken op een miPlotseling voelde George iets aan het trillen
niatuur slagschip.
van het dek veranderen.
Wat doen we? herhaalde Wilkins ongeduldig, ik kan nog harder.
We varen langzamer, zei hij.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

De professor knikte;
Ja. NVllkins is een sluwe vos. hij haalt een
heel klein beetje van onze snelheid af; dat m er'
ken ze niet, als ze bezig zijn in te halen.
Maar waar is dat goed voor? informeerde
George. Al denkt hij, dat we niet harder kunnen,
dan op het oogenblik, hij blijft toch op volle
kracht doorstoomen naar Afrika.
Op dat oogenblik werd zijn aandacht weer geboeid door het hen inhalende schip. Het was hen
nu zoo dicht genaderd, dat het, om te kunnen passeeren, naar links moest uithalen, en door die manoeuvre konden ze een weinig van den zijkant
zien. Zoodra het zoo ver was dat het, in rechte
lijn varend, hen voorbij kon, zagen ze, da; het
schip niet minder dan drie schoorsteenen haduit drie pijpen spoten regens vonken omhoogAllemachtig, zei O Reilly, het lijkt wel Kn
mailstoomer.
Ze tuurden Ingespannen, maar alleen de von*
kenregen uit de drie pijpen was te onderscheden, de rest van het schip was een onduidelijk
—

—

—

grauwe massa.

Wacht ev en, zei de professor, en liep nss r
de deur, we hebben een paar zoeklichten a 3tl
boord. Gaan jullie mee, we gaan oorlogje spel en De anderen volgden hem haastig en hoorden
hem iels zeggen tegen een groepje matrozen, oa
op het dek stond te kijken Terstond haastte"
ze zich weg naar het voordek en liepen naar ee
vormlooze massa, waarom een zeildoek was
bonden. Het was een groote klomp, dien Gccr
al eerder had opgemerkt, maar hij had vergen
te informeeren, wat het was, dot onder dat ze
—

gef

zat.
Het touw werd er afgewikkeld, het zeil g
naar beneden en tot hun stomme verbazing s:c
daar eeji groot zoeklicht op het dek geschrei
en daarvoor... een machinegeweer, wel niet
opgesteld, maar voor oogenbllkkelijk gebrul* b
reed.
*

(Wordt vervolgd*
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Jongejuffr, eenlgszins te Juffrouw, van alle
?nlngbureau „Vooruit ilt- Kapokmatras /7, SpieCKne
30
16.
belde
tegen
zijden
Kinderwagen
nieuw,
c.,
moderne I als
aannefilmverhuur.
omBontjas,
Opneemkookgelegenheid,
gemakken
voorzien,
strevend", Hoyledesingcjcl gel /1. Divan /6. 2-p. Swagger, maat 42—11 I melljken
40
alles
uitziekend
onderhouden.
BergChantung
c..
camera's. Foto- cn Klnotrek Dordtschelaan. Ultprijs.
Prijs / 1 50. Van AlkeHillegersbcrg,
p. m. JAC. SCHIPPEle- Opklapbed. enz. DierLorentzlaan 55c, Schie- [ weg 7Gb, Tel. 40S18,
Insullndestr. 2258, Ile handel
Gcd. sluitend Br. KLOOTS,
Fotex,
madestraat
32a
loon 4221'.
bU
dam.
I Rotterdam-N
Slaak 04.
Pretorlalaan 113.
gaardesingel24b.
Etage.
RUS, Oppert 104.
GoudscheslngeL

STOFZUIGERS

WINKELHITS

TE HUUR

j

Dubbele
Wastafel,
nieuw, beneden de Inkoopprijs. wegens plaatsgel.iek.
/ 58.
W.
SCU El-'FER,
Bergweg
339. Telcf 10493.

I 9 20,
llng.
DIRECT AANGEB.:
Snellemanstraat
keurig gem. Zijkamer, kerU,
stroomend water, straat87. Telef 40051.
zijde. PrUs billijk. AlelGewoon- en
dlsstraat 70a.

vraagt

I

\

(
,

(
]

2e h. Haarden,
Kachels
en kleine
Is
cn
blijft:
verw.
BinnenRIF.SMF.YER,
rotte 58.

TERRIER.

SPO I'KOOIMK.

i

11. KACHELS.

Laden,

noodlg
iieeft, Gordijnen, Loopers enz., levert v. d.
MIJN &■ Co. op gemakk.
Een\ oorwaarden.
drachtsstraat Babc.

ov kïïtïÜ' kken

Voor

TE

u

Ueljcrlandsrheliian
Teli r 10038.

Fornuizen,
voor

wat

Alles

\

;

2e

u

Gaal

VI-.KHUIZEN?

/

watten.

wolvulgeen
Deken-overtrek-

)

•

I
]

1

!
!

Bontreparaties, Bontmantels n. maat vanaf
ƒ 33.
Shawltjes maken
l 1 50, Capes 15, MotJes ƒ2. A. OORD, Graaf
Florlsslraat
12. Telefoon 37945

j

Hl'l'R:
lste cn 2de Bovenwo280 p.w.,
ning 2.G0.
Voor—Achterkamer, kl.
6AMOJEED
door Gez„ Binnenweg 15 kl.
binnengelopen,
terug te bella-b.
Bevr.:
v. DIEEigenaar
J. G. DOBTEN. Binnenweg 116,
komen b(J
BELAERE, Ebalstr. 7a, Tel. 10879.
Tel. 12547.
CLEMENTSTR. 29
Binnengelopen een
ruim gerestaureerd Be-

L

KAMERRIL-lARTs!

>

Profiteert dus hiervan!
lERLAND,
1.F.0 VAN
West-Kruiskade 50. Beecdlgd Deskundige.

BONTWERK.

VEKLOREN:

ZONDER CUAUFF.

F.LTRÓNOS

witte

kens,

Rodenrijschestraat 99b.

GKM. ZIT-SLAAPK.

Luxe Auto's, p d., p.w ,
Prima materiaal.
p.m.
Billijke prijzen. GEBR.
VAN DER
WEYDEN,
Rembrandtr.iraat 9. Te
lefoon 40170.

voordeellg.

A. VAN BREDA. Diergaardesingel 908, Rotterdam, Telcf. 37473.

No. 80. N V.

Dekens
AANGEBODEN:
ZIJ-Zlt-SI kamer te huur, OVERTREKKEN,
5.25,
cm.
Opklapb. en gpote Kast. 150 X 200
pr.
m. of z. Pens. bill. pr.
Satinet. Nloüwe De-

•

GOUD.

1

huurprijzen vanaf ƒ4O
maand. Bevragen:
p
Woningbureau „VooruitDinsdagmiddag pi nt. 2 strevend.", HOS iedcsingcl
Teleu. voor Kruisstr. 63d 46, Hlllegersberg,
Portenionnaie foon 1221(1.
bruine Broches,
3 RinInh 2
gen 2 Briefjes v. ƒlO GEZOCHT:
Zilvergeld, 2 Bank iiefst Westen, eventueel
cn Lcenlngbrlcfjcs.
Noorden. Benedenhuis
van
met
Bei-Etage of Vrij
■BBaaasKw Bovenhuis, circa ƒ45
p.m. Br. Bur. No. Z 13öï>.
Oranjeboomstraat 75.

extra

Heer

No. P 1135.

•

>

u 20 Tc

1

betalen

voor

'

S Kamers,

centr.
RijulelplaatJe. Tegen / 1 verw., lngetcgcld bad,
vaste waschtafcl enz,
belooning terug te beVooren
Achtertuin,
N. P. ARENZ,
ïorgen

Zelfde
kleding
kleding
djkwal
bel.

nes

;

|

meer
OIT)

£

WIJ

Vrije

Hlllegersberg—Sclilebroek te koop of te

1

c

'

t

l

!

-

C

•

SnelSnijmachines.
wegers, Kassa's voorraM. C. CONI.IN.
dlg
Zaagmolenstr 141. Rotterdnttl. Tel. 43232.

HEERENHUIZEN,

GEVONDEN

Wlnselman

llandN \AIMACtIINES
af / 30. Trapnaalinachl-

J

Inventarissen.

s

bnilkte

geheele annonce. Dienstaanbiedingen 40
cents. Bonboekjes voor 10 kleine Advertentlën
17, ln de Zaterdag-uitgave 25 cents extra bU
vooruitbetaling Schlekade.

huur.

Grltzner,

I

tWETTIG GEDEPONEERD).

\\

AUTO's en
RIJWIELEN

STUK?

moederloos Kind, Bel op 10245. Alle onder
een Meisje van 1 deelen. Borstels v.a. 0.29
—2 Jaar of Jonger. Zelf Koolborstels
0.10. Stofgeen Kinderen. Br. Bur. zakrlngen 0.20. Oppert
liefst

.

IN Iv I'.LIERS.
Laat uw Winkel modcrnlseeren. Nieuwe ge-

per

VERLOREN:

Pfaff, Adler,

STOFZUIGER

een

-

11.11.

75 Cents vijftien woorden, ln Zaterdaguitgave
/1, daarboven tot vljf-en-twlntlg woorden I 2

•

Slnger,

GEVRAAGD:

chic

-I—lo
Ook
Etage. -1 Kamer»,
elzen Triplex. H. Bail,
v.
Wast, Tclef.,
vrije Keuken,
JANSE, le PUnackerstraat
140.
Telefoon
No. 41800.
GEVRAAGD:
Kamer, liefst m. aparle
Slaapgelegenheid,
V.
alleenstaand Man, 3 h
3 2>, In n. Gez
Br.
Letter K . Boekh MOL.
Gr.
VisseherlJslraat XB.

voor

-

•
'

J

;

"

1

"

1

lachte
Canadeesche
Zilvervossen.
Modehuls
Nieuw Rotterdam, Statenweg IGOa. Tel. 41645.
Gesloten Huls.

HOLVOET, Wa

lenburgerweg S2B.

i
\

Üi.l HEI,PEN IJ.

Nieuwsblad
te
gevraagd, deel 1

tn 2.

!

,

iTonil

WERELDATLAS
Roti.
koop

EIKEX TRIPLEX.
TE HUUR:
Bergsingel 172a.
WIJ zijn spotgoedkoop
van
mm.
gom.

•

gegomd ln 10 boekjes
50 stuks slechts 75
cent. Voor alle doeleinden geschikt. N.V. A.
KORPEL'S DrukkcrU'je
drijf, Boerensteiger S,
Houttuin 9. Tel. 12129.

gens plaaisgebrek, goed
onderhouden. W. KÈMA
O. Binnenweg 87a.

.

mÈm

500 ADRESSEN

a

KIX DKR W AGEN"
3 gld moet eg we-

1940

.

GEVRAAGD:

ic koop (lon leg). Tc Prijsopgaaf
van gebevragen: Straatweg 6, bruikt Radiotoestel, gevoor SoldalenHlllegersberg.
schikt
kamer.
Br. No. R 113,

.

Zlg-Zag
ACCORDEON
gevr, 5-rJJer TRAPXAAIMACH.
le koop
met orgelschulf, 3 of 4- / 20.00, Slnger Motortje
korlg. Br, uiterste prijs / 1.1 Slnger KnoopsgatNo. H 1222. Hulpbureau apparaat / 7.50, Zlg-Zagapparaat / 10.00, InvenBoekhandel
SPAANZaagmolenstraat '17.
le
PljnDERMAN,
tum PersUzer I 5.00.
Witte
ackerstraat 113b,
ToussalnLstraat 24, BoKELLXERSJASSEN
venhuis, Spangen.
/.innen uw
maat 50, to koop aanVOGELS
geboden. ti\,on elk aanKrachtniet' liooren's
nemelijk bod Rhljnvis
Door Dierenvriend gevoeder, merk Redding, Fellhstraat 20b
vraagd: jonge Foxiervooral v. Sijzen. \ Inrier. glad- of ruigharig,
TER OVERXAMF:
ken. Parkieten. G. KOOllcndrlck
Sorchstr 2G.
REN.
Zwart Janstraat
wegens Ziekte oude ge- beneden.
77
Voor
Handelaren;
Schoenmakevestigde
Telef. 41005.
Fietsenstal- BONTMANTEL ƒ ÜT~
rij
met
ling.
omgeving Berkel
koop, wegens omslanTER OVEKN. GEVIL. srhelaan. Br. No R 1200 te
dlgheden. valt niet uit,
Zaak
In Verfwaren of
Hulpbur.
Zaagmolen- In
goeden
staat. 11.
Drogisterij, geen Spoed, straat -17
STORM.
Wilgenstraat
In of bulten de Stad.
110. ben.. Noorden.
H.
KAMERRILLARD
STEEN BEUGEN,
koop
gevraagd, VLOERKLEED.
Oost zeedijk 238.
le
grootsie maal ol~Tcleln
Door
omstandighePOPPENWAGEN
Café-blilard.
Br. met den
nieuw Holtap, 3x4,
te koop gevraagd, met prijsopgave.
11. BITvan / 32.50 voor slechts
of
zonder Pop, beslist TER.
Schlctbaanstraat /1G
50.
J
ZAAI.. Nieugoede staat. SON'TAG,
No. 3i.
we Binnenweg 321.
Hooglandstraat 43.
Al TOI'KI)
SCIIRIJFBI RBAVX.
gevraagtl op dikke banVraagt
schriftelijke
Eiken Cyilnder of Mitevens te koop v. caraniie. WIJ
geven 1
ni-are Bureaux ƒ15.50, den.
elk a. b. een TweelingJaar garantie, zijn goedƒ Ui.9o,
Damesbureaux
J.
v. kooper,
kindcruagi-n.
leveren
prima
Bureaustoelen
Bootsƒ 10.50,
RIJSINGF.N',
werk.
H.
JANSE. le
Bureaulampen In voormanstraat 1.1.
Pljnackersiraat 110. Tel.
v d.
raad m. garantie,
41800
No.
Werffstr IS, Tel 11074. gevraagd:
Slnger
Kleermakersmakamerbu,iarts.
OPKLAPBEDDEN.
chlne met of
zonder vanaf / 2.1. op leipla.it
1-Persoons Opklapbed Motor, ook losse Motor. I.lj 11. JANSE. Kijken Is
Ombouw,
Matras
BovenTrapsLellen
met
en
le
koopen. M.
Blieven mei PUnackerstraatJANSE.
1-10, Teen Kussen, Javaknpok. deelen.
P. DE WINprijs: G.
19.90; 2-pers. m Omlefoon 41 ROG.
TI:!:. Vrismaer Haal l'i
bouw 18.90. v d. WerffsUaat IS, Telef 11674.
KAMERBIL.JARTS.
radiotoestel
Koop een goedof koop
Let op Lichtbak.
overname,
ter
aller- er geen. maar koopt
VEREN BEDDEN
nieuwste lype 10-10. G- geen Biljart mei massief
veranderen tot nieuw lamps, Superheterodyne. eiken of beuken randen,
met ukg en toveroog, welke
systeem Is vertrouwensonherroepelijk
kwestie. Wij hebben dit ongebruikt. nog volle trekken. 11. JANSE. le
140, Tel.
verworven. Reparaties garantie, / 39.50. Schiet- Pljnackersiraat
No.
baanlaan
79a.
41S0G.
1 dag. v. d. Werffstraat
18 Tel. 11074.
K ROON-RADIO
ROEKEX.
repareer! alle Fabriek*Inkoop van alle soorN ETTE INBOEDEL
ten
Bijbels,
koop aangeboden, toestellen en eigen houw Kerk- Boeken.
te
en
Studl.-boe.
Advies aan huis 50 ri
wegens
vertrek
naar Schlednmschewrg
ken. enz. ..Roekenhal",
buitenland
Geen
OpTelefoon
Jonker Frane'traat !Ht
15034. Rose.
koopers. SPRI'YT, RoTel. 32717—1.117.
•straat 3SBa.

<

7 KIPPEN m. HAAN

VERLOREN

DONDERDAG 15 FEBRUARI

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

.

3

<

—

i

tweede blad

TWEEDE BLAD

—

4

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

1940

15 FEBRUARI

DONDERDAG

CASILLAI

SENSATIEPROCES

8K
""HÉÊÊÈ
BBmrm B

£EN

™

k>

!;

Vanaf Vrijdag ll> i-ebr. vertoonen wij
tioneele film van Unitcd-Artlsts

de

boeiend, sens:i-

S

_■

DOODLOOPENDE!'
straat

••:

New York)
Een onvergetelijk sterk gespeelde rolprent met de beroemde
„schoffies" „THE DEAD EXD JONGENS".
In de hoofdrollen:
(Donker

|

g 1 SYLVIA

|P P

JOEL

WERELDSUCCES

r? 8

8\

i

NJEUY

Amerikaanschl

v

oit d®
Cohimbia prodtotf». WW

|#5j

■"
B

■; SYONEY MAC CREA ■!
|

met HEINRICH

IM1

-

MATINEE

|

_■
|

■

3

n

MAMA'S BRUIGOM

Een daverende amusementsfilm met
*

FREDDIE BARTHOLOMEW

Toegang 18 jaar.
aanbevolen !
Zond. en Woensd. 2u. Jeugdmat. 1 SHTRLEY TE.MT'LE in
Nu,
„DE KLEINE KOLONEL".
jongens en meisjes, 't 2al
weer druk worden, dus haal maar vroeg je plaatsen
Entrée kinderen vanaf 15 cent.

■

I
■

af! I ■

I®

JaArß

PROLONGEERT voor

GEZELLIGE THEATER
n[l K GHnE nins

HOOGSTRAAT- St JANSTRAAT

7

Van Vrijdag tot en niet Donderdag eiken avond 8.15 uur en Zondagmiddag 3 uur de N'edcrlandsche
succesfllm:

BOEFJE

fïïïïïïïïïï]

Aardbevingen.
Overstroomingen.
-

PRESENTEERT een

•

meesterlijke speelfilm
uit de
20th. Century Fox
productie.

Mr. LINCOLN

film van het echte Rotterdamsche
straatleven.
In het voorprogramma:

met

HET MEISJE UIT MEXICO

HENRYFONDA
ALICE BRADY

met

Donald WoodLeon Krrol.
Toegang 1-1 Jaar.
—

en

I I

Dinsdag en Woensdag
I's middags 2 uur populaire
■ mallnle's met volledlj avondprogramma.

I

jeugd van

ABRAHAM LINCOLN.

- »

I

.

14199

I

14212 10G

|

I

Toeg. IS jr., eiken dag matinée, beh. Zaterd. Zondag I—7 doorloopend entrée 25—35—50 ets. 's Avonds 8 u. entrée 30—75 ets.

i

DE GALANTE BANDIET

1

nwê i

rrLVIWI
7 *1)1
i T-f
«f A ï1
1
mm

"

™

1

L

B

Mijnm*.

A

"Tij/urne,

Een interessante
uit het leven
van een groot man.
ACTIE, EMOTIE en
HUMOR.

tf&yuft,

episode

POWERBRENT

|

I
A.S. I

VANAF VRIJDAG

Gesoigneerd

ROBERT TAYLOR

VICTORIA

I

Jeanette IVSacDonald en Nelson Eddy

I

BERGM EG 108, te bereiken met lijn 10, 11, 14, 22 en Bus H.

in de wondermooi gekleurde, \roolijke en prachtige film

!
]|

STfl OP
EN VECHT

ö

Een
fantastisch
feilen
film der Metro-Goldwyn I
■
Mayer.

■

Select

|

Eiken dag van II unr
af doorl. voorstellingen.
TOEGANG
18
JAAR.

■

I

Van

Toorprogram.

20—40
11—6'uur
A uur30—50

Na 6%

I

— ™

voorprogramma.
TOEGANG 14 JAAR.

PUBLIEK zijn

luns

I
|

14106

I

SVICrnnmmMk
TOR

ets.
ets.

!

B
|

I

I

14169 140

I

|

A.S.

CHARLES BOYER

1

In

film

|

Speciale

Kindervoorstellingen.

1414950
Opgegeten.
De omgekochte cipier: Heb je gezien. dat ik een vijl in Je brood had
gestopt?
Gevangene:
O. verschrikkelijk!
Daarom heb ik zoo'n maagpijn
—

"*

X\Mt

M

pracht

SENSATIONEELEN ï

J^Rswame
HMRichard ARUEN
Andy DEVSNE

g

Een vlotte film,
Matinee 2.15. Av. 8.15 u. ■
Ook Zond.mldd. 4.30 u.
TOEGANG
18 JAAR. I

|f

f 1l'

"

»DIO

lE6IOEH

_

Woensdagmiddag
en
ZondagKlndermatinfe met als hoofdfilm: COWBOY's. KOM MAAR OP:

matlnóe.

|

»i^rri^io*i^M^«m——

Als 2e attractie:

DE VLIEGENDE BENDE
in de hoofdrol:

KENT TAYLOR

Zondag doorloopend van 12 uur af.

|

|

14188 40

14194 13S

#

met

INHOUD.

S

Tom Sawyer
Zaterdag

GEORGE O'BRIEN
Toegang boven 14 Jaar.
Zaterdag 2—5
Zondag 12—3

|

VANAF VRIJDAG

—

,

Toeg. 14 jr. Maand., Dinsd., Donderd. 2 u. goedk. matinée. Zond.
uur, toeg. 14 jr. vert. van beide films entrée 20—50 ets. Zond.
2 uur eiken leeft. „DE RIDDERS v.h. WESTEN'" en bijprogr.
Woensd. 2 u. toeg. eiken leeft „SWEETHEARTS" en bijprog. -.

cowboyfilm

met

J

—

"

l

De Parelvisschers v.d. Zuidzee

sensationeels

grootsche filh
f

Als 2e hoofdfilm:
TOMMY K E li L t I
MAY
R O B S O N

\

Sterk

|

H De avonturen „."l'

Vooraf:

MICKEY ROONEY en
FREDDIE BARTHOLOMEW

VRIJDAG een

lf ALGIERS )|
"

r.s

194

11189 -10

HER3ERIS OPERETTE

Een boeiend romantisch verhaal
het-leven der Jonge zeehelden
de hoofdrollen:

In

,

_

do

„LORD JEFF"

ADETNPIi

EEN SCHITTEREND PROGRAMMA
IN EEN HEERLIJK VERWARMDE ZAAL!

|

vertoont vanaf morgen

DE VALLEI
ZONDER WET

De bewogen, romantische

Maandag.

ASTA
van

DE JONGE

ANNIE VAN EES

Een

Vooraf de romantische en dolle lachfilm

*5

--.

14,97 192

M. J. Brusse,

van

*u

die

en GUUS BROX.

I

1

,

DAGEN

WERELDSUCCESFILM,

#

Tel. G 9563.

Lupe Velex

•

£h^^V-

ALLES OVERTREFT.
Het grootste, mooiste en machtigste
ooit vertoond.
Ontketende elementen.
Wolkbreuken.

roman

I i

"

d,

naar
met

:rr ~r

14166 J3O

-

de

■

I

LUXOR PALAST<S>

de zeer actueele en geweldig spannende film over spionnage to
land en ter zee door brute mannen en mooie vrouwen.

■

88l

U

VR | JDAGAVOND V LUXORAVOND. Eén gezellige voorstelling
.Telefoon 55033
van 8 tot circa 11 uur. Bespreekt Uw plaatsen.

f(\ jft Q'T P"
i e_ n

j

Als 2e hoofdnummer de geweldig komische Metro-GoldwynMayer film

JUDY GARLAND
B Tijdig
plaatsbespreken
■

|

COLOSSEUM!

I

GEOR®E

JUTTA FREYBE
ALBERT
DAGNY SERVAES
MGBu,, s

I

U WEET TOCH
lEDERE GOEDE FILM IN

g

|

*

DERDE BLAD

1

—

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

In den greep van het ijs.

ontstaan.

Onder strenge vorst heeft het op Ameland Dinsdag den geheelen dag gesneeuwd, gepaard met
harden wind. Het wordt op het eiland steeds nijpender en de Wadden worden zoo langzamerhand
behalve enkele geulen, die open blijven en den
overgang over zee beletten
zoo vol met ys. dat
men zich in Siberië waant. Er begint hier gebrek
aan veel artikelen te komen en het is ondenkbaar,
dat Ameland mot de voorziening van verscheidene behoeften kan wachten tot de vaart openkomt. Velen, die zich tot dusverre bij de zuivelfabriek te Hollum om brandstof konden wenden,
zien zich thans dezen weg afgesloten, omdat het
bestuur besloot, alleen brandstof af te geven in beslist noodzakelijke gevallen, zooals voor zieken
en ouden van dagen, omdat men anders zelf gebrek aan kolen krijgt.
Twee militaire vliegtuigen brachten slechts 106
kg. anthraciet. Aan petroleum is eveneens behoefte. Verscheidene winkeliers zijn uitverkocht.
Aangezien SOTe der bewoners van het eiland op
petroleumstellen kookt, is het begrijpelijk, welk
een ramp petroleumnood voor het eiland zal worden.
In verband met den geringon voorraad brandstof hebben B. en W. besloten alle openbare scholen op het eiland van Maandag af te sluiten.
Het kan nog wel een maand duren, voor de
vaart open is. Men hoopt echter, dat er spdbdig
hulp komt en men acht het niet uitgesloten, dat
er een boot kan aankomen in het Amelandergat,
tusschen Terschelling en Ameland.

GEHANDHAAFD.

—

—

—

—

Verkeer

Geslaagde besprekingen met
Finsche autoriteiten.

Vlieland niet bereikt

De Waal

vriest

—

—

Stuifsneeuw belemmert
autobusverkeer
In Amsterdam-Noord ondervond het autoverkeer gisteravond zeer veel last van stuifsneeuw.
Op alle wegen naar de dorpen in Waterland
vormden zich hooge banken, waardoor de auto's
zich geen weg konden banen en verscheidene
voertuigen bleven steken. In den loop van den
avond moest de autobusdienst naar Durgerdam
en' Ransdorp worden gestaakt.

DR. G. STOEL.

EXTRA BIJSLAG VOOR
BOTEREXPORT.

dicht

Gisteravond is de ijsgang in de Waal voor Nijmegen, welKe gistermiddag eenigszins verminde-«t
was.sterk toegenomen Omstreeks 8 uur was de
Vaal voor 8/10 met zwaar drijfijs bedekt. De
val van het water is opgehouden. De stand
schommelt thar.s om il m. 80. De drift neemt
hoe langer hoe meer af. Toen de Waal Zaterdag
loskwam, was de snelheid acht km. per
uur,
thans r.og slechts twee k m.
Indien de ijsverdikking bij Deest toeneemt, zal
de Waal binnenkort
en wel eerder dan verwacht werd
vastzitten. Het ijs drijft regelmatig aan.

Met een Zweedsche Douglas, welke evenals de
K.L.M.-vogels geheel oranje ls geschilderd, arriveerde dr. Ch. W. F. Winckel gistermiddag na een
verblijf van twaalf dagen in Scandinavië op Schiphol, waar hij werd verwelkomd door den Fintchen consul te Amsterdam, den heer G. Key, dr.
A.
Belmonte, zijn reisgenoot naar Abcssynie, en den chef van den medischen dienst der

Uitbetaling aan alle gerechtigden.
In antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid, den heer Kortenhorst, betreffende uitbetaling
van extra bijslag voor boterexport aan exporteurs. die de door hen afgeleverde partijen boter
niet tijdig konden exporteeren, heeft de minister
van Economische Zaken bevestigd, dat onder de
dertien exporteurs van boter, aan wie een extra
bijslag voor den boterexport naar Engeland var
B—l 2 September door de Xederlandsche Zuivelcentrale was toegezegd, eenige voorkomen, aan
wie deze extra bijslag tot nu toe niet is uitgekeerd. Toen de door deze exporteurs voor Engeland bestemde partijen boter op 31 September te
Harlingen ter verscheping aanwezig waren, is
een wilde staking onder het scheepspersoneel
uitgebroken, waardoor de booten eerst op 14 September konden afvaren.
De minister heeft besloten alsnog aan bedoelde exporteurs den extra bijslag te doen uitkeeren.

†

In den ouderdom van 65 jaar is te Winschoten overleden dr. G. Stoel, Ned, Herv. predikant
te Vriescheloo.
Dr. Stoel werd in 1910 candidaat en aanvaardde in dat jaar het ambt te Annerveenschekanaal. In 1912 vertrok hij naar Vriescheloo. Het
lag in zijn voornemen binnenkort emeritaat aan
te vragen.

Alvorens tot de behandeling van het wetsontheeft de Kamer eenlge andere van weinig belang behandeld, die zonder
discussie en zonder hoofdelijke stemming onder den hamer doorgingen.

werp o\er te gaan.

Ik heb

—

—

—
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ANTWOORD VAN DEN MINISTER
De minister van Financiën, de heer De Geer,
antwoordde om., dat de provincies nog altijd
genoeg crediet hebben, om tegen redelijke rente
leeningen te kunnen sluiten.
Daar moest de heer
Posthuma
mee
tevreden zijn, al had hij kunnen opmerken, dat
het zijn bezwaren tegen het beleggingsfonds
eigenlijk niet ophief. Gemeenten
erkende de
minister
staan er minder gunstig voor, maar
als het Rijk in dit opzicht bevoorrecht is boven
deze, zou men zich kunnen voorstellen, dat het
haar in bepaalde gevallen te hulp kwam. zooals
bijv. ook wel bij de Woningwet.
De rente van 4 procent had spr. moeten handhaven. omdat hij den steun der inschrijvers van
December zou hebben verloren, ingeval de rente
lager was gesteld en dezen een ongewenscht
(door de regeering niet gewenscht!) voordeeltje zou zijn bezorgd, had men haar hooger bepaald.
Tegen storting in termijnen
aldus deelde
spr. nog mede
bestaat geen bezwaar, mits men
gebruik maakt van de bemiddeling der Xederlandsche Bank, die de leeningsbewijzen gaarne
zal beleenen. Zonder die bemiddeling zou het
te
veel administratieven rompslomp veroorzaken.
—

—

—

—

EEN AMENDEMENT

Men ging vervolgens over tot behandeling van
de artikelen. De commissie van Rapporteurs, bestaande uit de heeren De Beaufort, Van
M aarseveen, IJ ssel mu i d en. Wagenaar
en Teerlings diende bij art. 7 een amendement
tot toevoeging \an een
in, strekkende
nieuw lid aan dat artikel, van den volgenden inhoud:
„2. Aan houders van schuldbewijzen als in lin
1 bedoeld, die ten genoege van onzen minister
van Financiën aantoonen, dat zij deze schuldbewijzen hebben gekregen krachtens persoonlijke
inschrijving op de bedoelde leening, wordt op
hun daartoe binnen één maand na den datum van
storting, in art. 6 bedoeld, bij een der door onzen minister van Financiën aan te wijzen kantoren in te dienen schriftelijk verzoek op dehun uit te reiken nieuwe schuldbewijzen aangeteekend. dat deze, mits vergezeld van alle bijbehoorende. onverschenen coupons en talon, onder
RENTELAST
RENTE EN
verrekening van ds loopsnde rente, tegen den
parikoers in betaling aangenomen worden ter
leedie
reeds
door
verschillende
rentelast,
De
voldoening van de aanslagen in de Vermogens
sprak
de heer Posthuningen rust op ons volk,
belasting (met alle daarop geheven opcenten) en
ma (chr. dem.), merkbaar bezwaard van harte
Verdedi-gingibelasting I'.
niet
te
de
haast
meer
stem,
is
en met omfloerste
Dit amendement werd breedvoerig toegelirhi
dragen.
door den heer Wagenaar (ar.). De minister
De voorgestelde rente van 4 procent leek hem
verklaarde er geen overwegende bezwaren tegen
ook daarom te hoog. In December heeft men tete hebben, waarna het amendement en het arti
gen 4 procent kunnen inschrijven, maar toen is kei zonder hoofdelijke stemming werden aange
nauwelijks
niet
een
derde
afgescheept
de minister
nomen.
van het gevraagde bedrag. Dies had de regeering
Bij artikel 8 ontspon zich een discussie over de
thans best tot een rentetype van 3 procent kunnen
bankiersprovisie, die eenige leden te hoog acht
besluiten.
ten. De verlaging van 3/8 tot 1/4 procent, reeds
Onredelijk achtte spr. het. dat het beleggingsdoor den minister toegezegd, was. meenden zij
fonds provincies en gemeenten de gelegenheid
meer een fictie\e dan een werkelijke verlaging.
onthoudt, leeningen aan te gaan op even gunstige De heeren Rost van Tonningen en Teulings voerden hierover het woord. De minisvoorwaarden als het Rijk.
ter zeide, dat hij den steun der bankiers niet kon
Het bedrag der leening was naar sprekers meening eigenlijk niet noog genoeg. Conclusie: het missen. Het artikel werd tenslotte aangenomen,
met aanteekening. dat de heer Van Tonningen er
bedrag verhoogen en de renté verlagen.
Voorstellen deed spr. echter noch het eene,
tegen was.
amendement,
zijn
Bij de artikelen IS en 19 werden nog opmerdat
aan
noch het andere
Een
bezwaren en zijn wenschen tegemoetkwam, zou kingen van weinig belang gemaakt door de hee(lib.) en Teulings, die
hij gaarne steunen. Maar aangezien blijkbaar geen ren Van Kempenhun
genoegen beantwoordde.
de minister tot
ander lid iets er voor voelde, bleef zoo'n amendeAls reeds gezegd, is het wetsontwerp tenslotte
ment achterwege en de heer Posthuma onvolaangenomen,
al
bleef
de
heer Roes tam er te
daan.
gen gekant.

Wij communisten, zei de heer Roestam, zien
dit wetsontwerp in het licht der algemeene politiek van de regeering en het gelieve den heeren
zich te herinneren, dat wij daar tegenstanders van
zijn. De bezitters hebben in December den minister in de kou laten staan; deze vaderlanders bij
uitnemendheid brengen hun geld liever over de
grenzen in veiligheid.
Nu worden zij gedwongen, maar de dwangmaatregelen zijn te zwak. Wie zal aan het eind
de lasten dragen? Het volk, dat de renten moet
opbrengen. Het heeft al een voorproef gekregen
van hetgeen, dat het nu weer zal moeten gedoogen. De koffiebelasting! Inplaats van koffie met
slagroom krijgt het voortaan koffie met slagkruisers!
Maar dronk het volk in de omgeving van den
heer Roestam dan tot nu toe koffie met slagroom? Het is haast niet te gelooven!

Eerste Kamer neemt begrooting van
Binnenlandsche Zaken aan.
Minister Van Boeyen dreigt
met gasmaskers.

—

-

DE GRENZEN DICHT
De heer Rost van Tonningen (nat. soc.)
opende de gedachtemvisseling met een klacht, die
men van nat.-socialistische zijde reeds herhaaldelijk heeft gehoord. De financieele politiek van on;io
regeering deugt niet en het ontbreekt ons aan een
„volks-huishoudelijk opbouwplan", dat door de regeering moest zijn ontworpen. Dat de leening in
December is mislukt, noemde spr. jammerlijk:
het bewijst maar weer hoe reddeloos onze kapitaalsmarkt is ontwricht. Spr. eischte zeer strenge
deviezen-bepalingen, de kapitaal-markt moet hermetisch worden gesloten. Geen cent mag de grenzen passeeren. Er is zeer veel geld noodig. bij
voortduring van de mobilisatie volgens sprekers
berekening wel 000 millioen gulden per jaar. riet
gevaar van een inflatie is dus niet denkbeeldig.
Trots zijn bezwaren, die zijn (drie) beweginggenooten in de Kamer deelen. zouden spr. en zijn
fractie toch niet tegen het ontwerp stemmen, omdat zij de verantwoordelijkheid voor een mislukking niet wenschten te dragen.
Het geld is nu eenmaal hard noodig.

WIE SCHOTEN ER TEKORT?
Thans nog na te gaan aan wie de mislukking
van de leening in December is te wijten, achtte
de heer Teulings (r.k.) niet goed mogelijk.
En waartoe diende dat nakaarten? Zeker is intusschen, dat de groote instellingen in gebreke zijn
gebleven. Dat keurde spr. af. doch daarentegen
droeg hij de zg. familie-vennootschappen een
goed hart toe. Hij sprak de vrees uit. dat deze te
z\\ aar zullen worden belast.

KOFFIE MET SLAG....

dr. A. Slotboom.

een goede
reis gehad en ben o\ eral goed geholpen. Ik
voerde namens het Nederlandsche
Roode
Kruis prettige besprekingen met de Finsche
Roode Kruis-autoriteiten, vooral met prof.
Suolakti, kolönel van
den militairen geneeskundigen
dienst van
het Finsche leger, verklaarde dr. Wlnckel.
Hoe is de stemming der bevolking?
In één woord: verbeten. echt flink. Men
is vast voornemens te
vechten tot den laat£ten man.
Zoo vatte dr. W'inckel
ln het kort zijn indrukken samen in een interview, dat hij ons in
het restaurant
van
Schiphol toestond.
Hij vertelde onder
«et rooken van zijn
laatste Finsche sigaret,
dat hij gedurende een
jyeek had gewoond in
bet badhotel van het
p.aatsje Kaunianen op
25 km. van Helsinki,
waar het geheele diplomatieke corps
ook
onze tijdelijke zaakgelastigde
baron Van
Haersolte zijn intrek
heeft genomen.
Voor de Russische
negers, die er nog kort
geleden de
villa van
acn
Amerikaanschen
gezant bombardeerden,
is het geen
geheim, dat
-£e diplomaten in het
badhotel wonen en seDr. Winckel op Schiphol mei den havenmeester, den heer Thomson.
kan men wel
dertdien
chtgevechten zien, maar de
Russische piloten nemen. En op een dergelijke vraag aan dr. Colago
"egen met een boog
om het plaatsje heen.
Belmonte volgde eveneens een ontkennend beten noorden van het Ladoga-meer, CO è SO k m. scheid.
enter het front, zal in een geheel ontruimd zieInmiddels arriveerden uit Den Haag de leden
kenhuis
de Xederlandsche ambulance
haar der adviescommissie van het Xederlandsche Roo■nsnschlievende taak kunnen gaan vervullen Men de Kruis, generaal-mnjoor X. A. A. van der Roeheeft medische hulp en niet zoozeer ambulancemer, inspecteur van den geneeskundigen dienst
auto's zeer van noode.
der landmacht; kolonel K. A. Offerhaus en dr.
—en luchtalarm heeft dr. Winckel de weck van Tellegen en dr.
Maas. directeur van het acaden
verblijf
J
in het dappere Finland niet bijgemisch ziekenhuis te Leiden, ter begroeting van dr.
maar alle journalisten in Helsinki zijn Winckel.
«et er over eens, dat de bevolking zich zelfs geTellegen
Dr.
vertelde ons, dat binnen enkele
durende de hevigste bombardementen voorbeeldig dagen de datum \an het vertrek der reeds vooren rustig gedraagt.
bereide ambulance en de samenstelling van het
Dr. Winckel deelde ons uitdrukkelijk mede. dat geneeskundig en verplegend personeel bekend
«Ü de leiding van de ambulance niet op zich zal zullen worden gemaakt.
—

Wie met eenlge kennis Tan zaken een voorloopig verslag Tan de Tweede Kamer en een
nota van antwoord daarop van een minister kan
wel kunnen voorspellen, dat de belezen, had
handeling in openbare vergadering der Kamer
van het wetsontwerp tot het aangaan van een
geldleening ten laste van het Rijk (van 300 millioen gulden) niet veel nieuws meer zou opleveren. In iets meer dan anderhalf uur heeft de
Kamer het gistermiddag afgehandeld. Het voorstel van den minister van Financiën, den heer
De Geer. is zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met aanteekening, dat de heer Roestanii de eehige aanwezige der communisten,
wenschte te worden geacht te hebben tegengestemd. Vooraf was er ingevolge een amendement van de Commissie van Rapporteurs een
kleine wijziging in aangebracht, die het karakter van de wet niet aantast.

—

Avontuur in het ijs

Dr. Winckel terug uit
Finland.

Friesland ontwricht

—

Honderdvijftig
opvarenden van het s.s. Dr.
Wagemaker van den dienst Den Helder—Oudeschild hebben gisteren een angstig avontuur beleefd.
Na een voorspoedige reis van Texel naar Den
Helder verliet de boot omstreeks tien uur met 130
passagiers de haven van Den Helder voor de terugvaart. Halverwege het trajec', ter hoogte van

K.L.M.,

RENTETYPE VAN 4%

het Horntje, stiet het schip op een uitgestrekt ijsdat reeds eenige dagen geleden aan de
zuid-kust van Texel was gesignaleerd. De Dr.
Wagemaker wist zich niet uit het ijs te bevrijden N'u de weersomstandigheden van de laatste maanen dreef inet het groote Ijsblok naar het Marsdiep den weer zoo talloozen slachtoffer gemaakt hebben
af. Alle pogingen van kapitein List. het schip van Rheumatische pijn. mag het geen verwondevrij te krijgen, mislukten. Steeds verder geraakte ring wekken, dat men overal juist nu herhaaldelijk
de boot het Marsdiep op. Zoo worstelde het schip den raad hoort geven: begin een Kruschen-kuur!
bijna drie uur tegen het ijs, dat steeds nauDat is dan niet zoozeer omdat de raadgevers allewer om de boot kwam.
maal weten, waaröm Kruschen Salts baat gcefi in
Eindelijk kwam echter hulp opdagen. Van Den gevallen van zelfs de hevigste Rheumatische pijn,
Helder af had men het schip gesignaleerd, waarmaar omdat zich in haast iedere familie geval'en
na twee marine-sleepbooten uitvoeren om assishebben voorgedaan, van wonderlijke goede resultaten, met Kruschen Salts bereikt
tentie te verleenen. Inderdaad wisten zij het ijsGeen wonder
veld, waarin de Dr. Wagemaker versti'ikt was trouwens.
Al jaren en jaren is Kruschen Salts
geraakt, te b.-eken, zoodat het schip na ruim vijf ook in Nederland verkrijgbaar, waar het bij talonderweg
zijn
geweest,
uur
te
omstreeks half vier looze Rheumatieklijders, wier pijnen men vergeefs
de haven van Den Helder kon binnenloopen.
had bestreden, een waar wonder teweeg bracht,
óók bij patiënten die zonder eenig succes al alles
geprobeerd hadden. Heusch, zelfs als lijder aan
in
hardnekkige Rheumatische pijn kunt ge Kruschen
De aansporende werking van KruTengevolge van de op sommige plaatsen op. nemen.
eengrhoopt liggende sneeuw is gisti-vniiddag het schen's zes minerale zouten op lever, nieren en ingewanden,
zal
Uwe organen nieuwe kracht bijzetopnieuw
verkeer in Friesland
ontwricht.
Tusschen Joure en Sneek zijn twee trams in- ten: ze zullen Uw bloed grondig reinigen en zuiveren van schadelijke zuren. Reeds bij een kort
gesneeuwd, welke tegen den avond, nadat een maar
regelmatig gebruik van Kruschen Salts, zulwerktram was gearriveerd, met groote moeite len alle zuren, die zich in de
weefsels en spiergekonden worden bevrijd, tot vreugde vari de onwrichten hebben vastgezet, worden opgelost en afgeveer vijftig passagiers. Op de lijnen Sneek— gevoerd 1-ngs natuurlijken weg.
Daarbij krijgt
Joure, Gorrcdijk—Oosterwolde, Oosterwolde—Asge dan vanzelf verlichting van de scheuten en pijsen en Oosterwolde—Steenr ijk is het stoomtramnen. die U het leven vergallen, die het U onmogeverkeer weer gestremd. Het passagiersvervoer lijk maken Uw bezigheden te verrichten en met
zal zoo mogelijk mei autobussen worden onder, een prettig humeur te verkeeren in familie- en
houden.
vriendenkring. Kruschen Salts is verkrijgb. bij
apoth. en drog è ƒ0.40. ƒ0.75 en ƒ1.60 (extra
groot pak). Fabr: E. Criffiths Hughes Ltd., Manchester (Engeland). Opger. 1756.
gistermiddag het
De postboot \lieland kon
Recl 1413 S 72
eiland Vlieland niet bereiken: de ijsgang was te
groot. De boot is doorgevaren naar Terschelling,
vroeg
vanwaar het schiD vanochtend
naar Vlieland zou trachten te vertrekken.

Op Ameland begint de toestand critiek te worden. daar er groot gebrek aan brandstof dreigt te
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veld,

voor Nijmegen.
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TWEEDE KAMER

Ameland krijgt nijpend gebrek
aan brandstof.
De Waal vriest vast

DONDERDAG

ï)e
Eerste Kamer heeft gisteren de behandeling
van de begrooting van Rinnenlandsche Zaken
beëindigd, welke begrooting zonder stemming
werd aangenomen. Alleen de fractie van de
N.S.B. liet aanteekenen, dat zij geacht wensclite
te worden te hebben tegengestemd.
Voor minister Van Boeyen zijn beleid kon verdedigen, hebben gisterochtend nog eenige senatoren het woord gevoerd, waarbij mej. Ribbius
Pelletier (soc. dem.) krachtig opkwam tegen de
ministerieele circulaire van Maart 1934, waarin
aan de gemeentebesturen richtlijnen worden gegeven voor de benoeming van personeel.
Spreekster noemde het een achterstelling van de
vrouw by den man, dat volgens die richtlijnen
rouwen alleen in specifiek vrouwelijke beroepen dienen te worden benoemd.
De minister antwoordde, dat hij in deze benoemingen in de eerste plaats een doelmatigheidskwestie ziet, waarbij de geschiktheid een
overwegende factor is.
Naar aanleiding van een pleidooi van den heer
Kranenburg (vrijz. dem.) voor de rechts\

positie vandearbeids contractant en.
waarin deze senator het onmenschelljk noemde,
dat de arbeidscontractant geen ambtenaar ls, zei
de
de minister, dat het ambtenarenreglement
mogelijkheid opent van tijdelijke benoeming en
dat steeds wordt gehandeld in overleg met de centrale commissie van overleg in ambienarenzaken.
Laatste spreker was de heer Von Bönninghausen (n.sb.). die entiek uitte op het stam punt
van den minister over de houd*ing van verscheidene burgemeesters in Twente.
Voorts werd volgens dezen spreker in vele gevallen niet voldoende ingegrepen, bijvoorbeeld
wanneer de betrokkene connecties had in de R.K.
Staatspartij. Toen de heer Von Bönninghausen
Koningin in Overijsel
ook den commissaris der
in het geding bracht, werd hij door den voorzitter tot de orde geroepen.
Minister Van Boeyen beantwoordde deze opmerking met de mededceling, dat hij ter zake
zeer dilligent is en dat een burgemeester er onverbiddelijk uit moet. wanneer zijn persoonlijke
gedragingen niet overeenstemmen met de hoogheid van zijn ambt.
In zijn antwoord aan de sprekers van Dinsdag
vestigde de minister de aandacht
op de vele
moeilijkheden,
welke
het
vraagstuk
van
evacuatie met zich brengt. Reeds ls in tal
van gemeenten de bevolking over
mogelijke
evacuatie ingelicht.
Betreffende de financieele verhouding
tusschen rijk en gemeenten, hoopt de

Beschadiging van waterstaatswerken
Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot vaststelling van bepalingen ter beperking van gevaren, voortvloeiende uit beschadiging van waterstaatswerken Zuid-Holland, NoordHolland en Utrecht, in verband met de tegenwoordige buitengewone omstandigheden.
Naar raming zullen de maatregelen een bedrag
vorderen van ƒ 4 è ƒ 5 millioen. Ten einde vertraging ln de uitvoerin gte voorkomen, is bepaald
dat de kosten van de maatregelen 7.00 noodig uit
's Rijks kas tegen een vergoeding van 4 %
's jaars kunnen worden voorgeschoten. Wegens
het algemeen belang wordt het billijk geacht, de
helft der kosten door het rijk te doen dragen. De
andere helft der kosten zal dan voor rekening
van de provinciën moeten zijn.
minister voor 1941 een redelijke oplossing voor
de financieele moeilijkheden te vinden.

Luchtbescherming
Ten aanzien van dc luchtbescherming
constateerde minister Van Boeyen, dat we met
dit vraagstuk nog lang niet zijn waar we wezen
moeten, aangezien door het telkens wijzigen van
het aspect tal van problemen nog geen oplossing
konden vinden. Toch constateerde de minister
met voldoening, dat wat in N'ederland voor de
luchtbescherming wordt gedaan, reeds thans in
het buitenland de aandacht trekt.
Helaas is bij dit vraagstuk een van de zwakke
plekken de zelfbescherming. Er is bijvoorbeeld
een groote voorraad gasmaskers, doch men laat
de regeering daarmee zitten.
In dit verband waarschuwde de minister, dat
hij, hoewel aarzelend, doch niet het oog op de
groote belangen, «elke hier op het spel staan,
zoo noodig krachtig zal optreden oni de burgerij
to dwingen zich van allerlei benoodigdheden te
voorzien.
Ten aanzien van het vraagstuk van de volkshuisvesting zei de minister het verwijt van
verminderde activiteit bij de krotopruiming en
renteverlaging voor woningwet-voorschottën niet
Hierbij blijft echter
te kunnen
aanvaarden.
groote waakzaamheid geboden ton einde gevolgen als die van de na-oorlogsche
te voorkomen. Voorts moet bij den woningbouw de particuliere industrie de primaire taak vervullen,
waarbij de overheid slechts aanvullend dient op
te treden. Zooveel mogelijk zal echter worden
getracht, bijvoorbeeld door de tweede-hypotheekregeling. via de gemeentebesturen de particuliere bouwnijverheid op gang te helpen.
Vanochtend om 11 uur is de Eerste Kamer
opnieuw bijeengekomen.

Er was gisteravond veel belangstelling vojr de
lezing, die de bouwmeester der twee nieuwe Amsterdamsche stations, Ir. H. G. J. Schelling voor
de leden en gasten van de vereeriging ,Btuwkunst en Vriendschap" hield in een der *alen
van Brlstol.
Ten behoeve van de verbetering der spoorwegtoestanden in 'toostelijk deel der hoofdstad werd.
aldus spr., 27 millloen uitgegeven. Een enorm
bedrag, doch als we rekenen, dat het thars in
2 weken voor onze mobilisatie verbruikt wordt,
dan gaat men over eenlge millioenen voor zoo
hoog noodlge en tenslotte economische verbeteIn 't voorjaar werden tot nu toe telkens In het ringen lichter denken.
Museum Boymans tentoonstellingen gehouden \an
Het nieuwe Amstelstation en het dito M liderhet werk van de leden der belde Rotterdamsche
poortstation hebben niet zoo buitengewoon duu. kunstenaarsverenigingen ~R '33" en de Rottergekost, het eerste 6 a 7 ton. het laatste plus midamsche Kunstenaars Sociëteit. Nu ons museum nus ƒ150.000, waarbij dan voor de Spoorwegen
door den oorlogstoestand over meer zaalruimte
de kosten voor de emplacementen komen en voor
beschikt en een grootere tentoonstelling uiteraard
de gemeente Amsterdam die van plein- en suaatkans op grooter belangstelling heeft, dan de geaanleg
in de omgeving.
noemde exposities in den laatsten tijd hadden,
De heer Schelling had zeer veel teekeninger en
gezocht
heeft de directeur van Bovmans contact
lantaarnplaatjes bij zich, zoodat hij ziin toenoormet de Rotterdamsche vereenigingen om ze ditders een duidelijk beeld kon geven niet alleer. van
maal van een eigen expositie te doen afzien en gehet uiterlijk der nieuwe stations, doch oos van
zamenlijk te exposeeren met een aantal kunstewat hem bij het ontwerpen als stationsideaal voor
naars uit de omliggende gemeenten.
den geest heeft gestaan.
Er is ongetwijfeld voor deze verandering veel
In het Amstelstatlon is als summum van comte zeggen. Principieel contract bestaat er niet
fort voor den reiziger zelfs te huren baa- *n vertusschen de ~R '33" en de ..Kunstenaars Sociëkleedgelegenheid gemaakt. In December
Is
teit" en beide hebben hun ledental zien vermindedaarvan 100 keer gebruik gemaakt, wat bewijst,
ren- Bovendien kan juist door de verschillen die dat zelfs zooiels zin heeft. Maar belangrijk is toch
bestaan,
gecombineerde
expositie
een
sterk
in
er
ongetwijfeld de aan 25.000 rijwielen plaats bieaantrekkelijkheid winnen, terwijl medewerking
dende fietsenkelder onder de groote ha' van gevan buitenaf ongetwijfeld aan een grootere tennoemd station.
dat
de
toevoegen,
telling
toon?
meer werk zou
Belde stations hebben een hooge toegangshal.
belangrijkheid van het geheel verhoogt.
De heer Schelling moest toegeven, dat zoo'n
Kaar wij vernemen
heeft de Kunstenaarsgroote
leege ruimte eigenlijk overbodig is. En uit
sociëteit dan ook reeds doen blijken, dat ze het wat hij verder liet zien, kreeg men sterk den Insympathieke plan van dr. Hannema weet te apdruk, dat ook de schuchtere pogingen om deze
precieeren en ook voor de . R. 33" kunnen er nauhallen met wat kunst op te sieren, overoodig zlj.i
welijks zoo groote bezwaren zijn. dat ze in een
geweest, want ook dit heeft geleid tot een zekere
tijd als deze samenwerking van de hand zou wijovermaat aan architectuur, die eigenlijk slecht
tentoonstellingen
onbevangen
z.en. Wie de laatste
meer past bij de zakelijkheid zoowel van de bebekeek, kon niet anders dan tot de conclusie kodoeling der gebouwen als van die der emplacemen. dat samengaan van de weinig talrijke Rotopzicht zijn de wachtkamers-resop
dit menten. In dit
terdamsche beeldende kunstenaars althans
taurants op de perrons van het Amstelstarion,
punt in aller belang is te achten. Een grootere heelemaal van staal en glas op een voet van betentoonstelling trekt vanzelf meer publiek en boton, het meest verantwoord in de omgeving.
vendien Is het houden van twee zoo verwante exDe heer Schelling las aan het eind van zijn beposities zoo kort na elkaar een niet gering nadeel.
toog drie critieken op zijn werk als bouwmeestwee
Misschien het meest voor wie als nummer
ter der stations voor. De eerste was even kort
aan de beurt komt. doch'tenslotte voor beide, omals vernietigend. En ook'wel onbillijk, want wie
dat het publiek voor deze kleine tentoonstellingen
ontkomt in "dezen tijd aan het compromis tuszijn interesse meer en meer verliest.
schen ouden geest en nieuwen geest en we ke architect valt niet ten prooi aan de verleidi-.? om
met dure materialen „mooi" te bouwen, als men
ITALIAANSCHE OPERA.
hem daartoe eens een enkele maal een kans
geeft?
Maestro De Veechi dirigeert!
Er is ontzaglijk gestudeerd op dezen sta ilon sDe voorstellingen, die de N.V. Italiaansche bouw en op den plein-aanleg er omheen. DaarOpera ln Maart a.s. zal geven, zullen plaats door is er een zekere geforceerdheid en gewildhebben onder muzikale leiding van maestro
heid ontstaan, die niet meer geheel in harmonie
is met de eenvoudige normale functie van een
Edmondo de V e c c h i.
station. Dat men zijn spoorkaartjes koopt in
Medewerking zal worden verleend door het een omlijsting van marmer en brons zegt al geeigen Italiaansch Opera-Orkest, bestaande uit noeg. Doch heel de opzet heeft dat ietwat over50 Xederlandsche musici, _ terwijl de heer Herdreven accent.
man Brill als concertmeester zal optreden.
HARRY TATE. †
De Engelsche
cabaret- en revuearttet Harrv
„DON CARLOS".
(volgens
burgerlijken stand heette hij
den
Tate
Hutchison), die ook als auteur van sport-sketDoor het „Düsseldorfer Schauspielhaus".
ches naam maakte, is op 63-jarlgen leeftijd te
De vertooning \an „Don Carlos" van Schiller Londen gestorven.
op 20
door het „Düsseldorfer Scliauspielhaus"
dezer in den Tivoli Schouwburg ia geregisseerd
MANUSCRIPTEN VAN ANDRé CHéNIER
door Peter Stanchina De décors zijn van Gustav
Yargo. De geheele technische stal van het „DüsONTDEKT.
seldorfer Scliauspielhaus" zal de reis naar Ne.
Uit Parijs wordt aan de Corriere della Sera gederland meemaken. Het geheel staat onder lei. meld, dat in de bibliotheek van,Angers twee kostding van prof. Otto Krauss. Erwin Faber speelt bare manuscripten
van den dichter der Fransche
Philips 11, Annemarie Jürgens Elisabeth, Otto revolutie And ré Chémer, die op het schavot is
Collin Don Carlos, Heinz Rippert den markies gestorven, ontdekt zijn. Eén daarvan ls
de bevan Posa en Hertha Zletemann de prinses van roemde Elégie, dat den beeldhouwer David in
Eboli.
1839 tot een borstbeeld inspireerde.

Voor kunstenaars uit Rotterdam
en omgeving.
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ROTTERDAM ALS MODERNE STAD
HET STATIONSVRAAGSTUK.
,Er bestaat een

oude

litho,

veel plezier zoomaar op straat
in de autobussen heeft zien stappen, welke ze inmiddels het bestaan heeft weten onmogelijk te
maken.
We krijgen dus in Rotterdam
nooit en te nimmer meer een imposant station. Het is zelfs de
vraag of we ooit een ander station dan het bestaande zouden
krijgen als dit niet langzamerhand te verouderd en versleten
geraakt was.
Maar een nieuw
station krijgen we nu.blijkbaar
wel en het zal wel geen imposant, doch daarvoor in de plaats
een zeer modern station worden.
Of we het straks ook mooi zullen vinden is een andere zaak.
Men moet aan alles gewennen
en wie het vernieuwde Utrechtsche station voor het eerst ziet
zegt allicht: „oh is het dat!"
Want de moderne bouwkunst is
uiterst zuinig met overbodigheden, ook wat bouwhoogte betreft. Wanneer we dus lezen, dat
het hoogste deel van ons nieuwe
station maar 12 m. hoog zal worden en de rest missohien de helft,
dan begrijpen we waarom de
heeren der Rotterdamsche stadsontwikkeling eigenlijk blij zijn,
dat de Spoorwegen tevreden
waren met een minder prominente plaats
dan aanvankelijk
voor den statlonsbouw was gedacht. En
ze maken zich
blijkbaar weer even blij als de
Rotterdammers van 18G4 mét
een plan voor een hotel dat aan weest.
Dat we onze oude
stationshet station een wat meer grooteteedsch cachet
zou kunnen t west ie oplossen met het meurt c station aan een nieuw pleingeven.
De lotgevallen van de Rotter- tje en om den hoek het oude
damsche hotels en hotelplannen, aan het oude pleintje, getuigt
van een zakelijk inzicht, dat alstemmen In dit opzicht
echter
niet hoopvol. Het nieuwste plan le romantiek te boven is. Het
voor een modern hotel op den nieuwe station wordt in princieen constructie van dezelfde
bult bij het Park was lang voor pe
den ooi-log alweer gekelderd en orde, met alleen maar aesthewc zullen als Rotterdammers t'.sch gearrangeerde praktische
bedoelingen.
dus verstandig doen, ln
zakeDe schoonheid is bij zulke oplijkheid den bouwmeester van
het nieuwe centraal-station na lossingen een zuiver subjectief
te streven. Ook wat onze illu- element. Ze past trouwens in
sies betreft moeten we niet hoo- haar traditloneelen zin noch bij
gcr bouwen
en stationsoverdan economisch spoortreinen
kappingen, noch bij het reizenverantwoord is.
Juist daarin ligt het typische de publiek, dat precies past in
van Rotterdam als moderne de wachtboxes van gewapend
stad. Het Erasmushuls aan het beton en glas op het tweede perCalandplein kan ons een voor- ron van DP.

■

waarop men een door den EngelEChen architect Somers Clarke

:

;

reusachtig hotel ziet. geprojecteerd aan de Maas bij het Maasstation. Dit ontwerp stamt uit
1864. Het hotel is er nooit gekomen met alleen, maar in het
sindsdien steeds maar gegroeide
Rotterdam is nooit een hotel van
gezoo imposante afmetingen
bouwd. Het plan voor een groot
hotel aan het Calandplein is een
financieel drama geworden.
Dit feit moet iedereen voor
oogen houden, die
serieus
wil Inlaten met het statlonsvraag
stuk te dezer stede. Dit vraagis
vandaag
stuk
niet van
of gisteren. In vroeger jaren.
toen
wijlen baron Van Eek nog
als districts-ingenieur op het
Bureau van den weg aan het
Stationsplein resideerde, en we
met hem de stationskwestie bespraken, wees hij altijd uit het
venster naar het stille plein zonder één behoorlijk hotel, één
flink café-restaurant. En daar hij
veel sympathie voor onze
stad had gekregen, zuchtten we
*ian allebei. Want we wisten dat
dit pleinaspect niet bemoedigend
was voor wie graag in Rotterdam een groot en modern station
zou zien verrijzen.
Bovendien had de heer Van
-£ck
de overtuiging gekregen,
dat geleidelijk het station in de
verbeelding der menschheid zoo
snel aan beteekenis verloor, dat
de tijd voor monumentale oplossingen voorbij raakte. Het reizen
is immers zoo lets alledaagsoh
geworden.
dat men er geen
uiterlyk vertoon bij behoeft. De
geweldige fafade van het Amsterdamsche Centraal Station,
met het stuntelige verkeer voor
dé deur, werkt bijna als een verkeershindemis.
Tram of trein, wat is er eigenlijk voor verschil in? We reizen
graag vlug en goedkoop, en aan
imposante
stationsgevels
en
duur betimmerde eerste klas
wachtkamers
heeft
niemand
meer behoefte. Dat weet de
■directie
van de Nederlandsche
Spoorwegen ook wel, en zeker
6inds ze haar passagiers met zoo-

beeld wezen. Niet dat dit niet
hoog genoeg zou zijn, doch het
is in zijn hoogte zoo ijselijk
nuchter en zakelijk, dat men er
nergens genoegen mee zou hebben genomen op een plaats als
die waarop het In ons nieuwe
siads-centrum staat.
Trouwens, ook een nieuwe
koopmansbeurs als de onze zou
men elders niet hebben aanvaard, evenmin als belangrijke
deelen van de architectuur in
onze nieuwe stadswijken. Rotterdam ls ln dit opzicht een
stad van dikwijls meer gewaagde dan geslaafde experimenten
en heel de combinatie van bouwerijen op het ontruimde terrein der oude Diergaarde zal
voor velen een niet eens aangename verrassing worden. Reeds
de combinatie
station-postkantoor-t immerhuis-hotel,
aan
de
noordzijde gedacht, zal ln elk
geval een curieus contrast
vormen met de torenflats ten Westen van het plantsoen
midden
in het ontworpen
uitbreidingsplan.
Maar is dit nu juist niet het
karakter van het moderne in
heel ons leven, dat we er al
maar op uit zijn door vereenvoudiging eenheid te brengen
ln de veelheid, die ons anders
nog meer boven het hoofd zou
groeien dan toch reeds het geval is. Amsterdam, met zooveel
rijker architectuurhistorie zoekt
voor zijn nieuw Stadhuis nog
altijd naar continuïteit en coördinatie. Daan zijn we hier in
Rotterdam overheen, omdat we
er nooit bewust aan toe zijn ge-
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BELANGRIJKE BOEKENVEILING.
Van

de firma A. van Witsen.

De firma A. van Witsen houdt van 19 tot 22
dezer een boekverkooping ln een der zalen van
het Nutsgeboüw. De catalogus bevat in overzichtelijke volgorde ruim 1500 nummers.
De kern van de afdeeling „kunst en geïllustreerde boeken", die bijna 400 nummers
telt,
wordt hoofdzakelijk gevormd door de bibliotheek
van dr. L. Sainolewtlz, een Duitschen rechtsgeleerde, die thans naar Palestina is geëmigreerd.
Hieronder zijn zeer veel werken van uitnemenden klank; zulks bewijzen namen als: Burckhardt, Friediander, Springer en Woemiann. De
rubriek „kleederdrachten" trekt vooral de aandacht door het zeer zelden compleet voorkomende costuumwerk van den Italiaan Ferrano in
20 leeren banden met meer dan 1500 gekleurde
platen. In dit verband zij ook verwezen naar
het bekende werk van Racinct in de kwartouitgave gebonden in perkament. Ofschoon van
meer modern maaksel, trekt voorts een missaal,
rijk versierd met zwaar zilveren kunstsmeedwerk de aandacht. In de rubriek „geïllustreerde boeken" komen voor: Goethes „Itallenisehc Rcise" in de folio-editie van Insel Verlag cn
een prachtig exemplaar van een Engelschen I-a-vater. in 5 dcelen. Bij de encyclopaedieën valt
het oog onmiddellijk op een Brockhaus' Lexikon
uit hei begin der 19e eeuw, die merkwaardig is
door het feit. dat in dit exemplaar ruim 2000
oude prenlen zijn ingevoegd. Bij de Nederland,
o.a.
aan
letterkunde
treffen
we
sche
1520,
van
een zeer fraaien postincunabel
van Sin(Spelen
eenige rederijkersboeken.
en
Vlaervan
1561
nen te Antwerpen
van 1617), de fraaie
dings Redenrijkbergh
Vondel-uitgaaf van de W.B. In groen leer en.
wat de moderne Nedcrlandsche letterkunde betreft: de luxe editie van Brusse's ..Boefje" in perkament. Kloos" 100 Verzen en „Okeanos" en de
le, 2e en 4e editie van Perk's Gedichten. De rubriek Duitsche taal- en letterkunde bevat o.a.
Bijbelvertaeen fascimlle-uitgave van Luther's
ling van 1534 en eenzelfde soort uitgave van
manuscript.
BIJ de
Heine's Harzreise naar diens
Fransche letterkunde zijn vele romans in kunstzinnige edities. De Engelsche afdeeling bevat enkele eerste edities van Dickens' werken. Bij de
klassieke taal- en letterkunde vinden wij een
pracht-exemplaar van Cicero's Opera in de editie van Elzevier van 1642 in 10 deelen, gebonden
in rood marokijn.
De afdeeling „land- en volkenkunde" Is ook
zeer rijk vertegenwoordigd, terwijl de afdeeling
Nederlandsche topographie o.a. de fraaie kaart
van de provincie Groningen met den rand van
24 kasteelen door Beckeringh uit 1775 en
den
grooten plattegrond van Delft met het gezicht
op Delfshaven bevat.
theologische
werken kunDe liefhebbers van
nen hun hart ophalen aan een collectie van ruim
200 nummers, waaronder een aantal zeer mooie
Statenbijbels, o.a. een van Elzevier.
Kijkdagen van 16 tot 18 dezer.

OM DEN ZUID-HOLLANDSCH
KOFFIEHUISBEKER.

Zijn vermaarde balletkunstenaars voor het leger

Gisteravond zljri in het clublokaal van de B.V.
De Maas de wedstrijden om den Zuid-Hollandsch
Koffiehuisbeker alhier voortgezet.
De stand na de wedstrijden van gisteren luidt
als volgt:
Royal
3912
3451
83.98
Caland
4S6G
4233
86.99
3340
2900
De Maas
86.83
Woensdagavond zijn de slotpartijen.

onmisbaar?
Shaw op de bres voor de groep
van Vic-Wells.

George Bernard Shaw heeft verlangd, dat de
voornaamste dansers van den troep van het VlcWells Ballet in Londen niet zullen worden opgeroepen voor militairen dienst. Dit ballet geeft
sinds lang voortreffelyke danskunst te zien in
het Sadler's Wells Theater, dat gelegen is in
een volksbuurt in Noord-Londen en dat als een
tegenhanger kan worden beschouwd \an Old
Vic, het beroemde oude theater aan den zuidehet Waterloo-station,
lijken Theemsoever bij
weliswaar ook in een volksbuurt, doch waar de
elite van Londen heen gaat om Shakespeare te
zien en waar de beste acteurs en actrices worden gevormd.
Het Vic-Wells Ballet doet in zijn vertooningen
niet onder voor de Russen. De voortreffelijkheid
van de kunst, die er wordt gegeven, heeft geleidelijk een eind gemaakt aan het artistiek
snobisme, dat de verdienste van een balletgroep
afmat naar den onvervalschten Russischen klank
van de namen der leden of naar den opgang,
gemaakt.
dien de groep in Monte Carlo had
Zonder veel drukte is daar in dat oude, gerestaureerde Noord-Londensche theater een Brltsche balletkunst gaan bloeien van groote beteekenis en cultureele waarde.
De oorlog dreigt nu aan dit balletkorps en aan
zijn verdere ontwikkeling een einde te maken,
het grootste deel van de vijftien dansers, die er
deel van uitmaken, is opgeroepen of zal straks
worden opgeroepen voor den militairen dienst.
Het seizoen ln het theater is om die reden belangrijk bekort en men moet zelfs vreezen, dat
het voor den duur van den oorlog en totdat de
jongeren in de kunst van het ballet zijn opgeleid. niet zal worden hervat.
Niet alleen Bernard Shaw, die de zaak het eerst
ter sprake heeft gebracht, maar vele andere vooraanstaande personen, die zich terdege bewust zijn
van den bescliavenden invloed van kunstuitingen
als die in Sadler's Wells, hebben betoogd, dat deze
dansers beschouwd moeten worden als specialisten van bijzondere bekwaamheid, onmisbaar in
de maatschappij als verschaffers van artistieke
schoonheid, en overbodig in het leger, dat zij overigens het best zouden kunnen dienen door hun
kunst te laten zien aan de verlofgangers. Zij hebben ook gewaarschuwd, dat de gewone militaire
oefening, die deze dansers zouden moeten ondergaan, waarschijnlijk een eind zou maken aan hun
geschiktheid voor balletdansen. Hun oefening
voor het ballet begint reeds in de prille jeugd.
RUSSISCH KERKKOOR TE ROTTERDAM.
Op het oogenblik zijn zij niet te vervangen en de
Het Kerkkoor der Russen te Parijs, dat in verplaatsing van het corps de ballet naar het le1937 te onzent ls opgetreden, onderneemt een gerkorps zou het einde beteekenen van het eernieuwe tournée in Nederland met het doel hun ste en een zwaar verlies beteekenen voor de Britlandgenooten te Parijs, die momenteel groot gesche beschaving.
Inmiddels hebben eenlge Vic-Wells-dansers den
brek lijden, een zoo groot mogelijken financieelen steun te verschaffen. Te Rotterdam zullen soldatenrok reeds moeten aantrekken. Een van
twee concerten worden gegeven en wel op Maande sterren, de 22 jaar oude Michael Somes, heeft
dag 19 Februari a.s. in de Xieuwe Zuiderkerk uitstel gekregen, niet omdat hij een groot danser
is, maar omdat de militaire dienst hem op het
en op Woensdag 6 Maart ln de Zuiderkerk.
Het koor, dat beslaat uit zes studenten van oogenblik maatschappelijk te hard zou treffen.
het Russisch seminarium te Parijs, staat onder Ook aan vele andere jongemannen, zonder speciale bekwaamheid, is om die reden uitstel gegeleiding van prof. Iwan Denissof. Het uit te voeven.
ren programma vermeldt composities van RimsHet beginsel waar Shaw en anderen voor vechki-Kor9akof, Gretsjaninof. Bortnianski, Smolensten heeft de overheid niet aanvaard. Misschien
ki en anderen.
De organisatie van de tournée is weer in hanis het te Duitsch....?
den van de Xed. Christen Studenten Vereeniglng.
Onder voorzitterschap van mr. J. C. Tupker
heeft zich te Rotterdam een plaatselijk comité
van aanbeveling gevormd, waarin naast den burgemeester, mr. P. J. Oud, vele vooraanstaande
stadgenooten hebben zitting genomen.

DE VIOOL VAN HUBAY.

Een raadselachtige historie.

Schilderijen van Lajos von

Ebneth.

Kleur en probleem.
Dat I.ajos von Ebneth een schilder is bij wien
de kleur van binnen uit komt. geeft hem reeds
recht op belangstelling. Dat deze dan ook niet
ontbreekt, blijkt uit het feit, dat op de tentoonstelling in de Kunstzalen Ungc-r onmiddellijk van
zijn werk werd verkocht, en wel dat wat niet om
het gekozen onderwerp bij den beschouwer gevoelsbezwaren verwekt.
Von Ebneth Is een dubbele natuur. Hij getuigt
daarvan in zijn merkwaardig zelfportret, waarop
men hem tweemaal ziet, een keer bleek en som.
ber en een keer opgewekt met een frissche kleur
op het gelaat. Deze sombere en aeze opgewekte
Von Ebneth reiken elkaar de hand. r.let alleec
op dit schilderij, doch ook in zijn werk, waarin
de clownsfiguur zoo'n groote rol speelt!
De clown is de van alle hoo\ aardigheid ontdane mensch, wiens tragiek is, belachelijk te
zijn voor ieder die er een paar dubbeltjes of desnoods een paar guldens voor over heeft en die
toch in het oog van den kunstenaar niet ander»
is dan het beeld van iederen mensch als speelbal
van de in de arena des levens met de zweep
hoogere machten, welke hem overal
knallende
valstrikken stellen bij zijn onharxlige pogingen
om het hen na te ooen.
De twee eerste werken in den catalogus hreten
~de gedrevene" en „de drinker". En men gevoelt
ook uit deze enkele andere titels, dat ae schilder
mees' een zwaren strijd met zijn gevoelens uitvecht
als hij palet en penseolen opneemt. Het
grootste deel van zijn werk is dan ook kunst in<
mineur. Wat weer verklaart, waarom het religieuze element er niet aan ontbreekt.
Van zijn weinige ontwerpen voor glasmozaïek,
uitgevoerd door Maria Scholten is een madonna,
bijzonder mooi van warm.gloeiende kleur. Doch
ook een kruisiging met een erusifix als hoofdmotief is sterk en aangrijpend van expressie. Ze bevestigt nog eens. dat Von Ebneth van het expressionisme is uitgegaan en verklaart waarom men
bij zijn schilderijen nog al eens denkt aan Cézan.
ne. die trouwens ook geen blijmoedig mensch
was. al bracht dan zijn andere volksaard zekere
klassieke elementen in zijn werk, die Von Ebneth mist.
Het kleine schilderij „voorjaarsrlt" toont den
schilder op zijn vroolljk't Het is een haast muzikale compositie, waarin de ruiters het rhythmc
accentueeren, terwijl de natuur voor zonnige, opgewekte kleuren zorgde, die als het ware moedartelen met de door het landschap jagende
paarden in hun dolle vaart.
Dnt de vrouw in het gevoelsleven van Von Ebneth vaak een dramatische rol speelt, ziet men
niet alleen aan het doek met , de gedrevene", die
ook een bezetene zou kunren zijn, doch ook aan
de „vrouw met leege handen" aan „vaart op de
Stvx". Men gevoelt" dat ze, naast den clown
voortdurend een probleem voor hem wordt, tenzij hij ze enkel als vorm en figuur ziet!
Ook zijn monnlkskop
heeft een problema.
tieken kant en men gevoelt telkens: weer het
conflict lusschen de twee Von Ebneth's op dat
ééne zelfportret.

Boksen

Drie stedenwedstrijd in de
hoofdstad.
Amsterdam-Rotterdam-Den Haag.
Voor de eerste maal In dit jaar hield de N.B.U.
gisteren wedstrijden te Amsterdam voor amateurs, vertegenwoordigers van de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De financieele baten kwamen ten goede aan de Centrale Sportcommissie van O. en O. Het bestuur had voor dezen
boksavond In Krasnapolsky te Amsterdam eenlge
militaire autoriteiten uitgenoodlgd, waaronder
majoor Smeets en overste Boswijk, garnizoenscommandant van Amsterdam. Verder nog een
groot aantal militairen, die op het balkon de
wedstrijden volgden.
Na een hard gevecht, waarin belde boksers om
beurten het initiatief genomen hadden, wist de
Amsterdammer Verduin ln het weltergewlcht een
puntenzege te behalen op Boortman (Den Haag).
Zeer enthousiast en met veel élan vocht Klein
(Amsterdam) tegen den Hagenaar Lelyveld. Op.
correcte wijze ving hij zijn tegenstander steeds
op, terwijl ook zijn aanval met snelle series h?t
aankijken waard was. Ondanks deze meerderheid
hield zijn tegenstander moedig vol, zijn nederlaag stond echter vast. Op punten verloor hij. v
Een voor het half zwaargewicht zeer snel ges
vecht ontwikkelde zich in de partij tusschen
Waagmaker (Amsterdam) en Bras (Den Haag».
In de tweede ronde ging Bres voor negen tellen
neer. Nog probeerde hij iets tot stand te brengen,"
doch even later moest hij den strijd sta!»n.
Voor de pauze gaf Bep Hulzenaar met Hutb.
Huizenaar, Luc. v. Dam en Jo de Groot een Demonstratie ~Hoe men het boksen leert".
Een partij in het weltergewlcht tusschen Ser,
no, Amsterdam, en Wetering, Rotterdam, stond
nu niet bepaald op hoog peil. De Rotterdammer
was iets beter met zijn treffers en meer aanvallend. Dit bracht hem tenslotte een punten-zege.
Vlotter en Interessanter was de partij tusschen
Bisschop (Amsterdam) en Kruchten (RotterdamK
Snelle series op het lichaam door belde boksers
werden fraai beslolen met harée rechtsche of.
linksche hoeken. Het meeste werd echter door
Bisschop geplaatst, zoodat hij tot winnaar werd
uitgeroeDen.
De uitslagen luiden: 4 ronden van 3 minuten.
Amsterdam, won op
Weltergewicht; Verduin,
punten van Boortman, Den Haag.
Vedergewicht: Klein, Amsterdam, won op punten van Lelyveld, Den Haag.
Lichtgewicht: De Gorter. Amsterdam, won op
punten van v. Dijk. Den Haag.
Half zwaargewicht: Waagmaker, Amsterdam,
won ln de tweede ronde van Bres, Den Haag,
door opgeven. Van Rijn, Amsterdam, bokste on.
beslist tegen Vink, Den Haag.
5 Ronden van 2 minuten. Weltergewicht- \\'&
tering. Rotterdam, won op punten van Sernoi
Amsterdam: Bisschop. Amsterdam, won op punten van Kruchten. Rotterdam
Middengewicht: J. Serno, Amsterdam, bokste
onbeslist tegen v. Creveld, Rotterdam.
Lichtgewicht: De Reus, Rotterdam, won op
punten van Wolfswinkel, Amsterdam.

Schaken
COMPETITIE-UITSLAGEN

te
Te Boedapest komt men vaak voor dingen
brein
staan, die oogenschijnli.jk slechts in het
van een feuilleton-schrijver konden rijzen, doch
deze zaken blijken liier inderdaad mogelijk te
zijn.
In het jaar 193 S stierf de beroemde Hongaarsche violist en componist Jenö Hubay. Hij vermaakte zijn concert-viool, een prachtige Stradivarius aan zijn echtgenoote
Zijn echtgenoote heeft nu één dezer weken
vastgesteld dat deze viool bij haar overlijden aan
het Hongaarsche staatsmuseum voor muziek ten
geschenke zou worden gegeven; en de Hongaarsche pers heeft nu zooals gebruikelijk dit feit
gemeld en een korte geschiedenis van Hubay
én zijn viool erbij gevoegd.
Benige dagen later komt er een zigeuner, een
zekere Andrcas Biró bij mevrouw Hubay en ver.
langt zijn viool, zijnde de beroemde Stradivarius terug.
Het instrument zou ruim 20 jaar geleden door
een „collega" van hem gestolen en aan Hubay
verkocht z^n.
Biró verzekerde, dat slechts zijn kunstgevoel
en zijn eerbied voor Jenö Hubay hem ervan
weerhouden hadden de politie In deze zaak te
mengen; doch hij kon er geen genoegen mee
nemen, zooals hij dit tegen mevrouw Hubay uitdrukte, dat „vadertje staat" eigenaar van zijn
viool zou worden.
Mevrouw Hubay verwittigde nu de politie van
het feit en deze heeft do zaak in onderzoek genomen. Degeen, van wlen Hubav de viool kocht,
de „collega" van Biró bleek overleden te
evenals de kooper zelf, doch wel kon Biró aantoonen dat hij van een bekend handelaar te
Boedapest een Stradivarius kocht, welke Stradivarius dezelfde als die van Hubay bleek te
Terwijl nu de Hongaarsche politie en justitie
deze uitermate delicate zaak op een preclese
manier onderzocht, kreeg Biró een aanbieding
aanbod
van 1.200.000 dollar voor"zijn vlooi,
van Amerikaansche zijde, waaraan de bepaling Is
vastgeknoopt, dat hij voor rekening van den a.s.
kooper. die door een tusschenpersoon in Boedapest vertegenwoordigd is. den besten Hongaarschen advocaat in het te voeren rechtsgeding
kan nemen.
Hoewel het nog maanden kan duren, vóórdat
de zitting begint, zijn nu reeds de gemoederen te
Boedapest zeer gespannen en men Sluit zelfs
bij de erkende bookmakers in de Hongaarsche
hoofdstad weddenschappen af, of Biró nu een
bonafide mensch, dan wel een geraffineerd oplichter is. Deze vraag kan slechts de tijd leerc
;

VOORJAARSTENTOONSTELLING
IN BOYMANS.

De nieuwe Amsterdamsche stations
Lezing voor
„Bouwkunst en Vriendschap"
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We laten hier de competitie-uitslagen volgen van
den Rotterd. Schaakbond.
Tweede ronde:
le Klasse: A: Het Westen ll—Dordt I 10—0 regl. oader protest van Dordt.
Derde ronde.
2e
Klasse
A:
Overschie
I: 3e
I—Regina
kiess*» A HVO I—RVS I 5 1/2—4 1/2: 3e klasse.B:
Ai-end I—Wester Toren 111 5 1/2—l 1 ■2. Vlos I—Tr.'a2,
le klasse A: ODL I—NRSV U
noi' 111 5 1/2—4 1
3—7: le klasse B: Rotterdam I—NRSV 111 4—6.
Vierde ronde:
Hoofdklasse:
Messemaker I—Charlois 1 3—7. liét
Westen I—HRSG 1 6 1/2—3 1/2. Excelsior I Hei Ccntnun 1 4—6.
le Klasse A: ODL I—W'ester Toren I 6—l. Dordt I
—Hlllcßorsberg
4—6. Gouda
I—NRSV II 3 1/2—
6 1/2. Het Westen ll—Kralingen n 2—B (geen form.
lngez.).
le Klasse B: Vluardlngen I—Rotterdam ultgest., ESS
Trlanon I—Pion I 6—4. Olieslmus 1
I—NRSV 111 7—3.
Rode Spelers I 7—3,
2p Klasse
A: Spangen ll—Regina I 7—3. Het WCsten 111—ESS II ultgest. Overschie— Pion II 7—3.
Miassluis—Kralingen 111 2—B.
2e Klasse 13: Rode Spelers ll—Trlanon II 3—7. Wester Toren ll—Zwarte Dame I 5—5. Pion lll—Excelsior 11 I—6, ODI ll—Charlois II 6/2—3 1/2.
2e Klasse C: ODI lll—Unilever I 4—6. Hillegcrsbefg
I—Robavor I B—2. ERCS I—Twentsche Bank 1 S 1/2—
1 1/2, Spangen lII—GEB 5 1/2—l 1 2.
2e Klasse D: Krallngen IV—Centrum II 7—2 voorl.
Excelsior lll—Messemaker
II 3—7 geen form. ingezSuliho I—Oneslmu- II uitgest.. Het Noorden—Krimpen 4 1/2—5 1/2
3e Klasse A: HVO I—Krallngen V 4—6. Vlaardingcn
ll—Nationale 4—IJ. SIO I—RVS 1 2 1/2—7 1/2. Stokvü
I—Dordt 111 4 1/2—5 1/2.
3e Klasse B: Wester Toren lll—Overschie II 4 1 2—
5 1/2, Zwarte Dame ll—Arend I 3—7. Trlanon lII—
ZAS 1 6—l. Vlos I—Rock I b—l.
3e Klasse C Sultho ll—Charlois 111 5—3. ODI IV—
Dordt II 8 1/2—112, Het Westen IV—Ridderkerk
5—4. totale uitslag,
3e Klasse
D: Het Centrum lll—Het Witte Paard
S—2,
Noorder Toren—EßCS II 2—7. totale tlltuM;
NRSV IV—GEB II 6—l. Kralingen IV—Gouda.ll
7 1/2—2 1/2
4c Klasse A. HVO I—M&S I 1 1/2—B 1/2, Regina I»
—Stokvis II 3 12—l I 2.
4e Klasse B Arend lI—SIO II 5—5. RiJnhende I—
Krolingen VII 5—5, Het Centrum IV—Excelsior
10—0 gegl.
4c Klasse O SIO 111 —Het Witte Paard II 10-4)

I

I

„

„

w.n.o.

Vijfde ronde:
.
Hoofdklasse' Excelsior I—Hot Westen G 1 2—21voorl.. HRSC—Messemaker I 5—3. Wilhelm Stclnitt-

~

Chtrlols ,5—5 (onder

le

Klasse

A:

protest

van

Ch.).

,

„

Kralingen ll—Wester Toren

;'•

NRSV ll—Hei Wesent II s—2, Hillegersbeig I—Coilda
1 R 1/2—2 1/2 voorl.. ODl—Dordt I 6—l.

I

le Klasse B: Rode Spelers —Vlaarillngen I 3
6 1/2, Pion I—Olieslmus 3 1/2—6 1 2, NRSV lll—Trlanon I 5—5.
2o Klasso A' Regina I—Het Westen 111 412—5 '
Sivngen ll—Pion
1 S 1/2—11/2. ESS II— Kralingen
111 4—6. Overschie
I 7 1/2—2 1/2.
2e Klasse B: Wester Toren lI—ODI II 3—7. Chirio"
ll—Excelsior II 3—7.
h
2e Klasse C: Unilever—Tw. Bank 10—0 gegl-. Ow
ver I—Spangen II 3 1/2—6 1/2._
2e Klasse D Messemaker ll—Krallngen IV 5V' .
E*«i
4 1/2. Het Centrum ll—Sultho II 6 1/2—3 1/2.
slor ll—Het Noorden 1 4—ü. Onoslmus ll—Kriiw c
„

I—Maassluis

,

«

_

SPORT.
Biljarten
EERSTE KLAS.

Dc wedstrijden om het kampioenschap
van
Nederland eerste klas groot biljart, die te Rotterdam onder leiding van de biljartvereniging
12,
op
April
Caland
13 en 14
zullen worden
11,
gehouden, worden gespeeld in de bovenzaal van
Tivoli. Het batig saldo komt ten goede aan
O. en O.

Y. Iï* j

r
3e
A: Dordt lII—3IO I 6 1/2—31 2.
dingen
lI—RVB
1 11/2—B 1/2. Nationale— Hw
3 1/2—6 1/2.
3e Klasse B; Rock I—Wester Toren 111 6—4. ZA»
—Vlos I 3—7.
C: Sultho
ll—Regln» II 3 I'2—'
3e Klasse
Cherlols lll—Dordt II 4 1/2—5 1/2. Het Westen n
.
ODI IV 1 1/2—B 1/2.
3e Klasse D: Het
Centrum lll—Gouda II Sl'«»lc
11/2. GEIJ ll—Krallngen VI 3 1/2—6 1/2. Het
Paard—EßCS I 2 1/2—7 1/2.

~K?asse'

,

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND

,
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Ge snapt niet, dat zijn zaak marcheert?
Ik echter wel, hij adverteert.

DERDE blad

—

3

ROTTERDAMSCH

Voetbal
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Scheveningsche pier
door ijs omringd.

Een 103-jarige Dordtenaar.

BINNENLAND

HET REEDS OUDE LIEDJE:
GEEN WEDSTRIJDEN.

NIEUWSBLAD

Wegen in Drente
weer onbegaanbaar.

Alle wedstrijden van den Kon. Xed. Voetbalvastgesteld voor Zondag 18 Februari, zijn
afgelast.
Ook de ontmoeting tusschen een voorloopig
*>"ederlandsch elftal en een Bordselftal, welke
Woensdag 21 Februari te Haarlem zou worden
gespeeld, gaat niet door.
De wedstrijden van de hockeybonden zijn eveneens uitgesteld.

bond

Sneeuw op sommige plaatsen
twee meter hoog.

wricht.
Van Emmen uit ls vanochtend al
keer stopgezet met uitzondering van
diensten van de Eerste Drentsche
weg Mij. en van den dienst op Assen,

Het is nog niet zeker, dat de landenwedstrijd
tussclien België en Nederland, bepaald op 3
Maart a.s. te Antwerpen, doorgang zal vinden.
Dit is geheel afhankelijk van het feit, of een
spoedige algeheele weersverandering zal komen.
In ieder geval wacht men in K.N'.V.B.-kringen
op het oogenbllk af, wat de Belgische voetbalbond zal doen.

het busvertwee locale
Stoomtram-

welke langs
een aanzienleken omweg over Gieten word* geleid.
De gewone verbinding met Assen over Borger
en Rolde is verbroken, doordat zich op het Rolderveld een sneeuwduln van ongeveer 1 1/2 k m.
lengte heeft gevormd. Alle sporen, die door de
Morgen viert de heer J. M. Littlg te Dorduinen van de vorige week waren geleden, zijn
drecht zijn 103-den verjaardag.
ls de oudste
dichtgesneeuwd.
Rotterdamsche Sportpers.
In enkele gemeenten, met name ook in Emmen, Dordtenaar en wellicht ook de oudste Nederlanzijn de sneeuwruimingsploegen den geheelen nacht der. De oude heer mag zich nog ln een goede
Sohilperoort
en in de weer geweest om althans de
Gisteravond hebben de heeren
groote wegen gezondheid verheugen en hij leeft mee met de
open te houden.
v. d. Berge in een der zalen van het Zuid-Holdagelljksche dingen des levens. Want toon wij
landsch Koffiehuis alhier, voor hun medeleden
Waar men dit niet deed, was vanochtend elk hem opzochten, zat hij naar de radio te luistevan de Rotlerdamsche Sportpers twee causerieverkeer onmogelijk.
ren. een van de vele uitvindingen, die hij ln
ën gehouden.
De sneeuw is op sommige plaatsen tot een zijn leven van meer dan een eeuw heeft zien
De heer B. M. Schllperoort, die als onderwerp 'hoogte van twee meter opgewaaid. Het opruiontstaan.
ce Tour de France gekozen had, begon de moei- mingswerk wordt sterk bemoeilijkt door de
Het gesprek van den dag, de strenge winter,
lijkheden bij het verslaan van een dergelijken sneeuwdammen. die ter weerszijden van den rijwedstrijd naar voren te brengen. Zoo maakte weg de vorige week zijn blijven liggen en tijdens was voor den heer Llttig aanleiding herinneringen aan den strengen winter van 1546 op te hahij o.m. gewag van hartstochtelijke tooneelen in de korte dooi-perlode in muren van Ijs zijn verlen, toen hij een knaap van elf jaar was.
telefoonkantoren van opgewonden Belgen en anderd.
Mijn grootvader en ik hebben toen een
Franschen.
Men hoopte vandaag de voornaamste belemmewandeling over de rivier van het PapendrechtDe organisatie was uitstekend in orde; het ont- ringen te kunnen opruimen, temeer omdat aanveer
tot de Vuilpoort gemaakt, vertelde de
waarlijk
brak den renners
aan niets.
vankelijk het weer daartoe scheen
mee te sche
een
De auto's, waarmede men den toer volgde, hadwerken. Tegen den middag is evenwel de wind oude baas. Onderweg
kocht grootvader
kwaad,
Alpen
nogal
het
in
de
eens
te
omdat
Paaschei
voor
opgestoken
begon
opnieuw
mij en voegde er aan toe: Vergeet
den
en
het
flink te
zij door het langzame tempo en het herhaaldesneeuwen, zoodat nieuwe moeilijkheden zijn te nooit, mijn jongen, dat je in 1546 met Paschen
een ei op het Ijs hebt gegeten!
lijk stoppen warm liepen en niet meer op gang verwachten.
te brengen waren voor emmers vrattr uit een
Het treinverkeer tusschen Zwolle en Emmen
De heer Littig zit op zijn praatstoel en hij
bergbeek je b.v. over den motor waren gegooid. wordt met groote moeilijkheden onderhouden.
haalt herinneringen op aan Patrimonium en De
Zoodoende deed de fiets eigenlijk in dit gebied Op het laatste ongeveer vier km. lange traject Eendracht, ln de oprichting waarvan hij een
neg betere diensten dan de auto.
van Zuidbairge naar Emmen zijn dag en nacht werkzaam aandeel heeft gehad en waarvan hij
De heer Schilperoort gaf daarna nog eens een ruim dertig man voortdurend bezig om de baar. vele jaren voorzitter is geweest.
niKoerlg overzicht van den wedstrijd en kwam vrij van sneeuw te houden. De pc-tbestelllngen
Het zal morgen een drukke dag worden voor
tof de conclusie, dat de kern van onze ploeg ondervinden aanzieniyke vertraging.
den 103-jarige. als zijn talrijke familieleden en
thp?.s goed is. Het is jammer, dat dit "jaar de
kennissen hem komen feliciteeren.
jaerlijksche toer vermoedelijk niet zal kunnen
«orden gehouden. Als op den ingeslagen weg
wordt voortgegaan, dan zal Nederland
in de
naaste toekomst echter een hartig woordje meespreken in den wedstrijd om de zege.
De heer v. d. Brugge gaf een nabeschouwing
over den Elfstedentocht, waaruit bleek, dat al
opgeruimd.
spoedig vaststond, welke rijders kans op de eerste plaats maakten. Het zware
traject Franeker
Chr,
Brunings
De IJsbrekers
cn Jan Blanken
—Dokkum heeft ongetwijfeld zijn stempel op dezen wedstrijd gedrukt. Dit was het slechtste van den Rijkswaterstaat en Siberië van de N'.V.
t'.uk m;-t feilen wind tegen, waarover de winXederlandsche Stoomslcepbootdienst v.h. van P.
naars vier uur hebben gereden.
Smit Jr. waren vanmiddag één uur op slechts
Sprekende over de finish zeide de heer v. d. een kilometer afstands van Tlcl. Het ijs op de
Berge ervan overtuigd te zijn, dat daar een
op deze plaats gebroken. Dc
Waal was
vol- zeer zware toen tot
De leden van den Volksraad, de heeien Noep.
dammei. bij Rossum en Varik zijn •P.E.8.),
gende maal niet die organisatorische fouten zulClub),
(Vad.
Verboom
Soekaba'l
geheel opgeruimd.
led worden gemaakt, die er thans zijn
voorgeko(P.E.8.),
en Blaauw (1.E.V.), hebben een motie
mèn.
Andere IJsbrekers houden het water stroomafIngediend,
zij
waarin
verzoeken
te bevorderen
?et is ongetwijfeld de zwaarste Elfstedentocht waarts open. zoodat de losgevaren velden en dat de Volksraad nog ln de a.s. buitengewone
zitvan alle, die tot dusver zijn gehouden, schotsen geregeld kunnen afvloeien.
gefeest
i e; zou goed zijn als de organisatoren
Toen
de IJsbrekers open water bereikten, ting, aansluitend aan de momenteele g.iwon° zitin het
d
vervolg van eiken inschrijver een bewijs van stoomden zij Tlel voorbij om te gaan breken aan ting, omtrent het wetsontwerp betredende
het vastzittende ijs boven deze stad. In den slagkruisers van advies zal kunnen dieven Over
huisarts zouden elschen, waaruit bleek
dat loop van den middag heeft H. M.
de noodzakelijkheid van een spoedige behandemen geschikt geacht wordt, aan
de Koningin
den
tocht
deel
"et
ling bestaat geen verschil van meening. Rij ravan den Elfstedentocht is het werk gadegeslagen.
!;: n™.en '
dlo-telefonische of radio-telegrafische
overbren
alleen voor kerngezonden te volbrenging van het wetsontwerp naar Indlë zii du
Volksraad in staat zijn binnen een kort tijdsbestek advies uit te brengen De behandeMn* in d.»
a.s. buitengewone zitting zal een hui engev.one
zitting ln Maart of April voorkomen.
De voorzitter van den Volksraad dee.de rnxic.
voorloopig.
blijft
dat deze motie zoo mogelijk op Zaterd?g 1" . Fe' alhler- L'w geval ligt anders dan het
bruari zal worden behandeld, seint Aneta
Daar Is sprake
behandcld
vin teï
r ee J? sch "'tlelscher. op het
De verhooging van den suikerprijs heeft de
he.rofi hhct,1°
Inhouden
van loon als straf"tatregci 11 belreft
vraag doen rijzen, of de betrekkelijk hooge distriF
K * a lh ler. 1. Informeer eens bij een
butiekosten
thans nog wel verantwoord zijn, nu
'h«',
se'
u bedoelde boekje Is
ƒ•fanãLV .
een werkboeker ln ons land een zeer ruime suikervoorraad ls.
dc n? am cn de
;
adres cn kalenderjaarBeboortcSirJ-j.'."Jiouder,
Van officieele zijde wordt toegegeven, dat de
van
afhierin nntueekoncn het begin en eiode
distributie zou kunnen vervallen, indien men zev,f ,VJ J mo
el boe'«Je «ordt namens
, en usUljd rßcmeester ten
kon zijn van een regelmatigen aanvoer van
raadhulze afgegeven De kos- ker
suiker, meldt onze Haagsche correspondent. Gaat
1!H0 trMdt deApi
1
wet.
de
Weer tweu'
wcrkln B 3 Tegen huwelijk
van het tot Juli met den aanvoer in het huidige temarfr'tn
"tu
en tnicht
Doordat do Rijn bij Gent. ten oosten van
bestaat geen wettelijk bezwaar.
101 po voort, dan
staat het vast. dat er tot Oeober gen, weer is gaan zitten, moest het pontveer van
nJï ,ï' s,n alhl<
L r 1 Hcl door u bedoelde perso2. Een voorwaar
voldoende suiker is. In October komt de nieuwe Doornenburg naar Pannerden uit de vaart worden
-1i <e Ongevallenwet
veroordeeling
sluit een benoeming bil rijk of bir.nenlandsche bietsuiker aan d? markt, waaru "' maar
genomen. Daardoor is het verkeer met Lobith en
?, cl,
verhoogt de kans op riaatde productie door de uitbreiding van het Pannerden geheel gestremd. Vermoed wordt, dat
ü? n •3- De wethouder zal voordragen die- van
!;™' w °P grond van bekwaamheid, praestatles en
areaal met 25 % zeer ruim ls geworden. Thans is vanavond de l-tijn zal zitten tot den Kop van Pan,en zl - daarvoor het eerst ln aanme klrg
w.™!: v Ji . n ultslultlngsgrond is ook in dit zeval het het nog zoo, dat het uitvallen van een paar sche- nerden.
Coor u bedoelde feit
niet.
102 pen tot een strengere distributie zou moeten leid. H. alhier Kinderen, eigen en aangenuwden.
klelnklnd-ren zijn verplieh'. ouder» en tehoonLoopt alles naar wensch, dan ls het niet uitgelc ondersteunen. Andere familieleden zijn hleroe \oigens
sloten, dat op den duur de distributie kan vervalde wei niet gehouden,
van ouders zal
uw geval wel geen sprake meerwam
1(M
zijn.
Landbouwhoogeschool
len.
Maar voor men daartoe overgaat, wil de crite Wageningen. GeS R
alhier. Ter voorkoming van 'atere
__„V'™es
moeilijkheden kan
slaagd voor het propaedeutisch examen de heer C.
het best reeds hans een lijstte wor sisdienst zeker zijn van een veiligen buffer-voorrr
raad. Wanneer er dan bijvoorbeeld eenige .stagna- Rol.
he-,i, 'r 'sP l a;'kl - da' vermeldt de meubelen, welke elk
"it kunt u dan belden onderteekenrn eii Ingeval tie in
n overlijden
den aanvoer van Indische suiker zou ontMachinistenexamen, Den Haag.
van de een kan iet doo' de arderc
«orden overgelegd.
staan. zou dit niet dadelijk voelbaar zijn. Eerst nn
1(H
Geslaagd voor het eerste gedeelte van diploGetrouw lezer van het Nleuwsb ad, alhier
rijp wikken en wegen zal men te gelegener tijd ma C, de heer J. Koster, Hellevoetsluis.
v S?.r dez ' klvesUe 101
"Jureau oor Rechts
opheffing
overgaan.
tot
van
distributie
niJMand, Witte
de
de Wlthstraat 2('.. alhier.
107
Universiteit te Lelden. Geslaagd voor het
J
Z., alhlei De verbintenis van -Jen oorg gaat
-r op Zijn
.
doctoraal examen Indisch recht mej. E. M. Hekerfgenamen ln bepaalde gevallen k.,r de
17 . Na
'IJn verplichting worden bevr'jd. Hiervoor
Haag.
Den
ker,
u overleg me- een advocaat nunnen plegen 109
u P Jp B«en. ilhler. Wanneer do huur somt te vernaar
v
w °rdt de kostwinnersvergoeding
BOTERNOTEERING.
u , •
verminderd
""i adres
van uw schoonmoeder -unt dan op-reven
groote
»U uw adres: ook aan de distributie. u
1U
De commissie-noleering voor Xederlandsche boMotto, alhier. Ook in het door u bedoelde geval
vastgesteld
heden
hedenmiddag
per
op 82 cent per k g. (een
auto
ter ls
«en kind wettelijk verplicht ln het levensonderhoud
H. M. de Koningin heeft
*.n ae moeder
cent hooger dan vorige week).
113 een tocht langs de groote rivieren gemaakt.
bij ie dragen.

DE VOLKSRAAD EN HET
SLAGKRUISERFLAN.
SPOED VERZOCHT.

1

g/n

Voldoende suikervoorraad.

CORRESPONDENTIE.

l«Si Bi!

Distributie
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dïï bir»m«
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DE RIJN LIGT DICHT
tusschen Nijmegen en Lobith.

"

-/"-i'.'.l-/

V'

Stoomvaartlijnen.

Rotterdamsche Lloyd.
***K*ONO uit 14 vm i> u
P

"ban MBANG

24 u v

uit 15

vm

v Suez

Holland—Amerika
®UIIIMERSDIJK
18

Antwerpen

i»

Sa

"

Lijn.

15 v Rotterdam
Boston

n

Java-Pacific Lijn.
New-Orleans
WNANO
15 vm te Durban

"'nks
T,

te Sa-

14,

n

Z-

.

Te Rotterdam
verwacht
,e Su
&2V
P 11 Perlm
Kou
"

P" 1 P 11 Pcrlm
Pillk
Rembang 14 v Sabang

Gemengde
j.

tKlf.ghaap

10
Hansweert, 14
e soedcrenboot Telegraaf 10,
8 v »n Brussel naar Rotterdam,
n laillng stukgoed heert op de
, nal,|J '-'"o do schroef afgehet
De goedcrenboot Te«aai 4 heeftU*-het Bchlp opgepikt en
»°

o-i

i/'.i

P-'-Li
■

C

?

.

.

;

binnengebracht.
T ' ERI ' aj' D '
7?

Fi?J
n,.,'

Hansweert,

In 1939 sloten dc Noorsche scheeps-

den bouw
werven contracten af voortotnal
dood
van -40 schepen met een
gewicht
van 130.000 ton Slechts 1
oezer schepen totaal 13.500 ton. werden voor bultcnlandschc rekening gebouwd. Moer dnn de helft dezer schepen. namelijk 22. rrïetende 73.000 ton,
waren stoomschepen: voorts werden
gebouwd 13 motorschepen. 3 motortankschepen en 2 vruchtenschepen.
BIJ den nieuwen aanbouw voor
Noorsche rekening komt nog dc aankoop in het buitenland van 17 schepen, metende totaal 58.000 ton Daartegenover
de verkoop
stond echter 36
schepen,
r.aar het buitenland van
ad totaal ruim 300.000 ton.

WATERSTANDEN VAN DEN RIJN.

Berichten.

14

0® sleepboot Zwitserland was
c.n leeg schip van Wemeldinge

—

..

—

SCHEEPSBOUW.

lhuls

13

>•

I' '•'!

15 FEBRUARI.
Maxau
3.55
Mannheim
2.48
Malnz
2.58
1.79
Binnen
Caub
1.93
219
Coblenz
Trler
1 10
Keulen
2.35
Ruhrort
0.94
Duisburg
0.69

—

—

•

Schweinfurt

Wurzburg

1.14

1.05

„

—

—

—

—

—

—

—

—

5
5
31
18
23
32

Geprimeerd

cn

bestemd naar
Thurlngla,

LEIDEN' Annle, v d. Ham.
LEKKERKERK: Door vertrcuwcn,
Hcrta,

st

:

Tlreur, ït.

AMSTERDAM: Gecrtrulda. Smits.
GOL'DA: Industrie,

Bartcls.

Mensen.

HULHUIZEN: Isola Doma,

Jooa.

HILLEGOM: Vrcdenburg I. ClaU».
BELG Ie: Condor, Herlnx; Phllonie-

ne.

bogen.

Gepasseerd

19

ncr, Zeeman; Beta, st.

LOBITH, 14 Februari, vóór 12
en

bestemd

naar:

ROTTERDAM: Rlnda, st.
NIJMEGEN:
Verdl, Brink;

De Boom.

Marktberichten.

Schol;

Tromp.

NIJMEGEN:

1
Dc

uur.

AMSTERDAM: Bertha. KlarenaaL
BRESKENS: Ahrtal, Dc Rover.
LOBITH: Wlifrled. st.
VELSEN: Dorlbeun, 1 Korste

Leeuwenstcln

vóór

en bestemd naar:
Telegraaf 4.
Hulstacrt.

Telegraaf 10.

BELOlti: Pervagor,

ROTTERDAM:

Anlome.

Gepasseerd

ROTTERDAM:

HIJk:

I.OniTH. 13 Februari, vóór 12

55
40
45

17

Scheldevaart.
uur.

Rijnvaart.

WEURT: Henrlette.
—

Rotterdam R.m. I.GO.
Sleeploonen: naar Malnz R.m 110
■—1.20. Mamiheim R.m. 1.20—l.ao.

HAXSWEEHT. 14 Februari,

uur.

Gung-

BARNEVELD, 15 Februari

Pluimveemarkt. Oude
kippen 60—1.20.
oude kipoen per k g. 0.38—0.44. oude
0.25—
hanen 0.00—0.90. Jonge hanen
O.GO, Jonge hanen per k g. 0.35—0.50,
N.H. blauwen per kg. 0.80—057 1 2.
Jcnge hennen 0.50—1.30. duiven, per
penr 0.35—0.4 G, tamme eenden 020
GO. gan--0.30. Jonge woerden o.lo—oper
Kg.
zen 1.50—2.25. kalkoenen
0.50—0 00. tamme konlj-nen 0.75—2 '0,
\.'l!de konijnen 0.50—0 70, fazanten
hanen 0.50—1.10.
Aanvoer 8300.
Handel flauw.
Eiermarkt- Witte- eieren 5.80—6.00,
gemengde eieren 5.90—6.10. bruine
eieren C.00—G.30, eendeneieren 4.20—

4.50.

Aanvoer 756.000.
Handel kalm.

an men

biegen

en met

van 10 cent een bewijs bekomen, tegen
inwisseling waarvan uitsluitend Woensdag 2S Febr. het patroon kan worden afgehaald.
Alleen aan onze lezers buiten de stnd
worden de reeds aangevraagde of nog/
aan te vragen patronen, eveneens voor
20 Febr., na ontvangst van 35 ets. op
2S Febr. franco per post toegezonden.
Overmaking der 15 ets. per giro
(11000) of per postwissel. Men kan deze
bestelling ook doen op een briefkaart
(frankeering 3 ets.) en 15 ets. aan postzegels plakken op de LINKERHELFT
VAN ADRESZIJDE. Gelieve vooral den
juisten maat op te geven.
»

14—20,
kens 28—29 ets.,
/

per stuk, zware var-

zouters 2ü—29 ets.,
ette kalveren 28—34 ets. poi pond;
nuchtere kalveren ƒ 4—6, mcstkalve\

ren 10—10 per stuk.
Handel redelijk.
DELFT, 13 Februari. Boter / 1.70
per kilo. Aanvoer 1/8, wegende 10
kilo.
Handel vlug
Veemarkt. Kalfkoelcn ƒ 150—310,
varekoelen / 100—200, nuchtere kalveren ƒ 3—14, magere varkens / 10
—34. biggen
I 7—15. rundvleesch
ƒ 0.04—0 75—0.80 per k g.
Aanvoer: 37 runderen. 3 graskalnuchtere kalveren. 179
veren, 264
magere varkens, 151 biggen, 14 echapen of lammeren, 1 geit.
's HERTOGENBOSCU. 14 Febr C>p
d'- mnrkt vnn heden werden aangevoerd 2(139 stuks. zUndc 1502 runde5G vette kalveren, 400 nuchtere
lcalv eren, 393 biggen, 20 zeugen. 37
loopors. 9? rchapen-lammeren. De pr|jwaren nis volgt: kalfkoelcn van
ren
' 140—210. magere ossen en koel. n
beide per stuk; vetie
van l 100—125.
0.-son en koeien le kw. 74—82 ct.. 2e
kw CG—7O ct . 3e kw. 58—62 ct , alle-- per k g; Jongvee I 95—125. grasknlveren / 00—80, nuchtere kalvert n
zeugen / 70—105, loopers
/ 7— 11.
/ 13—17,
/ 122—26. biggen
schnpcn
lammeren / 11—17, alles
; 20—24,
per stuk.
Aanvoer, ondanks de groote koude,
groot
nog vrU
met door de kleinere
\rasg dalende prijzen, Stieren
aanvoer matig, prijshoudend. Jongvee
aanvoer matig, prijzen vast Welc'evee stugge handel, prijzen als vorige

ren.

tot

Dinsdag 20 Febr. aan
ons bureau Schiekade
—Slagveld
r -IA
en
de
Hoofdagentschappen
L'
Binnenweg
Nieuwe
Zaagmolenstraat
284,
47, Hillevliet 7. Brocrsvest 3 Schiedam en
Lljnstraat 2 Vlaardingen, tegen betaling

Veemarkt. Zeugen I 35—55. dr z< ugen / 45—75. schrammen / 20—30,

VRACHTENMARKT.
RUHRORT, 13 Februari.
Kolenvrachten van liet Kanaal naar

„

"

'

[IflVx
y,'"\

.

Ned.

15 FEBRUARI.
Pannerden IJselkop
voldoende
IJsclkop— Arnhem
Arnhem—Wijk bU Uuurstedo
Wijk bU Duurst
Vreeswijk
lJpclkop—Doesburg
Doesburg— Zutphen
Zutphen—Deventer
Deventer— Katenvecr

>•/

'

(•

de

WATERSTANDEN

De fantastische carrière van
Hedy Lamarr.

/OTr/V'/
I

—

rLUIILAUI,

EEN STER WAS ZOEK

'

"

BINNENLANDSCHE

zal worden verfilmd.

1

J. f

—

vertrokken met bestemming Rotterdam. De IJsbreker Dultschland was tegemoet gevaren om de sleep door het
ijs te helpen. De booten zagen geen
kans door het vele zware drljfijs te
komen en zijn in de haven van Wemeldlnge teruggekeerd.

"Laagland"

SV'x

—

Scheepvaart

Opera

De Duitsche filmkunstenares Leni Riefenstahl
heeft een eigen maatschappij gesticht. Als eerste
werk van de "nieuwe onderneming wordt aangekondigd een verfilming van Eugen d'Albert's
opera „Laagland".

Ons Goedkoope Patroon

—

de Koningin
rivieren.

LENI RIEFENSTAHL STICHT EIGEN
BEDRIJF.

BERICHT.

<

H. M.

1000ste nieuwsserie.

—

Examens.

|,

De

volgende week Vrijdag verschijnt in ae
De
Nederlandsche Bioscopen voor de 1000ste maal
Polygoons
Hollandsch nieuws. Op bescheiden
wijze zal ln het journaal van die week aandacht
aan deze gebeurtenis worden geschonken.

De Patrijs, bestuurd door Parmentier, was
Hedy Lamarr, de jonge M G.M.-ster, heeft senvanochtend met acht passagiers en post van satie
gemaakt. Ze was zoek, al maanden lanf
Schiphol gestart naar Schiermonnikoog en AmeMen maakte reeds de gekste veronderstellingen
land, Op Eelde moest een tusschenlanding woren nu heeft de moeder van de filmster, mevr.
den gemaakt, welke niet alleen werd bemoeilijkt Truda Kiessler, den sluier van het geheim opgedoor het minder goede zicht, maar vooral ook licht. Hedy is, ver van alle Hollywoodsch rumoer,
door de versch gevallen sneeuw, waardoor Parmoeder geworden. Zij heeft een zoontje gekregen.
mentier de afzettingen van het vliegveld bijna
Hedy Lamarr is in Praag mode-ontwerpster
niet kon waarnemen.
Zij heette toen nog Hedy Kiessler. Haar
geweest.
Het onderstel van het vliegtuig raakte tijdens ideaal was: de film, maar men wees haar. hoede landingsmanoeuvre een walletje, waarschijn,
totdat zij als
lijk een hoop oude en stijf bevroren sneeuw, veel moeite zij ook deed, af,
„script-girl" een baantje in een studio veroverwaardoor het zoo zwaar werd beschadigd, dat
de Toen had de Tsjechische filmmaatschappij,
op
zijn
buik
neerkwam.
Parmenvliegtuig
het
waar zij werkte, een meisje noodig om een klein»
tier slaagde er in grooter onheil te voorkomen
en de Patras gleed rustig op zijn buik over het secretaresse-rol te vertolken. Hedy werd uit de
draaiboeken gehaald en moest proef spelen. Zij
veld.
Ook
de
schroeven
met sneeuw bedekte
werden bij deze mislukte landing beschadigd. slaagde en kreeg nieuwe rollen te vervullen. Zij
trouwde
met
den Oostenrijkschen industrieel
Geen der Inzittenden kreeg letsel.
Vanmiddag is van Schiphol een tweede D O 3 Fritz Mandl. Toen kreeg zij „de" kans van haar
gestart, die de op Eelde gestrande passagiers en leven: de hoofdrol in de film „Extaze" van Machaty. Men herinnert zich wellicht deze zwoele
post naar Schiermonnikoog en Ameland heeft
romance, waarin
Hedy Kiessler eenige scènes
gebracht.
speelde, waarover heel wat te doen is geweest.
Inderdaad: er was voor haar vroegere collega's
in het modevak weinig eer aan die scènes te
beleven, want
Hedy speelde de scènes in het
kleed van moeder natuur.
Haar huwelijk werd ontbonden omdat, naar
®
men zeide. Mandl zich had geërgerd aan haar
vrijmoedigheid. Maar Hollywood stuurde zijn
agenten en Hedy Kiessler werd onder den naam
Lamarr door de Metro Goldwyn Mayer geëngageerd.
(l'lt: Voor de Dames, 13 Febr.)
Haar eerste film bij de M.G.M. was „Algiers",
naar het gegeven van „Pépé le Moco". Zij .peelde
Van
nevenstaande
ln deze film naast Charles,Boyer en hc ■ faam
alleraardigste pyjama
was gemaakt. Naderhand trad zij met Robert
welke zoowel van fla\y
Taylor op in „The lady of the Tropics" c met
nel a' s van katoen of
Spencer Tracy in ~I take this woman".
een fleurig kunstzljdje
Een jonge actrice die achtereenvolgens Charles
worden,
U-'
P\ gemaakt kan
Boyer, Robert Taylor en Spencer Tracy als parthet
,(Tj/ r en waarvan
gesloten
krijgt moet wel zeer hoog aangeschreven
is
ner
hoog
v ' h l Jas Je
en een rond, iiggend
staan. En dan te bedenken, dat Hedy Lamarr, toen
zij nog Hedy Kiessler heette, een paar jaar geGjrfcp/y ] kraagje heeft, (ben.
leden alle filmdeuren dicht vond
slof 5m - van 70 om>
zijn de knipnaHedy
Lamarr is ln Hollywood gehuwd met
/k'
ƒ• / br.),
/?/'-'
I'
Gene Markey, die indertijd getrouwd is geweest
tronen,
welke verkrijgbaar waren ln de
met Joan Bennett.
maten 42 en 46 voor/'4' ,rf
looplg uitverkocht: zij
-T'
/£
Il.'i) kunnen alleen nog bij
1V .1
nabestelling worden
/
geleverd.
Hiervoor
.y

~

U("

POLYGOON"-JUBILEUM.

Het K.L.M.-vllegtulg Patrijs, een toestel van
liet type D.O, 3, heeft vanochtend kort iia 11
uur op het vliegveld Eelde een onfortuinlijke
landing gemaakt. Tengevolge hiervan Is het onderstel en de schroeven van het vliegtuig zwaar
beschadigd.

i

"

terwijl het woord gevoerd zal worden door den
heer J. Bauer over het onderwerp: „Dan komt
de moraal".

Onderstel en schroeven beschadigd.

—

Dammen

De afdeeling Rotterdam van de „Jongeren Vredes Actie" geeft Zondag 18 dezer ln het theater

„Harmonie" aan de Gaesbeekstraat een filmochtend, waar vertoond zal worden de bekende
film „Driegroschenoper" van G. W. Pabst. naar
het gelijknamige tooneelstuk van Bert Brecht,

'

Onfortuinlijke landing van
de Patrijs.

Praetavond

IJsbrekers passeeren Tiel.

FILMOCHTEND VAN DE

„JONGEREN VREDES ACTIE".

Op het Schevenlngsche strand was vanochtend
de Pier geheel door IJsschotsen omringd, welke
echter In den loep van den dag afdreven, zoodat
voor het Wandelhoofd geen gevaar kon ontstaan.
De schotsen stapelden zich aan den rar.d van de
kust op, waar enkele hooge ljsdnmmen werden
gevormd en zoo als het ware het strand tot ver
in zee werd verlengd. De zware sneeuwval droeg
er toe bij, dat men de grens van zand en ijs
niet meer kon onderschelden en het geheel had
het aanzien van een Poolzee.
In den loop van den dag kwamen velen uit de
stad om het schouwspel gade te slaan.

herige sneeuwval van gisteren en vannacht,
gepaard gaande met een Merken noordenwind,
heeft het verkeer in Drente wederom totaal ontDe

De wedstrijd België-Nederl.
op losse schroeven.

FILMNIEUWS.

De groote rivieren hebben een gedeelte van
hun fjslast r cds n de ®ce gespuid, hetgeen, tot
gevolg heeft gehad, dat door btroomingen en
wind op vele plaatsen ijséchotsen tegen het
strand 11jn aangespoeld, waar zij een ware ijs.
barricade hebbeit gevormd.
«

1940

Loten

weck. Graskalveren weinig aanvoer,
handel kalm. prijshoudend. Nuchtere
talveren aanvoer goed, zeer vlugge
handel met vaste prijzen. Schapen <.-n
li.mnieren kleine aanvoer, prijzen leis
1. ;cr Filgzcn weinig aanvoer met iels
lijlereIijlere prijzen. Fokvarkens meer aanhandel wat beter en iets hoovoer.
gcre prijzen.
M.XSTKXItItOFK, 14 Februari. Hooi
per 1000 ke. vr|J at boerderij Prima
I -IS—/ 50. BlnnenKampcrellands
velds tilt Mastenbroek, Genemui--e
éen en Grafhorst / 46—48. Idem
mort ƒ 42—46.
wegens vordetic-en handel meer
ring door de regeering.
ZWOLLE, 14 Februari. Os- en koehuiden IS e.. stierenhuiden 13 c. p:nkevellen 10 c. grasvellen 25 c. vel te
per kg.: paardehulden
vellen 27 c.. vellen
I 2.50 per stuk.
nuchtere
/ S,
Handel flauw ara vorige week.
/.WOLLERKUKSI'EL. 14 Februari.
handel
was
heden
voor neurende
De
en vcrschgek. koelen minder, ve'.vte
eveneens,-pinken kalm prijshoudend,
eileren iets lager, kalveren ledeHjk,
icliapen en varkens prijshoudend.
De prUzen waren als volgt: vette
Koeien en osven ƒ 155—275. dlio stieren I 175—310, dito kalveren I 45—
85, dito schapen en lammeren s. / 12
—25 1., S—lij. neurende en versehgek. koelen I 140—245, dito schonen
en vaarzen I 130—200. guste of spoeling koelen I 90—170, dito vaarzen
/U0—165. dito kalvende koelen /90
—155, drachtige cn guste pinken ƒOO
-135. plnkstleren I 100—155. grasof
fokkalveren ƒ 30—85. nuchtere
kalveren / li—ll.

Voor verdere Marktberichten
men elders in dit Blad.

zie

4

Belgische Premieleening
van 1933.
% (5 %)
13 Jan.
Betaalbaar

Trekking

—

1 October.

Met fr. 500000 serie 138484.
Met fr. 25000 de volgende serlër
(nos.
1—5): 100890
107506 107995
112413 116305 121979 1276D2 111536
148674 151840 151965 153032 171767
179606 184011 20848 S 213614 219551
221953 223128 226349 228800 235836
240180 252929 263495 265440 271705
281857 284501 289203 293113 296808
299370 300213 316071 323576 332314
319665 354501 357030 304039 377513
395153 39552G

van

•

%
Loten Prijzen 3
1871.
Trekking 20 Jan.'°— Betaalbaar
5 Febr.
Met fr. 100000 no. 1172083
Met
fr. 50000
nos. 270395 cn
993919
Met fr. 10000 nos.
84580 177576
214431
368808
61984 C 66455 S
927029
10035C9
1067529
732759
Met fr 1000 nos. 2G418 3525-1 35257
53829
76505
57893
93496
95441
169498
109728
125151
125667
132372
132484
136233
177575
181204
191983
2016-11
237010
238073
26818S
201650
349130
357570
303531
319153
358908
368211
368216
432206
447226
454677.
507409
509132
535985
545614
564044
614693
636714
653184
712704
751734
750336
766723
803337
852624
904674
921388
857367
877373
91,9722
92.-124
935575
951545
10.-,83(;3
975932
1030978 10.".9044
1050505
1100771 1125715 11:1.1712
1153303
1163564 1182577 1199370
121-1375 1214377
1200346 ■ 1205527
121650 S 1216809 1221334 1259611

ZOO WAS HET EENS! Een foto van den prachtigen
watermolen te Vaassen die Woensdagochtend is afgebrand.

WIJ GAAS VAN HET JAAR NIET NAAR ZWITSERLAND en daarom
hebben tal van !-ki-bezitters gehoor gegeven aan den oproep hun ski's
af te staan voor het dappere Finsche leger. Dagelijks worden er ski's
gebracht bij de loods Stockholm van de firma D. Burger en Zoon aan
de I-Tsdhaven te Rotterdam, welke firma zich belast met de expeditie
van de ski's naar Finland. Een Rotterdamsche staat jnist haar ski's al
voor het goede doel.

Helden van het Poolijs geëerd. De heldhaftige bemanning van den Russischen ijsbreker G. Sedov is te
Moskou voor het Byelorussian Station gehuldigd.
Naast de Poolhelden. geheel rechts Stalim

voor het front ln Europa tijdens een niarsch door de straten van Melbonrne. Duizenden waren samengestroomd om den vertrekkenden soldaten een laatst vaarwel toe te roepen. Thans zijn deze troepen
reeds in Egypte aangekomen.

.

GEVRAAGD

NETTE MEISJES

1-1221 7

voor de lnpakafdeellngen Hoog loon, extra premie, prettige werkkring
Aanmelden dagelijks van S—s uur bij DE HEER's Chocoladefabrieken
10 (Rotterdam-West).

NETTE PAKMEISJES

"

den nacht- en Zondagsdienst.
Leeftijd van 30 tot 40 Jaar. goede algemeene ontwikkeling, liefst reeds
cprder op druk
kantoor als zoodanig
werkzaam geweest. Br. fr., No. 14180,
Bur. v. d. Blad vóór 26 Febr. 1940.

Net Persoon
81
b.z.a. voor Conclerge. Portier.
Incasso 0.1.d Br lett- V., KIEFFEItS
Boekh. Lusthofstr. 93. Rotterdam.
14229 0
Voor direct gevraagd:

Banketbakkersleerling
15 jaar.
Aanmelden
Coöp. VOORWAARTS
14230 8
-

159

Flinke Fietsjongen
iliddellandpleln 37.

PRIMA VERKOOPER
vakkenls.
en grondige
(hoek Schieweg).

v.g.g.v.

14183 6

14

MACHINESTiKSTERS en HANBWERKSTERS

|

P. DE GRUTTER en Zn., N.V. vraagt een

FLINKEN VERKOOPER,

leeftijd 20—25 jaar voor het bezoeken van pai-ticulieren. Geen persoonlijke aanmelding, maar uitsluitend schriftelijke sollicitaties kunnen
14219 20
worden gezonden aan haar kantoor Korte Hoofdstceg 5.

voor het bezoeken van Kruideniers, Drogisten, Waterstokers,
enz. Brieven met copv-getuigschriften, opgave godsdienst enz.
franco, onder No. 14259, Bureau van dit Blad.

voor

JONGSTE BEDIENDE,

leeftijd H i 15 Jaar Sollicitaties met cople-schoolrapporten franco,
No. 14232. Bureau van dit Blad.

onder
14

GOEDKOOP VLEES
GOEDE KWALITEIT

Jonkerfransstr. 113.

BARENDRF.CT.

Voor Boekhandel

gevraagd:

HANDIGE JUFFROUW

voor

GEVRAAGD

:

MONTEUR-MACHINIST
ook bekend met fabriek-selectrotechniek voor Confectiefabriek in Twente. Brieven met uitvoerige inlichtingen betr opleiding, ervaring, leeftijd, verlangd sa20
laris, enz. fr., No. 14186, Bur. v. d. Blad.

HALFWAS DRAAiERSenPRODUCTIE DRAAIERS
voor

verkoop en magazijnwerk Uitvoerige brieven met opgave leeftijd,
verlangd salaris, vorige werkkring
8
enz Xo. 14183, Bur v. d. Blad
Gevraagd

voor

direct

een

JUFFROUW
voor lichte kantoonverkzaamheden.
17 jaar. Goed kunn. schrijven en rekenen. Blieven franco.
No. 1-1253,. Bureau van dit Blad.
S

Leeft

Haagweg 51,

Delft

gevraagd
STOKER-MACHINIST
Wasscherij-machines strekt
aanbeveling. Voor
Bekendheid
met
tot
bekwaam vakman, vaste betrekking. Br. fr., No. 14246, Bur.

garantie.

Ged. Slaak 84

-

■

'

H2fi2jj

R.K. DIENSTBODE
gevraagd voor dag en uadit DU
Dame en Heer. goed kunnende koper maand.
ken. Salaris /35
Aanm 's avonds na S uur.
de Wed. L, VAN DER WERFF.
11261 S
Oudedijk 63b. R'dam
—

Gevraagd op tecliniscli

v. d. Blad.

Rundvlees 32. Braadlap mooi doorr. 36. Doorr. Riblap 39.
Contrafilé of Haasstuk 42. Blanke Kalfslap 22. Prachtig
zonder been 32. Bilstuk 39. Gelders Varkenskarbonade 39.
Filé 43. Hamlap 45. Pracht vetrookspek 39. Mager spek 40
Pekelvlees of Ham 14 c. per ons. Vet reeds 30 c. per pnd.
Riante vlugge bediening, in het moderne vleeshuis van

Ge'vr.

den. annk.

voor

magazijnwerkzaamhe-

Vrl. Magazijnbediende
Leeft,

toor

*

Jongeman,

sal. en wanneer In dienst kunn.
den tr. onder No. 1423G, Bur. v.
Blad.

Vlerambnchtsstrnnt 77.

«•

1

3 Leerlingen
voor

enkunne»,,
WERKERSLEERLINGEX
l
plaatst
de revolverdraaierij

SIOR",

berg.

worden bij de
Ceintuurbaan

N.V.

6fi,

3

r

.."

- •

HHM"

.

Aackomend Bediende

15 Jaar. Aanmelden:

HET LINGERIEHUIS

handelskan-

10—17 jaar, i'net goed Handschrift ea
bekend met lichte boekhoudwet^
,e
zaamheden. Br. met voll. inl., tr";

±

direct gevraagd.

DELFTSCHE MACHINEFABRIEK,

49.50

14249 S

14255 lü
onmiddellijke Indiensttreding op Handelskantoor

FOTEX

em

Net Werkmeisje

Actief Vertegenwoordiger

Fabrikaat n:.

Lichtsterkte 300 wat- Europ.

&r dh u°r nslr-

gevraagd als 2e Meisje, boven 18 j,
Dagel. v. S—s uyr, Zondags vrij. Aanmelden 's avonds 7—B uur Tandarts

LM.,—' —u———.u— —ji

gevraagd. Annm.: ROTTERD. CONFECTIEBEDRIJF, Ooslzeedljk 224. Xa Ö u.:
G. BOEREN, Ebalstraat 14 (bij Kral. Plas); A. HKXSEL, Oostzcedljk 122.
14252 12

Gevraagd

141-17 20_

8 mlm. SMALFILM-PROJECTOR f
u

Voor spoedige indiensttreding gevraagd een

I

TELEFONISTEN (Vr.)

gevraagd.

Zelfstandig kunnende werken en etaleeren,
Schoenmagazijn CORBEAü, Bergschelaan 338

14241

Bij groote Instelling te Rotterdam
met eigen telefooncentrale worden gevraagd een aantal

14 a
en 4 u

S

alsmede Leerlingen, die vakkundig worden opgeleid tot Naaister, Knipster of
Strijkster. Vast werk. A. VAN DANTZIG, Confectle-aleller, Ged. Binnenrotte 07

Voor direct gevraagd prima Verkoopster voor manufactureuwlnkel.
Flink salaris. Er. fr., No. 14181. Bur.
v. d Blad.
6

voor

14182 12

direct

Gevraagd

Gevraagd: bekwame Naaisters

VERKOOPSTER.

Zwaanshals

Als propagando voor onze artikelen ontvangt leder meisje voorlooplp
elke week een luxe doos Bonbons of Cliocolnde GRATIS.

voor

u

14048 32

EENIGE MEISJES

tussen 8

M

ATTRACTIE

Aanmelgevraagd voor licht werk.
den Van Alkcmadepleln 18b.
14231 6

en niet duur

]

Gnlvanlstraat

gewaagd. Leeftijd 17 è 18 Jaar. AanBiclden: W. VAN OORDT &. Co.. Her14214 6
tekade 3.

Leeftijd

De Vetten's Boterbiesjes zijn lekker

GEVRAAGD:

terstond bekwame Plats trijk.
loon 10—12 frulden Bekwame
loon B—lo gulden. VAN
ALPHEN. Herderstraat 3.

Persters,

!

voor
sters,

1

AUSTRALISCHE TROEPEN NAAR HET FRONT. Een afdeeling van het Australische leger, bestemd

gevraagd op expeditlekantoor.
20 Jaar. Salaris ƒ 15.— per
Brieven fr„ No. 14248. Bur v

..•ijd

"c|

11

ARY
VRIJENHOEf
Korte Goudsche Wagenstraat 7
TUSSEN V.

&

D.

1

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

VOOR DE NATIONALE EENHEID.

DONDERDAG

men is bevreeso dat het
nationalisme niet tegen het internationalisme is

opgewassen, hetgeen gezond nationaal besei

wè

!

|

De Britsch Israël Beweging.
Waar bleven de tien stammen
van Israël?

De taak der Israël-naties

!

1

BRANDJES.
55 bluschten gistervan den
middag kwart over
onderbrandmeester, den heer J. A. van Glinsteren, met emmers water een begin van brand bij
M. de Hoog aan de Da Costastraat 16
Verder werden schoorsteenbranden gebluscht:
gistermiddag kwart over twee door gasten varslangen wagen 42 bij C. Roth aan de Wolphnertsbocht 438: om halfvier door die van slangenwagen 47 bij A. de Bruin aan de Crooswijksche
straat lila; om halfzes door hetzelfde personeel
114
bij B. de Groot aan de
en om kwart over negen gisteravond door dl-"- van
slangenwagen 59 bij J. de Leeuw aan de Rosemarijnstraat 6.
Gasten van slangenwagen

vier, onder toezicht

DIEFSTALLEN.

Uit de woning van A. V. aan de Putschelaan
werd een portemonnale met ƒ 1.50 gestolen.
Van J. de V., wonende Diergaardesingel, werd
gisteren uit een bouwkeet in het nieuwe Beursgebouw aan den Coolsingel een motorjas ontvreemd.

BERICHT.

A

®=

De Nieuwsblad-

k

Wereldatlas.

Baal tegen

het been.

Gistermiddag heeft de 52-jarige havenarbeider
P. W. van Oosten, wonende Aleidisstraat,. op het
terrein van St. Job .aan de St. Jobskade een van
een glijplank vallende baal mais tegen net linker
onderbeen gekregen. Het been brak, zoodat men
hem ter verpleging opnam in' het Haven-Ziekenhuis aan de Oosterkade.

MINISTERIEEL BEZOEK AAN ROTTERDAM-BATAVIA.

11 en 12
Nieuw s b 1 a d-Wevan den
reldatlas beschikbaar gesteld
tegen den prijs van 10 cent
per aflevering.

-V

Treinstagnatie tusschen
Rotterdam en Dordrecht.
Defecte locomotief blokkeerde
een der sporen.
Van acht tot elf uur gisteravond heeft een
defecte locomotief het treinverkeer tusschen
Rotterdam en Dordrecht ernstig belemmerd.
Het personen- en goederenverkeer moest
over enkel spoor worden geleid met het
gevolg, dat het vertraging ondervond en dat
enkele treinen moesten vervallen. Den halïuur-dienst op Amsterdam heeft men echter
op één uitzondering na, weten te handhaven,
zoodat slechts de reizigers Rotterdam—
Dordt v.v. onder de vertraging te lijden
hadden.

acht uur geraakte de locomotief
van een goederentrein tusschen Barendrecht en
Zwijndrecht defect. De machine bleef met den
trein staan en er was geen beweging in te krijgen. Onmiddellijk riep men de hulp van station
D.P. in. vanwaar men een locomotief ter assistentie zond. Toen men echter poogde de machine
op te duwen, bleek deze muurvast op de rails
te zitten, zoodat men voorloopig niet meer kon
doen dan den trein wegrangeeren en naar zijn
bestemming brengen; de locomotief bleef staan.
Het spoor was hiermee geblokkeerd tot men
de machine zoover gerepareerd zou hebben, dat
zij weggeduwd kon worden. Terwijl men hiermee aan het werk was, moest het treinverkeer
tusschen Barendrecht en Zwijndrecht op enkel
spoor rijden, hetgeen zooveel vertraging opleverde, dat men niet alle treinen op dit drukke traject kon verwerken. Enkele electrische en stoomtreinen moesten vervallen en de treinen, die wal
reden, moesten een enkelen keer meer stoppen
om gedupeerde reizigers op te nemen. Het gevolg
was, dat sommige reizigers te Dordrecht of Rotterdam een half uur langer dan normaal op hun
trein moesten wachten.
Omstreeks elf uur was men zoover gevorderd,
onclerwfjs, de heer L. de Groot, hem opwachtte
dat de defecte locomotief naar Barendrecht kon
en rondleidde.
Aan het gezelschap werd een worden geduwd, vanwaar zij ter reparatie naar
explicateur toegevoegd, die den minister de nooFeijenoord werd gebracht. Het verkeer kon toen
dige inlichtingen verschafte.
worden vrijgegeven.
Op de foto v.l.n.r. prof. dr. G. A. van Poelje.
dtreclCur-generaal-vanhet departement van OnderTechnische Hoogeschool.
wijs, Kunsten en Wetenschappen, de minister,
en
de voorzitter van de
De heer A. Bruggeman, alhier. Is aan de Techburgemeester Oud
Hoogeschool
te Delft geslaagd voor het
tentoonstellingscommissie, de heer W. A. Engel
lische
propaedeutlsch examen voor civiel-ingenieur.
brecht.
Omstreeks

—

_

Aan dit bezoek ging een lezing vooraf voor
schoolkinderen in het gebouw van het G.E.8.,
naar de minister door den burgemeester, inr.
P 1. Oud, werd verwelkomd.
Even over tienen kwam de minister bij de
tentoonstelling aan,
waar de wethouder van

Uit de Britsch Israël Beweging groeide The
British Israël World FederaUon. die ten doel
heeft aan te toonen, dat de Groote Architect
van het Heelal de eeuwen door Zijn plan heeft
verwezenlijkt en dat dit plan thans zijn voltooiing begint te naderen. Voorts dat het Britsche volk het volk van Israël is, dat niet vereen,
zelvigd mag worden met dat der Joden; dat de
Eijbel historisch geheel juist is en dat de profetieën der Heilige Schrift, als men de wereldgebeurtenissen gadeslaat, tot nu toe werden vervuld. Men wil verder aantoonen. dat de Bijbel
is een geïnspireerd boek, de Sabbath heilig en
dat Jezus Christus niet alleen de Redder der
wereld, maar ook de Verlosser is van het volk
Israël en dat het Britsche ras bestemd is, om de
nieuwe wereldorde te stichten en een zegen te
worden voor alle naties. Van die gedachte de
Britsche natie te doordringen, haar \-an onbewust bewust te maken van haar groote en grootsche taak en haar hierop voor te bereiden, dat
is het hoofddoel der Federatie.
Op deze ..Israël Naties" rust de zware, verantwoordelijke taak, de wereld te voeren naar een
betere, hoogere orde en de menschheid terug te
brengen van haar afwijking van God. Het doel
der hedendaagsche gebeurtenissen zou in de eerste plaats zijn deze naties ertoe te brengen zich
vrijwillig als instrument in de hand van God te
geven, teneinde het uiteindelijke doel te kunnen
verwezenlijken.
Daarvoor kwam de wereldoorlog, waarvan tijdstip, aanvang en eiixle waren aangegeven door de
de tijdschaal
der Pyramide;
constructie en
daarvoor kwam
de economische ontreddering,
evenzoo aangegeven, daarom viel de „gouden
standaard",
daarvoor geschiedt alles, wat wij
thans om ons heen zien geschieden. In het licht
van dit alles begint de geheele constructie der
Groote Pyramide. duidelijk te worden.

af).

Op grond van zijn pyramide-lectuur verklaarde
Davidson veertien jaar geleden, dat In het begin
van den zomer 1937 een agressief militairisme ter
vernietiging van het bestaande economische wereldstelsel zou optreden en dat die worsteling zou
duren tot de algeheele vernietiging van dit systeem (in het genoemde jaar begon Japan zijn
„incident"

In China).

De worsteling, om de bestaande wereldeconomie
zal duren tot 1950. Volgens Davidson komt er geen
algemeene oorlog, totdat het Suezkanaal wordt bedreigd en een inval in Palestina wordt gedaan.
Het centrum van de komende groote worsteling
;:al niet in het Westen liggen, maar in het Oosten,
in de buurt van Palestina. (Het Armageddon.
Openbaringen 1G:16).

Het „uitverkoren volk"
De aanhangers
der Britsch-Israël Beweging
zijn ijverige Bijbelbestudeerders. Zij halen een
menigte teksten aan uit het Oude en Nieuwe
Testament, die met een niet te loochenen duidelijkheid verkondigen, dat de Britsehe Volkerenfamilie en haar verwanten in xVmerika en Europa vereenzelvigd moeten worden met „Het zaad
van Izak" (Genesis 35:11: En God zeide tot .Tacob: Een volk en een hoop van volken zal uit u
worden).

Volgens Genesis 22:17 zal het groote volk de
poorten van zijn vijanden bezitten. Groot-Brlttannië en de Vereenigde Staten hebben de strategische wereldwcgen Gibraltar. Malta. Suez,
Aden, Singapore. Panama. Kaap de Goede Hoop.
Australië en Nieuw-Zeeland bezet. In Numeri
23:9. Ps. 97, Jesaja 24:15, 42:4. 10 en 12. Jes. 49:1
en 3. Jes. 519, Jes. 60:9. Jeremia 31:10 en op vé-~
le andere Bijbelplaatsen is er sprake van. dat
het groote volk van Israël op eilanden zal wonen. Het zal een altijddurende monarchie bezitten en nooit zonder een vertegenwoordiger uit
het Huis van David zijn (Jer. 33:17—26 en elders) .

De afstamming van het Huis van Windsor,
zoo staat in het jaarboek van de 8.1.8., is tot
koning David terug te leiden. In den troonzetel
van den Engelschen koning bevindt zich, di.
algemeen bekend, de „Steen van aartsvader Jacob", de steen, waarop Jacob zijn hoofd neerlegde en de Verbondsbelofte van God ontving.
In de Engelsche vlag „de Union Jack" zou de
Unie van Jacob voortleven.
Het groote volk zou een dochter.natle hebben,
uit haar ontstaan; maar geheel onafhankelijk
(Gen. 48:19). Het uitverkoren volk zou verder
(Deut.
15:16),
ontzaglijke koloniën
bezitten
welke een snoer om de aarde zouden vormen
(Deut. 32:7—9). Het zou een
nooit verslagen
volk zijn (Jes. 54:17), overwinnend
met een
klein leger (Lev. 2C:S). Het zou een rijk volk
zijn (Deut. S:1S). Het moest de siavernij af.
schaffen (Jes. 426—7) en zou een groot zendingsvolk zijn. Het volk zou onder een anderen naam worden genoemd (Jes: 65:15 en Gen.
21:12) en een andere taal spreken (Jes. 28:11).
Het zou machtig ter zee zijn (Xum. 24:7) en
den steen van Israël bezitten (Gen. 28:16 —22).
Het zou het Israëlietisch stelsel vangewichten
en maten behouden (Lev. 19 36—37).
De ontdekkingen van ir. Davidson met betrekHet' zou Jeruzalem bevrijden, wanneer de tijd
king tot de Cheops Pyramide, dateeren van een
der volken was vervuld. N'ebukadnezar veroverlateren tijd als het ontstaan der Britsch-Israël Bede het eerst Jeruzalem In 604 vóór Christus en
weging, doch zij worden gezien als een onomstoo2520 jaar later (het einde der zeven straftijden
telijke wetenschappelijke bevestiging van de opvoor Israël) in 1917. werd Jeruzalem door
vatting der 8.1.8 -aanhangers.
Lord Allenbv bevrüd.
Maar de groote Pyramide spreekt niet alleen
tot de „Israel-naties", zij richt zich tot de geheele
In het Arabisch beteekent Allah Nebi profeet van God! En een oude Arabische promenschheid. Haar Dalende Gang naar de Ondergrondsche Kamer, de ..Kamer van den Chaos" fetie zegt: HIJ, die
Jeruzalem zal redden,
symboliseert den weg der menschheid. Ongeloof, zal de stad te voet binnengaan en zijn naam zal
anarchie en
materialisme voeren haar steeds zijn God de profeet. Allah-N'ebv.
Allenby (men lette op de klank-overeenkomst
verder naar de plaats der vernietiging
De Eerste Stijgende Gang voert omhoog ln met Allah-Nebl) is te voet Jeruzalem binnengeletterlijken en geestelijken zin. doch zij is laag. trokken.
nadat de vijanden door panischen
Slechts diep gebukt kan de mensch dezen weg schrik bevangen, waren afgetrokken. Jesaja 31:5
volgen. De Wet kon Israël wel doen stijgen, doch profeteert: „Jeruzalem zal als met vliegende voslechts naar de ~Hal der Waarheid in Duisternis". gelen verlost worden". Het Engelsche leger verJuda kon na de verwerping van den Messias n let loste Jeruzalem van de Turksche heerschappij,
meer omhoog gaan, de horizontale weg woK . in- waarbij het slechts ztfn luchtmacht als dreigegeslagen naar de „Kamer der Wedeugeboorte". ment gebruikte . .
De Kruisiging opent echter den Nieuwen Weg, de
breede en hooge Groote Galerij, waarin de mensch
roeping van
niet meer gebukt behoeft te gaan.
De menschheid heeft van het eerste bcjrin haar
Al deze feiten en nog vele tientallen meer beeigen weg verkozen. Afgeweken van Gods wetten vestigen de Bijbelsche profetieën. De Britschheeft zij haar eigen historie, haar eigen wereld Israël Beweging en de Federatie worden erdoor
in hun opvatting versterkt, dat hot Britsche
trachten op tj bouwen. En ook de bouwers van volk het uitverkoren
volk is. Haar aanhangers
verhoovaardigen zich niet op hun ..uitverkorende Pyramide van Cheops zijn van Gods aanheid", doch voelen zich geroepen het Evangelie
wijzingen afgeweken.
over de geheele wereld te verbreiden. Daarom
De groote Pyramide zou gebouwd zyn op Godmoet Brlttannië: zegt men. met heel zijn hart
delijke Inspiratie, docli de pyramidebouwers hebterugkeeren tot den God van den Bijbel en dan
ben, verklaart Davidson. het Goddelijk ontwerp
zullen Gods beloften aan het moderne Israël en
Het
daardoor aan de gansche aarde worden vervuld.
geheel
gevolgi".
gevolg
niet
van deze afZoowel de resultaten van het onderzoek van ir.
wijking was dat de topsteen, toen het platvorm
Davidson naar de beteekenis van de Chcops Pyrapsteen noest worden
was bereikt waarop deze
mide als het streven van de Britsch Israël Bewegeplaatst, te klein bleek. Aangezien deze fout niet ging grijpen zóó diep in het denken en de gebeurtenissen van dezen tijd in, dat zij ongetwijfeld
ongedaan ':on worden gemaakt zonder de hoogbelangstelling verdienen
te der Pyrami "e te veranderen of de helling der ook in ons land meer
dan tot dusver het geval is geweest.
zijvlakken van den top, werd deze topsteen een
Enkele conclusies van ir. Davidson worden
„steen des aanstoots" en „door de bouwers verdoor sommige geleerden en theologen als dwaas
en fantastisch bestempeld, maar het ls aan de toeworpen".
komst de waarheid van deze opzienbarende ontEn zoo ook paste Christus, de „Topsteen", niet dekkingen te bewijzerx
in het bouwwerk door de menschheid opgetrokVele belangrijke feiten, welke nog met de
ken en werd ook deze „Topsteen" verworpen. Zoo
Pyramide, de Britsch Israël Beweging
krijgt het woord van Jezus: „Hebt gij nooit gele- Cheops
en
de tegenwoordige gcbeurtcni«sen in verband
zen in de Schriften: De steen, dien de bouwlieden staan, moesten uiteraard onbesproken
blijven,
verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd
doch wellicht Is deze uiteenzetting een aanspodes hoeks.." een nog diepere beteekenis. Die afom
door
het
van
ring
geweest,
lezen
de
betrefwijking van het goddelijk bouwplan is do oorfende lectuur, dieper op deze Interessante onderzaak dat de Groote Pyramide nimmer een top- worpen in te gaan.
steen heeft gehad.
De afwijking van de menschheid van God is in
de Pyramide verder symbolisch aangegeven door
het feit, dat de as van het gangenstelsel 2SG.I
gelijkwaarPyramide inch (de eenheldsmaat
welke aan alle afmedig aan de Britsche inch!
tingen der Pyramide ten grondslag ligt) links, dus
negatief, van het midden "der Pyramide is gelegen.
Door den dood van Jezus werd deze afwijking te
niet gedaan. De Groote Pyramide drukt dit uit
W. J., te Schiedam. De aanslagen groot ƒ 6 en
door de opheffing van de zoldering der Eerste
1 zt)n geheel opgemaakt conform liet In uw gemeenStijgende Gang (zie teekening) tot de grootte van te geldend reglement Dit reglement Is echter volgens
verschillende rechlerlljke uitspraken niet bindend De
de „afwijking" 256.1 P.inch.
Hooge Raack der Nederlanden besliste o.a. bij zijn uitspraak van 20 December Wil, dat dc doop. mlis gegedoopte,
schiedt tijdens minderjarigheid van den
huidige tijd
geen band meei lusschen hem en kerk vormde, zoodra de gedoopu- meerderjarig is geworden. Heeft een
Niet alleen „leest" Davidson in de Groote Py
gedoopte nd zijn meerderjarig worden nimmer een
daad begaan waaruit blijkt, dat nij lid wenscht te zijn,
ramide gebeurtenissen uit de oude geschiedenis
dan kan de kerk geen bijdrage elschen. In uw geval
van Israël (zondvloed, geboorte, kruisiging en opzou dus van u niets en van uw vrouw I 3 kunnen worstanding van Christus enz.) doch ook ziet hij dinden gevraagd, maar gij hebt door reeds eenlge Jaren te betalen, stilzwijgend er In toegestemd, dat men
gen, welke in dezen tyd zijn gebeurd of nog moete
u
als lid beschouwd en nu zal er 0.l weinig aan 323
ten gebeuren.
doen zijn.

De Cheops Pyramide als bewijs

Zoolang de voorraad strekt
worden thans de afleveringen

—

Vanmorgen heeft de minister van Sociale
Zaken, dr. J. van den Tempel, een bezoek gebracht aan de tentoonstelling Rotterdam

In 1921 las hij. dat de groote beproeving der
mensehheid zou beginnen 29 —30 Mei 1928 (begin
van de economische crisis); in 1932, dat 16 Septemher 19.36 in verband zou staan met het lot der Joden (op dien datum gebeurde c-r niets, maar op 16
Maart
19.38 verscheen de bekende proclamatie
van Ilitler ten aanzien van de Joden, waarin
werd medegedeeld dat het decreet terugwerkende kracht zou hebben van.... 16 September 1936

■

■

De „Eerste Stijgende Gang" geeft den weg van Israël onder zijn „Wet" aan. In de
Kamer der Nieuive Geboorte geeft de tijdschaal den dag en het jaar der geboorte van
den Messias aan. Het aanvangspunt der Groote Galerij, de „Hal der Waarheid in het
Licht" duidt, wederom volgens de tijdschaal, jaar, dag en uur der kruisiging aan.
De Groote Galerij is dan zóó breed, dat de menschheid niet meer gebukt behoeft te gaan.

—

Batavia..

De Steenen Spreken

Is. Voor de bestrijding van de extremistische an
zoo
ti-democraten is de E.d.D. niet meer
concludeerde spr.; maar de buitenlannsche leerstellingen van het racisme zijn geworden tjt dli
van de levensruimte en ook daarteger- moeten
wij helaas op het binnenlandsche front st-Jllng
nemen. Voor het behoud van ons erfdeel zal ons
volk geen offer te zwaar zijn!
Het liberale lid van de Tweede Kamer, mr. W.
C. Wendelaar, besloot den avond. Hij begon
met een protest te laten hooren tegen het torpevenal ook noodig in en voor (lc weermacht. Om deeren van de Burgerdijk. Vervolgens wees ook
de sterke geest In onze weermacht in stii-d te hij er op, dat het mogelijk is gebleken in politiek opzicht tegenover elkaar, maar. waar het de
houden, moeten wc eendrachtig
samenwerken;
groote problemen betreft, naast elkaar te staan.
deze eendracht komt t<>t uiting in liet weil> tan
Eenheid is nu meer dan ooit noodlg: wat z.>u onO. en 0., dat dc kanker van dc verveling voorII.
ze weermacht er van zeggen als wij, veuig thuis,
doorgingen te „kiften' over allerlei Kleinighekomen moet.
De opvatting, dat dc „verloren tien stammen
den? Het zou funest zijn voor de stenn.ing, van
Israël" voortleven in het tegenwoordige EnHet sociaal-democratische lid van de T.seede meende spr. Maar het besef, dat een'.eid gebegelsche en Amerikaansche volk en met hen verKamer, mr. M, van der Goes vsn
Na
den is. groeit snel en omvat gelukkie 9" pC'.. van wante volken, (waartoe
o a. ook Scandina\ie, Neoverige
bevolking.
opvatting
Voor
de
van
de
ters,
.
geen
zelde dat onze eenheid
discutabel
de
derland en België worden gerekend) Is gegrond
onderwerp is; zij is sinds eeuwen een vasts'sand zeven procent noemde spr. hun nou-ling egenove- op Bijbelsche profetieën. Van dit Israël worden na
begrip. De eenheid van het volk ;s s'ccht? onFinland de toetssteen. Deze opvatting dip <pr. Joden strikt onderscheiden, d.w.z. de Joden zijn
derwerp van herhaalde demonstratie in J.>nge scherp hekelde, ondermijnt ons rechts,vevv/?l eti volgens deze opvatting wel Israëlieten, maar de Islanden, waar de eenheid
nog niet door dt daarom, zoo zeide mr. Wenaelaar, is E d.D. nu raëlieten zijn geen Joden.
eeuwen gegroeid is. Daar wordt net na;iona;e meer nog dan voor den oorlog noodlg
In Engeland is ruim zestig jaren geleden een belebesef tot nationalisme Deze
In de pauze werd een collecte voor O. en O
weging ontstaan, „The British-Israel Movemem",
gehouden, die ruim tachtig gulden opbiachc.
vert het grootste probleem op voor 'ie 'oek.jmstlwelke zich tot taak heeft gesteld, aan de hand van
deze profetieën dc Britsch-Israel identiteit te bewijzen. Deze Beweging telt vele overtuigde aanhangers onder de hoogsten en laagsten van het
Britsche wereldrijk, en ook Koningin Victoria,
haar zoon Eduard
en eigenlijk alle leden van het Britsche koningshuis behoorden en
behooren tot haar eereleden of begunstigers.
De B.I.B. telt vele millioenen aanhangers en
is op weg een de geheele wereld omvattende beweging te worden.

-
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ge wereldorganisatie;

Sprekers van verschillende politieke richting
voor E. d. D.
Vijf sprekers van verschillende politieke richting hebben gisteravond in dc
Doelenzaal gesproken voor een goed bezochte bijeenkomst onder het motto „voor
de nationale eenheid" van de Ncd. Beweging voor Eenheid door Democratie. Alle sprekers hebben er op gewezen, dat
ons volk, ondanks de verscheidenheid der
politieke opvattingen, toch een eendrachtig binnenlandsch front is gaan vormen,
dat niet te scheiden is als het gaat om onze hoogste goederen. In de laatste maanden Is er een hechte nationale eenheid
gekomen, die, zooals de voorzitter van de
afdeeling Rotterdam, de heer E. Lopes
Cardozo, m zijn openingswoord zelde.
o.a. tot uiting ls gekomen bij de mobilisatie, toen wij luisterden naar de Kerstboodschap van de Koningin en toen wij
de magistrale rede van minister \an
Kleffens lazen.
o rHet liberale gemeenteraadslid, mevr. J. F
en
tanier —De Wit opende de rij van spiekers
over
taak
van
de
surak als hoofdbestuurslid
E.d.D., waarin vertegenwoordigers van alle richtingen zijn samengekomen in het besef, dat het
gaat om zaken van grooter belang dan de kleine
verschillen: om de vrijheid, de beschaving en de
geestelijke erfenis van ons volk. Men behoeft de
fouten van de democratie niet over het hoofd
te zien als men zich de uitspraak van prof. Schermerhorn maar voor oogen houdt: Over de democratie als beginsel valt niet te marchanzijn
deeren, de verschijningsvormen
maar tijdelijk. Om het beginsel van de democratie hoog te houden, zijn een gezindheid tot dienen en tot samenwerking en onderlinge waardeering ondanks politieke gescheidenheid noodig. Bij
he*. aanwakkeren \an deze geestesgesteldheid.die
in het Nederlandsche volk onder den druk der tijden, snel en krachtig gegroeid is. heeft E.d.D. een
belangrijke taak.
gemeenteraadslid,
christelijk-liistorische
Het
mr. G. E. van Walsu m. zette het standpunt
tegenover
zijn
richting
van
het streven naar behoud van de democratie uiteen. Voor een volksgroep, die zich den schoolstrijd herinnert, is de
democratie te zwaar belast dan dat zij als uitsluitend heil zou kunnen worden besohouwd; een
„regeering door het volk" behoeft niet het toonbeeld van een democratische regeering te zijn.
Dit is de reden waarom velen uit protestantschchristelijken kring wat huiverig staan tegenover
E.d.D.; zij willen de eenheid wel, maar zijn wat
angstig voor het vage en erfelijk-belaste begrip
/.democratie". Zij erkennen maar één gezag: dat
van God, waarbij het gezag van overheid en volk
maar betrekkelijk is. Maar zij weten, dat het gerag van het volk geroepen Ls tot samenwerking
met het gezag van de overheid en waar men dese in de kerkleer verankerde orde zou willen aantasten, staan ook zij pal. Hiermee is hun democratie getypeerd en op deze basis zullen zij gaaine medewerken aan de verdediging van onze democratie. Ook de heer Van Walsum sprak er zijn
vreugde over uit, dat er een nationale eenheid
groeiende is met respecteering van de historisch
gegroeide verschillen, welker verlies slechts verfrming zou beteekenen.
De r.k. hoogleeraar, prof. dr. J. E. de Qua y,
Kd van de Centrale Commissie voor O. en 0., betrad het podium in kapiteinsuniform. HU Waarschuwde c-rtegen, dat wij niet achter de eenheidsleuzen moeten aanloopen zonder de Innerlijke
waarde van die eenheid te leeren kennen, opdat
niet straks, als de nood de wet niet meer voorschrijft, de eenheid weer even snel verdwijnt als
zij nu gegroeid ls. De essentie van de natie is de
wil om samen te werken en samen te leven zonder de verscheidenheid der opvattingen moedwillig te vervagen. Wij moeten ons bewust zijn
van onze gemeenschappelijke taak in dezen tijd
van oorlog en
zooals spr. zeide
van wereldrevolutie: wij moeten straks leiding geven aan
de nieuwe maatschappij, aan de nieuwe structuur van de samenleving, voor welker opbouw
ttij staan.
Voor het directe gevaar van een eventueelen
Vijandelijken aanval is een maar van staal en
beton niet genoeg, zoo vervolgde prof. De Qnay,
daarvoor is eenheid en samenwerking en vooral
liefde voor het vaderland noodig. Eenheid ls bo-
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Verpleegexamens
Gistermiddag werd
wederom
eon groepje
V.V.H.-Eters geëxamineerd, die - den cursus zie.
kenverplcging en ook don vervolgcursus hadden
gevolgd.
Gaat u haar eens temperatuur opnemen en
u mevrouw, wilt u haar intussehen verbedden?
De „patiënten" waren meines uit het Kinder,
huls in do Van Speykstraat, die met groot geduld
alles ondergingen, wat de zusters-examinatoren
bevalen.
Denkt u er toch aan, dat een ziek mensch
ga u w geholpen moet worden, niet vluchtig,
maar vlug. De patiënt wordt anders te moe!
Ziezco, u moet deze patiënt nog een lendenkussentje geven! Nee, niet zoo'n stapel kussens
daar. u werkt niet in een luxe kliniek, in moeilijke tijden zullen er amper kussens zijn!
Van alles moest er gebeuren: windring geven,
lijfgoed aan- en uittrekken, verbedden, schoon
beddegoed geven aan patiënten, die niet verbed
mochten worden, waschbeurten in bed, inhalatietoestel en stoomlamp bedienen, terwijl voorts
theorie werd afgenomen, waar het het onderhoud en bewaren van verplcegmaterlaal betrof.
Over 't algemeen luidde het oordeel over het
wei'k Van deze V.V.H.-sters zeer gunstig.
—

*—

Wijkoefening
werden andere V.V.H.-sters aan
den tand gevoeld. Er werd In Cfrn der lokalen
van het V.V.H -huis een wijkoefening gehouden
door wijkleidsters en assistent-wijkleidsters,
eenige fiets, en auto-ordonnahcen enz., een en
ander onder leiding van mevr. Van Gelder
Schrijver.
Getracht werd verschillende situaties te scheppen, zooals die zich in tijd van nood waarschijnlijk in een wijklokaal zullen voordoen: lemand
komt om hulp bij een zieke vrouw vragen: een
dame komt met haar kind en een ander vluchtellngetje uit Amersfoort, één kind heeft stukgeloopen voeten; er is luchtalarm en de politie
vraagt om onderdak voor 15 zuigelingen, daar
er een bom op de zulgelingenkllniek In de wijk
is gevallenEen auto-ordonnance krijgt opdracht de zuigelingen naar een ander tehuis te brengen.
Maar hoe berg ik 15 zuigelingen ln m'n
Gisteravond

—

—
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Zoon

—

bij O gr. Cele.
flierm. in de schadi'W
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temperatuur
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Windrichting en kracht
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lucht
Bewolking
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1017.2 mbar
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7C3.3
m.M. 763.0 m.JC
-5.4*C. 22'F. -3.2°C.
-5.O°C. 23°F. -3.2' C. 26° f)*
-1-I.6'C. 6'F. 12.2'C. 10 S F

26°f-

Noord 2.

%

Betrokken.
m.M. kwik

Het dunne pijltje geeft den
van de vorige opgaaf.

N.W. 1.

lichte
ls 1

sneeuw
mbar.

sund

Maar te veel „innemen" is ook
gevaarlijk, omdat het zoo vaak
de maag in de war brengt, juist
wanneer het weerstandsvermogen
van het kind op peil moet bll|ven.
Omdat Vicks Vapoßub uitwendig
gebruikt wordt, mag het rijkelijk
aangewend worden zonder vrees
voor maagbederven. Wrijf hetalleen
maar op borst en keel tegen bedtijd.

•

Red. 14218 50

Wisselgeld gestolen.
In het politiebureau aan de Nassaukade werd
gisteren de 21-Jarige spoelknecht C. L. opgesloten, die uit het kantoortje van den rijwielstaller
C. M. aan de Nijverheidsstraat voor een gulden
aan wisselgeld had gestolen.

BURGERLIJKE STAND.
14 Februari.
GEHUWD:

H. Houtman,

jm. 49

en

J. A. M. Brand,

jd. 53

J.

15 Februari.
GEHUWD:

M.

J. den Bouwmeester. Jm 26
J. T. Vervloei, Jm. 28 en M \\

Jd. 27 J.

en J. A. Hut, Jd. 31 J.
IJnaendts van Rèsandt,

14 Februari.

BEVALLEN:
J. A. W. van der Stoep—Keseling, D.
A. J Hrons*
J. D. Schouten—<len Hollangee9t—Karsdorp, D.
D. A. M. Houben—tle Wolf, Z.
>1. J,
der, D.
Al C. Vos—'WuiJts, 7Jansen—Admiraal, Z.
M,
C. de Bloeme—Smits, Z
H. Korte—Hagendoorn, D.
W, M. TimmerT. Notenboom—van Walsuin, D.
M J, de Jager—Breekweg, D
mans—Dekker, D.
G. W. Swaen—Frlellng, Z.
J. Al. van Kersbergen
—van Vuuren, D.
H. van Aalst—Verschuren. Z.
C. M. de Groot—Roos,
C. W. Hess >ls—Plkaar, D.
Z.
F. T. M. Laurense—Creemers, D.
A Laanen
—van Rumpn. Z.
L. de Boer—de Bruin, D
I'.
B M van Mourik—llaade. Z.
Slooring—Ouwens. Z.
—J. J. Wessels—
X. W. Huizer—Goosen. D
P G. Hnge—Quist, D.
P. M M. van
Wuijster, D.
der Pluljin—van Leeuwen, D.
M. van Rietschoten
Smit. Z.
A. Veenendaal—Otterspeer. D
A. G. M.
Bosman—van iler Horst. Z.
A. J. van der Biessen
W.
E M. Holleman—Krleg, Z.
Frankhuijzen, Z.
A. M. A
Stoops—Boomsluiter, D.
ten, D.
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OVERLEDEN:
J. C. Steenweg, vr. V. J. J. F. Thuf, 73 J.
J.
D. P. Eeglinger,
v. J. Broere, 82 j. Jlarkesteln,
wedr.
v. P. A Ponsen. 75 J
M C.
V,
75
vr.
A.
de
Kooijman.
Blom,
v A.
J.
A J.
J. L Waimer, m. v. A. Langerak,
Graaff, 30 J
70 J.
O. W. Hormes, wedr. v. A Lans, 79 J.
M. v. d. Ruit, m. v. A. v Drunen, 71 J.
J. M. MelJF. L de Heer, wede.
ier. vr. v T v. Triet. 62 J
v. D. Hoogowerff, 84 J.
A. Kerbel, wedr. v. J. M.
Onkenhout, 79 J.
F. L. v. Ommeren, m. v. P. M.
G. KêntiCdV. wede. V. C.
v. Wordragen, 64 J.
D. Franken, wede. v. W. v. Bommel,
Chong, 47 J.
91 J.
J

—

Kooiman, wede.

—
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Buitenlandsch Weeroverzicht
medegedeeld door het K.N.M.I. le De Bilt:
Het gebied van hoogen luchtdruk over Scandinavië heeft ln den afgeloopen nacht sterk aan be<
teekenis Ingeboet onder Invloed van depressieaanvallen over de Noordelijke IJszee en Dultsch'
land, er ls nog slechts een kern van 1025 mbar
over Zuid Noorwegen overgebleven De depressie
over de IJszee vertoont een laagste luchtdrukwaarde van 993 mbar. zij beweegt zich ln Zuidelljke richting en Is nog zeer actief. Aan haar achterzijde worden weer zeer koude arctische luchtmassa's uit het Poolgebied naar de Noorsche Zee'
getransporteerd, en er is nog een verdere kouds"
aanvoer te wachten aangezien ook het arctischs
maximum over Groenland weer belangrijk in be-~
teekenis is toegenomen,
Onder invloed van de Duitsche depressie, die
in haar kern een luchtdruk van 1005 mbar heeft,
dalen do barometers in de randstaten, terwijl dêwind in ons land weer naar het Noorden is gedraaid. Daarbij wordt ten onzent weer lucht uit
de Noordzee aangevoerd, zoodat de temperaturen
sinds gisteren belangrijk zijn gestegen. Aan de
achterzijde van de depressie is de luchtdruk over,
Joego Slavlë en Hongarije weèr hooger geworden.
De bewolking is daar tijdelijk licht geweest zoodat daar hedenmorgen weer zeer strenge vorst
werd aangetroffen. Ook over Noord Italië en op
do Jioogvlakte van het Iberische Schiereiland Jé
de temperatuur nog onder het vriespunt en ten
Zuiden van Rome wordt zelfs nog sneeuw gemeld.
Over de Britsche eilanden moet zich nog steeds-»
een vrij uitgebreid gebied van hooge drukking bevinden, dat alle depressies op den Oceaan tegenhoudt, overigens blijft de depressie-activiteit
gering Slechts vlak bij de Amerikaansche kust"
bevindt zich een aotieve storing, die daar zware
stormen brengt, doch het heeft er allen schijn
van, dat zij zich naar de omgeving van Groen-,
Jand gaat verplaatsen, Het Groenlandsche station,
Torgilsbu, dat gisteren reeds zooveel regen had
afgetapt, heeft in de afgeloopen 24 uur weer
meer dan 40 mm. gehad. De milde Zuidoostelijke,
luchtstrooming blijft In deze omgeving nog aan-,
houden.
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Vrijdag 16
Zonsopgang 7.18

Februari.

Zonsondergang 5.11

Eerste Kwartier.
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Ü ».ni«i, K, se,",je■■ Dn Quack
Schaddenhorst, P. LangendlikDe kringleidster, mej. A. Schrijvers, heette,
4
f-herdershond,
reu, L. Noordzij, Korfnadat door Driehoekjes oen welkomstgroet was
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'oxterrler, teef, A. Damsteeg,
41 v.>\
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■ v,,,e ruwh torrlcr. reu M A
bijzonder mevr, H. v, Rooven—Huibei'ts van het Hofsteoe, Waterloostr. 13-1: grijze bouvier, reu. J. A
de Zeeuw, Baan 110; uitte Eng
J.
fox-terrler,
algemeen hoofdbestuur, mej. A. Wessels, opWi.ltering. Adrlanastr. 31d: setter, reu, M. J.reu.
A. v.
richtster der jubüeerende groepen enz. VervolUer. Frankllnstr. IGb, Schiedam,
groenondaler.
gens zeiden de groepen hun belofte op en zonMevr. \Veeldenburg, Kendrachtsweg
11b: krulh. witbr. hondje, reu, J. 1' v.
gen het clublied
Boessehoterl, Nadorststr. 105 c:
Een welverzorgd programma
werd
daarna Dllltßche herdershond, teef, ,ƒ. v. SI Annaland, Baan
hondje, reu, W. Buitenhuis, UeatrlJsstr.
afgewerkt; de Streepjes voerden het zangspel 84: wlt-grijs
o. jonge rloll. herdershond, reu. Dierenbescherming.
„Hans en Grietje" op; Voortreksters deden volksBoezomstr.: gele hond. reu. ld. id.; 10 sleutels aan
dansen en de Driehoekjes kwamen met Prikkekoordje, Broeser, Vijverhofatr. 79;
étui,
1 sleutelsH. InTerkell,
been. Allen kregen een dankbaar applaus. De K Copler, Rubensstr 81b; 1 Llpssleutel,
Aan Oosterzeéßtr. 33b; 2 sleutels aan ring, A Zee,
kringleidster ontving geschenken.
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10
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slgarehknljper,
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P.
Na de pauze werd het Bijbelsche spél „De Zonnevijle. Brlelschelaan
102. 1 cyllndersleutel en
verloren zoon" opgevoerd.
zakmes. D de Koning, Honlngerdilk 200; bril met
hoornen en nikk. montuur in étui. D Glasbergen,
Latnhertusstr. 107: gebreide bl. das. Groenendijk. Slolboomstr. 10; ondergoed, zeep en braadvet, A Voogt,
Ooudonrcgeiistr IRa: bl. clameshandsehoen. H. Dukcl,
Koordeinde 2Ra; 2 led en 1 wollrn handsehoon, F.
Heden werdén aan den VlscHafslag alhiet van Westerduin. Nlc. Zasstr. 2'ia; rljwielonderdeelen ln
zakje. A. nruinstroop. Vlssehersdljk 78; autoband. P
IJmuiden en elders aangevoerd 175 kisten è.
Maat. TtOfldopleln 14; claxon, .1 F. Netten. 2e Schanskg. versche zeevisch, 2 kisten rivlervisch, 10 sir
33; re«erve-autowlel met band. NV AlghOha. Makistjes gerookte sprot en 14 'kistjes harde bokthenesscrdUk 203; 1 hl. anthraclet, Gem. Reiniging,
king. De prijzen waren:
Brlolsrhelnnn 105. voegspijker en verfkwast H. Hoog,
Groote tongen 85—92, mldd. ld. 75—52, mldd. Wllgcweerd 32; IJzeren koevoet, R v. Zoelen. Portuvan pandje, J de Col p/a.
tarbot 42—50, kl. ld. 22—30, mldd. etfhoi 18—24, geeschestr J.23; v.teekenlng
Loonslaan 31c; roode stormlantaarn,
kl, id. B—l 4, puf id. 4—7, schar S—l2, pufschar Boesaard,
C. de Kievit.
Dordtschcstraatweg 4G5; slalen drUver
middel schclvisch 10—20, kleine sciielvlsch
«bankwerkersgereedschap), L. G. v. Veen, Hoogstr. 8.
6—lo, groote gullen 12—10, middel gullen 10—
32. kleine gullen fi—B kult 10—IC, wijting s—B,
makreel 8--10, versche haring 6—o, rlviervisch
Giften voor de Ned. Herv. Gemeente.
alles per kist' stijve kabeljauw 2—3.50 per
stuk; kleine versche heilbot 1.20—1.50 per k g.;
BIJ de Nederd. Herv. Gemeente van Rottergerookte sprot 1,70—2 per kistje; groote harde dam ls gedurende de laatste maanden aan gifbokking 3.50—4, kleine harde bokking 1.20—1.50 ten
dus buiten de collecten om
een be.
per 100 stuks.»
drag van ƒ 18.000 Ingekomen.
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Donderdag 15 Februari.

Schouwburgen, Concerten
Groote

Schouwburg.

|

."()

—

—■

7.30 Ën 9.30 Uur. lederen
Palast. Kruiskade.
middag matinee 2 uur 15. „Maria llonia".
Olympla, Binnenweg. Avondvoorstellingen 7.15 en 9
uur 15; alle dagen matlnée 2 —4 uur; 's Zondags van
12 uur af. „Het spook achter de coulissen" en „De
pioniers van de prairie". Toegang 14 Jaar.
Janstraat. 8 Uur: één avondproOoiler Theater, SU
gramma. Zondag van 1 uur af doorl. voorstelling.
Dagelijks matinee, behalve Zaterdags. „Je kunt 't
niet meenemen" en „De Oceaanvlucht". Toetoch
gang 14 jaar.
Coop.
Cabaret-revue
Passage
Theater, Schiedam.

Luxor

enz.

Bouwmeester Schouwspel „Jo-

lijt". 8 uur.
Tivoll Schouwburg. Tooneelclub Vereen, van Vrouwelijke Studenten te l.eiden en Leldsch Studententoneel. Finsche avond „Artlstenlngang", 8 uur 15.
Gruoto lioplon/jml. Conservatorium voor Muziek. Concert Haarlemsch Orkest, 8 uur,

D.E.S., 8

Bioscopen.
15,
Arena, W.-Kruiskade lederen dag 2 uur 15, 7 uur 30,
en 9 uur 30, Zon- en feestdagen 2 uur 15. 4 uur
7 uur 15 en 9 uur 30 „Feestparade 1910" en „Rijk-

dom is geen schande" Toegang 14 Jaar.
dota Theater. Hoogstraat 100. lederen dag 2, 7 en 9
uur 15. Zon- en feestdagen 12 en 5 Uur mallnée, 5
7
en 9 uur avondvoorstelling. „Luchtdulvels der
marine" en „Sterren boven Arlzona". Toegang 14

jaar.

Cnpilol Thenter, Nieuwe Binnenweg 32G. lederen dag
matlnée
215 uur; één avondvoorstelling 8.15 uur.
Zondag matlnée 2.15 en 430 uur, één avondvoorstelling 815 uur. „Wie is de vader?" en ~'t Gestolen manuscript". Toegang 14 Jaar
lederen dag matinée.
Thenter, Binnenweg
Centraal
van 1 uur af doorloopend „Boofjo", ToeZondag

gang 14 Jaar,

Coolsingcl. Doorloopende voorstellingen van
9.30 v.m, tot middernacht. Actualiteiten,
City Thenter, Hoogstraat, lederen dag 2 15, 715 en
<1 30. Zondag 2 15. 4.30, 7.15 en ü.30 Uur. „Volledige
bekentenis". Toegang 14 Jaar.
Colosscuin Thenter, Beljerlandschelaan 80. lederen
avond 8 uur. Maandag- en Dinsdagmiddag 1.45 uur,
Zondag 2 uur Jeugdmatlnée. „Boefje" en „Lach, of
Ik schiet!". Toegang 14 Jaar.
Corso Clnemn, Coolsingcl. Doorloopende voorstellingen
11,
1. 3. 5.
7 en 9 uur. „Andy Hardy wordt ver-

uur.

Prinses Theater, Sehlcdnmsche\\og. 8.15 Uur; matlntfe
215 uur, Zondagmiddag 4.30 uur gewone voorstelbakvlsch" en „Verdachte, sta opl". Toeling. „De
gang 18 jaar.
Scala Tlredter. Kruiskade, 's Middags 2 uur, avondvoor7
uur
en 9.30 uur. „De wereld, waarin wij
stelling
leven". Toegang IS Jaar.
Studio '32, Pompenburgslngel. Drie voorstellingen: 2, 7
en 9.13 uur. ..De vrouw met het masker". Toegang
18 janr.
Thalla, Hoogstraat 325. Voorstellingen om 2. 7 en 9.15
uur. „De kleine Theresia van LisleUtf".
Victoria,
Bergweg 10S. E"*n avondvoorstelling 8 uur.
Zondag 4.15 uur, .Maandag en Dinsdag. Donderdag 2
uur goedkoope matlnée, Zondag en Woénsdng klif
2 uur. „Hoefje" en „Kinderen der Wildermatlnée
dernis", Toegang 14 laar.

Diversen.

Cineac,

liefd"

Gi'iiikl

Tlientfc, Pompenburgsingel 7.15 en 9.15 uur.
2 uur matinée. „Do regen kwam". Toe-

dagelijks

gang

IS

Jaar.

Bioscoop tl.iiitionie. Gaesbeekstraat 91. lederen avond
8 uur, Maandag en Dinsdag mallnée. „De erloren
zoon" en „Verzekering dekt do schade". Toegang
18 Jaar.
l.tiiiiH-rc
Theater, Coolsingcl. Avondvoorstellingen 7
en 9 uur 30. Dagelijks matinée 2 uur 15, ~'t Sal
waerachtig wel gaenl".
\
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Daromotar
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194ft

uur.

14 Febr.

Nu meer dan ooit, kan een veronachtzaamde kou leiden tot influenza en bronchitis 1

roof...

—

's middags 12

GRIEP!

Politierechter.

j

Schryft u nog eens iets over het breien
voor de spldaten ? luidt de vraag, zoodra w e het
V.V.H.-huis aan de Westerlaan betreden. Er komen nog etteiyke aanvragen cn we hebben niets
meer, de kasten zijn schoon leog. Xiet cén bivakmuts
Maar mogen bivakmutsen gedragen worden
Dat het niet mag Is een sprookje. Hlor,
ziet u dit stapeltje brieven eens: allemaal aanvragen van commandanten zelf, voornamelijk
uit het land van Maas en Waal, de jongens heb.
ben het daar bar koud. Ze vragen bivakmutsen,
polsmoffen, sokken
de sneeuw dringt door
dassen, oorlapjes. Maar
alle schoenen heen
we hebben niets meer !....
2600 Bivakmutsen zijn door de V.V.H. aan
land-- zee- en luchtmacht verstrekt 3100 polsmoffen, 425 dassen, 900 paar sokken en 100
pullovers. Evenzoovele mannen zijn, dank zij al
dit werk, op hun moeilijken post eenlgszlns tegen de koude beschermd, maar er zijn er nog
ettelijken, Gie niets hobben en voor wie het vervullen van hun taak daardoor zeer. zéér moeilijk is. Wie wil. warm bij de kachel of den
haard gezeten, nog wat breien ? Wie heeft deze
kleine moeite over voor hen, die van huis en
haard zijn weggeroepen ?
De wol ervoor kan men zich aanschaffen bij
de dames Van Evck, 's Graven weg l en Heemraadsslngel
143, voorts
natuurlijk aan het
V.V.H.-huls, Westerlaan 1 (tel. 55222) alle werk.
dagen 's middags van 2—5 uur, in verband met
de koude aeze week óók op Zaterdagmiddag.

15 FEBRUARI

WEEROVERZICHT

dubbel gevaarlijk bij

Tweemaal
driemaal

bivakmutsen!

Nog niet genoeg

Operette-uitvoering van „Asaf".

geheel bezette schouabur^zna l
van „Odeon"
vele militairen waren te giist
gisteravond
werd
door de Christelijk Gemengde
Zangvercenlglng „Asaf" een komlschp operette In
3 bedrijven ~De barbier van Strantsbu.g' uitgevoerd. Do medewerkenden hebben hur. uitmate
meer margarine en
best gedaan in dans en acteeren het voor een operette verelschte luchtige spel te bereiken. Darmeer vet.
bij is door het koor vrijwel zuiver gezongen
Het piano-accompagnement was iri oc y ede
handen van den directeur, den heer P. Doliée jr
costumes waren frlsch en kleurig.
De
Om te zorgen dat de werkloozen op tijd hun
De medewerkenden zijn na ieder oedrijf nartc
margarine cn hun vet krijgen, laat men thans
lijk
toegejuicht.
per
van gemeentewege deze distributie-artikelen
Tot besluit was er In den foyer een gezellig sa
vrachtauto direct uit Oss aanvoeren, omdat de
menzijn.
Spoorwegen geen enkelen waarborg meer kunop
nen geven, dat de zendingen niet hier .of daar
een emplacement vastloopen en voorloopig onbeAgenda van Geboortedagen.
relltbaoi' blijven.
Met de extra-verstrekking mee zijn te dezer
g.
margarine
laatste
week
28.000
k
en
10 Februari.
stede in de
20.300 kg. vet gedistribueerd. Wat voor de marJ. A. de Haas. directrice Instituut voor
garine tweemaal cn voor het vet driemaal meer
Heilgymnastiek en Massage.
ran normaal Is. Waarbij het een zwak punt
blijft, dat de kleinste gezinnen 100 procent meer 1S61 P. C. Ouwehand; koopman.
krijgen, de grootste nog geen 23 procent. Maar 1S82 Dr. L. R. Sinnige; directeur N.V. Rotterzoo is nu eenmaal de Rijksregeling.
damscho Zouziedcrlj.
Aan vleesch ln blik. dat nog niet extra verstrekt werd. Is verleden week 27.500 kg. door
c'e slagers verkocht. Wat reeds een stijging van
ten naastenbij 50 procent beteekcnt.
Aan het eind van deze week begint ook voor
dit artikel de extra-verstrekking en dc slagera
hebben met het oog daarop dan ook weer 30.000
nieuwe blikken Ln voorraad genomen.
Geweldig veel aftrek vinden In deze periode
gaat met
op
ook de gesneden boonen in blik. Verleden week
werden daarvan niet minder dan 11.500 g. verstrekt. Van de tomatensoep gingen maar 1500
blikken weg. van de vatgroenten 8500 k g KnolEen tafel vol gestolen zaken, o.a. 12 tafelnerrapen, peen en uien waren er ook in voldoende
hoeveelheden voor distributie beschikbaar en er vetten, dames- en heerenpolshorloge-armbanaangewezen
dis- den, een zakmes, dameshandschoenen, een poewei-den dan ook op de daarvoor
tribut leposten 28.500 k g. verkocht.
derdoos, een zakwoordenboek, etc. etc.
Deze groenten waren steeds In goede conditie
En niet te vergeten een groote nieuwe damesen klachten werden niet gehoord Slechts één
vrouwtje verscheen ten stadhuize. omdat de door tasch.
waren.
gekochte
haar
uien bevroren
In de verdachtenbank een moeder met haar
Valt de tomatensoep niet zoo sterk ln den
achttienjarigen zoon.
smaak, des te meer Is dit het geval met het gevan
verkoop
hakt ln blik. Dit artikel heeft den
Het bleek, dat zij er steeds samen op uiï Waren
gegaan om te rooven. De Bijenkorf was natuurbussen vleesch sterk ge9tlmv.loerd.
lijk een der voornaamste arbeidsvelder geworden.
Tenminste de goederen op het tafeltje waren
LIBANON-IJSFEEST
grootendeels herkend door den controleur als geop
Deze winter duurt zoo lang, dat men wel
stolen ln de Bijenkorf.
gemak een ijs-plan kan ontwerpen, het
HIJ had de diefstallen zien plegen. Om beurten
daarna uitwerken en tenslotte nog verwezenlijhadden de moeder en de zoon uitgekeken. Moeder
ken ook. Dat was het geval met de leerlingen had eerst tle mooie tasch achterover gedrukt en
van de 2e Gem. H.B.S. aan den Ramlehweg, daarin had ze
deze geopend houdende
de
die gisteren op de IJsclub Krallngen hun Libadoor haar en zoonlief gestolen dingen gestopt.
non. U&feest hebben gehouden met wedstrijden En toen naar buitenonderling en wedstrijden voor de leeraren. Zij
gevolgd
Maar ze waren
tot ln de portiek van
troffen het niet al te best met het Weer, Een Gerzon. Daar had moeder den bult nagekeken,
gure wind blies over de ijsvlakte, welke het na nog even het papieren prijsje van de tasch
verblijf nu niet bepaald aantrekkedyk maakte te hebben, getrokken...
en ook voor de deelnemers een handicap was,
Het bleek, dat moeder en zoon hun operaties
daar een deel van de af te leggen banen pal in ook uitstrekten over de Galeries Modernes en
dien wind lag.
Vroom en Dreesmann.
De koude en de sneeuw hadden echter geen
De zoon werd nooit tevoren op diefstal geinvloed op de animo, waarmede den geheelen snapt. Van de moeder ls het ook lang geleden.
middag werd gestreden op korte,
langere en Het dossier wees uit, dat zij als meisje tot haar
hlndernisbanen en aan het slot konden de or21-ste jaar in een rijksopvoedingsgesticht doorganisatoren, de heeren D. Hooykaas,
Th. M. bracht, omdat zij in den vroégeren Franschen
\
zij
Bazaar snuisterijen had gestolen. Sindsdien
erster, K. Swaith en H. Kloppert,
met
genoegen op het door hen genomen Initiatief teis thans 44 en door haar man verlaten
wist
zij uit handen van de politie te blijven.
rugzien.
De resultaten waren:
De officier vorderde tegen moeder en zoon elk
Afd. 1, 120 m. voor leerlingen t/m. 15 jaar: 14 dagen gevangenisstraf
1. A. R. W. Gaanderse; 2. G. Jappe Alberts.
De rechter wilde den zoon nog ontzien, die wel
Meisjes: 1. B. v d. Stadt.
in
hoofdzaak zal gehandeld hebben onder de
Afd. 2, 120 m. voor leerlingen ouder dan 15 roofzucht van zijn moeder. De magistraat wilde
beiden nog een kans "geven, dUs tegen ieder 3
jaar: l. P. Janse.
maanden Voorwaardelijke gevangenisstraf met 3
Afd 3, hindernis-wedren: 1. H. van Oostendorp; 2. A. de Vries. Meisjes; 1. H.
jaren proeftijd en onvoorwaardelijk elk ƒl5
v. d. Berg.
Afd
4. 300 m. om het schoolkampioenschap: boete, subsidiair 10 dogen hechtenis.
V
1. k. Beyen; 2. F. Heymans.
Achter zijn moeder aan liep de jongen de zaal
Afd. 5, 500 m. voor leeraren:
1. Ir. J. Bakker. uit....

werkloozen.

DONDERDAG

Kntterdanischc Vereen, vhii Itylrltlslen „HttMiioliln".
Openbare avond Gebouw Oed, üotersloot 24, 8

uur

30,

llottd van H.W. NchloWprrenlaliitsen.
Jaarlljksche alg.
ledenvergadering Café „Paviljoen", Slagveld,- 8 uur 30.
Groote Nut.» wal. Hottenlumsche Kunstkring, Coneert
Tlbor de Machula, Cor <la Groot, H uur IS.
Vrijdag 16 Februari.
Schoolgebouw, Schlpdomsehpslngel 66. Tentoonstelling
Ilotterdatn—nnlnvln.Dragelijks van 10—ö en van 7—
10 uur, Zondogs von 12—6 uur.
Kunsthandel luider en Van Mens, Eendrachtsweg 27.
Tentoonstelling,

Kunsthandel
Noordblank 23. Werkdagen
10—18 uur. Tentoonstelling,
llibllotheek Nederl. Kcouumfseho lloogeschool, Pleter
.Ie lioochweg oü. Hullen vacantles geh. VrUdag en
Zaterdag ultleenen
1 Mj—4.30. TlJduns vacuiltlcs
1—4.30 uur,
IJlJ'Dllillotlieek Vreewijk. Mere. lederen werkdag van
10—9 uur, Woensdag en Zaterdag van 10 uur v,m.
tot 6 uur n.m. Ultleenen eiken ochtend 10—12 uur,
behalve Maandag en VrUdag van 0.30—0 uur. Uitleenen vai' kinderboeken Woensdag en Zaterdag 2—
Oelir, Korli.

ken schelvisch met

\»

eveneens

Woensdag

en

Zater-

Uciueente-lilbllutlioek, Nieuwe
Markt. Werkdagen 10
uur v.m. Irt 1 uui n,m„ Dinsdag en VrUdag C—o

Vrijdag.
—

Gebak-

ltlofsla.

Recept.
Witlofsla
1 pond wltlcf, slaolie,
azijn of citroensap, zout, peper, 1 gegekookte aardappel.
—

Het witlof schoonmaken, klein snijden
en gedurende eenlgen tijd ln lauw water
leggen, zoodat de bittere smaak een
weinig verdwijnt,
slas-.usje maken
\an den aardappel met olie, azijn of
citroensap, zout en peper en hier het
witlof mede aanmaken.

HOOG WATER:
Rdtterdam.

15 Febr. ie gety 8.13 v.m.; 2e
8.38 tt.ffl.
16 Febr. ie getij 0.02 v.m.; 2é getij 9.27 n.m.

WEERVERWACHTING
De Bilt seint:
geldig van hedenavond tot
morgenavond ongeveer 10 uur: Voor de
kuststrook:
om het vriespunt tot lichte
meest
ddol,
bewolkt,
eenige
zwaar
sneeuw, matige tot zwakken meest Nöflfdelyke wind.
Voor het binnenland: matige
tot lichte
vorst des nachts, overdag lichte vorst tot
om het vriespunt, betrokken tot zwaar
bewolkt,
eenige
matige
tot
sneeuw,
XWflkken meest Noordelijke wind.
Ontv. 14 Febr. 11 uur 23 v.m, Attentie«?ln 0,
Ontv, 15 Febr. 0 uur 20 v.m, AWentleseW

Verwachting

-

neer.

ltotterdnlnftcho

5 uur. Klnderleeszasl
dag van 2—5 uur.

Sc'.orscneren met kaassaus

LICHTEN:

Vaartuigen van Zonsondergang tot Zonsopgang.
Rijwielen en Motorrijtuigen.
uit 's morgens 6.48
aan 'e avonds 5.41

uur n.m.. overige werkdagen 3—o n.m.l Kinderbibliotheek ultleenlng Maandag en Donderdag 3—o
n.m., Dinsdag 2—o n.m,. Woensdag 12—.1 n.m., Zaterdag I—s n.m., Maandagavond 7—9 uur. Voor de
ouders: Maandag, Dinsdag, Donderdag en VrUdag
11—12

v.m.

voor Ijilid- en Volkenkunde cn Maritiem Mu~I'iln» Hendrik". Alle dagen behalve Maandag 10—4 uur, Tentoonstelling Cllppeiwhepeil,
Instituut voor Scheep- cn Luchtvaart. Haringvliet.
Museum on bibliotheek geopend op werkdagen van
10—4 uui n.m., bovendien Museum des Zondags van
2—4 uur. Donderdagavond van 7—o uur,
Museum l!i>)'iiifins, Mathenecserlaan, 10—4 uur. Tentoonstelling,
Itoiterdnnisclic Kunstkring.
W. de Wlthstraat. Tentoonstelling.
Stndio '.'l2, l'onipen burg singel, Dagelljk9 van 2—4, 7—
10 uur Tentoonstelling

Museum
seum

Natuurhistorisch .Museum

Iloffman.

Mathenesserlann

7. Ooopend van 10—3 uur.
Kunsthandel „De rrotector", Witte de Wlthstraat 29.
Tentoonstelling 10—10 uur.
Kunsthandel Van Zanten. Schled.slngel 27a. Tentoonstelling 10—5 uur, 's Zondags 11—4 uur.

INGEZONDEN

STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid

van

de redactie)

MET OOG EN OOR IN LIJN 2.
Mijnheer de Redacteur!
Ilet artikel van W. v. d. W. heb Ik met belangstelling gelezen. Ik kan me voorstellen,
van dien bethij zich over hel optreden
geërgerd heeft. Maar, vraag Ik me af,
den we niet beter doen de reden na te ga® ll.
Waarom hij zoo handelde. Het ls met de verbinding Charlols naar het centrum der etad
gesteld en het Is dan ook schering en Inslag.
men er als haring In een ton opeengepakt stfa '
-t}[ liever, hangt. Kort geleden nog overkwan'
het een passagier, dat hem op het balcort c<?
knoopen van de Jas werden gerukt. Is Het oas
te verwonderen, dat de passagiers prikkelbaar
worden en blij zijn, dat ze nog een klein
tulmte kunnen houden om adem te halen' Hei
wordt nu tenminste meer dan tijd, da' **
plaats van een 10-mlnuten-dleiist op sijn min ",
een vnn 8 minuten komt, désnoods
Ie onderhouden met één en twee wagens. W?n '
neer meh de groote uitbreiding dor bevolking
CharlOle nagaat (vooral In de omgeving van
Plein weg) dan Is een opvoering der frequeru
zeker geen overdadige luxe. Deze heefi dan o«
\endl en het groote voordeel, dat in den vervo:
ge een Voorval als W. v. d. W. heeft
Moge e
maakt, niet meer kan plaats vinden.
en ander er toe bijdragen, dat spoedig verbf
ring in de verbinding met Charlois wordt g
£

"

bracht,

G■
.

VIERDE BLAD
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ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

SPORT.

AMSTERDAM HIELD NOG EEN TOCHTJE.

Schaken

De achtkamp van het

Voetbal

In verband met de vorstperiode zijn de wedstrijden van den Roltordamsche
Voetbalbond
voor Zaterdag en Zondag a s. afgelast.
De K.V.O.R. heeft besloten in deze maand
geen wedstrijden meer vaat te stellen. Dit
geldt zoowel voor de Zaterdagmiddag- als voor
<je Zondagcompetitie.
De noodcompetltie van do Zondagafdeeling
tal, nu alle clubs in de afwerking vaji haar
programma zoo ten achter zijn gekomen, In
haar huidigen vorm komen te vervallen. Het
ligt in de bedoeling de elftallen opnieuw in te
deelen en wel ln vier groepen, waarvoor een
heele competitie gespeeld zal worden. Daarnaast zullen de balwedstrljden
worden Ingclascht, waarmede ln April een aanvang gemaakt zal worden. Evenals verleden Jaar zullen de eindstrijden op een Zondag in Mei op
het Mathenesser3portpark gespeeld worden.

COR KINT GEHULDIGD.

Het laat zich begrijpen dat bestuur en leden
van de Zwemvereenlglng Rotterdam behoefte gevoelden Cor Klnt te huldigen voor het behalen
van de vier wereldrecords ln het afgeloopen seizoen, want het was ongetwijfeld een zeldzame
prestatie om ln een kort tijdsbestek deze vier records te verbeteren. Het waren de afstanden 100
yards, 150 yards, 100 m. en 200 m., die zij achtereenvolgens op haar naam wist te brengen. De
voorzitter der voreeniging, de heer J. C. Groen,
was gisteravond ln gebouw Palace, aan de Botersloot, de tolk der vele aanwezigen, toen hU de
wereldrecordhoudster complimenteerde met de
verrichtingen in het afgeloopen seizoen. Spr.
roemde het doorzetten en de energie waarmede
Cor zich op haar training had geworpen om tenslotte het succes deelachtig te worden. Hij bood
haar namens alle leden der vereeniging een fraaie
boekenkast aan.
De heer Groen richtte vervolgens hartelijke
woorden tot mevr. G. Kerkmeester—van Dam. do
tralnster van Cor. Ook zij kreeg een stoffelijk
blijk van waardeering.
3pr. was daarmede nog niet aan het einde van
zijn huldigingswoorden, want er stonden nog meer
kampioenen ten tooneele.
Allen werden met cadeaux bedoeld. Het waren
Henny van Veen, kampioene Z.R.O. 50 m rugflag nieuwelingen, Jeanne L»ooyaands, kampioene
tchoonsprlngen Z.R.0.. J. Wolters nieuwelingkamp schoonspringen Z.R.O. en de meisjes, die
ceel hadden genomen aan de ploegen, die het
kampioenschap hadden behaald op de estafettebaan 3x50 m. wisselslag Z R.O. Zooals Saar Sandvlifc en Carly Botte en de de estafette 3x25 m.
wisselslag
nieuwelingen Z.R.0., te weten Dlni
Kerkmeester en Rietje Aulman. De eerste .ploeg
was natuurlijk nog aangevuld geweest met Cor
Kim, de tweede met Henny van Veen.
Mamens het Sportfondsenbad heeft de heer A.
Zortnevylle, Cor Kint nog een tasch aangeboden,
waarbij spr. erop wees, dat de wilskracht, die zij
had getoond, haar in het latere leven te pas zou
kunnen komen.
Een groot magazijn te dezer stede had de
aardige godaohte gehad de zwemster een étui
aan te bieden voor haar vier zilveren médailles.
Het pitigramma van dezen feestavond werd
vervolgens gevuld met cabaret en tooneel door
leden van de vereeniging. Aan de eerste stukjes
hebben vele kleuters meegewerkt en zij zorgden
m het bijzonder voor, dat de
stemming erin
kwam. De gezusters Moens kwamen voor de
pauze nog met eenige aardige voordrachten, die
zeer gewaardeerd werden.
Het tweede gedeelte \an het programma werd
tenslotte gevuld door het tooneelstuk „Hoe het
eeuwtje van den Hof van Holland gevrijd
«erd''. Een geanimeerd bal vormde het besluit
van hfrt geslaagde feest.

Sedert meer dan 30 jaar wordt
Siroop Famcl door doktoren
Een Interessant experiment kwam gisteren voor
gewaardeerd al* een betrouwln de vijfde ronde van den door het V.A.S. georganiseerden achtkamp. Prins had eenigen tijd gebaar geneesmiddel ter bestrijding van aandoeningen der
leden een aantal publicaties gewijd aan de Grünademhalingsorganen.
feld variant en had den moed toen hij tegen
Kmoch de gelegenheid kreeg, een experiment
SIROOP
aan te durven. Het bleek evenwel na luttele zetten dat Kmoch aan do goede zyde van het bord
zat, want hij weorlegdo zwart's partij-opzet geheel en had reeds een prachtige stelling opgeKleine flacon f 1.15 Groote flacon f 1.90
bouwd, toen Prins door 16., e7—e6 te spelen,
Kmoch ln de gelegenheid stelde, de partij een
Recl. 14156 J
onmiddellijke beslissing to geven.
Polak was van een verre reis met 11/4 uur
vertraging in Amsterdam gearriveerd
en beschouwde dit als een slecht voorteeken voor zijn
partij togen Veerkamp. Hij zou gelijk krijgen, Dammen
want reeds in de opening kwam hy, waarschijnlijk om ln stijl te blijven, met do ontwikkeling
kampioenschap
ten achter. Toen hij bovendien nog al zijn stukken naar den damovleugel speelde, waar zo elweg
Veerkamp
kaar slechts in don
stonden, nam
het spol geheel in handen en besllsto de partij
Kalden en Ham maken remise.
door een forsch geleiden aanval teger, don witten
koning.
Gisteren werd ln het Oude Raadhuis te RotDe partij Landau—Schelfhout,
een Nimro- terdam, onder leiding van den heer H. Klein,
Indische verdediging, ontwikkelde zich naarmate een partij gespeeld tusschen den Haagschen speliet epel vordorde steeds gunstiger
voor den ler J. C. P. Kalden en den Rotterdammer Ph, J.
zwartspeler, die een poging van wit, om op aanHam. Op een demonstratiebord werd het spel lu
val te gaan spelen, energiek afwees. In
een de Chr. Domver. „Rotterdam" woergeguven.
poging het spel te forceeren gaf Landau een
De opening begon met 32—28. 18—23, 34—20
pion prys. Zijn tegenstander accepteerde het 23:32. Kalden
proflteerdo prachtig van een
geschenk dankbaar en forceerde een eindspel zwakken zet van Ham en behaalde door mooi
waarin hij, behalve het overwicht aan materiaal, positiespel voordeel. HIJ liep echter in het midook nog een overwegende stelling verkreeg. Op denspel in een met diepen, doch verrassenden
damzet, welke Haul een stuk kostte. DOor hat
den 46-sten zet bracht een vrije h-plon de beslissing ten gunste van Schelfhout. Het merkwaarOfferen van een tweede schijf borg Ham den dam
dige is dat Landau in het begin der partij een achter de eigen stukken en bereikte een stelling,
die kans op winst inhield. Door een fout van
pion had kunnen winnen, doch dit naliet, omdat hij van meenlng was, dat zijn tegenstander zwart kon wit evenwel den dam afnemen, waarna 6 om 6 overbleef. Hoewel zwart voordeel bedan te veel kansen op remise zou behouden.
hield, kon wit de partij remise houden.
De party De Groot—Swaneveld, een SlciliaanDe positie der deelnemers is nu als volgt:
scho opening, was uiterst ingewikkeld. Wel won
pion.
gesp. gew. verl. rem. pnt.
De Groot een
doch dit was, gezien het corabinatalre karakter der partij, niot van overR. C. Keiler
4
4
8
wegende beteekenls. Eerst in het eindspel kon
J. H. Vo£
5
233
4
2
115
de witspeler den taaien tegenstand van SwaneW. Rustenburg
veld breken, en op den 42-sten zet legde zwart B. Dukel
5
2
3
7
J. M. Bom
4
115
4
den koning om.
4
133
De s*and is thans: S. Landau. 4 uit 5; H. Ph. J. Ham
Kalden
J.
C.
P.
6
155
Kmoch, 31/2 uit 4; A. D. de Oroot, 3
uit 4; J.
6
12
3
Veerkamp, 2 uit 4; L. Prins. 2 uit 5; W. A. T, C. J. Lochtenberg
5
P J. van Dartêlen
5
13
13
Schelfhout, 1 1/2 uit 3; G. Swaneveld, 1 uit
4:
4
Ligthart
A.
5
12
2
J. A. J. Polak, 0 uit 6.
C. Suyk
4
I*s
2
Wit: H. Kmoch.
Zwart: L. Prins
De wedstrijd wordt hedenavond te Amsterdam
ln „Atlantic" voortgezet met de partijen v. DarGrünfeld-vcrdedlglng.
telen—Rustenburg
en Jurg—Keiler. In het
1. d2—d4, PgB—f6
KgSxg7
io. foxg7,
Parkhotel te Amsterdam is de paring op 17 de2. c2—c4, g7—gO
11. Rflxc4, PbB—c6
zer om 5 uur n.m. Ham—Jurg, Dukel—v. Darte3. Pbl—c3. d7—ds
len, Suyk—Lochtenberg,
Ligthart—Vos en op
12. Rel—e 3, Pc6—b4
4. Pgl—f3. RfS—g7
13. o—o, Pb4—c2
18 Febr. om 11 uur v.m, v. Dartelen—KalG. Ddl—b 3, dSxcl
den, Rustenburg—Bom, Ligthart—Ham, Keiler14. Tal—dl. Pc 2 e3
Vos, Dukel—Suyk.
'I. Db 3 c4. o—o
e3, c7—cö
15. f 2
7. e2—-e4, b7—b6
16. Pf3—gs, e7—e6
'5. e4—eö, RcB—e6
17. Tfl x f7t
JUBILEUM ZESKAMP VAN CONSTANT.
0. eöxfö, Re6xc4
Zwart geeft op
0

Om het

van

Nederland.

Bon aardig doorkijkje van dc spoorbrug te Uithoorn op de deelnemers aan een schaatstocht over den Amstel van Amsterdam naar Uithoorn en terug, welke gisteren gehouden, nog veel belangstelling trok. Dc wedstrijd werd gewonnen door J, J. Bosman
uit Breukeion.

Door de Zwemvereen Rotterdam.

ENGELSCHE SPORTBRIEF

De Dominions in het Britsche Sportleven.
Een rol van groote beteekenis
(Van onzon Londenschen sportcorrespondent).
ook nu. hoe
Evenals in den wereldoorlog
wel voorloopig in minder grooten getale dan toen,
vele jonge mannen uit de overzeesche gebiedsdeolen van het Britsche rijk naar het moederland gekomen om zich daar verder voor te bereiden op
deelneming
aan den eventueelen strijd in
Frankryk. Het spreekt vanzelf, dal deze Australiërs, Nieuw-Zeelandere en Canadeezen ln hun
vrijen tijd sport beoefenen en het ls al even duidelijk, dat zij, wanneer de gelegenheid zich daartoe voordoet, wedstrijden tegen hun Engelsche
collega's spelen.
Echter zijn in de bovengenoemde drie landen
niet steeds juist die takken van sport het meest
populair, die in Engeland de groot9te belangstelling genieten. Terwijl in het moederland het „association footbaU", dat ls het voetbal, zooals wij
dat kennen, ln den winter de volkssport bij uitnemendheid is, besteedt men zoowel in Australië,
als in Nieuw Zeeland veel meer aandacht aan
rugby. Men denke niet, dat rugby in Engeland
minder populair is, maar terwijl voetbal door de
groote massa wordt gespeeld, wordt rugby over
het algemeen door do studeerende klasse en door
do beter gesitueerden beoefend. Op de meeste van
de zoogenaamde „public schools", dat zijn scholen,
waar de leerlingen intern zijn (derhalve min of
meer te vergelijken met kostscholen) en vaar
sportbeoefening verplicht ls, heeft vooral ln de
laatste vijftien jaar, het voetbal voor het rugby
moeteri wijken.

uitstekende weltergewicht Morg3n, die op do
Olympische Spelen 1028 te Amsterdam de gouden medaille won, bokste op die wijze en was
mede daardoor bijna niet te treffen.
De Canadeezen zijn, het ls bekend, virtuozen
op de schaats; als Ijshockeyspelers hebben zij
een wereldvermaardheid en het ls, wederom als
een gevolg van den grooten oorlog, voor een
niet gering deel aan hun voorbeeld en propaganda te danken, dat het ijshockey in Engeland zulk een groote vlucht heeft genomen.
Zoowel Canadeezen als
Nleuw-Zeelanders hebben voorts op athletlekgebied lauweren gehet ls in dit
oogst;
verband voldoende om
op de sucessen van
Williams en Lovelock
te wijzen. Eerstgenoem
de won in 1928 voor
Canada twee gouden
medailles, op de 100 en
200 Meter, do NieuwZeelander Jack Lovelock is wellicht de

—

—

—

—

x

meest

constante en zeker de meest Intelligente
midden-afstandlooper ter wereld geweest.
De tactiek, waarmede
hij In 1936 te Berlijn
een veld van beroemdheden, waaronder Glen
Cunnitigham
en San
Romani, alsmede den
vroegeren Los Angeloswinnaar Beccali (Italië) versloeg, (Wooder6on was reeds in de serie uitgeschakeld)
en
met 3 min. 47 8/10 sec.
een wereldrecord vestigde, dat ook nu nog

„All Blacks" rugby-fenomenen

■

—

—

x

x

MAROCZY-TOURNOOI TE BOEDAPEST.

De ook in ons land bekends Hongaarsche
schaakmeester Geza Maroczy zal in Maart a,s.
zijn zeventigsten verjaardag vieren. In verband
hiermede zal van 22 tot 27 Maart te Doedapest
een tournooi tusschen een zestal meesters worden gehouden, waarvoor dr. M. Euwe als eenlge
deelnemer uit het buitenland een ultnoodlglng
heeft ontvangen.

De damvereenlging Constant heeft ter gelegenheid van haar veertigjarig bestaan een zeskamp
uitgeschreven voor hoofdklasse-spelers.
Hieraan zullen deelnemen: F. Bijk, Residentie
Damgenootschap;
J. Broekman, Liersche Dam
club; J. F. H. v. MUI, Dordtsche Damvereenlging
en drie spelers van Constant J. B. M. Eekhoud, P.
H. Idzerda en M. J. Jansen.
De eerste ronde wordt Donderdag 22 Februari
in het Oude Raadhuis gespeeld.
NED. DAMBOND.

DR. EUWE SPEELT SIMULTAAN TEGEN
SCHOLIEREN.

In Nieuw-Zeeland speelt de geheele jeugd rugby
en de kwaliteit van het spel beeft daar zulk een
Dr. Max Euwe houdt Zaterdag a.s., 17 Fegroote hoogte bereikt, dat men de vertegenwoorbruari, 's avonds 7 uur een simultaanwedstrijd
digende ploegen gerust als de sterkste van de
leden van de schoolclub O.N.A. der 3e
tegen
wereld kan beschouwen. Niet alleen de blanke
onaangetast
staat, Gem. H B S. 5-j. c. (Afrikaanderplein 40a) en de
bevolking, doch ook de inlandsche jongemannen,
hen genoodigde leden van andere schooldoor
stempelde
hem
tot
(stambewoners,
„aborigines"
de zoogenaamde
een
clubs.
athleet van de allerdie er van oudsher thulshooren) hebben ln het
Toegangskaarten
Jack Lovelock.
tot een beperkt aantal
hoogste klasse.
epel een buitengewone vaardigheid verworven.
voor schaakliefhebbers verkrijgbaar bij den conjuist
getinte
deze donker
Het is gebleken, aat
school.
cierge
der
„inboorlingen"
een natuurlijken aanleg voor
rugby hebben en velen van hen zijn bij de toeUit het bovenstaande zal het duidelijk zijn, dat
ren van de Nieuw-Zeelandsche ploegen door
HOOFDKLASSE ROTTERDAMSCHE
de aanwezigheid van de duizenden jonge mannen
Engeland beroemd geworden. Ook ln ons land
uit
de genoemde gebiedsdeelen invloed moet uitSCHAAKBOND.
(nnar
„AU
naam
Blacks"
de
volkomen
zal de
op
sportleven
oefenen
het
als,
Engelschen
der
en
zwarte kleeding) in dit verband wel een bekenVoor de hoofdklasse van den Rotterdam6che
den klank
hebben. In 1005 spoelde zulk oen waarnaar wij allen verlangen, de oorlog zal zijn
afgeloopen, zal die invloed op verschillend gebied
Schaakbond werden In de zesde ronde de volteam 45 wedstrijden in Engeland zonder een enmeer en meer tot uiting komen, gelijk dat, rooals
gende wedstrijden gespeeld:
In verband met het 50-jarig bestaan van
kelen nederlaag en ook in 1923 boekten de toude
wij hebben trachten te bewijzen, ook ln en na den
Rott. Schaakgenootschap—Wilhelm Stelnitz.
tegenpartijen
prachallersterkste
tegen
risten
do
zij
Zaterdag
zal
6 April 's middags een
wereldoorlog het geval was.
spel
afgebr.
«aartoe
het
fenomenale
van
1. Ir. J. Weering—P. J. Plynanr
resultaten,
tige
receptie houden, gevolgd door een diner.
2. J. Hartong—L. Brouwer
Die invloed mag zeker niet worden onderschat,
I—o
den „inboorling" back Nepla niet weinig bijWoensdag 10 April vindt in Palace een feestwant evenals in het maatschappelijk,
o—l
het be3. W. C. Treurniet —W. Ensing
pond voor
droeg.
leden en genoodigden plaats.
4. Dr. G. A. Ribblnk—C. F. Böttcher
dnjfs- en het zakenleven, in industrie en op
I—o
Terwijl in Nieuw-Zeeland het rugby door amakunstgebied
Meyer—Mr.
nieuwe ideeén en methoden weer5. Mr. J. F. W.
H. B.
teurs,
althans door hen, die als zoodanig beEngelsman
klank vinden en worden geabsorbeerd, zoo is
I—o
Biljarten
schouwd worden, volgens de regels van den Endat zeker in het sportleven, waar toch de voor
6. Dr. M. J. Veenstra—J. A. v. Tiggele 1/2—1/2
gelschen arnateurbond wordt beoefend en derhal7. Tegenstander niet opgekomen—
ve met ploegen van vijftien man wordt gespeeld, noviteiten zoo ontvankelijke jeugd den boventoon voert, van zeer groot belang.
N. de Klerk
o—l
ROTTERDAMSCHE BILJARTBOND.
voert in Australië het beroepsspel, het zoogeOmgekeerd leeren ook de in Engeland vertoe.
8. Dr. M. Elzas—J. W. Knopper
1/2—l/2
naamde „Northerns Union" den boventoon. HierVoer de competitie \an don Rotterdamsche Biljartvenden van de Engelschen; het duidelijkste voor1/2—1/2
9. M. Michielsen Jr.—J. W. Regeer
man, het reglede
teams
uit
dertien
bij
eerden
onderstaande
bestaan
wedstrijden
,S,
gespeeld De
beeld daarvan ia nog altijd de Dultscher Hans
10. R. A. v. d. Poll—D. Loesberg
1/2—l/2
uitslagen
lulden:
ment is anders, om aan hardere spelmethode der
Breitenstraeter, die als krijgsgevangene het bokLlbrc le klasse:
profs, het hoofd te kunnen bieden en ook de punsen leerde en die na terugkeer ln eigen land den
Voorloopig 5—4
Hand car.
brt. h.s. gem.
J k-A-i-u
prominente
is
verschillend.
Van
de
tentelling
141
134
31
24
132
stoot gaf tot den bloei en de beoefening op gi'oo.
Aldppo
lflerB
148
118
31
10
4.77 amateurs uit Wales, waar rugby ook bij de masH.R.S.G. had aan de oneven borden wit.
te schaal van de pugilistlek.
128
128
37
13
3.18 sa even populair is als voetbal en waar vele mijnMessemaker I—Excelsior 1.
v Berkman
opgenomen,
120
112
37
ploegen
zijn
U
3.03 werkers in
de sterke
1-0
I. A. Rietdijk—G. van Hattem
ker
112
01
andere, de beJaarlijks
afgebr
30
12
3.03
er
velen
tot
de
gingen
v' LooUen
2.
J. C. Kamer—J. J. Sterk
u
Schaatsenrijden
10-1
104
30
12
3.40 roeps-,,code" over; zij kregen een contract bij een
3. P. Hooymeyer—P. v. d. Kroef
1/2—l/2
?rA„ V"n d' Z| Jdon
108
SI
7
231
afgebr.
33
der professional-vereenigingen.
die in York4. J. J. Jager—D. v. d. Veer
100
100
3.1
13
&*
2.80 shire
uitgebreide Leaeen
o—l
en
Lancashlre
5. M. Lakerveld—T. de Koning
cn( em(Jen
spelers van Eeijenoord. lnatsiHoogtijdag voor schoonrijders te Hoofddorp.
gue
fci-noemden van De Hots a. De Rots wint met 4—l.
vormen.
De
bekwaamheid
van
de
6. Balt A. de Jong—M. Kruithof-Krmer o—l
Op
Hoofddorp
het concoursterrein te
zullen,
afgebr.
Hand
car. Bi t. h.s. 'gem. Australiër* blijkt nu
7. P. Hekker—G. Bauman
feit,
V,h,„ v.
wol
uit het
144
144
23
24
C.20
onder auspiciën van den K.N.5.8., op Zaterdag
jaren tien.7" bllfï
dat
der laatste
8. Mr. M. de Mol—P. Krulihof-Krmer
o—l
Jdnaen
in den loop
148
23
20
153
2 73
17 Februari nationale wedstrijden in het schoonI—o
9. B. A. de Mink—M. J. Molendijk
tallen gehoor hobben gegeven aan den lokstem
128
128
32
21
4
rijden voor dames en paren worden gehouden.
V D S,am
10. J. den Broeder—A. A. van Leeuwen o—l
.Engelsche
beroeps
hooge
der
'lubs
en
voor
zeer
140
90
32
18
2.50
contract
Het voornemen bestaat van dezen dag een hoogbedragen
handteekening
hun
onder
een
an
116
110
2
483
Voorloopig 21/2—4 1/2
Hr.m^
gezet, waarna zij met pak en zak de reis tijdag voor het sehoonrijden 'te maken en een
mman
120
82
24
11
342 hebben
zeer groote groep van rijders, juryleden en verrtaar het moederland ondernan-.en.
108
80
22
3 04
aan de oneven borden wit.
belangstellenden
13
dat in Austialie zeer populair
dure
Messemaker
had
cricket,
schoonrljsport
Behalve
voor
de
in
«itlgheld
4,73
104
101
2
De stand der hoofdklasse tot en met de 5e
z'j n sPelers van Hendrik Ido, laatst
is en dat overigens ook in Nlouw-Zccland met Hoofddorp bijeen te brengen, om de methode
Renf>r.^jenoemden
en
rondo is als volgt:
van Pommerans. Hendrik Ido wint met animo wordt beoefend, zijn de Aussies matadoren van rijdèn hader te demonstreeren.
4 2 gesp. bordgem.
pnt.
in
Zij
ligt
bedoeling
afloop
waren
hot
ook.
die
Tevens
het
de
na
der
„speedway-raclng".
In
Übre 2o klasse:
4 22 1/2—17 1/2 7
Wedstrijden gezamenlijk bijeen te komen om de Wilhelm Steinitz
Hand
hs - B em - dezen tak van motor-ucrobatlel: en sensatie-sport
car' brt
Harim=n5
28—22
7
gelegenheid te scheppen besprekingen te voeren Charlois
112
V
112
43
11
2.38 na den grooten oorlog in Engeland Introduceerden,
5
4
20—20
Jrp
"
160
114
43
2.03 met het gevolg, dat thans eiken zomer tusschen
om de stappen, welke gedaan kunnen worden Het Centrum
13
Excelsior
4 211/2—lB 1/2 4
96
06
31
16
309 de ploegen der diverse banen ..en fel omstreden
om de s-.hoonrljsport te propageeren en mogeVolwerk"5
Messemaker
4 181/2—21 1/2 3
90
72
31
13
terwijl
lijke
2.32
verreden,
competitie
verbeteringen
wordt
tevens
toctsvoor
te
stellen
aan
hel
hoofdH
HRS.O.
4 171/2—221/2
2
een
80
80
26
15
308 wedstrljden, afwisselend in he: moederland en
bestuur van den K.X.S.B2
Touw
5
22—28
Het Westen
80
57
20
18
210 in Australië, worden gehouder. Voorts zijn de
80
78
47
8
1.08 vertegenwoordigers van „down-under" voc
P Tu0 hot
het
80
47
r.I?
30
0
1 70 meerendeel uitstekende zwemmers, vooral op lanz| n
S. V. Spangen.
spflers van V.0.P., laatstge- gere
J
noem,. e nótfmoen
Zaterdag.
op
afstanden.
",van H G L vo p - wlnt ™t 4—lklasse - Wecöa 04—Slotlioom 48 6-1—17; v.
- i I*l
De A.N.W.B. en de Z.H. Ijsbond deolon mede,
Gisteravona ls ln de S.V. Spangen als volgt
öli 32—56; P de Bel 40—J Verhaprima sportsmen dat as. Zaterdag een drie-merentocht wordt ge- gespoeld voor den huishoudeiyken winterwedJ' L Tlncs 40 J Verhaten 52 27—0.:.
E™
houden. Het lange traject zal 65 km„ het korstrljd onder leiding van den heer J. Moerkerks:
K-rr«~j enoern<len 7U n spelers van Feijenoord. laatstDe Canadeezcn hebben dit met de Nlcuw-Zeete 35 k m lang zijn. De start voor den grooten
H. Schipper I—O P. A. Donker, W. Bocser
4—V n Van Poninieraiiß Pommerans wint met lartders
gemeen, clat zij vele goede boksers hebtocht is tusschen 10 en 12 uur. De stnrt voor O—i H. Molendai. H. Boelhouwer O—l J. Ser.
ben Voortgebracht, In de nmatcurklasse wel to de kleine route tusschen 10
en 14.30. De tochten vais, J. F. v. Netten I—O C. Jongeneel, T, 01verstaan. Dit laatste bewijst, dot de pugilistick beginnen op de drie volgende meren: Brasen-.erdenhof I—n Hoogendoorn, W. Boone I—O W.
Vijfkamp Patingsvr.
in die landen in zeer broeden kring wordt be. meer (café Dc Boerte Rijnsaterwoude), Nieuw* Moret. \V.
Moret I—o H. J. Wiemer, M. A. v. d.
v| Jf*ainp van dê
Meljden 1/2—l/2 A de Bruyn; P. N. J. Nieuw*
h.v. Palingsvr werd voor de oefend. Het ls hierbij merkwaardig te vermel- koopsche plassen (café Van den Bosch te Nieuwcatlr d"
113
Helneman—B.
Amen
dat
oen
naar
wedstrijd
den,
.
verhouding
perv.
zeer
Bespeeld.
groot
Lanperaarsche
koop)
Tv
en
plassen (café Den Hoef straten I—o A Wiezer; Th. Thijssen o—l J.
u
«ItSlag luidt;
„rechts
vóór" bokst, te Ter Aar).
centage Nieuw.Zeelanders
Hoogendoorn. L. Reltsma I—o P. de Vries, F. A.
h,s.
1»rl.
gem. hetgeen
r,
Hand car.
men Lrt Engelsch sprekende landen als
Amcn
23
39
7.01
Een prestatiekaart wordt na beëindiging van Da men
U„.
175
175
M. G. Spijkers.
neineman
175
135
23
25
5.57
een „south-paw" (zuidpool) betltélt. Ook de den tocht uitgereikt.
ts hangpartlj.

Sterke invloeden

Gouden jubileum Rotterdamsche
Zwemclub.

'

'

—

*

VERKOUDHEID
BRONCHITIS

FAM E L

Zwemmen

,

HOEST

V. A. S.

Landau verliest van Schelfhout.

R. V. B. en K. V. O. R. staan
opnieuw stil.

1940

"

"

Voor de eerste klasse competitie van den Ned.
Dambond afd. Rotterdam werd de wedstrijd M.
en S.—CDA gespeeld. De gedetailleerde uitslag
luidt:
M. en S.—CDA.
1. A. v. Dommelen—AL Splunter
2—o
2. M. v. Noordenne —A. Foppen
2—O
3. F. Bergen—A. Geurtz
2—O
4. D. Teerds—J. J. v. Tol
o—2
Kogel—J.
6. A. J. de
Fok
2—o
6. E. Boxem —G. Bink
O—2
7. H. Tenwolde—J. Klomp
O—2
8. W. Schouten—C. Hesslng
O—2
9 A. Eenenaam—L. Glimmerveen
I—l
10. J. V. d. Keui*—A, Berghuis
2—o
Totaal
11—9
M. en S. was volledig. CDA had twee Invallers.
CDA is nu praótisch uitgesloten voor het kampioenschap. De strijd gaat nu nog tusschen Charlois en M. en S. Charlois heeft echter nog matir
één wedstrijd te spelen tegen ZDC. terwijl M.
en S. nog meer ontmoetingen heeft, terwijl bovendien de afgebroken partijen tegen Charlois
in het voordeel voor M. en S. beslist moeten worden.
Vlaardingen—Gouda.

In het clublokaal van de damvereenlglng „Het Westen" werd de wedstrijd Vlaardingen—Gouda _ge
speold voor de eerste klasse-competitie Vftn den iscd.
Dambond. De gedetailleerde uitslag luidt'
Ylaardingen—Gouda.
afgebr.
W. F. Verburg—A. A. de Jong
J. J. v, Leeuwen—P. v. d. Litide
2—o
W. H, Niestadt—J, Hoogendoorn
I—'l
afgebr.
A, M. Soeteman—J. Goudrlaan
2—o
G. O. PlncK—G. v. Antenne
2—o
P v. Veelen—N.O.G.
afgebr
L Soeteman—A. den Ouden
Vi. Noordhoek—H. de Jong
o—2
I—l
W. KwakkelsteUn —C. Bouter
I—l
W. iïleman—D. Zwaan
Gaardingen

met 9 spelers.

telde

De vermoedelijke
Vlaardingen.

twee

Totaal 9—5
invallers. Gouda speelde

einduitslag

wordt

12—8

voor

Kegelen

_

-

-

*

C.°Tom

Driemerentocht

LnS

—

""

a. s.

Ook Canada levert

i.

-

•

—

*

RONDGANG VAN ROTTERDAMSCHE
KEGELBOND.

Dc ontmoeting In De Heemraad werd gisteravond voortgezet me» het volgende resultaat:
WV I baan 1 IG2, baan II 160, totaal 322; VVV
II 163. 190. 353; VVV 111 121. 172. 293.
VOL I baan 1 191, baan II 213. totaal 404.
EVA I baan I 184, baan II 201, totaal 3S3j EVA
II 173, 169, 342; EVA 111 164. 174, 338; EVA IV 169,
IS6. 355.
DOK I baan I 172. bean II 222. totaal 344; DOK
II 169, 188. 357; DOK 111 171, IS9. 360.
Alle Neune I baan I 217, baan II 228 totaal 445;
Alle N'eune II 179. 175. 354; Alle Neune 111 167.
211, 375.

Wandelsport
ROND-ROTTERDAM MARSCH.

Wandelsportvereeniging
Rotterdamsche
zal. haar jaarlljkschen Rond-Rotterdam
marsch houden op Zaterdag en Zondag 18 en
19 Mei.
De

(R.W.V.),

VIERDE BLAD

4

DONDERDAG T 5 FEBRUARI

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

Deze week bijzondere lage
varkensvlees prijzen bij

STORTENBEEKER
Een

Hamlappen, extra mooi 47 c. pnd. Hamstakjes geheel moger 47 c. pnd. Hamrolladc in elk gewicht
47 c. pnd. Varkenskluiven enkel vlees 30 c. pnd. Volop vet bij Stortenbeeker, en goedkoop. Gedraaid
vet 25 c. pnd. Dikke Bladrcuzel 40 c. pnd. Rnndvet, extra dik 00 c. pnd. Stukjes vet 40 r. pnd. Biefstuk geheel panklaar 53 c. pnd. Runderhans, gepeld 50 c. pnd. Gehakt 22 c. pnd. Lamsborstlappcn
26 c. pnd. Lamschops en Lamskarbonade 31 c. pnd. Mooie magere Lamslappen zonder been 37 r.
pnd. Lamsbil 39 c. pnd. Kalfslappcn zonder been 31 c. pnd. Kalfsstukjcs 35 c. pnd. Voor de boterham bij Stortenbeeker. Reclame Ham 12 c. per ons. Gebraden Rosbief 14 c. per ons. Beste Ham 14 c.
per ons. Rnnderrookvlees 15 c. per ons. Ranwe Ham en Procureurspek 15 c. per ons. Kalfssinccrleverworst onze grot« reclame 25 c. heel pond.

STORTENBEEKER

194Q

goedkope, een goede Slagerij

LANGE WARANDE 108

WEST-KRUISKADE 48

-

Woont U buiten de stad, stuurt Uw bode.
14201

40STE HACO TREKKING.
3DE KLASSE, 16DE LIJST.

Jfc—k
A

TREKKING VAN DONDERDAG 15 FEBRUARI 1940.
HOOGE PREMIëN.
„

.

.

31.000
1500
1000
400
200
100
5
105
133
346
365

422
456
474
634
805
913
922
961
1000
1006
1132
1160
1421
1497
1543
1581
1591
/

12
14
40
55
60
68
100
118
120
150
181
223
239
242
246
310
323
325
389
395
396
468
497
510
519
522
564
577
605
606
667
685
810
838
861
870
895
912
916
935
966
988
989
999
1014
1058
1083
1095
1167
1179
1208
1219
1242
1288
1422
1433
1463
1488
1493
1608
1611
1615
1620
1634
1650
1660
1690

I

3275
4923
14847
5282 6107
3205 6484
3162 6005

6346 9352 14990 18317
6857 8281 10538 12281 13092 13206 13841
6052 6664 9140 14296 15118 17930
PREMIëN VAN f 7o.—.
1640 3609 5490 7164
8690 11172 13138 14924 17043
8859 11217 13232 15455 17095
1751 3776 5577 7181
2128 3800 5608 7257
8887 11229 13242 15528 17122
9080 11484 13374 15619 17152
2157 3882 5697 7395
2313 3912 5700 7409
9108 11596 13504 15666 17322
2375 3927 6069 7420
9119 11627 13505 15759 17368
9225 11641 13507 15794 17528
2479 4017 6083 7435
9461 11722 13576 15805 17625
2588 4186 6122 7496
2811 4204 6251 7620
9539 11794 13622 15862 18001
2869 4406 6407 7730
9580 11853 13672 16004 18034
9635 11864 13677 16134 18099
2900 4572 6466 7755
9877 11880 13792 16193 18345
2920 4636 6525 7795
2946 4647 6531 7802 10009 12400 13990 16327 18453
2947 4668 6586 7872 10139 12420 14043 16360 18475
3141 4672 6656 7962 10279 12453 14078 16459 18528
3178 4719 6672 7980 10385 12611 14108 16510 18643
3317 4747 6755 8062 10391 12636 14121 16554 18664
3419 4783 6821 8101 10577 12668 14143 16601 18736
3454 5069 6930 8327 10847 12724 14159 16735 18947
3472 5158 6967 8480 10981 12892 14735 16813 19179
3511 5304 6997 8581 11095 13002 14839 16819 19214
3537 5425 7038 8599 11140 13137 14874 17034 19247
GEEN PREMIëN.
1699 3700 5601 7611
9312 11457 13443 15745 17362
9330 11486 13489 15787 17369
1729 3793 5603 7681
1730 3812 5660 7684
9392 11537 13509 15894 17385
1743 3836 5673 7685
9413 11540 13545 15898 17419
1767 3845 5696 7710 9416 11631 13570 15899 17425
1814 3928 5733 7719
9450 11660 13579 15928 17438
1843 3937 5760 7741 9473 11667 13605 15984 17502
1866 3950 5809 7764
9477 11704 13618 15998 17505
9510 11729 13817 16019 17545
1948 3992 5850 7785
9519 11733 13823 16024 17548
1956 3998 5910 7828
9607 11740 13830 16026 17577
2068 4013 5921 7863
9652 11768 13833 16036 17589
2094 4014- 5947 7887
9664 11802 13858 16045 17627
2160 4022 6012 7888
2163 4047 6057 7900
9717 11830 13911 16059 17668
9757 11904 13921 16088 17737
2257 4104 6112 7912
9779 11960 14003 16091 17781
2266 4175 6118 7941
9813 11970 14019 16117 17795
2273 4182 6124 7946
2275 4243 6182 7961
9817 12017 14066 16128 17838
2302 4270 6184 7978
9827 12047 14151 16150 17892
9872 12053 14166 16171 17910
2307 4293 6248 7990
2442 4319 6260 8019 9918 12119 14167 16234 17941
9929 12146 14168 16264 17965
2452 4338 6276 8059
2506 4341 6393 8096
9932 12225 14235 16278 18012
9955 12264 14263 16283 18051
2527 4355 6436 8136
2534 4386 6459 8238 10071 12267 14267 16308 18071
2543 4467 6496 8245 10073 12272 14303 16352 18073
2563 4470 6522 8259 10120 12293 14305 16386 18100
2593 4487 6595 8277 10124 12311 14324 16414 18112
2655 4491 6606 8292 10186 12320 14373 16423 18114
2683 4581 6618 8308 10232 12346 14471 16448 18141
2737 4583 6619 8314 10273 12360 14487 16468 18145
2759 4618 6668 8343 10352 12380 14509 16482 18218
2774 4630 6675 8374 10373 12442 14638 16515 18237
2817 4742 6716 8380 10425 12461 14699 16552 18288
2903 4778 6772 8396 10478 12534 14728 16553 18307
2909 4780 6773 8464 10496 12548 14765 16613 18316
2918 4799 6818 8469 10503 12572 14781 16630 18346
2929 4861 6839 8519 10529 12601 1484 U 16635 18351
2959 4883 6858 8601 10562 12609 14881 16641 18364
2987 4915 6874 8634 10571 12642 14910 16650 18369
2997 4924 6890 8642 10590 12665 14957 16659 18455
3006 4979 6897 8646 10616 12701 14979 16670 18498
3011 5051 6938 8658 10669 12744 14981 1667y 18525
3024 ■ 5059 6955 8666 10707 12749 14988 16729 18542
3030 5062 6956 8689 10719 12784 15085 16802 18552
3033 5065 7022 8726 10761 12831 15144 16811 18571
3057 5070 7062 8760 10852 12869 15169 16817 18585
3117 5092 7102 8789 10880 12887 15172 16834 18602
3161 5125 7111 8826 10926 12906 15184 16840 18607
3167 5128 7151 8852 10958 12960 15187 16881 18660
3170 5174 7152 8860 11007 12973 15216 16952 18669
3232 5193 7214 8868 11019 13022 15217 16982 18679
3278 5233 7264 8899 11051 13044 15222 17009 18680
3338 5238 7318 8912 11063 13060 15277 17016 18684
3404 5252 7329 8938 11142 13082 15292 17024 18716
3421 5270 7355 8940 11144 13101 15303 17049 18783
3428 5294 7382 8950 11170 13133 15440 17050 18793
3439 5308 7384 9025 11171 13145 15460 17053 18834
3474 5373 7425 9063 11187 13185 15504 i7lol 18881
3498 5391 7442 9076 11206 13212 15517 17130 18882
3513 5405 7463 9107 11208 13246 15541 17137 18890
3526 5424 7464 9151 11267 13253 15559 17179 18901
3532 5441 7491 9176 11287 13293 15602 17190 18938
3573 5550 7497 9213 11375 13310 15607 17205 19033
3577 5558 7579 9248 11415 13366 15656 17246 19073
3578 5574 7598 9267 11426 13402 15706 17301 19101
3586 5582 7599 9282 11432 13409 15719 17329 19137
In de vorige lijst stond 3315, moet zijn 7315.
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13045

19319
19368
19381
19483
19511
19549
19739
19752
20031
20038
20145
20515
20613
20762
20858
20955
20995
20998

Moede Finsche verdedigers op de bloedigste
mijl op aarde zetten zich Woensdag weer
schrap tegen nieuwe aanvallen %an verscbe
Russische troepen aan het Summa-front, waar
dertien dagen van front- en flankaanvallcn den
Russen geen winst van beteekenis hebben gebracht. Ten koste vnn dertigduizend A veertigduizend dooden en gewonden hebben de Russen
een paar vooruitgesclio* en posities veroverd. Sommige daarvan verloren zij weer aan stille schimmen, die met linn mes, handgranaten en revolvers uit het niets np hon neervielen.
De punkko, het kleine mes dat door de Finnen
niet grootc behendigheid wordt gehanteerd, bewijst nu ook op de landengte evenals gedurende
twee -aaanden bij de ski-patrouilles in et noorden, een uitstekend en geluidloos wapen b;j de
tegenaanvallen tr zijn.
Er zijn eenige aanwijzingen, dat er een verslap
ping optreedt in hei Russisch offensief, dat tot doel
tien

'n Cacao
voor

GEBR

14144 6

N.V. NETAM, Galvanistraat
bekwame en halfwas
Draaiers, Plaaten Bankwerkers
vraagt

Aanmelden schriftelijk

of

L-

_...

fijnproevers!

»

bij den
14145 12

VERTEGENWOORDIGER

__

reeds enkele jaren als
zoodanig
werkz. Bezit Rljbew. A. Br. No. 982,
boekh. C. v. SCHUPPEN, Zoetermeer.
14205 7
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Cacao, met die be-

Op Graanknntoor gevraagd

aankomende Bediende

bekend met expeditie
Brieven met opgave
ris fr., No. 14207, Bur.

cacao van zeer bijzondere kwaliteit Een
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verlangd
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d. Blad.

NETTE

cacao,
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DROSTE

magazijnjr., v.g cv.
Zich aanmelden 's avonds 7- 8 u.

werk. Leeft.
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19316
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19656
19702
19735
19741
19758
19802
19828
19857
19858
19952
19991
19999
20014
20016
20027
20101
20109
20116
20140
20189
20243
20246
20248
20253
20279
20308
20344
20373
20374
20336
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20466
20468
20524
20583
20587
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20671
20808
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20862
20885
20898
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noodig

Campinchi. de Fransché

inillioen

grooter

een
wereld
mannen

Inwoners, dat tegen
vijand strijdt.

Ue

heeft.

naar

minister

van

zeewezen, heeft tijdens een radiorede belangwekkende cijfers over de kosten van
den oorlog ter zee meegedeeld.
Zoo berekende Campinchi,
dat een
vuuractie van het pantserschip Richelieu
gedurende enkele minuten, vertegenwoordigt: een granaat van 200 k g tegen
een duikboot, waarde GOOO frs ; een mijn
75.000 frs.; een torpedo 530.000 francs.
Om een duikboot te vernielen nad de
Sirocco negen granaten noodig.
die
samen 5-1.000 frs. kostten. Een minuut
vuren van den kruiser Foch kost 72.000
frs.. van den kruiser Marseillaise 351.000
frs, van de Dunkerque 1.200.000 frs., van
de Richelieu 2.164.000 frs.

189". In

Britten mogen

eenlge steunpunten hebben bezet, is men niet
van meening, dat dit belangrijke gevolgen zal
hebben. De Mannerheimlinle is nog steeds intact. De tanks van 70 ton, door de Russen in
den strijd gebracht, hadden aanvankelijk hun
psychologischen invloed op de Finnen, doch dezen waren weldra gerustgesteld, toen zij bemerkten, dat de pantsering dezer tanks niet tegen het vuur van hun tankafweergeschut be-stand was.
Intusschen brengen de Russen steeds nieuwe
ook maar
troepen in het vuur zonder zich
eenigszins om de verliezen te bekommeren. De
Kinnen bieden met buitengewone hardnekkigheld tegenstand. Over het ijs van het Ladoga-

Wat Fransche kruisers verschieten.

nieuwe lichtin11.1. de mannen,
verband hiermede merk!
men op. dat, hoewel dr Finsche verliezen gering
zijn in verhouding tot de verliezen vagi de Kussen. zij toch groot zijn voor een land van drie
hall

||

zyn Exemplaren van het ROTTERDAMSCH
NIEUWSBLAD verkrijgbaar by: B. G. ATEN,
Ncorddijk 44,

opgeroepen

maal

Breukbanden enz.

TE WORMERVEER

In (le Finsche hoofdstad zijn
gen onder de wapenen geroepen,

een

Gnnimiwaren
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moet daarom niet vergeten, dat Finland

gegeven, dat de Russen aan het Karclische front

Telefoon 56731.

Drieënveertigjarigen

zestig

Heelt toe

R'DA.M
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=

meer en de Finsche Golf hebben de Russen een
reeks nieuwe aanvallen gedaan, doch zij werden
door het vuur der kustbatterijen teruggedreven.

in
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—BELEGGING—. KASPER HIDDINK

ons. Nadat de Russen zich hadden ingegraven,
hebben wij terstond patrouille na patrouille uitgezonden om hun verbindingen af te snijden. Ofschoon onlangs eenige versterking k aangekomen,
werd de Russische divisie in haar geheel geïsoleerd. De strijd duurt reeds twe weken en Ik kan
den afloop ervan niet voorspellen, doch tenslotte
zullen de verbindingen der Russen worden afgesneden als zy geen krachtige versterkingen ont-

het

.

.

Finsche tegenaanvallen

te loopen, in de
land tracht op te rukken, geva
pan te worden gehakt, en wel in den sccto: van
Kuhmo, ongeveer 100 k ni. ten zuiden van Snoraussalml.
De commandant der Finsche troepen verklaarde
tegenover den Reuter-correspondent: Te Kuhmo
staat nauwelijks meer dan een divisie tegenover

iets bijzonders
Oude Jenever in kwaliteit
gelijk veel duurdere merken
Kruidenbitter
Echte Vermouth,
100% Italiaansch
Punch van Rhum

Blad.

.

.

Reclame cognac,

de straat, met volledig prima peninclusief vuur. licht, bcwasslng enz. Br. met opgaaf van prijs
No. A 1120, Hulpbur. N. Binnenweg
No. 284b.
14245 11

sion,

.

.
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ZIT en SLAAPKAMER
aan

.
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J

bezit

.

.
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Heer op leeftijd, alleenstaand, in 't
van eigen meubelen, zoekt per
1 Maart In Benedenhuis op goeden
stand, liefst in 't Westen.

.

den drie en twintigsten Februari tot Viipuri
te zijn doorgebroken. Misschien dat de vijandelijke aanvallen, die bijna twee weken voortduurden. thans afloopen Uit Flnsche bronnen wordt
vernomen dat ruw geschat veertigduizend slachtoffers zijn gevallen en dat driehonderd tanks en
dozijnen vliegtuigen werden veroverd of vernield;
anderhalf millioen granaten zouden zijn verbruikt.
Niemand is echter zoo optimistisch den Summaslag als geeindigd te beschojwen. Misschler. zullen de eerstkomende Jagen daaromtrent uitkomst
brengen. Doch zelfs do enorme ammunltievoorraden, die de Russen ln de week, voorafgaande
aan den tweeden Februari, voorbereidden, moeten
wel bijna zijn uitgeput.

Wederom schijnt een Russische di-isie, de 15ste
divisie, die dwars door liet smalste deel va- Fin-

Hebt gij Griep
of kou?

magazijn- en fletswerk. Leeft.
16 jr. Aanm.: Beljerlandschelnnn
118.
14257 6

had,

bombardeerd.

een nette

.
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Van officicele zijde I 9 Woensdag medegedeeld,
de Finnen aan het fron:
d Karelische
landengte geslaagde tegenaanvallen hebben gedaan. I'e gevechten waren buitengewoon bloedig.
De Russen hebben de Maniierhe'nilinie hevig ge-
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28
18
22
12
pakken pudding n. keuze
flessen bessensap, 1e soort J&S 28
pakken soepen eik v. 6 borden
18
flacons prima aroma
-30" 24
pond patentbloem, extra
17
pakken Franse vermicelli .20" 21
pond gort, extra
.28* 22
33: 25
pond fleurvijgen
55
blikken perziken
prima ontbijtkoeken
-22" 20
Jéfa 50
potten pindakaas, grof
-20" 15
ons vanilletoffees
15
ons amandelspeculaas
..22" 18
ons bitterkoekjes
**
ons balletjes n. keuze
12
J-3" 11
ons ballon-biskwie
pakken soepgroente
.20" '1 5
48
s P erc' e bonen, dubbele
blikken pronksnijbonen -&0" 46
p. grove capucijners (op bon) .40' 36
36
blikken leverpastei.
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beker, blad oƒ bordje.
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Met puukko's en revolvers
handhaven de Finnen zich
Bij Kuhmo is een
Russische divisie
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Finland

Officieel is medegedeeld, dat de Britsche regeering aan Britsche onderdanen vergunning
heeft gegeven, dienst te nemen bij de Finsche
strijdkrachten. Het te Londen gevestigde recruteeringsbureau mag zich met de werving bezig
houden. Recfls 2000 Engelschen hebben zich opgegeven. Veel vrijwilligers zijn ervaren skiloopers: onder hen bevinden zich ook oud-officieren. die als particulieren naar Finland gaan. Er
zijn onder de vrijwilligers jonge mannen, die
door den leeftijdsgrens van tfeven en twintig
jaar geen dienst kunnen nemen in het Engelsche leger en ouderen. lemand van acht en zestig jaar schreef zelfs, dat hij nog gaarne dienst
zou willen nemen.
De Britsche pers keurt het rcgeerlngsbcsluit
ten aanzien van dc Britsche vrijwilligers voor
Finland eenstemmig goed. Zij betoogt, dat het
besluit in overeenstemming met de belofte aan
den Volkenbond en niet de Haagschc conventie
is. Men merkt op, dat Rusland Finland niet den
oorlog verklaard heeft en herinnert aan de rol,
die de Russen in den Spannschen burgeroorlog
gespeeld hekben.

MISLUKTE AANVAL TEN
WESTEN VAN DE SAAR.
Het f'ransche legTbericht van Woensdagavond
luidt:
J
Een aanval van den vijand ten westen van ,se
Saar is mislukt. Een Duitsch koopvaardijschip
buitgemaakt en naar een Fransche haven
bracht.
REEDS 24 DUITSCHE VLIEGERS IN

DENEMARKEN

GEÏNTERNEERD.

e
Vier Dultsche vliegers, die eenigen tijd g
den een noodlanding hebben gedaan op
zijn Woensdag
Deensche Faroer-eilanden.
aa
een regeeringsschip in een Deensche haven
gekomen. Heeds 24 vliegers hebben op
gebied noodlandingen gemaakt. Zij zullen in
kamp geïnterneerd worden.
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De ondergang van de Burgerdijk.
Vervolg

van

Op de vraag of er kanonnen van de duikboot
op de Burgerdijk gericht
waren, antwoordde
Kapitein Scriwanek ontkennend. Wel stonden
er menschen aan dek.

Aan boord

van

de duikboot

Aangezien de heer Dlj k naar de duikboot is
gevaren, lag het voor de hand, dat hij nu de
verklaringen voortzette. Hij deelde mede, dat hij
de scheepspapieren, te weten de manifesten, de
connossementen. den zeebrief. den meetbrief en
bijbehoorende stukken, in de slogp had meegenomen. De stukken waren in een enveloppe ver.
pakt Het journaal was er niet bij. wel het stuwplan.
Aan bakboordzijde is de heer Dijk
de duikboot genaderd. Dat was heel moeilijk, want er
was veel deining. Een van de opvarenden van
de duikboot heesch hem naar boven. De vier
matrozen bleven in de sloep achter. In den comniandotorcn stond de commandant van de duikboot den heer Dijk af te wachten.
Ik stelde me voor in het Duitsch
de geheele conversatie werd trouwens in deze taal
gevoerd
ik ben Dijk, de eerste officier van
de Burgerdijk.
De commandant antwoordde
hierop, terwijl
hij mij een hand gaf:
Ik zal mijn naam maar niet noemen, dat is
beier van niet.
De heer Dijk schatte den leeftijd van den
commandant tusschen de 23 en 25 jaar. De duikbootkapitein was m burgerkleeding, zooals trouwens alle overige opvarenden van de duikboot,
die de heer Dijk gezien heeft. Alleen één hundroeg, had
ner, iemand die een blauwen bril
een zomersche marinepet op. maar de badge op
die pet was erg vuil en de heer Dijk kon niet
goed zien vyat dit teeken voorstelde.
De duikboot was donkergrijs, tegen zwart af,
maar nogal verveloos.
Op den commando toren stond „X 2". Eén van
de matrozen, die in de sloep was gebleven, zag
nog. dat op den commandotoren een blazende
zwarte kater met opgezetten rug was afgebeeld,
maar de heer Dijk heeft dit zelf niet gezien. De
duikboot zou naar zijn meening nog geen 150
zijn geweest. Kapitein Scriwanek
voet lang
Echatte 120 voet.
Nadat de heer Dijk zich aan den duikbootcommandant had voorgesteld, overhandigde hij hem
de scheepspapieren. Bii het overhandigen zeide
de heer Dijk, dat de Burgerdijk van New York
naar Rotterdam voer.
De eerste vraag van den commandant luidde
n.l". Waar komt u vandaan en waarheen gaat
u?" De tweede vraag luidde „Wat voor lading
hebt u aan boord".
Daarop antwoordde de heer Dijk: „Tarwe, so.
jaboonen. lijnkoeken, meel. leege vaten en eenig
stukgoed, geadresseerd aan de Ncderlandsche
regeeung en Nederlandsche firma's."
—

—

—

—

Toen do lieer Dijk op do papieren wees, zeide
Papieren interesseede duikbootconimandant:
rrn mij niet.
Kijkt u er maar
De lieer Dijk antwoordde:
ln. dan zult u zien dat alles voor de Nederlandsclie rrgecring en Nederlandsche firma's is.
Daarop antwoordde de kapitein:
Papieren
lnteresseeren mij niet, daar kunt u alles wel inzetten wat ii went-elielijk acht.
Op dit moment had de kapitein van de duikboot de enveloppe niet de papieren nog in de
hand. De heer Dijk haalde er het stuwplan uit,
rolde dit uit, hield het den commandant voor en
zeide:
Kijkt u dan het stuwplan na. De conimnndnnt.zoo zeide de heer Dijk.keek er niet een
ong
half
in en zeide;
Wat heteekent empty
barrels? De heer Dijk vertaalde „I.eere Frisser",
v.narop de commandant opmerkte:
Wat doet u
niet leege vaten in Holland?
De lieer Dijk antwoordde:
Dat weet ik niet.
IK weet alleen, dat die leege vaten voor Nederland'che firma's bestemd zijn.
De kapitein ging hier toen niet verder op In
en hij gaf de papieren over aan é(n der opvarenden, die het hoofd uit het mangat stak, dat
zich voor den eommandotoren Ijevond en de
papieren gingen door het mangat naar beneden.
Ik heb ze niet meer terug gezien, zeide de
heer Dijk.
Even staarde de commandant voor zich uit
en toen zeide hij letterlijk: Es tut inir leid, dass
ich Sle ver.senken muss.
—

—

—

—

—

—

—

—

;;

Nauwelijks had hij deze woorden gesproken,

of iemand riep van beneden door het openstaande mangat naar boven, dat de meter uitsloeg
Wat voor een meter die man bedoelde, weet
tie heer Dijk, die wel door het mangat eenige
machines beneden kon zien, niet te zeggen.

Drie redenen
Toen

de eerste officier van de Burgerdijk den

achtergebleven. Toen allen geteld waren en
bleek, dat men compleet was. is afgestoken.
Kapitein Scriwanek. die nu weer het woord nam.
vertelde, dat in elke sloep minstens twee zaklande voorpagi7ia.
taarns waren, die goede diensten bewezen, want
het was, zooals hij het uitdrukte, aarde-donker.
commandant vroeg, waarom hij hot schip wilde Het weer was ruw, koud, regenachtig en mistig,
torpedceren, gaf de Duitscher hiervoor drie reen nu en dan kwam buiswater over. Kapitein Scridenen op:
wanek is nog naar de duikboot gevaren en heeft
In do eerste plaats zou d< Bulderdijk gezigzagd de boot aangeroepen, maar hij kreeg geen antwoord. De duikboot was toen vlak bij de Burgerhebbon, in de tweede plaats had de duikbootcom.
dijk en had toegezien op het strijken van de sloeniuudant de overtuigins. dat de Ilurgenlijk op pen. Om IS uur 20 voeren de sloepen weg en een
kwartier
later om 18 uur 35 werd de torpedo afweg v\as naar een lingelscbe haven en in de der.
gevuurd.
de plaats zou de marconist hebben geseind.
De eerste reden van de torpedvering weerlegde
torpedo
de heer Dijk, door te zeggen, dal de Burgerdijk
Een (lnffc knal weerklonk. Plotseling gingen
niet gezigzagd had, maar van koers was veranderd, omdat het schip te dicht onder den wal alle lichten aan boord Tan de Burgerdijk nit en
zat. D.' commandant reageeide op deze opmereen stoomfluit begon vreeselijk te blazen. Met traking niet.
nen in de oogen zagen kapitein Scriwanek en zijn
Wal blijft cr nu over voor neutrale schepen,
mannen liet schip, waar ze zoo trotsch op waren,
aldus de heer Dijk.
langzaam zinken.
U gaat toch 111 ieder geval naar de Downs,
repliceerde de Duitsciier.
Lang konden de sloepen niet op de plek blijWij gaan ven, daai- reeds spoedig groote hoeveelheden olie
Hieri'p antwoordde de heer Dijk:
niet naar een comrólehaven, tenzij wij gedwonkwamen bovendrijven. Het was te gevaarlijk om
gen worden. Als wij worden aangehouden door langer daar te -ertoeven. Bemanning en passaeen marinevaartuig, dat ons last geeft naar een giers droegen hun lot gelaten. Van een paniek was
contrólehaven op te stoomen. hebben wij daarin het geheel geen sprake. De sloepen zijn elkaar
aan te voldoen. Wanneer het eeli Frar.sch mari. toen genaderd en met touwen aan elkaar gebonnevaartuig is. zullen wij opstoomen naar een den.
Nadat de torpedo was afgevuurd, zag de kapiFransche haven. Wanneer een L'uitsch marinevaartuig ons dat beveelt, zullen wij een Duitsche tein van de Burgerdijk een zoeklicht. Hij dacht,
vaar.
dat
er een schip aankwam, maar het bleek het
Er.gelsch
haven :andoen en wanneer een
licht van de duikboot te zijn. die de getroffen
tuig ons zulk een bevel geeft, zullen wij opstooBurgerdijk
bescheen.
Engclsche
naar
een
haven.
men
U gaat
Toen herhaalde de commandant:
toch... in elk geval naar de Downs.
In vertwijfeling, aldus de heer Dijk, riep ik
uit Wat moeten we dan doen ?
Nu,
Waarop de Duitscher letterlijk zeide:
dan gaat u maar om den Noord.
Ook het derde argument van den duikbootcommandant, n.l. dat de Burgerdijk door radioseinen
haar positie aan Landsend zou hebben opgegeven,
bestreed de heer Dijk met kracht Hij verklaarde,
dat de kapitein van de Burgerdijk onmiddellijk
na het stopsein van de duikboot den marconist
ten strengste had verboden seinen te geven.
De heer Dijk zeide. dat d- toon, waarop dit onderhoud gevoerd werd, zeer correct was.
zijn dikwijls het gevolg van
Eg g
Na de weerlegging van het derde argument voor
g§
kouvatten. Goed zweeten en
de torpedeering. schreeuwde de commandant van
"AKKERTJES" nemen, helptU
de duikboot door het mangat dat er een lanceeraltijd snel, goed en zekerl
j|9
klaargemaakt.
Dijk
buis moest worden
De heer
Door hun bijzondere samenwist niet meer of dit aan bakboord of stuurboord
Rë|
P;.iH
stelling bevorderen immers
moest gebeuren.
"AKKERTJES" niet alleen het
Hij begreep, zoo zeide hij. na dit bevel, dat hel
transpireeren, maar verwijbesluit van de torpedeering onherroepelijk was.
deren tevens de stoffen, die
Vx»
De commandant gaf den heer Dijk nog de vol
de aandoening veroorzaken.
gende orders:
Zij werken direct pijnstillend.
Tfl
„l" krijst een hall uur om liet schip te verlaten
elk "AKKERTJE" staat 't
//ÏV\\ Op
en als u aan boord van de Burgerdijk bent, moet
vla£'/// AKKER-merk: Uw garantie!
u den kapitein niededcelcn, dat hij vijf minuten
Let U daarop vooral en laat
voor het verlaten van zijn schip liet lichtsein
U toch géén waardelooze namaak of imitaties aanpraten.
„Holland" moet dooven. Als dit gebeurd is, mag de
„Collision
ship
sinking
position
marconist seinen
fifteen miles soutli of Bishop".

De

—

—

—

—
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—

—
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Voordat de heer Dijk van boord ging vroeg hij
den kapitein of hij de scheepspapieren terug
mocht ontvangen. Hierop werd hem geen antwoord gegeven. Na een minuut of vijf was hij
terug op de Burgerdijk en intusschen was de duikboot achterom naar stuurboord gegaan.

Seinen
Terwijl stuurman Dijk zich aan boord van de
duikboot bevond, seinde deze een drievlaggensein.
n.l. het sein „railing". Kapitein Scriwanek zeide.
dat hij van dit sein niets begreep. Hij seinde terug
met vlaggen; „Begrijp u niet". Door schreeuwen
werd hem van de duikboot af beduid, dat sein
weer neer te halen.
iSen minuut of tien later gaf de duikboot een
drievlaggensein, n.l. de teekens voor
nieuw
„alarm", waarop kapitein Scriwanek ten tweede
male het sein „Begrijp u niet" liet teruggeven.

In de sloepen
Toen dè sloep met den eersten officier van d«
Burgerdijk en de vier matrozen langszij kwam,
schreeuwde kapitein Scriwanek: „Is het allrighr,
Dijk?".
De heer Dijk riep terug: ~Aile hens in de booten". Hijzelf is aan boord gegaan en de vier matrozen zijn in de sloep achtergebleven. De heer
Dijk gunde zich alleen den lijd om het journaal
de monsterboekjes en de paspoorten van de bemanning uit zijn hut mee te nemen. Twee van de
overige sloepen werden gestreken en de passagiers en de bemanning namen in de drie sloepen
een stuurboord- en twee bakboordsloepen
plaats. Alles verliep vlug en ordelijk.
De passagiers en de bemanning moesten alle«
achterlaten. Alleen hun jassen konden zij meenemen. De 48 menschen, die aan boord waren, ver
deelden zich over de drie sloepen volgens de sloe
penrol. De kapitein nam plaats in de tweede sloep,
de eerste officier kreeg het bevel over de eerste
sloep en de vierde stuurman over de derde. l)e
heer Dijk heeft tenslotte het lichtsein aan boord
uitgedaan en een ronde door het gehcele schip ge
maakt om te zien of er nog menschen waren
—

—

UIT HET INTERNEERINGSKAMP ONTSLAGEN.

AKKERTJES

Sloepen uitgerust mft
de nieuwe kapconstructie, die tegen overkomend u-ater beschermt
De bovenste foto laat
dc kap zien als deze geheel is opgezet. Deze
handeling kan in enkele
gebeuren.
seconden
Door gaten steken de
roeiriemen naar buiten.
De foto rechts geeft een
beeld tijdens het opklap
pen van de kap, die uit
twee gedeelten bestaat.

Het wreede buiswater bedwongen.
Met?.' nog dan in normale tijden zijn onze zeelieden blootgesteld aan gevaren. Hoevelen waren
in de afgelcopen oorlogsmaanden niet gedwongen
hun schip te verlaten als in volle zee mijn of
torpedo vernielend werk verrichtte. Hoeveel ontberingen zijn niet in de open sloepen geleden

plaats van het woord „fifteen", het woord „six"
te hebben geseind.
Nu wil het toeval, dat het Engelsche radiostation te Landsend dit verkeerd geseinde telegram ook nog eens verkeerd heeft opgevangen.
Men heeft nl. dit laatste telegram van de Burgerdijk ontvangen, als de opgaven van de positie op
„Sixty miles south of Bishop".

Passagiers vertellen

tegen pijnen, hoofdpijn, koorts, kou.
Doos: 13 stuks 12 stuivers; 2 stuks 2 stuivers.

De heer Blommers vertelde, dat hij le
duikboot heel goed heeft gezien. Met een kijker
Recl. 141ÜÏ 49
heeft hij ook het merkteeken „X 2" onderscheiden en hij heeft met zijn fototoestel een opname
van de boot gemaakt. Het fototoestel is echter
verloren gegaan, evenals zijn overige bezittingen. met uitzondering van een schrijfmachine.
In de sloepen waren natuurlijk levensmiddeHij bevestigde de mededeelingen van den kapilen voorradig. Zoo had men, behalve de scheepstein en den eersten officier, dat alles rustig en
beschuit, die altijd 4n de sloepen aanwezig is,
ordelijk «as verloopen. Van zeeziekte in de sloep
nog corned beaf. jenever en eenige witte broohad hij in het geheel geen last gehad Trouwens,
den medegenomen. In de voorste sloep werd het
de stemming was vrij goed te noemen. Zoo herinzeil opgezet en koers gezet in de richting van het nerde hij zich bijvoorbeeld, dat. toen er vuurpikdonker
geland. Het was
en er was in het
pijlen
werden afgeschoten, een van de matrozen
heel geen zicht. De wind was Zuid-Zuid Oost, dat droogjes had opgemerkt: „Jongens, het lijkt wel
was vrij gunstig. Later Is de wind gaan liggen en
Koninginnedag".
Natuurlijk was hij buitengegemaakt
toen kwam de zee, die nogal wat zieken
verheugd, dat de Edam de sloepen had ophad, wat tot bedaren. Men voelde zich koud en woon
gemerkt.
rillerig, hetgeen niet te verwonderen was, aanvoor
De 77-jarige heer Van den
gezien er lamelijk wat water binnen kwam. Af
wiens gedrag allen, naar zij ons verklaarden,
en toe werd een vuurpijl afgeschoten en ook met
hun petje afnamen, sprak heel rustig over de
Bengaalsch vuur trachtte men de aandacht op avonturen,
die hij beleefd had. Zijn vitaliteit
zich te vestigen.
bleek in het geheel niet onder dit avontuur geDes avonds oni elf uur werd het vuur leden te hebben. Ook hij was alles kwijt, wat hij
medegenomen had, maar de heer Van den
van Bishop Rock zichtbaar. Dat vuur hebBosch treurde er in het geheel niet om.
ben de sloepen recht vooruit schonden, zoo
~)c tweede officier, de heer W. van Beers, en
goed en zoo kwaad als dat ging. Behalve niet het
de assistent-machinist, C. de Neef, hebben beizeil bewogen de sloepen zich voort met behulp den eveneens den ramp met de Binnendijk medegemaakt, dat op S October op een mijn is gevan roeiriemen en pagaaien.
loopen. De derde officier, de heer J. Reedijk, was
Voor een komisch intermezzo zorgde de vierde
aan boord van de Spaarndam, het .weede schip
stuurman, die van zijn hebben en houden alleen
van de Holland-Amerika-Lijn, dat op een mijn
zijn portable-radiotoestel had meegenomen en af was geloopen, n.l. 27 November j.l.
en toe een nummertje gaf.
Pas om halfdrie vannacht kwam de Boskoop
De moed leefde op, toen de dag aanbrak. De aan loods 5 van de Surinamekade te Amsterdam
kapitein schatte, dat men toen nog tien mijl van aan. Het ijs belemmerde de vaart van IJmuiden
Bishop Rock verwijderd was. Om zeven uur in naar Amsterdam en twee sleepbootjes konden
den ochtend was die afstand lot twee mijl ver- slechts langzaam de Boskoop huiswaarts loodsen
minderd, maar tot schrik van kapitein Scriwanek
bleken de sloepen nogal ver om den Noord-west
gedreven te zijn en de kapitein vreesde ervoor,
dat de sloepen terecht zouden komen in de hevige branding, die daar dicht bij de kust stond.
-

-

Zeilen

DE NESTOR ONZER

reddring opdaagde. Een sloep is geen
jacht. Het is een boot met groot drijfvermaar het is en blijft een laatste redmiddel. Er behoeft weinig zee te staan om het
verblijf erin hoogst onaangenaam te maken.
Men dènke aan de ontberingen, die de vijf geredden van de Sliedrecht hebben moeten doorstaan. een
week lang in een open sloep bij
stormweer, nat en verkleumd. Het devies was
toen: „Hoozen of verdrinken".
En nog vanmorgen verklaarde de gezagvoerder
van de Burgeixlijk, dat de veertien uur, die zij
Zaterdag j.l. in de sloepen hebben doorgebracht,
'verre van aangenaam waren. Men had veel last
van he. overkomende buiswater.
Hieraan tegemoet te komen, beoogt de vinding
van den heer 11. Lueardie oud-gezagvoerder ter
koopvaardij, welke op het oogenblik in uitvoering is bij de N.V. Scheepsreparatiebednjf „Delfshaven" op den Waaldijk.
De heer Lueardie heeft een soort kap over de
sloep ontworpen, een afdak, waaronder schip
breukelingen
beveiligd zijn tegen het ongerief
van buiswater, regen of hagel.
.Maar daarbij moest rekening worden gehou.
den met verscheidene factoren. De kap moest
vast in de sloep zitten, zoodat zij nooit vergeten
kan worden. Zij mocht slechts weinig plaats ir»
nemen,
niet in den weg zitten en snel worden
opgezet. Zij mocht ook niet de navigatie in den
weg staan. Er moest dus kunnen worden ge.
roeid en gezeild met opgezette kap.
Aan al deze voorwaarden voldoet deze vinding Een geraamte, bestaande uit sterke holle
buizen,
werd geconstrueerd. Daaraan werd de
kap, bestaande uit sterk, maar vooraf gekrompen presenningdoek bevestigd. In neergeslagen
toestand ligt de kap op de doften. Niemand
heeft er last van. Men kan er zelfs op zitten. In
enkele seconden kunnen
de twee kaphelften
worden dichtgeklapt. ledereen in de sloep zit
dan beschermd voor overkomend water, uitgezonderd de man aan het roer. die moet uitkijken. Door openingen, die afgesloten kunnen
worden, kunnen de riemen wordeir gestoken.
Ook voor den mast levert deze kap niet het minste bezwaar op. Voor in de sloep is een gemakkelijk
wegneembare
buiskap
geconstrueerd.
Men kan dus voor anker gaan of voor een drijfanker gaan liggen.
De kap legt het zeilen niet het minste bezwaar in den weg. Dij slecht weer zal men allijd gereefd zeilen. Het zeil staat dan boven de
kap. Bij goed weer kan men de kap geheel neerlaten of slechts het gedeelte te loevert opzetten,
zoodat het overkomende buiswater daar wordt
opgevangen. Men zit dan uit den wind en het
zeil, dat aan lij van de sloep zit, ondervindt niet
den minsten hinder. Met latten is deze kap
langs de boorden vastgeschroefd.
Deze wel zeer practische vinding van den heer
Lueardie heeft groote belangstelling in reederskringen gelrokken en een viertal Rotterdamsche
reederijen heeft bij de werf deze kapconstructie
besteld om de sloepen ermee uit te rusten.
voordat

luxe

mogen,

BOUWMEESTERS 80 JAAR.

Gered
Met man en macht is men toen gaan roeien.
Xederlandsche vlaggen werden in de masten geheschen en tot vreugde van de schipbreukelingen werd om halfacht ver aan de kim een schip
zichtbaar, waarboven een vliegmachine cirkelde.
Men is toen met Bengaalsch vuur. aan latten bevestigd. gaan zwaaien. Later bleek, dat het schip
niet het vuur maar wel de rookkolommen heeft
gezien, die de fakkels ontwikkelden, wanneer de
afgebrande einden in het water werden gegooid.
Om acht uur veranderde het schip, ver aan den
kim, zijn koers en voer het op de sloepen aan.
Zondagochtend om 8 uur 20 was het de sloepen
genaderd en konden do schipbreukelingen, die
gedurende veertien uur op zee hadden rondgezwalkt. zich als gerea beschouwen.
Het was echter niet eenvoudig om aan boord
wam deze was het. die de schipvan de Edam
te komen, ombreukelingen
had opgemerkt
dat er een hooge zee stond. Eenige malen vreesde kapitein Scriwanek. dat de sloepen tegen het
groote schip te pletter zouden slaan. Gelukkig
liep alles goed af en konden allen langs een touw
ladder aan boord van de Edam klimmen. Sommigen werden bij deze klimpartij geholpen door
een lijn, waardoor zij als het ware aan boord
werden geheschen. De ontvangst van de schipbreukelingen was buitengewoon gul. Al was de
plaatsruimte gering, want het schip was geheel
volgeboekt, toch waren spoedig bedden, canapé's
en stoelen vrij voor de danig beproefde passagiers en bemanning van de burgerdijk.
—

—

Het telegram

vannacht omstreeks één uur arriveerde aan
station D.P. een extra trein, waarmede een
van 253 Britsch-lndisehe zeelieden
Boelschap
(I-oskaren), die in Duitsehland ecnigen tijd geVangen hadden gezeten, uit Oldenzaal, aankwam.
I{e grootste
deel van de Britseh-Indiers werd
onder toezicht van enkele ambtenaren van den
emdclingendienst
naar de Jobshaven gevracht, waar zij aan boord van de Batavier 5
<

gingen, welk schip enkele uren later naar Engeland vertrok. 78 ilan zijn per trein naar Antwerpen gebracht, waar zij zich eveneens naar
Engeland zullen inschepen, terwijl 68 personen
een onderdak hebben gevonden in hotel Elim.
Zij zullen met de volgende scheepsgelegenheid
naar Groot Brittannië worden vei-vocrd. Een
groep van deze ma/men op station D.P.

Tallooze handen licefl architect J. Verheul
De kapitein van de Burgerdijk zeide. dal de Dzn.
tachtigstin verjaardag
gisteren op zijn
positie, die de marconist op last van den duik- moeten schudden. talrijke bloemstukken, telebootencommandant
geseind had. ,(15 mijl ten grammen en brieven stroomden bij hem binnen.
Zuiden van Bishop Rock), wel als juist te be- Dc burgemeester mr. P. J. Oud kwam den jarige
schouwen is.
persoonlijk geluk uienschen; op de foto ziet men
Toen men goed en wel in de booten was, heeft links den
gemeentesecretaris mr. M. Smeding.
de heer Scriwanek den marconist gevraagd, of
Op de zeer druk bezochte receptie verschenen
hij het telegram goed verstuurd had. en toen bovendien o.a. de netliouders, de burgemeester
bleek, dat de marconist zich, vermoedelijk door van
Zaandam mr. J. in 't Veld, de directeur van
zenuwachtigheid, vergist had. Hij bleek nl. in het Museum Boymaiis
dr. D. Hannema, de ge-

meente-archivaris mr. 11. C. Hasewinkel l/i de
oud-gemccnte-archivarts dr. E. Wiersum. de hoogleeraren prof. .dr. Z. IV'. Sneller, prof. 11'. E.
lioernian, prof. mr. J. .4. Eigeman, mr. Abr. van
der Hoeven, de lieer W. van der Vorm. de architect U. M. Bilderbcek, voorzitter van den Bond
van Xed. Architecten, en de oud-wethouder en
Gemeenteraadslid mr. .1. de Jong. De heer Jos.
Holthaus zorgde ter receptie voor een vroolijke
noot door een op den jarige vervaardigd lied te
zingen.
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LAATSTE BERICHTEN

Amerikaansche problematiek.

Bulgaarsche regeering
afgetreden.
l)e

Bulgaarsche
regeering is afgetreden. Koning Boris heeft het
ontslag aanvaard.
SOFIA, 15 Februari.

(Reuter).

correspondent schrijft:
Uit de verte gezien vormen de Yereenigde Staten een nevelvlek. De diepste en breedste theoretische kennis omtrent Amerika maakt diennevelvlek niet helderder. Dit gaat men pas begrijpen wanneer men. dit reusachtige land met
problematiek met eigen oogen
zijn enorme
gaat zien. Men moet niet denken, dat dan die
nevelvlek een helder stenen- (en strepen)-beel<l
hoe
wordt. Maar men gnat dan pas inzien,
„moeilijk" Amerika is. In leder opzicht. Zoowel
in zijn zichtbare verschijnselen als in zijn men-

DUITSCH LEGERBERICHT.

58.000 Registerton tot zinken
gebracht.

BERLIJN. 15 Februari. (D.N.Ü.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: door activiteit van verkenners In het grensgebied ten zuiden
van Saarbrücken werden verscheiden krijgsgevangenen gemaakt.
De veertiende Februari was voor de Duitsche
oorlogsvoering ter zee. in het bijzonder voor de
Duitsche duikbooten, bijzonder succesrijk. 0;>
dien dag alleen werd voor 55.000 bruto register
ton scheepsruimte tot zinken gebracht.

—

taliteit.

Hij

DE EXETER WEER THUIS.

—

—

nietiging der Graf Spee tengevolge heeft gehad,
kwam Donderdagmorgen kort na tien uur te
Plymouth aan. De kruiser, die nogal gehavend
uit den strijd is gekomen, is door een groote
menigte op de kade zeer enthousiast begroet.
Churchill was bij de aankomst tegenwoordig.

TIJDELIJK WAT ZACHTER.
Geen aanhoudende dooi.
die gister-

morgen eindigden met een sterke temperatuur-

Nog
—

I

I

Om boven deze verwarring uit te kunnen
stijgen, om te leoren begrijpen wat er gebeurt,
om te leeren zien wat zich voltrekt en wat zich
zal gaan voltrekken, zijn de statistische beelden
en cijfers en grafieken uitgevonden. Die hebben
veel diensten bewezen en die zullen nog veel
diensten bewijzen. Maar ongelukkigerwijze zijn
deze statistische gegevens niet alleen talrijk
doch ook tendentieus geworden. Talleyrand
noemde de statistiek: 't kunstje van cijfers (r.aar
ieders believen) groepeeren. In Amerika krijgt
Talleyrand, moer dan in welk ander democratisch land ook. gelijk. In Amerika „bewijst"
iedereen alles met cijfers, die elkaar over en
weer „dooden". Deze cijfcrs en deze veldslagen
der statistiek vormen een onderdeel in het geweldige tafereel der propaganda. Propaganda ls
het monster,- dat alles in Amerika uverheerscht.
Deze propaganda uit zich overal: in de politiek,
zelfs in
den godsin zaken, in idealen.
dienst.
Zij maakt een teugelloos gebruik van alle door
haar gecreëerde en haar ten dienste staande

seker alleen engeltjes fan kindere, ken 'k wel
sien.
'k Hep geenins kindere, mensch, bijt de ander te-ug.
So, nou, je ken se nog krljge, verzekert Nicootjes moeder hem.
De man begint te grinniken.
Ikke? 's Uitgeslote, 'k sou de eerste kerel
wese, hi-hi-hi!
Enkele passagiers grinniken mee. Nicootje luistert met open mond naar het twistgesprek.
Wat mot die fent, moeder?
Wee 'k feel, haalt de juffrouw haar schouders op. D'r sljne altijd minse, die nie fan kindere dèt kenne fele.
Tenminste nie fan soles, komt de man weer.
So les, so les! vlnnigt de juffrouw, 't Schaap
doet geen mensch kwaad. En met een klap op
Nicootjes vinger, die weer naar de neus verhuisd
is: Wèg met die finger.
Nicootje reageert onmiddellijk door een vervaarlijk gehuil aan te heffen, wat aanleiding voor
z'n moeder is om een hand omzijn keel te leg-

,

—

—

—

—

—
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Een volle tram.
Zit- en luspassagiers, dicht op elkaar gepakt
Veel koude gezichten, veel roode. snuivende neu.
zen. Menschen, die beschaafd dien neus snuiven,
zachtjes, met soms een zakdoek er tegen ge.
bij
drukt. En menschen, die er rare gezichten
trekken of vreemde geluiden bij produceeren....
Tusschen de zitpassagiers een juffrouw, een
gewone, alledaagsclie juffrouw. Eén van die
een volle
juffrouwen, die nooit opvallen in
tram. Naast haar een jochie van een jaar of zes,
dat voor de vólle 100 procent behoort tot hen,
die snuiven met geluid èn raar gezicht. Boven.
dien een erg opvallend jochie. Het bemoeit zich
met iedereen en alles in de tram, tot veler genocgen en veler ongenoegen. Door het jochie
komt ook de juffrouw in het middelpunt der
belangstelling.
Op één der halten stapt een heer in en voegt
zich bij de luspassagiers. Zijn rechterhand omklemt een tramlus, zijn linker het handvat van
ken.
een klein zwart koffertje. Voor ingewijden
nelljk een trompetkoffertje. En dat koffertje
jochie.
de
aandacht
van
het
onmiddellijk
trekt
Moeder, kijk 's wat een gek koffertje!
Wafoor koffertje?
Daaroo, dat die fent hep!
De aandacht van de passagiers richt zich op
het bewuste koffertje en deszelfs bezitter. Hun
Weer 'n
gezichten stralen van verwachting.
nieuw slachtoffer.
De juffrouw kijkt even.
NiDatte? Een gewoon meslekkoffertje,
cootje. D'r slt een fluit ln.
Nicootje wil er meer van weten.
Wafoor fluit?
Om moppies te spele, mesiekmoppies. \\ eet
Je wel, soo as oome Arie doet. Tetteretet!
Nicootje weet het.
Doet dié fent dat ook. Moe?
De „fent" draalt zich even om en lacht eens
tegen hem. Nicootje steekt een vinger ln zijn
neus en grijnst terug.
La's kijken! vraagt hij.
De Juffrouw trekt de vinger uit zijn neus.
Vies! berispt ze, mag ie nie doen. En stil
wese!
En tot de „fent":
Nicootje is só weetgierig, meheer, só bij.
dehand.
Nicootje houdt zich even stil. Dan wordt t
tegen
hem te machtig en als de heer weer even
hem lacht, wijst hij op het koffertje.
La's kijken? vraagt hij weer.
De heer schudt van neen. HIJ glimlacht echter
niet meer. Dat jochie begint hem te irriteeren.
Hij kijkt een naast hem staand werkman eens aan
en haalt de wenkbrauwen op. De man begrijpt.
Ferfelend knulletje, is zijn ongevraagde
opinie.
Direct vat Nicootjes moeder vlam.
Ferfelend knulletje? Je sal je eige bedoele.
Met opeengeklemde lippen kijkt ze de tram
rond. De passagiers gnuiven. Ze voelen, er broeit

typisch verschijnsel

—
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—
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—
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—

—
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wat.

As ik soo'n apie fan 'n soontje had, nou!
vervolgt de werkman.
So. en wat dan? kijft de juffrouw. Jij hep
—

j

—

Sal je je kop liouwe, stuk verdriet?
adviseert
Je ken gerust wat harder
de man, die geen kinderen kan krijgen.
Het publiek in de tram amuseert zich kostelijk.
De heer met het koffertje heeft intusschen van
handen verwisseld, waardoor het koffertje gevaarlijk dicht in de buurt van Nicootje gekomen
is.
'k Wou da'k met jou getrouwd was, schampert de juffrouw weer.
Sou 'k seker nie gewacht hebbe, da'k fan
neture weduwnaar werd, grapte de ander terug.
Een onderdrukt gelach klinkt op. De conducteur staat op het achterbalcon commentaar te leveren tegen een collega. De juffrouw loopt langzaam paars aan. Ze voelt, dat ze het onderspit
delft, en ze begaat een groote taktische fout. Ze
begint te schelden.
Fulgaar persoon, zegt ze minachtend.
Je aap fan een soon, kaatst de man terug.
Als ik een kerel was, dreigt ze.
Met je kop door een muurkas, Is het onmiddeliyk gegeven antwoord.
Het onderdrukt gegrinnik heeft nu plaats gemaakt voor een openlijk gelach. De man heeft de
heele tram op
hand en vóelt zich. De eigenaar
van het koffertje geniet. En niemand in de tram
let op Nicootje die zich van de heele ruzie niets
aantrekt en steelsche blikken op het koffertje
werpt. Dat koffertje möet open kunnen. Die fent
wil natuurlijk niet,
maar 'tgaat wel. Nicootje
möet weten, wat er in zit. Hij buigt zich wat naar
—

—

—

—
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VEILINGEN.
Eist, (Bet.) 14 Februari. Fruitveiling
llngsvereenlglng .Mldden-Betuwe. Zetten.
—

Coöp Vel-

Goudreinetlen 7—21, Bellefleur 5—15 1/2, bosappels

Gionlngcr kroon
s—lo. rauwelings 3—6 1/2,
linnemans 3—S, kroonzoet 4—7 1,2, Eysdener klumpkes 4—S 1/2. sterr.ppels 10—10. pommo d' orange 4
0 1/2, eltroenbellefleur S—l4, present van Engeland
I°—l7. Hrabantsohe bellefleur 7—14. koningszuur S—
13 1/2. princesse nobles 7—15. Engelsche bellefleur 7
—13 1/2. campagne-zoet 3—S, dissellng •!—7. relnzoet
3—Gl'2, Gerrlt Hoelofs 4—S 1/2, IJslander ribbeling
3—7. Jasappels 4—S 1/2. enkele benderzoet 3—7 1/2,
rabauwen 3—l 1/2. hulsmans 3—7.
holgaten 3—o 1/2.
lemoonappels B—ls 1/2. hamzoet 3—B 1/2, gleser wildeman 7—13 1/2, brederos 7—12 1/2, winterjannen G
—10, St. Remie 4—f», zoete Ijsboutcn s—o 1/2, uien
4—5 et., per kg.;
zoete kroet 1.25, zure kroet 2 70,
per 100 kg.
Eist
14
(Bet)
Februari. Fruitveiling V.VOB.
voren....
Zure kroet
ƒ 3.10, zoete kroet / 1.25, perenkroet
Z'n moeder windt zich hoe langer hoe meer op, / 1 15, per
100 kg.; zure bellefleur 7—lo 1/2, gouden scheldt of het een burenruzie is. Ze Is de aan- relnelten 13—22, rabauwen 4 1/2—5, Present of Engwezigheid van Nicootje glad vergeten. Haar land 7 1/2—25, konlngszuur 10 1/2—13 1/2. sterappels
10—24, dubbele bellefleur 7 1/2—9, Groninger Kroon
stem slaat over van drift.
telnettrn 7—S, Spnnnsche rabauwen
Nicootjes vingers 6—7, Hardanger
En dan, plotseling,
Engelsche bellefleur 7 1/2—B 1/2, boschappels
naar de sluitklepjes van het koffertje. En een o—7,
G—7. I.lsinnders 5—7 zoete bellefleur 51/4—7. pomseconde later springt het koffertje open en rollen me d'Orange 7 3'4—111/2. Relnzoet Gl'2—7. .Tasaper eenigo vuile sokken, wat ondergoed en eenige pels 7—B 1/2. enkele benderzoet 5—7 1/2, holgaten G
Gleser Wildemans 13 1/2—14 1 2, Brederos 0
\uile boorden uit. En de toch al in een vroolijke —>>1/2,
—10. I.eghipont 23—25. Kopperen 8 1/2—o 1/2, Winstemming verkeeiende passagiers barsten nu ln terjannen 9—ll, I.Tsbouten 10—11 et- per kg: uien
met
los,
gelach
terwijl
eigenaar
,
een daverend
de
s—o ct per k g-: knolselderij / 2 20—8 50, per 100 st.
een vuurrood hoofd zijn boeltje bij elkaar zoekt...
Coöp. Tuinbouwveiling Rotterdam en Omstreken
En een halte verder gaat Nicootje met zijn G A van 14 Febr.
Sla le srt. 8.10—16.20, 2e 6rt 6 70—9 70, alles per
moeder de tram uit, waarbij de passagiers nog 100
krop:
selderij 7.20—7.50 per 100 bos, gr. savoye
hooren. dat Nicootje van moeder een groote reep kool 6 30—0.80, witlof le srt. 25.60—27.50. 2e srt.
co r>er 100 kg. Aanvoer witlof 13520 kg.
chocolade krijgt....
—
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„De Korenschoof'

—
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ONDERNEMINGEN.
96 3/4

—

SPOORWEGMAATSCHAPPIJEN.

4

0

goud

ATSrU

nam

A

LX.

36

—

PPI i

at-HAmj.

Semarang-Cherlbon 1915

MILITAIREN.
Met ingang van 16 Februari geeft de bijzondere
bon voor zieken en militairen, als bedoeld in artikel 3, lid 1 onder b, van de peulvruchtenbeschikking 1940. recht op het koopen van een achtste
king 1040 1, recht op het koopen van een achtste
kilogram peulvruchten.

Rechtbank te Rotterdam.

41 1/4

5

—

AANDEELEN.

ONDERNEMINGEN.

INDUSTRIEELE

Lijm- en Gelallnef Delft C. v. A.
Rutt. Blerbr. de Zw. Ruiter A

45 1/2

—

114 1/4

—

HANDELSONDERNEMINGEN.

Zeiander El. en

22 1/2

T.H.V. Aand

—

TABAKSONDERNEMINGEN.
Dell Batavia

MU

A.

128

—

TRAMWEGMAATSCHAPPIJEN.

12 3/8
De handel bleef heden
binnen zeer enge
grenzen. Op de locale markt kon eenlge handel
in Petroleuimv aarden genoteerd worden. De be.
De volgende vonnissen werden gewezen:
leggingsmarkt was verdeeld; ook hier waren
H. F. L., 25 jaar, bakker alhier, wegens het de omzetten klein te noemen. De Amerikaangebruik maken van een vervalscht nummerbesche markt was nagenoeg zonder eenigen han.
wijs, tot 1 maand gevangenisstraf. Zijn rijbewijs del.
werd ingetrokken voor den tijd van 1 jaar.
KOERSEN NED. CLEARINGINSTITUUT.
I. V., 32 jaar, importeur alhier, wegens prijsKoersen van het Nederlandsch Clearinglnstituut
opdrijvirxg van radiateurslang, tot ƒ 100 boete
voor stortingen op 15 Februari tegen • verplichtlnier
subsidiair 10 dagen hechtenis.
luidende ln:
J. A. B , 53 jaar, pensionhouder en koopman,
Rijksmarken
ƒ 75.54
)
te Tilburg, verdacht geweest van prijsopdrijving
Lires
0.55
Turksche ponden
van schoenmakersgarniUiren,
werd vrijgespro1.45 1/4
ken.
WISSELKOERSEN.
Bevestigd werd het vonnis van den kantonROTTERDAM
1-1 Februari. 15 Februari.
rechter tegen den 30-jarigen J- M., vertegen7 45 3/8
7.42 3 <8
woordiger te Barendrecht, wegens overtreding Londen
75.50—
Berlijn (100 R.M.)
75 52 1/2
Rijwielwet.
der Motor- en
Parijs
4.22 1/2
4.20 1/2
België (100 Belgai
31.51—
Serajoedal Stoomtram Aand

-

—

UITSPRAKEN.

/

....

Zwitserland

Amerika
Denemarken
Zweden

INGEZONDEN STUKKEN.
(Buiten

verantwoordelijkheid

van

de redactie)

3174—
42 20—
1.88 1/4
36.35—

44

S3

42.79

Milaan

HIJ ALLEEN OF SAMEN
BETALEN.

AMSTERDAM

-

14 Februari.

Sn n uoo'R-.M.r:::::: 751li /s
4 22 1/2
x'arjjs

Brussel (100
Zwitserland

Mijnheer de Redacteur!
Deze

42.21 1/2

1.88 5/16
3t>3s—
44.53—
42.79—

Noorwegen
Madrid

vraag

\

\

—

..

Tl» iMU'CfiVI A

komt onwillekeurig naar voren,
wanneer wij letten op de wanverhouding, die er
in financieel opzicht bestaat ln den omgang tusschen jongeren van belde sexen.
Hier te lande wordt immers deze gedragslijn
gevolgd en nog wel als zeer normaal beschouwd,
dat de jongeman Dij uitgaansavonden enz. betaalt voor het meisje.
Deze voor den jongeman dubbele uitgaven zijn
naar mijn gedachte niet te rechtvaardigen door
het feit, dat de ander, de niet betalende dus,
een jongedame is en het nu eenmaal gewoonte"
is, dat zij niet betaalt.
Waarom hebben wij ons deze gewoonte aangewend en niet het moderne systeem toegepast,
o.a. van onze Engelsche naburen, waarbij de
jongelui, wanneer zij uitgaan, gezamenlijk de
dragen; het zoogenaamde
kosten
„fifty-fiftysysteem".
Dit systeem moet ongetwijfeld van goeden invloed zijn op den omgang.
In de eerste plaats zou worden voorkomen, dat
vele jongemannen terugschrikken voor de uit
verkeering of verloving voortvloeiende hooge
kosten,
die hun vaak de kans ontnemen lets
over te touden voor het komend huwelijk.
Ook zou worden vermeden, dat jongedames
speculeeren op de vrijgevigheid van den jongeman, om wiens vriendschap of liefde zij in het
geheel niet geven, wat bij een goede verhouding
Maar op de beter voor hun taak berekende bumoet zijn.
reaux vervangt de wetenschap voor eon goed deel toch hoofdzaak
Ook is m.i. de financieele positie van de meesderde-graadsclie
de
wreedheid, die elders nog te jongedames verbeterd, nu zij haar intrede gemaar al te vaak wordt toegepast. Het belangrijkdaan hebben op kantoor, atelier enz. Zij zijn hierste onder deze wetenschappelijke hulpmiddelen door zelfstandiger geworden en financieel dus
niet
meer zoo afhankelijk van den jongeman als
Js de „Keeler Polygraph", in den volksmond gevroeger.
noemd de „leugen-ontdekker", die reeds in ongeMogelijk vindt men in Holland dit systeem onveer 5000 gevallen met succes is gebruikt door hoffelijk. is de Engelschman soms van onhoffelijkheid te betichten?, maar veel eerder pleit dit
den uitvinder dr. Leonard Keeler van de \orthsysteem voor den echten zin van kameraadnestern Universiteit. Maar niet alle politiemannen schap.
zijn van zulke nuttige zaken
overtuigd. Ik vroeg
Wij willen modern heeten, laten wij het ook
een politieman wat liij dacht van den „leugen- zijn.
„Fifty-fifty".
Hij
zijn
ontdekker".
haalde
schouders op en hield
zijn gebalde uist voor mijn gezicht. „Dit is de
VERGOEDING AAN ONGEHUWDE
beste leugen-ontdekker", zei hij.

—

Nederland 1037 / 100.— O. .. 3
811/4
Xed. Indlë 1037 / 100.—
3
83 7/16
Frankrijk Buil. Leen .1939
-1
CO 3/4
5
Luxemburg 1930 0
96 5/8
PROV. EN GEM. LEENINGEN.
Arnhem 1038
3
89 1/2
Lelden 1937 0
3% 88 1/2
47 1/2
Denemarken, Kopenhagen 1901 4
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MILITAIREN.

Geachte Redactie!

Reeds sedert het begin der mobilisatie zijn wij,
ongehuwde militairen, versloken van iedere vergoeding. Dit is onhoudbaar, vooral voor hen, die
zelfstandig wonen. Ikzelf, in 't bezit van woning
en reeds 9 jaar gevestigd bedrijf, zie mij voor
een algeheelen ondergang geplaatst. Een plaatsvervanger is voor mij onmogelijk, maar ik kan
toch moeilijk woning, werkplaats enz. opruimen,
daar, al staat de zaak nu stil, ik er toch later
weer een bestaan in kan vinden. Tot heden ben
ik in staat geweest mijn huur en verdere onkosten te voldoen, maar dit kan ik niet lang meer
volhouden. En dan? Dan ben ik financieel uitgeput, moet toch ailes wegdoen en als dan het regeeringsbesluit, met de reeds lang beloofde vergoeding afkomt, heeft men nergens recht op, immers, men bezit dan niets meer? dat onderhouden moet worden. Dan is mijn rendeerend bedrijf weg, ik bezit geen geld meer om opnieuw te
beginnen en kan ik mij, na mobilisatie, of misschien eerder, daar ik bij één der oudste llchtlngen behoor, bij het leger der steuntrekkenden
voegen. Dit alleen dit geval, maar hoevelen zijn
er nog met mij? Hoe stelt de minister zich voor,
dat dergelijke zaken in stand gehouden kunnen
worden, totdat eindelijk eens de beloofde vergoeding komt?
Hopend, dat spoedig de regeling in werking
wordt gesteld,
Een gemobiliseerde.
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STAATSLEENINGEN.
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TRAMWEGMAATSCHAPPIJ.
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Op de credit-zljde van de Amerlkaanschc politie
vindt ge ook de zoogenaamde „G-men", de onoverwinnelijke mannen van de beroemde „Divlsion of
Investigation"
(de
onderzoekings-divisle), die
even wetenschappelijk een bankrekening kunnen
ontleden en een microscoop hantceren, als zij met
revolver en geweer kunnen omspringen.
De ~G" van „G-men" is dezelfde als die van
„gun"
geweer of revolver.
Er is in de Vereenigde Staten gemakkelijk emplqol te inden voor 50.000 van die veelzijdige
kranige G-men, in plaats van de.... 500 die cr
in
werkelijkheid
Dezer dagen is nog aangedrongen op wat meer van die nuttige lieden.

L.K.
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OBLIGATIëN.

PEULVRUCHTEN VOOR ZIEKEN EN
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Leugenontdekkers

MET OOG EN OOR IN DE STAD.

IN DE TRAM.
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Er zijn in Amerika nog meer typisch-Amerikaansche verschijnselen. Eén van de meest typische
en meest boeiende
is dc- Amerikaansdie
politie. Een correspondent is g a s t in de Vereenigde Staten en gasten moeten beleefd zijn. Een gast
zou bijvoorbeeld niet beleefd zijn, wanneer hij zei
wat de Amerlkaansche schrijver Henry Morton
Robinson gezegd heeft: „het dwaaste en" mins', ge
coördineerde ding jn de Vereenigde Staten is ons
politie-systeem". Ik ben te beleefd om dezen bekenden schrijver over Amerikaansche misdaad en
politic tegen te spreken. Integendeel: ik ben het
met hem
eens; iedere Amerikaansche gemeenschap: staat, stad, dorp en gehucht heeft zijn geheel aparte politie, verdraagt geen inmenging of
hulp van andere politiecorpsen en werkt maar
hoogst zelden met anderen samen. Het resultaat
is dat er in de Vereenigde Staten niet minder
dan... 39.000 geheel op zichzelf staande poli:ieinstanties bestaan, hetgeen niet alleen heel onpractlsch is voor de politie, doch tevens heel practisch voor hen die de wet overtreden.
Maar dit is nog niet het ergste gevolg van
dit gebrek aan eenheid bij de Amerikaansche
politie. Er zijn een aantal politiecorpsen in de
groote steden, die uitstekend zijn uitgerust met
de nieuwste polltioneele wetenschappelijke hulpmiddelen en die derhalve doorkneed zijn In de
nieuwste politioneele methoden. Dat zijn de corpsen in de groote steden. Maar die bewaren hun
geheimen voor zich zelf en andere corpsen
krijgen daar geen deel van. Zoodat van de 39.000
Amerikaansche politie-instanties er op zijn minst
35.000 zijn die alleen nog maar werken met knots,
gummistok en handboeien.

Statistiek: het kunstje van
cijfers groepeeren

stijging, schijnt een korte periode van lichte vorst
vat verademing te schenken. Want het is wel te
voorzien, dat van aanhoudenden dooi nog geen
sprake kan zijn. De luchtdrukverdeeling is daarvoor nog niet gunstig. Wel neemt het als vastgespijkerde hoogedrukgebied over Scandinavië af
onder invloed van een depressie, die uit de Poolzee komt en naar het Zuiden trekt, maar een
Oceaandepressie krijgt nog geen kans om ten
Noorden van Schotland in Oostelijke richting te
trekken. En van zulk een luchtdrukverandering
moeten wij het hebben, wil de winter verdwijnen.
De Noordelijke winden, die minder koude aanvoeren. hebben wij op het oogenblik te danken
aan de storing, die over de Oostzee ligt. Daardoor
nam de vorst belangrijk af.
Rotterdam heeft in het -'.jloopen etmaal een
vrijwel constante temperatuur gehad. Gistermiddag liep het kwik tot —3.2 graad Celsius' op
en zoo is het gebleven tot vanmiddag toe. Het was
te verwachten, dat er nog een lichte stijging zou
komen in den loop van den dag. zoodat morgen
zelfs lichte dooi kan optreden. Meer in het binnenland zal het vannacht nog wel vriezen. De laagste nachtelijke minima werden geconstateerd in
De Bilt en Maastricht, die elk 6 graden vorst
hadden. Op de andere hoofdstations schommelde
het kwik om de 3 graden vorst.

die met

Beurs van Rotterdam.

Illinois Central

—

Europeesclie ooren dit alles beluistert, moet er wel ertiis wanhopig onder wor.
den, zoo luid, 7.00 nadrukkelijk en zoo voortdurend als hij met propaganda voor alles en nog
wat wordt overstelpt. Wie de radio heelt aanstaan,
wordt zonder ophouden in hinderlagen
gelukt: berichtgeving over Europa gaat, met een
reuzenzwaai, over in reclame voor soep; een
symfonie van Beethoven vloeit als het «are uit
in een advertentie voor haarwater; hoorspelen
staan in dienst van heerensokken of automobielen; jazzconcerten eindigen in pudding en politieke commentaren in breukbanden.
Propaganda vóór alles in en dóór alles. Propaganda óók In de waarheid, in dc onaantastbare
waarheid der statistische cijfers.

Het tafereel wordt nog moeilijker, wanneer
men wil bedenken, dat er verschillende
Amerikaansche mentaliteiten zijn. Hoe dat komt?:
Met een snellen trein heeft men vier of vijf dagen noodig om van Xew York naar Californië te'
komen. En wanneer er reeds zoo'n groot verschil is tusschen de Duitsche en de Fransche of
de Xederlandsche en de Italiaansche gedachtenwereld
ja zelfs tusschen de Friesche en de
Limburgsche
hoe groot moet dan het onderscheid wel zijn tusschen de verschillende gebieden der Yereenigde Staten! Het noorden en het
zuiden van de Yereenigde Statei!" hebben eens
het felle oorlogsvuur ontstoken; dit is reeds lang
geleden, maar de asch is nóg warm. Het westen
ligt aan den Stille Oceaan, het oosten aan den
Atlantische Oceaan. Daarom keert het westen
zijn gelaat naar Azië en zijn rug naar Europa
en daarom heerscht in het oosten meer belangstelling voor Europa dan voor Japan. En wat
midden tusschen beide oceanen ligt, waant zich
het middelpunt der wereld.
Dat maakt de taak der centrale regeering te
\Yashington gecompliceerd, welke taak daarin
bestaat, dat de nieuwe problemen, die in steeds
sneller regelmaat opdoemen, moeten worden opgelost met inachtneming van regionale èn algemeene belangen en inzichten.

LONDEN,
15 Februari (United Press). De
Exeter, een der kruisers die hebben deelgenomen
zeeslag
op de Rio de la Plata, die de veraan den

Na de twee etmalen strenge vorst,

middelen' dc radio, de journalistiek, het politieke spreekgestoelte, den katheder der wetenschap, den preekstoel, dc film, het tooneel en de
litteratuur. Zij gaat te werk met slinksche en
met openhartige methoden. Zij veroorzaakt een
speciaal soort nadrukkelijke, lawaaiige, deels o|>rechte en deels leugenachtige welsprekendheid,
die
zooals alles in de Vereenigde Staten
gestandaardiseerd is: de soapbox-orator, dat Is
de man die op een houten kist staande op den
openbaren weg aan zijn gevoelens uiting geeft,
is op precies dezelfde wijze welsprekend, maakt
van precies dezelfde oratorische middelen en
kunstgrepen gebruik als de senator in Washington of als de professor van een van Amerlka's
honderden universiteiten.

Onze Amerikaansche

DE TOESTAND DER WEGEN EN HET
RIJTIJDEN BESLUIT.
Dc minister van Sociale Zaken heeft bepaald,
flat voor bestuurders van vrachtauto's in alle
gemeenten des Rijks van IS Februari tot en met
2 .Maart 1040 ontheffing wordt verleend van het
bepaalde in de artikelen 25, 26 en 30 van het
Rijtijdenbesluit, voor zoover de toestand der wogen in verband met dc weersgesteldheid afwijking noodig maakt, met dien verstande, dgt een
werktijd niet meer dan 13 uren, de gezamenlijke
duur van de in een week vallende werktijden en
gedeelten van werktijden niet meer dan 66 uren
en een diensttijd niet meer dan 15 uren mag
bedragen, terwijl een tusschen twee opeenvolgende diensttijden gelegen onafgebroken rusttijd ten minste 11 uren moet bedragen.
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KOERSEN DER EDELE METALEN.
Goud ln baren t 12% Hg.

Voor

Gouden
Gouden
Gouden

industrie

Tientjes
Ponden

1000/100

Dollars
Zilver Paren J 32 kg.
Voor de lndustie

..

Inkoop
verkoop
2060.
2065
204"..
2085
13 44
13 52
16.10—
1618—
341 1/2
3.40—
22.45—
23 7(l—
25.95—
21.50—

HANDELSBERICHTEN.
KOT-I'IK. Rotterdam, 15 Febr. Loco-noteerlngeo in
Eritrepöt: Santos 18 cent per pond; Kobusta 17 cent
per pond.

MEEL. Rotterdam, 15 Febr. Inlandsche tarwebloem
113 30 per 100 k g.; franco bakkerij, patenten / 0.65
hooger.
Tarwemeel / 10.90.
KATOEN". Rotterdam, 15 Febr. (Medegedeeld door
de \ creeniging voor den katoenhandel). Middling l'civersa Standard 28 mm. Staple 32 1/4 cent per 1/2
k g., gebaseerd op vracht- et
molest-risleo-premies
van 13 Februari..
OLUN. Rotterdam. 15 Febr. Officlc?le noteennccn
van Yereenlglng voor den handel in Oliën te Kotterdam. .Medegedeeld door de N.V. Commissiehandel v.b.
Julius Roosendaal te Rotterdam,
Lijnolie. Vliegend groothandel 2-17/8, klelnhandll
28 1/2.
CICHOREI.
(Mededeellng der
N.V. Cichorel-Verkoopkantoor te Rotterdam).
Roeselaeie, 13 Febr. Disponibel fr. 140. Oogst 1940
fr. 135.

1

MOUTWIJN. Schiedam, 15 Febr. Moutwijn officieel
46 pCL ü ƒ 17 per h 1.
Binnenlandsche spiritus (27 p hl. s 100 pCt.
Bultenlondsche spiritus I 19.50 è /20 per hl, zonder fust en zonder belasting.
Spoeling I 1.50 per ketel.
CACAO, Amsterdam, 15 Februari. Febr. gelaten
17.80, geboden 17.C0; Maart 17.70, 17.60: Mei 17-SO,
17.65: Juli 17.75, 17 65.
Stemming prijshoudend. Omzet 10 ton.
RUBDER. Medegedeeld door de makelaars Cantzlaar
en Schalkwijk te Rotterdam.
Londen, 13 Febr , nam, 12.30 uur. Standard Sheets
loco 12 15/16, Maart 13, April 12 1/2, Mei 12 1/S, JuliSept. 115/16, Oct.-Dcc. 111/16.
Stemming vast.
METALEN". Londen. 15 Febr. (Siolkoorsen). Tin
cash 241.5/-, 3 mnd. 241.-/-.

VRACHTENMARKT.
ROTTERDAM, 13 Februari.
Vlet- en lichterwerk' 2 1/2 cent per ton per dag.
Vaarwerk: Er gaat niets om.
Sleeploonen heden geen notcerlng.

MARKTBERICHTEN.
13 Fcbr. Coöp Zuld-Holl. Eierveillng.
116000 kipeleren. Prijzen:
kg. 5 25—s.«fc
58-60 kg. 5.40—5 50, 60-62 kg. 5.50—5 65, 62-64 KB-5.63—0. Bruine: 60-65 k g. 3 45—6.10, kleine 5—5- 2
per 100 stuks.
üOI'DA, 13 Febr. Aangevoerd 13 slachtvarkens, vette 20—31 1/., per pond, alles levend met 2 pCt
tlng; 172 magere varkens 25—15; 130 biggen 10—
300 nuchtere kalveren 4—S; 11 bokken en geilen
5. Totaal 656 stuks vee. Handel matig.
_
Kaas Aanvoer 74 partijen le Kwal. met Knj.
—32.50, 2e kw. met Rm. 28 -29 Crlslsaftrek 19.2
handel goed. Boter. Aanvoer 124 pond. Goe- SO-- J'
wel- 75—80 ct. Handel vlug.
Eieren Aanvoer 73500, Kip 3 25—6, eend 4—
Handel vlug.
GOUDA.
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CORRESPONDENTIE.
Daar hel niet mogelijk meer Is nllo aanvlogen ondc-i
deze rubriek ln het Nieuwsblad te beantwoorden,
zoo
verzoekt de Redactie duidelijke opgaven van naam
en adres om de antwoorden too te kunnen zenden,
wanneer wagon* plaatsgebrek de rubriek wordt Inge
kort.
S. L., te Hlllcgersberg. Wend u om lnllch-.ingen
o\ er een cursus ln motortechniek eens t£t het oecretariaat van de Ycreenlging De Ambachtsschool, Boom453
pjes lü, alhier.
J v. 't H. B . te Schiedam. Indien Uw man u
kwaadwillig heeft verlaten of er uwerzijds gegronde
samenleving
verbreken,
te
redenen zijn de verdere
kunt gij in rechte een vordering tot levensonderhoud
Instellen. De minderjarige kinderen kan uw man opeischen. Nemen wij aan. dat gij recht op ultkeering
hebt. dan zou dit voor uzelve en de minderjarige kinderen b.v. ƒ 60 S I 70 kunnen bedragen. Het bcsle is
de zaak eens te bespreken met het Bureau voor
Witte de Wlthstraat 26. te R'dam.
Rechtsbijstand.
waar alle omstandigheden tevens naar voren kunnen
105
worden gebracht.
—
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BEURSPAGINA.
!

BEURSOVERZICHT.

noteeringen komen en daardoor
Rubbers tot
kwam de koers tenslotte een fractie lager te ligDe incourante soorten waren veronachtzaamd. Voor zoover noteeringen tot stand kwamen, hielden die verband met de toevallige marktpositie van ieder aandeel afzonderlijk.
De affaire in suikerfondsen beperkte zich vrijwel uitsluitend tot lI.V.A.'s, die bij de opening
pi-yshoudend waren, doch zich niet volkomen
konden handhaven, daar het aanbod van slechts
een paar stukken voldoende bleek, om de koers
wat naar beneden te drukken.
Voor scheepvaartpapieren bestond slechts geringe belangstelling. De stemming was mat. S'ederlandsche scheepvaartunies zakten een kleinigheid in. Koninklijke Booten waren iets lager. De
omzetten in dit fonds bepaalden zich slechts tot
enkele aandeelen.
gen

'
,

i

—

—

V.K.

BEURS VAN AMSTERDAM.

G.K

'

Nauwelijks prijshoudende markt.
Amerikanen iets lager.
Beleggingen kalm.
Op de effectenbeurs wacht men tot dusver tevergeefs op factoren, die een aanwijzing kunnen
vormen voor de ontwikkeling van den toestand
in de naaste toekomst.
Bij gebrek aan gegevens echter houdt men
zich uiterst teruggetrokken en de handel blijft
van geringe proporties.
Ook heden was er weer weinig te doen. Voor
geen enkele rubriek vielen groote omzetten te

i

j -1 I j

KLEINE OMZETTEN.

vermelden en de affaire werd eigenlijk alleen
gaande gehouden door de kleine transacties, die
voortspruiten uit het gewone maatschappelijke
leven. De stemming was weinig geprononceerd,
maar de koersen logden wegens afwezigheid van
belangstelling een neiging tot afbrokkelen aan
den dag en de tendenz was dan ook niet volkomen prijshoudend, terwijl zij aan den anderen
kant toch ook niet uitgesproken gedrukt kon
worden genoemd.
Op de petroleumafdeeling werden Koninklijken
iets lager ingezet en in het verdere verloop zakten zij nog een kleinigheid in. waarna later op den
middag een geringe verbetering kon worden waargenomen. Per saldo echter werd opnieuw een
klein stukje van den koers afgeknaagd.
Op de rubbermarkt was bijna niets te doen.
Slechts in enkele tapes kon het voor Amsterdam

AANDEELEN.

V.K.

In tabakken was vrijwel niets te doen. De albeurstendenz had echter tot gevolg,
dat voor de Sumatra-aandeelen lager noteeringen
tot stand kwamen, waarbij de koersen echter niet
veel verschilden bij die van gisteren. Aan lndustrieelen werd zoo goed als • geen aandacht geschonken. A.K.U.'s en Unilevers waren onveranderd. De Philipaandeelen konden zich niet ten
volle handhaven.
De Amerikaansche markt was zeer stil. Zelfs
de staalaandeelen
en de koperwaarden gaven
nauwelijks blijken van aanwezigheid. De staalaandeelen waren aan den gedrukten kant.
De beleggingsafdeeling had een kalm voorkomen. In hoofdzaak hield men zich bezig met bespiegelingen Inzake de verhouding tusschen de
zoo juist uitgegeven 4 procent leening, aan de
stukken waarvan belastingfacillteiten zijn vergemeene

2e K

bonden en de op komst zijnde leening. Over het
algemeen konden de koernsn van de bestaande
emissies zich handhaven. Buitenlandsche beleggingen hadden een zeer beperkte markt. De animo voor Brazilianen was blijkbaar cen'gszins
bekoeld.
Prolongatie 2 1/2 pCt.

Het goede voorbeeld.
Wat ls uw zoontje voorbeeldig zoet, mevrouwtje.
Ja, dat heeft hij van zijn vader, die krijgt
als hij zijn straf in de gevangenis uitzit, ook altijd wegens goed gedrag eon paar maanden cadeau.
—

—

ACTIEVE
FONDSEN.

NEDERLANDSCHE HANDEL-MIJ, N.V.

STAATSLEENINGEN.
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JavaßoschA 10% 10'A ShellU cCpA 79' A 79 Wilson&Co.cA 4*t
4*t
Ruhrv.'3o 1 7 15
14%
13'/,
Binn.S.soo 5 183 183
BandaC.H
A
12'
58
CpA 102','i 102'/!
KalißendoA 46
SnlaVisc.cA 57
Ruhrv,'3o 2 7 15
SPOORWEGEN.
Oblig. £18994 24%
BUITENLAND.
14«/ Lev.6"/n
A.Mij.t. bel. 5
2%8
12% 12% Kall-TelloA 168
Lev.IOOOCpA
97%§ Bando pwA
Soc.-Vac.Oil
9'A 9Vj
Ruhrv 77 6 14' A 14 'A „Lyemp"f A 97%
Oblig.£i9io 4 20% 21
I.Merc.MarG 52
Born.Sum.A 145'/» 145'
4%t
A.Mij.bel.4s 2%8
Spieg.lnc.cA
8.;
Bi'; Balt & Ohlo cA
4*t%
127%
KaliTellocA
184
Ver.Rijn-R.6
ll'Aßll%B Lijm
148
Milw
%t*§—
A. Mij. Gr. 5) CO
Born.S.H. cA 251
30ft Mes.M.mk4i 70% 71ft
Vst
REP CUBA
DlftcA 45% 45
Kertowon.A 97
SterL Pr. cA 62Vk 618 Chic. Milw cIOA
H. M. 65% 65
cpA
%t
B.NG'37 2 31 92
92% SUIKER-ONDERNEM. KERK-enLIEFD. INST MeelfNß.cA 212% 211 Curag.
Koerintji A 78
77% StudebakcA BVit BiJ Chic.
Obhg. 1904 5 72%372'A8 Bk.vNG'3B3
Atjeh A 95
Dell
Great North. cpA 18%
90
89
13%
Mijnbv.'k.cA
Mjj.Ond.NJ.
SubNlg
74% 74%
50'/s 50%
143.—142.—
L 2 C 720
Oblt E 19094 J 723 72'.*3 BOnZA'36S 94L 94L Moormanns 88% 88% Augustin 7 9%
8%
Eur.-Az.H.M 104 •/« 104% M.Arn Rijstl 140'At1428 SubNigL
Illinois
Centr.
cA
9*
9*t%—
-710
9%t
10C
MariénLun7
9
N.-I.Porti. C 98%
93 V«
Miss. K.&T. cIOA
Hagemeijer 93
%§
Ht%§
Bk.v.OnrZ. 4 81% 81L
ModajacCA
ARGENTINIE
THEE-ONDERNEM.
7% 7% Texas Corp. 35' A 35'/i
Math. Spit. 7 8% 8%8 N.Hoogenstr 40%t40%t H. Gün. Sch. 78
131/,
Fr.-Holl. 8.4
N.-Y Centr cA 13'/4
%
%
83% Ardiredjo4l 98
ThompSt.cA
Vinc Stift 8
9N.-I.Houtnk.
1-i.r
%§
N.Gist. Sp. A 320
320
B.ConvL'37 4 65Ê 64% GmCr9ool3l 83%
H.ver Hol). A 48
48
N.-Y. Ont
W
83%
*B%L
NgredjoC.
ThompStpA
A
164
14
V-i
N.GlstSp.cA 323
325
Hv. Ond.Bel. 57
59
Northern Pac.cA
7%
BOLIVIA
GmCr.4ool3
90% DIV. CULT.-ONDERN. BANK- EN CRED.INST. N.
Pasir Pogor 117
6%
115t Un Fruit Cv 62, V 62A Pennsylvan.clOA
Kabclf. A 351 351 Hv.Reiss&C. 42%
17%§
i7V 4t 17%§^§
Gem.Cr.4oj.3 76
PengadjarA 60
Buil -27 7 3
N.I H.aank.s
LdPrWestf.7 16
60'A Wrigley cA 67
67' A Pennsylvan.c2oA 17%§
2%
N.Kabelf.cA 355% 351
17 y4f 17%§H§
Kol. Bank 4 99% 98% V Jav.
ICH RotL A 161% 160'. Pondok G3OO 118 118L
12'/g
Buit -28 7 2«
VDStedenl.7
NScheepsbA
HL
51
53ft
58%
165
—
76
77' A ICHRott.cA
164
N.8.8.W (5)4 37ft
Pond, G. 1500 118 L 118L VOORLOOPIG GENOT. Southern Pacific 10%
HÏP.B. TEV. BANKNSch.b.Amb 25.10 24
Java Sum. A 62§
63
BRAZILIË
Pr Cr.Depb4 85
85
10i^t
DIVERSEN.
127
DEPOT FRACTIE BEW. Southern Pac.cA 10%
Preang. Rog. 126
EN CREDIETINSTELL NStMKeiz.A 137 t 137t Kurkond. A
1% I'A Radjam.L. A 97
Southern Railw 13%
12+iT
Vaderlß.(6)4 26% 27
Oblig.g "26 6! 13% 13
Am.Rijt.Mijs 101% 101%
95
AIgNADI-2 395.- 392 50
100
Nyma Knstz 100
O- 100
167
LndTStokA
168/?
South. Rallw. cA 12%
SoemMoedj. 46
.
'27 61 "8% BVs
44
BUITENLAND
Blh Vries 3J 8!*L81%» BaverHW.6l 12% 14
A.N.8.D.1-2 405 405
Palemb. Ind. 111
111
170
171
cA
l*Vi§LdTStokcA
Wabash
Rail.
1*
1*
Oblig. 1895 5 6
1*
W Jav. Kina 95
95L Amerb. '/.v. 208 50 208.50
G.EigW W 4} 96Vg 95% FrH"/i,(7)41 12% 14
6%
gbcA
57
57
Phil.af
118
65
cA
Fnd. '98 100 5 15%
NKomm'3os
Moluk.HV A
65'/»
2fff
G. Eig.WAV. 4 86% 86Vj
Amerb. Viyv.lo3B 501038 50 CanadlanPac.
INDUSTR. ONDERN.
Phil. gbpwA 114% 111
Cand. Pac.mkcA
ObL '03 1005
Ned. Wol B. 47% 47%
3%
3-Jr
86
DIVERSEN
518.—
Hellingm.B4
B'A
Am.bel.
'/ico
HYPOTHEEKBANKEN
Rommenh.A 287
517.—
Gels Eerg 5 13
13
N.-Afr.H. A 11
11
Fnd. '14 100 5 13
L.v.Mrd.v. 3} 80
13»/,
80%
87
Am.bel. '-/i001034 —103G.—
RUBBER-ONDERNEMINGEN.
Rott.Drgd A 226% 227% NAfrHpwA 49% 49'/* Amstßall.M 86
Oblig -83 41 6% 6
Alg.Fr.2u. 31 82ft 82% LeydscheV.4 84
IlsederHüt.6 17
17%
84
19
521
19' „Bison" '/iro 524
Alg. B.JavaCult 58Vj
A 70
68','j Amstßijt.A
sgi^
17%817'/,B RottDrgdcA 229% 229 Ruhaak
Oblig '88 41 6V4 6
Alg.H. XY 31 82t 828 Müller&Co3 100% 100'/, Ruhrch- A
Bijenkorf A 1558 155% „Blson" o/imlo4B. —1042.— Ambal.Rubber A 46%
Rutten'sßier
45
114'
A
114%
Tels&Co'«
A
78
Hyp.
—
Oblig '89 4 5%t
Amst
4 87% L
VStahl2sj 61 16'/* 16% RijsdijkFr
Nat. Gr.'93 4 75L
395.— 380.—
A
80
Can.
Eig.
92.-L
Gem.
'/nximk
79
A 140 139 Tels Co.BDf
A'damßubb./ion 201
ObL-io 100 4 5%t s'/, Amst.Hyp.3! 78
4 73
F.LLCTR. GAS EN TEL. ScheldeDeA
Gem.E.pwA
Stadh.laan
73%
75
75
Can.
790.760.45
Zélander El
/wmk
A'damßubb/100<i 189
]88t!A 188V« 187V»tV«
86
22% 22% Gem.Eig. AB 23
85% Tab Unlec. 1 2%
U-5.R.8.1004 5V,t s'/« ArnhH.EF3)
23.—
w
mk
173.-173.—
C.Pr.'/
—
VU Berl.
A'dam Rubb. CA 192' A
Schelde N.B. 45 43%§
11%8
190
Bahia'o4loos 2
2V* Deld. Hyp. 41 78L
mk 860.—860.Vrlessev. 31 953 96 Berl. St.'266i
St.'296J 11%8
Scholt.Aard. 61 Va S
MIJNBOUW-ONDERN. Gerzon MpA 99% 99% C.Pr.''7"i>i
A'dam-Javaß. A 14V4
Bahia 1915 5 1% ■ 2 Dclfl. Hyp. 4 77L
Simplex
BUITENLAND
A 117% 116L Bengkalis
Geveke&Co 83% 83 'A Cum, '/iximk 300 -210 -B Bandar Rubber 149%
Berl. St.'3o 6 11'/«B
149
14S-9
Para af'ol 5
79ft
17« I'A Dordr.Hvp3J 81
A 72
72 Gouda Kaas 55
OmnOAUA 290.— 290.& Co. A
56t
6
Smit
142%
Dell
Bat.
Rubber
157*%
153
Lahmeijer
16'/jB
Fr.Gr. Hyp. 1 98% fcB% CWgLiU.3B4 32t
168
Bitlu. leR A 446
430
32V,
ParaFL'ls 5 1%8
GrocnhvmA 15 'A 15 OmnOAOR 287 287
Delißat.Rubb.cA 157
155
Riod. J 05 5 17V* 17%! Fr.Gr.H */h3l 84
81t Hav.T. m.k 7 7ii 728 Nee kar AG 6 15Vi115%3 SoerDrgd.A 112% 110 BllliL,2eß A 365
Uniprefsmk
A
101
339—
338.—
Hellingm.
]01
Stokv. 50-400 90t
R.W.E 1928 6 11%
Hessa Rubber A 102
RlodeJloo 4> 3% 3% Fr.GrH (31)3 81
£0t Per.Cp mk 6 16%
Blllit.2eßcA 368
89
Holl-Dakota 2% 2% Z.Afr.O.'/ir, 693.- 695 -B Ind. Rubb. Comp 133
Stkv'soo-1000 90
131
218
129-305
|Paulo
Z-Afr.O.'/vY, 134.—8139.-B Indragln
9Wt 9','it 'sGrm2 ~,u3) 82%
MIJNBOÜW-ONDERN. Stokv Restb 47.— 47.- Oost Bom A 168%
HouthAlb.A 64
64
ggy4
Cult. A 91
ö-Pafg. "218 9% 9':, Gron.Hyp.3l 79
O. Born pA 173
172
SPOORWEGEN.
Houth. Jong. 87
87
Z-Afr.W.lA 140.- 140- JavaCaoutch.Co 115
St.Sp. Spani 59% 60',jt
7
115
Haarl.
A.C.
908
90
Mansfeld
S
18%
18%
SPaulo-ÏÓS 8
4
8%
SarakreekA 24L
HoutKey pA 89% 89% Z-Afr.W.5A 699— 69).— Java Rubber Mij.
Mach
89
89
Stork
83%
83%
DeliSp.'37
3S
16
DIVERSEN
A 127
Slnckep
|PCoff.'26 71 6%t 6% Hnarl.H.'/ t3J 80 80 N. BuurtSp.4
126%
138-B
138-B
M
92
92
Hout
Pont
A
65t
65
Z-A£r.W.lß
Kali
Bakar
130-1
pA
591
Stork
Cult
12814
6
128H
Haarl.H.'/,31 80
4
4
Z Bant M A 129% 129 Hth.Pont pA 91% 91 '/a Z-Afr W.58 690-B 690 -B
J-Pauln'2B
Int. Mglnv7 20
213 Tab. Phil. A 18
168
168-9
NlndSp'o23l 848
SP. 1904 20 5 B'A
18'A
Kali Telepok R. 172
Holl.z.pr.3i 75t
KrasnapolA 82'/j L 82L
T. Phil. pwA
KendengLemboe 140 L —
13% 13%
BUITENLAND
«yp Sp '05 5 6V5
Holl.H. sK3! 75t 76ft N115'372-4 31 78%
LampongSum.R 74
N I.Sp CO 31 81
Unie IJsfab. 107
107% PittsbCoalA 3% 3% LeydO.Nass. 17§ 16%
74
H.8.V.N.Q3) 82%
Müll.Co.uitg 41.90 41.90
CHILI
UtAsphpwA 57% §56L
14y<
CIiAIMS
Link. Born.Rubb. 14' A —
Insul. H.8.41 95L
FRANKRIJK
90%
MUller le S. 99% 100
Majang-Land. A 47
46
PETROL.-ONDKRN.
10% 10'/, Ins.HS-Sa3i 76% 76ft
Veen. Splnn. 65' A 66
Gcm. Elg:. W W 400
2e
S 92
Müller
49',i
Majang-Land.cA
4 19
18%
BuitSafg'3o6 lO'.'s
4g
Ver.Holl.Sig 39
M.HCrNOS4 81% 84'? CFM'/nmk
39% Dordts.P. cA 224' A — N Aann. Mij 80
Kon. Nctl. Petrol.
51
u 12 <20 ft
Sp.ElzLmk 4 14% 15V;
N.I. Rubb.Koff.C 91
V.PapGeldA 100'A100
12
10% 10'/» Mij HCmd 31 79
GaboesPélr
13%
Ned.
78%
Kon.
Stb.
41 50 Ned.Noorsche PI 79'; i —
Ned.MijHav 12
791^
VPapGelpA 114
RUSLAND.
111 KNPetr.O. A 213% 240% NecLVeem A 20%
DOM. REPUBLIEK Nat.Hß(B)3j 80 80Vj
-1
20%
gg_7
OostJavaßubber 98
97
N HVnd.K3ï 83t 83%8 PodolSpw4i:
V.N.Cham A
8% 8% K.N.Petr. cA 244 242'/} N.Eur Houth 81' A 81VS
Vs§ V»
"20 51 523
528 N.Ned.H.B.
Oostkust 50 cA 128
125
VNChampA 48% 48% MoearaEn.A 266264%5%
5 438 45
GELDKOERS.
Oostkust 500 cA 123Vi
AFRIKA
V.N.Kleerm. 1108
Pass. R'dam 52L
122VS
N.Ned.H.B. 4 438
PANAMA
45
MoearE4wb 1180Preangerßubber
5
60'/j
60§
Sp.st.DrlOOA 179 178 Prolongatie 2',i Vk R'dam-Tap.Cult
V. N. Rubb.f. 1518 151 MoearEnOß297s.518 518 NoordwH.3l 81
83%L Mar.Sp.mk5 70% 70
o 5 —
179
Sp.st.DrsooA 180
Ver. Touw A 65
Prov.Hß.4 1/» S 0 —
PanolanCert 500.- 4fo
R'dam-Tap.C. pA 119
PERU
Sp.st.DrlOOP 127
125t
i 551^
l 9'
Versch.pwA 92% 92% Peudawa P
Prov H.B. t 85
VER.ST V.N.AMERIKA
85
6% 6% Sp.st.DrsooP 127
Verz.SF'277 B'A
H=Lt Ü iets te. ztggen
Salatri Plant A 73
128
85
70%
Vict.Btscuitf
85'/! TarakanPtr 390
AB3I 75ft 7dft Atc.TopAH4 79{i 79V, over aekwilitttt en
Enth.
Serb.
Sum.
Butt.S.F.'27o 7% 7% Res.H.
Vliss.
Kat.
79
82%
82'
.
%
Rubb
94-5
A 81
Tabak
95%
85% 86"/» Ct-PBC.Rcf.-l 48% 50
5romi vin. Uw
BUITENLAND
Sum. Rubb
üuiL2e«i'2B6 7% 7% Rott.Hypß.4
at
100
85
Sllau
78
Zeeh.Sab
85
738
Vliss.Kat.pA 59' A 59%
Rott. H.B. 3) 78 73Vit Chic&Eries 62
Sum. Caoutch. M 118
ng
62'Ai
A^éritrf.?
URUGUAY
Vollenh.B. A 7% 7-ii Bakum.k. C.
Stedel.H.B.4 9ü
90
V» Tet
BUITENLAND
Chic. MM Bi
44i 5
Sum. Rubb. Cult. m
Vollh.BpwA 11' A 11% MdCPetr.cA
Reaavß'37
4 37' A - Tilb. H. B. 31 82
82
10tV 10tV Ass.Dry2pA
Ctfbaß. leH5 27',', 27'
tj
Tjiboenl-Tjip. A 37
57%
35^,
ec.Tg.'92 31 25Vi337%t Utr Hyp.B.4 91
37
91
SLNJ2SOCA
35
kiert*....
Erie Railr. 4 16%
iot kit
V. Ind. Cult Ond. 141
Greyh. C. cA I2f c 12'At
Utr. a B. 31 81
81L lUinólsG 0 4 36
m
P; KN GEM
MarshFldcA lOt lO'/k
Wai-Sum. Rubb. 112%
2)o it now .'ƒ/
TRAMWEGONDERN.
jjj
LEEN. Utr.H. v.u 31 81
81
KUBBF.RONDERN.
■
111in.G0'534 34%§34"A§
MontgWdcA 40' At 39'.;
Ü.-Preanger B.A
ggy.
68
Alkm '37 31 oit
Vad HB. (5) 4 76% 76% Kans C Sth 5 52% 51'/,
HgnStrass 8 13
12',t A*damTapA 50% 50
+J§ %B
Per.C.mkcA
AU. Sum. PI. CAI 508
A dam 61 3) 92t
Kans.CSth.3 52% 52'/,
VAN
»2t WestlHvu3l 811 81
Bant. PL Mij 59%
KOTEERIXG
PerCmkcpA
2',-s
2'A
A.SumPl.rnk cAt
VOORL. GEN. FONDS. Basil Rubb 86% 85% Sears Rb. cA 63%
MissKTßw4 22'.«s 22Vi
Telefoon 1S90O
Adam'os
928
Westl. T.V.31 81
81
63%
1.30—2 UUR.
AU. Sum. PI. cA/
A dam '36 31 84
Toe<tti SO
V«
Zeeuw. H. 31 81
MisPacMß 4 2%L 2 T
Barmh.vTr 8 7Vi B',i Batoe Djam. 29% 29
SwiftC.lOcA 17 V« 17& Pref. Wabash A
A.SumPl.cA/mk
A dam '37 31
Ruhrgas 6i 138
31 84V* 84
Z.-H.ZB-E3l 80% 80% NorfWestH4 91% 92'AB
148 BatoeSum.A 35
34% Woolw. cA 33 Va 32%
1 9/16 t 5/8 lnterc. Rubb. cA
34*t%§ 3«§
3%t 3%
3%t
Phil.RwleH4

Phll.R C.o.d.

DONDERDAG 15 FEBRUARI 1940.

4%t
48
8%
7%
35%
35%
35% t
46L
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VIJFDE BLAD

FAMILIEBERICHTEN

UW KUNSTGEBIT

A'erloofd:

BEP VONK

—

en

PEET ZUIDERENT.
F/dam. Noordplein 69.
P.'öam, Hcemraadsslngel 211
Ontvangdag: 18 Februari 1910. van
ó—s uur. Noordplein 69.
14243 10

Ondertrouwd:

GUUSJE VAN DER BOOM
cn

KEES LUGTEN

38
Ammanstraat
Tel. 15100
Spreekuren voor minder-welcestelden
voor
Tandheelkunde en Kunsttanden: v.m. o—l 2 uur; n.m. 7—3 uur;
Zat. 9—12 uur.
Jloek:

13784 16

DE

14225 8

cn

\

ëehuwdbroeder eji Oom
ADRIANUS JOHANNES ZONDAG,

in den
Mevr

ouderdom van 58 Jaren.
Uit aller naam:
Wed. J. K. ZONDAG
BOELHOUWER.

STOFZUIGERS

1940.

met

een oersterken motor en
groote zuigkrocht, zijn van
zulke jolide constructie, dat wij
er 3 [aron schriftelijke garantie
op geven. Zij kosten slechts
zeer

plaats vinden
De begrafenis zal RK.
BegraafVrijdag a s. op de
10 uur.
plaats C rooswijk tfi circa

26.75
44.50

14220 20

31.50

37.30
54..

47.30

CZwm

ANNA DE ZEEUW—HÜGTEREN,
ouderdom van

ruim 83 Jaar.
Namens de Familie:
L. DE ZEEUW.
Februari 1940.
Rotterdam. 1495A.
Statensingel
Teraardebestelling Zaterdag a s
drie uur op de Aleemeene Begraafplaats ..Crooswijk".

HAARDEN-KACHELS-FORNUIZEN

Nieuwe Markt
Rotterdcmsche Dijk

19-Rotterdam

247 Schiedam
-

Heden
onze geliefde

en

kalm,

Moeder. Behuwd-

Grootmoeder

en

de schoorsteen

prachtig eiken model met fraaie
wijzerplaat 14 d Blm-Bam slae
Schrift
A
C
#
*Tf.
J

1

garantie

Weduwe van den Heer
J. L. SLOFF,
ouderdom van 80 Jaar.
Uit aller naamC. J. SLOFF.

HEETMAN

in den

Aardige

7

Oostplein 8

Bureauklokjes

96b.

rN

ELK

VOOD

BLOEMEN".

GEEN

||S|

./-■%>

||e||

1.30

KCU9

@

MET

J

/
*

J

2—l

uur.

BEHANDELING

dienstplichtigen
De Directrice:

É

\

BOENEN \\

f KKCfcCI

ƒ 5 0.-

z.n. speciaal tarief.
Mevr. A. M. MAGIELSEN—'VERHOEVEN
Verloskundige.
".3481 20

IK

ƒ
Ws&É

drinkt het fijnste dat er op het
gebied van Vermouth gemaakt
wordt. Al naar Uw smaak moet ge
eens C° ra Bianco of Cora extra
vieux met aandacht proeven.
Werkelijk, Cora is Italiaansche

ras»™»

\

MIJN GOED
HALF ZO
WIT ALS NU /

Vermouth zooals

ze zijn moet

rinso !/

\.

.
14157 128

(f

DE NIEUWE

Rins©

1

14193 14

Rotterdam, 14 Februari 1940.
Tollensstraat

R'DAM

—

van

Wie

—

NADELIG
De Rinso„2-Minuten-Kookmethode I |
geeft U in alle opzichten besparing. L;
U verbruikt minder gas, daar de
kooktijd zo buitengewoon kort is.

KLOK
EEN
voor

JACOBA HELENA STORM,

vrouwen van

Voor

.

/

..

overleed, zacht

—

VOLLEDIGE

/'

g|f

ANDERE METHODEN

14164 5S

1422 S 17

30578

KRAAMINRICHTING
HEEMRAADSSINGEL 110

Spreekuur dagel.

..

ONGEKEND SNELLE KOOKMETHODE
De nieuwe waskracht heeft een „2Minuten-Kookmethode" mogelijk gemaakt. Door de krachtige werking
in de wasketel ontwikkelt zich een
overvloed van werkzaam, reinigend
schuim, dat elk spoortje vuil aan het
weefsel onttrekt. Na 2 minuten koken
is het goed reeds volkomen helder.
Langer koken is onnodig!

met allo hulpstukken.

Heden overleed, onze lie\e Moeder. Behuwd-, Groot- cn Overgrootmoeder.
In den

en.

Or

—

Rotterdam. 13 Februari
Zwaanshals 124b.

TELEFOON

RINSO ALLEEN IS VOLDOENDE
Eén pakje Rinso heeft kracht genoeg voor
de hele was. Extra wasmiddelen zijn
overbodig. Dat betekent voor U weer
teVlaardingen een nieuwe waskracht, besparing! Zet het goed daarom gewoon
Een grote dag voor de huisvrouw! in de week en kook het daarna in de onDeze werkzame kracht werd bij de volprezen, nieuwe Rinso volgens de ~2
reeds populaire Rinso gevoegd
Minuten-Kookmethode"!
Rinso was geschikt voor het koken
van de was.

onze innig
St Franciscusgasthuls
Man
ader. Broeder,
geliefde

34014 24

GROTE WETENSCHAPPELIJKE ONTDEKKING
Na langdurige, diepgaande onderzoekingen ontdekten onze scheikundigen

onze

diepe
Heden overleed
ongestelddroefheid, na een korte
geheel onverwachts. In het
heid

tot

—

KOOKMETHODE

behoeft ook nu nog geen
I 75.- of f 100.- te kosten.

KENNISGEVING.

a

PARTICULIERE

2-minuten-

uur (behalve

•

van I—2 cn van 7—B uur.
Bergueg 211.
Bosehje h. (joudscheslnccl.
Pulsclielaan 47. Linker Maasoever.

Inlichtingen

290

OudcdUk

Stalcnweg 55
Korle Dreef 20

—

CA
0"7
'■»"

C
"

per week.

—

OVERWELDIGEND SUCCES VAN

Een goede
Stofzuiger

van

een nieuwe

Roven- en Ondcrgebit
srhriflelijke garantie.

BETALING: F. 1.

—

DIERGAARDELAAX

CORNELIE CHARLOTTE
Baarn, 13 Februari 1940.

ALGEMEEN E

Er werkt

14224 8

De Heer en Mevrouw
VAN ELDEN—GOEDBLOED,
geven kennis van de geboorte
hunne Dochter

Volled
jaar

2

kracht in de Nederlandse wasketels! Ze maakt wasdag
vroeger de vermoeiendste dag van de week
tot een dag, waartegen geen
huisvrouw meer behoeft op te zien. Het werk gaat nu gemakkelijker en vlugger!

DE ROTTERDAMSCHE
TANDHEELK. INRICHTING

Privé spreekuur I—l
Zaterdag-).

Schoorl, 13 Februari 1940.

KUNSTTANDEN en GEBITTEN
Ie

SCHEIKUNDIGEN
ONTDEKKEN NIEUWE WASKRACHT

vcör Zondag gereed. Keparatlèn ledetrekken u.n.a.
dag. Pijnloos
J. \V. SANDERS. Noordblaak <13.
voorheen Oppert.
Telef. 106S1.
32715 6

ren

15 FEBRUARI 1940

DONDERDAG

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD

4

HET DEKENHUIS
Oude Binnenweg HC,
Telefoon 12125.
Speciaal Adres voor het betere
Beddengoed, ook voor rcparatlcn:
Kapokmatrassen, Paardenhaarmatrassen. Epedamatrassen.
Eigen beddenmakcrlj.

13030 10

WAST ZONDER VERDERE HULP

De teraardebestelling zal plaats
vinden Zaterdag a.s. op de Algemeene Begraafplaats te Crooswijk.
Vertrek van 't sterfhuis 2 u. N.m

es

R

i. HENIGERJr.

™

h.
Pannekoekstraal
CR. HILLEDIJK h. H. Croesinkslr.
ƒ 1 60
HOEDEN", vanaf
/ 0 45
PETTEN, vanaf
XIPSTRAAT

Heden overleed tot onze groote
onze lieve Man en Va-

droefheid,

KAREL DE HAAN,
op den leeftijd van 39 Jaar.
E. DE HAAN—
d' OLIVEIJRA.
PIM.
Rotterdam. 14 Februari 1940.
Goudscheweg 123.
De crematie zal plaats hebben
Vrijdag 16 Februari op „Westerveld", na aankomst van den trein
te 14.14 uur aldaar.
Vertrek vanaf het Ned Isr. Ziekenhuis (Schietbaanlaan) te 12

uur.

ROTTERDAM

40521 16

N&;

VRAAGT POIIS

VOOR
JARIGE VERZEKERING VAN

Heden overleed geheel onvergroote droefheid,
wacht tot onze
Man, Vader, Behuwd-,

lieve
Groot- en Overgrootvader

Wk

T

■Ik,

1

n

®k\

A

1 ICTg
1

*

""

w!SOHr
VfcW

on,

' '"'
>

JUBHbmSÊM

jiïfSSH
STOOMENvon,

B
1 Terstelbare
moersleutel 20 c.M. f 1.05
1 stalen w inkelhaak
25 c.M. f 0.50
1 metaalzangboog
f 0.55
1 rolbandmaat
f 0.25

14223_14

HEERENCOSTUUM

Heden overleed, na een langdurig. geduldig gedragen lijden, onze
lieve Man. Vader. Behuwd- cn

.

.

HARM MEIJER
in den ouderdom

van

|

HOOGSTD-

K.7-

DANKBETUIGING.
De equipage van het M.S. Nottingham van de S.S.M. betuigt hiermede
haar dank aan de Dlr. der MIJ. voor
de vergoeding voor het menschenredden.
14203 10

PIANO REPARATIE

Modcrnlsecrcn
Expertise
Inkoop Verkoop
•

-

DE JOXGS PIANOBEDRIJF
A mmanstrant 24a
Tel. 14184
14247 0
—

[b&uj.

wen
bvo*z

BS

:-s"r
BM

|

Wij waarschuwen tegen FEDERATIES
van z.g. „Leeraren" zonder geldige
bevoegdheid. Men vrage, alvorens
les te nemen, inzage der

.

DAMESMANTEL

l

in

d'groen,
W./3
zwart
(Bont axtra)

donkerbruin,

d'rood, d'blauw ƒ" *»

\ «n
\

.

zelfs in den blinde want
dat volle aroma van het zuivere graanproduct herkent U

•

M.0.,

Diergaardesingel 93-94, Tel. 36077
20

I

-

Ekapagé'
1

BOLS

I

I

PHILIPS

DAMES!
onze bekende
Amrrlkaansche

cn

Patent Geneesmiddelen

M

Doktersrecepten

Succes

11159 162

Wilt ge dat Uw zaken gaan.
dan moet Uw naam in het Nieuwsblad staan.

verzekerd.

Maison „SANTé"
Gnntmlwaren
Oude Binnenweg

Keizerstraat

—

110

29

Spniten enz.
Tel. 11622
—

b.d. Blaak)
14011 20

Een
moderne vrouw bestrijdt periodieke pijnen afdoende met een
WITTE KRUIS.
En wat zoo prettig is, WITTE
KRUIS poeders, tabletten of cachcts :i|n gemakkelijk in te nemen.
daar ;c practisch smakeloos lijn
en ook de
gevoeligste maag zal
tr geen hinder van ondervinden.

f poeders

per

'K* j^sow»' 1

X.S.F.

10

WILLEN^I

DIE

ij

HH

voorkomend in het Nieuwsblad van gisteren:
Horizontaal: 1. Lever. 4.
Aster. 7. Staan. 8. Voren. 9.. Dra.
11. Esp. 13. Kam. 15. Immer. 16.
Fin. 18. Ons. 21. Top. 24. Nader.
25- Otter. 26. Porie. 27. Trens.
Verticaal: 1. Last. 2. Vaals.
3. Rand. 4. Alva. 5 Tarra. 6. Rund.
10. Romeo. 11. Elf. 12. Pin.
13.
K.R.O.
14. Mos.
17. leder.
19.
Ncthe. 20. Snip. 21. Tree. 22.
Port. 23. Kras.

Speciale

I

23,

I

•

14112 10

ï

—

vraagt

—

v. Nesstraat

I
Bfl

Filiaal: Ecndrachtsweg 31.
Telefoon 50379
Rotterdam

Frannchc

QB

'n Ouderwetsche gedachte!

Manrltswcg.

VON DER HAAR
KLEERMAKERS

Oplossing van de
Kruiswoord-Puzzle

g©

•

VEREENIGDE LEERAREN,
14260

1

I

profiteeren van tic oude prUzen, gaan kijken bij:

gig
BBS2

J

.

TELEF. 53487
13521 22

1423-1

ƒ 1.9° B

van

—

nieuwste catalogus wordt
Tel. 54090
gratis toegez,
iini/ Kruiskade 112/111

FziJ

13038 GO

Of men de glazen al verwisselt
U zult de genevers
niet verwisselen. Niet voor
niets luidt Uw eisch steeds:

Middelbare Akten!

DE BEVOEGDE LEERAREN

|

één BOLS!

14187 25

ofrfóll&n
fd&Uie.
Xv

c'w'betcke

BEURS

§§§

.

ROTTERDAM

14222 14

-

VERVEN

.

.

I

I
H

Hm

bijna C5

Uit aller naam:
M. MEIJER—DE VRIES.
Groningen, 13 Febr. 1940.

Stemmen

Regen- of Winterjas |
(incl. walerproofl

in één koop f 2.20

Grootvader.
jaren.

•

|

Dames- of Heeren

Spa'

AQUARIUMHAXDEI,

Demonstratlczaal.

H. L. HECKMAN.

Amsterdam, 11 Febr. 1940.

XIEROP's

Radio

HEERENHOED

ouderdom van 74 Jaar.
Uit aller naam:

—

KIPSTRAAT 29

11174 40

160.
40332 20

EX

VOGEL-

Oranjekraag 18ci
tßyl Groenkraag 14 ct

WILLEM FREDERIK HECKMAN
in den

wr

Merkelijk voor
„pijn" g-el>oren?

.
LUCHTPOMPEN
HENGELSPORTARTIKELEN

I

V

WfèK

Nwe Binnenweg

onze

Ik

'

2 pon^, k',k
Oranjekraag 40 ct
Groenkraag 30 ct
'^

\

•"//

LAMPEN
EN REPARATIEKOSTEN

Algcmecne kennisgeving.

5*
"T

y-:<i

Deze kwaliteitskooien hebben /•
en
wij In alle prijs-klassen vanaf '
Gro o t e
sorteerlng Chroomtafels,
Prima zinChroomstandaards, enz.
gende Mankanarics, ManslJsJes 75 ct.
Manputters f 1.50, Voedcrhnlsjes en
Vetbollen.
<

I

AQUARIUMS

ma §B|
MODEL 1940

B VOM

DEN HAAG

—

w
Du tlin

—

Oegstgecst.

1.1175

CT

DE BROEKENSPECiALISTEq
BINNENWEG UU
OUDE

Het oude bekende adres.
Voor elk figuur en ieder
costuum hebben wij 'n goed

Bfe

passende en bijkomende

IPt
n% I

p» |#
I P"

Let op het juiste adres.
1414 S 40

mm

.ja

_J|

HffW'ffll

50-—! Ambtenaren (ook gemobllis.) en vast
partlc personeel tot maandinkomen zonder borg.
WetteUf tarief. Vlug en discreet. InL mond. en schr.
Vana(

'

Mauritsweg 3, Rotterdam, Tel. 51332

*

Dag.

9—5

Zal

9—l 30

ook Dl

*.•

av^ü-—

Vr

REUKBANDEN

BERNARD ROOS, Weste Wagenstraat 9310
14150

VOOR SLECHTS 1h CENT
HERSTEL van uw HAARGROEI

noodlg om deze annonce uitgeknipt In open enveloppe als drukwerk
op te zenden, ontvangt U uitvoerige brochures o\cr het

Vermeldt

uw

naam

en

adres op de achterzijde dei enveloppe
adresseert aan:

aan ons

en

<R-

HAAG
Dr. H. NANNING's Pharm. Fabriek N.V., DEN 14177
3i

