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DE THAILANDSCH-INDOCHINEESCHE
VREDESCONFERENTIE

Amsterdam, bfl ontstentenis te vervangen door D. Schuitemaker, hoofdcommissaris van politie te Utrecht; N. G. van
op
der Mey, tt|deUjk raadadviseur In buitengewonen dienst bfl bet directoraat-generaal van politie.
c. Tot lid en secretaris mr. P. Meyjes,
TOKIO, 14 Febr. Betreffende de Thalhet <ürectoraat-gen»mal
raadadviseur
lsndsch-Indochineesche vredesconferentle, van politie. bfl
die. thans in de Japansche hoofdstad
wordt gehouden, heeft de woordvoerder
waarlijk vrtfe zee, In de beteekenis van Hugo de Groot's „Mare übe- van het centrale bureau voor de inlichrum" heeft de wereld nooit gekend, zooNEW TQKK, 14 Febr. New Yorktingen verklaard, dat men van Japanlang menschen geschiedenis schrtJven» Sr sche zQde hoopt binnen twee weken sche scheepvaartkringen maken bekend,
dat de Britsche vrachtstoomer „West
is tot dusver steeds een mogendheid ge- tot een
succesvol einde te kunnen koWales", groot 4863 brt., die op weg was
weest, die de hegemonie over de wateren
van Bngela&d naar de Vereenigde Stamen. Om die reden is het wapenstilbezat
het zty alleen in feite, het zQ
getorpedeerd en gezonken is. Naar
ten,
stansaccoord ook met 14 dagen verlengd. verder is medegedeeld,
de
ook in politiek opzicht. Een absoluut vrfle
zfln doorSaint
s.s.
het
oorlogsoperaties
Bngelsche
De
bevinden
zich
onderhandelingen
op
zee zal wel tot de utopieën bUJven behoogroot 436 brt en de in Britpreliminair Denis",
ren, zoolang een werkeUjk den aardbol het oogenblik nog in een
schen dienst varende Deensene treller
voUcenbond-in-4en-waren- stadium.
omspannende
„Thurid", vergaan.
zin-des-woords een hersenschim genoemd
moet worden.
De laatste der zeebeheerschende mogendheden was Engeland. Maar ook zonder dezen oorlog was er spoedig een einde
aan Albions positie als zoodanig gekomen.
Zooals eens de Qrieksche steden door haar
dochternederzettingen in macht werden
overvleugeld, zoo staat thans Engelands
oudste, geëmancipeerde kolonie op het
punt het moederland uit zfln positie te
verdringen. Er zQn in Londen heel wat
voorstanders van een zeer nauwe (en
blijvende) Britsch-Amerikaansche samenwerking. Hei oogenbUkkelgke, door den
oorlogstoestand bepaalde voordeel schflnt
hen blind te maken voBr- de gevaren,
welke in een dergéUjke verbinding voor
Engeland schuilen: de eilanden voor de
Europeesche kust zouden sterk verzoo niet uitgeput door den zwaren
strQd, dien zQ thans moeten leveren,
automatisch tot,den rang van een voorpostj «en onderdeel worden gedegradeerd,
omdat het zwaartepunt van een de Vereenlgde Staten en zelfs het Brltsche RtJkAngelsaksische
van-thans omvattende
anders
dan
in Amerika sou
Unie nergens
kunnen liggen.
De Brltsche eilanden ztfn geografisoh
en cultureel een deel van Europa. Verbonden met en steunend op Europa hebben zQ zich ds positie in de wereld weten
te scheppen, welke sQ thans innemen;
slechts verbonden met en steunend op
iwotrdáe,n
aangavaard,matrgnl
Europa zullen zQ den positie kunnen
•(FaPtx-Ho nd)
bVflven- tanemen. Men heeft 'dat te

Men hoopt

succesvol einde
binnen twee weken
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Franco ontmoet

BESPREKINGEN VANDEN
Pétain
AUSTRALISCHEN
Besprekingen maaltijd te Montpellier OORLOGSRAAD
Australië's lot onzeker

en

Generaal Franco is op de terugreis van Italië te Montpellier in
Zuid-Frankrijk aangekomen, waar
hfl maarschalk Pétain ontmoette.
De Spaansche minister van, buitenlandsche zaken, Serrano Suner, de
Spaansche ambassadeur te Vichy,
Lequirca, en de Fransche ambassadeur te Madrid, Pietri, waren daarbij tegenwoordig. Des middags heeft
maarschalk Pétain ter eere van het
Spaansche staatshoofd- een maaltijd

4wttieboden.

~

.
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zwakt!

wdrgmantooman

«mtaldan valing

iswernu meglijkrLnd

Eendhzveevurrltobdnwako

Uit Sydney meldt de Engelsche berichtendienst, dat de Australische oor-

logsraad .na gisteren gehouden bijeenkomst een communiqué gepubliceerd
heeft, waarin aa. gezegd wordt: „De
oorlog Is in een nieuw stadium getreden. Het Is onzeker welk lot Australië
wacht. Het land moet op iedere eventualiteit voorbereid zfln." Heden is te
Sydney wederom een bijeenkomst van
den oorlogaraad gehouden, waaraan behalve de drie opperbevelhebbers van de
deelen der Australische weermacht, ook
de Brltsche opperbevelhebber in het
Verre Oosten heeft deelgenomen.

W.A.

-man

aan verwondingen
bezweken

Naar ons van welingelichte zijde wordt
medegedeeld, ia de weerman Koot uit
Amsterdam b(j de Jongste ongeregeldheden aldaar door een bende van ongeveer
dertig Joden tegen den grond geworpen
en door trappen onherkenbaar verminkt.HQ is naar een ziekenhuis overgebracht,
waar htf hedennacht aan rtin verwondingen ia beeweken.

100.000

Boete van ƒ

In aansluiting op den in de eerëLUCHTAANVALLEN OP
zaal van de prefectuur van Montpellier gebruikten maaltijd, hebben
ENGELAND
maarschalk Pétain en de Caudillo
een persoonujk onderhoud gehad HERLIJN, 14 Febr. Naar de Londenvan ongeveer twintig minuten, ter- sche Berichtendienst meldt, is gisteravond
gegewijl getöktjjdig de Spaansche minis- te Londen reeds vroeg luchtalarm
ven. In een der stadswijken werden bomzijn ambt
ter van buitenlandsche zaken, Ser- men geworpen. Er is „zekere materieele Commissaris van
admirano Suner, en vicepresident
schade" aangericht Overigens hebben
ontheven
Darlan
confereerzich
den
berichtenin
Engelschen
zijzaal
een
volgens
raal
Tan bevoegde ztyde vernemen wfl dat
den. Daarna ontmoetten alle betrok- dienst de Duitsehe luchtoperatie» uitge- de Duitache instanties zich genoodzaakt
m 'Vxit Anglia.
kenen elkaar voor een laatste ge- strekt tot N.O. Schotland
hebben gezien de gemeente Heerlen een
op te leggen.
meenschappeljjk onderhoud. Genegeldboete van ƒ 100.000.
zjjn motiveevindt
Deze strafmaatregel
raal Franco is later met zjjn gezelongedisciplineerde
gedrag, in
het
ring in
schap per auto naar de Spaansche DE BRITSCHE LUCHTSTRIJDKRACHTEN
bepaalde
kringen
door
de overtredingen
grens gereden, die mj in de avondanti-Duitalsmede
de
in
TE SINGAPORE der bevolking, die zich
uren passeerde.
in deze stad
sche provocaties,
fi

aan Heerlen
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opgelegd
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DE OORLOG TER ZEE

—

Op verzoek van den gevolmachtigde
van den Rflksconimlasaris voor de stad
Amsterdam heeft een commissie van vertegenwoordiging voor de Amsterdamsche
de oude JodenJoden de bewoners van waar
zooals
buurt in de hoofdstad,
de laatste dagen ongeregeldbekend
heden hebben plaats gehad, gistermiddag
opgeroepen voor een korte bijeenkomst
in de groote saai van de Diamantbeurs
aan het Weesperpiein.
De opkomst was zoo groot, dat twee
bijeenkomsten noodig waren. Beide keeren was de saai geheel gevuld, zoodat
vastgesteld kan worden, dat circa 4000
bewoners van deze buurt aan den oproep
gehoor hebben gegeven.
De «enige spreker in beide vergaderingen, de heer Asscher, voorzitter van genoemde commissie .richtte een vermanend
woord tot ztfn rasgenooten en bracht
met nadruk naar voren, dat in de toekomst elke nieuwe poging tot het verwekken van incidenten, zooals zich in de
laatste dagen hebbeo voorgedaan, moet
worden voorkomen en dat allen hun
vuur-, slag- óf steekwapen of eenig ander wapen tot Vrijdagmiddag een uur op
het politiebureau aan het Jonas Daniël
Meyerplein straffeloos kunnen inleveren.
Degene, btf wien alsnog wapens zouden
worden aangetroffen, stelt daarmee zichzelf aan de zwaarste straffen bloot en
brengt vele anderen in gevaar. Tenslotte
uitte spreker de ernstige waarschuwing,
dat de Dultsche autoriteiten geen nieuwe
wanordelijkheden zullen dulden en tevens
afdoende maatregelen zullen treffen om
ze in de toekomst onmogelijk te maken.
•
Na deze toespraak sloot de heer Asscher de bijeenkomst, die beide keeren
een rustig verloop had.
—
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ting bttjkt te bestaan omtrent den ver-:
koop van uit kofengrms en/of afval van.
vaste brandstoffen vervaardigde briketten
(tegels), Welke tot dusverre door veto
handelaren buiten de distributie werden
aangeboden, heeft de noodzakelflkheld
zich doen gevoelen om den verkoop van
dergelflke briketten in het vervolg; uitsluitend op geldige brandstoffenbonnen te
doen geschieden.
Waar verder is komen vast'te staan,
dat het product in vele gevallen minderwaardig was en tegen abnormaal hooge
prijzen van de hand werd gedaan, heeft
de overheid Ingegrepen en bfl een wflziging van de „vaste brandstoffen diatributiebesohikking 184 HT' onder meer dé
volgende eenheden vaste brandstoffen
.vastgesteld:
Briketten, geheel of gedeeltelijk vervaardigd uit uitval en/of afval van vaste
brandstoffen, geen turf zflnde: 100 kg.
Briketten, geheel of gedeettetflk vervaardigd van uitval en/of afval turf:
GEEFT NIKT AT.TJPBN,
260 kg.
OFFERT OOK WEBKELXn
Niet tot briketten geperst uitval en/of
afval van vaste brandstoffen, geen turf
zflnde: 75 kg.
Door het Rflkakolenbureau worden
maatregelen genomen om een zekere 1kwaal liteitsgarantie voor het product 'te verLonden steeds geweten en begrepen
verkeerde en verkeert men er ook in den krijgen en tot het vaststellen van een
maximumprijs te kamen.
waan, dat slechts een verdeeld vasteland
de Brltsche belangen 'kan dienen: nJ. een
veilige ruggedekking kan zfln. De waarheid ie, dat in de wereld van heden juist
alleen een sterk en vereenigd Europa voor
Engeland van nut kan zfln. Het heeft
immers een sterken partner noexhg, het
voelt dit instinctief en zoekt hem in Amerika, nu het Kanaal een- loopgraaf tusschen zfln eigen eilanden en ons contiDe secretaris-generaal van het Deparnent geworden is. Maar de door de natuur tement van Justitie beeft, uit overweging,
der dingen aangewezen partner bevindt dat bet noodzakelijk la maatregelen té newelke bevorderUjk kunnen tifn aan
zich juist aan de andere zflde van dien men,
de totstandkoming en de goede uitvoeloopgraaf: het is Dultschland, als kern ring van een verdere reorganisatie der
van het vasteland, In letterlijken en fi- Nederlandsche politie, in overleg met «eb
secretaris-generaal van het Departement
als continentale mogendguurlijken zin
Binnenlandsche Zaken, een commisde
de
eerste
plaats,
heid, in
natuuriflke van
sie ingesteld, aan welke wordt opgedraaanvulling van de maritieme mogendheid, gen advies uit te brengen met betrekking
in de eerste plaats, die Engeland is.
tot een reorganisatie van de NederlandEen met Engeland in vrede levend en sche politie, alsmede de noodtge voonttedoel date
nauw verbonden, onder Duitsehe leiding nlngen voor te bereiden niet het
reorganisatie zoo spoedig mogelijk in wergeordend Europa zal nooit een bedreiging king te doen treden, een en ander met
vormen voor de Brltsche positie op de Inachtneming van de rlchtJtfMn, oüe* of
zeeëa: omdat zfln belang. aaUOjm die po- namens den hoogéren 6JS. en ppattetajÉj»
btadßT
sitie te 'steunen en te versterken, waar t by deffltfpOComïmaßarls vóór Tiet
gebied aangegeven:
Nederlandsche
maar kan. En tevens zou een dergelflke
In de» commissie ztfn benoemd:
samenwerking de (althans practische)
a. tot lid, tevens voorzitter: Mr. A
verwezenlijking brengen van de vrfle Brants, directeur-generaal van politie te
S. den Haag;
zee.
b. tot leden: A. W. de Koningh, kolonel
der marechaussee, inspecteur-generaal der
Nederlandsche politie; Mr. Dr, J. A. van
Thiel, procureur-generaal, fuhgeerend directeur van politie te Amsterdam; Mr. R.
van Genechten, procureur-generaal, fungeerend directeur van politie te den Haag;
Mr. G. W. Toebes, referendaris btf bef
Departement van Financien; H J. Versteeg, hoofdcommissaris van politie te
Heden en Zaterdag «allen wederom
de roode bassen van de Wlnterbulp
Nederland op straat verschenen om
dienst te verleenen btf de inzameling van gelden voor behoeftig
Nederland.
Door de bedragen, die reeds werden verzameld, konden Jn vele gezinnen
nieuwe levensmoed .en
vreugde worden gebracht. Blaar nog
Is de winter niet ten einde, zQ moeten ook verder worden geholpen,
evenals die velen die tot dn toe
door gebrek aan voldoende middelen
niet «e bereiken waren.
Inndgenooten, denkt daaraan, als
ge de roode bussen slet. Veel kan
geschieden, als alle Nederlanden op
de komende oolleetedagen slch hQ
net vaststellen van hun gilt laten
leiden door de gedachte:

RADIOTOESPRAAK VAN
Mr. HOMAN

Onlangs aanzienlek versterkt

Volgens een beTOKIO, 14 Febr.
richt van' de „Aaahi Sjimboen" zsjn de
Britsche luchtstrijdkrachten te Singapore
Voor de Winterhulp Nederland
onlangs aanzienlijk versterkt. De JapanMr. J. Linthorst Homan zal heden (Vrij- sche correspondent acht het buitengewoon
dagavond van 20.16 tot 20.80 uur een kenmerkend, dat tegelijkertijd wijziging
radiotoespraak houden op den zender van is gebracht in de verdeeling der luchtHilversum 1 en het distributienet van strijdkrachten in A.chter-Indië, doordat
Hilversum 2.
een eskader bommenwerpers van Singapore is verplaatst naar de noordgrens van
Malaya.

op SI Januari hebben voorgedaan.
In verband hiermede is tevens de Commissaris van Politie te He*rW*n v«.. Tijambt ontheven.

—

J.LINTHORS

besloten wfl een artikel
uitdrukking; „vrfle
xeeftn". Wfl hadden daarin aandacht besteed aan een merkwaardige
evenwQdighetd tusschen de Duitsehe on
Brltsche denkbeelden ten opzichte van de
organisatie van den vrede. Na ons doet
maar
at thans ook het „Handelsblad"
meer dan wQ het nog deden, wflst het
daarbij op de allesbeheerschende rol van
de se e: als dé verkeersweg bfl uitstek,
waarlangs de wereld handel drflft en baar
volken dus in contact met elkander komen. De zee. Uit haar rol laat zich verklaren, waarom xtj ook in dezen oorlog
weer, zooals in zoovele daarvoor, een der
kardinale strijdpunten is, en hoe hot
komt, dat men zich In Hingeland, ondanks
alle overeenstemming met do Duitsehe
denkbeelden, toch schrap set, waar het de
verwezenlijking daarvan betreft.
Voor Engeland, immers, is sedert het
een imperiale politiek voert, steeds een
axioma en een.postulaat tegetyk geweest
de heerschappij over ds zeeën vast in handen te houden. De beheorsching der zeeën,
toch, kon alleen de veiligheid der interne
verbindingslijnen van het Empire waarborgen, verspreid als de deelen daarvan
over alle continenten van den aardbol. Bfl de verdeeling der wereld in levensruimten, zooals de onderteekenaars van
het Driemogendhedenpact slch die schenen voor te stellen, sou het Brltsche Oemeenebest naast Europa-Afrlka,' GrootOost-Azië, Amerika en Groot-Rusland
alléén van alle groepeeringen niet een
meer of minder aaneengesloten gebied
vormen. En indien de verschillende deelen
van het Empire elkander al in zekeren
zin en althans in tfld van oorlog tot een
zelfgenoegzaam geheel zouden kunnen
aanvullen (iets wat de „Times" overigens,
naar men zich zal herinneren, op grond
van hun groote afhankemkheid van de
wereldmarkten met nadruk bestrijdt)
dit zal ook dan alleen weer mogelijk zfln,
wanneer de zeeën, waardoor deze deelen
geschalden en verbonden worden, onder
Engeland» absolute controle staan.
Maar tegenover das» noodzaak, welk*
Engeland vitaal acht voor stja bestaan
als wereldrijle) voor zJbiTbestaahMSp-ztchzelf, staat de vitale noodzaak voor
Dultschland
voor Europa: vrije zeeën.
Want ons continent zal minder nog dan
andere werelddeelen of regionale ruimten, ook maar betrekkeUJk onafhankelijk
gemaakt kunnen worden van den aanvoer van onontbeerlijke levensbehoeften
uit overzee. Ook indien het eenmaal mot
Afrika tot een aaneengesloten levensruimte zal zQn teaaamgeklonken, zal het
nog voor langen tfld (en misschien zelfs
steeds, in zekere mate) op den toevoer
uit productiegebieden aangewezen bUjven,
welke in tfld van oorlog op onbeheerschbaren afstind zouden bltfken te liggen:
Nederlandsen Oost-Indië, in de eerste
plaats. Onbeheerschbaar
tenzQ het zijnerzijds aanspraak zou willen maken op
de hegemonie ter zee.

met

WINTERHULP
NEDERLAND

,

VRIJE ZEE
ONLANGS

Ongeregeldheden
te Amsterdam

Briketten voortaan
op den bon!

Het slachten van schapen
Prijsgenzen vastgesteld
De secretaris-generaal van het Dep.
van Landbouw en Vl—ehertf beeft bepaald, dat door de Ned. Veehouderyoentr. aDeen onthefflng mag werden
verleend van bet verbod, gesteld In
het slachtverbod 1040 schapen ten
annalen van schapen, welke door haar
zQh gekocht en verkocht met bestemming om te worden geslacht en
voor-de gevallen, waarin ten genoegen van de Nederlandscbe VeehouderQeentrale Is aangetoond; dat het
dier in nood moet worden geslacht.

PRODUCTIE VAN TURF
De secretaris-generaal van het Depar-

tement van Landbouw en Visscherij deelt
mede dat de hoeveelheid dagwerken voor
de productie van fabriekaturf gedurende
het ttJdvak van 1 Maart tot 15 Juni 1941
welke door de georganiseerden bfl de
Nederlandsche Turfcentrale gezamenlijk
mag worden geproduceerd, het aantal
van 40.000 niet te boven mag gaan.
hulabrandturf, welke
De hoeveelheid

mag worden geproduceerd, mag voor zoo.
ver het bagger werk betreft niet meer
dan 60.000 en voor zoover het persturf
betreft niet meer dan 400.000 duizendtallen bedragen.

MUITERIJ IN PARAGUAY
Bloedige botsingen tusschen
soldaten

BUENOS AIRES, 14 Febr. Naar uit
Asuncion gemeld wordt, zou het bty de
Paraguavscbe weermacht de laatste dagen herhaaldelijk tot muiterijen zfln gekomen. Soldaten, die aanhangers zfln
van de huidige regeering, souden met
geweld hebben getracht hun regimentscommandant, die sympathiseert met den
vroegeren president, af te zetten, DaarVoorts ztfn de prtjsgrenzen vastgesteld, bü zouden bloedige botsingen zfln ontbinnen welke bovengenoemde centrale de staan tusschen honderden soldaten, in
schapen, bestemd voor slachting, koopt den loop waarvan verscheidene persoDe prflzen,. waarvoor schapevleesch aan nen gedood of gewond zQn.
uiteindelijke verbruikers ten hoogste mag
worden te koop aangeboden en verkocht.
«tJn de navolgende:
Bout met been, Schouder met been en
Oarbonaden f 1.45; Idem zonder been
/
1.60; Borst en nek ƒ 1.25; Rauw achaZATERDAG
pevet ƒ 1.25.
Zon. op
8.57
Deze prQzen gelden in guldens voor
vleesch per kg., afgehaald van den winkel
Zon onder
18.52
en inclusief omzetbelasting, bfl bezorging
Uaan onder
10.23
aan huls mogen zQ worden verhoogd met
op
Mian
23.44
ten hoogste 5 cent per pond of gedeelte
:
van een' pond per bezorging.

Verduistering
••«•«•»••••••••
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DE NIEUWE TEXTIELDISTRIBUTIE

De aecretaria-generaal van het Departement, van Landbouw en Vtsscherg
maakt bet volgende bekend.

Speciaal nummer van
Manufacturier”
„De

I

bii•»o<k*t*r**3ëïeeiM**wmn»».
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DE LEIPZIGER MESSE VAN
2MTAOR

7

Ir. H. A. vaa Taaelateyn, oud-mlnister
van Landbouw, Nijverheid ea Handel,
Het aoojuist uitgekomen nummtr vaa
wiens overladen wfl gisteren meldden, het vakblad „De Manufacturier" ia ge.
heel aan de nieuwe regeling der textlelwerd 6 December 1880 te Zierikxee geboren. Na ztJn studies aan de H.8.8. en diatrlbutte gewijd. De aeer Ingewikkelde
de polytechnische school te Delft, werd nuturl* van deaa regeling ia «oer 4a
hfl op 20-jarigen leeftijd, na het behalen redactie op een zoodanige wQse bewerkt,
van atJn diploma als civiel-Ingenieur, bty dat da lazer door da publicatie nlat alleen
de gemeente Rotterdam aangesteld. Al een volledig lnslcht in de jongste overdadelijk werden den jongen Ingenieur heidsbepallngen kan verkrijgen, maar
'belangrijke opdrachten gegeven en reeds ook eea gids bfl ds hand heeft, die ban
in 1892 werd hfl benoemd tot adjunct- snel dan weg wtJet In de taQooaa voordirecteur van de gemeentewerken ta Rotschriften.
De volledige tekst der Handkddtag van
terdam.
In zjjn Rotterdamachen tijd werd mj het Rijksbureau voor de Distributie van
meermalen geroepen om in den vreemde Textielproducten door dan Handel ia af.
gedrukt aa daarbtf ia gevoegd aan uitgeIngenieursadviezen te geven.
breid
register van trefwoorden, welke dan
1908
werd
door
minister
In
Talma
hQ
lezer vergemakkelijkt de afaonderhjke
aangezocht als hoofd van de Arbeidsinspectie. Als directeur-generaal van den voorschriften sa te slaan.
Ook heeft da redactie waar'aan «eer
Arbeid leidde htf het ontwerpen van de
arbeidswet 1011 en de Stuwadoorswet uitvoerige alfabetische lijst van textiel,
1914, terwfll hQ van 1911 tot 1914 voor- producten mat bonderden trefwoorden
zltter van de Staatscommissie voor de samengesteld. Waar de vrijgestelde en op
electriciteitsvoorzienlng en In da oorlogs- leverlngavergunntng verkrijgbare artikejaren algemeen secretaris van bet Kon. len en de op punten gewaardeerde huuv
boudgoederen aa garens, behalve ia da
Nationaal Steuncomité was.
Toen in 1918 mgr. Nolens werd belast offiaieele HJsten ooi nog
met de „punmet de formatie van een nieuw ministerie tenartikelen" ia da alfabetische mat voor.
werd ir. van Yaselsteyn aangezocht als komen, la aan aa ander zoowel ia da
minister van landbouw, Nijverheid aa systamattaoba gmepeerlng' te vinden als
Handel en tot 1932 maakte hfl als zoo- dadeltfk aa ta alaan. Het nut dar alfabedanig deel uit van het kabinet-Ruys de tische tttatea vaa „De Manufacturier" ia
Beerenbrouck. Zelfs heeft htf eemgen tijd in da praktijk beweaen en «tl hebben bfl
het Departement van Marine beheerd. overheid, handel aa publiek vaal waar.
Herhaaldelijk ia de heer van Uaseletayn deering gevonden. Dit aal vooral thans
het geval ztfa, nu de textiekUatrlbutle
opgetreden als regeeringsvertegenwoordiger bij Internationale conferenttea, waar- nog maar. uitgebreid aa geoompUoeerd ia.
bij vraagstukken van dea arbeid werden
Het speciale nummer vaa JM Manubesproken. Van 1928 tot 19» waa hg lid facturlar" wordt ingeleid door een hoofdvan den Zuiderzee-raad, terwijl ht] vaa artikel, dat zich in bet bijzonder tot
1924 tot 1930 Rfjksbemlddelaar la ' ge- winkeliers richt en besluit met woorden
weest NaztJn aftreden als minister heeft van waardeering voor het werk van den
de heer van IJsselatayn Zuid-Afrika aa directeur van het Rijksbureau en zQn staf.
„Buitenstaanders hebben geen flauw
tot tweemaal toe India bezocht Vaa lttt
tot 19S8 waa hg voorzitter vaa daa Raad begrip van de bergen werk, die voor deze
van Beheer der Gemeenschappelijke Xtfn- regeling maandenlang vormt at)n", constateert de redactie. JDe waardeering
bouw Maatschappij BUhton.
Van zrjn hand ztfn verschillende publi- voor het werk vaa dea baar Hey moge
caties verschenen oa. JDa haven van tot uiting komen In een loyale medeRotterdam 1900", voorts artikelen ta „De werking ea eea trouw opvolgen van ztfn
vragen dea TQda" aa do „Stemmen dea voorschriften.
TiJas" en In „De ingenieur", in het bijledere winkelier moet in den heer Hey
zonder betrekking hebbende op werken, niet zien „de baas, die de lakens uitdeelt",
onder zjjn leiding te Rotterdam uitge- maar In eerste instantie de medewerker
voerd. Sinds 19S0 waa hij lid der Hof- van alle manufacturlers, die op hun beurt
landsche Maatschappij vaa Wetenschapstuk voor stuk slch als medewerker van
pen. De overledene was Ridder In de Orde den heer Hey moeten gevoelen. Als men
van den Nederlandschen Leeuw, Commandit standpunt inneemt, zal men voor zich
deur in de Orde van Oranje-Naasau, zelf én voor zgn cliënten onaangenaam-

I

Met het oog op ds Voorjaarsbourw, die
van S tot 7 Maart U Loipelg ani worden gehouden, wordt medegedeeld,

dat

voor een reis naar des* „Relchamesae"
noodig «tJn een geldig paspoort, een reisvergunnlng van do DeaUabt autoriteiten
(soowel voor ds hoen- als voor de terugreis) en «en Me— kerltansAsaknort
Do voor do reisvergunning benoodlgde
aanvraagformulieren dient men uiterlijk 19 deser in to «enden, vergezeld van
pos en vereischte foto's, aan het hoofdkantoor van het rbriohsnisssoant voor
Nederland, te Amsterdam. Voor Messebesoekera, die de Herfstmeese 1940 beaooht hebben, Is het noodsakelMk, dat
stt drie formulieren, pas on «en foto inzonden en voor degenen, ds» niet de
Herfstmeese 1940 besooht bobben, geldt
de voorwaarde, dat at) vier foto's inzenden, benevens pao en formulieren.

i
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Grootkruis vaa de Orde van de Poolster heden besparen."
en Commandeur 2e klas van de Orde
In enkele redactioneele artikelen wordt
van Waaa.
voorts een samenvattend overzicht van
de distributie-regeling en van de
gingen daarin geleverd. Tenslotte worden
enkele voor den handel gewichtige problemen omtrent puntenwaardeering van
bepaalde artikelen en herbevoorrading
Gistermiddag heeft wethouder F. van behandeld, welke problemen
naar aanMeun, de tweede gemeentelijke centrale leiding ran de
nieuwe Handleiding xfln
Ja
der
In
gevestigd
gedie
een
keuken,
geregen.
bouwen van de centrale oost aan den
Hoogte Kadtjk, officieel geopend In tegenwoordigheid van eenlge raadsleden «n
andere autoriteiten.
Behalve dat een tweede keuken in
dienst is gesteld ia ook het aantal uitgiftelokalen voor warm voedsel met twee maakt Uw keel droog en effent den •SS"
weg voor verkeudhedm." Verzacht en
vermeerderd, soodat thans op negen plaat- maak
Uw Red vochtig imt
/?Jr7
sen in de stad voedsel wordt uitgereikt,
lokalen
aan
den
Haarlemmerweg,
n.l. In
Karthuizerplantaoen, Hoogte KadQk, Borgerstraat, Vasco de Gamastraat, Nieuwe
Ridderstraat, Oovert Flinckstraat, Kastanjeplein en Nachtegaalstraat.
Aanvankelijk was er slechts één centrale keuken, n.L in het lokaal aan den
Haarlemmerweg. In de eerste periode,
aldus memoreerde de wethouder in zfln
openingsrede, werden tuaachen 6 en 15
Januari, eenmaal per dag 2200 porties
uitgegeven op drie plaatsen, n.L Haarlemmerweg, Karthulßerplahtaoen en Zeeburgerdtyk. In de tweede periode, tot 25
Januari, agn 6500 porties uitgegeven op
SS-man
Een
ses plaatsen In de stad. In de derde peFebruari,
la
het
aantal
uittot
4
riode,

we-

AMSTERD

TWEEDE CANTRALE KEUKEN
TE GEOPND

Scherpe Wind
£«S£

Standarte Westland
te München

DUITSCH-NEDERLANDSCHE-BELGISCHE CEMNTSOVER NKOMST

Bfl de onlangs gesloten cementovereenkomst tuaecheo Dultachland, Nederland
«n België over de voorziening van de Nederlandsche cementmarkt la aan de Me*
derlandsche Industrie het grootste quantum toegekend krachtens de overweging,
dat voor de voorstelling van een markt
In de eerste plaats de eigen industrieel*
capaciteit in aanmerking komt.
Het Nederlandsen* quotum bedraagt
derhalve, naar thans vernomen wordt, 69
pCt tot een afset van 400.000 ton cement en 45 pCt .van wat boven deze hoeveelheid geleverd wordt De Invoer uit
Dultachland en Belgi* wordt tuasohea
deze beide landen geltfk op verdeeld.
Doel van de kart*lover*enkomst ia,
naar men weet, de samenwerking van de
drie Industrieën voor de voorziening en
instandhouding van de Nederlandsche
markt. Over de ontwikkeling hiervan
kunnen slechts moelijk voorspelling»
gedaan worden. In da af geloopen Jaren
bewoog de, N*derlandsche behoefte zich
tusschen 0.8 en 1 mlUioen toen. Voor de
toekomst zal het van beteekenls zfjn In
welke mat* de bestaande bouwplannen in
Nederland verwezenlijkt kunnen worden.

Het A. N. P. meldt:
Hoewel de dienst In de S.S.-kazerne

vrijwel ononderbroken doorgaat en zelf»

In de korte oogenbllkken van rust nog
vele plichten op de mannen rusten, hebben wt) toch gelegenheid gehad enkele
Nederlanders af zonderlek te spreken. Dus
niet in de kamer, waar de kameraden
elkaar telkens het woord ontnemen,
elkaar aanvullen en verbeteren, maar
ergens in de kaaerne, waar orute gesprekken niet gestoord kunnen worden.
Daar hebben we enkele Jongemannen
rustig laten uitspreken over hun idealen,
die %Sj sedert lang koesterden, over de
vreugde, welke zfl beleefden, toen zfl
in staat werden gesteld feitelijk iets te
doen om hun ideaal naderbfj te streven,
over hun prettige ondervindingen, hun
moeilijkheden en lasten.
constateerden wQ, de
Men sou, zoo
groep Nederlanders, die «lch aanmeldde,
in twee deelen kunnen splitsen: de idealisten, die zuiver en alleen voor hun
ideaal willen strtyden, en 4e materialisten
die met hun aansulting bfl de 8.3.-Btandarte Westland een betere plaats in de
wereld van straks probeeren te verwerven. Het is bekend, dat bfl de werving van vrijwilligers voor de BJB. ook
inderdaad den nadruk wordt gelegd op
het feit, dat de 8.5.-man na be«ndlging
van den dienst bfl de verwerving van
eèn positie in de burgermaatschappij
door de autoriteiten aal worden gesteund.
aanleg
leder aal naar eigen aard en
worden geholpen.
De Nederlander zou geen Nederlander
niet
ztjn, indien deze bepaling hem
lokte. Met deze gedachte zfln dan ook
verscheidene Jonge landgenooten naar
Muenchen gegaan.
Maar het verwonderlijke is, dat zfl op
het oogenblik allen zonder uitzondering
het Ideaal voorop stellen.
„Ik voelde al lang", zoo zei er een
van hen", dat wö" Nederanders in den
strfld van Duitschland niet achter moeaten bltfven. Toen m« da kans werd gageven, heb Ik dan ook gaan oogenblik
geaarzeld, deae met belde handen aan
te grepen. Is het niet een eer en een

Thans reeds ƒ 75.000 uitgekeerd
Gisteren heeft de plaatselijke directeur
van Winterhulp Nederland te Rotterdam,
Dh. O, Knoth, in een bijeenkomst een en
ander medegedeeld over de resultaten,
welke door het Wlnterhulpwerk te Rotterdam tot nog toe afin geboekt De slot*
som van Dh. Knoth was, dat men overliet
daar ter stede verrichte werk niet on-

tevreden mag ztfn.
Op 18 December is men begonnen met
de verdeeling van de Rotterdam ter beschikking gestelde gelden. Tot 18 Januari werden in totaal 2000 gezinnen gesteund. Toen Winterhulp deern steun
niet snel genoeg achtte, werd ds organisatie, die immers van den grond af aan
moest worden .opgebouwd, uitgebreid en
men legde er zich in het bijzonder op toe
snelheid bij de steunverleening te ontwikkelen. Het verheugende resultaat ia thans
dat in totaal in Rotterdam van het ter
beschikking gestelde bedrag van ƒ 190.000
thans reeds aan 6800 gesinnen in totaal
/ 75.000 is uitgekeerd. Dat de burgerij
van Rotterdam aan deze steunverleening
haar steentje aüeamns heeft bijgedragen,
moge blaken .uit het feit, dat door collectes en schenkingen in totaal een bedrag
van ruim twee ton is bijeengebracht '
Winterhulp Rotterdam houdt haar collecte van 14 en IS dezer onder de leuze
„Wij blijven geven, dus wij blijven vragen". Zooals bekend, verleent ook de bolltle haar medewerking aan deze collecte
evenals de te Rotterdam gedetacheerde

marechaussee»

De directeur-generaal van den Landbouw, regeeringscomnussaria
voor de
bodemproducüe, deelt mede, dat door
den
den prpductlecommiasart»
voor"
boechbouw en de houtteelt geen vergunningen tot liet vellen van populieren zullen worden verleend op aanvragen, Ingediend la bet tfldvak van heden tot
1 September 1941.

letters)

500 grom.

Taart en gebakjes 000 gram.
Voor geheel, of ten deele uit meel of
bloem gebakken producten, welke hierboven niet genoemd afin, geldt, dat een
rantsoen een hoeveelheid omvat, waarin 70 gram meel of bloem Is verwerkt.
De op SS Februari nog niet gebruikte
bonnen hujven. voorts nog geldig gedurende de week van 24 Februari tot en

1

M

Bloem

met 2 Maart a.s>, met dien verstande,

iets
groots doen voor ons vaderland. Ziet u,
dat moet men overdenken, lang en diep.
Wtf worden gevormd en met de kennis,
welke wfl hier verwerven, sullen wjj
ons later voor ons vaderland nuttig
maken. Wfl bleven dan ook in alle opzichten Nederlanders. Sterker nog, onze
vaderlandsliefde groeit en wordt «terk.
WQ zien den weg, welke ons land moet
gaan om zfln vroegere grootheid te herwinnen. Het betreden van dien weg beteekent de verwildering van vooroordeelen, het beteekent een kennis van onze
historie, inzicht in de wereldpolitieke
verhoudingen van vroeger en de wetenschap, dat wfl straks, onder andere omstandigheden, onze. eigen plaats in het
Buropeeache oeconomische en politieke
bestal sullen innemen. Daarvoor wenschen wty te streden met alle krachten,
dia In ons ztfn. Daarvoor weten wfl ook
offers te brengen."
WH vroegen uiteraard ook nog hoe
de dienst was.
„Uitermate swaar. Laat ik het soo
uitdrukken: iemand, die er geen plezier
in haart, dia niet weet waarvoor hg
het doet. behoeft niet naajr Muenohen te
komen. Ht) aal het er gaan veertien
dagen uithouden. Maar voor ham, dia
een bepaald doel wil bereiken ia nieta.
te veel Ja, de dienst ia hard, soms
valt dia dagtaak zeer swaar. Maar wj
weten waarvoor wQ bat doen. Dan tallen gaan moeilijkheden en lasten. Daa

telt alaohta de uitslag*."
JEr waalt een frlssche wind door daa
geest van de Nederlandsen* Jeugd. Br
zfln pioniers vooruit gegaan. Zfl verkennen den weg en wQÏea da richting

aan hen, die na willen komen", soo zegt
man te Muenohen.
„De Nederlandera in de 8.8.-standarte
gevonden
Westland, hebban hun wag
en gaan doelbewust voort, seker van
ziohself, seker van de Juistheid der

stallingen, welke hun worden geleerd.
Nederland kan voordeel hebben van dese
■mannen, dia ia aan harde strenge opleiding atjn gevormd tot strijders, dia
zich ia da toekomst geheel voor hun
land
sullen inzetten."
van
gunst, dat wtJ de grauwe uniform
Zoo hoorden wQ het uit den mond van
Dultschlands politieke soldaten mogen
S.S.-mannen
in
landgenooten,
dragen T Is bat niet eea aar, dat wfl onze
waardig sfln gekeurd het onze tot den Muenohen. Wfl gaven het waar voor de
Nederlandsche lezers, opdat deze mogen
grooten strfld tusschen /twee wereldbeschouwingen WJ te dragen T ledereen, zien, hoe er gewerkt wordt in Muendie voelt, dat Oarmaansoh bloed door enen en hoe de Nederlanders daar denzfln aderen stroomt, moet deae taak ken, dia alias over hebben voor hun
op zich nemen, vrtJwllllg, Nfl en trotsch. ideaal.

Gisterenavond hebben ktoh botsingen
meegedaan tuaeeben W Hi-mnwiin es
üKteraöanXendeo \Ht htt publiek lh de
oagtvCng Van d« ¥Msteeg «a <M Alba-
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4e rultea werden

tngagoeM. HM tM tot nog toe niet goheel worden opgehelderd, of de W.A.minnan «en yergehMageaotfc op het oog
Bedde* M dat x(| een hertaling Van het
genoemde Incident .wilden Voorkomen.
Door d» dutttemia wta het Wit mogelijk,
sich een goed beeld te vormen van hetgeen atoa praotea heeft voorgedaan. Spoedig na het verachtinen van de W.A.Mnannen kwam' het althana tot vWhtpartfltn,
en aetta la er op da, W UL«m*hn«h genboten. Br rtfa versohiUende gewonden
gevallen, waarvan een erntUg, aameltik
de W-A.-m*a h., die een sohot Th de hatt•treek heeft gekregen. Benige gewonden,
waaronder de genoemde W_A»«man war.
den naar het alekenhui» vervoerd. Andere
gewonden atfn ter plaatae verbonden en
naar aula gebracht
Het onderzoek ia nog gaand*.
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dat zfj gedurende laatstgenoemde week
niet mogen worden gebruikt In hotels,
restaurants e.d.

Eieren

Gedurende het tijdvak van Maandag

17 Februari tot en met Zondag 28 Fe-

0

Suiker

bruari U. geeft de met „W* ■ genumuitgereikte
merde bon van de nieuw
„bankaart algemeen" recht op bet koopen van een el. De bonnen, welke op 23
Februari nog niet gebruikt *tjn, blijven
geldig tot en met Zondag 3 Maart u,
met dien verstande, dat sQ gedurende de
week van 24 Februari tot en met 2
Maart niet gebruikt mogen worden in
hotel», restaurant» e.d.

„

91

Vleetcll

-t/m

-01

waren

Gedurende het tfldvak van Maandag
Februari tot en met Zondag 16 Maart
aak geeft de mét „06" genummerde bon
van de nieuw uitgereikte „bankaart algemeen" recht op het koopen van 1 kg.

w«rob»,

01

Vleetch-

Suiker

Febr.

»

Vet

Vleesch

en vleeschwaren

Gedurende het ttfdvak van Maandag
17 Februari tot en met Woensdag 24
Februari a.a geeft elk der vier met „02
vleesch" gemerkte bonnen van de laatst
uitgereikte vleeschkaart recht op het
koopen van 100 gram vleesch, been Inbegrepen, of één rantsoen vleeachwaren.
De met „02 worst, vleeaohwaren" gemerkte bon geeft uitsluitend recht op
het koop envan een rantaoen vleeachwaren.
De bonnen, welke op 26 Februari a.s.
nog niet gebruikt zijn, bltjven nog geldig tot en met Zondag 2 Maart a.s.
Het rantaoen vleeachwaren, dat per

en nierbrood en 150 gram voor
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Naar w|J vernemen «al de politie hier
te lande binnenkort vermoedelijk m een
nieuw uniform worden gestoken. Ben
voorproefje daarvan hebben we gisteren U
J
en
gehad toen hoofdcommissaris mr. P. M.
C. J. Hamer, waarnemend hoofdcommissaris H. Fh. Clasie en commissaris
H. M. J. Ruger, behoorende tot een
depuUtle van de Haagsche politie, in
de nieuwe uniform in den Dierentuin
van de
verschenen ter gelegenheid
opening der daar te houden tentoonstelling van werkstukken, vervaardigd
door de manschappen der „Grtlne
feolrmeht»
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omdat hQ mee kan werken aan de schepping van een nieuwe wereld."
Telkens kwamen wQ bs) onze geeprekken dezelfde uitlatingen tegen. De een
wist zich beter uit te drukken, omdat
s(Jn opleiding hem in staat stelde zijn
gedachten gemakkelijk vorm te geven,
een ander sel het misschien wat on- bon kan worden gekocht, bedraagt 75
beholpen, maar belde categorieën hadden gram voor gerookt of gekookt varken*-,
dezelfde fierheid, dezelfde trots, dezelfde rund-, of kalfsvleesch en voor gerookte
worstsoorten, 100 gram voor gekookte
zekerheid.
rolpens en knakworst, 125
worstsoorten,
dat
er
Nederlandera
„Och, Ik begrtJp,
leverartlkelen,
tongenworst
voor
gram
zfln, die ons volkomen misverstaan, maar

wfl

ziekenhuis

BtJ

suiker.
De aandacht wordt er op gevestigd,
dat het tijdvak waarin de met „06" genummerde bon is geldig verklaard op
op. Zaterdag beMaandag In plaats

VELLEN VAN POPULIEREN
VERBODEN
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Desa uniformen sullen, voor da riksen gemeentepolitie ongeveer hetselfde
sfln, d.wj, voor de officiersrangen en
de üiminilaisrissen De rtJks-,' oftewel
staatapolltle, draagt als onderscheidlngsteeken een leeuw op da knoepen. de geaeenUpolltle een bolgevormden knoop
zonder naar. De rtJkspoMtla-offlcleren
dragen een platte pat mat aan lauwerkrans ea «taanden leeuw. De
politie draagt hst gemeentewapen op de
pat Balda/ dragen voorts een oocarde
mat rood wit blauw.
De rang van commandant van da „geuniformeerde" politie aal vtraoedeitJk af.
hankaigk worden geateld vaa da aterkte
ran het oorpa, walka op Mar beurt
waar afhankeUJk ia yan da grootte dar
gemeente.Da ran* van deaaa oommaadant dar geüniformeerde politie «al dan
waaraohtjlnmk den rang bepalen van den
boven dien te .■tellen „polttte-prealdenf.
Wordt dus in verband mat bovenetaande aan dan commandant dar ge-

üniformeerde politie
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een,
met
twee
reepeetteveltfk
atmar»
dragen,
•enheta eraa*«aftea> m t fLU entnraeiet at ataaafeooti » a>_f
en drie eterren. Vermoedelijk aal tan
briketten, IM CO. bruinkoolbrtketteaj • BJ* ookeei m CO. febrleketurtj
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worden
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gereikte porties gestegen tot 11.000.
Tweemaal per dag werden de gegadigden
geholpen.
In de vierde periode is de ultgifteplaata
naar de
overgebracht
Zeeburgerdyk
Hoogte Kadflk en Werden in totaal 12.210
porties afgegeven. Door de opening van
de centrale keuken aan de Hoogte Kadflk kan de keukencapaciteit 's middags
en 's avonds met ongeveer 3.000 liter,
rond twee maal 2500 porties worden opgevoerd, zoodat ook het aantal uitgiftelokalen met twee kon worden vermeerderd. In totaal zal Amsterdam binnenkort beschikken over reven keukens voor
de warmvoedselvooraienlng waarvan er
vflf voor rekening van het Rijk zrjn.
De wethouder memoreerde de uitstekende samenwerking tuaschen Rijk en
gemeente en heette den directeur van de
centrale voedselvoorziening, kolonel De
Jong, welkom brj de opening van deze
twede Amsterdamsche centrale keuken.
Voorts weea wethouder van Meurs er nog
op, dat alles In het werk wordt gesteld
om zoo goed en goedkoop mogeUJk voedsel te leveren. De voedingsraad stelt wetenschappelijk de menu's samen, het
voedsel wordt door den keuringsdienst
regelmatig gekeurd en het keukenpersonpel staat onder medische controle.

Nederlandsche
vertelt

WINTERHULP ROTTERDAM

Enkele gewonden in het

beschikking van de secretarlasengeneraal der departementen van Waterstaat en van Financien daJOta) handeBoter en vetten lende
krachtens de verordening fan den
Gedurende het tQdvak van Maandag RQkscommlssarls voor het bezette f{e17 Februari tot en net Zonde* 28 FederiandsolM gebied van 31 Juni 1940 na
«8
Is de vordering von het RSjk op do
merde bon van de laatst uitgereikte
boter- en vetkaart recht op het koopen N. V. Westlandsche Stoomtramweg Maatvan SM rram boter of margarine.
schnppfl, gevestigd te 's-Oi 1svenhngo, w%»
De net „08* genummerde bonnen, dU gene renteloos» voorschotten
ten beop 28 Februari nog niet gebruikt zgn,
hoeve
de
van
dan
uitbreiding
van
WestbltJven voorts nog geldig tot en met
Zondag 1 Maart u
landschen Stoomtramweg met Hjnen van
Brood en gebak 's-Gravenzande naar den Hoek van Hot*
land, van Naaldwijk naar Maassluis en
Gedurende het ttfkvak van Maandag van den Maaslandschen dam naar Delft,
17 Februari tot en met Zondag SS Februari a-s. geeft elk der met „08" ge- alsmede ten behoeve van verlegging van
nummerde bonnen van de nieuw uitge- den Westlandschen Stoomtramweg te
reikte broedkao/t recht op het koopen Monster, Ingevolge de wetten van 1©
van ongeveer 100 gram brood.
JOH 1900 1 Juli 190» en SS December
Voorts geeft elk der met „08" genummerde broodbonnen recht op het koopen 1926 tot een gezamenlijk bedrag van
van een rantsoen gebak. Dit omvat voor /785.66T.— gedeelteHJk kwijtgescholden
de hierna genoemde bakkerUproduoten en Is dese vordering teruggebracht tot
telkens ten minste het daarachter ge- ƒ879.888.80.
plaatste aantal grammen:
Beschuit 78 gram.
Biscuits en wafels 90 gram.
Bpeculaas 140 gram.
Anders koekjes 200 gram.
Koek 160 gram.
Cake 800 gram.
Gevuld klein korstgebak (b.v. amandelbroodjes) 400 gram.
Gevuld groot korstgebak (b.v. botsr-
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DEISTALLEN TE GOUDA
Voor

voor de reditbank

d*. Itotterdamsch* reofcfbaak

stenden gister*» 14 personen tlOtht, dl*
zMh aan. kettlnghandel en diefstal ten
nadeele van deo Stut «er Nederland**
en de Dultawn* watrmaeht hadden' schut.
dit gemaakt. ■
In September van bet vorig jaar kwam
dt politie te Gouda door «en toeval op
Mt spoor tan «ui oomplot van kattlng-

70^^^^^i
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Hycji. msch bereid

open gatnadsn moest worden, door ZIJN VROUW MET BIJLSLAGEN
Vtmkon van hot sntjapparaat in brand
VERWOND
raakt*, waardoor de bult van /18.000 ntt
de brandkast hen ontging. In hooger baIn den middag van 29 Juli van bet
roep bad de procureur-genetaal tegen van
'is In de woning van de
vorige
Z. en ook tegen S. vier jaar gevangenis- familie Jaaraan de
BoaohdtJkstraat te
V.
straf gestaakt t
een
's-Hertogenbosch
ernstig drama geHet Hof dat gisteren uitspraak deed, schied.
heeft van Z. veroordeeld tot een jaar geDe 60-jarige schipper A A V. verwonde
vangenisstraf en S. tot een Jaar en aaa
zfln vrouw met beslagen levensgevaarlijk, waarna hfl door de politie ia gearesteerd en daarna in het huls van bewaring
welk*

tiand/laren. Bfl atn taai-onderneming
aldaar werd een groote hoeveelheid levensittlddelen aangetroffen, terwijl voort* DE MAN VAN DE BRIEKAARTEN
bleek, dat er vee clandestien was ge.
dacht en verkocht, Bg «en diepgaand

ingesloten.
Nadien stond hg terecht voor de rechtbank te 's-Hertogenbosoh, alwaar in eer.

ste instantie de Officier van Justitie mr.
Receveur togen dan verdachte, wegens
zware mishandeling van zQn echtgeDe landbouwersknecht W. W., die bsnoote
een gevangenisstraf van drie jaar
leedigende briefkaarten engros scheef aan eischte.
den directeur van het reisbureau „OenDe rechtbank gelastte toen een psyzooals wtf onlangs uit- chiatrisch rapport van dr.
tropa", kwam
Janssens, dlr.voerig meldden
tegen een vonnis van geneesheer van psychiatrische inrichting
d* Ztitpbensche Rechtbank, waarbij hJJ tot „Voorburg" te Vught
een geldboete van dertig gulden veroorOp 30 Januari JJ. stond V. opnieuw
deeld werd, in hooger beroep. Zfln halswaarbij dr. Janssens het rapport
terecht,
starrige houding voor het Arnhemsen* nader
De conclusie daarvan
toelichtte.
Gerechtshof deed don procureur-generaal; luidde, dat verdacht* verminderd toewtermacht.
Mr. Hermans een gevangenisstraf van atn rekeningsvatbaar Is.
Ds Officier van Justitie mr. Wllbren.
maand eisenen. Het Hof, uitspraak doende,
Op grond hiervan wQaigde da officier
ninck merkte ten aanzien van alle te
heeft den man thans op juridische gron- ztfn eisch in een gevangenisstraf van twee
Gouda gepleegde diefstallen op, dat desa den vrijgesproken.
Jaar.
alleen konden gebeuren door ds groot*
De rechtbank gisteren uitspraak doende
wanorde, die. er in dat corps heerschte.
veroordeeld* V. wagens zware mishandeGeen der verdachten ztfn beroepsmisdaling van asn echtgenoot* tot een gevandigers, de over hen uitgebrachte rapporgenisstraf van aan Jaar en aaa maanden
tan waren' onverdeeld gunstig. Tegen
met aftrek van het vooraarest
dazen verdachte eischte spa. 2 maanden
gevangenisstraf met aftrek.
In de zaak tegen de 33-jarigen administrateur A. J. O. achtte ds rechtbank
De OfQaier van JusUti* b*) de Haarnat onderzoek onvolledig. Vod. had aan lemscfae rechtbank eischte gisterenmiddag
laantal goederen mee naar huls genomen. zes maanden gevangenisstraf en een geldGetuige van der Heulen verklaarde, dat boete van ƒlO.OOO tegen den 73-jarigen
er Inderdaad een instructie waa gegeten, K. M. uit Heemstede, wien tan laste waa
dat bepaalde goederen meegenomen moes- gelegd, dat hg onjuiste aangiften had geten worden. De Sl-jarige kok F. A. W. daan voor ds inkomsten- en vermogensonderzoek kwam bovendien aan het licht,
dat er bfl den opbouwdienst te Gouda
diefstallen van belangrijke hoeveelheden
levensmiddelen en goederen waren Voorgekomen. In verband daarmede werd een
groot aantal personen gearresteerd. O*
37-jarlg* meaagemeeuter J. V. van S.
had krvensmlddelen en goederen gestoion. De voormalige, majoor van dan op»
bouwdienst W. van der Meulen verklaarde, dat net grootste dsel dar gestolen
goederen toebehoorde aan de Duitache

Op juridische gronden vrijgesproken
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VALSCHE BELATING-AANGIFTE
Half jaar en 10.000 gulen beoete geëlscht
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REKENINGvoorVEREFFEND
het Hof
Het Haagsche Gerechtshof heeft enkel*
oude rekeningen met leden van de Haag*
sche- en Amsterdamsche onderwereld ver»
effend.
Die mogelijkheid wak onverwachts geopend, toen in de strafgevangenis te Arnhem ttjdens het wachten op een nieuwe
straf voor één van die heeren, een praat]*
werd begonnen met een mede-gevangene.
Toen kwam aan de politie ter bóre, wie
in den nacht van 10—11 Juli hadden ingebroken in 'de kantoren van de N.V. van
Geenen aan de Paviljoensgracht te Den
Haag. Dat wu sinds 1937 een geheim gebleven, en eerst in 1839 .werd dat ontsluierd door het praatje ia de gevangenis.
Daarna kwamen enkel* leden van de Amsterdamsche- en Haagsen* onderwereld
voor de Haagsche Rechtbank, en werden
veroordeeld, met ultsnndering van J. L
van Z„ afkomstig uit Amsterdam, van
wiens vrijspraak de Officier in hooger
beroep ging, terwfll W. 8. uit Den Haag
die twee Jaar gevangenisstraf had gekregen, aelf in hooger beroep kwam. De inbraak had een verkeerd verloop gehad,
doordat een tent die over de brandkast

Feuilleton
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Leferby was een beetje rood geworden,
maar gaf eerlfjk toe, dat Tommy's voorstel het beste was. Er werd dus besloten tot de oprichting van een fonds ten
behoeve van de vierllng.
„Op die manier", zei Tommy, „sullen
later tenminste nog vier mensehen een
dankbare herinnering aan de dooden hebben en nog een bede verrichten voor hun
öelerust".
Zoo was dan de dag van de begrafenis
aangebroken. Weer stonden de leden der
club m*t hoog* hoeden klaar txj het
Victorie-hotel. Weer rolde de tykwagen
door de straten. Jackson liep weer vlek
achter de leden der vrUgezeUenclub, Inwendig stormde het in hem. Ho* lang
zou hg nog moeten wachten, voor hg
die moordenaars der twee onschuldige
slachtoffers zou kunnen grijpen? Maar
dan zou ht) ook ongenadig zQn!
De stoet passeerde het huisje, waar
-:e vierllng geboren wee. De muziek
'weeg Juist en In de diep* stilt* hoorde
ien het gekrt)t der kleintjes. Leven en
lood kruisten hier elkaar.

Het kerkhof was tot

1»

elle hoeken

belasting.

Verdacht* woonde vroeger in Winschoten en was directeur van de N.V. Momosa,
walk* hg in 1830 had overgenomen op een
oogsnbUk dat des* N.V. l*eg was. In Juni
1939 vermoedde de hoofdinspecteur dar
direct* belastingen, dat verdachte een to
lag* aangift* had gedaan voor de inkomsten- on varnMxjanabatastlng. Toen hiernaar aan onderzoek word ingesteld, trok
verdachte da oorspronkelijke aangiften in
en gaf als vermogen d* activa der N.V. op.
Met des* N.V. bleek het echter vr**md
gesteld te atjn, aooala uit de verklaringen
van den rflksaocountant A M. Verdenlus
bleek. Uit de eigenaardige adminlstraU*
van verdachte kon worden opgemaakt, dat
er een obligatleleening was geplaatst, doch
getuige kon onmogelijk ontdekken, wie
obUgatiahouder of aandeelhouder waa.
Daar allo verder» nasporingen zonder
succes waren gebleven, had getuige sterk
het vermoeden gekregen, dat de N.V. fictief was. Indien verdachte zelf de obhgaUm «ou beaUten, dan had h(j /102.600 als
vermogen moeten opgeven en als inkomsten ƒ6OOO.
De volgende getuige was een makelaar
uit Winschoten, die in 1939 bezoek kreeg
van een heer, die op verdachte leek» Dom*
stelde zidHroor als JansenuikSlddjeburen,
overhandigde den.'
.MjAKI
coupons en verzocht hem, oQ de Dank de
rente te innen. De makelaar kreeg echter.
geen geld, omdat hfl niet in staat was,
do namen der obligatiehouder» op to geven.
Nadat nog enkele getuigen waren gehoord, verklaarde verdacht* dat h(j wel
obligaties in zfln bezit had gehad. In begin
1959 souden de stukken echter op onopgehelderde wtJze verloren zfln gegaan.
De Officier van Justitie herinnerde eraan, dat verdachte vroeger roede veroordeeld is wegens verduistering van ƒ7OOO
ten nadeele van een N.V. te WinschotenVoor do overtreding van de wet op de
Inkomstenbelasting elschte de officier zes
maanden gevangenisstraf en voor de valache aangifte voor de vermogensbelasting
een geldboete van ƒlO.OOO subsidiair 180
dagen hechtenis.
De verdediger, mr. van Loeben Sela
vroeg een ander onderzoek, subsidiair vrijspraak.
Óp 27 Februari aal de rechtbank uitspraak doen.
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175kg. vieesch franduleus geslacht

Het vinden van X7B kg. rundvleeaoa la
eeu Itjkeahuisje U Dedemsvaart, afkomstig van «en frauduleus geslachte kot,
geeft «en aohrll beeld vaa de toestanden
welke op het platteland heersenen en 41»
worden veroorzaakt door lieden, die da
wet trachten te ontduiken. Boer ea burger werken hieraan mede; de boer. sla
leverancier, de burger als afnemer. Het
geval te Dedemsvaart demonstreert weer
eene dutdeUyc. dat men door het gebruik

volgde.

Verbeeldde Jackson het zich, of stond
Tommy werkelQk op zfln beenen te trillen?
De hoofdcommissaris keek rond
en
zag de gezichten van een paar rechercheurs uit Londen, die hfl rondom het
graf had geplaatst
Leferby maakte alch nu gereed, om de
grafrede te houden. HQ opende ztyn mond
reeds, toen Tommy een luid gebrul aanhief. Het schuim verscheen om stfn mond.
Hö sloeg wild met zfln armen rond en
stortte, zich plotseling op Leferby, die
hfl op den grond gooide, terwfll hfl
brulde:
„Schei toch uit, schel toch uit! Ik kan
het niet langer verdragen!"
Jackson gaf een teeken en de rechercheurs wierpen zich op Tommy, dien zfl
van Leferby aftrokken. Vrouwen begonnen te gillen en Hepen Qlings van , het
kerkhof weg.
Doodsbleek stond Leferby op en keek
met verwilderde blikken naar shn aanvaller, die zich in een zenuwkramp lag
te wentelen, om los te komen. Fred
Denle knielde bfl hem neer en gaf hem
een injectie. Langzaam kwam Tommy
tot rust. Jackson gaf Burke den raad,
om nat Kerkhof te laten ontruimen, wat
deze deed.
Slechts een klein groepje bleef t»J het
graf over. De zenuwcrisis van Tommy
was voorbt). Verbaasd keek hfl om Hch
heen.
„Wat is er gebeurd T"
„Je kreeg het te kwaad, Jonge manl",
set Jackson. „Je had btjna nog een slachtoffer gemaakt. Ga mee, dan zal ik Je
thuis brengen!"

De Amsterdamsche koopman D., die
sinds gerulmen tijd door de politie In geheel Nederland werd-gezocht, In verband
met den moord op
Bredaschen koopman Van Aert, beeft zich gisteren «elf
btf 4« politie te Amsterdam gemeld. De
man, naar wlen wekenlang vrijwel dag
en nacht werd gespeurd, omdat men hem
verdacht van medeplichtigheid aan dezen
afschuwelflken moord, kwam aldus de
Tel. gistermorgen op het hoofdbureau van
politie, waar hfl hoogst verwonderd deed.
HO Beide gehoord te hebben, dat dé politie hem moest hebben. Hö begreep aller*
minst. waarvoor en nu kwam hg maar
eens vragen wat men eigentyk van Mm
noodlg had.
Het spreekt vanself, dat men op het
hoofdbureau niet weinig verbaasd vu
plotseling voor zich den man te zien, naar
wlen een legertje politiemannen zoo lang
had gezocht Herhaaldelijk zfln er huiszoekingen verricht en zoowel de Rotterdamsche als de Amsterdamsche politie
heeft zich uitermate ingespannen om den
verdachte te vinden. Men wist zeker, dat
D. herhaaldelijk in Amsterdam vertoefde, doch het-was zeer moeilijk hem te
vinden. Men verïhoedde dat hQ zich had
vermomd met een "bril en snorretje. Doch
hoe men ook keek naar mannen met brillen en snorretjes, D. kon men niet te
pakken krijgen. Toch wist de politie, dat
hjj vroeg dr laat In handen van de rechercheurs zou vallen.
Toen hö zichzelf kwam melden, deelde
men D. mede, dat men hem zocht in verband met den moord op Van Aert Hfl
werd uiteraard dadelijk gearresteerd en
opgesloten, m den loop van den dag werd
hfl naar Rotterdam overgebracht om daar
nader te worden verhoord.
Zooals men zich herinneren zal, was
D. in gezelschap van den Bredaschen za-

kenman, toen deze laatste meende een
partij wollen Jumpers te kunnen verhandelen bulten de distributie om. De Bredanaar was naar Rotterdam getogen en
Is daar het laatst gaaien la gezelschap
van D. en den reeds eerder gearresteerden Rotterdammer, In wiens huls het lgk
van Van Aert werd gevonden.
Toen 4» politie den hoofddader van den
moordzaak had gearresteerd en onderden
vloer van ztfn woning het lijk van den
koopman had gevonden, was D. plotseling spoorloos verdwenen. De hoofddader,
die reeds bekend heeft zfln slachtoffer te
hebben gedood en begraven, heeft destijds ook medegedeeld, dat D. btf hem
was, toen het gezelschap kettinghandelaren in een café te Rotterdam onderhandelde over den aankoop van de party
Jumpers. Met D. zou de hoofddader toen
naar zijn woning zijn gegaan, maar onderweg zou D. «t)n eigen weg hebben

van ongeké&rd vleesch zich zelf en zijn
gealnaledea ernstige acbade kan berokkenen, wat aelfa dea dood tengevolge kan gekozen.
De politie meent dat D. «eer nauw bfl
hebben. Bet vleesch, dat te Dedemsvaart
la beslag werd genomen, leek oogenachtjn- den moord betrokken la en vermoedeHJk
Hfk la uitstekende conditie te Lverkeerea den hoofddader heeft geholpen bg het geea reeds wan bealotea het voor de con- ramen van het moordplan. Zooals men
sumptie vU de vrjjbenk te verkoopen. B<J weet werd het slachtoffer beroofd van
de gehouden keuring bespeurden da dee- een vrfl belangrijk bedrag aan geld. De
kuadlgea échter etter-gangen in het Rotterdamsche politie zou thans moeten
vleesch, aoodet het door de -Thermoche- uitzoeken of D. inderdaad mede schuldig
miache fabrieken moest worden opge- Is.
haald Het betrof hier slechts een klein
gedeelte van een koe, want het andere
GRIEP
HEERSCHT NOG
gedeelte was reeds verhandeld.
Dank 74J het optreden van de opspoSTEEDS
ringsambtenaren is nu nog erger voorOok la Ambt Hardenberg moesten
komen. Rat Ujkenhulsle was geheel ingescholen gesloten 'worden wegens de griep.
richt voor
dan op primitieve wtyze. Er stond een bascule met Op 4* hervormde school te Heemse vu
gewtohten, 'teiiinp wifs Ueratinnhaken het.zop, erg, dat van.de 100 leerlingen
niet ontbraken. Bovendien werd nog een er d«se week 93 thuis blaren. Bovendien
accu m beslag genomen met autolamp, was de helft van het onderwijzend persowelke licht moest verschaffen In het doo- neel absent. Onder die omstandigheden
deahttia, tuaschen welks grauwe muren had het geen «in het ond»rwtl* ve™t te
nog nimmer zulk een activiteit werd ont- retten.
Men voelde zich schijnbaar „thuis"
1 deaa lugubere omgeving. Want men
TREINBOTSING
had nog trek in bier, althans de ledig-e
TE ROTTERDAM
fleachjee wijzen in deze richting.
Het onderzoek wordt nog met kracht
Gisterennacht heeft op de Ceintuurbaan
voortgezet, (Töd).
te Rotterdam een botsing plaats gehad
tusschen twe goederentreinen, bestaande
uit leege wagens. Zes wagens hepen dientengevolge uit de raiU. De oorzaak moet
gezocht worden in het feit, dat het personeel een onveilig signaal niet opmerkte. Persoonlijke ongevallen kwamen niet
voor. Met de opruimingswerkzaamheden
Opsporing en aanhouding verzocht fe«eft
men dadelijk een begin gemaakt.
Sinds 12 Januari wordt de 31-Jarlge P.
A. 0., opperwachtmeester-administrateur
1600 GULDEN BIJ INBRAAK
bfl den Opbouwdienst In de legerplaats
bt) Laren vermist. Men vermoedt, dat hij
ONTVREEMD
•en bedrag: van f 300 uit da kas van den
Opbouwdienst heeft medegenomen. De poGisterennacht ia, terwijl de bewoners
litie verzoekt opsporing: en voorgele'ninp boven matig sliepen, ingebroken in een
van desen opperwachtmeester.
heerenhuis aan de Jan van Goyenkade
te Amsterdam. De inbrekers zijn door den
Ztfn signalement luidt als volgt:
Lang 1.98 m., bleek langwerpig "mal achtertuin binnengedrongen en hebben
donkerbruine oogen,
swarte alles overhoop gehaald In het benedenhuis.
gelaat,
wenkbrauwen, zwart, eenigszlns golvend Uit een geldkistje, dat in een schrijfbubaar,, gekleed in blauw of grQs colbert- reautje stond, werd. 1600 gulden onteostuum, beige gabardine regenjas, grijs vreemd, terwijl de dieven zich bovendien
overhemd met witte sttyve boord, blauwmeester maakten van een hoeveelheid
grijze wollen das, lage Zwarte sch<w>n»n tafelzilver, een bontmantel, een
en
'

Sloold.

OPPERWACHTMEESTERV

en blootshoofds.

gevuld met belangstellenden, dl*, awflgend de begrafenisplechtlgheden volgden. Leferby had self dan dienst willen
leiden. Jackeon hleM ztfn blik op Tommy
Barcly gericht, die met een doodelQke
bleekheid de handelingen van Leferby

Verdachte meldt zich aan

ERMIST

R. hoorde 2 maanden gevangenisstraf
tegen zich etsenen en de 28-jarige fourter
C. M. H. die goederen had verkocht tot
een bedrag van totaal ƒ2BO 4 maanden
gevangenisstraf met aftrok van voorarrest. Tegen den 14-Jarigen bakker D.
G. B. den 26-jarlgen garagehandelaar O.
M. en tegen den 25-jarigen handelaar A.
van H. allen te Gouda, eischte de officier
twee maanden gevangenisstraf wegens
heling. Ztf hadden van den vorigen ver.
dacht* hoeveelheden goederen en levensmiddelen gekocht, wetende dat deze van
diefstal afkomstig waren.
Tegen vflf particulieren, inwoners van
Gouda, eischte de officier 6 wegen gevangenisstraf, terwfll twee hulsvrouwen,
ƒ 100 boete subs. 20 dagen hechtenis
tegen ateh hoorden eisenen.
De wachtmeester J. A ds K. die met
behulp van den grondwerker H. L. B.
een aantal kachels uit een militaire opslagplaats bad ontvreemd en verkocht,
hoorde, evenals 8., 2 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest tegen
zich eisenen, tegen twee andere personen, die een kachel hadden gekooht, 6
weken gevangenisstraf werd geëischt.
Tenslotte eischte de officier tegen den
41-jarigen kleermaker H. B. S. en tegen
den OS-jarigen koopman W, J. S.» jüa
beiden een groote hoeveelheid gestolen
kleedingstukken hadden gekocht en ge.
deelteüjk weer verkocht, 4 maanden gevangenisstraf, terwtyl tegen vtff burgers
die kleeding van hen hadden gekocht, 6
weken gevangenisstraf werd geSischt.
Uitsprakah 24 Februari a.B.
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cnmpaktj

DE MOORD OP VAN AERT

Versuft liet Tommy zich naar de auto
leiden en liet zich gedwee door tante
Emmy In bed «toppen. Jackuon gaf twee
rechercheurs de opdracht, om streng de
wacht te houden voor het huls. Daarna
ging hij naar bet Victoria-hotel, waar h(j
een totaal verslagen troepje aantrof.
Leferby was In hooge mate nerveus. De
vingers van Tommy hadden zich strak
om zfln hals gekneld. HQ voelde nog p{jn
bfl het slikken.
„Hoe verklaart u dat, hoofdcommissaris T", vroeg Burke.
„Ik denk, dat dokter Denis hier beter
een antwoord kan geven. Ik beschouw
het als een ontlading van opgekropte
zenuwen. Mfln waarschuwing op onze
laatste bijeenkomst sohtjnt h(J zich erg
te hebben aangetrokken."
„Dat geloof ik ook", zei Denls. „Hfl
was den laatsten tfld toch al een beetje
vreemd. De gravin bult hem nog al uit
En dan die moorden! Tommy is een dichter en «en schrijver. Zulke naturen kunnen veel verdragen, maar op een gegeven oogenbUk komt de uitbarsting."
„Hebt u nog nadeellge gevolgen T",
vroeg Jackaon aan Leferby.
„Neen, alleen nog wat keelptjn en dan.
natuurUJk de schrik! Ik wist niet, wat
me overkwam. Onze club staat wel in het
middelpunt van de publieke belangstelling! Ik wou, dat ik den raad van den
bisschop opgevolgd bad en als voorzitter had bedankt!"
„Kom, kom", zei Jackson bemoedigend,
.iedereen zal toch wel begrijpen, -dat dit
een zenuwtoeval wast Z& zullen juist
meer sympathie voor uw club gaan voelen, die zoo zwaar getroffen wordt!"
Leferby liet zich troosten. ZQn humor
kwam weer om een hoekje gluren:
„In teder geval, ik wed om alles wat
u wilt, dat ik weet, van wie Tommy de
eerste bloemen krtJgt!"
„Nou?" t vroeg Jackson.

Jas

twee fietsen.

„Van

meid!"

Cato

Weebles,
'

onze keuken-

*
•

Dien middag zaten Jackson, Stevens
en Burke bfl elkaar in de werkkamer
van den hoofdcommissaris op de Yard.
De consternatie op het kerkhof vormde
het eerste punt van hun gesprek.
i,Dt wilde Tommy vanmiddag nog even
bezoeken", zet Burke, „maar ik werd
niet toegelaten. Tante Bmmy vertelde,
dat dokter Jonen leder bezoek verboden
had. Heeft U zfln huls ook onder bewaking gesteld?"
Jackson kleurde.
„Daarom heb ik je Juist hier laten
komen, Burke. We moeten eens ernstig
praten. Wat denk je eigenUJk van
Tommy T"
Burke aarzelde.
~Ht) is mtjn vriend, Sir, en lid van
onze club. De gebeurtenissen van dezen
morgen heeft onze reputatie weer veel
schade toegebracht. Weet u, wat de meneohen steeds fluisteren? Dat Tommy's
geweten niet zuiver was! Niet alsof ik
dit geloof, maar ik wilde u er alleen
maar op wtjzen, dat de toestand in een
kritiek stadium is gekomen."
„Juist!", antwoordde Jackson, „dat
geloof ik ook. Het staat b*j mt) vast, dat
er eerdaags weer iets zal gebeuren. Op
het bal van de gravin, zal het kostbare
parelsnoer door haar gedragen worden.
Dat zal de bende ook wel weten. Ik vermoed dus, dat zjj dan haar slag weer zal
slaan. Na is het zaak, dat er tegenmaatregelen getroffen worden. Kan je
zelf de leiding op je nemen?"
„Dat zal moelMjk gaan. Zooals u weet,
ztjn wtJ ultgenoodigd op het bal en zullen we ook voor een verrassing zorgen."
„Heb je er dan iet» op tegen, dat ik
alleen mannen van da Yard onder leiding
van Steven* mot de bewaking van hit
kasteel belast? Dat heeft ook nog dit
voordeel, dat er dan geen onrust ver-
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bestaand* uit fraai bewerkt dressoir,
tafel met tussehenblad, 2 armstoelen,
commiit
4 stoelen. Bekleed
prachtige
wollen
met
fIAC
velours neer keuze. «jê? <F«a#a
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vragenlijsten

van de

dialecten- en volkskundecommissies

De duUecten-ooajuaiaate der Nederlandsen» academie vaa wetenschappen
heeft dezer dagen haar negende vragenlijst laten verschenen. Deze lijst stelt
eaa onderzoek in ten behoeve vaa den
Nederlandachen taalatlae naar termen,
gebruikelijk bfl de btyeenteelt ( de namen
van de mannelijke en vrouwelijke btf, den
bijenkorf, den honing, enz.), bij het veeteeltbedrijf (de namen van de magen der
koe, kalf en koe op verschillende leef-

tijden, enz.) bij de bemesting (het leeg.
halen van de groep, het uitstrooien van
den mest, enz.) en naar namen vaa onder,
deelen der boerenkleeding. Het Is bekend,
dat de verschillende streken vaa ons land
onderling vrij sterk afwijken, wat deze
termen betreft. De laatste vragen van
de lijst lnformecren naar den volksnaam
en de volksuitspraak vaa de plaatsnamen,
daar dese ia vele gevallen verschillen
vaa de offlcleele. Vooral van het platteland kan men van deze ltjst interessante
gegevens verwachten.
Deze lijst gaat vergezeld van een dlaleetkaart van den Kater, die verschenen
zal in de tweede aflevering vaa den
Leidschen taaistla», welke
vereenlgd
wordt met dea atlas, uit te geven door
de dlalectenoommlsale der academie, In
een bijgevoegde circulaire wordt den
medewerkers gevraagd om kritiek - en
aanvullingen hierop. De wijze, waarop
dese kaart geteekend ia, wijkt sterk af
van de vroeger door de oommissie gepubliceerde wreef-kaart. Deze heeft gewonnen aan wetenschappelijk juistheid, doordat alle gegevens afzonderlijk verantwoord zijn. De medewerkers kunnen thans
kennis nemen van de wijze, waarop de
door hen verstrekte gegeven* worden
verwerkt.
De volkskunde-commlsßle der Nederlandsche academie heeft tegelijkertijd
haar zesde vragenlijst uitgezonden. Deze
bevat enkele vragen naar het voorkomen
van verschillende kinderspelen (Wolf en
Schaap, In Holland staat een huis, Adem
had zeven zonen), den gang hiervan, en
de liedjes, die erb(j worden gezongen.
Vragen naar den inhuurtermijn van het
dienstpersoneel bfl de boeren, waarvoor
op lijst 1 (1934) onvoldoende ea onduidelijke gegevens waren binnengekomen,
oompleteeren deze lijst. Bovendien zond
de commissie aan haar medewerken een
vragenlijst over „Fungulore", die Informeert naar de beteekenls van de paddenstoelen In de volksgeneeskunst en het
volksgeloof. Deze HJst werd verzorgd
door en uitgezonden ten behoeve van den
heer H. Kejjn te Amsterdam.
Aan belangstellenden zal bfl aanvraag
aan het bureau der commissie Kloveniersburgwal 29, Amsterdam (C), gaarne een
exemplaar van een of meer lijsten worden
toegezonden.

wekt wordt in Princetown. Niemand
hoeft dan te weten, dat er iets niet in
orde Is."
„Daar heb ik absoluut niets op tegen.
Integendeel! Op die manier ben ik van
een groote verantwoording bevrtjd!"
„Uitstekend! Maar tot dien tfld had
ik graag, dat je je ooren goed open zette
er. je oogen goed de kost gaf! Zelfs het
schijnbaar onbelangrijkste kan een groote
aanwijzing geven."
„Ik zal er voor zorgen, Sir! Anders
nog iets?"
„Neen, ik zal je nu alleen laten met
Stevens, dan kunnen jullie alle maatregelen treffen, die aoodig zon voor de
bewaking van de gasten op het bal."
Met een harteltjken handdruk nam hö
afscheid van Burke.
Jackson haalde Jenny uit de zaal, waar
zty zat te typen en samen reden zij naar
Princetown.
„Het is nog geen sluitingstijd!", zei
Jenny. „Het is pas vier uur. Waar gaan
we naar toe?"
„Ik moet Tommy Barcly een bezoek
brengen en hem een en ander vragen.
Maar daarom heb ik je niet meegenomen. De reden is, dat ik je niet graag
alleen laat,"
Toen sy voor het huis van Tommy
stopten, kwam juist Leferby aanloopen
met een groot pak In zjjn hand.
„Ook op ziekenbezoek?", vroeg Jack.

son.

„Ja, ik. ga wat vurige kolen op het
hoofd van mflo aanvaller stapelen. Ik
vroeg Cato om wat fruit in te pakken
voor den zieke. Toen sQ hoorde, voor
wien het bestemd was, kwam zty met een
heerlijke taart aandragen, die zQ juist
voor een vriendin gebakken had. „Die
vriendin kan nog wel wat wachten!", zei
Cato. „Op het oogenbUk is er niemand,
aan wien ik de taart meer gun, dan aan
mflnheer Barcly!" Dit kon ik in mfln zak
steken!

KLIMAATSVERANDERING
IN SCANDINAVIë?
De Zweedsche pers bespreekt druk de
kwestie eener wtjslglng van het klimaat
In het noorden. Twee deskundigen der
universiteit van Oslo hebben onlangs lesingen gehouden. De laatste vijftig jaar valt
er een vermindering van de koude te constateeren, al vormden de laatste winters
met hnn reoordkoude een uitzondering en
werd daarin de laagste temperatuur sinds
honderd Jaar bereikt. Het duidelijkst
komt de stUring in temperatuur tot uiting
op Spitsbergen, waar de 'gemiddelde watertemperatuur vflf graden warmer is
dan vijftig jaar geleden. Voor Oalo bedraagt de vermindering van de koude 1,5
gr. De- hiermede gepaard gaande veranderingen van klimaat *ön van gunstlgen
invloed geweest op den landbouw en het
bedrijfsleven. Op -de noordeitjke akkers
is de grens tot waar tarwe verbouwd
kan worden, met honderd meter gestegen.
De duidelijkste verandering treedt op
Spitsbergen aan het licht, waar het Ijsvrije acheepvaartaelsoen van 75 tot 175
dagen per jaar la toegenomen.

GEMEENTE UNIVERSITEIT
TEAMSTERDAM
Aan dr. H. X Scheltema, privaat docent
in het Byiantynsche recht aan de gemeen,
teiyke universiteit te Amsterdam, la op
advies van de faculteit der rechtsgeleerdheid verzocht tijdelijk onderwijs te geven
in het handelorecht, dat tot voor twee
Jaar door «$Jn toeo ov*rl»den broer werd
vpraorgd.

Tevens
onderwijs
doir prof.
geven, In

werd hem opgedragen het
tal de papyrologie, tot nu toe
dr. M. Davld uit Lelden %°.
Amsterdam te vervolgen.

SKELET VAN ICHTHYOSAURUS
GEVONDEN
een
schacht der Hermaan Goering
den noordelijken Hara heeft de
leider van het geologische instituut der
universiteit Halle-Wlttenberg, prof. Weigeit, het skelet van een goed bewaard
gebleven ichthyosaurus (vlschhagedisch)
uit het krfltttJdperk gevonden. Dit is «en
voorhistorische vondst van groots waarde
en bijzondere zeldzaamheid, daar da iohthyosaurl in het krjjtttjdperk atfn uitgestorven Het skelet van het dier met «tjn
spitsen snuit, dat 180 mUUoen jaren
K«'<vl«n geleefd heeft, is 5.10 matar lane

In

Werke in

JAPANSCHE GELEERDEN
NAAR PUITSCHLAND
Ter verdere versterking van de DuitschJapansche cultureel» betrekkingen zijn
prof. Dan Haga, hoogleeraar in de
Dultsche litteratuur en Sakimoera lector
aan de kelcerUjks universiteit te Tokio,
naar Duitschland vertrokken. ZQ reUen
over de Vereenigde Staten. De uitwisseling van ervaringen van beide landen
ten aanzien van den cultureelen arbeid
en de litteratuur gedurende den oorlog
is het doel van hun bezoek. Zfl willen
drie maanden in Europa bleven. Het
ligt in de bedoeling dat zjj ook deelnemen
aan de Duitsoh-Japan«*ehe academisch»
conferentie in Tirol.

HQ lacht» luid. Z(Jn goed humeur

was

weer terug-gekeerd. Samen met Jackaon
en Jenny

ging- hfl de kamer

binnen, waar

tante Emmy hun tegemoet trad. Ztj had
aan het bed gezeten, waar Tommy nog
wat bleek neerlag.

Verlegen gaf hfl Leferby een hand.
„Je begrip zeker wel
htj socht
aarzelend naar woorden.
„Kerel, praat er niet meer over!", viel
Leferby hem In de rede. „Je wist niet,
wat je deed. De spanning Is je een oogenbllk te machtig geworden. Ja werkt veel
te veel den laauten tfld!"
Tommy haalde verlicht adem.
„Ik vind het sportief van Je, dat je
het zoo opvat! Laat ons morgen samen
een wandeling maken door Princetown,
zoodat de menschen alen, dat er niets
achter stak!"
„Top! Ik kom je morgen halen. Mag
Ja er dan al uit?"
„Dokter Jones dacht van wel!"
„Maar zeg kerel, gaat on» spelletje
nog door?"
„Natuurlijk! Alles was toch al klaar.
Maar gaan jullie toch zitten! Hallo,
Jenny, dat is, geloof ik, ds eerste keer,
dat je mijn kamer ziet, niet waar? Hoe
bevalt die Je?"
„Je bent te ziek, Tommy, om Je mtyn
oprechte meening te aeggenl"
„Wel verdraaid! wat mankeert «r dan
aan?"
„Dat is 't em Juist! JDr mankeert niets!
Br staat veel te veel!"
Tante Emmy klapte verheugd in haar
handen.
„Zie Je nu wel. Tommy, dat ik reltjk had?"
„Zeg hoofdcommissaris, zei Tommy,
„is dat de vrucht van uw opvoeding?"
„Hoor eens hier, Jongeman: waar twee
vrouwen hst eens zfln, staat selfs de
duivel machteloos!"
"

(Wordt vervolgd)
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Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een geduldig
ltjden, voorzien van de H.H.
Sacramenten der Stervenden,

I
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ZIJN GEOPEND

innig

onze

geliefde EchtgeZuster, Behuwdzuster

noote,

10—12 uur
van
envan 2—5 uur f

en Tante

Margaretha Johanna
Lindeman,

I

geb. van der Kraay,
ouderdom
van 61 jaren.
in den
Uit aller naam:
A A. LINDEMAN.
's-Gravenhage, 13 Febr. 1941.

Weigeliaplein 75.
Zondagavond 6 oor Rozenkransgebed 1b het Ra K.
Ziekenhuis.

Uitvaartdiensten
H.H.
De
zullen gehouden worden in de
Parochiekerk van de H. Familie, Kamperfoelieplein, Maan

iCjIJ

dag 17 Februari a.s. Te 7.30
en B.IS uur de stille H.H.
Missen en te 9.30 uur de gezongen Requiem, waarna de
begrafenis van de Kerk uit,
op het R.K. Kerkhof aan de
Blnckhorstlaan.
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voor keukenwerk en bakflets, v.
direct, loon naar overeenkomst.
Zondags tot 2 uur. Br. no. 8959,
bur. blad. of tel.

■BE

bezit van
fiets. Aanmelden: Dinsdag van
9—6 uur: Aug. Lacnapelle's Parketfabrleken. Lange Houtstraat
8946
na 13.
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TeWankaa Orsm. «odenetkart wet platenkast 156,—,
217J0, met naald af aafler
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ALLEN,

HANDELSONDERNEMING, vraagt voor direct:

JANSEN,

verzocht daarvan v&Sr of op 1
Maart aa. opgave te doen ten
kantore van den Notaris Mr. A.
M. BLAISSB, te Amsterdam,
aaa de Heerengracht 314.

HOOÉTSCAfi*

JBuilHli

OCT.i».

Eiree, enz.

MATLAenSIEGELAAR
AFD. BADIO
WETMABSTB. 53. Tel. 332036

DOUUAfI

ArrondisseBfl
te 's-Gravenments-Becbtbank
hage van den lOen Februari 1941
is het faillissement van H.
KETZEB» voorheen garagehouder aan de Ant. HeinMusstraat
no. 116, te 's-Gravenhage, opgeheven wegens gebrek aan baten.
de

De Curator:
Mr. W. J. BOLLEN.
•s-Gravenhage, 11 Febr. 1941.

POSITIE

Bodewijk ter overname aangeboden, van Levensverzek. Mfl. Afd
Volksverz., voor veel uitbreiding
vatbaar, zeer geschikt voor
energ. jongeman., verd. ƒ7 è ƒ8
per week, plus hooge provisie.
Koopsom ƒ280.— cont. Borgst.
Br. no. 1267, bur. blad.
ƒlOO.
—.

■I
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TOONEEL
CENTRAAL
CEES LABEDB
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KINDEBEN

Complete of gedeetteiyke

Woninginrichtingen
Wollen en Geet DEKENS
TAPIJTEN
LOOPERS
BAXATUM
STOFZUIGERS, enz. enz. enz.

BETALING IN OVERLEG
N.V. „De Reridenticbode"
Blviervtoehmarkt 2

Geweldig

B f 0.40

OFFICÏEELE

OCCULTE

VERSCHIJNSELEN
Déwerklng
van
Nederiandsche
H. J. VAN DBUaSEN. Pr.
Gebonden ƒ 5.16
Ingenaaid ƒ 4.10
In deze prQzen ia omzetbeL inbegr.
tiet u» een Katholiek Doek. Dit i*

een gunstige omstandigheid voor
een werk over een dergelQk onderwerp, daar een zeer critlsehe
nouding dan ongetwijfeld verzekerd la
(J.

GOUDDICTATORS
Uit het Spaansch vertaald door MARTIN LEOPOLD
Gebonden f SJA
Ingenaaid ƒ 410
ia
omzetbelasting Inbegrepen
In den prfls

IPaus

Boekhandel

PauseUJk

Plus XH) als

PUBLICATIE

PADVINDER
Flink Dagmeieje
gevraagd van 9—S
uur. Loon ƒ8.50 per
week. Zondags vrij.
Passage 22.
1266

Pertoneel
GBVBAAGD

Nette Jongen om opworden
te
geleid
voor de schoenma-

Aanmelden:
Heelsumstraat 82.

�

:

onder

luecheVmmg wss>

de H. H.

Capsule» Naamkaartje»
Gebruikte Postzegels «f

OOSTCmEKB

bekend,
alles
ook verstellen, beeft
nog eenige dagen
disponlbel k ƒ8- per
dag, van 9.30—6.30
uur. Adres: Heflnen,
Suezkade 25-11.
1266
met

net R.K. Meisje, v.
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reeds m meer
Met de versehflnlng van „GOUDDIOTATOBS".
romanhtegatnur,
ook
de
Nederlandache
is
dere talen verschenen,
Leopold, verrflkt
door deze vertaling van den dichter Martin
zeer
gebaat.
en
geworden

S. in „Het Volk")

Verkrijgbaar bjj den

■Lm.

„GOUDDICTATOBS" tal wederom van de eerste tot de laatste
bladzijde boelen, door den ongeevenaarden verteltrant van den
schrijver. Deze katholieke roman geeft antwoord op de groote
vraagstukken van dezen tfld
Het grootach opgezette dramatische slot van dit werk speelt
zich af gedurende het Eucharistisch Congres in 1984 te Buenos
de Kerk.
Aires, waarheen, voor het eerst in de geschiedenis van
tegenwobrdigen
(den
eigen-staatssecretaris
Vader
de Heilige
Zfln
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Pitteen

11548 f 1000.— met premie Tan t 30X00.-»,
2018 niet met premie van f 3000.-gk
m
f 400.— 3104
t 300.— 31091
f .100-— 1444 1471 6786 13684
Prtjsen van f 78>—
1489 1906 1948 1966 3917 3406 4049 6577
7933 8947 9710 10363 137-8 15637 16896 19094
19364 30336 30380 31863 31959 '
Nieten
1490 1531 1688 1849 3103 3198 3663 3306
3386 3377 8838 4386 4699 4773 4853 5306'
5877 6088 6356 6448 6575 7074 7466 7776
7830 8087 8377 8736. 9679 10094 10304 10310
10836 11061 11403 13337 13390 18683 13801 18896
13939 14339 14806 14816 15644 16778 16102 16547
16608 18036 18419 18689 18863 18011 19198 19331
19360 19947 30375 30393 30460 0761 31101 31169
31365 31496 3180» 31636 31804 31996
Verbeteringen: 6e klasse. 16e lijst: 4886 ma.
14886; 10819-ms. 19680.

Koopt bij de Adverteerden

Br la aaa gebeurtenis
�« belang,
waarover de later ongetwöfeld, gaarne
aou worden ingeUcht: da reis yan Franco
naar het Itatiaamcao Bordighera, waar
bi) een dag met Mussoünt geconfereerd
heeft en «tJn tocht terug via Moatpellier, waar hg Pétain ontmoette ,*n bfl
den Maarschalk eveneen» een dag door-,
bracht Men kan* niet veel meer doen
dan aandachtig den tekst van het offjdeele communiqué, dat zooala gewoonlijk
zeer sober gesteld la, mitsgaders van de
te Rome en Berlijn uitgegeven offlcleele
of officieuze toelichtingen lezen, waarbij
dan nog gevoegd kunnen worden de
commentaren van het orgaan der Spaanse!» Phalanx, „Arriba». Wanneer men dat
gedaan heeft
en veel werk heeft men
er niet aan
dan zij man voórloopig
tevreden met de constateering, dat het
hier een gebeurtenis van het eerato belang gold; meer valt eigenlijk nog «iet te
conatateeren en men verwachte dat ook
niet van zijn dagblad.
De belangstellende toeschouwer bij het
Europeesche en wereldgebeuren zal zijn
lust, om leta van den loop der dingen
op de, voorhand te weten te komen, moeten bedwingen in de overtuiging, dat hij,
wanneer de resultaten der paagevoerde
besprekingen zich in de feiten sullen
openbaren, die feiten wel gewaar zal worden; het is dus slechts een kwestie van
—

—

Harde degen vo r deBritsche scheepvaart

Het opperbevel der Dultsche weermacht
deelt netel
mMb de vernietigende slagen, die de
laatste dagen door dulkbooten en bommenwerpers met grooten actieradius aan
het Brttaoke eonvoolstelsel ten westen
na Portugal rijn toegebracht, hebben
thans, zooals reed* In een «pedaal bericht
bekend Ie gemaakt, In den Atlantischen
oceaan opeieerende Dultsche eoriogssehepen een (root v{JandeUJk-convool aangevallen, zy slaagden er ta, IS gewapende
vQandeUjke koopvaardijschepen, waaronder verscheidene groote oceaanschepen,
**e zwaar geladen waren niet oorlogsmateriaal toot Engeland, tot zinken te
brengen. Door dezen aanval werd bet
eonvool verstrooid.
BQ aanvallen op militaire doelen aan
den mond van Theems en Humber hebben gevechtsvliegtuigen treffers geplaatst
ep een scheepswerf on op rotayersterklageh. Gewapende verkenningsvuegtolgen
hebben met goed gevolg een vrachtschip
aan de noordknat van Schotland en een
patrouillevaartuig aan de zuidoostkust
van-Engeland aangevallen. Ver dragend
geschut van 'het leger heeft overdag en
dea nachts voor den oorlog belangrijke
doelen in het zuidoosten van Engeland

<

tijd
Men zal ons tegen kunnen werpen, dat
met dezen dooddoener wel alle Journalistiek vernuft in den tuin der gemakzucht
wandelen kan gaan en die dit tegenwerpen, hebben gelijk ook. Maar nader nieuws
omtrent de reis van Franco weet'toch
geen mensen te vertellen, wanneer hij
zich tenminste houden wil aan de werkelijkheid en zich en anderen met wenscht
te vermeien met het verzinnen van aller- beschoten.
lei combinaties, die men zich te beIn het noorden van Cyrenalca beeft de
voegder plaatse toch haast, direct na de Dultsche luchtmacht bomtreffera van'
geboorte door een geen mogelijkheden
«waar kaliber geplaatst op Britsche troeoverlatend dementi den kop in te drukken.
Tot zulke gewaagde combinaties geven penkampen en militaire Installatie*. Op
de officieels bescheiden tot dusverre nog een vliegveld btj Benghazi werden op den
geen enkelen grond. Br wordt In het grond staande vliegtuigen door
bommen
communiqué van Bordighera gesproken
AntocoUcmee werden vergetroffen.
van een overeenstemming betreffende de
vraagstukken van Europeesch karakter atroold door machteegowocrvuni en bomen dezulken, die op dit historische oogen- men. GevechtsvUegtulgeu hebben met snoblik de beide volkeren Interesseeren. ees het vliegveld Loc* op Malta aangeDaaruit kan men van alles opmaken, wat vallen.
BQ tochtgevechten boven het
men wil, en brengt men de ontmoeting
verloor
de vtyand drie vliegtuigen
eOand
van MontpeUier dan nog met dit „alles"
in verband, dan staat de met een goede van het type Hnrrlcane.
dosis fantasie begaafde krantenlezer voor
Sedert nudden-Januarl hebben Dultsche
een „mer a boire", voor een zee van moge- gevechtsformaties verscheidene geslaaglijkheden, waaruit naar hartelust te putten ia. Doen wij het in deze kolom echter de luchtaanvallen op het Suez-kanaal gedaan. BQ deze moedige aanvallen der Dndtliever niet!
De commentaren uit Rome, Berlijn en eohe luchtmacht tSjn bomtreffera geMadrid gebruiken, om ongeveer hetzelfde plaatst op de kanaalvakken, spoorwegte zeggen als wat het offlcleele communi- emplacementen en havenwerken.
Zooala
qué reeds mededeelt, het dubbele aantal
reeds
Is
de
gemeld,
tuchtverkennlng
bQ
woorden of meer. We beschikken nog over
wat de V.P.8.-correapondent te Berlijn gebleken, dat als gevolg van deze actie
ons heeft doen toekomen: naar aanleiding ook twee koopvaardijschepen midden In
van de ontmoeting van generaal Franco de vaargeul rijn gezonken.
het ondermet Musaolini wordt er van Dultsche zijde zoek der nichtfoto's kwamBQ
tevens
vast
op gewezen, zoo meldt hij, dat generaal
Franco en de hem begeleidende heeren te staan, dat ztoh ten noorden en ten zui„op bijzonder hartelijke wijze" door de den van de versperde plaatsen aanzienojke
Itallaansche bevolking zijn begroet. Ver- concentraties van schepen bevonden. Het
der heet het: „commentaar over de ge- zinken
der schepen beeft dus geleld tot
dachtenwisseling te Bordighera wordt
ernstige
belemmering van de scheepvaart
echter niet verstrekt Men bepaalt zich
er toe, de overeenstemming tusschen door het kanaal.
Italië en Spanje vaat te stellen. Ook in
Een dulAootjager heeff Woensdag aan
politieke kringen te Berlijn worden dien- de Atlantische kust een Britsen bombaraangaande geen nadere innchVngen verstrekt Het door de regeering van beide dementsvliegtuig dat zonder resultaat
landen gegeven communiqué brengt ech- bommen had geworpen, neergeschoten.
ter verscheidene aanknoopingspunten voor
In den afgeloopen nacht ztfn boven
den omvang en de draagwijdte der Ita- Dnitschland noch boven bet bezette geliaansch-Spaansche
gedachtenwiaseling. bied vQandenJke vliegtuigen
verschenen.
Wanneer verklaard wordt dat er volkomen overeenstemming bestaat ten op- Drie eigen vliegtuigen worden vermist".
�
zichte van alle Europeesche problemen,
De vernietiging van dertien schepen en
dan kan daaruit worden afgeleid, dat het
groote vragencomplex der nieuwe Euro- de verstrooiing van de rest van het Britpeesche ordening
waarbij, zooals be- sche convool door Dultsche oorlogsschekend, ook Spanje zijn plaats ia gaan in- pen in den Atlantischen oceaan treffen
nemen
door beide staatslieden la be- de Engelsche oorlogvoering des te harder,
sproken. De overeenstemming tusschen aangezien de laatste week reeds heel gede Itallaansche en de Spaansche regee- voelige verliezen/ aan scheepsrulmte gering strekt zich ook uit over de aan- leden rijn. Zoo rijn, volgens de berichten
gelegenheden, die onder de huidige span- van het opperbevel van de Dultsche weernende omstandigheden beide landen in- macht In den ttyd van 4 tot 11 Februari
117.600 br.t tot zinken gebracht Hiertereaseeren. Hieruit kan de conclusie van
komt voor rekening van de gevechtsworden getrokken, dat de gedachtenwiaseactie
der Dultsche marine 78.600 br.t,
en
ling tusschen Muasolini
Franco geheel
en al in overeenstemming ia met de poli- voorts werd 40.000 br.t door een in overzeesche wateren opereeremden Duitschen
tieke intenties der as-Mogendheden."
kaper en 88.600 br.t door dulkbooten tot
Niemand kan zeggen, dat hij na de lecgebracht Het luchtwapen bracht
tuur van deze orakeltaal veel verder is zinken
dit
44.000 br.t tot zinken.
In
tfldvak
Ingelicht; maar niemand zal er ook dea
BERLIJN, 18 Febr.
Een Duitsch
van
kwestie
een
correspondent in
verwijt
gevechtsvliegtuig,
dat
in het
vanmiddag
mogen maken. De betrokken Instanties,
bestek
de gewapende verkenning
die wel achter de schermen zien, verraden boven van
de Noordzee in de nabijheid van
nu eenmaal niets van wat er zich- af- de Engelsche
kust vloog, heeft aan de
speelt Het ia nu eenmaal oorlog en men Britsche scheepvaart
gevoelige slagen
er
ook
dan
hangt z)jn plannen, hoe die
toegebracht Ter hoogte van Harwich ontuit zien, niet aan de groote klok.
moette het een tankboot van 7 a 8000
We besluiten deze beschouwing, waar- br.t De Dultsche
vliegers troffen met
mede de lezer zich gerust bedrogen uit- enkele bommen
zoo goed, dat het groote
.
voelen,
met
eens
te
gekomen mag
nog
schip in zeer korten tfld onderging.
wijzen op Italië's opvatting van de oogenNiet ver van deze plek viel het
blikkeUjke situatie op het ooriogstooneel. tuig een oceaanachip van 10.000 tonvliegaan
Daartoe laten wij een artikel volgen van en trof het achterschip terrijde.
De beden diplomatieken redacteur van Stefani, manning van het gevechtsvliegtuig nam
waaruit zooal geen toekomstverwachün- een ontploffing met groot rood
vuurschöngen kunnen worden getrokken, maar dat sel waar. De boot werd
zwaar
beschamen
het
in
dan toch laat blijken, hoé
digd.
offlcleele Italië den toestand middenMaart 1941 beoordeelt Hij schrijft dan:
„Ondanks het ophemelen van de Britsche successen in Afrika, zooals door Italië kunnen waarnemen ten tflde van
Churchill la geschied, blijft men in lnter- de sancties en rij, die de'ltalianen kennationale militaire kringen gereserveerd nen, zQn er van overtuigd, dat feiten als
ten
van de werkelijke beteekenis die van Genua een tegengestelde uitwerder Engelsche krtjgsverrichtlngen binnen king hebben tot hetgeen Londen had nahet algemeene bestek van den oorlog. gestreefd.
Het Itallaansche volk reageert op beleeOndanks het verlies van Cyrenalca handhaaft het Itallaansche rijk zich in Afrika digingen en keert zich tegen brutaliteit
in zijn volle kracht Overal bieden de Daar komt bfl het militaire verscmjnsel
Italianen tegenstand. Het Itallaansche van de versnippering -der Britsche strijdverzet heeft nog mogelijkheden en reaer- krachten in Palestina, in Noord-Afrika
ves en verrassingen
niet uitgesloten. en aan de lange fronten van Abeaslnië.
De toestand in Albanië ia voor de Engel- Zal Engeland er in slagen zQn strijdschen en Grieken allesbehalve duidelijk. krachten tfldlg te groepeeren? Hoeveel
Londen heeft van de gebeurtenissen in van zfln strijdkrachten zullen in de beAfrika een terugslag gehoopt zoowel op zette gebieden mouten hkjven om het
de betrekkingen tusschen
Italië en hoofd te bieden aan een altjjd mogelijk
Dultschland als op het binnenlandsche offensief van dé Italianen T Die vragen
front van Italië. In beide gevallen la de stellen de neutrale militaire
terugslag juist het omgekeerde geweest Engeland heeft in Albanië noch in Afrika
van hetgeen men in Londen gehoopt had. •enig beslissend resultaat verkregen Het
De Itallaansch—Dultsche solidariteit Is heeft een aanztenhjk deel van ztfn milinooit zoo stevig geweest als thans. De taire vrijheid van bewegen verloren. Het
gebeurtenissen in Noord-Afrika hebben Itallaansche verzet eiacht san alle sechaar nog hechter gemaakt Hetzelfde ver- toren de aanwezigheid van groote Britschijnsel heeft zich voorgedaan aan het . sche strijdkrachten, die tot niets doen gebinnenlandsche Itallaansche front Neu- noopt rijn. In de MlddeDandsche Zee
trale waarnemers zijn van meening, dat bUjft de algemeene toestand vrijwel geonder indruk van de gebeurtenissen in njk aan dien van October—November.
Europeesche militaire kringen hebben
Afrika, het binnenlandsche front van Italië verstevigd is. Niet alleen blijft het den indruk, dat de •Engelsche operaties
volk kalm, maar bovendien 1» het bezield m Afrika, ondanks haar schitterend ultermet den onwrikbaren wilde tijdelijk ver- Bjk, nuttiger rijn voor de Britsche propaloren gegane gebieden te heroveren. De ganda dan voor den Britschen generalen
gebeurtenissen hebben de hefde van het •taf. Sprculolre en voer propaganda doelItallaansche voDt voor zijn bezittingen einden dienende acties hebben geen wfydin Afrika doen toenemen. Engeland beeft gtng gebracht In den strateglschen .en
het koloniale bewustzijn van Italië ver- ponfiekon toestand, zooala Londen dien
sterkt
gewenscht had."
Aldus den diplomaBen zelfde verechljnaal beeft men n tieke Stefani-redactsur,
-

'

ENGELANDS OORLOGSDOEL
Ook
Attlee acht het mr nog
niet gekomen

Dertien schepen van
Britsche convool verhield en de rest over
den Oceaan verstrooid

boven Cyrenalca. en het
Snezkanaal
TQdens denselfden tocht kreeg ditzelfde
gevechtsvliegtuig een vtyandeltfken onderzeeër In zicht, die op het punt stond te
duiken. Deze werd eveneens terstond aangevallen en verscheidene bommen troffen
doel. Na de ontploffing van de bommen
kon van de duikboot niets meer waargenomen worden Zfl is waarschqntyk vernietigd.

De luchtaanvallen op

•

;
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Het Britsche ministerie van luchtvaart
en dat van binnenlandsche veiligheid hebben volgens den Engelschen berichtendienst in een officieel communiqué' bekend
gemaakt, dat enkele vflaodelflke vliegtuigen, die voor het grootste deel afzonderlek
opereerden, gisteren overdag boven Oost*

over
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;
:
;
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Te Carterett (New Jersey) ia, naar de
„New.Tork Tunes" meldt, bfl de Foeter
Wheeler Corporatlon een staking uitgebroken. De fabriek heeft een order van
de marine ten bedrage van 15 millloen
dollar voor de vervaardiging van condensatoren en stoomketels in uitvoering.
Volgens een bericht uit Tougstown
(Ohio)
daar elf hoogovens van de
Youngston Sheet and Tube Company
stilgelegd, omdat duizend arbeiders staken.
fabriek produceerde 3 tot 4000
ton staal per dag voor de bewapeningsindustrie.

zon

DONOVAN TE BAGDAD
Naar uit Belrout wordt bericht, Is
kolonel Donovan te Bagdad aangeko-

men.

aan Italië, ook al droeg dit wegens
den oorlogstoestand waarin Europa zich
bevindt, geen plechtig en feestehjk kais in Italië met de volle broederiyke sympathie opgenomen, die het
Itallaansche volk met het Spaansche
verbindt, welks vertegenwoordiger, zfln
roemruchte leider van den staat, een
welkome- gast van den Duce ia, NatuurUJk gold de bQeenkomst te Bordlghera
vooral .het. onderzoek . van de aangelegenheden, die voor de belde landen van
belang ztfn.
3. Ondanks zjjn schematische nuchterheid, is het communiqué duidelijk genoeg, daar het de belde punten aanduidt, die ter sprake gekomen zfln, n.l.
de vraagstukken van Europeesch karakgeldt
ter, die verband houden met het tegenwoordige conflict en met de reorganisatie van Europa, alsmede vraagstukken,
die op dit historische oogenblik voor de
De omstandigheden
belde landen van belang zfln, waarbQ
oogenblik
van het
gedacht kan worden aan de Middellandsche Zee en aan Afrika. Met betrekonderstreepen deze
king tot deze belde groepen, waarvan
beteekenis nog
de een meer alomvattend en algemeen
Ten aanzien van<het communiqué over karakter draagt, de andere echter op
vraagstukken
betrekking
de ontmoeting tusschen den Duce en bijzondere
beeft, is een volkomen eenstemmigheid
dx Caudillo te Bordlghera, wordt In bevoegde Itallaansche kringen in het bij- vastgesteld.
Zoo blflft de «olidaire houding van
zonder op de volgende drie punten geSpanje
met d« t>»M« asmogendheden
wezen:
1. Een ontmoeting tusschen twee re- voortbestaan.
geerlngslelders die, zooals dit met den
Duce en den Caudillo het geval is, door
Van welingelicht* Duitsche ztyde wordt
zoo nauwe betrekkingen van' politieke vernomen:
vriendschap verbonden ztjn, heeft steeds
In de Wllhelmstrasse noemt men de
groote beteekenis. De politieke en miontmoeting tusschen Musollni en genelitaire omstandigheden van het huidige raal Franco te Bordlghera kenmerkend
historische uur onderstreepen deze be- voor de betrekkingen tusschen deze twee
teekenis nog.
groote
Zee-laneden. In
Dit eerste bezoek van den Caudillo politieke MJddellandsche
kringen van de rijkshoofdstad
ziet men in deze ontmoeting een politiek . feit van de eerste beteekenis. Ten
aanzien van het Itaflaansch-Spaaosche
communiqué zelf neemt men tot dusver in BerltJn officieel noch officieus een
standpunt in. Men verwast uitsluitend
naar de pasage in het communiqué van
Bordlghera, waarin o.a.t de eenstemmigheid tusschen de Itallaansche en de
Spaansche regeering over de vraagstukken van Europeesche beteekenis wordt
van het Duitsohe vliegeroorps offensieve vastgesteld.
•oties ten uitvoer gelegd
teren een eon«"■tratte �»■ troepen, oprukkende colonnes en een vliegveld van den
v^and.
1» Oost-Afrlka eQd in de «me van
De Spaansche pers staat geheel in het
Cheren felle aanvallen van den voand, teeken van de besprekingen tusschen
gesteand door een tachtbonbardement, generaal Franco en den Duce. Zfl wflst
in de opschriften op de overeensteindnWMBk afgeslagen door onze tegenaan- ming,
die op alle gebieden tusschen* de
vallen. De luchtmacht heeft moedig ons* Spaansche en de Italiaansche regeering
tioepen gesteand gedurende hun held- beerscht
Het orgaan der Phalanx „Ariba",
haftige verdediging. In den BenedenSoedan, in de zone van de rivier Omo, schrift onder het opschrift: „Een authennebben onze troepen vQandeUjke colon- tieke vriendschap". De belde mannen,
die elkaar thans persoonlQk hebben
■M afgeslagen, die talrijke dooden en leeren
kennen, zfln de vertegenwoordi(«wondan op het terrein achterlieten.
gers van twee belangrijke Middellandsche
In den nacht van 11 op 12 Februari Zee-natles. De ontmoeting is geschied
beoben vUandelQke vliegtuigen eenlge aan den vooravond van een noodzakelQke
Europeesche ordening, terwfll een voor
bommen en talrijke lichtfakkeU op het het Buropeesche
continent beslissende ooreOand Bhodes neergeworpen. Twee.vrou- log wordt gestreden. Daarom komt aan
wen en een knaap werden gedood. Eenlge. deze bespreking een beteekenis toe, die
schade werd aan woningen aangericht.'' niet te onderschatten Is voor de menscheUJke orde, het heden, de Middellandsche Zee en Europa."
«Zonder twflfel", zoo vervolgt de „ArEen bijzondere oorrespondent van Ste- riba", „heeft men over de Middellandfani meldt, dat de luchthaven van Kaclsche Zee gesproken. DaarbQ kan men
catl, waar Italiaansche vliegers, enkele ongetwijfeld constateeren, dat in deze
dagan geleden SI vtfandeltJke toestallen zee, die ook voor de Spanjaarden de
vernielden, 's nachts opnieuw aangeval- beteekenis van een mare nostrum heeft,
len is door drie Italiaansche vliegtuigen, geen klippen
opgedoken, zcoala men
die acht Engetocbe aioeters, die op het vaa bepaalde zfln
«t)de wellicht had gevliegveld stonden, buiten gevecht stel- wenscht Men kan zeggen, dat de beden. Op den terugweg beschadigden zQ sprekingen alleszins harteUJk geweest
een groeten Oriekschen treller met mi- «t)n en dat men met
onmiskenbare
traUleurvuur. Deze maakte alagzQ en openhartigheid de zaken uiteengezet
werd door de bemanning verlaten.
heeft"

hier evdane

grootste

hetknis

feit

Aandrang tot sparen

De Voorzitter van de Britsche Spaarcommissie, Slr Robert Kindersley, heeft
gisteravond voor de Engelsche radio ge-

sproken. Hij relde o*.:

Deze oorlog

kost Engeland thans UK millioen pond
per week. Dat ia net dubbele van hetgeen in April van het vorige jaar werd
uitgegeven Dit geweldige bedrag moet

echter ook worden opgebracht" Daarom
verzoekt hij allen werkgevers van GrootBrittannie zoo spoedig mogelijk in hun
bedrijven spoOßgroepen te vormen waaraan de werklieden kunnen deelnemen.
Tenalote richtte Kindersley tot het Engelsche publiek het verzoek, niet te
probeeren buiten de spaaractie te blijven en het aan anderen over te laten
het in gevaar verkeerende vaderland
door de afgifte van goud te redden.

•

•

.

Felle Britsche aanvallen in de zone
van dieren afgeslagen

,

i
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STAKING IN AMERIKAANSCHE FABRIEK
Die order van demarine moet uitvoeren

enRomhedta

DE ENGELSCHE
OORLOGSKOSTEN

Evenals

Engelsche colonnes in
den Beneden Soedan
-

•

Itallaansche
weermachtbericht

Het

Hei ItaHaananhe opperbevel publiceert
weermachtebertoht no. 26L Het luidt als
volgtt
„Aan het Orieksche front bedrijvigheid van patrouilles en de wederztydsche
artillerie. Vtfandelgke bases, wegen, verbindingen,
artllleriestellingen
werden
doeltreffend bestookt door onze formaties vlieg tuigen. Troepen, kampementen
en wagens werden kt seheervmeht aangevallen en met lichte bommen getroffen. Een formatie jachtvliegtuigen heeft
op 11 Februari een riJandeUJk vliegveld
aangevallen en talrijke, op dea grand
staande vliegtuigen met mltrailleurvunr
bestookt en ernstig beschadigd. TBden»
eea tnohtgevecht Is een vSaaftiiHlh, tweemetortg vliegtuig neergeaeheten, Bea van
onze toestellen la niet teruggekeerd. Op
Malta la bet vliegveld Mlkabba door onze
bommenwerpers aangevallen.

Xn Noord-Afrika hebben vliegtuigen

Een „zwarte bjst” wordt
aangelegd

Volgen» een bericht van het Turkache
blad „Tan" beeft de Britiah Unlted Kingdom Corporatlon medegedeeld, dat stf
voortaan met Turkache kooplieden, die
vla den Balkan goederen naar Duitschland uitvoeren, geen raken meer aal
doen. Deze verklaring van de semi-offlcieele Britache
handelsmaatschappijen
beteekent, naar men In toonaangevende
hoort,
Turkache economische kringen
niet meer of minder, dan het aanleggen van zwarte Ujsten ook in het met
Engeland bevriende Turktje. Aan den
anderen kant wflat
men In genoemde
kringen op het feit, dat Engeland practlsch als afnemer van Turkache goederen zoo goed als geheel la uitgeschakeld en dat een economische handhaving van het land het handhaven van den
uitvoer naar Duitschland, dwingend
noodzakelijk maakt

De buitenlandsche
persin

ten over het wetsontwerp beginnen.

Men Wijst er te Berlijn
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:
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ren. Dit amendement beperkt niet slechts
ds uitgaven, doch ook de volmacht van
den president, contracten te onderteekenen voor levering aan het buitenland
van materialen, waarvan de waarde speciaal door het Congres Is vastgelegd.
Thans sullen Maandag in den senaat
in een voltallige vergadering de debat-

De besprekingen
van den Duce met rakter,
den Caudillo

'.

«»"«•«!

Geen Duitsche troepen in
Bulgarije; geen Duitsche
bemiddelingsactie
te Athene

Engelsche pers temmèn de sche psvertiezen

'•

;

•

j

.
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Geruchten over den
Balkan

Het Bulgaarsche persbureau spreekt
Engeland en Noord-Schotland bommen berichten
van een buttenlandsch bureau
hebben laten vallen. Behalve materieele
schade valt ook een aantal slachtoffers tegen, volgens welke duizend Duitsche
te melden.
vliegtuigen In Bolfarye souden zQn aan»
gekomen, de Bnlgaanche vliegvelden door
Dnltaeh personeel' bezet konden ifln en
dalzenden Dorische soldaten en tanks den
Donan zonden zQn overgetrokken.
Op 9 Februari verklaarde Oarvin in
In politieke kringen te BerßJn verklaart,
het Engelsche dagblad „Observer", dat
men
ten aanzien van het bericht, dat la
„naar iedere man en ledere vrouw weet
onze tonnage sneller tot zinken wordt Bulgarije Doltache vliegers zonden zQn
gebracht dan dat rij gebouwd kan wor- aangekomen, dat dit dotdt op een teeken
den".
van groote aennwachtlgheld bQ de voor
Deze meening werd in het hoofdartikel
van de „Times" van 12 Februari gedeeld. den oorlog veraatwoardeltyke mannen In
Het blad baseert zich bfl deze uitlatingen Engeland.
uitsluitend op vooraanstaande en In
scheepvaartkringen vertrouwde personen
Van welingelichte rijde wordt te Beren schrijft, dat de toestand voor Engeland moeiltfk zal bUjven, zoolang niet de njn vernomen: van een Dnrtschea stap
scheepsverliezen door nieuw gebouwde In Athene ter belegging van hét ItaUschepen kunnen worden gecompenseerd. aansch-Grieksche
geschil Is m BnriQn niets
Weliswaar waren de tonnage-verliezen,
bekend.
Dit
antwoord
werd gisteren In
naar de „Times" beweert, In Januari niet
zoo groot als men verwacht. bad, doch de WDhelmstrasse gegeven op de vraag
daaruit mag men niet concludeeren, dat van een buitenlandoenen journalist.
dé Engelache verdediging tegen dulkbooten verbeterd zou kunnen worden. Bei
halve duikbooten gebruikt de vtfand thans
ook in grooten omvang lange-afstandsbommenwerpers, die btf hun aanvallen op
de Britsche scheepvaart een techniek
schflnen te hebben ontwikkeld, waardoor
veel groote vernielingen mogeltfk worden
dan vroeger in de ver van Engeland verwtjderde gebieden het geval was.
Het artikel besluit met de volgende bekentenis:
„Nieuwe aanvalaméthoden eisenen onbarmhartig overeenkomstige
verdedigingsmaatregelen. Deze zullen ongetwijfeld binnenkort worden toegepast, doch
hiervoor heeft men alttfd eenlgen tfld noo.dig. Daarentegen heeft de aanvaller een
voorsprong op de verdediging."
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Engeland

•

•

De lord-grootaegelDewaarder
Attlee
keeft gesproken over de kweet!» der oorlogsdoeleinden en wel op een desbetreffende vraag van den liberalen afgevaardigde O. Kander. Attlee verklaarde, dat
het tijdstip voor een nauwkeurige opMaandag beginnen
gave van de oorlogsdoeleinden nog nlel
gekomen vu, Wanneer men thans reeda
debatten in den Senaat
de oorlogsdoeleinden bekend aou maken, n/ou dit hetselfde beteekenen al
De senaatscommissie voor de bultenhet verkoopen van de huid, voordat men
lsndsche
politiek heeft met vjjftien tegen
den beer geschoten heeft De algemeene
acht
«temmen
het wetsontwerp tot steun
van
de
strekking
Engelsche oorlogsin
Engeland
aan
den door het Huls van
doeleinden is bekend, want Engeland
vorm
goedgekeurden
strijdt voor een nieuwe wereld en niet Afgevaardigden
voor xtcU zelf. Overigens moeten de aangenomen. Tevoren waren twee amenoorlog» en vredesdoeleinden opgesteld dementen om de volmachten van den preworden In overeenstemming met alle sident in dier voege te beperken, dat de
strijdkrachten van de Vereenlgde Staten
geciviliseerde volken, die in den tegenniet
bulten het Westelijk halfrond souwoordigen strtyd aan de zQde van Enmogen
komen, verworpen.
den
geland staan.
Wal heeft, naar Reuter meldt,
de
senaatscommissie een amendement aangenomen, «lat betrekking heeft op wat
de tegenstanders van de wet de „carte
Manche" van den president noemen, nl.
de volmacht, oorlogsmateriaal te leve-

de

Weermachtbericht meldt
van Duitsche luchtactie

ENGELSCHEECONOMISCHE DRUK OP TURKIJE

Senaatscommissie
keurt leen- en
pachtwet goed

Duitscheland

ONTMOETINGEN

1
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ten op,

TWEEDE BLAD

DE SPAANSCHEPERS OVER DE ONTMOETING

Verantwoordelijkheidsbesef
der journalisten basis
hunner werkzaamheid
De VJP.B.-corresptmdent te Berlijn
meldt:
dr. Dietrich hield
Rijkspereschef
Woensdag tijdens een ontvangst van de
buitenlandsche pers een rede over de
herziening' van ds pers in de nieuwe
ordening' van Europa. HJJ slet daarin een
middel tot bescherming van de menschelflke cultuur. „Voor leugenaars en ophitsers", zoo verklaarde dr. Dietrich, „zal
er in dit nieuwe Europa geen plaats meer
zt)n, opdat geluk en vrede hun plaats
weer kunnen Innemen." Dr. Dietrich vestigde er de aandacht op, dat er in
Duitschland een vrijere samenwerking
met de buitenlandsche pers bestaat, dan
in de meeste andere landen. Men verwacht, dat het gastrecht in een oorlogvoerenden staat niet wordt geschonden
en dat iedere Journalist volgens zQn geweten te werk gaat.. „WJJ meenen", zoo
verklaarde dr. Dietrich, „geen censuur
noodig te hebben, zoolang door verantwoordelijke Journalisten deze censuur
zelf wordt uitgeoefend en het geweten
btf den arbeid steeds den doorslag geeft.
Op deze manier is er een ongeschreven
Journalistieke gewetensvrijheid ontstaan,
die Ingrijpende maatregelen overbodig
maakt, waarmede de beroepsbelangen
der buitenlandsche pers gebaat zQn. Bij
het handhaven van deze Journalistieke
fairness staan allen voor elkander in".
De rijksperschef keerde zich tegen de
poging, om achter dit gemeenschappelijke streven oneerlijke motieven te zoeken. Daar de leugen in vele andere landen een vaste methode geworden is, kan
of wil men daar klaarblijkelijk niet begrijpen, dat er ook nog fatsoenlijke journalisten op de wereld zijn.
Verscheidene malen is het voorgekomen, dat de berichten van buitenlandsche correspondenten te Berlijn door de
redacties op tendentieuze wijze veranderd
zijn. Dr. Dietrich wilde de daarbij betrokken Journalisten neet voor deze methode
verantwoordelijk stellen. Wel sprak hij
de verwachting uit, dat deze Journalisten
den moed zullen hebben daartegen te
protesteeren en dat zQ zich niet als handlangers van de leugen laten explolteeren.

DE GEZONDHEIDSTOESTAND
IN DUITSCHLAND

cDe ijfers gev n gunstigen indruk

De V. P. 8.-correspondent te Berlgn
meldt:
De gunstige gezondheidstoestand der
Dultsche bevolking wordt door de laatste
statistische gegevens over de sterftecijfers
van moeders en zuigelingen opnieuw bevestigd. In 1988 bedroeg het sterftecijfer
btj 1000 geboorten 3.6, voor het Jaar 1940
wordt daarentegen slechts S.S aangegeven. Deze achteruitgang van het sterftectJfer voor zuigelingen, dat sedert 1933
reeds belangrijk gedaald is, bleef ook
sedert het uitbreken van den oorlog aan houden.
Op 100 levend geboren kinderen kwamen in 1983 7.S gevallen van sterfte
voor, in 1933 nog slechts 6. Het aantal
doodgeboren zuigelingen is geringer geworden. Deze gunstige ontwikkeling
wordt voor een belangrijk deel aan den
bond „Voor moeder en kind" toegeschreven. De kinderziekten zfln eveneens afgenomen. In 1940 is het aantal gevallen
van diphteiitis in het oude rQk, vergeleken met het vorige jaar, gedaald
met 4800, d.w.z. met 3 pCt; gevallen
van kinderverlamming zelfs met 60 pCt.
Deze zfln n.l. van 3800 in 1939 tot 1552
in 1940 gedaald.
De gevallen van tuberculose zjjn over
1940 minder dan in 1939. De sterfgevallen tengevolge van griep ztfn met 1/3
gedaald. Het sterftecijfer voor typische
ouderdomsziekten, als kanker, suikerziekten en beroerten, Is in de laatste drie
Jaar ongeveer hetzelfde gebleven. Alleen voor de suikerziekte is een kleine
daling geconstateerd.

AMERIKANEN MOETEN
SJANGHAI VERLATEN

officieele aansporing

Dringende

Officleele Amerikaansche instanties te
hebben een dringende aansporing gericht tot de Amerikaanache vrouwen en kinderen beneven» tot de Amerikaanache staatsburger? die geen bezigheden hebben of wier arbeid niet onmisbaar is voor de Amerikaanache belangen,
om onverwijld naar de Vereenlgde Sta-

£f janghal

ten te vertrekken.

Deze mededeeUng klinkt veel beslisdan vroeger* opwekkingen van dezelfde strekking. Overeenkomstige aanwijzingen ztfn ook door Amerikaanache
instanties in andere plaatsen in China
ter

verstrekt.

t

Hiermede schenen alle moeilijkheden opgelost De markt verheugde zich In san
druk bezoek, zoo van kooplieden als klanten, en de financieele resultaten waren
voor de exploitant alleszins bevredigend.
Het uitbreken van den oorlog heeft
daaraan «en eind* gemaakt Bedert midden Mei 1940 kwtjnt de markt Daarvoor
zijn vele voor de hand liggende oorzaken:
de algemeene schaarschte aan goederen,

verminderde koopkracht der bevolking,

de belemmering van de bewegingsvrijheid
der reizende kooplieden, de verduïsterlngsmaatregelen.
De exploitant beeft den strijd tegen al
deze ongunstige invloeden tot het einde'
van 1940 moedig volgehouden, maar Is,
aangezien

atfn financieele hulpbronnen

beperkt zijn en hij bovendien in een andere gemeente zeer «ware oorlogsgeweldschade heeft geleden, ten slotte in moeiHJkneden geraakt Hfl heeft thans tot B.
en W. het verzoek gericht hem hulp te

verleenen.
B. en W. merken op, dat de met Van
der Veen gesloten overeenkomst aan de
gemeente het recht toekent onder deze
omstandigheden de exploitatie van de
markt over te nemen. Zfc «iJn echter van
oordeel, dat het zoomin wenscheitjk als
billijk zou atJn, daartoe te besluiten. Niet
weüschelflk, omdat aan de exploitatie van
de markt groote bezwaren en risico's verbonden ztJn, welke de gemeente zeker niet
zonder dringende redenen en eerst recht
niet in dezen zorgeltfken tijd op zich behoort te nemen, met Mlttjk, omdat daarmede Van der Veen. ook voor de toekomst
de vruchten zouden worden ontnomen van
atfn ingespannen en In het algemeen succesvollen arbeid, terwijl de oorzaken van
de huidige moeilijkheden geenszins aan
hem kunnen worden geweten.
Zty zouden er daarom de voorkeur aan
geven Van der Veen door financleelen
steun over de moeilijke tijden heen te helpen. Zij hebben den Gemeentelijken Accountantsdienst een zorgvuldig onderzoek
doen instellen naar zfln geldelijke omstandigheden met inbegrip van de levensvatbaarheid van zijn bedrijf. Daaruit u
komen vast te staan, dat indien er geen
onverwachte nieuwe moeilijkheden rijzen,
met steun In betrekkelijk besoheiden omvang kan worden volstaan, en wel met:
la het gedurende 1941 kwijtschelden
van de contractueele vergoeding van 7%
cent per verhuurde kraam per marktdag,
welke de exploitant aan de gemeente ver*
schuldlrd Is;
to. net voor rekening van de Gemeente
nemen van het te verwachten llqiditeitstekort over 1941, dat geraamd wordt op
ƒ 8817.—;
30. het, onder de noodige zekerheid,
te leen verstrekken van gelden tot ten
hoogste ƒ 3500.— tegen een rente van 4%

pCt 'sjaars.
De door de bedoelde kwijtschelding te
derven inkomsten kunnen op ƒ 2.000.— a
ƒ 2.600.
worden gesteld.
Wat het exploitatietekort betreft mog*
worden opgemerkt dat het tekort over
1940 geheel voor rekening van den exploi.
tant blijft; dit bedroeg ƒ6600.—. Voor
1941 is het exploitatietekort op een belangrijk hooger bedrag te calculeeren, zoodat bet werkelijke exploitatieverlies belangrijk uitgaat boven het hierboven geraamde liquiditettstekort van ƒ3817.—.
Drastische bezuinigingen maken het weliswaar mogelflk het exploitatietekort
lager te stellen en kunnen wellicht ook
lelden tot een lager Uqulditeitstekort dan
ƒ 8317, doch daartegenover staat dat het
in deze onzekere tijden met mogelijk is te
garandeeren, dat ter zake geraamde bedragen niet sullen worden overschreden.
De voor de leening te verstrekken zeker»
heid zal bestaan in cessie van een gedeelte
van Van der Veens aanspraken op vergoeding van oorlogsgeweldsohade.
Wordt Van der Veen deze hulp geboden,
dan aanvaardt tuj daartegenover een volledige medezegglngschap van de Gemeente
op zijn bedrijf en verplicht zich de dezertjjds te geven voorschriften stipt te sullen
naleven.
Op grond van het bovenstaande geven
B. en W. den Raad in overweging goed te
vinden, dat de vergoeding van/ 0.07 ft
per verhuurde kraam per marktdag in
1941 niet wordt betaald; te besluiten, dat
aan Van der Veen het liquiditeltstekort
over 1941 voorloópig tot een ""qrimuni
van ƒ 3317.— zal worden vergoed en aan
J, van der Veen een leening te verstrekken van ten hoogste ƒ3500.—, tegen een
rent» van 4% pCt 'sjaars.
—
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DAGZondagVAN DE DUITSCHE POLITIE

a.s. aubades en defilé

aubades gebracht aan den RÜkseonuai*saris, aan commissaris-generaal Rauter
en aan generaal Schumann Dan volgt een
propagandamArsch door Den Haag, die

met een defile zal eindigen. Om 12 uur
begint in den Dierentuin de uitreiking
van middageten aan 2000 Nederlandsen*
kinderen. Om 8 uur Is «r een openlucht*
concert aan den Horweg. De dag wordt
met een Kameradschaftaabend gesloten.

*

wegens gesondheidsredea

'

niet"

langer kan waarnemen.
Voorts vestigde de voorzitter de aandacht op het feit dat de Katholieke
Garde in Mei as. haar 40-jarig bestaan
hoopt te herdenken. Plannen voor .een
passends
gedachtenisviering
overeenkomstig de tödsomstandlghëden ztfh In
voorbereiding.
Door de Katholieke FihnaoUe «1 hier
ter stede ia Oapltol-theater op de Zondagen 18 en 28 Februari wederom onder,

afgeloopen

Jaar.

eenige belangrijke actie-

punten waren verwezenlijkt n.l. de Instelling van een dienstcommissie voor
het personeel en een ontwerp-dtenstreglement waaraan thans nog wordt

Georganiseerd

Overleg

tig

den Giro-

dienst waart» hij eenige verbeteringen aangaf. Spr. vertrouwde, dat de

waarde van de adviezen op,den duur aal

AANGEBEDEN

over:

Het Christelijke gezin,
bolwerk In dezen lijd
la Wn Jbfjeenfcomst van de Katholiek* Garde, gisterenavond In het
St Thwoste hnls aan het Westoinde
gehouden, haat! dr. Jee. de Boer,
rector van het R.K. Meisjeslyeottm,
gesproken oren „Het Christelijke
(«zin bolwerk in dezen tfld".

toenemen.

deze loutere overheidsbelangstelling meer

uit naar het religieuze en bemoeide de
Na een geanimeerde rondvraag werd Staat zich niet met economische aangede vergadering, die door plm. 180 leden legenheden.
bezocht was, te ruim 10 uur gesloten. •
wel heeft da negentiende eeuw hierin

Slonstraat 6, korte eursussen Voor huis*
vrouwen te crganlseeretf in koken, naaien,
waschbehandeuag en besteding van het
inkomen, een en ander vooral helen m
verpand met de dlstrlbHtlwnaetregelen.
m >M< l g voor een of meer van deae
f
cursussen, welke 's middags van 2.80 tot
4JO gegeven worden gedurende de vier
achtereen volgende «aken, aanvangende
«

begin Maart, kan dagettjks geschieden btf
Mevr. A. D. Couvee—Mets. v. Deventerlaan 47, alhier of bQ de directrices Vangenoemde scholen.

VOORSCBOTJBN.

OnDiefstal.
bevoegden hebben sten toegang versahaft
tot de koffletent van Dh. B. en daaruit
ontvreemd 12 busjes melk, 6 taalkoeken
en 10 siujkoeken. Een onderteek wordt
ingesteld.
BJL. Vrouwenbond.— De RJC Vrou—
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BURGEMEESTERS

Ergens in ItaM, 14 Febr.: Het 262
luidt:
secretaris-geneweermachtsberioht
van
den
beschikking
Bfl
Aan bet Qrieksohe front levendig* beraal van het Departement van Blnnenla J. E. Bodden* Hefcmng, drflvigneid der wedentydsche patrouille*
In de gehouden afdeellagsjaarvergade- landsche Zaken
van
gerekend
1 Januari 1941 af, opnieuw met gunstige resultaten �oor onse troering werd toet bestuur deser afrteellng tot
pen, die den vfyand gevoelige verlieten
van de gemeente Naarburgemeester
samengesteld «la volgt i
toebrachten en gevangenen overmeesterbenoemd.
den
T. J. Center Visschers, inspecteur van
den en wapens buitmaakten. Onse luchtpolitie, voorzitter; H. P. Kanten». Inspecmacht beeft een vttandeUjke vlootbasis
teur van politie, vloe-voor*ttt*n D. Van
De secretaris-generaal van het Departegebombardeerd en met goed gevolg bomden Burg, oud-reoheroheur van politie, ment van Waterstaat heeft:
men van klein kaliber geworpen op troesecretaris; T. de Boer, brigadier van poll*
a. te rekenen van 1 November 1940 aan psnoenoentraties. Onse Jagers hebben 8
tie, giro 354730, penningmeester; J. van E. Enthoven te Baarn op zfjn verzoek vOandeUJke
vliegtuigen
neergehaald,
Soest, opperwachtmeester der marechaus- eervol ontslag verleend au Hd van den waarvan een groot deel temidden onser
see, 2e secretaris; A, van Drjke, wacht- Spoorwegraad, met dankbetuiging voor linies Ben der bemanningen werd krijgsmeester der Marechaussee, Se penning- de in die betrekking bewenen diensten;
gevangen gemaakt.
meester;. J. H. H. Ie Roux, opperwachtItaliaansche en Duitsche vliegtuigen
te rekenen van 1 December 1940 aan
meester der marechaussee, algemeen be- L J. Spanjaard Dzn, te Hengelo, op ztfn hebben vliegtuig- en vlootbasee op Malta
stuurslid.
verzoek eervol ontslag verleend als hd gebombardeerd. Duitsche jagers hebben
van den Spoorwegraad, met dankbetuiging * vliegtuigen van bet type Hurricane
voor de in die betrekking bewenen neergehaald.
Vliegtuigen van het Duitsche vliegerdiensten;
hebben krachtig vQandeltfke hiohtb. tot 1 Juni 1843 benoemd tot leden korps
bases
In
Cyronalca gebombardeerd. Hanvan den Spoorwegraad:
gars, gebouwen en barakken kregen volde
atvan
Almelo,
11A
Ledeboer,
te
A.
treffers en tah-yke vliegtuigen werden. in
deelUkg grbotbearrjf van de Kamer van scheer»tocht, met .machinegeweren,
•sseoaen 10 «... nm. en 7 a. vjn.»;
be■Koophandel en Fabrieken voor "Cerethe en
'
stookt.
No._BÖ4tóO 't
vari VUet, voorzitter *a*fe*Alf»»
In de Bgelsohe zee hebben onze bommeenen Bond van Forensen, te Buasum, menwerpers in opeenvolgende golven een
lid.
tot dusver plaatsvervangend
a4eva^ssssiisKe«a«e*eesA^sjitsßSßßSsssii
vliegtuigbasis In de nabtfheld van Canea
aangevallen en 4 op den grond staande
vliegtuigen vernield. Vtjandelflke vliegtuigen hebben In den vroegen ochtend van
heeft dit vraagstuk ook nog vateriet an- den lSden Februari eenlge bommen gedere facetten. Bat la niet alleen het worpen op het eiland Rhodos.
kinderen voortbrengen en hebben, dat
daarnevens in het huwehjk een hoofdrol
Ia Ooatafrika U in dan aactor van
■peelt
Ooerea een aanval afgealagea. In bet
Aan het vraagstuk van het groot*
gebied aan <te overrijd* van da DJoe»
geatn att onherroepelijk bet opvoeba verletten onze ongeregelde troedtagsvra&gstuk vaat en in tal van
pen den hardnekkig tegen den vtJangevallen wordt de v opvoedingstaak
eenvoudig uitbesteed aan kerk en
deltyken opmaraoh. Ban oon JaohtaahooL
formatlM
heeft la de soae van CïiaWel ie het opvoedlngaaysteem, voor
ren
troepen
met mltrallleumiur bebeaooverr* dit de ondarwtakuichtlngsn
stookt en een aanvat vaa vflandeltJke
treft, ten aanalaa van Kathoneksn an
Christenen tegenwoordig grootandeala In
vliegtuigen aa eea verwoed gerecht
algen hand, doch daartegenover valt aan
afgeslagen, la den odhtend vaa dea
ontstellende verminderd* activiteit van
ïSdea hebban vöandeUK» rhagtulgen
de ouders tegenover de opvoeding te oonmet poover reaultaat Haaaaoea aanetateeren. Ben feit la het dat wö t* dien
opzichte aeer veel ten aohtef staan bfl
gevallen. Bet afweergeachat der maonae ouders en grootouders, dia vaal meer
rine heeft twee vllegtulgea neergeaeif de teugels op dit gebied In handen
haald. Da bemanning ervaa werd ga»
hielden.
vangen genomen.
Moeder,
Geatnsweken,
en straks misschien ook speciale Vaderweken, sullen
In dat opzicht zeer veel goeds kunnen Ia dan nacht van 10 op 11 Februari
uitrichten. Te veel hebben da laatst* heeft de vijand in het gebied van
twintig jaar vooral pastoor en onderwtjser
opgevoed. Calabrie en Lucanle (Zuid-Italië)
•n niet de ouders het
een radicale ommekeer gebracht, toen da Run taak moge sQ dan zookind
mogelijk een groep parachutisten neergelagoed
Staat over het algemeen zich meer op hebben
ronder da ouders valt ten, die gewapend waren met mivolbracht,
liberaal standpunt stelde.
ar niets te bereiken. Mochten toch in
Eigenaardig Is het dat niet het Cbriate- dezen tfld de oogen der gehuwden open- trailleurs, handgranaten en onttyk* d* Kerk groot hoeft gemaakt doch gaan voor de heerlijkheid en het geluk
stoffen en tot taak hadden,
het liberalisme dat zich van het gods- van, een gezin.
het
verkeer
en de waterkrachtbedienstig leven strikt afzijdig hield, doch
We leven In een wonderlijken ttyd. De drijven in dit gebied te storen en
eten mat te meer Interesse naar de alge- MJd die studeert over het kind en conschade aan te richten. Denk
het
meens 'economische belangen richtte. In gressen
belegt over het kind, heeft helaas
dit opzicht hebben we aan den Staat die het kind vergeten. We moeten terug naar snelle ingrijpen van onzen bewacos velerlei vrijheden schonk, heel wat het herstel van het ouderlijk gessg In het kingsdienst werden alle
te danken. OntzaggeUjk veel heeft de gezin, een gezag dat zich niet beperkt parachutisten gevangen genomen
Staat gedaan ter verzekering onzer so- tot den
veertien- of vijftien-jarigen leefernstige schade hadden
ciale rechten en op alle mogeujke wQzc tijd, maar doorgevoerd wordt tot da voordat
kunnen aanrichten, sooals sdj van
groote Borg aan den dag gelegd voor meerderjarigheid.
de lichamelijke on geesUnjke belangen
Het oudernjk kola moet weer een tem- plan waren.
van de volksgemeenschap.
BH de gevangenneming ontstond
pel gaan worden, waar het huisgezin xfyn
Echter heeft ook* dit zfln keerzijde. Ook
liturgie heen, de eeredtenat van een handgemeen, waarbij een schildel«en
hierbij mOgs niet te ver worden gegaan het gezin.
en een burger gewond weranders zou allicht het gevaar dreigen
De problemen die spr. heeft opgeroepen wacht
dat de Staat buiten atfh terrein zich op styn met geen wetten op te lossen. Het den.
het domein van het hulsgezin zou gaan huwelijk moet weer In sfyn oorspronkebewegen. Het hulsgezin, alhoewel klein, ltyken vorm worden opgebouwd volgens
beteekent. op zich ook een gemeenschap, de aloud*
welke zich de eeuwen
doeh met'een zeer eigen specifiek karak- door hebbenzeden,
gehandhaafd en dia door da
ter. Het ia aan ds ouders alleen dl* van Kerk voortdurend Kjjn versterkt.
God de heilige en wel zeer bijzondere
Opvoeden Is geen taak van den Staat.
taak ontvingen, hun kinderen op te voe- Br komt meer kijken behalve een opZATERDAG 15 FEBRUARI
den, zonder Inmenging van derden.
voeding tot goed soldaat. Daarnaast moe- KTADMCBOUWBUBO.
«n T.M Uuf. Bat
Ben van de groote omwenteHngen van ten we ook rustig* burgers met all* go*de
Realaaatia-TOMal
t l"hea raor twee.
meerder
enden modernen ttyd is het
eigenschappen van dien hebben «n dan
uur. Xailfaidieper Inzicht ten senaten van huwelQk dienen van binnen uit aangekweekt, dat OBBOUW VOOR X. Mf W.
bargeoaoart. Hat Conc»rtf»bouw-Orka.t
en gezin. Doch, ook hierbfl hebben de alleen is de weg om tot ulteindoüjk geluk,
oftdar Mdlbff vaa JMutN vaa Beinutn.
modernen zich aan overschatting der voorspoed, rust en
watvaart te geraken. SotUt»: EJly Jïejr, plano. Programs*:
„liefde" schuldig gemaakt Te weinig
Wy at)n sociale politieke wezens, maatPurcaUt Paraaa aa Chaconnaj Baataoran:
hield men rekening mat de erfzonde en onze eerste gemeenschap is bat gesto
6a Piaaoaonaart; Tajaikowalqr: ia Sjrtnhaar gevolgen. De dieper* oorzaak van De heiliging van het huisgezin, moet bh*
phonla.
veel huweUjksmlsère schuilde daarin dat ons primair s{Jn. H*t Is voor die mooie
men zich het nuchtere feit niet voldoende Intentie waarvoor het gtnootsehap van DILIOÜNTiA, 4.M uur. KUa mjkaaa, ■*•»•.
Aait «aa Vleugel: Haaa aonouwmaa.
heeft gerealiseerd, dat btj het knoopen den Stillen Omgang
ons straks aai laten SCALA,
van dan . huwelijksband, twee msnsohen bidden. Kerken ronder
T.M uw. Da NedarUbdtcha Opemopilaren
met alle onvolmaaktheden teder* sterve- g*mk, aonder etsenen bouwt man echter r«tê: Protaaor Wltklal.
ling nu eenmaal eigen, tegenover elkan- geen ksrk. Welnu, de gastonen an hunne
der kwamen staan.
leden vormen da lavende
van bat
Vanaf den beginne hééft men aten te kerkgebouw sooals dat tnsteens»
gebed van,
het
veel het huwen]» als aan hemeltje op kerkwijding soo schoon
wordt gssegd.
aard* willen voorstellen.
,
Willen we hst sociaal leven In NederDe grootste fout en diepst* oorsaak land herstellen dan zullen ws da kleine
«ATÈRDAÖ IS l"ebr. Wit 141
O.
van velerlei ellende is ook dat men hst sociale gemeenschap, dl* wfl in het gaalh L. Vrouw, SaJva, la geb. 88. FaAwtlnua
eerste en voornaamste doel van het hu- beslttan, op hechten grondslag dlsnsn te en Jovita, 8« geb. �. 1 B. Geest, 4a nb.
welijk heeft voorbtf gaaien. Daarnaast vernieuwen tot h*U van Laad on Ksrk. �oer Mft P»ua, (Hotte, Prat. K. MMjq.

Afdeeling „'s-Gravenhage

—

Qirodienst
De voorzitter, Dh. Oroenendaal, releveerde in zsjn openingsrede dat in het

huishoudelijke voorlichting opgericht. Deze
commissie stelt sten vooriooptg ten «oei
zoowel in de Prinses BeatrUsehool, Meerenstraat 88 als In de St. Agneasohool,

BOND VAN POLITTEAMSTENAREN
TOTB VAN

—

Op Woensdag 12 Februari 1941 vond
In restaurant „Boschlust" de algemeens
vergadering plaats van de Vereeniglng
van Personeel bjj den Postcbèque- en

WsS£.

wÊ

„

f

AMBTENAREN POSTCHEQUEEN
GIRODIENST

—

—

JONGETJE DOOR TRAM

ling geplaatst. Er wordt bujkbaar overal,
ook van niet-christelflke etjde, met meer
waardeering over het gezin als zoodanig
gesproken. Daartoe is ook eenlgsslns een
historische aanleiding, omdat des* ttfd
juist steeds meer het Initiatief omtrent
het vraagstuk der gemeenschap naar
voren brengt.
De mensen Is, volgens St. Thomas, een
sociaal-politiek wezen, die zich als van
nature op gemeenschap en staat richt
De laatsten tijd zfln ds accenten meer
en zwaarder als ooit te voren, naar hier
verlegd.
Peinzende over de verschijnselen van
het maatschappelijk leven, heeft de
mensen zich op den dag van heden af
te vragen, wat dat gemeenschapsleven
Inhoudt Zonder gemeenschap immers
kan do mensen ten eene male niet leven.
Alleenstaande In de wereld zouden we
ons volkomen machteloos gaan voelen.
Ws hebban ds gemeenschap noodig op
veel en velerlei terrein. Sprekende over
de gemeenschap komt daarbij wel op de
eerste plaats de gedachte aan het gezin,
als ztjnde de meest natuurlijke gemeenschap, naar voren. Vardar bestaan er
allerlei gemeenschappen in het onderscheiden* maatschappelijk' leven, welke,'
als het ware, allen worden overkoepeld
door die heilige en groote gemeenschap'
welke wfl de Kerk* noemen, een gemeenschap die tot alles, zelfs tot het hart
van lederen menaoh, doordringt
Van al de onderscheidene, vooraf bedoelde gemeenschappen, Is er een die
zich gedurende de laatste anderhalve
eeuw meer speciaal bemoeide met de belangen van leder Wnsch efaonderttfk.
Spr. heeft hier het oog op den Staat.
Voorheen is zulks wel eenlgszins anders
geweest In voorgaande eeuwen toch ging

VOORBURG.
Hnlehwndatßhs voor.
ttehttag. Onder ©ere-voorzitterschap vad
Mevr. AJ. A Nederbragt—de Wilde IS
alhier een plaatséujke Commissie intake

gisteravond haar patroonsfeest. De presidente opende deae bijeenkomst met gebed
en sprak een woord van welkom tot de
aanwezige dames; in 't bbsonder werden
pastoor de Roos, geestettjk adviseur der
afdeeling en kapelaan Zoutenbier welkom
geheeten. Bet bestuur der afdeeling had
bouw voor Kunsten en Wetenschappen sich de medewerking verzekerd van een
.alhier.
humorist, die de aanwezigen .door xtfn
Uitgevoerd wordt het Requiem van
VeUmgpereeaVertU, MJ gelegenheid van de 40ste her's-GRAVBNZANDII.
denking van Verdi's sterfdag. Medewer- tage. Bet bestuur der veiling 's-Oravenking verleenen: Ankle v. Wlokevoort— zande stelt aan de te houden ledenverCrommelln, sopraan; Jo Tmmtnk, alt; gadering voor het veilingpercentage voor
Corn. v. Munster, tenor; Max Klooe, bas. 1941 te bepalen op 4 en den fusthuür voor
en het Nederlandsen Orkest ~'s-Gravenh- groot op 1 cent en klein H cent Verder
age". Het geheel onder leiding van Nico wordt machtiging gevraagd aoo noodlg
Verhoeff.
een geldieening van ƒlB.OOO aan te gaan.
Br 1» gesorgd dat het oonoert op tfld Voorgesteld wordt om 2)4 % veilingproeindigt zoodat het publiek nog per tram centen terug te betalen en 1 % �** 6e
huiswaarts kan kéeren. Met het oog hier- steungelden.
op is de aanvang op half 8 (precies) bepaald.

een hulstelefooninstaJiatis worden aan*
tbracht Het aangevraagde bedrag van
2600 moet door een ea ander met rond
ƒ4BOO, dus tot ƒ7BOO worden verhoogd.
Ds hukUgs omatandlgnsldsn
aldus
B. en W. geven den Raad la over- dr. de Boer
hebben het gezin opnieuw
weging hiertoe te- besluiten.
In het teeken der algemeene belangstel-

».

.

funetie

INRICHTING GEBOUW
dr. Jos de Boer
PRINSESTRAATDE57
WINTERHULP
Nadat het voorstel van B. «n W. tot

van 15t.m. 21Februari 1941

14.30 uur: rondgang onder geleld»
door de Aftteeüng Vtwchertl; inleiding
met lichtbeelden over „tMejaeevlsechetr 1
Daarna vertooning van een film over
vUachen.
14.30 uur: cultuurfllm „De Zuidenreewerken".

R.K. RESIDENTIEKOOR

Tengevolge van eigen onvoorzichtigheid Is vanmorgen omstreeks MO uur
de IS»jarige K. O. uit de Van Reuswottdelaan op de Escamplaan ter hoogte van
perceel 36, aangereden door een motorwagen van tyjn 6 van de H.TJi. Het
Boortgeüjke programma'» afin ook voor ventje, dat' «tam vermoedelijk naar*
andere steden opgesteld, aooaJb voor Arn- school begaf, bekwam vrti ernstige,
hem, Rotterdam, Amsterdam, Oronlngem schaafwonden aan gelaat en handen en'
Waar afdeelingen verlieten In den atrtd werd door den O.QJD. overgebracht naar
hebben gehad, worden de gevallen kamebet Ziekenhuis Zuidwai.
raden In herdenldngspleebtlgbedefl herdacht

Inrichting: van het gebouw Prinsestraat
00. D? ten behoeve van nat pUatsetyk
werk der „Wlntarhulp Nederland" onder
no. 43 van da Bfllagen van dit Jaar mi
opgenomen, la hun College gebleken, dat
mat da daarin genoemde voorsisningen
nlat kan worden volstaan, doordat de
administratie meer personeel verplacht
dan aanvankelijk waa gedacht Zoo ml»
len nog 4 bureau* en l schrijftafel voor
3 personen, met de noodigs stoelen en
legplanken in bestaande kasten ter leng*
te van pi. m. 40 m. moeten worden
aangebracht en zal een tegelvloer met
linoleum moeten worden belegd.
Voorts moeten een (9e hands) brand*
kaai en een gewone kast, schrijfmachine*
en een stencilmachine worden gekocht,
een vergaderzaaltje worden Ingericht en

65 Jaar

terrein in deze stad vooral zulke buitengewone verdienste heeft gehad. Aan beDe uitvoering in het Gebouw
stuur en leden, die in contact met den
voor K. en W.
Ned. R.K. Volksbond willen treden, werd
medegedeeld, dat sQ zich in dan verWe herinneren de lezers aan het convolge in verbinding dienen te stelwn met cert te geven door het R.K. ResidentieDh. N. Vugth, die de teak van het koor op
Zondag 16 Februari a.s. des
secretariaat van Dh. Stem, die deze avonds te half acht (precies) In het Ge-

auspiciën van de Katholieke Garde een
film vèi Looning worden, georganiseerd.'
Op 15 en 10 Februari zullen de in NeNa de verdere behandeling van net
derland vertoevende afdeelingen van de. huishoudelijk gedeelte, heeft Dr. Jon, de
Duitache politie evenala hun kameraden' Boer een Inleiding gehouden, waarover
■
Ia Duitschland door den „dag der politie" elders In dit blad een uitvoerig verslag.
sterker dan gewoonlflk In de openbaarheid
treden. De „dag der politie" la In Dtntaobland reeds traditie geworden. De beteekenla ervan la, dat de bevolking duideUJk VOORDRACHT OVER „HET LEVENDE
leert begrijpen, dat de verantwoordelQke
NEDERLANDSCHE LIED”
en meestal moeihjke arbeid der politie
Donderdag 20 Februari houdt Dn. Jaap
erop gericht la het volk te dienen. Aaarby
krflgt de bevolking tevens Inzicht In de Kunst, voor de leden van de afd. 's-Graverschillende functies van een modern venhage en omatreken van het Algemeen
politiekorps en haar onderdeden, zooala Nederlandsen Verbond des middags een
brandweer, verkeerspolitie, ordediensten, voordracht over „Het levende Nederlandsohe lied", In het gebouw van den Haagopsporingsdiensten, staatspoUUe e.d.
sehen Kunstkring, alhier. De voordracht
van
de
Duitsche
wordt
politie
De dag
toet «en lnaamellng voor het tweede wordt verlevendigd met lichtbeelden en
Krlega-Winterbltfswerk bg alle Dultaohe talrtJke vocale en instrumentale voorbeelinstanties verbonden. Op 16 Februari wor- den, waarbij medewerking wordt verleend
den in Den Haag in den vroegen morgen door Mej. Dé Land.

voortgewerkt
Vervolgens wierp spr. een buk in ' de
toekomst, tüj meende te mogen aeggen,
dat de ambtenaren-vakbeweging, als geMUSEUM VOOR HET ONDERWIJS
volg van den oorlog, een tijdperk van
HEMSTERHUISSTRAAT2E
nieuwe ontwikkeling tegemoet aml gaan.
Intusschen sal het belang, dat ds ambtenaren van den Postohèque- en Girodienst daarbfl hebben, geenszins verminderen.
Tenslotte wees spr. op den nood in
Zaterdag 15 Februari:
vele gesinnen en sprak hti de hoop uit
14.30 uur: rondgang' onder geleid* dat het oontaot tusschea Regeering en
door de afdeeling Dierkunde;
inleiding vakbeweging ook in het komende Jaar
eenige meerdere verlichting aal mogen
met lichtbeelden over „Roofvogel»".
brengen, in hei btfzonder voor de ongeZondag 16 Februari:
huwde collega 1
In plaats van de pennlngmeeeterésse,
14.80 uur: rondgang onder geleid*
door de Afdeeling Volkenkunde; inlei- mej. È. B. Blrsch. wie voor haar beleid
ding met lichtbeelden over het onder- dank werd gebracht werd als bestuurs„Bevolking rondom het Tob»» lid gekozen de heer L. W. Verschoor.
werp:
Na de pauze hield de voorzitter een
meer".
inleiding over de ontwikkeling van het
10
Februari:
Woensdag

Weekprogramma

rl. Quant, die op Katholiek charitatief

1

—

Bij controle In Mn verlofslocalltelt UB
de Wateringacheetraat troffen rechercheur», belast met de zorg voor «Ie naleving der Drankwet, in de keuken een
kleine hoeveelheid sterken drank, «aaronder „Voorburg", aan. De caféhouder
verklaarde deze gekocht te hebben Van
een limonade-fabrikant in de
Pattlus
Potterstraat.
De rechercheure atelden daarop ook
bfl dezen een onderzoek in. Zfl troffen
daar ruim 100 liter sterken drank aan,
waaronder brandewijn, bessenjenever «n
elixer. Daar de man niet in het bezit
was van een vergunning werd de party
in beslag genomen. Tegen caféhouder en
fabrikant is proces-verbaal opgemaakt.
Gisterenavond omstreeks middernacht werden In een café aan het Huygenspark zes bezoekers aangehouden,
die zich'in de woning van den caféhouder, welke In onmiddellijke verbinding
staat met het café, ophielden. In verband met overtreding van de verordening
van den RiJkscommissarls op het sluitingsuur art. 1 sub. 1, -werden de caféhouder en z'n gasten geverbaliseerd.

Haring

'

VOR

Bi) besluit van 6 September 1987 heeft de
Raad J. v. d. Veen, alhier, belast met de
exploitatie van het marktterrein aan de
Herman Costeratraat door middel van een
nieuw systeem van kramen met verlichting. Dit systeem heeft geheel aan de verwachtingen beantwoord, maar de exploitant heeft grootendeels door ztyn pogingen om de markt aan steeds hoogere
eischen van aantrekkelijk- en doelmatigheid te laten voldoen, zijn financieele
krachten eenlgermate overspannen. Dientengevolge was het noodlg hem van gemeentewege financleelen bestand te verleenen, hetgeen geschied is krachtens
raadsbesluit van 23 Mei 1038 door te
«iJnen behoeve een borgtocht van ten
aan te gaan.
hoogste ƒlO.OOO.

Dh. P.

.
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SPOORWEGRAAD
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GEESTRIJKER VOCHT

De Algemeens R.K. Propagandavereenlglng
Katholieke Garde" heeft
gisterenavond te het Terestahuis aan het
Westemde, een algemeene ledenvergade-ring gehouden.
Aan deae vergadering ging een kerDh. P. Haring, hoofd van de St Jean
kelijke bijeenkomst m de kapel aan de
Laan vooraf, welke werd geleid door Baptist dn, la —1H Schooi toot Buitenden Geestelijk Adviseur, Kapelaan A. M. gewoon Lager Onderwfla, heeft den 68van Nobslen.
!
Jarlgen leeftfld bereikt.
Te ruim half negen opende de voor«en»
verband"
met
verjaardag ia
In
tttier, Dh. W. O. van Breda de drukbezochte vergadering, waarna hfl net hedenmorgen lade kapel vaa.Bulze St
een inleidend woord de leden tot groote Angcla aaa de Prinsegracht een B. Ml»
activiteit, ondanks ds moeilijke tijden, van
dankbaarheid.door rector J. N. Veraanspoorde.
Onder de mededeelingen door den kletj opgedragen, welk» door de Zusters
voorzitter gedaan, stf vermeld, dat na en het leerarenperaoneel en de leerllhgen'
Paachen in de zaai van den Dierentuin werden bflgewoond. Onder de B.
10a gineen Miva-avond zal worden gehouden,
alle
intentie
van den
nenwsslgott
tot
gen
waarvan de Katholieke Garde de organisatie der voorbereiding op dok hoopt Jarige ter Communie. Beer binnenkort
te nemen.
gaat, naar wfl vernemen, Dh. Haring de
Tot geesteUjk Adviseurs van de. parowaaraan hfl tal van Jaren eerst
chiale afdeeungen St Theresla en O. L. school,
al*
leerkracht
en later ala hoofd verbonVrouw (lülandstraat) zfln door.den Bisschop resp. aangewezen Pastoor Stam- den is, verlaten.
pei S.J. en Pater A. Mulder SJ. Voorts
wijdde spr. enkele piëteitsvolle woorden
aan de nagedachtenis van wjjiea Dh. F.

plofbare

sfl
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COSTERA

MOEILJKHDN

LIMONADE-FABRIKANT
FABRICEERDE OOK

B. en W. stellen voor
te hulp te komen

R.K. BUITENGEWOONLAGER ONDERWIJS

KATHOLIEKE GARDE

MARKT OVERTREDINGVAN
HERMAN
SLUITINGSUUREN
IN
DRANKWET

2
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DEP.V AN OPVOEDING ENZ. TRAGISCH ONGELUK TE KLOOSTERZANDE

KERK
7TT p

en

Afdeeling Cuiturbescherming Wetenschap

Te KkMsterxande is een
ongeluk gebeurd. De 60-jarige timmerman
Koster was op wag om de maat van een
lttkldst te nemen. De man liep óp een
De afdeeUng Kunsten e» Wetenschapwaar aaa bezig was met bet omweg,
pen van net Departement van Opvoeding;, balen van bootnen. Koster,
die bardhooWetenschap en Oultuuxbeejchermlng beeft rand ia, beeft blijkbaar de
waarschuwing
een naainsverandeHng ondergaan en heet met geboord, dat er op het oogenbHk,
dat hn passeerde, een boom eou worden
WetensKftaptbrJ vwkortlng
tê' geveld. HIJ werd hierdoor getroffen en
than» gevaailgd Mn den Waaeenaarache- wa» vrijwel
onmlddelUJk dood.
weg- nr. 8 te den Haag;. Het telefoonnummer la gebleven 116880 (Intercommunaal:
M H M).
De taak der afdeeUng U dezelfde geWeven behalve, dat daaraan U toegevoegd
de zorg voor de natuurbescherming' ea
ue heemkunde, terwQl de behartiging van Aanwaai*, iu bat Hoofdbureau vat
de hedendnaffMae Inmat en de belangen foMUe, AleaasderpMla 10 ea aldaar u o*
der hedendaagache kuaatenaara xijn over- vragen op all* werkdag», telefonisch alleei
tuaeenea 10.M M U uur ea mondeüag tua
gegaan naar het nieuw Ingestelde Deparuur, de navolg-end.
tement van Volksvoorllcbtlng en Kunsten, eohea 12.80 «ana 100
gevonden gedeponeerd
n
De bemoeienis met bet kunstonderwQs voorwerpen,
U Februari 1M0:
bujft onder bet Departement van Opvoee*a koperen Hng met steentje, een padding, Wetenschap en Cultuurbescherming vénderertem, een gouden
ring, een „Eonnaberusten.
straar'-eollectebusje, een „Simplex"-heerenTenzy te voren anders ia afgesproken rtjwlel, eea stamkaart ten name van H, Kol»
zal de chef van de afdeeUng Cultuurbe- dtJk, een boterkaart, een portemonnale, lnh.
scherming en Wetenschap, mr. J. K. van »% eênt, gaapeanlng ea eenlga buitenland<.er Haagen, bezoekers bfl voorkeur ont- ache munten, een awarte handDeechermer,
eea dameeHJWlel, gemerkt „Heiman Tollevangen op Donderdagmiddag.
naar", Ma heerenrtJwlel, eea bruinleaeren
portemonaele, lnh. /0.79 H
eea gouden
plaatje met Inscriptie „J. H. If.", een heerijwtelbelastlngmerk,
een heerenrtjwiel,

heerenrflwiel,
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VEEMARKTEN

.

Veemarkt
Ld-BUW ARDEN, 14 Febr.
Aangevoerd: M Enterstteren, 818 Xotlw,
828 -Mik- «i Kalfkoeien ATB a ƒ438, «6 Pinken ƒ9O a ƒ230, 104» Nuchtere Kalveren,
110 Vette Schapen, 1» Welde, Schepen, 180
Lammeren. 88 Ka**-» Varkena. drachtige
Varken* ra Loopera, draohtige ƒl9O a ƒ3OO,
ƒ8»; »»
miprt ƒBO a A» Loopera ƒ9O a
Kleine Biggen ƒl3 a ƒlB, «1 Bokken en Geiten.

-

—

«

-

-

Barras. 83 j.

-

«TH.

0..

van M. v. d. Barg, 78 J.
RJebrottj,
man van M. v. d; Steen, 84 1. H. Sier©,
ongeh. vrouw, TT J, A. M. watter. wad.
van J. 8. du CbaunkrjM 1. A. P. AehenA.
bach, man van J. da Cunba. C. -H.Hotvan YsseliteJjn. maa van 8.
C.
ttade. 80 J. J. A. SchaJL man van
-

-

Hjk niet verplicht. Wellicht ta deae saak
nog door onderling overleg In der minne
U schikken I

-

-

Totaal aanvoer 9830 stuks.

82J.

Oversicht:
Stieren en Vette Koeten geen nouerlng.
Melk- en Kalfkoeien aanroer «taUonnalr,
handel vlug, prtJeen lager. Pinken aanroer
atatlonnalr, handel redelijk, prtj-en prhahoudend.
Vette Kalveren, Graakalveren,
Nuohtere Kalveren en Vette Varkena gaan
noteerln. Drachtige Varkena, Magere Varkena, Loopers en Biggen aanroer kort, naa-

HJP.

-

L
P. Scbell, 81 1
ï?r ii.
vrouw, 82 J. B. W. Loraata» gaach. vr»
71 1. P. W. PaH«, •»*•&. B f»»J8 -i- /
E. W.'Janaen, wad. 'vaa J. Karkbot 78 1
N C. van den Blink, wed. raa P. J.
van
Luliten, 71). -J Sandara,
M Abai, 76 i. M. v. d. Harat, vrouw vw»
ongeh.
Mi Pronk, 63 J. A M. O. Rmtjes, va
n 3.
vrouw. 88 1.
X. Vlaaar, wad.

EXAMENS
UNIVERSITAIRE EXAMENS

-„

,^ ,tt

.

«

•

-

Geslaagd voor het doctoAMSTERDAM.
raal examen rechten Dh. S. Weyl.
Geslaagd voor het arteGRONINGEN.
—

t

del kalm, prijsen ongeveer prUshoudend.
Wolvea en Lam—«ren geen noteering. De
Nederlandaohe Veehouderij-Centrale nam ongeveer 400 Koelen en 1000 Nuohtere Kalraraa
orer. Da H.V.C, nam deae week 10» Varkena over.
Veemarkt. AangeLEIDEN. 14 Febr.
voerd: 106 Kalf- en Melkkoeien ƒ3» a ƒOO,
88 Varekoeten e.a. ƒ3OO a ƒBBO. IS Pinken
Oraakalveren ƒBO a ƒ9OO, 8
ƒl7O a ƒ940,
Vette Kalveren, 38T Nuohtere Slacht- en Fokkalreren, Vette Schapen J6O a ƒBO, «70 Weldeaohapen ƒ» e ƒ42. 908 Meetvarkene ƒ3O
S Zeugen, 348 Biggen ƒl3 a ƒlB, 18
Aan de ƒ4O,
ƒ25, allee per «tuk.
Bokken en Oelten ƒl5

.

-

—

examen eerete gedeelte Dh. W. J. Borlnga,

•

Dotnea, 61 U

Groningen.

Bevorderd tot arte mej. H. Vermeulen,
Nul» (Or.) en Dh. T. de Tong te Dubbel.
dam.
Doctoraal examen geneeskunde me). M.
Westerhof te Harendennolen.
Doctoraal examen wla- en natuurkunde
(hoofdvak wiskunde) Dh. H. W. Lenstra
te Groningen.
Geslaagd voor het docROTTERDAM.
totaal examen In de eoonomlsahe wetenschappen Dh. F. W. Botsen.
Geslaagd voor het oandl.daataey-.men In
A.
mej.
de eeonomleobe wetenschappen
Schraa en Dhn. A. van Volionhoven en M.
C. icheirs.
Geslaagd voor het tootoUTRECHT.
raal examen rechtswetenschappen J. Stelns.
.

MARKTBERICHTEN
VISSCHERIJ

VERSCHE1» VISCH
Febr.

BCHEVBNINOEN,
markt waren hedenochtend 90 motorloggera
met ƒB3Ol, 8 kotters met ƒBOB en 48 motorschokkers met te-amen ƒlBBO. In totaal balomden 78 kuatvisschers ƒ8063.
De besommlngan van' da motorloggera
waren: K.W. 8». D. Schaap, met ƒ483;
Op een proef- K.W. 52, F. de Haas, met ƒ207; Sch. 858,
GRONINGEN, 14 S*ebr.
07, D. Kult,
schrift, getiteld: „Het lk-gU schema In de A. Beekhuizen, met AIO; K.W.
met ƒ101; Sch. 102, J. Westerduin, met
nieuwere phllosophle en theologie" promoKllen, met ƒB4; Sch. 84,
veerde heden tot doctor In de godgeleerd- A*«! Sch. 78, J. flS»; Sch. 1«. W. Rog,
J.
rt-n
met
Duik,
K.
alhier
Dh.
heid aan de Rijksuniversiteit
m»t AM; K.W. 188, H. V. d. Flas. ra»t
H. Bolkesteln. geboren te Steenwijk.
—

—

—
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Aardappelen

2ATKKDAO 16 FEBRUARI
HILVERSUM I, 411 X.
Nederlandsen
Programma. K.8.0.: 7.30 uur: Framof oonmusiek; 7.46 uur: Ochtendgymnastiek; 7.65
uur: Oramof oonmutlek; 8 uur: Wtf begin
Den den dag; 8.30 uur: Ochtendgymnastiek;
8.10 uur: Nieuwsberichten A.N.P.; 8.40 uur:
aramofoonmusiek; 9.80 uur: Concertgebouworkest (Oramofoonplaten); 10 uur: Fragmenten uit de Operette: „Die Csardasfurstin" (Oramofoonplaten); 10.30 uur: Oramo-

-

foonmusiek; 11.30 uuri Godsdienstig Halfuurtje; 13 uur: Qramofoonmusiek; 12.15 uur:
Frans Wouters en stfn CaHente-Crkest; (13.30
—13.33 uur: Almanak); 13.48 uur: Nieuwsen economische belichten A.N.P.; 1 uur:
Oramofoonmusiek; 1.18 uur: Frans Wouters en sijn Oailente-Orkest; 1.48 uur: Gramofoonmuslek; 3 uur: Voor Jong Naderland; 3.30 uur: Bont Programma t.b.r. de
Winterhulp; (8.16—3.38 uur: Oramof oonmusiek; 8.35—8.48 uur: Radiotooneel); 815
uur: Nieuws-, economische en beursberichten A.N.P.; 8.30 uur: Voor Jong Nederland; 8 uur: „Wat in Nederland rersoheen",
Causerie; 8.18 uur: Muslquette (opnamen);
8.80 uur: Overpeinslng met musikaJe omlijsting; 8.46 uur: Aotueele reportage of Oramof oonmusiek; 7 uur: Groningsen praatje
A.N.P.; 7.18 uur: Muslquette (opnamen);
7.80 uur: Berichten (Engelsen); 7.48 uur:
Rococo-Octet (opnamen); 8.30 uur: Berichten (Bngelsch); 8.48 uur: Stedeltjk Orkest
van Maastricht en solist; 9.46 uur: Engelsen» Berichten A.N.P.; 10 uur: Nieuwsberichten A.N.P. en sluiting.
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De toestand van apathie, waarin de effectenbeurs reed» eenigen tod verkeert, blijft
onverminderd aanhouden. Men schijnt er
niet» voor te gevoelen nieuwe engagementen
aan te gaan of loopende posities af te wikkelen en de markt heeft dan ook onverminderd te lijden onder een gebrek aan orders.
Onder dergelijke omstandigheden leggen de
koersen gemakkelijk een nelging tot reageeren aan den dag, omdat er uit hoofde van
het gewone dageltjksche leven meestentijds
wel kleine liquidaties te verwerken «tin en

wanneer daartegenover geen opdrachten tot
koopen bestaan, geeft dit gemakkelijk aanleiding tot een koersdallng. Kn vooral wan-,
neer de markt, aooals op het oogenbllk het
geval Is, „dun" is, kunnen eieh vrij groote
voordoen sonder dat
daaruit ten aanslen van de werkelijke ■tem-

koereverschuivingen

den getrokken. Ook vandaag was de affaire
weer van geringe afmetingen. Op de meeste
afdeeltngen bestond echter eenlg aanbod en
waar ook thans de kooplust ver te Boeken
was, had dit tot gevolg, dat de koersen
meerendeels Jager kwamen te liggen, waarbU
In verscheidene gevallen nadeeltge verschillen van verscheidene procenten moesten worden opgemerkt. Tot de gedrukte beurstendens droeg het teleurstellende verloop van
Wallstreet klaarblijkelijk het noodlge b|J.
De Amerlkaansche waarden werden in navolging van New-York vrijwel allerwegen
lager genoteerd, de omzetten waren klein,
doch In de Staalaandeelen, Anaconda's en
enkele lag»r geprijsde Spoorwegshares ging
toch een kleinigheid meer om dan de laatste dagen het geval was. Onder beurstyd
werden slechts kleine schommelingen mee
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markt. Kipeleren aangevoerd 10.500 kg. Prtlsen ƒO.OB i ƒ0.074 per stuk. HandelsprQsen:
ƒ1.07 4 ƒl.OB per kg. Bendeneieren aangevoerd 40 kg. Prtfaan: ƒO.OBB a ƒ0.07 per stuk.
Vraag naar eieren goed- Stemming prQshoudend, PrtJsen onveranderd.
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DIVERSEN

HILVERSUM n, 301.8 M.
V.*.B.A
7.30 uur: Oramofoonmusiek; 7.48 uur: Ochtendgymnastiek; 7.68 uur: Oramofoonmui.;
BJO u.: Ochtendgymnastiek; 8.30 u.: Nieuwsberichten A.N.P., Oramofoonmusiek; 10 u :
•
V.P.R.0.: MorgenwUding; 10.30 uur: Voor
de kinderen; 11.30 uur: Planovoordracht:
»
11 uur: Berichten; 18.18 uur; Oramofoonmuslek; 13.48 uur: Nieuws- en Economische
en
Berichten A.N.P.; 1 uur: Bsmeralda
solisten; 1.48 uur: „De reorganisatie der
arbeidsbemiddeling", lesing; 3 uur: OramoKaasmarkt! Ooudfoonmusiek; 3.30 uur: Zie Hilversum 1;
LEIDEN, 14 Febr.
sche Kaaa ƒ41.80, 18 partUen; I*ld-ohe Xaaa (8.18—8.46 uur: Tuinbouwhalfuurtje); 6.30
uur: Oramofoonmusiek; 6 uur: Orgelspel;
ƒlO, 9 parttjen. Handel matig.
VereenUtog (8.15—8.80 uur: Lesing); 6.45 uur: Aotueele
1-BBUWARDEN, 14 Febr.
van ZulvelmaatechapptJen: Edammer Kaaa reportage of Oramofoonmuslek; 7—7.18 u.:
90 plua ƒ44 per 100 kg.; Edammer Kaaa Vragen van den dag A.N.P. en sluiting.
40 plus ƒ87.50 per 100 kg.
Goudsche Kaaa 30 plus f** Goudscha Kaas
40 plus ƒ87.50, BroodVs»- ƒ«• plua f«TSO.
alles per 100 kg.
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A. A.

Eierenveiling.

Paardenmestvetltnc;
18 Febr.
Aanvoer 305 schuiten. Prtjren: ƒ5B a ƒ65

DELFT,

—

.

De patroon ia hiertoe wette-

—

100 stuks.

Groenten, en
NAALDWIJK, 18 Febr.
FrultveUlng: Spinaals ƒ0.68 k ƒ0.71. Witlof
ƒO.Bl a. ƒ0.28, Idem 3e srt. ƒO.lB, SnrulUn
k /o.tB, alles per kg.; AndUvle ƒ0.68 è. A.BJ
ƒO.BB t, ƒ0.42, Stoofappalen ƒ0.26. Peren ƒ0.17
per 4 kg.; Boerenkool ƒ0.23 k ƒ0.48 per 7 kg.;
Peterselie ƒB.lO k ƒ6.90, ReldertJ ƒ1 80 k ƒ8.20,
belde per 100 stuks: Prei ƒll a ƒ18.90. Roods
Kool ƒ6.80, Savoye Kool ƒ6.10, allee per 100

-

-

"DELFT. 13 Febr.

voer 9348 stuks. Prijsen: Heneieren ƒ4.90 a
ƒ5.90, Kippeneleren ƒ8.40 a ƒ7.40, alles per
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M. Roosenburg.
van P. Mrpelder, 7« J.
wed. van J. P. Bohn. 71 J.
H. L. v. d.
Noll. wed. van A. J. Bode», 88 1 -F.
X. van der Werf, weduwnaar van I. PhlW. Boeman, vrouw van A
Hpeen, 74 J.
P. J Aarse, 70 j. 3. M. Verheljden, wed.
van J. P. Weijne, 81 J. H. M. B. SpieW. A. Schetrlngs. ongeh. vrouw, 77 J.
M. H.
ter, man van J. Reemer, 74 j.
Bakkum, vrouw van J. W. Wiedenhoö,
59 J. M. J. v. d. Kraay, vrouw van A A.
Lindeman, 61 J. .W. BHnlng, man J. H.
Knoppert,6BJ. O. da Vries, weduwnaar
van O. J. P. Verburg, 67 J.
J. Dik man
M. B. Meijer,
van M. Boaaanx, 88 1.
ongeh. vrouw, 67 1. E. Meijer, man van
van
K. Brossmann, 88 j. C Wieser, mandochC. de Zwart, 38 J.
J. Kabbedljk,
M. Vogels,
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3. R. P. Blkes. cngeh. vrouw, 19
86 }. S.
Holder, wed. van F. Lankester,
M. Clowtlng, wed. van J. StroosnUder.
M J. C. J. J. Haanamen, wad. van H. C.
J. Barnhoorn, wed.
M. Welmar, 83 J.
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Aanwealg en te bevragen btf de navolgend»
lngesetenen, onderstaande voorwerpen:
een bril ia étui. Portier N.V. Slemena-MU
Huvgenaperk M, uil nurj aan Tam. gouden damespolahorloge. De Constant Rebecquaatraat 10; eea Mlveren aarhangar,
Perenetraat 80; eea donkerbruin aefcootétui

Buitenland

—

.

<

'

ftHßftffi*

-

&

-

A. Lepelaar, slgarenwlnkeller, Den Haag,
Islngstraat 157. Rechter-comm. mr. W. O.
F. Borgerhoff Mulder. Cur. mr. 14. J. Broekhuqsen, Den Haag.
De N.V. ResldenUe-Basar, U 's-Oravenhaga, Voorthulsenstraat 194. Reohter-oomm.
mr. L. Vllegenthart. Cur. mr. R. C. Broekhupsen, Den Haag.
J. B. Raammakers, ongehuwd, te 's-Gravenhage, Bankistraat 84, Reohter-oomm. mr.
A. Ikman van Burck. Cur. mr. L. J. Th.
Bakker, Den Haag.

belasUngmerkea, eeintuurs, hoeden, pattea

Itotterd.

—

-

1941

Arr.-Beehtbaak. Den Haag. U Febr.
Oltgesprohen

en mutaen,

Kak PM~*>MB>
Nad. Sca.v -Unïi

~

-

K

■

-

-

een haad- N4w-York 1.88 3/16—1.88 9/16, BerltJn 78.28—
aaa on» 76.48, Brussel 30.11—SOIT, Helsinki 8.81—3.82,
markt heerenrtjwiel, een koatelooa rttwlel- Stockholm 44.81—44.90, Buerleh 45.6t-45.71.
laatlngmerk, aan pakje witte enveloppen,
Bankpapier: BerltJn T8.1t—78.84, New-York
aen heerenrijwlel, aan brulnledeiati étui nat l.tS 1/2—1.90 1/4, Brussel SO.OB-So.to, Stockpaaeealea ea potlooden, een stampelboekje, holm 44.76—44.94, Zuerich 43.59—43.75.
eea demeartJwlal. aan bundel strookjes mat
stempelboekje Tan Oem. Dtenat voor Maat•onappelUk Hulpbetoon, een lederen handicap, diverse sleutel», handschoenen, rbwlelmark „Batavier",

|

95

fb.

.

Valuta's

een swartlederen motorkap, Westeratraat 23
(I*); drie katten, oalandplala lts eea geldtaeeh, lnh. baatalboanan, Oaataloupeaburg
83; twee atudieboekan, aohlegelatraa. 03;
eea riJwielbelaatiagmark, Rambraadtlaaa 4»
te Voorburg eea swart poesje, Bmma straat
löTi een kistje met beUohtlngalnstrumenten
voor een dokter, Noorderbeeketraat 130 (gevonden 30-12-1040); aan dameaportemonnaJe,
HANDEL IN BONNEN
ana. zestig cent, Hulatttraat M (gevonden
6-8-1941); een nakar heerenhaadsohoen, HorNaar men ons van bevoegde ztjde medeteaaiaatraat lU| eea bruin hondje, Popudeelt zal er voortaan streng op worden Ilerstraat 21; een groenlederen handschoen,
toegezien, dat in de (advertentie) kolom- Hiaat 070) aaa rechter kinderschoentje.
men der dagbladen geen distributlebons Appelstraat 16; eea bruine portemonnale met
inhoud, Oroeahovanstraat 2 (L.)j aaa autoin ruil of te koop worden aangeboden.
Wieldop, Alexaaderetraat 111 eeaiga posttegela, Adr. Coenenitraat 8; een armbandhorloge met nikkelen baad, Jur. Kokstraat
LADY CHAMBERLAIN
38; een aschbak ao. 0076-88, Westduinweg
198; een heerenrijwiel, Badhulsatraat «1H;
OVERLEDEN
een liohtbruUi koffertje, imitatie leer, inh.
Uit Londen wordt gemeld, dat Lady dames- ea heereakieedlhg, Jur. Kokstraat
Chamberisin, de echtgenoote van wfllen 198; eea polls van de London-Aaauraace,
den Britseben mlnlstar-preeidant Cham- KatwtJkatraat M; eea gouden trouwring,
Kraaenburgatraat 2*B; een hond ea een kat,
berisin.
Aajrt, Nieuwe Havea TB,

VRIJDAG 14 FEBRUARI IMI
NMtorhtod
VJL UL HJL
ld. ƒlOOO 1941 4
H7»fr A7« 9?W
.d. ƒlOOO UHOI 4
WW WH
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FAILLISSEMENTEN

aaa
aan

oud-wetbouder van dea* gemeente en oudUd van de ProvtnclaJe Staten van NoordHolland.
De begrafenla zei Dinsdag aa. geschieden op bet R.K. Kerkhof te Heemstede.

ACTIEVE FONDSEN

•

-

-

Dr. E. A. M. DROOG f
met potlood en andere aahriJfbenoodigdheden,
aflaat «IS; aaa boa sleutels aaa rlag, LoosOad-Statenlid van Noord-Holland duln.oheka.de 9M; eea ooMer, Vosmaarstraat
In den ouderdom van 74 Jaar la te S; eea brutnloderen damestasohja, lnh. paa
en twee portemonaies, Breukeleaschestraat
Heemstede overleden dr. JC. A. M. Droog, 5;
een stormlantaara, SohWerinkade 38 (L.);

Beurs Amsterdam

-

•

pompje, eea dameartjwiel „Bagle",

Blijken* een mededeellng In het „Ne*
derlandach Dagblad" «1 «e door Nationaal Front ingestelde „Raad van Recht
en Orde", die nu» gevallen van terreur,
laster, beleedlgtng, broodroof en Intimidatie tegenover welken Nederlander ook
gepleegd, onderzoekt een wekeUJkaoh
spreekuur houden, en Wel lederen Donderdagmiddag van *—d Uur.
Ten overvloede at) erop gewezen, dat
de Raad zich niet bemoeit met aangelegenheden van burgerrechteUjken aard,
«ooale huurkwestles, loonkweetiea, ana.

-

•

PLUIMVEE EN EIEREN

DELFT, 18 Febr.
Pluimvee markt: Oude
Kippen ƒ3.40 a ƒ4. Basen ƒ3.80 a ƒ4, Konijnen
ƒ0.78 a ƒB, Fokkontjnen ƒ8.60 a ƒB, alles
per stuk.

filii

BEVALLEN i M. da Vot feb. Wlejard,
A Mag gab. MükaralV 4
P.. de
Jong geb. Haijdt, 4. 3. J. wn der Ram
Kraan
leb. d« BruJjn. d. A. Wa da»Stoel,
gab.
Kaffa
i.
gab. Put, x.
U
A.
M. A. vaa Gieten «tb. vmn Bon, x. J.
Oort leb. Heiliger», S. & P. ten Hoope
Angenent x. C Borsten geb. Flaes.
A M. Vlak geb. Rurup, d. -C. H.
Jannen geb. Wrjdom, d. H. K. Burgier
geb. van Drunlck. d.UCWito tingeb. van
den geb. Roos. d.
■. X Morelgeb.
PauMeel i. O. H. M. Verateaga
wels, d. K. Waatarduia geb. Barendrecht,
t.
Vrolijk gab. van Ravast**», d.
A
B. B. da Kadt gab. vaa Aalten. x.
Ch. T. Haslinghula gab. Blokland, a. J.
Antoaisaen. d.
W. Meuwenhuijs M.gab.
Bul, waduwa van S.
OVIRLEDIM:
OengeUar, 80 J.
K. Posthuma, vrouw
van W. J. M. SchoU, 40 J. J. dan Otter,
P.
wad. van B. van Pouderoran, 87 1
Pok», vrouw van J. du Chatenlar, J* i.
J.
van Oaisal. ongahj vrouw. 68 J.
d,

FEBRUAI

aaa

fibtUWL

14

**

en

gymaaatleklchoen,

■ i
ö. db boer t
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fIM; Sch. 28, A. Taal, met ƒ100; K.W. 144.
P. Varkevlsser, met ƒ804: K.W. lil, T.
v. <L Flaa, mat /lMj BaR. 810, B. Rog, met
ƒ156; Bah. «X A. dan Bulk» mat 176; K.W.
Bok. 10,
178, vaa Öutn en Plokkar, met
C. de Graaf, mat ƒ181: Sch. 196, X. den
Heyer, met ƒ9B; Sch. MS. K. Pronk, mat
ƒ161; Sch. 301, U. den Heyer, met /BS)
Sch. 884, P. den Heyer, mat ƒ116; «ch. 14,
W. Rog. met ƒ69; Sch. 808, *- Taal, met
ƒ7B; Sch. 841, W. de Ore»*, mat ƒBll Sch.
89. A. Rog. met ƒ9B; Sch. 87, A. Roeleveld,
met ƒl4O.
Vaa de kotters waren de beaommlagea:
K.W. 7J. W. v. d. Plaa, met ƒB9; H.D. TB,
D. Xoorn. met ƒ88; T.X. 88, 3. Drttver, met
ƒ106; T.X. 14, A. Ellen, met ƒ1671 HO. 8.
O. van Noord, met ƒB7; T.X. 87, A. v. d.
Vla, met ƒ237; T.X. 19, F. van Krtjnen, met
ƒ140; T.X. 87. O. de Jong, met ƒ66.
De noteeringen waren heden: Bot ƒ4B a ƒBB,
Klelnschol ƒ45. Sprot ƒBl 4 ƒBB, Pufechar
ƒl2 a ƒ18.40. Gesorteerde Schar ƒB7 a ƒ4B.
allee per kist van 40 kg.
IJXUXXHIN, 14 Febr.
ViasoharVberichten: Schar ƒ42 k ƒBB, Kleine Schar ƒlB 4
ƒll, Pufschar ƒ9 k ƒ8.50. alles per 50 kg.
Zoetwatervlsch: Snoekbaara ƒ1.60 * ƒ1.77.
Snoek ƒO.BB k ƒ0.78, Baare ƒ0.57, Voorn ƒO.BB
e, ƒ0.20, Biet ƒO.OO k ƒ0.48. Brasem ƒ0.62 k
ƒ0.86, Spiering ƒ0.68, alles per kg.
Loggersi K-W. IOSs ƒSt7: LTm. 301! ƒ256;
K.W. 40! ƒatei K.W. 40: ƒ480; K.W. 154!
ƒ278; K.W. 104; ƒl2l.
Kotter: K.W. 10: ƒ967; T.X. 82: ƒlO.
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Op 01-jarlgen leeftQd ia In het St Jacobaruethula aan de Plantage Middellaan
te Amsterdam overleden, Dn. W. O. de
Boer, een der weinige nog overgebleven
oud-xouaven van on* laad, veteraan van
wordt hfl beMentana. Maandag
begraven.

Gevonden Voorwerpen
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gemaakt.

De affaire op de Inheemsche aandelenmarkt had weinig te beteekenen, maar zooals gezegd, resulteerde de afwezigheid van
handel hier en daar in tamelijk groote verlieten. In de rubriek sagen H.V.A.'a alen
verscheidene punten ontgaan en de koers
kwam eenlge procenten beneden de 400 petgrens, men moet gerulmen tijd teruggaan
om noteering als heden voor het toonaangevende suikeraandeel ten aanschouw» werd
gegeven, aan» te treffen. Ook Vorstenlanden
en minder courante Buikerfondsen werden
lager afgedaan. Met de Rubberaandeelen was
het niet veel beter gesteld. Amsterdam Rubbers, waarin maar weinig te doen was,
moesten een flinke veer laten en kwamen
beneden 280 pet., diverse outsiders werden
lager genoteerd. Evenals de laatste dagen
was van openlijken handel In Tabakken
niets te bespeuren, er moesten verscheidene
tapes verstrijken alvorens het mogelijk bleke
tn de Sumatra-aandeelen noteeringen tot
stand te brengen, Dell Batavia'a waren
prlJshoudend, de overige soorten iets lager.
De handel op de Petroleummarkt was kalm.
Olies waren let» lager, maar rangeerden
onder beursttjd binnen nauwe grenzen. De
Scheepvaartmarkt was stil. de toonaanSaheepvaartmarkt was stil, de toonaanaandeelen waren algemeen lager,
heepvaart-Uniea kregen zelfs een TrtJ gevoelig verlies te boeken en waren terstond
een zestal punten lager. De animo voor
Industrie elen was klein, de bekende lellende aandeelen waren lets lager, behoudens AKITs, die Bieb. ongeveer op peil konden houden. B(J geringe omsetten warden
diverse minder courante soorten beneden
de vorige prijzen genoteerd.
Bea goede uitzondering vormden heden
de Beleggingsfondsen. De Nederlandsen*

Evende

Staatspapieren waren goed van toon, de
nieuw* 4 pcfc-obllgatien waren nauwelijks

veranderd, do geetaffelde leening daarentegen liep weer een kleinigheid naar boven.
De Obllgatlën uit de andere Jonge emissies
konden s*oh op peil houden, over het algemeen kan worden vastgesteld, dat het aan-

bod In Nederlandache Staatsschuldbrieven
sterk la lngeschrompeld. Gemeentelijke en
Provinciale Obttgatlln waren prtjshoudend.
Br was nagenoeg geen aanbod, maar daartegenover eerder eenlge vraag. Pandbrieven
btjna zonder affaire.
Prolongatie

t%

pot.

Dirk Schaefer

—
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DE KUNSTSCHILDER
A. VAN ZEEGEN ZESTIG JAAR

KUNSTMATINEE VAN DE NED.
ORGANISATIEVAN
TONELKUSAR

-

PREMIèRE VAN „REBECCA”
TOONEELGROEP „HET MASKER”
Dir.

Ko Arnoldl, cal op Dinsdag 18 Februari
a-s. 'a middags om 2 uur in den Stadsschouwburg de eerste voorstelling hier
ter stede, geven van „Rebecca", spel in
drie bedreven (6 tafereelen) van Daphne
du Maurler naar de bekende roman bewerkt door de schreister zelf. In dit stuk
treden op de dames Nel Oosthout, Heleen
Plmentel en Georgette Reyewsky en de
heeren Ko Arnoldl, Cruys Voorbergh,
John Cobau, Jan Retel, Henk Rigters,
Adplf Rflkena, John Soer en Lucas Wensing. De regie is in handen van Ko

Arnoldl.

Het decor werd ontworpen door Lucas
Wensing.

PROGRAMMA VAN HET
GEMEENTEMUSEUM IN
DE VOLGENDE WEEK
Woensdag 10 Februari te S uur: Rondleiding op de tentoonstelling' „Bloemen,
vogels en kruipend gediert in het Ned.
Boek uit 6 eeuwen".
Zaterdag 22 Febr. te 2.30 uur: Rondleiding op de tentoonstelling „Bloemen,
vogels en kruipend gediert in bet Ned;
Boek uit 5 eeuwen".
Zaterdag 22 Febr. te S 'uur: Concert
uitgaande van de Kon. Ned. Toonkunstenaarsvereenlging, afd 's-Gravenhage
met medewerking van het kwartet-Sam
Swaap, Mevr. Maria Last, sopraan, en
Paul Frenkel, plano. 'Gratis toegankeltfk
voor bezoekers van het Museum.

Tentoonstellingen
Bloemen, vogels en kruipend gediert
In het Nederlandeche boek uit 5 eeuwen.
Schilderden, teekeningen, etsen en
litho's, van "C. N. Storm van 's-Oravssande (1841—1824—1941).
Werken van de Bergensche school

.(verzameling Boendermaker).

STROOM
BESPARING

0» grootst* besparing op Uw',

stroomrantsoen verkrijgt U
door hot gebruik van do boste
on xuinigsto tampon ooit door
Philips vervaardigd:
-

PHILIPS

—

Bt) beschikking van den secretarisgeneraal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten ztyn de leden
van de centrale commissie voor de filmkeuring met ingang van 11 Februari uit
bun functie ontheven, met dank voor
de door hen bewezen diensten.
Met ingang van denzelfden datum is
tot waarnemend voorzitter van de centrale commissie voor de filmkeuring benoemd ir. W. L. Z. v. d. Vegte, raadadviseur bfl het departement van volksvoorlichting en kunsten.
Beide beschikkingen zfln getroffen in
arwachtlng van een nadere regeling van
de rtfksfUmkeurlng. De filmkeuring vindt
echter ongestoord voortgang.
Het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten merkt in verband met
het bovenstaande op:
Met deze beschikkingen is de eerste
stap gezet op den weg naar een grondige vernieuwing van da filmkeuring in
Nederland.
Dat een vernieuwing vaa dit instituut dringend noodig was, la in den loop
der Jaren vaa verschillende egden'en bfl
/
herhaling betoogd.
Bet voornaamste bezwaar, tegen den
ouden toestand betrof het eenzijdige
karakter van de maatstaven, die bt) de
keuring werden aangelegd. Het kwam

K.F.C.—D.W.B.

Twaada Ktaeae A
U.V.V.—Spartaan

AJax—V.B.V.

B.K.T.—Hartlnit

Bent* Ktaeae

Da Ooleraara AB.Oi
Laakkwartier—UF.C.

M.V.V.—P.B.V.
Blndhoven—Helmond

R.V.C.—T.0.N.8.0.1.D.0.
D.0.8.R.—5.j.a

HeerenT—n

Terlaak—D.HJS.
B.BjC.—V.O.C.

Tweede Kla—e

D.W.V.—A.F.O.
O.S.V.—Weet-FrlaU

Het Noorden-D.C.V.
O.V.V—Or/mpU
O.N.A.—D.H.S.
Da Pechvogel*—V.F.C.
Alphen—Woerden

■-,;

EERSTE KLASSE COMPETITIE
N.D.B.

Ter oplossing:

In het gebouw CJJK.V. speelde H.Q.B.
voor de eerste klasse competitie NJD.B.,
district Den Haag.
De uitslag was:

A.M.J. Jacobs
Bureau. „De Residentiebode”
Auteur: p. Kleute ir.,

Wassenaar.

draaid.

Ook werd het als een bezwaar gevoeld,
dat de filmkeuring geschiedde door personen,
voor wie deze werkzaamheid
slechts een bijkomstig karakter droeg.
De filmkeuring zal in de toekomst beheerscht worden door den opbouwenden
en positieven geest, die allen arbeid .voor
het nieuwe Nederland kenmerkt.

H.OD.V^-H.a.V.
O. v. d. Heulen A. de Ruiter
M. v. Alst—O. v. d. Zwan

o—2
o—2
JU de Haan—J. Meere
2—o
J. v. Metten—Th. v. d. Oever
*)2—0
S. v. d. Veen—J. 8. Prevo
afgebr.
D. de Jong—L. A. Blesbroek
o—2
C. A. Ruflk—F. J. Smith
2—o
P. J. Panhisse L. N. Grip
o—2
.H.v. d. Ven—P. v. d. Horst
2—o
A. C Uitenbroek—W. Kooman
I—l

Voorlooplge uitslag 9—B
Reglementair.
Vermoedelijk wordt het 10—10, waardoor RJC. Samen Sterk de eerste plaats
definitief sou bezetten.

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND

De IJmuidenaar C. Suflk is verhinderd
20, 21, 28, 24, 28, 26 deel te nemen aan den wedstrijd om het
3,
7,
18,
Zwart:
DE TOESTAND DER
en 85.
persoonHJk kampioenschap van NederGRONINGSCHE ORKESTVEREENIOING
Wit: 29, 31, 34, 87, 88, 41, 43, 46, 47 land. In zijn plaats zal W. v. d. Kraan
uit Dordrecht medeapelsn.
en 50.
Kr. «al voorts niet in Parkhotel doch in
Parttf-fragaaentes.
Huls» Westeinde, Westeinde 3 te AmGRONINGEN."— In de Harmonie
sterdam, gespeeld worden.
alhier stfn de aandeelhouders der N.V.

WETENSCHAPPEN
OUDHEIDKUNDIGE VONDST
TE ROME
Tempel der oorlogsgoden ontdekt
Op de via delle Bottegne Oacure nabty
het Palazzo Venezia ia bQ grondwerk een
opzienbarende oudheidkundige vondst ge.
daan. Archaeologen hebben een tempel
uit de beginperiode van het heldeneche
tijdperk, gewtyd aan de godin Bellona
pulvinense, ontdekt. Volgens de schatting van de oudheidkundigen heeft Appius daudius deze tempel in 296 v. Ch.
Ingewijd.
Tegenover den tempel der godin, die
als de bescherm vrouwe van de Romeinen
in den oorlog gold, werd tezelfdertijd de
columna bellica, een oorlogszuil, opgericht, die evenals de tempel nog ten ttfde
van keizer Marcua Aureliua, dus 600 jaar
later, voor godsdienatplechtigheden ge.
bruikt werd.
BtJ de opgravingen beeft men 7 zuilen
gevonden, waarvan er twee met korlnthische kapiteelen compleet bewaard zfln
gebleven.

Ooee—Zeeland!»
Middelburg—R.B.C,
Hero—De Baronie
AUiance—T.S.C.

De Zeeuwen—R.C.B.
AFDBEUMO T
Tweede Klasse A
Black Boy»—De Koot
Friala—F.V.C.

Alddes—Friesland

Gorredtyk—Steenwtfk

Tweede Klaaaa B
Hoogeaaad—Shnraea
Helpman -Bato

Muntendam—Woltersum
Q.R.C.—Noordster

Boksen
LUC VAN DAM TEGEN
GERARDS
Malcnrtag 24 Februari zal in het gebouw
Odeon te Rotterdam een Interessante ontmoeting plaats hebben tusschen de beate
Nederlandache middengewicht bokaer en
den Belg Gerard Selhorst, die op 4 Febr.
J.L te Antwerpen Bob Rieger reeds In de
tweede ronde door Ito. overwon. Ongetwflfeld aal Selhorst het tegen Luo van
Dam, die onlangs den Italiaan Locatelli
op overtuigende wflze sloeg, niet zoo gemakkelek hebben. Hierna aal Robert Disch
boksen tegen Frans Selhorst

*)

Wit speelt ea wint

de Groningache Orkeat Vereeniging in
algemeene vergadering bijeengekomen.
Bfl de opening maakte de voorzitter,
mr. W. J. M. Weersma, de opmerking,
dat het tekort bQ de 0.0.V. in het afgeloopen jaar belangrijk geringer is dan
In het «laaraan voorafgegane Jaar.
Hty noemde o.m. als oorzaak enkele
bijzondere uitvoeringen in en bulten de
stad, waarvan vooral de Matthaeus Passion voor een groot financieel succes
zorgde.
Over de toekomst liet spr. zich niet
al te optimistisch uit. Aan de orkestleden wordt al geruimen tfld op de salarissen een duurtetoeslag van 10 % betaald. Weliswaar staat daar tegenover,
dat toezegging van garantie ontvangen
is van de zgde der overheid, maar mede
door een te verwachten teruggang der
contributies cal aan het einde van dit
jaar stellig een aanmerkelijk grooter
tekort dan thans moeten worden geboekt
De penningmeester, mr. J. Klaaseez.,
bracht vervolgens het financieele verslag uit. Hieruit bleek, dat aan contributie geïnd werd ƒ 29.379.— tegen
f 80.329.69 in bet vorige jaar. Het aantal contribueerende abonné's op de concerten bleef vrijwel op peil. De vermindering van opbrengsten is te wflten aan
de verlaagde abonnementsprijzen. Volgens de winst- en verliesrekening heeft
het verlies thans in totaal ƒ 2.798.07 bedragen, tegen / 6.636.77 in het jaar daar\oor. Inderdaad dus een belangrijke daling van het tekort.
Als bestuurslid namens de vereeniging
„De Harmonie" werd tenslotte opnieuw
benoemd de heer A. O. Huisman.

Tweede Klaaaa D

Twaada Ktaaaa O
S.C.H.—Rheden
Da Traffera—Vlteaae
Robur at Valodtaa—W.V.C.

Dammen

Correspondentie-adres:

W.B.C.—Wllhelmlne,

Tweede Ktaaee B
Z.A.C.—SeJlaodl*
A.Z.C.—P.B.C.
K-H.C. Zwolache Boy»

Derde Ktaeae O

V.V.Z—Zeeburgt*.
Alkmaarscbe Boy*—
Alcmarla, VJctrbbc

Behandel—B.V.D.

Rigterableek—Phentat

B.D.S.—De FoetdulTen
�. Holland—V.C.B.

A

B.B.V.—Pleua
De Valk—Nerelo

>

V.O.Q.I.D.O.—QuIck 1920

D.H. la—Bcherenlngen

ATDKKUNO I

Helmondla—R.K.T.V.V.

Tweede Ktaaaa A

H,

LAMPEN

Zwaluw—Brabantia

AFUB£|XNG 111

O.D.A^—De Huaachen

'

Kolpln*—B.D:W.—T.O.P.

NaaldwQk—D.B.O.

Darde Ktaeae B

Veendam

Tweede Klaaaa O

B.O.A.—'a-GraTenaande
O.UI.V.B.O.—DeIft
R.A.VJI Wlt-Bkurw
Concordta—Celeritu
D.V.C.—W.I.K.

Hlllegom—Liugdunum

JCent* lliiii

Sittard—Klmbrla
Wllhelmlna 1906—
Vanloacha Boy*
S.V.B—Sittardache Boy»
V.V.V.—Winem I
Almanta—M.V.V.
Tegelen—Standaard

rvolck Step»—SpoorwtPt
Sahoonhoven—Kranenburg
Vierde Ktaaaa

N.A.C.—Roermond
B.V.V.—Willem 3

AFDBBUMG T

R.K.O.N.B.—Sportclub BmmA
Groene Star—Laura,

B

Dettta.D.VJC.—Rtfawtfk

•

Jullana—Umburgla,

M—W

B.T.C.—Wuienur
Urau*—Zwart-Blauw
0.8.—V.D.8.

Darde lam A

L.0.N.Q.A.—N.0.A.D.

Miranda—Waubachache Boy»
Waubach -Kolonie,

Kerkrade—Bleyerhelde

Tierde Ktaeae D

O .D.B.—Fluit»

O.V.A.V.—Velodta*

er op aan datgene uit de film te weren,
dat in zedelflk of maatschappelijk opzicht afkeurenswaardig geacht kon worden. Deze normen werden echter zoo eng
opgevat, dat films, die in cultureel opzicht waardeloos waren, op de oppervlakkigheid en smakeloosheid van het
publiek speculeerden of gebrek aan eerbied voor volk en ras aan den dag legden, ongehinderd konden worden ge-

IMO

Vrfandenachaar—•V.D.Ij.
De HollandUan—B.V.V.
U.V.a-Oouda

AFDEIUNO IT

O.B.V.—LUm
Or. WlUem 1—V.0.0.8.L.

Kaaaatraat—Roodenburg
Oranje—BlauwV.V.P.

Twaada Ham B

Hengelo—Qulck
Wagenlngaa—A.O.O.V.V.
00-Ahead—Tubantla

Achlllee—H.B.O.

»

/

Qulek—SUedrecht

Mmw

Fataal*—Sportieve BUr

Ta Werve—Alpbta
H.D.V.—8.8.D.0.
D.U.N.O.—PoataHa
De Jager*—Cromvllet

Neptunua—H.V.V.

AFDXBLING UI

Arohlpal-V.VJ*V.

Tierde

AinmiiNi n

AVDXCUXQ IT

TWMIi Bmn A

Bouwkoop—L.DW.B.

HilTeraum—B.D.O.
Velox—H.B.C.

AFDKBUNO II
Bent* Klmm
Hmlim H.8.8.
Blauw-Wit-C.V.V.
V.U.0.—D.0.8.
Xerxea—R.F.C.

-'

TeQUngan—T.O.N.A.
WUhelaua—Taxa*

H.v.G-ajr.a
Da Spartaan—R.C.H.

W.V.V.—Be-Qulck

—

DE RIJKSFILMKEURING

Waièigiaafimaer
O* Ktumn
Hereul**—Volenden

Hermea-D.V.B.—Bperta,
BtonftYogala—D.H.C.
Fet)enoord—A.D.O.

Sent*

Vierde Ktaeae A

Tm» Ktaaaa B

Umn
D.F.C.—'t 000l

AMSTERDAM.
Zn het Rijksmuseum
heeft gisterenmiddag tegen 4 uur de huldiging van den Amsterdamschen kunstenaar A. van Zeegen, die zfln 60en verjaardag herdacht, plaatsgevonden.
Daarbij heeft Dh. J. C van Zelm een
korte rede uitgesproken, waarin hij het
werk van van Zeegen bondig karakteriseerde. Volgens spreker is van Zeegen een
veel te weinig gekende persoonlijkheid,
doch dit is begrtJpelflk wfl l �*» Zeegen's
kunstuitingen niet onmiddellijk gewaardeerd kunnen worden. Immers' wil men
dit werk ruhrlceeren, dan zal men het
als symbolisch moeten bestempelen. De
vraag rijst, waarvan het dan aanduiding
is. Het symboliseert den strijd in den
menschelijken
geest: de menschelijke
geest is een en al streven om uit eigen
duisternis zich te verheffen tot het licht
De mensch heeft behoefte zich te bevrijden uit eigen geestelijke duisternis. Hij
wil klaarheid, helderheid, er moet hem
een licht opgaan, hij wil inzien, doorzien,
begrijpen tenslotte al wat aanvankelijk
zoo duister voor hem was. Zoo is geheel
het werk van van Zeegen de uiting van
de in van Zeegen's geest gevoerde worsteling van het licht met de duisternis.
Ook in de natuur hervindt en verplaatst
hij dien geestelijken strijd. In het domein
van visschen en koralen breekt plots een
mysterieus licht door. Vooral het groote
werk op de tentoonstelling, weerspiegelt
naar sprekers meening
deze centrale gedachte: de in'duisternis ronddolende menschheld, die in de diepte wegWALTER GIESEKING
zinkend, reddeloos verloren schijnt, blijft
Op zQn eenlge piano-matinée in dit
echter behouden in het ideale licht der
seizoen
alhier, Zondagmiddag a.s. in
eeuwigheid
Spr. hoopte, dat voor wien in het werk DlHgentla, zal Walter Oieseking werken
Bacn, Schubert, de Falla en Chopin
van van Zeegen nog veel „duister" was, van
( Sonate h-moll op. 68) ten gehoore brener nu een „licht" moge opgaan.
gen.
—

Zondag, 16 Februari a.s., zal de Nederlandsche Organisatie van Tooneelkunstenaara (N.0.T.), te 10.30 uur precies in
den Stadsschouwburg te Den Haag een
matinee organiseeren voor haar kunst
lievende leden.
Aan deze matinee werken mede de
dames Mag-da Janssen* en Ank van der
Moer en Dhn. Frits van Dijk, Joban
Elsensohn, Adolphe Engere, Jacq. de
Haas, Louis van Gasteren, Cor Hermus
en Johan Schmltz.
Voorzooverre de plaatsruimte zulks
toelaat, is deze matinee bovendien gratis toegankelijk voor het publiek. Plaatskaarten voor de matinee zijn verkrijgbaar Zaterdag, 15 Februari a.a. van 10—
4 uur aan de kas van den Stadsschouwburg.

„Het Masker",

UTRECHT.
Onder auspiciën van den
Nederlandschen Omroep zal Zaterdagmiddag m. in ..TivoU" een concert worden
gageven ten bate van de Winterhulp. Dit
aal dan het tweede groote concert mijn,
dat door den gemachtigde voor de concentratie van de radio-omroepvereeniglngen zal worden georganiseerd, nadat in
Amsterdam de premiere la geweest Was
toen door de haastige voorbereiding bet
succes van het concert niet evenredig met
da hooggespannen verwachtingen, thans
hebben de organisatoren goeden moed,
dat de groote saai van „TivoU" uitverkocht aal zttn. Dit concert, waarvan de
opbrengst geheel en al ten goede komt
voor het werk van de Winterhulp, is bedoeld als een manifestatie van eenheid op
het zooseer versplinterde omroepwezen.
Da vier groote omroepvereenigingen besloten de handen Ineen te slaan, leder van
hen stond voor dit doel de beste artisten
af, en soo kon «en programma worden
samengesteld, dat zelfs den meest verwenden luisteraar verbaasd zal doen
staan. Was in het programma, dat in
Amsterdam ten gehoore werd gebracht,
een deel gewttd aan de klassieke muziek,
men heeft dit keer voornamelijk getracht
vooral een amusementsprogramma samen
te stellen. Doch tevens -is daarbij gestreefd het peil soo hoog mogelijk op te
voeren en wie slet welke eminente krachten aan dit concert sullen deelnemen, zal
moeten erkennen, dat het moeiltJk is een
beter programma aan te bieden. Wanneer men dan bovendien in het oog houdt,
dat men een prachtig concert kan bewonen voor weinig geld en dat dat geld
enkel en alleen bestemd Is voor behoeftig Nederland, dan mag de verwachting
worden uitgesproken, dat voor deze musiek-manlfestatie een zeer groote belangstelling zal bestaan.
Reeds hebben ruim 800 arbeiders,
werkzaam In een kamp te Zeist, te kennen gegeven, dat ztt van de party sullen
sttn, hun werkgever heeft hen Juist met
het oog op dit concert den ochtend vrQ
gegeven en zoodoende sullen ztt Zaterdagmiddag allen present zttn' in „TivoU".
Voor de pauze zal een Weenach programma worden uitgevoerd, waaraan een
radio symphonle-orkest onder leiding van
Joseph Holzer en de sopraan Corry Bister sullen medewerken, na de pauze zal
een bont programma worden uitgevoerd.
De uitvoerenden zttn het Avro-musetteensemble onder leiding van Frans v. Capelle, bet KR.O.-amusementsorkest onder
aanvoering van Karinus van 't Woud,
verder „Het vrooUJke Klaverblad", het
Vara-dansorkeat onder leiding van Theo
Uden Maaman en de bekende artisten
Lou Bandy, Albert de Booy en Gtts Daalhuizen, die beurtelings als conferencier
rullen optreden, terwttl tenslotte voor het
voetlicht zullen treden Jas Doet», trompet, Nina Dok», viool en de komiek Kobus
Kuch.
Het concert zal door de radio worden
uitgezonden.
Waar alle medewerkenden geheel belangeloos aan dit concert deelnemen, mag
toch de verwachting worden uitgesproken, dat de Utrechtenaren in dichte drommen naar TivoU zullen trekken om met
elkaar niet alleen een machtig concert
btt te wonen, maar bovenal door hun aanwezigheid aldaar onze behoeftige Nederlanders sullen kunnen steunen.

I
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Den 16en Februari is het tien Jaar
geleden, dat de groote Nederlandsehe
pianist Schaefer gestorven la in den
ouderdom van even 07 Jaar. Dirk Schaefer werd den 28en November 1878 te
Rotterdam geboren. Reeds op zeer Jeugdigen leeftttd openbaarde zich btt hem
een bijzondere aanleg voor de muziek,
scodat zttn ouders besloten hem onderricht te laten geven in klavier- en viool.
apeL De eerste lessen ontving htt op 14Jarlgen leeftttd te Rotterdam aan da muziekschool. Omstreeks dienselfden tfld
voelde htt den eersten drang tot componeeren en zonder theoretisch kennis te' bezitten, waagde htt zich aan liederen en
aan werken voor piano en viooL In de
Jaren 1891—'M zette htt zttn studies voort
aan het conservatorium te Keulen, Htt
bleef zich ook daar met toewttding op
bet componeeren toeleggen. In 1894 verliet htt het conservatorium te Kulen zoet
de hoogste onderscheidingen als pianist
en componist. In hetzelfde Jaar behaalde
ha te BerUjn den Mendelssohnprtts. Teruggekeerd in Nederland vestigde btt zich in
den Haag. Vanaf dien tttd heeft htt hoofdzakeUJk geconcerteerd in zttn geboorteland en in België. In 1904 vestigde htt
zich te Amsterdam. In dat Jaar werd sfln
klavierkwintet op het groote muziekfeest in Frankfort uitgevoerd. Het werk
had een groot succes. Andere werken
werden te BerUjn uitgevoerd.
In het Jaar 1918 begon htt met het
geven van een cyclus concerten, die «en
overzicht gaf van de muziek vanaf Byrd
tot en met Debuasy en Schohberg. Desa
serie concerten maakte htt tot «en monument van reproduceerende grootkunst en
de bewondering, die hg er mede in Nederland wekte, was algemeen. In 1931
maakte htt een tournee door de voornaamste steden van Europa. Ondanks zttn
drukke concertpraktttk bleef htt zich aan
het componeeren wttden. Zttn werken sttn
ook in het buitenland bekend geworden.
Vooral sttn Javaanseba Rhapsodle werd
vaak door het concertgebouworkest uit.
gevoerd. Indertttd hadden zoowel het Boheemsche als bet Boedapester-kwartet
shn kwartet op het repertoire.
Lang heeft Dirk Schaefer moeten strU.
den voor htt de waardeering genoot, waarop htt als bttzonder begaafd kunstenaar
recht had. Maar tenslotte beeft .htt die
ook in zttn eigen land gevonden. Dat zal
wel voor den meester de grootste voldoening hebben ingehouden.
Bekend la het van Schaefer, dat htt
zelden met het Concertgebouw te Amsterdam heeft geconcerteerd. De oorsaak
daarvan moet gezocht worden
volgens
het zeggen van Schaefer zelf
dat zttn
opvattingen niet strookte*» met den eersten dirigent van dat orkest. En toen
htt eenmaal een aanbod om met Concertgebouw-orkest te spelen van de band
gewezen had, heeft men het bUJkbaar
niet meer noodlg geoordeeld om den beste
van de toen levende Nederlandsehe pianisten in de abonnements-series op te
nemen. Dat ondanks zttn roem groot
was en btt velen is blttven voortleven, is
wel te danken aan zttn grootmeesterlttk
spel, waarvan htt op zttn tallooze recitals
zfln toehoorders wist te varvullen en te
doen genieten.

tooneelgroep

ATDRUNO

CONCERT TEN BATE VAN
WINTERHULP NEDERLAND

voor Zondag

Wintersport

DE WINTERSPELEN TE
GARMISCHP

ARTENKICH

In memoriam

Voetbalprogramma
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ELHORST

TWEEDE BLAD

Te Garmlsch Partenkirchen heeracht
momenteel een koortsachtige bedrijvigheid
sinda de deelnemen van de wereldkampioenschappen te Cortlna d'Ainpezzo aldaar ztfn gearriveerd. Zfl zfln rechtstreeks
van dit prachtig geslaagde akifest{Jn naar
het fraai gelegen Garmlach gereisd om
daar deel te nemen aan de revanchewed-

strtJden.

Zwart: 8, 8, 8, 12, 18, 16, 17, 18, 1», 21,
28 en 24.
Wit: 27, 28, 82. 85, 87, 88, 41, 42, 48,
44, 45 en 48.
In deze positie kan zwart een fouteet
uitlokken door van 5 naar 10 te spelen,
waarna wit een damzet kan uitvoeren
door:
1. 28—22
17X28
2. 85—80
24X85
8. 44—40
'85X44
44X38
4. 43—89
5. 88X29
23X34
. 21X82
6. 32X5
7. 87X28
Doch wits manoeuvre eindigt minder
gelukkig:
7.
84—40!
8. 45X34
18—19
9.
5X28
18X*0
In dit voorbeeld komt uit, dat bfl het
uitvoeren van een combinatie terdege
rekening moet worden gehouden met de
mogelijkheden, welke in de overblijvende
«telling verborgen zijn.
Oplossing (rubriek van 81 Januari).
Auteur: Louis Teven (Le Vlngtième
Siècle).
Zwart: 2. 4, 7, 9, 20, 26 en 80.
Wit: 22, 28, 28, 31, 89, 45 en 47.
Whist door: 23—18, 26X37, 47—41,
37X46, 89—34, 46X12, 84X3 enz.
Oplossing (rubriek van V februari).
Uit een partij Dr. Mollmar*—WeJss:
Zwart: 8, 11, 12, 18, 16, 16, 17, 19, 20,
21, 23 eb 25.
Wit: 27, 28, 82, 83, 84, 87, 88, 39, 42,
48, 48 en 49.
Winst door: 34—29, 23X34, 89X80,

25X34, 28—22, 17X89, 88—83, 89X28,
82X25, 21X41, 42—87, 41X82, 25—20,
15X24, 48—38, 82X48, 48X6.

R.K. DAMGENO TSCHAP O.D.B.VO RBURG

Da onderlinge wedstrijden werden
Woensdag voortgezet met de volgende uit»
■lagen:

'\

O— X
A. Warmerdam—G v. Kempen
P. ButJeèn—N. v. d. Krogt
I—l
Ph. v .d. Nouweland—C. Upbua afgebr.
J. v. ScneQndeV—Tb. Lexmond'
2—o
J. Tottdo—W. v. d. Kraam
I—l
X—o
Alb. v. d. Meer—W. Htydra
26 Februari wordt een aanvang gemaakt met bet Persoonlijk Kampioenschap van Voorburg en Omatreken. Des*
kampioenschappen warden georganiseerd
door de belde Voorburgache Damvereenl,
gingen OJC.K. en 0.D3.
Tot heden ztJn alle Inschrijvingen overtroffen en la moeUQk te «eggen wie de
titelhouder aal worden. Tot beden ia bat
Dn. C. v. Kempen.

Kano-sport
OOK EENHEID IN DE

KANOSPORT
Het bestuur van den Nederlaadschen
Kano Bond deelt mede, dat de
In overleg met den aportadviaeur van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en
Cultuur, den heer K. J. J. Ifitsy
ondernomen pogingen om tot eenheid in de
Nederlandsche kanosport te geraken,
thans met volledig, succes bekroond
rfln.
Als gevolg van bedoelde maatregelen,
Is per 1 Januari j.L tot den Nederlandschen Kano Bond toegetreden de oostelijke Kanokring, omvattende de Kano- en
Watersportvereeniglngen in de ITsselstreek, terwfll verder een groot aantal
kleinere vereenlgingen uit het Bilden,
westen en oosten des lands zich eveneens
hebben aangesloten.
Met het verkregen van deze concentratie, omvat de NJLB. de geheele Nederlandsche kanosport, hetgeen aan een verdere ontwikkeling van het kanotoerlsme
en de kanowedstrydsport ongetwijfeld ten
goede zal komen. Op de algemeen© vergadering van den NJC.B.
welke op Zondag IS Februari a.s. m het Jaarbeursrestaurant te Utrecht zal worden gehouden, zal het bondsbestuur over de thans
voltooide concentratie een korte verklaring afleggen.
—

—

—

Natuurlijk ia het aantal deelnemers van
Dultache zQde aanmerkelijk grooter dan
dat van de andere landen, doch dat verhindert niet dat de kwantiteit der buitenlandache deelnemen de garantie wettigt
van een apannenden utrtjd
de
verschillende deelnemers.
Bfl de afdaling zullen o.a. starten de
kampioenen Jennewein en Pfeiffer, alsmede de Finnen Vanlnen en Pentllae, de
Italianen Marcellln en Sertorelli en de
Zweden Hansson, Leraaon, Peraon en la- AMICITIA. De koningsttJger. DageltJka te
3.» en 8 uur. Zondagsdoorloopend vanaf
berg. BJJ de dames starten 81 deelneem12.80 uur. 14 Jaar. Zondag en Woensdag
sters, waaronder natuurlijk CbrisU Cranz,
Kuidermatlnee:
Aladln en de wonderiamp.
die zich nu opnieuw kan meten met haar
De verstokte vrttge,
groote tegenstandtser, de Itallaansche APOLLO-THEATER
«el. Van 1 uur af doorloopend tot 11
nur.
kampioene Velllna Seghi, alsmede de
18 Jaar.
Zweedsche May Nelaon.
Op Stap. DageUlkji
Aan het springen zullen 65 personen CAPITOL-THBATER
215 en 8 uur. Zondag 2, S en 8 uur.
14 Jaar.
deelnemen, waaronder oju acht Finnen,
Op het tooneel: Albert de Booy.
drie Zweden, met den wereldkampioen
Vlerto (Finland) en zijn landgenoot CENTRUM-THEATER. De rrouw met de
blauwvoa. Dagelijks 2.18 en 7.46 uur. Zater.
Laak So.
dags vanaf 2.18 en Zondags vanaf 1 uur
doorloopend. 18 Jaar.
CINEAC BUITENHOF 20. Doorloopend
8.80 tot 28 uur. Zondags van 12 uur van
af.
Verdwaald In de wildernis van de Toendra.

BIOSCOOP-AGENDA

•

Wielrennen

ZAL VAN VLIET OOK TE
PARUS STARTEN?

Druk programma af te werken
Bty ztJn terugkeer uit Parijs deelde de

Belgische sprinter Scheren* mede, dat het
In de bedoeling ngt van de directie van
de Winterbaan te Parijs, op 9 Kaart hem
opnieuw te laten starten en tevens de
wereldkampioen Arie van Vliet te contracteeren. WQ hebben ons ter bevestiging biervan in verbinding gesteld met
van Vliet, die ons mededeelde, dat hfl voor
9 Haart reeds gecontracteerd beeft met
de directie van de Deutachlandballe te
Bertyn. In de komende weken zal hJJ geen
contract kunnen aangaan met Parijs in
varband met verplichtingen elders.
ZtJn programma van de komende weken
ia als volgt:
16 Februari: Antwerpen.
22 tot en met 25 Februari: Vierdaagache
te Antwerpen.
2 Maart: Brussel.
9 Maart: Berlijn.
16 Maart: Brussel.
28 Maartr Zuerich.
De onderhandelingen met de directie
van de baan te Zuerich. hebben evenwel
nog geen defiltief resultaat opgeleverd,
doch de uiteindelijke baeMaaing aal niet
lang op zich laten wachten. Daarna aal
van Vliet in de. gelegenheid- aQn in Parijs
te starten. De vooruitzichten voor Van
Vliet ztJn, bQ een aandachtige beschouwing
van bet goede bezette programma zeker
niet mi moedigend.
,

Deel IL

Actualiteiten,
fllms. Alle

documentaire- en teeken-

leefttJden.

CITY-THEATER. Haar eerste avontuur.
2.18 en 7.80 uur. Zondag van 2 uur af doorloopend en 7.80 uur. 14 Jaar.
CORSO-CINEMA. De verboden vrucht 2 en
8 uur. Zondags van 1 uur af doorloopend.
18 Jaar.

FLORA-THEATER.

Ben «onderlinge

gast.

2.80 en 7.40 uur. Zaterdags en Zondags van
1 uur af doorloopend en 7.40 uur.
Op bet
tooneel: The
Brox. 18 Jaar
FORUM-THEATER. Sergeant Berry. Dagelijks 7.80 nur, behalve Donderdags. Zondags 2.80 en 7.80 uur.
METROPOLS-PALACE. Geheimen van het
oerwoud. 2 en 7.80 uur. Zondag'van 2 uur
af doorloopend en 7.80 uur. In het voor•

programma: Watt en H Watt: Je moet
maar boffen. Alle leeftijden.
ODEON CINEMA. Das Lied der WOste.
2.18 en 7.80 uur. Zondag van 2 uur af door-

loopend en 7.80 uur. 14 Jaar.
OLYMPIA. Dansmeisjes. 2.18 en 8 uur. In
het voorprogramma: Avonturen in het

Braatllaanache oerwoud.
PASSAGE-THEATER Waar

is GolowinT
2.18 en 7.80 uur. Zaterdag en Zondag doorloopend van 2 uur af. 14. Jaar.
REMBRAND-THEATER. Huweujk op af.
betaling. Dageujks 3 en 8 uur. Zondags
vanaf 2 uur doorloopend. Op het tooneel:
Coos en Polly Bpeenhof.
REX. Huaarenkoorta. Doorloopend van 10
uur af. Zondags van 13 uur af doorloopend. 18 Jaar. Aanvang hoofdfilm: 10.80,
12.80, 14.10, 18. 1748, 10.40 en 21.88 uur.

SEINPOST THEATER. Wlener Geschlchten.
3.18 en 8 nur. Alle leeftijden.
STUDIO-THEATER. Ben nacht met dea
kelser. 2.80, 4.80, 7 en 8 uur. Zondags van
> uur af doorloopend en 0 uur. 18 Jaar.
WEST-END. Op het tooneel Revue Zonder
bon met Lou Bandy. 3.18 en 8 uur. Alle
leeftijden. Zaterdag
!■•» matinee.

