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Als 't bruiloftsmaal wordt toebereid,
En elk
wil smulli
-ie spijs.
Oan moet nier,
De pannetjes gaan vullen
Want komt er lemand wal te kort,
zulk een smulparUJi
Dan
bruiloft wordt
Een triest vermaak'lij

IBij

men er tot twaalf,

Gelukkig kan

:

Ingediend is een wetsontwerp om tot een voorloopige herwaardeering van den goudvoorraad van de Nederlandsche bank over te
De regeering stelt voor dit te doen op basis van 18 pCt depreciatie van den gulden, hetgeen een bate van ƒ 221 millioen zal
op'everen Deze zal aan den staat ten goede komen, ondei afhek
yon een bedrag van ruim / 29 millioen. ter verettening van het in 1931
de Bank geleden pondenverlies
Voor zoover dit bedrag het thans nog niet gedelgde restant van
dit verlies overtrelt, wordt het aan de reserves yen de Bank toegeHet Egalisatiefonds, da* wegens den verkoop van goud aan de
Bsnk tegen den nog steeds geldenden prijs van ƒ 1647 5C per KG
fijn een fictief verlies heeft geleden, wijst, afgescheiden van dit verlies, een batig saldo aan

De minister van Financien is niet van oordeel, oat thans tot de wettelijke» stabilisatie van den gulden zou zijn over te gaan
Zoolang belangrijke andere landen niet tot herstel van den internationalen gouden standaard bereid zijn, d; ent, naar zijn meening, ook
Nederland vrijheid te behouden Het karakter van een zwevende
valuta wordt derhalve door de voorgestelde regeling niet aan den
gulden ontnomen
(Voor

mededeelingen uit de Memorie van Toelichting zie men elders

in

dit blad.)

DE BRAND OP DE ORAZIO
FINSCHE VLEIGER
slachtoffers.
In ruim 4 minuten tijd.
SCHIET
TOESTELLEN
ZES
RUSSISCHE
NEER.

Honderdzeven
Hoewel gisteren

gemeld werd. dat slechts
machinisten van de .Orazio" waren
ekomen en dat alle passagiers gered
biijkt uit de
door de Tirrenia
epvaart Maatschappij de reederij
ac Orazio gepub
dal bij den
van het schip 107 slachtoffers
zijn te betreuren namelijk 47 passagiers en
60 leden dei ben
Ei hebben zich hartverscheurende tooneeien afgespeeld toon de geredden door de
Conté Bianea Mann en de Colombo ie Genua
aan wal gebracht werden Bloedverwanten
en vrienden hielpen de gewonde pa
bij het aan land paan VeiFcheidene opvarenden hadden ernstige brandwonden op'open
Zij werden naar een ziekenhuis
overgebracht.

pnkele

'

De Finsche vlieger Jorma Sarvanto heeft in ruim vier minuten tij»!
Russische vliegtuigen vernietigd.
Hij was op een vliegveld toen een
luchtaanval gemeld werd. Hij stapte
in zijn toestel en viel een formatie

van zeven vijandelijke vliegtuigen

aan.

Allereerst viel

hij

het op flen

linkervleugel vliegende Russische
toestel aan. dat hij neerschoot, vervolgens haalde hij een toestel van
dm rechtervleugel neer en viel daarna de overige toestellen aan, tol zes
van de zeven vliegtuigen buiten gevecht waren gesteld. Sarvanto bleef
zeven minuten in de lucht. De eigenlijke strijd duurde slechts ruim vier

Urk

van

levensmiddelen

voorzien.
PER

VLIEGTUIG EN VRACHTAUTO'S
GEBRACHT.

Geschiedenis van Klein Duimpje herhaalt
zich

In den vroegen middag van Dinsdag ls de

K.L.M.-piloot Bax met een Fokker 7, komende van Sch'.phol, op Urk geland. Het toestel

had een hoeveelheid post en tien kisten gist
medegenomen Op den terugtocht nam de
machine enkele passagiers en post mede
Van Lemmer komen regelmatig vrachtauto's over het Ijs naar Urk Maandagavond
voerde een der wagens o.n vleesch en andere
levensmiddelen mede Dinsdag bracht een
der auto's rogge en melk Aan dezen wagen
was een slede verbonden, waarop zich eveneens levensmiddelen voor winkeliers op Urk

bevonden.

Omstreeks twaalf uur Dlnsdart. is de heer
G. Stoel met zijn twee zonen van Kampereiland met een arreslede over het ijs naar
Urk gekomen Hij vertelde, dat het ijs over
het algemeen betrouwbaar was. doch dat
hij niettemin twee spleten van bijna een
ir et er had
moe-en overschrijden, hetgeen
i7 ,ot zonder moeite was gegaan
Op de route welke de s'tdp .evoled nad
had dp heer R»n<M bnnmtakjps aelegd ten
einde bij een tweeden tocht welke hij
heden met de slede zal maken den weg gemakkelijk terug te kunnen vinden
Om
'wee uur aanvaardde het drietal per
de terugreis.

minuten.
BOM OP SCHUILKELDER
NEGENTIED
N OODEN.
Negentien personen werden gedood en
velen gewond, toen gisteren Uidens een
Russisehen luc htaantal een bom neerkuam op een Mhuilkelder in Xurines in
.Midden-Finland.

Hedenmorgen
graden Celsius.

«

Bank

OP DEN GRONDSLAG VAN EEN DEPRECIATIE
VAN DEN GULDEN MET 18 P Ct.
De gulden blijft

De Duitsche levensmlddelenoachtigd
bureaux zijn th
voor familiefeesten n a.
huwelijken extra hoeveelheden
levensmiddelen te geven voor
hoogstens 12 personi n.
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heeft de Hi
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EEN TON VOOR HET
FINSCHE ROODE KRUIS.
Wetsontwerp in

-

voorbereiding.
Op schriftelijke vragen
Ii»l der Kerst e Ka:
Embden betreffende het
van steun aan Finland

van het
heer van

verleenen
heeft »le
minister van Staat, minister van
Algemeene Zaken, a. i.. voorzitter
van den Raad van Ministers, geantwoord, dat een wetsontwerp, waarbij
wordt voorgesteld een bedrag van
f ino.ooo uil 's lands kas door bemiddeling van het Nederlandsche
Roode Kruis ter beschikking te stellen van het Finsche Roode Kruis,
in voorbereiding is.
VERLOF GEVEN IN FINSCHEN
KRIJGSDIENST TE GAAN,

•

he gemeente-

Gisdaan, omdat men
:: oni nepen uur op het
lanneemt Opdat moment
e en men he■
te stellen
ter zou blijken
verkeerd bi sluit, n
werden vanmorgen 380
Om half acht
wruimers aancenor n. en voorts ld
I ei !i hrtndkirren gehuurd. In de binnenstad i i op de hoofdn naar buiten werden d. straatriolen en
or den afvoer vi
water bij
.kt
dom v
n tn Hnnrlem en Omeevin"
Wit d'
n natunrlllk weer geooend
hetreft. ri
Die van Etndenhout. Brederode. st Moritz
t, alsmede de
nan de
IJsclub aan de KI-verban verwachten de
schaatsenrijden die nog hun kans willen
wat-nemen
•••ls ls het on het
blik ro" niet te laat, ofschoon het niet
nan te bevelen is Als rie vorst
'dt of
'onleuw be*int
zal de Us'
land's
uitNoorderkwartier s
i
en.
w»rd

•

ei

'

.

'

Tm aanzien van het meer tot morgenavond
venracht De Bilt: 's S'achts
strenge tot matige, overdag matige tot
lichte vorst. Nevelig tot helder of licht
bewolkt, in den achtend plaatselijk
mist. Zwakke tnt matige Zuide:
Zuidoostelijke icind.

-

ONGEWENSCHT.

Op een schriftelijke vraag van het. lid der
Tweede Kamer den heer Van der Go<
I, bet rel fende het VI
van verlof
Nederlandsche vrijwilligers, zich in
heelt de
Plnschen krijgsdii
minister van Algemeene Zaken a i.. voorzitMaandag.
ter van den Raad van Mini
antwoord,
dat de Rr
het in de bestaande
omstandigheden ongewenscht acht te bevorderen, dat aan Nederlanders verlof wordt
Sinds eergistermiddag heeft Roemenië een
verleend in vreemden krijgsdienst te treden. gemeenschappelijk»
met Duit.sehland,
aldus
meldt het Roemeensche dagblad
Outro. na medegednid te hebben, dat
troepen he
Duitsche
gebied van Lwow
Dinsdagmiddas heeft in de Turfsl
bl
el
»Lemberg
hebben
i
brand gewoed m het mate Zutfen
Wat de grens tusschen Roemenië en Sovgazijn van rijwielen en onderdeden, cli
aangaat, zou een riviergrens
jet-Rusland
sche artikelen
-n den heer Besselink.
zljn vastgesteld, welke bijzonder moeilijk
Het vuur is ontstaan door het springen van
een flesch benzol. De bewoners konden zich over te trekken ls
Men merkt te Boekarest op. dat Roemenië
Het
nog juist bijtijds in veiligheid stellen
behalve politieke en oeronomisebe voordcewinkelpand en de daarboven gelegen wolen ook nationale voordeden krijgt.
ning zijn geheel uitgebrand.
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Zooals te I
liehben de woorden
van 1!'
en Indruk
>kt.
Generaal Smuts. de
e preI
mier ging zuil oud
MIJ
n oer
Eerste Minister
rede hield. I
...k van I
luts,
Bo\
vijand
he
Her'
heden van he; Veld8]
van
mits Hertzog dan ook wildi
in 1938 reeds e.
de feilen waren achterhaald. Juist toen !'
te wenschen had.
behalve
misschien een regeling van de kwe
Dantzig, die hij langs vreedzamen
kunnen verkrijg*
riic
en r
Polen begonnen. Spr. beschouv
Hitler en het systeem, waarvan hij de begelichaming vormde, als een y
r ('. n Vi rsalllea o
dat Zuid-Afrika
Hertzog had kunnen
Ucn had dienen
bulten de Europeeschi
te blijven, was hem een voUtOfl
Wist Hertzog met. dat Bil ei als h
oorlog zou winnen, het
«r-niaiige kolonie Zuid-West-Afrika sou
hen, vervolgens het
len
/.ende T
m niet
het geheele gebied der Urn»
zijn goudschstten brjzondei
inzi.jn ? Wanneer he: Huls deze mot
nemen, dan zou geen Afrikaander hi I hoofd
meer zonder schaamte kunn»
ffen.
zal wel
>ns
Di motie van H
hebben om aangenomen te word» n, maar dit
doet niets af aan het merkw:
in het Bnt.sche imperium midden on
strijd op leven en dood, eer
nd
i
Toont,
Minister dergelijke dingen kn
dit aan den eenen kam, fi.i' er in dat H
sr.hr imperium inch ook /.wakke (-lekken zijn
en er aan de zoo hooggeroen
idheid nou hel ei n en and.: hapert, aan den
anderen kant Is het een bewijs
I vertrouwen en innerinke kracht, dat een volk
zich in een tijd, dat het vi">r _yn bestaan
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BRITSCHE TORPEDOBOOTJAGER TOT
ZINKEN GEBRACHT.
Alle opvarenden
omgekomen ?
De Engeische torpedojager Ex-

mnuth is tol zinken gebracht. Men
vreest, dat alle opvarenden om het
leven gekomen zijn.
De Ewnouth was een vaartuig
van UT.» ton. Kr waren 175 man
aan boord. Molt weel niet. of het
schip op een mijn geioopen of getorpedeerd is.
De ..Exmouth" is een flottieljeleider van
1475 ton die in Portsmouth was gebouwd
Hel schip had 330 000 pond sterling gekost
en was in 1935 in dienst genomen Het was
bewapend met vijf 4 5 duims kanonnen en
zes kleinere stukken geschut benevens acht
21 duims torpedolanreerbimen
De ..Exmouth" is de vijfde Britsche torpedoboot];u'er. die sedert het berrm verloren ls
die met
gegaan Het ls echter
man en muts ls gesonken

Toen de v
m de orde kwam of de
Unie van Zuid-Afrik

Da verwachting dat de vorst terag /"u :
keerea ia spoedig waarheid geworden.
Gisteravond daalde bel kwik «eer. dr
temperatuur kwam selfl onder 't vries
punt rn in flni loop van den nacht tot
vanmorgen vroor liet twee .i drie graden
Ceiatas. Hedenochtend om elf uur
de?
schommelde de temperatuur om het
manier ■•
vriespunt. De barometer loopt echter vrij toch
vooruit, aoodal «Ie mogelijkheid niet
n er In Zuid-Al
aitgesloten is, dat er nog meer vorst
komt.
hei
i in den oor.
Deze ondei
nieuwe koud
Dar
merkwaardige wijze be\
meer. De
dderpoelen
min.p die wel e'
ons
voor
een
ilade
men beware
was verdwesnaperlng
motie
De oud-premier H
nen
ter ah auto
patl nd
i
len
go
plas
bc•estand mei Duitschlai
echter '
maar een dn
ander ongemak had gekregen de
ld Deze speeldi
een parb
_e motie zelde
-. waren de v
In
m tletsei
flippende
wandel
ecundej

■

rir trotsche huw'lrjksb

Zuid-Afrika
en de oorlog

HET KWIK
DAALDE WEER.

moet

-

vechten,
veruoilo'.

i

In het perceel Tweede Wet ringdwarsstraal 33 r>- Amsterdam Is ei
op een petroleumkai

i
r ont-

stond een kleine Mnnenbrand, welke de
brandweer spoedig had gebluscht De man
bekwam deerlijke brandwonden en moest
naar het Binnengasthuis worden overgebracht Hier is hij kort na aankomst overleden.
INPORMATIEKOERSEN

heeft het ai

•

■

van Enkhulzen, onder de gemeente Venhuizen,
I.lselmeer zich vele meters op elkaar gestapeld
binnenzijde 11 afgegleden levert het eer.
oi het
•■

Londen 747
Parijs 423
ZÜrich 42 20

Oslo
holm

i; Berlijn 75 40—71 60:

4245. Brussel
42 25 New-York

42 80. Kopenhagen
44 87

3165

3169,

1 88.- 188 3 8
3fi 3<> Stock-
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AGENDA

JANUARI 1940
MUZIEK

Samson et Dalila

Vereen. „Voor de Kunst”.

WOENSDAG.
FRANS HALS THEATER -. De kat en de
kanarie". 2.30 7en9 15 uur (Zondag 2,
4.30, 7 en 9 15 uur)

Inzameling voor

OPTEEDEN VAN MONIQUE HAASS.

Blokbrandweeren.

—

MOVIAC THEATER
Charlie Chaplln In
„De winkeldief. 2.30 en van 7.15 uur af
LUXOR THEATER
„Good bye mr Chips

'/ Weer voor morgen

van

Saint-Saëns.

BIJ DE H. O. V.

In het buitenland :

wat medewer-

.
.

van de ••
uw drie vocalisten voor de
EENDRACHT MAAKT MACHT
Monique Kaass, uit de school van den beïjen
het
voor de H »>.\'
!
H irlem's
vooi alle leetiijder, 230 7 en 915
de kunst" eer
Be/ield door deze st
;
enot geïnstrueerd door zijn dir»
uur. iZondag 2. 4 15, 7 en 9 15 uur).
succes
ligers van de afd Haarlem d
L. C. Ki
'erde Fransche pree
il. t zeer
PALACE
De wreker" toegang boven 18 Ver. voor Luchtbeschenning thans in e
De opera „Samson et Dalila" van Salntder,
v
ma,
hoorder e.
an de stad b»
met de Inza■
jaar. 2en 815 uur iZondag 2. senB 15
Ing in
lijke hoogspanning, en het werd met
meling van gelden voor d" blokbrandweer.
nor).
irtvorm; da. dankt het werk zoowel
een g
Men weet wat een blokbrandweer is?
srde en bewondi
aaa den vrij regelmatig afgeronden vorm
REMBRANDT THFATER
Pip met vaEm krachtig m'ddel tot gezinsbescherming
van r
eantie". op het tooneel .Vier Mislev's" toed van nood In elk van de 130 blokk
De twaalf etudes, wi
ci:e soms 'bij
gang voor alle leeftijden. 2.30 7 en 915 waarin
werd,
onze
stad
is verdeeld kan men zoon
nd
waren
w
bijv
door hun
L rk
uur. (Zondag 2. 430, 7 en 9 15 uur»
eigen brandweer dringend noodlg hebben om ■
deze
i
i
aan den oratoop ts vangen, om snel te hun prachtigste kleuren deer:
PCHOTERSINGEL 117 A
Palestina Dlorium-stijl doen denken dan aan dien der
rama's lederen werkdag, behalve Vrijdag. kunnen ingrijpen en paniek te voork.
Men zi.ii van de/e tengen
ra.
Is dus van groot belang, dat een leder geweldige klankproductie verwachten welke
3—5, 7—9 uur
Er. ook omdat er steeds een interessante
moeren helpt het beoogde dr
ikken.
der Ur ma's in het orkest waar
zij soms aan den vleugel wist
bereiken, onder het motto: snelle hulp is De handen en polsen mankten dikwijls ■■• n te nemen valt en men steeds geboeid wordt
DONDERDAG.
dubbele hulp.
■\ Iq vakvanenhals,
:rien zij
bulging,
OEM CONCERTGEBOUW.
Gala-concert
De aangekondigde huis-aan-huis collecte
bew< ik.
listeren
■
die houding zaf zij aan hand
ld. 8.15 uur.
door de menschen, die daartoe door de
het
van
.
■A-.wi
kracht
die
haar
staat
In
en
DE LEEUWERIK.
Voordracht door Wal- wijk- en blokhoofden zijn gemachtigd. Is Chopln zoo te vertolken als zijn muziek dit
genot, dat de vertooning biedtJ op
Ingezet. H
teekenlngen op
ther Benser over „Met dr Lelca in een weI
.: torzeker de moeite waard. Er zijn
maten gedeelten vra
reld vol kleuren. 8.15 uur
lijsten groeit met den dag. De hulsbezoekers
o boeiend niet
Ook de tegenstellingen wist zij te tr
vertrouwen, dat men zal Inzien hoe ir
zijn.
BIOSCOPEN.
teedere
vron
Middag- en avondvoorsteleen snel Inei
n de brandweer kar.
r de koo
I
veel te doen
lingen.
zingen in een heerlijk mezza voce.
zijn en dat h
I een eigen belang ais
dat zij in
jammer,
.■ik
In het eerste gedeelte van den a
een algemeen belang is der
wer■
voor
der:
speelde /ij uitsluitend werken
daad te steunen.
kte, nu-t baar
de
reeds
eomponeerd
genoemden
nl.
NACHTDIENST APOTHEKEN.
Hoe minder tijd er besteed beho> I
in de verleidiÉg
van Chopin en van Hoi
I toch de murw
•.co-dI
■ ren van de i
Nu ook werd daar
Firma C. G LOOMEIJER, Barteljorlsstraat zakelijkheid k
ran den avond
daarna in bet tweede e»
te
medewerking
hei
de
effect
r
bereikt, dank zij
no. 11. tel. 10175,
Couperin, Debussy en
het omvangrijke
leenen. des te sni
vooral
dr
vertolking, die
13,
PARK-APOTHEEK. Kleverparkweg no.
en Couprin misten den uitwerk
d
schledt
e van ue Rosière van de DaiilapartiJ
telef. 11793
n klank van het clavi
een goed einde word
iterpretatie van de
r dank ook
TEYLER-APOTHEEK. Teylerplein no. 79. allen gezamenlijk
dus ook op U
komt doch werden toch door de/e bega
ion-partij, door Gerard van den Berck.
Telef 1
met verfijnde touche vi
tiet aan.
dragen.
Haarlem—Overveen:
natuurgeluid enkele oneffenheden deed ver["oen maakten we een overgang van de
teleBloemendaalscheweg
341,
„ELSWOUT"
ar de modernen en werden
was jammer, dat Chris van Dam, die
foon 167ó0
kleinere werker- van Debussy en R.
Otlo Coup. nis verving blijkbaar niet volAerdenhout:
klank
„Accordia”.
e gedisponeerd was om de belangrijke
hierin toonde zij zich de kranste]
partij van dni Hoogepriester zuiver te zinAPOTHEEK AERDENHOUT, Zandvoortschegroot t-.-.
ig het
f een vollaan, tel. 26772.
AMUSEMENTS-AVOND IN DEN HAARL. van de friste
wel
om
litend
om
de
techniek
doch
worden Nu culmineerHeemstede:
KEGELBOND.
de plastiek die zij meesterlijk uitbeeldde.
I op de ana __lon coeur s'ouvre ata
HEEMSTEEDSCHE APOTHEEK. Binnenweg
men denke
r.iek soe»
jp het spannend duet, dat
90. tel 28197.
Het gebouw van di r Haarlemschen Keaan de dubbele tertsen en ocl
eens
uit ontspint en op het orchestrale
ii
gelbond aan de Ti
iat, was
doch die techniek is
komen van de Phiiistijnen».
APOTHEEK SCHOTSMAN, Binnenweg 206, dagavond
tevreden menmet
gevuld
in iedere
hoofdzaak bij haar,
nee
het
instrumentaal ensemble va el
tel. 28320.
zag er enkel blijde gezichten en dat
5e die nu- inlegde. Ook in de andere bedrijven wa't ie domineerde rie kun
kan ook niet anders want het was er door van h<
herscheppende weder- ren dl
op de h
I
en door gezellig en men genoot in veleriei
var hun taak. Jeanne v. d. Rosière wist haar
brengt.
aten.
Belangrijke
Men
'an ook /eer dankbaar jegens
Lmbreerd en omvangrijk orgaan
Daar was eerst het piano-accordeon-orschat van bloemen
en
een
gestemd
haar
•: 'e wenden en een effl et
Ongevallendienst (Brandweerkazerne) Ged. kest „Arcorriia dat den eigen amu
van de rlr-jie bo
avond Inzette met een kwiek-uitgevoerd
Oude liraeht: 14141.
de
kunst"
eer
Haar slo
hebben
aan
-an
het eerste bedrijf
..Voor
Wanimma van moderne se:..
Brandweer: 15333.
dan)
'< qui commence"
pianoavond
te
was een juweel
Interessante
I
neer w-ij zeggen, dat er pit In dit orkest /it
Politie: 11850.
van klank en charmeerende expressie. Geen dat men een gi
rmonie in h«
KERKHOFF.
K H.
I
rard van den Berck zong ook met veel overmenspel heeft bereikt, dan overdrijven wij
zljn cantabile klonk doorvereischniet en dat is toch een der eerste
gedragen
en zijn smart kreten in de
igden avond.
ten voor
.; „Vols ma misere, heias!" hadden
EN
PLANTKUNDE.
TUINBOUW
Het optreden van het orkest werd afgeHaarlem en Omstreken dn een treffend dramatisch e!'
.d door de cabaretière Paullne Hen*
De
De nevenrollen werden verdienstelijk versneeuwvrij en
die zich eveneens goed weerde en met de afNed Maatschappij voor Tuinbouw en
tolkt
door cii
ud. H. F.
iel succes ver- Piantkunde. hield
rond in Lion dOr
(i Drqgl rop er Piet Koi thi
ij s. wierf.:.« van !.
■
jaarvergadei
Het wa
it de koren soms wat
van der
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J. Dorresteyn bracht verslag uit
De
heer
men weet. zijn met Ing
In verband hiermede sprak de voorDe penningvloot van d< flnani l»
wenschen
_tyn
d.
Plaats
beste
verloven aan militairen va
J. MOULIJN OVERLEDEN
mr J D. v.
Tennis,
werd
onder dank
J.
eresse. MeJ.
/mid•an het jaarverslag van den secretaris. verleend, zoodat de ma
verleend
t-oor het gehouden beheer decharge
In den ouderdom van zeven en zeventig
mr. N. Reehng Brouwer cntleenen wij het dag na rien dienst hun kantonnementen De fi'
tand ls bevredigend
is te Heemstede overleden de heer
jaar
::de: 1939 ging In met 143 leden, 11 mochten verlaten.
de verkiezing voor bestuurleden werd Jacob Moulljn. oud-directeur van de PTT
BIJ
en
uur
wemelde
het
vier
Fm tusschen drie
af en 17 nieuwe leden traden toe,
r .1 L. Bouwer op voorstel van den De thans ontslapene ls om. in functie ge• 1940 wordt Ingegaan met 149 leden. op het station dus van het grijs en het groen
der afd., den heer .1 F. Bolderdljk,
r
Ede en Baam, waar hij
er liepen drie extra
Wenschelijk ls om dit aar tal op te voeren. In den treinenloop
O'k MeJ. J. Ti
n.
sioneerd.
Hierna vestigde hij zich te
vertraging
geen
echter
kwam
waarvoor de medewerking van de leden treinen
.verd op voorstel van den heer Warburg op
De crematie zal plaats hebben
dienstregeling, zoovolgens
de
verliep
wordt ingeroepen
"ii.
op Donderdag 25 Januari a s te Driehuisen extra maatregelen behoefden te .ezel! gedeeld werd
De oud-secretarls en Md van verdienste,
dnt het verslag der
i veld na aankomst van trein 13.14 uur.
wijlen de heer P. L. v. Bueren. werd her- worden genomen.
ruinkeurlngren latpr zal uitgebracht worden
dacht.
»n dat diploma's of prijzen zullen uitgereikt
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Militairen

Van ochtend waalde te Tritst een vo_e
orkaan uit het Oosten en ook in de Povlakte en aan de Golf van Genua komen
orkaanarhtlge winden voor. In mlddenItalie zijn zware regens gevallen. Ook
daar heersenen stormachtige winden
Over den Balkan stijgt de luchtdruk
langzaam.

In

ons

land :

—

weer hcHer. wind matig.
Den Helder
W.Z W , temp. 0 gr., min temp. 0 gr,
neerslag 2 mm
VMssingen Lichtbewolkt. wind zwak.
ZZW. tem -6 gr., min temp. -6
neerslag 0.1 mm.
Nevel wind zwak, Z temp
D? Bilt
-19 gr., min temp -11 gr. neersl 1 mm
Ci'oningen
Lichtbewolkt. wind m
Z.W.. temn. -8 gr. min temp. -8 gr
neerslag 1 mm
Maastricht
M I wind zwak Z.. temp
-7 gr min temp -8 gr neerslag 4 mm
Verwachting geldig van hedenavond
tot morgenavond ongeveer 19 uur :
DE VORST HOUDT AAN.
Des nachts strenge tot matinre. overdnc
matige tot lichte vorst Nevelig tot helder of lichtbewolkt. In den och'
plaatselijk mist
Zwakke tot ma
Zuidelijke tot Zuidoostelijke wind.

.

-

.

IJSBAAN BREDERODE

stormen.

-

Piano-accordeon orkest

BLOEMENDAAL

•

.
.
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is

De depressie, die gisteren over Penetrok naar d»
marken was gelegen
Noord/cc. daarbij sterk opvullend. Over
onze omgeving. Belcie en waarschijnlijk
ook over
Noord-Oost Frankrijk
Duitschland. ontwikkelde zich een
bied van haogen luchtdruk
Een nieuwe storing nadert de kust van
Portugal en Noord Spanje Zij
zaakt daar sterke baronieterdalingen en
zware regens
Onder invloed van de thans herc_.*.ende drukverdeeling is de wind in
omgeving van West naar Zuid gedraald
en daalde de temperatuur over vrijwil
ons geheele land weer tot -5 a -10 graden tengevolge van eenige aanvoer van
koude lucht uit Frankrijk en nachtelijke
ultstralr
Het mavimum over Scandinavië en Finland is verder in beteekenis afgenomen
en vooral in het Zuiden aangetast
een minimum dat van Hongarije naar
de randstaten is getrokken. Ook
arctische maximum in Groenland nam
sterk af.
In de Middellandsehe Zee heeft zich cpn
depressie ontwikkeld van 990 mbar, die
op vele plaatsen zeer /wan' storm veroorzaakt : Stations aan de kust van
Llbye meldden gisteren zware zand-

Deze extra-uitvoering, onder leiding van

—

.

—

Thermometerstanden.

—

Hoogste

gisteren

-4 gr C. 38 gr. F.; laagste vannacht. —2 gr
C. 28 gr F Hoogste hedenmorgen om 10 u

0 gr. C. 32 gr. F.

verlof.

j

—

iVonye sland 7bU m M.>
Neiging Vooruit.

—

•

—

-

—

•

Barometerst.: Hedenmorgen 9 u. 767 m.M.
Opticien O

öiifcNS Gierstraat

27

HOOG- EN LAAG WATERSTANDEN TK

UMUIDEN.

24
25
26
27

Jan
Jan
Jan
Jan

.....

Voormiodag
Hoog Laag
2.22 10 21
309 11 08
354 1153
438
007

Namiddag
Hoog

La

14 39 22,38
15 23 23.2::
16 08
16,53

12,31

Kalender voor Donderdag.
Zonsopkomst 752 Ondergang 16 32
Maansopkomst 17.48. Ondergang 7.36.
Licht op 17.02.

IJSBAAN EINDENHOUT

heeft weer pracht ijs.
Sneeuw vrij ! —
Toegangsprijs 25 cent.

Vanuit de stad bereikbaar met Bus A Uitstappen bij de Kwakel en Elndenhou'straat
uitloopen. Nog geen 5 minuten gaans.

•

Adv.

1902)

RIJWIELSTALLING

GRATIS.

STADSSCHOUWBURG.
De agenda luidt: Vrijdag 26 Januari. Adel
In Llvrei idoor Aerdenhoutsch Tooneel-ensemblei; Zaterdag 27 Januari, Tooneelgroep

„Het Masker", ..De Schaduw"; Zondag 28
Januari, 2.30 uur, varlété-voorstelllng (door
Ensemble Willy Derby»; Zondag 28 Januari.
8 15 uur, De Ver. Schouwspelen, ..De Ro/e-krans". Maandag 29 Januari, populair abonnement, 2e serie. Het Residentie Tooneel,
."N ka'me bruiloft"; Dinsdag 30 Januari,
Abonnement Ie serie. Het Centraal Tooneel.
„De verstoorde bruidsnacht"; Woensdag 31
Januari, Oezels"hap Saalborn-Parser. „Rasmus, de wonderdokter" (voor de Nieuwe
Haarl Kunstkring).

3

WOENSDAG 24 JANUARI 1940

Werd

wielrijder aangereden
slipte

of

DRIEHUIS

IJMUIDEN Ramp

ZANDVOORT

BEMANNING

hij?

Naar den Bunten Trein.

POLITIE VRAAGT GETUIGEN VAN

ONGEVAL OP DEN RIJRSSTRAATWEG

Vereeniging

voor

Accuraat werken bij de N. S.

Vreemde-

uur ls op
raatweg, ter hoogte van perceel
285, een verkeersongeval gebeurd waarvan de
juiste toedracht nog niet bekend is
rige Van der V.
Santpoort, toen hij
in de richting
werd Ingehaald door een autobus. Volgens
.ui
den
buschauffeur
en
di bu.- een file wlelhunner stak plotseling
rijd
linkerarm uit en /wenkte gelijktijdig
dm weg over De buschauffeur die op
onverwachte manoeuvre niet verdacht was.
uit en remde
V-a:i
krscntlg waardoor hu een aanrijding met
n onvooi
n fietser wist te voorren Hu hoorde echter een klap. stopte
den wielrijder op den wer. Ügen
i De man bleek een zware hersenschudog. benevens
ding, een wond
het gelaat te hebben opr van den Ongevalte zijn verbonden is hij met een
li
uto naar hel ziekenhuis St Joannes
»cht
di Di
De noh'le verzoekt eventue
hel politiebureau in de
«an dl»
Bi -..- straat te komen om Inlichtingen te
vijf

-'

Velser A.V.R.O.-leden bezoeken Hilversom

voor

AALSMEER

Het is mogelijk, dat de wielrijder met
uilgestoken linkerarm de autobus ge-;t heeft, maar het kan ook zijn dat hij In
de sneeuw geslipt en gevallen ls.

Nieuwe industrie in Haarlem.
OPRICHTING VAN WALSREDRIJVEN.
De N.V Koper- en Messing Walsbedrljven

heeft vergunning ai
te Bloemendaal
d tot oprichting van walsbedrljven m
«reëel aan de Leidschevaart
no
14
Oost-Indiëstraat, waarbij zullen worde.i
gd 15 electromotoren met een
gezavan 147HPK
voor de
k vermogen

Uving van diverse werktuigen en 3
een gas-, een electro- en een olle6tookoven.

Haarlemmermeer
WEES EEN AUIOBOTSING.
Schlpholdijk, alhier, heeft een aann een truck met opg plaats gehaat

den

De vrachtauton vrachtauto
:rder A. F, 8.. uit Amsterdam, wilde zijn
op ■en inrit naar een boerderij draalen
hij den inrit was opgered—Q en daarna
.-uitreed, p
e?n truck mi
I
bestuurd door M. E. N.. uit Haar•rmeer. met het gevolg, dat de achterzijde
Ie vrachtauto tegen de rechterzijde van den

er botste

schade was vrij groot, doch perikken hadden niet plaats Hiergedaan. die procesal opmaakte.
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IJSCLUB „ONS GEOEGEN”
De lisclnb „Ons Oenoecen" hield T>tnsdni?Alhoewel zoon ringrilderij meestal
geschiedt voor naren wag het bestuur nu
in deze gewoonte afgeweken, er werd gereden
en heeren afzonderlijk Voor dezen
veel belangstelling niet minder
eschreven
Gewonnen werd door L Tams Ie pr ; M Smit
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waterleiding te ontdooien),,
ANTIVRIES TRANSFORMATOREN (om te voorkomen
dal Uw waterleiding bevriest).
VERDUISTERINGS TRANSFORMATOREN (om lichtuitstraling naar buiten te vermijden),
NEON TRANSFORMATOREN (voor Uw Neon verlichting).
BEI TRANSFORMATOREN (voor Uw electr belleiding).
OPJAAG TRANSFORMATOREN in verschil! uitvoeringen.
EEN PHASE en 5 PHASE TRANSFORMATOREN.
TRANSPORTABELE TRANSFORMATOREN voor verschillende overzettingen.
LUCHTGEKOELDE TRANSFORMATOREN > voor hooge
„
ampèrages
OLiEGEKOELDE
REGELTRANSFORMATOREN voor zaal en tooneel-

\

verlichting.

LOOPLAMP TRANSFORMATOREN voor garages.
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All.Vn ZIJI.STKA AT hij dr brug en
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lIOITLN UF IJ/.. DIV.-NBED
r., 1-pers., met losse matras
Br. met pnjsopg. no. D3171 Bur.
van dit Blad.

ma^a»a_B___a-s_ s g^ga

EEN STIFTJE VARKENSMEST
L. Koning,
ii, Zandvoort.

i

Te koop gevr een gemakkelijke

I

ARMSTOI i

met trijp bekleed. Br. no. D3169
Bur. van dit Blad.
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1-3 regels, bij vooruitbetaling m) cent
ledere regel meer
10 cent

Indien met vooruitbetaald :
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ledere re.el meer
1
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meer 23 et
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SLAGERS HALFWAS GEVR.
Aanmelden: Hartog, Gen Cron.
HNDB73
Jéstraat 107.

AANGEBODEN
——_———___.

TE HUUR
GEVRAAGD

.

Te huur gevraagd centrum

TE HUUR
AANGEBODEN

_,

.

NET MEISJE GEVRAAGD
van 8 30-5 u Zond. vrrj. Mevr.
Verbeek, Kerkplein 22, Bl daal.
D 3188
Op druk handelskantoor gevr.
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KOOP
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FT, D., E. bezit dlpl. 5-jar. en
ALLE SOORTEN BOOMFN
stenografie -trekt tot aanbev. te koop gevraagd. Brieven n
Tarieven no D 3193 bur v. d bl D 292. bur. van dit blad.
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Tel. 13354.
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is

MOOI HEERENRIJWTEL
met lamp en jasbe.sch en nog
2 j. gar. ƒ 15.—. DuvenvoordeD 3192
straat 19.

\nnonces betreffende Geneesmiddelen en Geneeswijzen worden in dit blad slechts opgenomen indien zij vooraf roorzien
tija van het stempel : „Geen
tiezwaar" tegen de plaatsing
afgegeven door de commissie
van Controle op de Aanprijzing
van Geneesmiddelen en Geneeswijzen. Segbroeklaan no. 23
te Den Haag.
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Bouckaerts Ziekentransport
Deskundige Ded Lage tarieven.
Best. kantoor : Rozenstraat 9,

Telefoon 14903.

INDISCHE
UITRUSTINGEN

GERZON
HERENZAAK

de

extra-omzet van de eerste
Ooi
plaats
,inden

Prachtige Grof.rlan
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ACCORDEON TE KOOP
m. k. 80 bassen. 3 rijen knopklavler. Vondelweg 268zw.

j
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Muziekinstrumenten
■
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Druiven van deKaap
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FLINKE WERKSTER GEVR.
voor het schoonmaken van kantoren. Br. D3167 Bur. v. d. Blad

Te huur mime gemeubileerde
ZIT-SLAAPKAMER
voor
1 of 2 pers,, ook gezell. Kl
NET MEISJE GEVRAAGD,
voor meisje.
zit-slaapkamertje
niet ben. 16 jaar Brieven onder
Wagenweg
92rd.,
Hrl.
D 3165,
no. D 3186 bur. van dit blad.

NIET 2-JARIGS CURSUS
Timmeren meubelmaken. metaalbewerken i vuur- en bankwerk,
en autoherstellenl, electroiechniek en
en 'met inbegrip
van decoratief schilderen en de beginselen van glas-in-loodbewerking). met het daarbij behorend vaktekenen en theoreti_c_
onderwijs
Op de werkdrgen van 22 Januari tot en met 10 Februari as des
morgens van 9 tot 11 uur en des avonds van 7 tot 8 uur (uil
zonderd Woensdag- en Zaterdagavond!, bestaat er gelegenheid
teerlingen te doen Inschrijver, in het schoolgebouw. Kleverparkweg 183
1817
Het schoolgeld varieert van ƒ 10.— tot / 100.— per Jaar, in evenredigheid met de gegoedheid der ouders. Onvermogenden kunnen geheel worden vrijgesteld
Alle gereedschappen en materialen worden door de school verstrekt, de passerdoos en de boeken welke bij het onderwijs gebruikt worden, moeten door de leerlingen worden aangeschaft
Zij kunnen deze am de schco! verkrijgen
Bij de inschrijving moet het geboortebewijs worden medegebracht
Om tot de school te worden toegelaten moet de a.s leerling op
1 April 1940 12 jaar en 8 maanden oud zijn.
Aanvang van de cursus begin April a.s.
Inlichtingen verstrekt, de directeur.

1

Meisje zoekt voor den Zondag, TE KOOP: HITS-BIOSCOOP
om de 14 dagen.
v. normaalfilm. merk Pathé
HIISHOI DEL. BEZIGHI I>l \ Prères. met 3 komische films,
of iets dergel. Brieven onder no tezamen 2000 M slechts f 40 —
Br. D3203 Bur. van dit Blad.
D 3182 bur. van dit blad.

HINKLLIII IV
NETTE JONGEN GEVRAAGD
v. loop- en winkelwerk. Aanm front minst. 6 M diepte ca. 20
IJzerhandel, Bloemen. meter. Gen huurcontract over te
'>8, Bloemendaal.
nemen. Br. no. 234 Wensing's
Adv. Bur. Tempellersstr. 32, Hrl
Terstond gevraagd nette
D 3179
SLAGERSBEDIENDE,
D3129
K. Nol, Zijlweg 102.
Gevraagd een
In banketbakkerij v. direct gevr.
ZIT-SLAAPKAMER
FLINKE 3e BEDIENDE.
voor
2 dames met pens., bulten
eoed werker. Aanm. Peters, Gen.
Haarlem.
Brieven no. D 3180 buCronjéstraat 168.
HNDB76
reau van dit blad.
FLINK DAGMEISJE GEVR.
van 9—7 uur. Hoog loon, volle
kost. Hotel Vreeburg, Kerkplein In omgev. van Haarlem, liefst
D3164 Bloemend, wordt gevr. per 1 of
no. 16, Bloemendaal.
15 Mrt. voll. pension v. 3 pers.,
GROOTE ZITKAMER
NET MEISJE GEVRAAGD
v_n 8-4 u. met middagkost, ƒ 5 en 2 slaapkam., centr. verw Br
p. w. Saenredamstr 34, na 5 u. no B 87 Boekh. Vernout, Bloemendaal.
D 3189
MEISJE
GEVRAAGD
NET
(PG I voor d. en n.. per 1 Febr
Te Bl'daal of Santpoort (bij
goed kunn. werken en koken. v.
voorkeur
omg. begin Kennemeren
loon
drag.,
zw.
g.g.v.; kat.
weg» wordt gevr. per 1 of 15
6,
mnd.
p
30
Zonnebloemlaan
f
Aerdenhout. Tel. 26521. D3177 Maart door dame. mooie
ZIT-SLAAPK. OF ZITKAMER
en
kl slaapk.. centr. verw., met
Gevra?gd In klein gezin een
voll.
pension. Br. 886 Boekh
FLINK MEISJE,
Bloemendaal.
D3190
Vernout,
de
week.
9—
van
dagen
in
V. 3
ts "-. i°°n f 3 50. SantpoorterD3173
plein 13, Haarlem,

FLINK DAGMEISJE GEVR.
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Doe gewoon! Koop gewoon!
Dan gaat het ook gewoon;
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H. K. H. PRINSES JULIANA
RIJDT SCHAATS

Bij de beschieting van een vreemd vliegtuig kwam een niet ontplofte granaat terecht op het kantoor van
de reederij Kennemerland te Katwijk. Het projectiel sloeg door het geheele gebouw, waarbij een dikke
houten balk nagenoeg gespleten werd en boorde zich diep m den keldervloer

H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses
Juliana vertoefden Dinsdag eenig.n tijd
De Prinses maakte
op de Gouwzee

—

bi] deze gelegenheid in gezelschap van
eenige holdames een tochtje op de
schaats

Traditiegetrouw is in het landelijk Arcen bij Venlo door de schutterij het jaarlijksche „Worstfeest” gehouden, waarbij aan ledera
woning van het dorp een cijns in den vorm van een metworst in ontvangst wordt genomen, om deze des avonds aan den
schuttersmaaltijd smakelijk te verorberen

Aan het Westelijk front dienen de
uitgestrekte wouden als natuurlijke
hangars voor de vele kabelballons,
welke voor de verkennings opdrachten
gebruikt worden

aan Je zond. Hel ■at Ik rien volgenhoorde, was dat jij je had mtden i
halen! Maar ria:
ifd <mi de i'
je daarna nog de brutaliteit had. om n
idervragen ever den diamant, dien
je
je zelf gestolen had' Na dat bewijs van
bedrog, verscheurde ik
tflneerd
door WILKIE COLLINS.
brief. Maar zelfs toen, geïrriteerd als ik was
het Ingestelde onderzoek, wilde ik |e
Nederlandsche bewerking van
en maakte
niet geheel en al veroordeelen
mijzelf wijs. dat hoewel je die minderwaar
A.A. HUMME Jr.
geheele huisgezin
rover hel
dige
tegenover mij toch we
je
had,
gespeeld
37
andere houding zou aannemen. Herinner |ij
Ik nam mijn hord en wilde, zonder een ie nog wat ik je dien morgen op het. terras
Woord te zeggen, het vertrek verlaten. Ik zei, nadat ik mij er eindelijk toe had gehad de deurknop reeds in de hand, toen zij, bracht je aan te spreken?"
:nij bij den arm greep
Ik had haar kunnen /eggen, dat Ik mij
en naar de plaats wees, die ik juist verlaten ierier woord herinnerde, maar oordeelde dat
had.
dit hier riet ter zake deed.
„Als ie toen ronduit gesproken had.
„Neen!" zei zij. „Nog niet!
Het schijnt,
ik. ..zou je meteen gerechtRachel"."antwoordde
l
Ik mijn gedrag Jegens Jou moet
n hehhen, dat je mij onschuldig vervaardigen. Je blijft hier en zult mij aanhooren, tenzij jij Je nog meer wilt verlagen, dacht."
~Als Ik in het bijzijn van anderen gete met geweld een uitgang te vernchaf: sproken had." wierp zij verontwaardigd teHet deed mij onuitsprekelijk leed, haar gen, ..zou Je voor altijd je reputatie hebben
zoo te zien. Ik kon slechts knikken en liep verloren, en als ik onder vier oogen met 'e
terug naar den stoel, waarvan ik was opgegesproken had, zou je alles hebben ontkend,
je nu ook doet. Denk je, dat ik ie
tot,
zooals
gekalmeerd
wat.
staan. Zij wachtte
zij
w-as en sprak toen, zonder mij aan te zien geloofd zou hebben? Na wat ik je met eigen
en met haar handen In haar schoot gevou oogen heb zien doen. SOU ik je tot lederen
leugen !n staat achter. Ik zeg je nogmaals.
„Ik wilde geen ruchtbaarheid geven aan ik verafschuwde de gedachte, je te hooren
hetgeen ik gezien had
:r na je te hebben den stelen .Ie doet
- wat ik eigenlijk
had moeien doen. Ik hield zooveel van je. alsof dit een misverstand Is geweest, dat
dat ik ben d was alles te gelooven. liever met een paar woorden uit den weg geruimd
dan te moeten toegeven, dat Je een dief was. kan worden. Nu, er ls geen misver
Ik heb er lang over nagedacht en schreef meer, tenminste niet wat mij betreft' Ik
niet, dat je het
geloof ie niet' Ik
je toen een brief."
hebt, evenmin, dat
nachthemd
gevonden
ontvanspen."
heb
dien
brief
nooit
~Ik
Hosanna Spearman jou een brief heeft ge„Dat weet ik. Ik heb hem verscheurd."
schreven Je bent een dief! Ik hen er van
„Waarom?" vroeg Ik.
„Daar had ik een goede reden voor
Ik overtuigd, dat jij den diamant In Londen
Ysuch.uid. ham liever, dan dat Ut b-m hebt belsend en den volgenden dag met den

De Maansteen

:

—

—

Met man en macht was de Amsterdamsche

Reinigingsdienst Dinsdag in actie, om de
hoofdstad weer begaanbaar te maken

Gemeentelijke

leger

FEUILLETON.

-

Sneeuwruimen

Sprongsgewijze rukken reserves over de ijsvlakte voorwaarts
tijdens de jongste oefeningen van het Nederlandsche Veld-

Bij de vrijwilligers, die in het Finsche leger hebben
De inwendige mensch wordt
dienst genomen.
versterkt, alvorens den strijd tegen den vijand te
vervolgen

nd vluchtte. Dank zij
kon Je de verdenking op een
onschuldig man werpen en na al die
nog hier komen om mi.:
te
verwijten, dat Ik Je onrecht heb aangebult naar het
mijn zwijgen,

•
daa:

Als ik een oogenblik gebleven was. zou ik
ongetwijfeld iets gezegd hebben, waarover
ik later spijt zou hebben gehad Ik stond op
en ojiende de deur. toen zij mij voor de
tweede maal tegenhield.
„Laat mij gaan, Rachel," zei ik. „Het is
ons beirit-n beter, als ik nu ga. Toch
zal je nog de overtuiging krijgen, dat je mll
en anders zul
verkeerd hebt beoordeeld
je mij nooit terugzien."
terug
Zij deed geen jiogmg om mij
te
houden, riorh volgde mij door het aangrenzende vertrek, met een laatste woord tot
afscheid.
„Franklin." zei zij. „Ik vergeef Je. O,
rviin, Franklin, wij zullen elkaar nooit
terugzien Zeg dat Je mij vergeeft!"
Ik keerde mij om, zoodat zij kon zien. dat
ik niet meer tot sjireken in staat was. Ik
wuifde haar een laatsten groei toe. waarbij
ik slechts vaag haar gestalte zag door de
tranen, die ik niet langer kon terughouden.

—

HOOPDSTUK VIII
I„aat In den avond werd ik verrast door
mijnheer Bruff, die mij op mijn kamers
kwam opzoeken,
F.r was In het optreden van den advocaat
een duidelijke verandering merkbaar. Hij
had zijn gewone opgewektheid en zelfverzekerdheid verloren en drukte mij zwijgend
de hand.
„Is u op weg naar Hampstead?" vroeg, ik
om iets te zengen.
„Daar kom ik Juist vandaan." antwoordde hij „Ik weet, mijnheer Franklin. dat n
eindelijk de geheek waarheid kent, maar
ais ik geweten had, tot welken prijs, zou ik

•

passeeren

Een mitrailleur heeft den vijand op den korrel bij de oefeningen,
welke het veldleger dezer dagen hield

u liever in het duister hebben gelaten.
„Heeft o Rachel gesproken?"
„Ik heb haar int net thuis gebracht, want
n laten gaan Ik kan
ik kop. 1;.
aangezien
U niet verantwoordelijk stellen
u haar in mijn huis en met mijn goedkeu
ring heb gesproken
voor den schok, dien
dit onderhoud haar heeft gegeven. Ik kan er
alleen voor waken da er geen herhaling
Kan Ik >" op vertrouwen, dat u
■ vindt
zonder mijn toestemming geen poging zult
doen, haar te spreke)
..Na hetgeen wij belden hebben moeten
doorstaan, kan ik u die verzekering geven'"
rheer Bruff sr!;een opgehirht door
deze belofte en schoof zijn stoel dichter bij.
r'" zei hij, „Nu moet ik eens
..Af
me' u over uw plannen voor de
toekomst
iv maar trachten, het
en Wij moei
verleden te vergeten en onzen blik op de
toekomst richl
.t' vergeet blijkbaar." wierp ik tegen, „dat
wat mij betreft alles berust op het verleden".
„/.egt u eens." vervolgde mijnheer Bruff.
..ts de Maansteer, de oorzaak van dezen ongelukkigen toestand of niet?"
...Ia zeker, natuurlijk."
„Wel, wij g'
dat de Maansteen
naar Londen Is gebracht en bij mijnheer
Luker werd beleend en wij weten, dat u niet
de jiersoon bent, die dit heeft gedßan."

-

Een warm bord soep is een tractatie
voor de Duitsche soldaten, die op
doorreis een der stations van Berlijn

heer Luker den Maansteen overhandigt."
„Ik kar
iers zeggen," beaamde Ik,
..dan dal uw zienswijze zeer origineel ls en
UW plan biedt ontegenzeggelijk mogelijkheden, maar
Maar u gaat er niet mee aceoord?"
n bezwaar ls, dat wij genoodzaakt zijn
een afwachtende houding aan te nemen."
„Nu Ja. dat duurt nog hoogstens veertien
dagen Dat is toch niet zoo lang."
..In mijn tegenwoordige positie blijkt mij
••n menschenleeftljd. Ik kan dezen toestand niet verdragen, als ik niet daadwerkelijk iets knn doen om mijn reputatie
te
redri'
..Dat begrijp Ik Heeft u dan een plan?"
..Ik wilde rechercheur Cnff's hulp Inroepen "
„Die heeft zijn ontslag genomen, dus op
hem hoef u tüet te rekenen"
„Ik kan het allicht probeeren. De weet

waar lui woo

„Doe' u dat," sel mijnheer Bruff. na een
oogenblik van nadenken „De raak heeft
eigenaardige wending genomen, sedert hij zich er mede bezig hield, dat het
best mogelijk ls, dat hij zich er opnieuw
voor interesseert Laat mil dan het resultaat weten Maar", zei hij, opstaande, „als
U In dien tusschentijd niets bereikt heeft,
zal ik tegen hel einde van deze maand mijn
ten uitvoer brengen."
plan
..Nu?"
„Best," antwoordde ik, „tenzij Ik u ontsla
„Waar denkt u dat de Maansteen zich nu
van de noodzaak, verdere stappen tn die
bevindt?"
richting te doeti "
„In deposito bij mUnheer I.uker'i bank."
„Zegt D maar aan brigadier Ouff," est
„Precies Wij zijn nu In de maand Juni
zeg,
Tegen het eind van de maand ider. datum mijnheer Bruff glimlachend, „dat Ik
dat de oplossing van het raadsel afhangt
weet ik niet precies', zal het een jaar geilden zijn. dat de Maansteen werd beleend van het vinden van den persoon, die den
diamant heeft beleend En laat mij dan hooEr is een kans, dut de persoon, die hem beleend heeft, na verloop van dien termijn ren, wat z.ijn opinie ls."
den steen wil Inlossen, In dat geval zal mijn(Wordt vsrvol»<lK_
heer Luker den steen bil de bank moeten
opvragen, en ik »tel voor. lemand op den
uiUüjk U zetten, om te zien, a_a wUa S-ljn-
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BOMMENWERPER
VERONGELUKT.
Vier van de zes
inzittenden omgekomen

Krachtige druk der Russen
bij het Ladogameer

Een tweemotorlge bommenwerper van het
Amerikaansche leger is verongelukt Het toestel was boven Boxsprtne. op 3 km ten
Noordoosten van Riverside. in brand geraakt
leger
Vier van de zes personen die zich aan boord
bevonden, werden gedood Het vliegtuig had
deelgenomen aan de manoeuvres bij Monteny Het ongeluk heeft zich tijdens een
hevig onweer voorgedaan, welke het vil
verkeer in Zuid-Californië heeft ontwricht
ren de vliegen 38 legervliegtuigen, d
nog weinig practlsche resultaten heeft opvlogen
velden
van
Hamilton
en
Marchfield
geleverd", schrijft de öijzondere correspondent van de „Mesaagero' te Helsinki „Het heeft genoopt bij Bakersfield te dalen Het
is duidelijk, dat leeningen en ambulances verongelukte vliegtuig behoorde tot deze
Finland niet in staat zullen stellen, het groep
Twee luitenants, een sergeant en een soltegen den formidebaien overweldiger uit te
werden gedood De beide andere ir
daat
houden. Wij loopen nu naar het einde van
de tweede oorlogsmaand In Finland, maar tenden, een sergant en een soldaat konden
zelfs niet de meer rechtstreeksbetrokken zich met hun valscherm redden. Zij zijn onlanden als Zweden en Noorwegen zijn ertoe gedeerd gebleven.
gekomen positieve pogingen te doen Weliswaar verschaffen Zweden en Noorwegen
aan Finland levensmiddelen en ander mateHertzog
met
riaal, verstrekken zij het financieelen steun
en hebben zij eenige duizenden vrijwilligers
naar Finland laten vertrekken, maar dat
alles is niet voldoende De Finsche leiders
SCHERPE CRITIEK VAN SMUTS.
zijn van meening, dat vooral de Scandinavische landen, indien men het Finsche volk
In het parlement van Zuid-Afrika ls giswil redden zonder tijd te verliezen, zich veel
grootere inspanningen moeten getroosten teren de motie van Hertzog, waarin hij
De Russische overval op Finland betreft dat het tijd is, dat de oorlog met Duitschwordt beëindigd en dat vrede wordt
rechtstreeks geheel Scandinavië, want de land
behandeld Hertzog zeide, dat hij
gesloten,
ambities van Moskou blijven niet tot Finhet
als
een
groot plichtsverzuim zou beland beperkt.
schouwen, wanneer hij van deze gelegenheid
GIET UIT BRITSCH INDIE
geen gebruik zou maken om te waarschuwen
jute- en opnieuw erop aan te dringen, dat vrede
De bond
van Britsc.h-Inriisehe
wordt gesloten, omdat een einde moet kode Finsche r
weverijen heeft b»
ring een millioen zandzakken ten geschenke men aan dezen onteerenden staat van internationale krankzinnigheid.
te geven.
Minister-oresident Smuts zeide, dat de
LERRUNONTVANGT
DEN FINSCHEN GEZANT. rede van Hertzog een van de meest verbazingwekkende was, welke hij ooit heeft geDe president der Fransche republiek heeft hoord Nu Zuid-Afrika in oorlog is heeft de
middag den Flnschen gezant te Parijs leider van de oppositie en vroegere minister-president geen woord tot steun van het
ontvangen
eiuen land doch steunt hij de zaak van den
viiand Dit is iets, wat nog nooit is trebeurd.
uts voegde hieraan toe dat de rede van
bomaanslagen Hertzog
wpl
een hoofdstuk uit „Mem
leek.
Kampf"
te
Smu's verklaarde, dat een afzonderlijke
vrede tusschen 7uid-Afrika en Duitschland
TWEE LEDEN TER DOOD VEROORDEELD uitgesloten ls Hij diende een amendement
in. waarin gezegd wordt, dat de Zuid-Afrika
ansche natie, hoewel zij den vrede wil en
Het Hof van Beroep voor Strafzaken te
nscht, bij te dragen tot herstel van den
Londen, heeft het beroep afgewezen van
ie zonder haar eer te verliezen en haar
twee leden van het lersche Republikeinsche levenshein
neen op te offeren, de resolutie
r die ter dood zijn veroordeeld wegens van 4 Sentember
J.L. waarbij de betrekk'nphchtigheid aan den op 25 Augustus te een met Duitschland
werden verbroken, beCcventry gepleegden bomaanslag, waarbij
'gt.
verscheidene personen werden gedood en
velen gewond Het is gebleken dat het
slechts aan de waakzaamheid der politie is
graan naar
te schrijven, dat zich dien dag
tezelfdertijd als de ontploffing te Coventry — te
Londen geen ontploffingen hebben voorgedaan.
REGEERLNG VERBIEDT DEN UITVOER.
Er waren drie ontploffingen te Londen
beraamd
or rie Bank van Engeland.
regeering heeft vort
een tweede voor de West minster Abdij en
De
an
naar
Rusland
uil
een derde zoo dicht m
.bij Sco
Yard. Aangezien het op alle drie plaatsen Rusland zal dus niets geleverd kri]
recente
aanknopen van ongeveer
in Augustus des middags druk is, zou de
1.250
000
bushels
Canadeeseh graan
schade en het verlies aan menschenievens
Bij een order in council heeft de regeering
groot zijn geweest.
gisteravond maatrecelen ingevoerd met beRechercheurs hadden evenwel den ochtend van den dag. waarop de ontploffingen trekking rot den export van goederen naar
zouden gebeuren, verscheidene mannen ge- landen, die grenzen aan het vijandelijke
land.
arresteerd en op dezen tijdbommen aangeVoor dergelijke exnorten rullen licenties
troffen Deze lieden ondergaan nu 'n tuchtnoodig zijn De Canadeesche regeering krijgt
huisstraf van 20 jaren.
verscheDtr:
daardoor de bevoegdheid
naar Rusland aan te houden De regeering
he°ft een verklaring afgelegd over de
schepen op mijnen
verkoopen. waarin gezegd werd, dat niets
er op wees. dat het graan werkelijk naar
geioopen en gezonken.
Rusland zou gaan ZoooTa echter vernomen
werd. dat er een derzeülke mogelijkhe'd
EEN NOORSCH EN EEN ENGELSCH.
bestond, werd snel en doeltreffend opgetreden.
Het Noorsche stoomschip Pluto (1598 ton'
uit Haugesund en het Britsche stoomschip
Balt Anglia U523 ton) uit Londen, zrjn gisteren aan de Noordwestkust van Engeland
gezonken, nadat deze schepen op mijnen bijeen.
waren geioopen
PADEREWSKI PRESIDENT.
Er zijn geen menschenlevens verloren gegaan De 22 leden der bemanning van de
Fluto en de 27 van de Balt Anglia zijn In de
Gisteren ls In de Poolsche ambassade te
booten gegnan en veilig aangekomen In een Parijs de eerste vergadering gehouden
visschersdorp.
den Poolschen nationalen raad. Deze beDe bemanningen van visscherssehepen staat uit vooraanstaande personen van alle
hebben gezien, dat de beide schepen In de politieke schakeeringen en zal dienen als
lucht vlogen Zij slaagden er In alle red- raadgevend lichaam voor den president der
dingsbooten op sleeptouw te nemen en naar republiek en de regeering De raad vormt
de haven over te brengen
een soort parlement en zal functioneeren,
De kapitein van de Balt Anglia zeide, dat zoolang de buitengewone omstandigheden
hij de Pluto volgde, toen er zich aan brord het niet mogelijk maken op normale wijze
een ontploffing een volksvertegenwoordiging bijeen te roevan de Pluto plotseling
voordeed, waardoor dit schip begon over te pen.
hellen HIJ gaf orders de Pluto hulp te verDe vergadering werd bijgewoond door den
leenen. maar toen hij zag dat de visschers- president van de Poolsche republiek, Racsehepen de bemanning van de Pluto opnaziewicz. minister-president generaal Sikorski
men, besloot hij verder te gaan Kort daarop en talrijke andere vooraanstaande personen.
is zijn eigen schip op een mijn geioopen.
Tot president werd Paderewski gekozen.

Bij een doorbraak zou het roode

achter de
Mannerheimlinie kunnen komen.

Alle aanvallen tot dusverre
afgeslagen.
De Russen zetten grooten ruk achter
hun nieuwen aanval op het 80 km lange
front ten Noordoosten van het Ladogameer tot aan de grens. Deze sector dre'.jt
van vitaal belang te worden. Wanneer
het roode leger er hier in zou slagen door
te breken, hetgeen zeer onwaarschijnlijk
lijkt, op dit oogenblik, zou het in staal
zijn om het Ladogameer te trekken en de
Mannerheimlinie in üen rug aan te vallen. De laatste officieeir berichten echter
melden, dat de Finnen alle aanvallen
hebben gehroken en den Russischen
troepen zware verliezen hebben toegebracht.
De Russen vallen en masse aan na een
zware artülenevoorbereiding en hun troe-

pen rukken op achter een gordijn van granaatvuur. De Finnen wachten echter een
gunstig oogenblik af om een vernielend vuur
te openen op de aaneengesloten roode gelederen, waarna een krachtige tegenaanval
de gedecimeerde Russen terugdrijft naar hun
oorspronkelijke stellingen, zoo niet verder
terug.

HET FINSCHE LEGERBERICHT.
Het Finsche legerbericht van gisteren
luidt: Op de landengte van Karelie op sommige punten artillerie bedrijvigheid Tusschen Summa en Nuolaajaervi hebben de
Finsche troepen een Russische verkenningsafdeeling teruggedreven. De Finsche troepen hebben gisteren vier tanks vernicid
Ten N.O. van het Ladogameer hebben de
Finnen met succes alle aanvallen van den
vijand afgeslagen en hem zware verliezen
toegebracht. Zij ontnamen den Russen enkele steunpunten en vernielden verscheidene tanks. De roode troepen hebben in de gevechten am Kallaanjoki in twee dagen tyds
meer dan duizend man verloren Te Aittojoko en in de richting van Ilomantsi krachtige activiteit der artillerie Te Aaittojoki
viel de vijand op verscheidene punten aan,
doch zijn aanvallen werden afges
Niets nieuws in de overige sectoren.
Gisteren zijn Ivalo en Lapland en Sortavala ten Noorden van het Ladogameer door
de Russische luchtmacht
e andere plaatsen werden
;ena tot dusver ontv
Inlichtingen werden twee burgers ernstig
gewond. In de operatiezöne, voornamelijk op
de landengte van Karelie, activiteit van
vijandelijke Jachtvliegtuigen Ten Noorden
van het Ladogameer activiteit van SovjetRusslsche bombardementsvliegtuigen.
hebben
De Finsche luchtstrijdkrachten
verkennings- en bew-akingsvluchten uitgevoerd en foto's genomen, die van nut waren
bij het richten van het geschutvuur Volgens
ontvangen inlichtingen werden zes Russische vliegtuigen neergehaald
Het waarschijnlijk verlies wordt gemeld van drie
andere Russische toestellen, zonder dat dit
tot dusver kon worden bevestigd.

PAMFLETTEN TE LENINGRAD
Het Finsche blad „Usl Suomi" verneemt
uit Tallin, dat in den nacht van 21 Januari,
de herdenking van den verjaardag van
Lenln, te Leningrad pamfletten zijn verspreid, waarin stond, dat een einde moest
komen aan den oorlog De pamfletten sloten
met de woorden „leve het pacifisme van
Lenln".
De Gpoe heeft een onderzoek Ingesteld en
talrijke verdachten gearresteerd.
Verder wordt uit Tallin gemeld, dat lederen dag treinen met landbouwproducten uit
Estland en Litauen naar Leningrad vertrekken, dit was reeds het geval voor het uitbreken van de vijandelijkheden in Finland
doch nadien is deze uitvoer nog toegenomen. Eerst waren deze landbouwproducten
bestemd voor de bevolking van Leningrad,
doch thans gaan zij naar het roode leger In
Finland.
DE MESSAGERO
OVER DE HULPVERLEENING.

..■rkend moet worden, dat de solidariteit
der wereld voor de Finsche zaak tot dusver

De verliezen ter zee.

wil vrede
Duitschland.

_

I.R.A. had drie
Londen beraamd.

:

—

Geen

Rusland.

Twee

Poolssche nationale raad

PRINS

SAONJI ERNSTIG ONGESTELD
Uit Tokio wordt gemeld, dat prins KinDE VORIGE WEEK WERDEN 4 BRITSCHE
mochl
Saonjl. de laatste genro, die steeds
EN 11 NEUTRALE SCHEPEN TOT
wordt over ernstige politieke
geraadpleegd
ZINKEN GEBRACHT.
besluiten, ernstig ongesteld ls. Zijn toestand
baart zorg.
Te Londen ls medegedeeld, dat In de week
eindigende op 21 Januari vier Britsche schepen (met een totale tonnage van 23 843' en DE HANDELSBETREKKINGEN TUSSCHEN
JAPAN EN DE VER. STATEN.
11 neutrale schepen 135.245 ton) als gevolg
van de actie van den vijand tot zinken zijn
De plaatsvervangende
staats-secretaris
gebracht.
den Japanschen ambassadeur te
Berle,
heeft
Tot 17 Januari hebben In Britsche con- Washington .Horinoetsjl, medegedeeld, dat
vooien 6.872 Britsche. geallieerde en neutraverloop van de handelsbetrekkingen
le schepen gevaren Daarvan zijn slechts het
de Vereenigde Staten en Japan
tusschen
14 schepen verloren gegaan
tegenwoordige handelsverdrag
nadat
het
In de week eind:gende op 21 Januari Vrijdag zal zijn afgeloopen zal afhangen
heeft Duitschland drie koopvaardijschepen van de Japansche houding ten opzichte van
verloren, n.l de Albert Janus (1.598 ton» de rechten der Amerikanen
in China.
die door een Franseh oorlogsschip op 15
was
en
opgevangen
Januari bij Finisterre
door de eigen bemanning tot zlnkpn was geMAISKY NIET NAAR MOSKOU.
bracht, de August Thyssen (2342 ton» wplk
De diplomatieke redacteur van Reuter
schip ter hoogte van Stockholm op een
en
Sovjet-Russische
In offlcieele
mijn
is
en
verneemt
geioopen
gezonken
Zweedsche
de Phaedra (619 ton), welk schip door een kringen te Londen, dat het bericht, volgons
Bntsch oorlogsschip Is buitgemaakt en In hetwelk Malskv, de Sovjet ambassadeur te
een haven aan de Zuidoostkust van Enge Londen, naar Moskou zou vertrekken, niet
land is binnengebracht.
juist ls.

Petroleumoorlog in Roemenië
haar verplichtingen niet zou nakomen. Er ls
maar een miuaei: de productie der petroleum,
oi althans ac verkoop, onver siaalstoez,
te stellen, zoodat niet meer aoor particuliere
ondernemingen de petroleum eiuus kan ft
jüen verkocht, aie de regeering voor haai
'plichte leveranties noódig heeft. Thans
neraal voor
daartoe een comm:
ide peis
aangesteld
petroleum industrie
bevoegdbekend»,
zeer
groote
niet
met
nog
is
zal o.a de maatschappijen kunnen
heid
Hij
Roemenië's koninklijke dictator heeft een dwingen te exporteeren waar de regee:
een bewijs dit noodig acht en heeft zelfs de bevoegd!,
petroleum-dictator aangesteld
van den neutraliteitswil van dit van alle zrj- sancties te treffen, bij onwilligheid kun:
aen bedreigde land en een merkwaaraig de maatschappijen onder toezicht ges:
s\ mpioom van den economischen oorlog, die
i worden van een regeeiings-commissaris
ook op den Balkan wordt gevoerd
Van de zijde der petroleum-maatschappijcn
Het is bekend, dat de Balkan en met name is hiertegen sterk verzet gerezen, het pijnRoemenie. Duitschland. voornaamste eco- lijke geval zou zich nu immers kui nen v<
nomische bolwerk ls -- het is het glacis voor 'doen, dat een maatschappij die met Engel
de Duitsche vesting Dank zij de levensmid- kapitaal werkt, haar producten aan Duitser,
ffenlevera
>an oen land zal moeten leveren Var. Engeische
delen- en
t
Balkan vooral, is de economisch positie van wordt nu gedreigd, dat men als tegenmaatDuitschland st.-ker dan in 1914 en is de regel, de normale petroleum:- mkoop zal stopBritsche blokkade n;
nger in
.ll. waardoor Ro
* ld minder
effectief Vandaar ook het groote belang, dat staat zou rijn de benoodigde grondstof!
Duitschland heeft bij rust op den Balkan, ivoor de Roemeensche
béwapenin ■•■■daarin bijgestaan door den spilgenoot lts
industrie te koopen. Of Er
'particuliere
Het Duitsche
I > daarbij aller»
dezen maatregel echter inderdaad
economisch,
Italiaansche
allereerst land
het
valt te betwijfelen, want dit wapen
toepassen
politiek Evenzoo hebben de pogingen der is een tweesnijdend zwaard; immers dan zal
geallieerden, om iets van hun invlo»ed op den Duitsrhland in Roemenie net zooveel petn
Balkan te behouden, zoowel een politiek, als leum kunnen koopen als het zelf wil en heeft
een economisch doel
Ide Engeische interventie juist niet dat bereikt
De verscherpte economische oorlogvoering, wat zij bereiken moest. Ook zou zulk een
door Engeland Ingezet, beperkt zach, naar maatregel Roemenië economisch geheel
men weet. niet mcci tot een blokkade alleen, i Duitsche armen drijven (ook Duitschland
maar tracht tevens overal waar Duitschland kan Roemenië wel helpen aan bewapening
koopt of verkoopt, eveneens ter markt te en industrie-producten), hetgeen men te
of lager prijzen Londen toch wel voor alles zal willen vervhijnen en mei
den Duitschen handel onmogelijk t_- maken. mijden.
Op de Duitsche grondstof f enmarkt en tracht
Van Duitsche zijde zal verder alles geda
Engeland door hoog e prijzen te bieden, de worden,
om de Roemeensche regeering te
grondstoffen onder Duitschland. neus weg dwingen haar aangegane verplichtingen na
te koopen, ook al heeft het er zelf feitelijk te komen; dat dr CÏodius, de Duitsche onde:icht dit te doen, door handelaar, naar Roemenië teruggekeerd is,
geen behoefte aa
hoogere prijzen te bieden Op de Duitsche
een duidelijke aanwijzing.
exportmarkten wil het do ir onder de markt- lis De strijd is thans op zijn hoogst
binnen
<rde te verkoopen (dumping» Duitschtijd zal de beslissing moeten
zeer
korten
land eveneens uitschakelen Of deze politiek vallen, daar de petroleummaatschappijen
lang kan worden voortgezet, willen svrj hier
vrijwel hun geheelen voorraad aan Londen
niet bespreken
hoofdzaak is. dat Fngeland verkocht hebben en nu dus de productie gethans tracht de Roemeensche petroleum
bruikt zal moeten worden voor de maande
een levensbehoefte voor de Duits he oorlog- lijksche leveranties aan Duitschland.
voering
aan levering aan Duitschland te
onttrekken.
De Interessante petroleum-oorlog is slee!
een fase uit den hardnekkigen diplomatie
Contractueel ls vastgelegd, dat de Roe- economischen strijd welken Engeland (ei'
meensche regeering maandelijks 130000 ton met behulp van Turkije
voert tegen
Duitschland aal ver- den Duitschen en Italiaanschen invloed:
pctroleumprochr
strekken, benevens n
:<tra-hoeveelheid binnenkort plaatsvindende vergadering
van in totaal 200 0~0 ton, die in quantiteiten den Raad der Balkan-entente zal daan
van ongeveer 60 000 ton per maand geleverd ook de sporen dragen Van Duitsche zijd'
moet worden
blijkbaar een nieuwe stap gedaan, door
De levering van deze niet geringe hoeveel- ibezetting van een deel van Gallcië. dat dan
heid is nu in het gedrang gekomen, doordat
Rusland zou z
in Mochten
Fingeland van de petroleummaatschappijen door
hardnekkig aanhoudende gerucht
deze
!
»di" voor het grootste deel on-ler
'juist zrjn. dan zou dit én voor Duitschland én
ani niet minier dan
of Franseh'
voor Roemenië, èn voor den Balkan als ge400000 ton petroleum opgekocht De Roe- heel, van zeer groote beteekenis zijn Wij
meensche r»
U in een moeilijk komen daarop nog nader terug
renaamheden
pnrket; nl»
(Nadruk verboden!.
van Duitschen kant zijn te vreezen, als zij 1
De verscherpte economische oorlog,
door Londen ingezet, heeft een feilen
petroleum
strijd om de Roemeensche
tengevolge gehad, die thans op zyn
hoogtepunt is en de Roemeensche regeering in een moeilijke positie brengt.
Het schijnt echter, dat de Britsche actie
hier te laat is gekomen.
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trokken D-treln bleef ongeveer 60 km voor
ïlweissenburg steken en sneeuwde Sp
daarop geheel in Hulpploegen zijn nog
stopgezet?
steeds bezig om den trein uit te graven.
Volgens een bericht tn de „Baster NachIn Venetië en Isme heeft het weer
richten" zijn alle verloven in het Duitarhe
gesneeuwd, tengevol.e waarvan in de
beverlichting
hevig
teneinde
te
stopgezet,
er
'en Triest. Dndine, Pola en Fiume b<
ien aan het spoorwegverkeer en te beatverkeer werd stilgelegd Te Venetië la
zuinigen op steenkool.
San Marco-plem volledig onder water
t door een in dezen tijd van het Jaar
voorkomenden
stormvloed
H> I
ien
over
C.anale
Grrr
het
scheepvaartverkeer
Siegfriedst wegens het hooge water stopgezet
meldt,
worden.
Havas
dat Ingenieur Todt, de bouwer van de Siegfriedlinie te Lwow is aangedie erin geslaagd z!'
Ruim 7CO
komen en vergezeld van een aantal Duitsche uit Duitschland. Tsj°cho Slowakije en Po
deskundigen en Ingenieurs naar Moskou ts te ontkomen, zijn in Haifa aan land gegaan.
vertrokken.
Aangezien zij niet voorzien waren van Imratiecertificaten werden zij gearresteerd
HERTOG VAN WINDSOR BIJ GENERAAL en naar een kampement gebracht.
IRONSIDE.
Generaal majoor hertog van Windsor, verbindingsofficier bij het Fransche leger, heeft
gistermiddag te Londen een bezoek gebracht
aan het ministerie van oorlog. Hij heeft een
onderhoud gehad met den chef van den
ger.eralen staf van het Britsche rijk, generaal Ironside.
mr.
v. Beresteyn

Duitsche militaire verloven

—

Bouwer

linie

van

de

naar

Moskou.

—

KUNST EN LETTEREN

Jhr.

KORTE BERICHTEN

dr. E. A.

gehuldigd.

MUSEUMPENNING IN GOUD ALS

EEREBLIJK.
aankomst te Sjanghai van het
Japansche vrachtschip „Moerotsjime Maroe"
zijn vier Duitsche verstekelingen van boord
Dinsdagmiddag heeft de secretaris-genegehaald Vijftien andere verstekelingen had
van hi
van Onderwijs,
raal
men reeds ontdekt voordat het schip uit Kunsten en Wetenschappen
van
Sabang vertrok.
den chef der afdeeling K
tenl
.an Jhr Mr.
Gisteren heeft een brand gewoed tn sjchappni. zich naar de w
Den Haag begehet historische kasteel Chilli Gham Castie Dr E A van Bi
ven
voor
een
eenvoudige
piecntignei_.
Northumherland.
De
geheele
Noordelijke
In
vleugel van het uit den tijd der Platagenets
Prof. van Poelje bracht In herinnering het
kasteel alsmede een deel van den vele. dat Jhr van Beresteyn ten behoeve van
Japansch schip dateerende
Rijksverzamelingen op het gebied van kunst
aangehouden. gevel werden verwoest.
Onder voorzitterschap van Mussohni en wetenschap heeft verricht. Het belangER WAREN GEEN DUITSCHERS AAN
heeft de Italiaansche ministerraad een reeks rijkste was wel de schenking van al zijn maBOORD.
militaire maatregelen besproken Van be- teriaal voor de portretkunst en fotografie
teekenis is een wetsontwerp inzake de op- van Nederland, bestaande uit vele duizendrn
leiding van Jongere reserveofficieren Zvj photo's en fiches, alsmede kostbare boeken
Een Brltsch oorlogsschip heeft, het Japansche schip „Tatatoe Maroe" tusschen de kust zullen telkens voor langeren tijd voor her- ten behoeve van het Rijksbureau voor
ische Docuhalingsoefeningen onder de wapenen moe- Kunsthistorische en Ik
van Cahrornië en Honoloeloe aangehouden
De Britten hadden het blijkbaar gemunt op ten komen, teneinde met de technische mentatie te 's-Gravenhage.
Als onbezoldigd „beheerder" van de Iconovijf Duitschers, die zich naar meld werd. aan vernieuwingen op de hoogte te komen.
grafische
afdeeling van dit bureau heeft hU
zouden
bevinden
Ook
boord van de Tatoeta
Gisteren ls in Luxemburg tn allen zlcb sindsdien met groot enthousiasme
aan
de
rie reederlj van de Ta'
eenvoud, de 45ste verjaardag van groot- den bloei hiervan gewijd en o.m met partiheeft bevestigd, dat 't schip door een Bril
hertogin Charlotte van Luxemburg gevierd culiere middelen den groei der verzamelinoorlogsschip was gepraald. Het schip had
In de kathedraal werd een Te Deum gezonevenwel de reis mogen voortzetten zonder gen De dienst werd bijgewoond door het gen sterk weten 'e st)muleeren.
Onlangs nog schonk hij zijn zeer uitgete zijn doorzocht.
geheele diplomatieke corps
breide bibliotheek op staatsrechtelijk gebied,
Aan boord van de Tatoeta bevinden
Na de plechtigheid hield de bevolking welkf o.m zeer volledige reeksen kostbare
zich veel passagiers Oorspronkelijk hadden _en hulde-betooglng voor het palels.
publk:aties bevat, aan de Slaat ten behc
ook eenige Duitschers de reis zullen meemaken, doch op het laatste oogenblik had
In geheel Hongarije heeft het de af- van het Algemeen Rijksarchief, nadat tevoopen 24 uur zoo hevig gesneeuwd als in den de Koninklijke Bibliotheek een keuze
het Duitsche consulaat te San Franclsco
afgezegd.
tientallen |ar°n niet is voorgekomen Vooral daaruit had mogen doen.
Zooals men weet, heeft Japan juist dezer te Boedapest ontstonden ernstige verkeersDe Koningin heeft jhr Van Beresteyn als
clagen scherp geprotesteerd tegen het aanmoeilijkheden
Niet slechts
vele kleine blijk van haar waardeering voor deze verplaatsjes, doch ook groote provincie-steden diensten den museumpenning in goud toehouden van de Asnmo Maroe" door de Envan
boord haal- waren volledig van de buitenwereld afge- gekend De heer Van Poelje reikte dit eere<zelschen, die 21 Duitschers
sloten De uit Boedapest naar Rome ver- blljk uit.
den.

Weer

een
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BINNENLAND
Vergadering van de N. S. B.
te Zeist.

EEN LUCHTGEVECHT IN

IN GEBOUW WAARIN MILITAIRE
COMMANDOPOST WAS.

KLEIN
FORMAAT
BOVEN
DEN
HAAG.

De vele duizenden, die Maandag met gespannen aandacht de bewegingen van twee
■o te h
Den H
romen, zullen zich voor het
hebben
n.ferendeel niet bewust zijn geweest een
luchtgevecht in optima forma, zij het In
klein verband, te hebben bijgewoond, aldus
wordt aan de N R Crt. gemeld.
.il., naar
Een der beide \
wij vernemen, een Nederlandsen jachtvliegtuig, dat was oppestegen om mede te
vi emde vliegtuig te verjagen.
-e- was een der modernste toestellen, waarover onze luchtverdediging beschikt zwaar
apend maniabel en met goede stijgkwavvai wel gebleken ls uit het feit. dat |
einden indringer, die op gro
vloog (men denke aan 6 a 7000 m.)

.

.

> vliegtuig in de lucht
ls zeer moeilijk, i n wordt hoe langer hoe
ellljker, naarmate de vlieger de hoogte
e nadert Van den grond af.
heeft men daar een veel beteren kijk op.
dan tegen het geheele vleugellak aankijkt en ook de lengte van het
kan zr-n.
Onder kleinere hoeken gezien, evenwel,
n het vliegtuig elkander
dekken de dl
meer en meer, zoodat een vleugel een
epje wordt en het heele toestel een stip.
Is door de wltl
ter de uit- ;
tn de luchtvaartlaatprjren der motoren
dat de
wereld bekend als rie condens
de plaats van zijn tegenstander be-

—

:

de

Nederlandse!

,'

n, had

die i
in den begin-

•r.den vlieger terug te
Igd had
dat nij den klim
cd was voor den aanval In den duik.
hem
waarnemers hebben
,
'. iTd
echter gedoor de wlt-grauwe wolkjes van rie
:n de luchtdoelartlliedie had hij zijn doel in het oog.

zou

duiken,

—

—
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Op schriftelijke vragen van het lid der
Tweede Kamer, de heer Van der Goes van
Naters, betreffende het houden van een vergadering der NSB in een gebouw, waarin
een militaire commandopost gevestigd was.
en het waarnemen van een functie in den
..Nationalen Jeugdstorm" door een reservekapitein, heeft de minister van Defensie, geantwoord, dat het onderzoek geleid heeft
tot de volgende conclusie.
a. Op 29 November 1939 la tn een hotel
te Zeist door de leden van de groepen Zeist
en Driebergen van de N.S.B een besloten
vergadering gehouden.
b Voor het houden van de onder a. bedoelde
besloten
vergadering was peen
vergunning vereischt, noch van de bui
lijke-, noch van de militaire autoriteiten.
c. De zaal, waarin de vergadering werd
de benedenachterzaal.
gehouden
ligt
geheel afg»
n var. dr
de eerste verdieping
waarin de commandopost van den kantonnementscommandant
is gevestigd: zaal en commandopost kunnen
niet door denzelfden Ingang worden bereikt,
bovendien worden op de
de kamers, waarin de bureaux van de commandoposten gevestigd zijn, door militair
peisoneel bew..
d er zijn geen militairen In de vergadering aar.w
weest Evenmin hebben
zich, gedurende de vergadering, militairen
ouden in de straat, waar het hol

—

het goud der
Nederlandsche Bank

Herwaardeering

Koningin en Prinses naar
Marken.

-

-

—

AUTO OVER HET IJS VAN DE
PER
GAUWZEE.
Dinsdagmiddag werd Monnikendam verdoor de komst van de Koningin en Prinses Juliana, die even over hslf vier per auto
in het dorp arriveerden.
Op den Zuiderzeedijk verlieten de vorstelijke personen den wagen en begaven zij zich
een oogenblik op het Ijs om te genieten van
den prachtlgen aanblik en de vroolijke bedrijvigheid van de schaatsenrijders in oogen.
schouw ti nemen.
Daarna stapten de hooge bezoekers weer
hl den auto. waarmede zy den tocht over
ir het eiland Mrken voortde Gou"
zetten Hei gevolg der vorstelijke personen
111 twee auto's gezeten.
Nader wordt gemeld, dat de Koningin en
de Prinses op den
n ar Marken
even op het Ijs zijn uitgestapt, waarbij de
Prinse.-- korten tijd s<
heeft gereden
De Koningin maakte een kleine wandeling
op de Ijsbaan Er werd in open auto's
reden.
Omstreeks vier uur zijn de Koningin en
de Prinses in Monnikendam teruggekeerd
In vrij snelle vaart I. dden de auto's r
nwaar la
M.. rkt r.
weg de terugtocht werd gemaakt. D«
I
md I
op het eiland nl»

Op herstel van gouden standaard binnen korten
termijn niet te rekenen.

rast

m.

Verhoogde werking van de
„Merapi”.

van

Aan de Memorie van Toelichting op het
ntwerp tot voorloopige voorziening ten
aanzien van de waardebepaling van den
voorraad gouden munt en muntmatenaal
van de Nederlandsche Bank en regeling van
de gevolgen dier voorziening <zle de eerste
pagina 1 is het volsende ontleend
■merkt wordt, dal sedert Nederland In
16 den gouden standaard heeft
verlaten. In de boeken der Nederlandsche
van den aan haar toeBank de waar:
behoorenden goudvoorraad gehandhaafd ls
op den grondslag van den ouden aankoopprijs van goud, welke prijs laatstelijk
ƒ 164"
r.jn bedn
De depreciatie van den gulden is derhalve
bij die waardeering bulten aanmerking geblever
.1 was gebaseerd op de
ook in andere landen, met
overw»
name In Engeland, een aanpassing m het
hierbedoelde opzicht van de boekhouding der
clrculatlebank aan den werkeujken
niet had plaats gevonden en. mede in verband hiermede, op de mogelijkheid, dat binnen betrekkelijk korten tijd tot het h»
tandaard
van den
I
1
tle van de ratloen een definit
nale geldeenheden zou besloten kunnen

:

•

.•

In de omgeving van Po!" is een asch-r
gevallen De waarnemingspost te Babadan word'
INGRIJPEN IS NOODIG
meldt dat even na middernacht een veroordeel,
a.s
van
da'
De
1 1
ie werking var de .Merapi" te constaHij is tot de slotsom gekomen, dat deze
n en ander de nadeelen, welke
;en
teeren viel Deze verhoogde werking hield
ntkennend n.
van dm ouden
acht minuten aan Hierbij werd veel asch
het
bn
en
dat
i
word»
..aard moesten
ten. Verder werd rook-vormlng 1
offers voor het
laats
betreffi
en
Ook heeft men vlammi
ten
■.
andhouden
ruïnering van het
e. de betrokken reserve-kapitein heelt
i
mschichb
:
met ri<
e bemo»
len neer over de plaatsen Solo en Klal
het door de Nederlandsche bank gr.
id.
Alle groote landen en de c• rrie
In
ri
W
an
het
de bij de wet
pondenver]
conclusie geeft den minister geen
in■ote meerde rheid dw o
ravijn I>e Seismograaf is zeer onrus:
in belde
van 27 Mei 1
aanleiding
I treffen van maa

Afgescheiden van het vorenstaande ia meerbedoelde reserve kapitein
bij Koninklijk Besluit van 17 Januari eervol ontslag uit den militairen
dienst verleend, op grond van het
feit. dat hij
nadat de minister
van Del
hem er op had gewezen, dat aansluiting bij of eenigerlei
steunverleening aan den Nationalen
Jeugdstorm op grond van het bepaalde in de ministerieele beschikking van 10 .Maart 1933, in strijd ifl
met de plichten van den militair»

toen afgewacht
granaten van de
maar hulde moet

—

r.t aan de batterijen bij Den
1
toen het jachthet vuren
g zijn duik inzette

——

moderne Jachtvliegtuig schoot omlaag
teken of de
was toen het wit!
li ren nieenen. ontstond
.anische wapens
tegenstander maakte ontwijkende
..ijkend naar zee. om buiten
ritoriale grens te komen.
en nier
-val kon

—

ambtenaar en derhalve voor hem is
verboden — niet binnen redelijken
tijd voor het lidmaatschap van den
Nationalen Jeugdstorm heeft he-

•

n en moest het Nedi
tot bewaking overgaan.

li.-inkt.

.

hel finan-

cieel belang van den Staat In het geding.

LECTORAATSAANVAARDING VAN
DR. N TINBERGEN.

FINANCIERING VAN
HET EGALISATIEFONDS
Wat de financiering van het Egalisatiedat dit
fonds bet reit. 7ij er op gi
Iden heeft mi
fonds renl
dat belangrijk te
'■n bedrag,
t zijn
indien voor het goud, dat aan de NederBank werd verkocht, de feit.
In een te Utrecht onder voorzitterschap prijs had bedongen kunnen worden i:
van den heer C H
Vogelzang
van den ouden, sedert de depreciatie I
xtlelin vere»
Nederlandrichting
fijn. Dit
ad / 1647 50
sche
Bank
een federatie van
tot
verll
geleid
e
heeft
fictieve
zal
tieldetalllisten Het doei der federatie
het fonds, die gefinancierd worden met
zijn gemeenschappelijke belangen der
goud
rentn.
gesloten bonden of vereenlglngen var
aan de bank teren een reëelen, instedi
door
gemeenschappen
'•■ bevorderen
verkocht kunnen wo
en een samenwerking den I
'ou
he
rensloten bonden of vei
teverlies
kunnen
Met
bcn
zijn.
n.

Bij de aa:
.an zijn ambt als
ïteele en de pi
lector in de r
he dierkunde aan de Rijksunr.
telt te Leiden, heeft dr N Tinbergen he
middag in het klein audit
t universiteit een openbare les gegev'

.
—
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GRANAATSCHERVEN NEERGE-
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KOMEN

de b'

\

Echtpaar bewusteloos
gevonden.

eer-

door

:
Oven Den Haag
eenige plaatsen In ds

ONDERGANG VAN DE „ORAZIO”

-

DOOR ONTSNAPTE RIOOLGASSEN
rgegelukkig zonder onheil ar.n te richcherven van de luchtverdediging
In een perceel tn de Middenstraat te Weesp
ir.en In turnen in d
d het echtpaar De Vries—
~: het La
1 In het Bezuin toestand aan ;eG er, in bew
::• De a?'
'e schade was zeer -troffen. Het echtpaar ls naar het Binnen
■:k".
;?sthuis te Amsterdam vervoerd waar man
en vrouw bij kennis zijn gekomen
He- parket uit Amsterdam, vergezeld van
den heer Van Ledden Hulsebosch heeft ter
plaatse een onderzoek ingesteld Het rook in
van
de woning naar gas, dat hoogstwaarschijnDinsdagmorgen ls de „Conté Vlancha
gladheid te kampen.
Dit riool, waarlijk uit een riool
Mano"
met een groot aantal van de pt
heden voldoende
in onder gewone on H
opvarenden, gered van de „Orazio"
en
giers
doordringen,
was in d
RAMERZITTING KON NIET DOORGAAN. buitenlucht, kan
boord,
aan
te Genua aangekomen.
afgedapen
ten
sneeuw
volkomen
■
ontwikkelde g ssen i
sloten, zoodat de
De Eerste Kamer is gisteravond bijeen uitweg zochten door een opening in een oud
Ken speciale verslaggever van het
behandelen van eenige kleine gedeelte van het riool Deze gassen zijn toen
ANP. heeft zich aan boord van de
in de woning terecht gekomen Reeds eenige
„Conté Viancha Mano", welk schip
zou worden gemaakt met daeen hadden de b»
een zonderlli
van een wetsontwerp tot lucht In hun huis opgemerkt. Zij waren echvan Bombay kwam en zijn koethen de ter niet naar Bouw- en Woningtoezicht geheeft moeten wijzigen om in de Golf
" jnbouw Mi.t. trin,
!,
In het riool bevonden zich waarvan Lyon aan de redding der schipischbenzlne, afoieek tle minister van Kolomen niet schijnlijk ook r<
breukelingen van de „Orazio" deel ti
te zijn
komstig van een naburige garage.
■
heeren
r de aanwezige ministers, de
nemen, hegeven waar de beide geDe Geer en Van Boeyen niet gemachtigd
redde landgenooten, de heeren J. W
en i ml ter Welter te vervangen, werd op
Garschagen en G. Witmondt, heiden
Opruimen
mijnen.
besloten
het
van
el van den voorzitter
werp aan te houden tot de volgende
uit Amsterdam, onmiddellijk bereid

Auto

minister had met

enkele n
de vergif

Iddels

Op schriftelijke vragen van het lid der
refTweede Kamer, den
van
rie
Gromijnen
het
opruimen
in
fende
ninger Wadden heeft de minister van defensie geantwoord dat in de Groninger Wadden
"Ing
sedert het begin van den oorlog
asnte] losgeslagen mijnen 'tot 1 Januari 1940

'

verdaagd.

Treinvertraging bijk

Amsterdam 8 stuksi
WISSELS

waren bijzonderheden over de ramp
mede te doelen.

IN DE GRONINGER WADDEN

r kwam sle<
In rie Kamer, doch

zijn aangetroffen

Indien deze mijnen op de eilanden, rien
dit laatste voor
ten wal. of op het Wad
aanzoover rie mijnen bereikbaar zijn
spoelen, worden _lj gedemonteerd of ver-

MOESTEN MET DE HAND
OMGELEGD

—

—

nietigd.

Onze belde landgenooten hadden slechts
een bundeltje over, een droevig overschot
van de groote bagage, welke geheel verloren
tan. Gelukkig verkeerden zij in goeden
dank zij ook de voortreffelijke
zorgen, welke /ij aan boord van de „Conite
Viancha Mano" kregen.
De heer Garschagen, die in dienst ts van
de K. L M en naar Trinldad terugkeerde.
vertelde, dat hij Zondagmorgen omstreeks
vier uur door passagiers werd gewekt Het
licht ging uit, doch gelukkig had hij een
zaklantaarn bij zich. Toen hij zijn hut verliet bemerkte de heer Garschagen door rook
op. dat er brand aan boord was Hij keerde
direct naar zijn hut. terug en niet
onze landgenoot zijn red.
gordel te pakken

.

Dinsdagavond omstreeks kwart voor echt
ontstond ter hoogte van het Westerp.irk te
Amsterdam, waar de spoorbanen HaarlemAmsterdam en Zaandam—Amsterdam elkaar
ontmoeten, een technische storing, welke
schepen
het noodlg maakte de wissels hier ter plaatse Veiligheid
opvarenden.
met de hand om te leggen
De heer Garschagen vond nog
In den treinenloop br; cht dit aanvankelijk COMMISSIE HET HAAR ADVIES GEREED.
legenheid andere passagiers attent
een gn
ng Zoowei m aankomst
als vertrek De trein uit Dordrecht die om
maken op de reddingsgordels.
19 45 moet binnenkomen, liep eerst te 2100' Naar wij vernemen heeft de commissie,
Voorts waarschuwde hij verschillenvan
binnen De trein naar Dordrecht, die om welke onlangs onder voorzitterschap
de opvarenden, die nog rustig in bed
20 13 moet vertrekken
rst te 21 00 den Inspcrteur-generaa! voor de scheep,rt, den heer P S. van 't Haaf f. door rien
weg Me» man en macht werkte men om de
lagen zich van geen gevaar bewust.
minister van Waterstaat is ingesteld om op
vertraging zooveel mogelijk in te perken
korten termijn advies uit te brengen om(iekleed In pvamn en badmnntel spoedde
Ontsporing te Koor Zaandijk trent rie vraag of en zoo Ja, welke extraIe
heer Garschagen zich aan dek Gelukkig
tijdsomstanOok In de richting Zaandam heerschte ver- maatregelen in deze bijzondere
er van een paniek geen sprake.
traging Deze vond zijn oorzaak niet alleen digheden getroffen zouden kunnen wor<
verhoofing van de veiligheid van sche.'
terpark. maar
in de
ROOK BUITENGEWOON HINDERLIJK.
en hun opvarenden in verband met de
ook in een ontsnoring te Koog Zaandijk.
zee.
ter
de
gevaren
Dinsdag
w-aar omstreeks h_lf cht ren rijtuig met heerschende
De rook was echter buitengewoon hinderteld,
één as was ontspoord Over één spoor bleef eindredactie van mar advies
lijk
en natuurlijk was er ook gedrang onder
men de dienst onderhouden, hetgeen een dat aan de minister zal worden toegezontalrijke
passagiers, van wie meigeen niet
de
den.
J
vertraging van een kwartier meebracht.

hun

,

.vat hij moest doen. Een paar booten
de zee was zoo onstuioor den
I lnd. dat enkele inz.it-

UREN VAN ANGSTIGE
SPANNING.

van

en

:i

door verkeerde manipul

.vater

den hebben thans de depreciatie van
hun munteenheid in <le boekhouding
der circulatiebank tot uitdrukking
iat
gebracht. Dit moei er
I
pariteit
n terugkeer tot de oude

en een belangrijke vermindering van

'.er
de hui
acht kunnen worden op het terrein
r redelijke verwachtingen te lig-

gen.

Bovendien is duidelijk tot uiting
gekomen, dat op een herstel van
i

iden standaard en i nitieve
stabilisatie van de nationale geldeenheden binnen het rekkelijk korten
termijn niet \alt ie rekenen Men
moge zulks betreuren, het feit valt
niet te ontkei
ng
acht zich verplicht uit dit feit de
ies te trekken.
coni
D( minister is niet van
dat thans tot de wettelijke stabili-

'

satie van den gulden _ou zijn ov t
te gaan. Zoolang belangrijke and* '-e

RELAAS VAN TWEE GEREDDE NEDERLANDERS.

verg

De minister had toen hij per auto op weg
was naar het Binnenhof, vertraging onderte kampen had
den doordat

trekking tot de VOO!
-' van de afschrijan herinving op het Pondenverlles
nerd, dat, ingevolge rie vol
i inde wet
winst der
van 1932. jaarlijks de 1 I
Bark. met een minimum van
Neder..
an den thans
f 1.000 000, voor de di
nog tot 'n bedrag van / 7 629 955.16 m de boeuden vel
ken der bank v
n In
wend worden D»
wel in
de Staat behoort, brengen hierdoor jaarvan een fictieve
lijks een
goudwaarde van den guld
omUit hoofde van de belde i
andigheden lijdt rie staat een
aan de hand der huidig'
8' i millioen per jaar
gevena op on
Hierbij
worden.
valt in het oog
gesteld
kan
te houden, dat. zou de rente op de geldmarkt
een verdere stijging gaan vertoonen. dit
zou
nadeel dientengevolge aanmerkelijk
kunnen toenemen
Na het voorafgaande zal het geen verwondering wekken, dat de minister zich
heeft afgevraagd of in Nederland aan d
dusver gevolgde, hierboven ulb
i
gedragslijn zou rijn va.-' te houden.

'

landen niet tot het herstel van den
internationalen gouden standaard
bereid zijn, dient, naar zijn meening,
ook Nederland zijn vrijheid I
houden. Hei. karakter van een zwevende valuta wnrut derhalve door de
voorgestelde regeling niet aan den
gulden

ontnomen.

ikt zijn.
Deze regeling beoogt, bij wijze van voorToch waren het maar weinigen, die ge.ige vooi
gelijk In de considerans
f
tracht had
n te ver- wordt vermeld,
te geraken tot een herwaarlaten, het grootste deel bleef aan boord en dering van den goudvoorraad van de Nederzocht op de dekken zooveel mogelijk beeen
scherming tegen de felle koude
en den landsche Bank op den grondslag van hondcprecialle van den gulden met 18 ten
scherpen rook
een
derd. Dit pi
Om twaalf uur kwam het eerste vlie
geringste depreciatie, welke de gulden
de
niet
over en dit deed de hoop op spoedige redding
erland van den
verlaten d
uit den benarden toestand herleven. Des sedert het
standaard, h»
gouden
toond.
De tegenmiddags vonden rie heeren Oarscl
enwoordige
de;
Wltmont, die elkaar toevallig vooi
mini ter meent echten
honderd.
De
bij
22
trek uit Genua bij de douane hadden leeren
met het oog op het zooeven omschreven
kennen, elkaar te;
kan begrijpen, dat
karakter
van dei
uta
dit weerzien i
ol was Gezamenlijk
en
in verband met de abnormaal
men de verdere gebeurtenissen af.
ten welke onder de geldende omstandigheden
aan goudverzendlngen verbonden /ljn voorsPrettig was de toestand evenwel
hands niet verder te mogen gaan dan In het
niel : spijzen en dranken waren niet
v t.sontwerp wordt voorgesteld.

verkrijgen. Gelukkig kon wel
water verstrekt worden. Sigaretten
raakten op en om er den moed in te
houden deed men tenslotte om de
beurt een trekje. Vele van de paste

tors

waren

/•

i ek.

Een baby verbrand.
BEDDEGOED WAS GAAN SCHROEIEN.

De echtgenoote van J Zandstra in Halluni zou gisteravond een brief posten Haar
man Is In militairen dienst. De vrouw wik
kelde haar éénjarig kindje tn een op de
kachel verwarmd laken en legde het In een
bedstee zij dekte het kind mei een wollen
deken toe Toen de vrouw terugkwam stond
NA UREN KWAM REDDING. de kamer vol rook De bedrieplanken en de
deken waren geschroeid, terwijl het kind
Tenslotte daagden de „Comtc Viancha brandwonden had aan hoofd en handjes.
Mano" en enkele andere Italiaansche scheOi neeskundlge hulp mocht niet meer baten.
pen op zoodat de redding kon beginnen riet ongeluk
moedelljk gebeurd door.ta.s, waardoor
Eerst omstreeks middernacht zaten de beide dat, het laken r
het
beddegoed schroeide.
landgenooten in een sloep.
I»i heer Wit mond; had zich tevoren van
zijn zwemgordel moeten ontdoen daar
„Oostplein”
aanvaring.
hilf verbrand was Door vonken had hij rok
het
brandwondje
op
een
voorhoofd |
was van geen
i
SCHADAE NBAKBOORDSBOEG
vier uur tn den mlddatr kwam er
een Franseh oorlogsschip opdagen en onmiddellijk werden er sloepen uitgezet Het
baarde eenige verwondering, dat er niet
meer huli» uit To

in

Het 5059 ton groote stoomschip „Oostplein" van de N V Scheepvaart Maatschappij Mllltneen te Rotterdam is gisteravond op
mijl ten zuiden van Dover In aanvaring
met een schip waarvan naam
en
'and nog niet bekend zijn De kapitein van
Oostplein" telegrafeerde naar zvjn directie te Rotterdam dat tengevolge van den
likken mist Dinsdagavond zeven uur een
ten.
varing had plaats gehad, waardoor sehaDt heer Wltmondt, zeide nog : Het was le aan bak boord sboeg was ontstaan
De
vreeselijk wat wij hebhen meegemaakt, maar
Oost plein" die op weg was van New
hagen en Ik zijn gelukkig gezond en al Orleana ram- Rotterdam, geladen met mals,
ls dan onze bagage verloren gegaan, wij kon op eigen kracht naai Dover opstoomen.'
zullen met bij de pakken neerzitten.
Hier zal de schade onderzocht worden.

•als reeds

gezegd was de ontvangst en
zorging op de .Comte Viancha Mano"
kend Hardroeri nde tooneeien spr.
.'ich bij het weerzien van verw.
vrienden af Ook Dinsdagmorgen toen de
..Colombo" geredden aan boord van de
i te Viancha Mano" bracht, speelden er
zich
i af. die diepen Indruk maak

'

8

WOENSDAG 24 JANUARI
SCHOOLWEDSTRIJDEN BIJ „DE

482ste

VOLHARDING”.

STAATSLOTERIJ
(Niet offlt-ieei)

(rian van
Dinsdagmldd:
.
waaraan door a
werd deel
ders door de
hoofden r
ol te ver-

sde klasse, !de lijst
Trekking van Waonsdag 24 Januari 1940
Ho«ge Prijzen

ƒ 400.— 3720 9024 9146 14379 21019
ƒ 200- 1520
2303 HM 3934 5183 8006 9711 11052
12872 14762 15368 16828 17231 17569 18489 19372

-

Prijzen

1002 1071 1134
1486 1668 1734

tan

i

36-.'
4402
5437
5990 603 U
6395 6421
7U75 7110
8383
3490

4312

3315

I

331*7

1305

3402
4016

,

..667
4-22 4538
5493
605 u 8222
6428 6429
716

'i- de beste
waren uitgeloofd.
Mcd»

f "O.—

|

-566 251

anderlijke

4.-.-.

6jÜl

1414 1430
83 2365 2492
3040 30W2 313
3413

3414

«028 4058
44
j

286
6733

d

3461
4252

53_j

5737

5^33

6321

6330
6873

6838

a

8382 8422 8473 8528 8531 8561
8582 911 I '244 9346 9421 944 9463
9467 954
9811 9861 9996 10116
10158 1027
315 10455
'717 108C1
10936 109!
11165 11270 11288 11446
11486 11532 11578 11601 11684 11738 1174

a

.
.
12723 12349 12430 l'
13146 13215 13385 1
: 14323 14506

i

13603 1.7634 1.661 15664
15922 16078 16412 16438 16557
17073 17291 17.:.
17850 17916 18042 18142 18335
ifc477 18533 18603 18613 18652
19187 19333 194

12793 12844 13056
13711 13752 13819
.514

■

15756 15831 I
16785
17476
13451
18672

16892 II

17636 17755
18468 18473
18764
1
19J47 19681 19726

_

.1303
1908

:

rijdsters

en

rijders

:. die hun fa-

aanmo»

deelneemsters en
loch daar op I
had de wedstrijd, mede d

.
.
n den st;

dat de oiidei-v.
hadden,
iel verli
De wisselprrjs werd dit eerste 'aar gewonnen door de ,1,
m de
persoonlijke prijzen
rut:
I. Gr. zilv. medaill» Bonny v. Balen. St.
medaille: Joop Rus-

«

11.'

den,

(

daille: Elly v. d. Wey-

:

Dekker,

Both, Vo

P W. v. Doorn, die
d had bijgewoond
de
'■ el-

ook ei'

.

2B: An-

-

Ondertrouwd
:
JAN VAN' HEMSBERGEN
en
JANNEKE STROO.
Haarlem,

Jan H.1.7

Maand.

Bruiloft"

21479 2156 U 21609
9 21674 21703 21806 21885 21922
N —_
1029 1058 1066 1076 1106 1201 1275
7463 1466 1475 '726 151
2 1683 1686 1691 17
25 1853 1867 1877 18S
1987
1993
VOOR EN DOOR BLINDEN.
2209
2295 2401 2.
2571
rie b
2936 2977 3:24
'
3278 3321 3331 3345 3347 3348 3
3476 3536 3636 3645 3691 3708 3764
3822 3857 3805 3916 3917 3988
!
4035 4 •:;7 4085 4:76 4:..6 4146 4
4794
1211 4221 4229 |
4353 4334 4458 4477 4510 4,,2 4673
4709 4733 47
48.8
md.

Haarlem. 24 Januari 1940.
i: 42/wart.

.

in Hotel
Introducties bij Uw fotohandelaar.

JONGENS
met dr

Leel
B
18 jaar.
Br onder
1923 Bur van dit Blad.

circa

Orkestleider: BERTUS v. LIER.
Soliste: LILI KKAIS (Piano).
.2 25, 150. 1.00 er.
Prijzen '3
75 et pi. r. Bespreekbun
10- 12 en 2 4 uur T-lef 11372.

Gr. Krocht 6

-

& Co.
Zandvoort

•

HOOG

LOON.

-«

ANTIEKE, en

o.a. Wortelnoten Gebogen Commode., Pereeleinkastje, ook
staande kasten. Eiken Riddertafel, als Bureau te gebruiken.
Renaisance Dressoir, mooi eiken Eiken Antieke Balpootkast,

5327

5329
71

5358
5582

5791 5814
6018
6289

6320 6334

I

5611

5729
5584

'
Pelt

'.

;
5980

■

10

."t

-

oerenden.

•
en
l)

P

Cho-

'

•

6822

18 7''7l
1318

7228
7.JJ4

Antieke

Wortelnoten Theestool, Wortelnoten Theemeultcl.
Doeken en Sjaals.

„DE HERTEKOP"
GROOT HEILIGLAND no. til

— ZIJLVEST 3

TELEFOON 12223.

\JW RECLAME-AANBIEDING !

-»L

PER POND 15 CENT.
2 itNs VOOR KI CENT.
25 (ENT PER GROOTE DOOS

VERSCH GEBRANDE PINDA'S
\MANDEI IJLS (iKIES

LINOLEUMWAS
Bij iedere doos 1 groot pak lra van II) cent gratis !
GEDROOGDE BOERENKOOL
2 PAK VOOK 25 ('ENT.

...

Levensmiddelenbedrij f ~GOKKE"
Preangerstraat 9
Telefoon 19021.

1

40e HACO-TBEKXING

TREKKING VAN WOZNSDAG 24 JANUAHI 194«

Voor spoedige indiensttreding gevraagd

*

■

5143
5476

uur

DONDERDAG 8.15 uur

Gevraagd voor techn. laborat.

■

■

8.15
~De Leeuwerik" Haarlem

Donderdag 25 Januari

J
Mozart Festival OPRUIMING-JANUARII94O
ARTISTIEKE MEUBELEN

SANTPOORT

-

met kleurenprojectie

Gem.

. • kWIJNBERGH
Winkëljuffrouw

dii

Leica-Voord rach.

,

apdccnnen

1

Vergeet vooral niet de interessante

abonn. 2e serie
HOT RBBTDENTTI TOONEEL
Pup.

Blijspel in 3 be
Ontvanedns; te 7
28
ESTHER MAC CRACKEN
Jan. 3 -5 uur; te Haar:
RANGEN NOG
231 OP ALLE
4 Eelir 3 5 uur.
GOEDE PLAATSEN.
Prijzen alles Inbegr f 1 7(7 0.70.
Pl.bespr. vanaf Zaten! van 10
Getrouwd:
tot 3 uur. Telef. 10189.
H. J. L. MANDERS
en
J. JANSEN.
Concertgebouw

.; dat

kkers et
hikbaar 1 steld

•

______——_—__—■—_———___
__^

ji Kalme

1

23 Januari 1940

melden, dat de wisselprrjs

hadtii

tstr

Zaandijk. A. v. d. Lerjstr. 10.

.
wordt.
Rest

Eind';

iq 4 d

FLINKE JONGSTE BEDIENDE
voor

70 6920 D302 1152!

■

PREMIËN

VAN

12890

f 70.—

lichte administratieve bezigheden.

Leeftijd ca. 16 a 17 jaar. Eigenhandig geschreven brieven
met volledige inlichtingen over schoolopleiding, enz. onder
no. 1924 aan het bureau van dt blad.
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Huurkoop
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De verplaatsing der firma
Beijnes.

GELDINZAMELING VOOR BIJ EEN LUCHT-

LUCHTBESCHERMING.
AANVAL
In één w'uk f3OOO.—

Redde wie zich
redden kan.

de Delft

Voor

Lichamelijke toestand der
schoolkinderen.

„

-

Haarlem.
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.
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Openbare Werken cener
teur van de firn:.' Beyi
bij
.de
werd»
in duivoordcelen van
I
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:d om de tei
'o voordi
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Militairen in scholen
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Middelbare Scholen.
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B. EN W. OEFENEN DRANG UIT BIJ
DE REGEERING.
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den

\

'

dat de
af«rond

i

it

van o

voortdurend

de midJ-

dranc tr

paaide n
aki
van de luchtbeschei
kunnen
|
volle dcc
odzakelljkheid hiertoe
me.
I het colleee er op, hoe |
gedaan
ritelten,

aanzien

de H. O. V.

■

.
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Jeugdwerkloosheid gedaald.
Uit het hieronder gepki
erztcht van
d'- Arb» :dsbeurs blijkt, dat In Haarlem de

en-

Aantal ing'

1937
10»
146
851
1
153 776
134
84 55";
1
81 j24
1
463
165
!3".
1
193
1939
1940
S 6 408
122
80 537
f.6 108
123 400
iste kolom van 14-17 jaar; 2de kol van 18
-IP3S
Januari 223 1
April
186 85:»
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102
821
October 152
924

Jaar

Het aantal deelnemers aan de cursus*
voor Jeugdige werkloozen ir
;
1938-3
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94 'einde).
ii voor jeu:
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die

■

van dit aant
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vorm van

oogenblik plm. lno ji
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voor

huisvesting

Maatsch.

Hulpbetoon.
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i

Maatschappelijk Hulpbetoon heeft de
aandacht van B en w 7:
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zake i*- o<

i

Spaarregeling Romme
Ti I aantal deelneme
de Ppaarregc* thans R3n

Nieuw

gebouw

voor

het

Consultatieburau.

OVERLEG WORDT NOG

GEPLEEGD

Hel consultattebures. aan rie Oed Oude
,pn
Gracht voldi
nt voor dat
Er wordt, i chtei
'e kobureau tot ren afdoende vei
hten van een niC-H
men en
n /ougebouv Di daarvoor beno
itie rier ge-

•

l-V:

worden gedaan

•

i

omdat zij een ie
verleg gepleegd.

•
voorwaarden
'Hl

o\er de

dier

verantwoorden
11. wordt Liians

VOORLOOPIG GEEN KLEUTERHet Kleuter-preekuur van den GGD. Is
door mobilisatie van den betrokken kmderMklelllk VtopfM

SPREEKUUR.

10

WOENSDAG

Kiespijn ?

0)
Adv./

GEEN SPANDOEKEN MEER
B. en W. hebben besloten geen enkele vergunning tot het spannen van doeken over
den openbaren weg meer te verleenen.

BETERE VERLICHTING.
en
B.
W. hebben de mogelijkheid om op
den hoek Zijlstraat—Kinderhuisvest een
betere verlichting aan te brengen in studie
genomen.
Op den hoek Kokstraat—Bakenessergracht
wordt een tweede verkeersband aangebracht.
In de Tempeliersstraat wordt een betere
verlichting aangebracht.
In bewerking is een gewijzigde verkeersregeling voor de Nieuwe Groenmarkt
Voor het Soendaplein is een nieuw verkeersplan in voorbereiding. Met den Rijkswaterstaat wordt intensief overleg gepleegd
inzake de mogelijkheid om verkeersproblemen in Haarlem-Noord tot oplossing te
brengen.
Op het punt Rijksstraatweg—Zaanenlaan
ls sedert kort een verkeersheuvel aangebracht.
HOEK VERSPRONCKWEG-SCHOTERBRIG
Op den hoek Verspronekbrug—Schotersingel, is aan den rijweg nog niet de uiteindelijke begrenzing gegeven. Zoodra de werkzaamheden voldoende gevorderd zijn, worden
de rijwegen en de trottoirs overeenkomstig
de plannen afgewerkt: alsdan zal geen bezwaar meer worden ondervonden.
GEEN EIGEN

AFWEERGESCHUT.
B. en W deelen mede, dat het hun niet
gewenscht voorkomt eigen afweergeschut
voor de luchtbescherming aan te .schaften

TOCH

SUBSIDIE

VOOR

DE

SLECHTE TOESTAND VERGIERDEWEG.
B. en W. stellen vast dat het gedeelte Ver-

24

JANUARI 1940

Ons Indisch

RADIO-NIEUWS

gierdeweg voorbij de Begraafplaats, in slechten toestand verkeert, aoch moeten tevens
te DONDERDAG 25 JANUARI. 1940
toegeven dat hierin geen verandering
brengen is zoolang de eigenaar weigert tot
In de donkere tropische nacht sluipt hij
overeenstemming met de gemeente te koen 414.4 M. A.V.R.O.- stil en geruischloos door de kampong 'dorpt
HILVERSUM
1875
I.
men.
Uitzending.
en den koffietulni-boomgaard). Hij steelt
n, kippen en rijpe koffiebessen. Niet om
800 Berichten ANP; 8.10 GramofoonmuUITVOERING DER DISTRIBUTIEWTTEN.
maar om er den h
ziek; 10.00 Moorgen wij ding; 10 15 Gramo- mee te stiller.len,Om
de vruchten der koffieVoor de uitvoering der distributiewetten is foonmuziek; 10 30 Voor de Vrouw; 1035 Ommals, dat bij rijpheid
bevindt
zich
boonen
op de begrooting uitgetrokken een bedrag roeporkest; 1100 Weekoverzicht; 11.15 Omhoe
zachter. De dief. of
rijper
ls,
zacht
hoe
van ƒ 100.000. Van dit bedrag komt 85 % ten roeporkest en soliste; 12.15 Gramofoonmuz.;
di»
want ze is van het
beter
de
geregd
laste van het Rijk.
12 30 Orgelspel. »Om 12.45 Berichten A.NP 1, vrouwelijk
houdt heel veel van die
1.00 Vagebonden en soliste; 1.45 Gramofoon- zeer rijpe rinslge vruchten. Ze bevatten onmuziek; 2.00 Voor de Vrouw; 2.30 Viool en
rbare zaden. Die scheidt ze uit. WanLEELIJKE MUREN AAN DE RAAKS.
piano; 300 Brei- en borduurcursus; 345
men door een koffietuin dan ziet men
De leelijke muren die thans bloot liggen Gramofoonmuz.; 4.00 Voor zieken en thuis- ze liggen in kleine hoopjes, die ijverig wordoor de verbreeding van de Raaks zullen zittenden: 430 Gramofoonmuziek: 500 A V
verzameld, want ze zijn kostbaar, hebnaar B en W mededeelen binnen afzienba- R O-Weekkaleidoscoop; 530 AVRO-Amusehooge ha
een
rrde. vee! n
ben
■orkest; 6.30 Sporthalfuur; 7.00 Voor dan de koffieboonen,
ren tud verdwijnen, wanneer daar nl. tot
die geen dierlijk
nieuwbouw, op de vrijgekomen strook wordt de kinderen: 7.05. Voor militairen; 7.30 Enzijn gepasseerd. Die dievegge is de
geische les; 800 Berichten ANP., mededee- lichaam
ijavaanschi of „moesang"
overgegaan.
gehate
..loewak
lingen; 8.15 ~De barbier van Bagdad" opera. (Malelsch), een wilde kat, die heel veel op
(Om 9.2 Causerie ..Bouwers van Nederland
huiskat gelijkt.
REORGANISATIE DER GROENTENMARKT over zee"); 10 30 Gramofoonmuziek;
1100.
Een eventueele oplossing van het vraag- Berichten ANP.; 11.10—1200 AVRO-Dansstuk der groentenmarkt ls nog in voorberei- orkest en gramofoonmuziek.
ding. De huidige tijdsomstandigheden brachHILVERSUM II. 301.5 M. 8.00—9.15 K. R.
ten hierin vertraging. Door maatregelen te
O-, 10.00 N. C. R. V.; 11.00 K. R. O.; 2.00
van
het
plaatsing
nemen tot inlevering en
—12.00 N.V.R.V.
ledige fust op een andere plaats in de nabijheid van de markt, wordt getracht voorloo8.00 Berichten ANP.; 8 05—9.15 en 10 00.
Gramofoonmuz.;
eenige
brengen.
aan
te
10.15 Morgendienst; 10 45.
verbetering
pig
Het College van B en W besloot, na over- Gramofoonmuziek; 1130 Godsdienstig halfleg met de daarbij betrokken organisaties, uur: 12 00 Berichten; 12 15 KRO-orkest;
(12.45—1,10 Berichten ANP. en gramofoonde Houtmarkt aan te wijzen.
De mogelijkheid om de tenten van de muziek': 2 00-2.55 Handwerkuurtje; 3.00.
3.30 Gramofoonmuziek;
groentenmarkt, evenals op de algemeene Vrouwenhalfuur;
markt, van electrisch licht te voorzien, zal 3.45 Bijbellezing; 4 45 Gramofoonmuz.; 5.00.
Handenarbeid voor de jeugd: 5 30 NCRVnader worden onderzcorkest en gramofoonmuziek; 7.00 Berichten; 7.15 Journalistiek overzicht; 7 45.
Gramofoonmuziek; 800 Berichten ANP,
herhaling SOS -berichten:
8.15. H;
ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE Kamerorkest en solist; 900 DeclamatleHAARIEM.
club; 945 Gramofoonmuziek; 10 00 B
ten ANP actueel halfuur: 10.30 Hr.
FAILLISSEMENTEN. Kamerorkest; 11.05 Gramofoonmuziek; ca.
11.50—12.00. Schriftle.r

,

_

Op 20 Januari j.l. werd uitgesproken het

faillissement van 8. W Küehlin. Directeur

BURGERWACHT?

De reorganisatie der burgerwacht beweegt van de N.V. Groot-Badhotel te Zantvoort.
mededeel en, In
Curator Mr. L. G. van Dam. alhier.
banen maar heeft nog niet geheel haar beOp 23 Januari werden uitgesproken de
slag gekregen, o.a. zijn de nieuwe statuten volgende faillissementen:
nog niet Koninklijk goedgekeurd Wanneer
N. J. Assendelft. veehouder en koopman,
wonende te Hillegom, Fredertkslaan 2.
dit geschied is zullen zij een subsidieaanCurator Mr F J. D. Theyse, alhier.
vrage opnieuw ernstig in overweging nemen.
F Harren Sr loodgieter, wonende te Bermebroek, Schoollaan 97
VERKEERSONGEVALLEN.
Curator Mr F J. D. Theyse. alhier.
hebben
Haarlem
in
den
van
1939
Rechter-Comirrssans in al deze faillisseloop
Xn
plaat.-- gehad zeven verkeersongevallen met menten Mr. E J W. Top. alhier.
doodelijken afloop en 261 met niet-doodelijOpgeheven werd wegens gebrek aan actief
het faillissement van:
S. Koekoek, handelsagent te Haarlem,
Hertzogstraat 16rood
GEM. GENEESKUNDIGE DIENST EN
Curator Mr. J. H. Junge. alhier.
GEZONDHEIDSDIENST ééN BEDRIJF?
Geëindigd zijn door het verbindend worof
de
Gemeentevraag,
hebben
de
der iiitdeelingslijst de faillissementen
en
den
B.
W.
lijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst van:
J. C Spierenburg, wonende te Heemstede
één bedrijf moet worden, (een afzonderlijke
dienst is het reeds» in studie genomen Een
Curator Mr. J. H van Gelderen, alhier.
J M Christiaans. wonende te Haarlem
beslissing is wegens de afwezigheid van den
directeur nog niet genomen.
Curator Mr, J. H Meijer, alhier.
Gehomologeerd werd het aceoord m het
van:
faillissement
GEEN INENTING TEGEN TYPHUS.
J H. Prins, metaalbewerker te Koog aan de
Aangezien typhus In deze stad een uiterst Zaan.
.eldzame ziekte is, lijkt het ons niet geCuratrice Mevr Mr. L. M. I. L. van Taalinwenscht om onder de tegenwoordige omstangen Dols, alhier.
digheden, over te gaan tot inenting Deze
Inenting moet trouwens om effectief te zijn,
leder half jaar worden herhaald.

.

zich, naar B. en W

Academische

examens.

KNOEI AND.
ook 342

391 en 149 M.

(Na

hoekje

buitengewoon sterk te zijn niet alleen, maar
ook zeer vruchtbaar. ..Rubusta" werd ze
doopt. De heele groote aanplant van koffie
op Java en Sumatra ls afkomstig van die
paar ingevoerde plantjes. Er ls bij die cultuur heel veel te pas gekomen. De goede
ei, de opbrengst ls afhankelijk van re-

val,

selec-

grondsoort, hoogte, b

De mannen der proefstations hebben hierbij onschatbare diensten bewezen.
Indië staat op de 3de plaats wat uitvoer
van koffie betreft, na Brazilië en Columbia.
Zuid-Amerika dankt zijn enorme opbrengst

6.20 n.m.

M.).

12.20. Het Claydon-kwlntet;
12.50 Victor
:est; 1 20 Berichten: 1.30—
2.20 8.8.C.-orkest; 3 20 Reportage; 3.50 Pan4.20 Berichten
430
tomime-uitzending;
„Talking it over", causerie; 450 Repoi
5.20 Kinderhalfuur; 550 Populair coi
620 Berichten; 635 -Loo
650 Revue-programma; 7.20 8.8.C
en -koor: 805 Radiotooneel met m
8 50. Variété; 9.20 Berichten: 935
.War commentary"; 9 50 Radiotooneel; 1035
Korte Kerkdienst;
10 55 B BC.-Harmonieorkest; 11.20 Phil Cardew en zijn Band; 11 50
Het Grinke-trio en het McEwen-trio; 12.211
—1235 Berichten.
RADIO-PARIS, 1648 M.

12.05 Zang;
1235 Cellovoordracht; iO5
Zang; 135 Pianoduetten: 2.00 Gramofoonmuziek: 205 Pianoduetten; 230 Saxofoonvoordracht; 3.20 Orkestconcert m. m. v solisten; 5.20 Radiotooneel; 620 Op>
9.50 Pianovoordracht; 10 20 Kamermuziek; 1105 Radiotooneel; 11.35 Zang; 12.05-

kt op Java en Suma
Koffie word'
i.ra, op het laa.ste eiland vo ral door de bevolking, op het eerste door ondel Eur»
sche leiding staande ondernemingen (hier
noemd). Er is een tijd
meestal p
-12,20 Orkestconcert
rnbica"
geweest, dat Java alleen de
merk
even
dat
het
stamland
op
kweekte.
Ik
KEULEN, 456 M.
hiervan niet Arabic was. maar Abes
550 Leo Eysoldt's orkest; 740 850 Gra- Die soort
-mder ziekten te
ikt moest wormofoonmuziek; 9.30—9.50 Piano-voordracht; lijden, dat de aanplant
10.50 Gramofoonmuziek; 11.20 Omroepork •-' den. M
ht naar
planten. Zoo
henspel; 135. trok
en solist; 115 Muzikai
i■ r (de po.
Populair concert; 2.45 Vroohjk concert; 335
planter) alt den omtrek van Semarang
ramma; 3.55 Fluit, viool er. altMidden ■'
viool; 4.30 Br;
"anima; 4 50 Folklorisd zijn leuke
programma: 520 Gramofoonmuziek; de »Ik herinner me r.
tisch
Ie van
6 2(7 Wil.; Libiszowski. orkest: 735 Zie
Deutschlandsender; 845 Omroeporkest; 9.50 ervaringen nr
op—11,20 Zie Deutschlandsender.
mmisiersr D»
op den duur
gang, maar voldeed t»
BRUSSEL, 322 en 484 M.
kai werd een anIn dr C
322 M.: 12.20 1.30—2.20 en 520 Gramo- der soort ontdekt. Een
zorg behanfoonmuziek; 6.20 Radiotooneel; 650 en 7.20 ten Java. werden
bleek
Gramofoonmuziek; 8.20 Voor soldaten. 9,20 deld en vermenigvuldigd. Die soort
10.30.
Omroepsymph.jmie-oi'kest en solist;
10.50 Bidstonde
Omroepsymphonie-orkest;
voor den vrede: 11.05—11,20 Gramofoonmuz.
484 M.: 12,20 Gramofoonmuziek; 12.50 en
1.30 Radio-orkest: 150 220 en 635 Gramofoonmuziek: 7.35 Zang met toelichting; 820
STOOMV MAATSCH NEDERLAND.
Voor soldaten; 850 en 9.35 Radio-orkest; Soemba, thuis. 22 Tan v. Macasser.
10 30 Het Van Heeke-kwartt-t. Hierna tot
JAVA NEW-YORK-LIJN.
11.20 Gramofoonmuziek.
Kota Barno, v. Batavia n New-York, 22 Jan v
Belawan.
DEUSTCHLANDSENDER, 1571 M.
Tawali.
v. Java n New-York. 22 Jan v Boston
7.35 Bamabas von Gezv's orkest: 830 RaROTTERDAMSCHE LLOYD.
Berichten;
9.50
Populair
diotooneel: 9.20
22 Jan. v Port Said, wordt 26
Dempo,
thuisr..
concert; 10.20 Politiek overzicht Hierna:
te
Genua
verwacht.
Jan.
11,20 Berichten.
Otto Dobrindt's orkest;
Garoet,
Jan. te Padang.
22
thuisr..
Nachtconcert.
Hierna tot 12,20

'

aan tén boompje, dat indertijd van Java
ntuin
van
naai dn. acadei
gebracht en vandaar naar
Amsterd
.
Die Robusta-koffie bloeit en draagt vruchle jaar d
Araort. Het
bica bloeide
was een heerlijk gezicht eer
an met

.

Arabica groeit, behalve hier en daar op
C
haar
Midden-C»
at. Ze
uitstekenden smaak
pen. De
groeit daar in v.
Van een
ring bevordert d
die indertijd
oud
k rder der K. P. M
I
te
oude
Ij
h<
rPaloppo Midd»
i
kregen,
I overdie hij zelf had gebrand. Zi

-

Java, nog op

GEEN ROOKVERBOD IN BIOSCOPEN.
Amsterdam. Bevorderd tot doctor in de
Er bestaat naar de meening van B. en W geneeskunde op proefschrift ..Over de regegeen aanleiding nadere voorschriften aan neratie van de uterusmucosa post parturn"
de bioscoop-exploitanten te geven met bede heer F C Gravemeyer. Geb te Schiptrekking tot de ventilatie in de theaters luiden, en op proefschrift „Een onderzoek
ifflOver het algemeen is die goed te noemen naar de voeding ten plattelande van Nedereen
n
zijn,
cieren
die
wordt
rookverbod
Voorstellingen, waarbij
land" mevr C. Janse-Stuart, geb. te Amsterinlichten?
Adres:
der
lezers
van
dit
blad
mij
voorgeschreven, zijn voor de exploitanten dam.
Bloemendaal.
H F. TTJ
zeer nadeelig Een proef daarmede genomen
het
doctoraal
heeft
voor
Geslaagd
dag
week
een
theater
Leiden.
voor één
per
in
examen wis- en natuurkunde, hoofdvak
zulks aangetoond.
pharmacie, mej G A. Leffers. Leiden; voor
het doctoraal examen geneeskunde mej. M.
L. de Best, Oegstgeest, en de heer H. WijsenWIJZIGING
DER VERMAKELIJKHEIDSBELASTING.
beek. Rotterdam.
Een voorstel tot wijziging der verordening
van
Lelden. Bevorderd tot doctor In de rechtsregelende de vermakelijkheidsbelasting en
getiteld
..Die
proefschrift,
op
geleerdheid
der
vrijstellingsInhoudende een uitbreiding
en oplichting.
bepalingen, kan binnenkort worden tegemoet ontwikkeling van die overeenkomst ten behoeve van 'n derde, de heer J. C de Wet,
gezien.
geboren te Zastron lOranje-Vrijstaat» en
wonende te Leiden; geslaagd voor het canDe politie te Roermond ls er in geVERLAGING VAN HAVENGELDEN.
didaatsexamen wis- en natuurkunde, letter
C,
slaagd aan te I.
Binnenkort zullen voorstellen tot verlaging 1., de heeren H. Odé, Delft, en F. _f__lsvaart,
lang
geboren te Wittem. die zie:
der haven-, kade- en bruggelden den Raad Rotterdam.
als
voor geestelijke heett u
■ enOosbereiken Indien de Raad deze voorstellen
heeft
rondgezworven
in
zoodanig
aanvaardt, zijn voor het buiten de heffing
tenrijk. Duitschland. België. Frankrijk
laten van de Buitenrustbrug en voor het
en Italië. Ook in ons land heelt hij op
srratis openstellen der bruggen op bepaalde
verscheidene plaatsen zijn practijken
Dampo-verkoudheids-balsem. Pot 50, Doos 30 et. Dampo-hoestbonbons, Doos 25 et. Dampo-neusdruppels, Flacon met druppelspuitje 60 et.
uren geen termen meer aanwezig.
uitgeoefend.

STOOMVAARTLIJNEN

:

'

PSEUDO GEESTELIJKE
AANGEHOUDEN.

diefstal

Verdacht

Met de 3 Dompo producten bestrijdt U alle verkoudheden.

(Adv

OOK IN DE BINNENSTAD NIEUWE
VUILNISEMMERS.
Door vertraging der leveringen, wegens de
tijdsomstandigheden moest het plaatsen der
nieuwe vuilnisemmers in de binnenstad worden uitgesteld. KThnen eenige weken zal met
het laatste gedeelte der stad een aanvang
damsche Poort; Bouw brugwachtershuisje
reorganisatie worden voltrokken.

606)

Myra,

het

elfje

en

de boozekabouter Zwartvoet

80.679.42 VAN DE NOODLIJDENDHEID AF.
Het bedrag waarmede Haarlem van de
noodlijdendheid verwijderd is beloopt volgens de ontwerp-begrooting op ƒ80.679.42:
dit bedrag zal echter, nadat verschillende
wijzigingen zijn aangebracht, alsnog verminderd moeten worden.
NOG

ƒ

:

VLOTTENDE SCHULD DER GEMEENTE
De vlottende schuld der gemeente bedroeg
per ultimo 1939 / 5.907 032,22.
OPEN TERREIN BIJ DE J. P. COENSCHOOL
Een plan voor de inrichting van het open
terrein ten zuiden van de J P Coenschool
ts gereed In dit plan ia de bouw van een
brandweerhuisje, dat thans reeds gebouwd
is. opgenomen Wanneei het terrein zal zijn
ingerioht. zal dit huisje met een en ander
een goed geheel vormen Het feit dat de
kosten voor de Inrichting '■■.-.r dit. open terrein hoog zijn weerhoudt B en W. echter
reeds thans de daartoe, noodige voorstellen
aaniianglg te maken.

Vrijdagavond om zeven uur werd de politie
geestelijke
uit deze gemeente met de mededeeling. dat
zich iemand in zijn gezelschap bevond, die
zich als geestelijke voordeed, doch dien hij
niet vertrouwde Na dit telefoontje achtte de
mer
■lijke het blijkb
r had evenzich uit de voeten te n:
hij brei bezocht,
wel bij den
een adres achtergelaten, waar hij den nacht
zou doorbrei.
De politie vervoegde zich aan dit adres,
waar zij een onderzoek instelde Men vond
o.a. een koffer met waschgoed en priesterBij verder
kleeren, w.o. een bonnet
onderzoek bleek, dat de gezochte zich ook
te Maasniel had opgehouden. Hier kreeg de
politie eenige nadere gegevens. Het signale'eld,
u
ment kon thans word
waarop de politie radio omroep da verspreidde. Het bleek, dat de man zich van
Roermond naar Nijmegen had begeven, waar
hij in een klooster had overnacht.

te Roermond opgebeld door een

Wie
95. Ineens komt een ljskaboutertje op hen af
hij
zegt
terwijl
meegebracht.
Myra.
hij.
heb je daar nu
Peter een hand geeft. Jij bent geen Eskimo. Hij is een
schipbreukeling en komt vragen of jullie ook weten ol
zijn ouders gered zrjn vertelt Myra Ja, dat zullen wij op
het vasteland moeten vragen aan de visschers, roept een
ander kaboutertje Gaan jullie maar met ons mee naar
binnen, dan zullen wu verder spreken.

96 Kom maar bij mij zitten. Jongetje uit 't Zuiden,
n t Ijskaboutertje schikt een eindje op om Peter plaats
te geven. Wat gek. dat ik 't niet koud heb. zelfs deze bank
7 ik voel er niets van. roept Peter verbaasd
Willen Jullie lets gebruiken, vraagt een ijskabourer Wij
hebben heerlijke ijshoorns. Je kunt ze langzaam opeten
'it hier niet. Even daarna likt Peter aan
wan[ hej
ten heerlijke ijshoon.

Hij werd hier door de recherche achterhaald en op transpo
eld naar
Roermond, waar hij
Maandagavond
arriveerde en nog denzelfden avond aan
een scherp verhoor werd onderworpen.
Hierbij kwam vast te staan dat de man
zich bij zijn omzwervingen had schuldig gemaakt aan diefstal en oplichting.
onder het voorwendsel, dat hij over
eenige maanden te Marseille priester zou
worden gewijd, had hij geld en onderdak
weten te verkrijgen. De man had in

verschillende kloosters en temln_iiea
vertoefd. Dinsdag werd hij ter beschikking vaa d» justitie gesteld.
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Onze militaire medewerker over :

iUif ée lucRt

DE LES VOOR NEDERLAND
UIT POLEN EN FINLAND

y

veldtocht In Polen eindigde in drie
net de vernietiging van het Poolsche
leger, de veldtocht in Finland duurt reeds
r dan zes weken en nergens hebben de
een succes van beteekenis kunDe veldtocht In Nederland is
nonnen en wij hopen allen, dat
r beginnen zal, doch bereiden er
min op voor. daar het ..si vis
oepacem para bellum" (wie de vr
reide den oorlog voor» thans meer dan ooit
d bevat. Menigeen hoorden wij daarbij den wensch vertolken: ..Indien de oorlog
over ons mocht komen, mogen wij het er dan
even goed afbrengen ais de Finnen en moge
als den Polen! „Het Is
:et genoeg zulks te wenschen, doch
et zich afvragen waardoor het verschillend lot der beide volkeren werd vereen leger van bijna een
drie wek'-r vernietigd,
|ds een leger van 300.000 man
na zes weken nog nergens is verslagen '■'

.
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der leer
strijdl

.

lak, die voor ons niet minIn het gebruik der

een kr.

j

publl-

:e diviian-

et eersl ■ len vast-

■

ren

ikele malen aan. doch achten ribelangren landsverdedir

het

-11-

grens

tus-

schen I
>
n Polen
2350
K.M
MEFR LIJDFRS DAN LEIDERS IN fro:r
en
2KM k
i
HET RUSSISCHE LEGER.
een front
6 K M. kan verriedihoe weinig
k
lorzaak, die men menigmaal kan hoo- krachtdan
;:
h"t
;er kon
.;ier In het eene
Is, dat r,
Polen
«rlkkelen
hadden
rie
was en in het
zeer
schaal
hun
weerop
het Sowjet-Russlsche leger. In
val derhalve de weermacht '.
sche talenblijk heeft gei
;nl- HOE
iin ki rjgshal
NEDERLAND HET LOT VAN
n trefferrii en dat
militaire leiders voortbrengt In
de be:i
De Finnen
val de si
ht van een
rd, in
ft de
Karellsche land.
lt duiders dan uit strijd
I krach'
dan leiders hei
rd 'n rar
uropeesche ber Zij
nnen verwezenlijken.
:; het
■}
de i
ht bij de grenzen
verschil verklaart Inderdaad
land reeds betrek!
it de Russen met
:iet alles. Het wordt
ukken door de
pgeheven door de krachtsverh
hers hebben tegen ri' enkele to
terrein
'i dubbele overmacht in het biedt.
de overmacht der Russen
Om deze zelfde beginselen te kunnen toe-hier vrijwel onbeperkt.
deel van
•ik is het verschil In strawillig n:
'i en
r Polen en Finlind
vergroote rivierei
er
hun
;rier na het ulteensterk
ikije i waar het onft medegeOok wij zullen niet ons geheele land hard;ermede dient
tsehlnnd
vertrouwd te
len Polen dus als het ware in I
s het nimmer
... In d»
•
•
e aan 1672 WIJ
ren voor een
Rezept di
zake wordt
de Duit
'irh bij uit- l
land diaren- ;
Landsverdediadens uit zee — door de verdii
:' b.d. H. Zeeman
ging" dooi
l
en Prof Mr C. W. de Vries. Hier leest men
De Ru
'.[ concentrisch opverschenen twee"-.rr
t, dat een schenIruk, dat heen zoodoende samenwerken maar
;e neutraliteit beantwoord zal
f neer on zichzelf o"e-kheden en het wel- worden met een aanval op de schendende
letten den macht en tegemoet zal worden getreden op
taat zulks
of over onze gr
daarbij hun overmacht te 01
i
allerminst vast. want aldus handelende zou"eld van Polen volgen en
den v.
vermoedelijk het lot van Polen deelen.
VOORDEET VAN EEN GEACHet Nederlandsche leger daarentegen verHET
CIDENTEERDE TERREINGESTELDHEID. schanst
zich ter hardnekkige verdediging
Een derrie oorzaak ligt tn rie gesteldheid (die uiteraard tegenaanvallen niet uitsluit)
van het terrein. B
s tegenover den in die landsgedeelten, die zich daartoe leeSChe overhen vazal taal Slowakije waar Polen r.en en waar weerstand uil
wegingen geboden is. Aldus handelende zal
van v
den door het KarpathenIvouriige ovennacht het hoofd
rte, beznt Polen geen natuurlijke hinden nabij de grenzen.
i het ..Je maintiendrai" in
De eerste na- kunnen b
tuurlijke hindernis van beteekenis, de Narew- toepassing brengen.
■■
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*anp<jr.ren.

De „Emor" met gezagvoerder Schot verblijft nou te Skyab.

Ski-jöring op de Zandvoort-

sche Boulevard.

De uit Oost-Polen teruggekeerde Duitschers
vinden op hun reis naar het Derde Rijk een
rustpunt in een kamp te Lodz. Foto: een
aantal van de wagens waarin mannen, vrouwen en kinderen den langen tocht maken.

ALS DE SNEEUW MAAK BLIJFT....

De V.V.V. blijkt ook in den winter nii
plreerd door de
sitten en h
geweldige sneeuwmassa's, welke op 't oogeneen winblik in de badplaats voorkomen
portgebeurtenisje samengesteld, dat voor
veli
verren omtrek genoeg aanal hi bben om he:zij mee te
kijkje te komen nemen
t nl. Zaterdag a.s.
De V V.\
..eeuw
sneeuw
bij
en
wed»
skiwedstrijden
op den
Dinsdag ls In een pand aan di
het
het
Meer
b:
Ni'
in
Rotterdam de 1!
'.V. F.
de skijöring,
in Zwil
de Leye. die be !ig was met hel n
snelheid
waarbij
di
zorgen Voo
n. Er zijn tal
Mei
n
schedi
var
.uien. welke des
om
uur
Pavlllon
Riche uil
m
Zulavonds
acht
■
tellig bal
md is reik
ler wedstrijden om 2 uur
lik
Dinsdagmiddag Is het moedertehuis van
Het
te hopen dat de gisteren
■reder, dool riet heeiemaal doorzet
ries Heils te Rotterdam ofl
de echtgenoote van rien burherop»
gemeester van RoMerdam. mevroms J
O
Oud Fischer, in tegenwoordigheid van den
commandant van het Leeer des Heils in Nerd, Alfred J. Benwell.
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tweede slachtoffer van de mote St Odilicnben
Maandag 15 Januari mej O van C is •
bij kennis te zijn gekomen In het 81
I
Roermond overleden
gemeld, de \
van het zeifde ongeval.
noxydi

Een

—

Bij den dooi is In 't Westland geb:
dat de strenge vorst
schade

IJMUIDEN
RIJKSVISCHAFSLAG.
PRIJSNOTEERING.
130
14

-

H.—

-

r idem.
Middel Schelvisch, idem,
Kleinmlddel Schelvisch, idem,
Kleine Schelvisch. Idi
Kabeljauw, per 125 K(7
Groote Gul. per 50 K(.
Kleine Gul, idem.
Ing,
idem,
Makreel, idem,
Heilbot, per K G
Leng, per stuk,
Koolvisch, Idem,

114
850
8

L—
4.20

10.—
27.— !
25. — 2
21
15.—
9.60
68.— 2
15 50
850
15 5.80
4.60
9.
116 094
135 n6O
09C
0.15

— —.—

BESOMMINGEN.
TRAWLERS
Manden.
380 I S. Groen IJ M 130
550 Bergen IJ.M. 16

....

f 2810
M 4880

KOTTER.

—

n

IJ.M. 27 /157

VERSCHE VISCH.
Aan de markt w-aScheveningen, 24 Jan
-ren hedenochtend eenige zendingen
uit Urnuiden. De noteering hiervan was: Kl.
schelvisch ƒ 11; kl. middel schelvisch '15;
wijting /8; Schol ƒl4; alles per kist van
30 KG.
■—

INGEZONDEN
i Buiten

verantwoording

'ri

Uit Berljjn

Grootste Rontgeninstallatie ter wereld
Werkt

met spanning van

1.200.000 volt.

Hamburg
kan zich er
op i -roemen, dat het

al de te velri staande spruitk'
een groot gedeelte vernietigd

Tarbot, per KG.
Schar, per 50 KG
per hoop
ik.
Poon, per 50 KG.

Iln

deren tijd meen dan ooit
ookvoorU U/lngs sigaretten

thans

■

•

-..

Op de thuisreis landden de „Torenvalk"
mei gezagvoi rder van Dijk te Rangoon en de
„Wlelewaal" met gezagvoerder Hondong te
Bagdad. Deze machines worden resp. 27 en
25 Januari te Napels verwacht.

tegen

land. Finland di
en bezit in de dulden meren, in de woeste, met wouden
bedekte, wegenarme grensstreken hinderi.issi n var, tx
Ja ir ons moge dit. ook
er rustige tijden mochten aanbreken,
;n om de hindernissen, die on/e
een
terreinen bieden, in stand te houden. Vooral
in een zoo dicht bevolkt land als het onze
bestaat de •
te dempen en elk
nnen Wan:
men de hu:
van ons land
i
lOC |aar, dan blijkt,
dat
in, dat voor on/e
defensie tlr
atbaar nut ware
er echter nog heel wat

De

.

•••

Weichsel-Sanlinie. lag diep in het binnen-

iDoor Spectator.

--

DE POSTVLUCHTEN NAAR INDI
Op de uitreis ging de „Buizerd" met gezagvoerder £
lechi wi er niel
ler dan Athene. De „Gier" met gezag
voerder Geysendorffet bereikte Singapore
Deze vliegtuigen worden onderscheldeüjk 28
en 24 Januari te Batavia verwacht.

GROOTE TACTISCHE FOUTEN VAN DE
POOLSCHE LEGERLEIDING.

Waarom Finland zoo lang kan stand houden
de overmacht.

*

kor

WiNCS dan

3» k_n geen
ZdKen m

van de Red.'

de grootste Röntgen-__erapie
Inrichting ter wereld bedt,
ter bestrijding van den kanker. Zij werkl met een spanning van een millioen Volt
en werd te Berlijn vervaardigd.

Er bestonden te IL mburg
reeds lang plannen voor een
-inrichting ter bestrijding en
ring van den kanker
en kankerverschijnsel» ri Ht
ils ontl»
gede thans
i
komen apparatuur aan het
In continubedrijf
een onveranderlijke spanning vai
millioen volt
kan bereiken, waarbij stroomen in Röntgenbuizen kunnen optreden tol vijf milllampère. Daarbij dient nog
•e worden opgemerkt, dat zij
geen storing te weeg brengt
Een
in de r- dlo-ontvangsl
zeven meter hoo
formator, op het gewone kabelnet aangesloten leven een
spanning van 100000 volt,
welke door een systeem van
hoog spanning scondens.nors,
enz. tn zes phasen tot het
twaalfvoudige kan worden
opgevoerd.

Hierdoor wordt een aan-

merkelijke

verbetering bereikt in het effect der bestralingen.

Het groote nut

Een foto van de nieuwe Röntgen-Inrichting.

van deze nieuwe inrichting
blijkt wei het beste hieruit, dat men, om met
radium een gelijk effect te bereiken.
det minder dan 10 kilogram radium zou
noodig hebben. De kosten daarvan zouden
indien men er in kon slagen, een zoo reusachtige hoeveelheid bijeen te krijgen
ongeveer een milliard rijksmark bedragen,
dwz. enkele duizenden malen zooveel als
deze geheele Inrichting. De laatste zal worden ondergebracht In een speciaal bijgebouwvan he'. Rontgen-lnstituut, dat deel uitmaakt.

—

—

De eigenlijke bestrallngsinrlchtlng ligt vier
van het Barmbeeker
Limburg.
meter onder den grond Ter vergelijking
diene nog. dat men in Duitschland voor
medische doeleinden wel reeds 600.000 volt
en in Amerika 800.000 volt
)
gepast;
doch het millioen volt ls nog nooit bereikt
of overschreden op dit terrein zoodat de
thans te Hamburg haar voltooiing naderende installatie welke met 1.200000 volt kan
werken, de grootste ter wereld ls.

HULP IN DE GEZINNEN VAN

GEMOBILISEERDE.

Voor de eenden zijn Dinsdag in het Vondelpark te Amsterdam in de vijvers
groote bijten gehakt en de dankbare belangstelling der watervogel :oondt het
welkome van dezen menachlievenden maatregel.

Het Comité door .Kerk en Vredi
richt tot het verleenen van hulp in de gezinnen van gemobiliseerden. heeft In DecemSlnt-Nlcolaas- en E
i
ber
pakketten kunnen uitreiken, dank zij de in
dit blad reeds verantwoorde giften
Er werd geregeld doorgegaan met tiet verleenen van huishoudelijke hulp. stop- en
m kindenaaiwerk, oppa
ren. Jammer genoeg kon echter niel VOOT
elk afzonderlijk geval een passende oplossing worden gevonden. Daarom doen wij
nogmaals een beroep op allen, maar sp»
de dames-lezeressen In Heemstede, dl
deel van hun tijd willen beschikbaar stellen,
met vermelding van voorki
en -tijden en het soort werk, dat zij b
zijn te doen. Hoe grooter reserve wij hebben, hoe gemakkelijker en doeltreffender
wordt het werk
Daarbij komt nog een dringende oproep
om ook financieel te helpen.
Men wende zich tot den secretaris-penningmeester van het Comité; u j. Blokker.
30, postrekening 22788H, o! UA
B
mevr. J
de la Rivière. P.
Aertezlaan o en mevr. M van Luin Riemersma. Bron-tceweg 76

'

HET COMITé

NA DEN SLAG BIJ SUOMUSSALMI - Bij Suomussalmi werd tusschen de Rusen en de Finnen een verwoede slag geleverd, wellke m een zege voor het kleine
dappere le„er eindigde. De Sovjettroepen moesten op de becneeuwde velden
behalve vele flooden en gewonden, ook veel oorlogsmateriaal achteriataa.

VROUW EN MODE

oefent op een bar kouden dag

Bonthoeden en moffen

ONZE SOLDATEN KONDEN ER WEL TEGEN

Polderland tooneel
stryd.

van

den

plannen De aanvaller ls kwetsbaar en ongehuil In
dekt De verdediger houdt

larden p n betonnen kunstwerken.

ALS HET WERKELIJKHEID WAS.
Ergens btj het veldleger was er dezer
dagen een oefening in grooter verband,
onder het oog van den commandanl
het veldleger, luiteaant-ceneraal J. J. (•
baron van Voorst tol Voorst.
I en onzer verslaggevers «as in de gelegenheid de orleiiüig mcc te maken. Het
I een bar koude dag, schrijft hg. een
van de ksaderecord-dagen van bet einde
der vorige week. Bij een temperatuur ais
i heerscbte, zou m vollen vredestijd
de oefening _qn afgetast, Docb In mobi
lisatielijd beselfen zoowel aanvoerders
als soldaten, dat men in een onverhoep
ten oorlog li»-t weer ook niet voor het
kiezen heeft.
De oefening ging dus door, hetgeen
voor de verst gelegerde onderdeden beteekende. dat /ij te vijf uur 's morgens
moesten aantreden. Natuurlijk was bet
koud, maar zij kunnen er wel n
onze soldaten. Bij het einde der oefening
waren de wangen rond geworden, docb
de oogen vroolijk gebleven.
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SPORT

-

en WEDSTRIJDEN
Athletiek

Maeki

en

Nurmi naar de

Vereenigcie Staten.

NURMI GAAT WEER HARDLOOPEN

KWARTETWEDSTKIJDEN OM DEN
DE GRAAF. WISSELBEKER.
Maandagavond
J.i werden In ..Het Hof
van Holland" voor bovengenoemde wedstrijden nog de volgende uitgestelde partilen gespeeld :
Damcl Haarlem.
Haarl. Damclub
Voorl. uitslag
2—o
x—x
Joh. Fabel—Chr F. Vlsse
Z— o
H. van Lunenburg—H. Wde Mol
x—x
P. H. Meure- J Hartel
4—o
Voor! uitslag
De met een x gemerkte partijen werden
afgebroken en worden Maandagavond a_.

—

. ..
....

voortgezet.

Vermoedelijk eindre
2 voor de
De wereldrecordhouder, Taisto Maeki, ls
Damclub
Haarlemsche
vergezeld van Paavo Nurmi
Voor de derde klasse competitie Dlstrict?ermd speelde in ..Het Hof van
dat hij in het begin van het voorirlenische Damclub V tegen
iterkwartier" UI ■ Haarlem».
gasten
De
wonnen
met 11 -9.
op
:
hij za.
welke a
Het spn
vanzelf dat Maeki den voorkeur geeft aan
H.R.C. DE JONGE KAMPIOEN.
rie 5.000 of 10.000 meter. Doch Maeki voegde
dat hij desnoods aai
vedonder groote belangstelling organiseerde
men, indien ..De
strijd over 100 metei
Jonge Kampioen" een feestavond voor
land z
en zijn, leden en de
dat nutl
Het tooneelgezelschap,
van bestaande uit leden en donateurs, voerde
Nurmi heeft tot
\
klade pers
ichillende stukjes op en oogstte veel
:d. Nnrn
ring
hij is. succes.
Voor O. en O. voor militairen te Overveen
d, in A
ls tijdens een feestavond een wedstrijd op
weer zou gaan loopen. eventueel over de hometrainers gehouden onder leiding van
afstanden, gelegen tusschen 1 mijl en de het bestuur van De Jonge Kampathon. indien hij zich daarmede verdienstelijk zou kunnen maken voor Finland.
lekl naar Ameril
blijkt wel, dat de wonde welke hij
in den oorlog tegen Sovjet-Rus'and heeft
■ loopen. niet van ernstigen aard ls geweest. Maeki was geblesseerd door een
.aatsplinter aan het been. doch bij
DIVIDENDEN.
onderzoek bleek, dat de bekende Finsche
er wonderlijk goed van af gekomei
Aan de op 26 Februari as te houden algemeene vergadering van aandeelhouders der
N.V. Het Onderlinge Crediet. gevestigd te
Rotterdam, zal voorgesteld worden over 1939
een dividend van 4 pet. uit te keeren.

Alhoewel de prijzen
an bont gestegen zijn,
7>lüft het toch een groote plaats in het modebeeld innemen. Gelukkig evenwei vindt men,
iiaast de zeer kostbare
soorten ook vele andere, die onder het bereik van de overgroote
meerderheid vallen en
hieronder mogen
we
zeker ook de vele mooie
imitaties rekenen, welke steeds meer geperfectionneerd
den
in
hindel komen.
Zoodra de koude Invalt, zal het noodig
zijn, dat de bontmantel
voor het grijpen hangt
want mets beschut zoo
heerlijk tegen een sner
penden kouden
wind,
nr
il« een nagenoT
omhu
De mode biedt vele m ■>•
gelijkheden en laat ten
jpzichte van de
toepassing van bont
een
groote vrijheid toe. Wie
:tch de luxe
als men
iet zoo noemen wn
van een goede kwaliteit
lontmantel
niet kan
Dermitteeren, bepale de
iceus
bles. die
*vel tot de nieuwste
'ails b<
en waar
"an wrj een drietal op

Ilordingbar
inze schets

—

van

kant

Indien men een uitsnijding in een Japon
maakt, onverschillig of deze aan den onderkant rond. ovaal, vierkant of puntig is,
Ie plastrons m drakan men ei
gen. Wij geven hiernevens aan. op welke
wijze men bv. een plastron kan maken met

smalle kanten niches met of zonder revers. Eerst geeft men richting der garneo»
ring aan met spelden en daarna met rijgdraden, vervolgens werkt men de ingehaalde ruches od de stof met kleine steekjes, zie voorbeelden (midden). Als afwerking gebruikt men een dubbele stofreen»
die met onzichtbare steekjes wordt opgenaaid en ten laatste zet men knoopjes op de
stofreep.

—

-

weergeven.

Wie

een
bontmantel
leeft, die reeds
lange

BLOEMVERZORGING IN FEBRUARI

'aren gedragen is

dezen laten vermaken
n een kort jasje met
nof en muts of hoedje;
leze lnatsten worden
'.eer veel m
pill-bnxnodel gezien met caof andere
•hepeique
rarneering
van
gesleurd velours chiffon,
>.a. in den vorm van
be?en paar lussen, die het schternoofd
iekken. Dikke netten, geknoopt van goud
Jraad of zijden koord, vinden eveneens
aassing en hiertoe voelen zich in net bij
tonder de Amenkaansche jongedames aan
>n. Links op deze schets vindt men
=en kort, met aansluitend i.ngedame.mantje van Skunks met bijpassende mol tn
•on het achtergedeelte is een zijlen haarnet gehecht In het midden een
msemble. dat zich zeer goed leent
judere dames en dat van zwar: sealskin gemaakt is. Het piatte fluweelen hoedje heeft
ilecnts een rand van oont, kan evenwel ook
worden van
I een toque vervangen
sealskin, 'n
leel heeft
I
-ken dan b v. Skr
ler zwaar t
De mof. die niet a te groot van foi
verbergt in de achterzijde een tasch, die
n rits sluit Zwart Persianer blijft
steeds een groote plaats innemen en leent
imes en mantel=
n; «-an de?e bontsoort zijn de hoed
mof rechts gedacht, modellen, die
zijn voor Indisch lam.
"venvsel ook
De pu!
"naai niet den Oijna
traditioneel geworden rechten rand, in het
ngt een geslaagde afwis
een puntig voor.:
stuk, waardoor een vlotte allure aar. dit
model wordt gegeven.
Zelfs een garnituur als dit laatste, dat
uit hoed en mof bestaat, vermag aan een
rompiet of mantel reeds een wintersch as
peet te verleenen. Bont als garneering zien
wij op de meest uiteenloopende wijze toe
passen, zoowel zeer bescheiden als buiten
gewoon kwistig, doch als grondregel moge
-leeds dienen, dat men rekening houdt met
iet
r-ien nie* in staat
is zelf mm of meer cntisch te staan tegenover hetgeen men wel en met kan dragen.
zal een conferentie met een bekwame coutunère of bontwerker gewenscht zijn.
We moeten tot onze spijt bekennen, dat
l niet alle bon*.garneeringen even gelukkig gekozen zijn en ieder die hiervan

-

In kamers, waar planten staan, moet mea
in de koude wintermaanden oppassen, dat
de wortels, niet te veel door de koude te
leiden hebben. Vooral met planten, die to
dicht bij het venster staan is dit veelal het
geval, aangezien deze meestal niet volko-

eenige studie maakt, tn tearooms, restaurants of zelfs op straat, zaj tot eenzelfde
conclusie komen. Een buitengewoon
geslaagde combir
mantel te zien
van ocelot en laken en ook bij andere bontshows bleek ons,
cc ..half and half coats" vele mogelijkheden bieden, vooral voor de bezitster*
van een ouden bontmantel.
Te meer waar de tijdsomstandigheden
menigeen dwingen om zich op de minst
kostbare wijze te kleeden. lijkt het ons
niet overbodig deze nieuwe mogelijkheid te
noemen. In plaats van ocelot. dat min of
meer opvalt, kan rr
ealskin en an>rien
aanwenden en
dere gladt"
combmeeren met laken en velours de laine.
Het door ons bedoelde model was gemaakt van lange, aansluitende banen,
waarvan de rug_.de en een breed midden
n was. terwijl het
stuk '.
overige deel der voorbanen en de mouwen
evenals de kleine kraag van bont waren
Sluiting m het midden tot ongeveer kniehoogte met halfronde knoopen, met stof

Inaties

kunnen voor deze ..half-and half" coats gekozen worden: zelfs met bontstof en fluweel kan men re-er aparte effecten yamerstellen.
Hoed en mof kunnen eveneens van beide
materialen worden gemaakt Zal het deze
laatste dan toch eindelijk gelukken zich
een grootere plaats door Madame Mode
toegekend lien? leder jaar stelt zij hiertoe
nieuwe pogingen in het werk, doch de
vrouwen zijn blykbaar nog steeds niet genoeg doordrongen van net feit, dat een
mof geen luxe is, doch een onmisbaar, echt
winterse!) accessoires, da? ons goede diensten weet Ie bewyzen.

KNIPPATRONEN
JONGENSPAKJE.

.

Succespatroon VKK 2047
Prijs f 0 35.

Wielrennen

Ratiné, doublé face en nog vele andere

weefsels, waaronder wij tweed en meerdert
Engeische stoffen noemen, geven een „ech-

'e'

jongensjas. Sluiting

met tw.ee

knoopen.

■

en die met perlemoer knoopen sluit; omliggende kraag en rechte gladde mouwen,
die desnoods half lang gemaakt worden
Tweebaans rok met smalle ceintuur, die de
naad bedek».

men sluiten. Ter bescnerming kan Karton
voor de potten geplaatst worden, waardoor
indringen der koude voorkomen wordt
Bij erge koude moeten de potten 's avonds
uit de vensterbanken weggenomen worden
en ingeval men dit. vergeten heeft en de
bladeren 's morgens tegen het glas aan gevroren zijn. dan mag men deze zelfs niet
met de hand aanraken. De hoogere temperatuur doet de vensters ontdooien, waardoor de bladeren loslaten en tn den regel
hebben zij niet veel te lijden gehad. Wanneer de dagen langer w-orden en het licht
soms ook de zon meer op 1e aarde inwerkt, mag regelmatig watergeven
niet
vergeten worden, doch vooral met mate, te
veel schaadt de planten in dezen tijd van
het jaar meer dan te weinig.
In het voorjaar wordt meer gegoten.
omdat de aarde dan gauwer droog wordt.
Met zaaien in kistje? kan in Februari rcds
begonnen worden, o.a. van primula's, lavendel e.a. De jonge blaadjes zullen dan bl
Maart meestal reeds gaan ontkiemen.
Planfm dip bij vriezend weer gekocht en
mee naar huis gedragen worden, moet m°"
eenige uren in een vorstvrij vertrek plaatsen zonder ze van het papieren omhulsel to
ontdoen. Hetzelfde geldt voor snijbloemen.

WENKEN VOOR DE GOEDE HUISVROUW.

Opfrlsschen van tapijten.
vloerkleeden
beteekenen steeds
Nieuws
een belangrijke uitgave en daarom zal de
zuinige huisvrouw ze zoo voorzichtig mogelijk behandelen. Zij heeft het geheel in
de hand. door een juiste behandeling den
levensduur van haar tapijten aanmerkelijk
te verlengen.
Het is een veel gevolgde gewoonte om
kleeden te kloppen, iets wat er minder op
aan moge komen voor goedkoope soorten
alhoewel deze er met beter op worden
maar het is zeker af te keuren voor mooie,
oude kleeden. die een niet onaanzienlijke
waarde vertegenwoordigen.
Al kloDpenae rekt men het canevas-fond
en werkt de wollen weefseldraden los,
waardoor slijtage bevorderd wordt.
Een oud beproefd middel om het stof
van vloerkleeden te verzamelen, is deze te
bestrooien met afgetrokken, nog vochtige
theebladeren of met vochtig koffiedik. Het
borstelen geschiedt met een niet te harden
borstel. Het stof blijft aan de theebladeren
of aan het koffiedik hangen, zoodat men
na de bewerking constateeren kan, dat da
kleuren geheel en al zijn opgefrischt. Heeft
men een flink grasveld achter het huis,
dan kan men 's winters, wanneer er droge
sneeuw valt, een manier van schoonmaken
toepassen, die eveneens zeer aan te bevelen is. Men legt het kleed op het gras. bestrooit het met sneeuw en borstelt er vlug
overheen, zoodat het weefsel niet te vochNiet alleen voor huisvrouwen
dit motig kan worden Het is een radicaal middel
del zeer practisch, doch ook voor hulpom het stof te verwijderen, en de sneeuw
krachten in de huishouding, die natuurlijk wordt onder het schuieren geheel grijs.
bij voorkeur waschjaponnen dragen.
Gaat het niet om stof, doch om het uitPatronen in de maten 40—42, 14 en 46 maken
van vlekken, dan kan men dit proBesteladres: Het Practisch Modeblad, beeren mei water en ammoniak of met tepostbus 36. Den Haag, giro 2032U3 Bij be tra-chloride haar gelang van de herkomst.
stelling het verschuldigde bedrag m post Het gebruik van benzine is steeds af te razegels bfj-hiltea of opzenden per postwis den, aangezien hierdoor al vele ongelukken
se] of per giro.
_Jn varoorM-kt.

—

FINANCIEEL NIEUWS

Dammen

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 1939/1940
HAARLEMSCHE DAMCLUB.

UIT DE STAATSCOURANT.
Maandagavond J.l. werden bovengenoemBij Kon. B. ls met Ingang van 1 April 1940
de wedstrijden in het clublokaal der Haaraan
den referendaris der posterijen, telegralemsche Damclub voortgezet. Hieronder voltelefonie H Gorter, aangew-ezen
en
gen de uitslagen:
steur van het post-, telegraaf- en teleHoofdklasse J van Looy wint van K Oly:
xkantoor te Zutphen, op zijn verzoek
J. W van Dartelen wint van P L. Schrijneeervol
ontslag verleend, met dankbetuiging
makors; H van Lunenbure wint van Ph. G.
Amelune Jr.; G Bakker remise met M van voor de door hem aan den lande bewezen
dienBij K. B. Is met ingang van 1 Februari bee klasse: Bergt. A. J. D. Bron remise
noemd tot referendaris der posterijen, telemet I Raven „bergen
■de klasse: H W C van Rhnon wint grafie en telefonie J. van der Poe! Th
van D Phihppo; H A Hoddenbach remise referendaris 2e khue»
me* \

Plastron met garneering

icrang met ..heeren'-revers en
invette
schuine zakjes. Deze laatste kunnen ook
.ervangen worden door opgeslikte zakken.
hotseen vee! gemakkelijker is
Patronen voor 2—4 jaar, 4—6 Jaar.
HUISJAPON.

Prils per patroon ƒ 0.40.
Het lijfje heift aan de voorzijde een
puntige pas, waar de stof ruim aangezet is|
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