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WEERBERICHT. De Bilt, 5 Februari. Verwachting:
Zwakke tot matigen, Zuidelijke tot Zuid-Westelijken wind,
betrokken tot zwaar bewolkt met mist, tijdelijk lichte
regen, lichte tot matige dooi.
Lantaarns aan: van 5.22 u. n.m. tot 7.06 u. voormiddag.

Dagblad voor Arnhem en Omstreken
BUITENLANDSCH
OVERZICHT
een succes.
Gunstig onthaal te Parijs en Lon-

Balkan-conferentie

—

Duitsche luchtraids
De actie begint
de Britsche kust.
al reactie te wekken.
den.

—

op

De
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ZEER ZWARE DUITSCHE LUCHTAANVALLEN
OP BRITSCHE EN NEUTRALE SCHEPEN
„Laertes”op
Ned.
Balkan-conferentie constateert volledige
s. s.

De Balkan-conferentie is even rustig geëindigd, als zij eenige dagen geleden begon-

een

nen

is. De wilde geruchten, waar wij Zaterdag volledigheidshalve melding van hebben
verstomd en het tempo,
zijn
gemaakt,
Waarin de besprekingen werden afgewikkeld, is een bewijs te meer, dat te Belgrado
alle sensatie is vermeden.
Deze rust wordt weerspiegeld in het communiqué, dat volkomen beantwoordt aan
de verwachtingen, die men zich alom heeft
gesteld nopens het beloop van het overleg.
Roemenie,
De leden der Balkan-Entente
Griekenland
Joego-Slavië, Turkije en
—

—

in volledige overeenstemming vastgesteld, dat zij er gemeenschappelijk belang
bij hebben „den vrede in orde en veiligheid
in het Zuid-Oosten van Europa" gehand-

hebben

haafd

te zien.

Dit alleen

voldoende

al ware

om

vooral

Rome tevreden te stellen, doch van grooter belang is de wel zeer duidelijke formuleering van punt 3 van het communiqué:
de wil gemeenschappelijk te waken
voor de eerbiediging der rechten van elk
hunner, de eerbiediging van de onafhankelijkheid en van het nationale grondgebied
Hoewel aan deze belangrijke verzekering
die men een potentieele overeenkomst
in geval van
van wederzijdschen bijstandder
Balkan-Enagressie op een der leden
de bepaling vooraf
tente kan noemen
gegaat, dat de entente „tegen niemand de
bedoeling
de
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en tegen
ken van Hongarije en
5 wordt
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In
druk.
zekeren economischen
vernauwing
van
trouwens nog gesproken
.

—

—

Balder economische betrekkingen, die den voor
kan nog meer zal moeten vrijwaren
hpt gevaar via economische penetratie verder te worden betrokken in de oorlogssfeer.

van
Voorts is de entente weer voor den tijd
verlengd.
zeven jaaidie
Geen wonder, dat deze besprekingen, van
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een
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vastgeSumma summarum kan worden
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Europa.
als
Dat Cl geen onopgeloste problemen z jn
angels in het vleesch der deelnemer
blijven steken, bewijst de
de volgende conferentie £*£££
Jaar zal worden gehouden. Ondenu mo
zullen de ministers der vier betrokken
met elkander
gendheden normaal contact

mijn geloopen

overeenstemming voor vredesgezindheid

MEMAND DER 52 OPVARENDEN
IS GEWOND.
Het Ned. stoomschip „Laertes" van
de Ned. Stoomvaart Mij. „Oceaan" te
Amsterdam, is Zaterdagavond omstreeks half twaalf op vier mijl beooscen het lichtschip „Royal Sovereign", nabij Beachy Head in liet
Engelsche Kanaal niet ver van Dover,
op een mijn geloopen. Het schip is niet
gezonken en de bemanning is aan
boord gebleven. Niemand der 52 opvarenden is gewond.
Er ontstond een begin van brand,
welke echter gebluscht kon worden.
;
he tankboot „Buccaneer",
5.0.5.-sein had opgevangen,
assistentie
b(
aan, welke echter bij
nader inzien niet meer noodig bleek
.

...

te zijn.
De „Leartes",
kort oponthoud in een der Engelsche
contrölehavens, op weg was naar

die na een betrekkelijk

Amsterdam, is op halve kracht varend,
een afstand van 134
naar Londen
teruggekeerd.
mijl
Vandaar dat ook het plan om „De
Zwarte Zee" uit Vlissingen te doen
uitvaren om het getroffen schip op de
laatste etappe naar Nederland hulp
te verleenen, werd afgelast.
De „Laertes" kwam uit Batavia met
een lading stukgoed. Gezagvoerder is
de her C. Koningstein uit Haarlem.
Aan boord bevinden zich o.m. een hoe—

—

veelheid regeeringsgoederen en een
belangrijke partij Deli-tabak.
De omvang van de opgeloopen schade van het schip is nog niet bekend.
De „Laertes" meet 5825 bruto en
3613 netto reg. ton. Het schip is in
1919 gebouwd bij The Taikoo Dockyard and Engineering Comp. of Hongkong te Hongkong.
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Zaterdag j.l. hebben de Duitschers /.eer zware luchtaanvallen gericht op de Britsche kust.
Volgens de Duitschers werden u schepen tot zinken gebracht.
De Britten melden het verlies van 2 schepen; 7 schepen,
w.o. 1 neutraal, bekwamen lichte schade. 11 zeelieden, w.o. 4
neutrale, kwamen om het leven. Drie Duitsche vliegtuigen,
naar ook Berlijn meldt, werden neergehaald; een
4de werd
zwaar beschadigd. 7 Duitsche vliegers verloren het leven, 6

«

Nieuwe aardbevingsramp in
Turkije.

r

Er

dat Duitschland Russische
wil koopen. Rusland wenscht
grootere Duitsche eenheden, ter vervanging
van het verlies van den kruiser „Kirof" en
van twee slagschepen, die beschadigd zijn
door de Finsche kustbatterijen te Hangoe en
later weer bij den luchtaanval op Kroonstad.
Volgens mijn inlichtingen zullen vijftien
Russische duikbooten ingeruild worden tegen
een Duitschen kruiser en waarschijnlijk nog
een oorlogsschip."
verluidt,
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Van het Westelijk Front.
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HERINNERING

Verkeersmoeilijkheden, tijdens den inge(Tweede blad./
Mobilisatie-toelagen verlaagd.
(Tweede blad.,

Ontploffing aan boord van het tankschip

„Ceronia". Geen persoonlijke ongelukken.
blad.)

Luchtvaart:
Plannen voor een Nederlandsche luchl-

lijn naar Amerika.

(Derde blad.)

Buitenland:
+

Zware

Duitsche luchtaanvallen

Britsche kust.
Mantelen
Wollen
Japonstoffen, effen- en
bedrukte zijden stoffen.
Wasstoffen

Balkan-conferentie

|

op de
(Eerste blad./

besluit

te streven

naar vrede en econ. samenwerking.

(Eerste blad.

i

Russisch offensief in Karelië gestuit.
(Eerste blad. I
Weer aardbeving in Anatolië.
l Eerste blad.)
Sport:
(Derde blad.)

Zie verder: Laatste Berichten.
(Eerste blad.)

Generaal Pricolo, de onderstaatssecretaris
voor Luchtvaart, heeft in het blad „A Vie dcli
Aria" medegedeeld, dat het aantal Italiaansche vliegers en vliegtuigen in den loop van
het jaar verdubbeld zal worden. Ook
zullen
vele geheime vliegvelden worden aangelegd.
Donderdag a.s. zal onder voorzitterschap
van Mussolini de Opperste Defensiecommissie
te Rome bijeenkomen. Zooals men weet, heeft
deze commissie tot taak de oplossing van de
belangrijkst kwesties betreffende de organisatie in tijd van vrede van de nationale activiteit en van de bewapeningen.

Gep. luit.-gen. H. G. Winkelman volgt
Generaal Reynders op

aan Moskou?

duikbooten

m
Sre,o%°e
n wtk wel eef
onveiligheid zijn ontst„*

van

Prof. Ir. Is. P. de Vooys, directeur van
de A. K. V., op zijn 65en jaardag tijdens
een receptie geëerd.
(Tweede blad.)

—

daamede teen
W

De dooi brengt gladde wegen en groote
verkeersmoeilijkheden.
(Tweede blad.)

hevige aardbeving heeft ZaterdagEen
EEN RUIL IN OORLOOSBODEMS?
het
gebied van Erzindavond twee dorpen in
Een speciale correspondent van de „Daily
jan in Anatolië volledig verwoest.
Telegraph" in Stockholm meldt, dat DuitschAls gevolg hiervan zijn 45 personen om het
land wapens zendt naar Rusland.
leven gekomen en tientallen ernstig gewond.
De correspondent seint:
„Twee Duitsche schepen uit een Oostzeehaven, hebben naar hier vernomen wordt,
De Fransche ambassadeur bij de Sovjet- Vrijdagmiddag Noorsche loodsen aan boord
unie, is Zaterdagavond met ziekteverlof uit genomen in de territoriale wateren ten Zuiden
Moskou naar Frankrijk vertrokken. Hij reist van Oslo. De schepen bleken geladen met
geschut en munitie voor kleine wapens, bevia Odessa en Istamboel.
stemd voor de Russische troepen, die hun
bases hebben in Petsamo en Moermansk. Men
verwacht, dat deze stoomschepen aan het
einde van deze week in Petsamo zullen lossen. GENERAAL WINKELMAN, TEN TIJDE
„Ik verneem", aldus de correspondent ver- DAT HIJ DEN RANG VAN GENERAALder, „dat dit Duitsch-Russische verkeer, dat MAJOOR VERVULDE ALS COMMANDANT
VAN DE VIERDE DIVISIE.
de laatste maand gaande is geweest, deel uitmaakt van veel breedere ontwikkelingen, wel-'
ke in verband staan met onderhandelingen,
van
die thans in Berlijn worden gevoerd. De
terugkeer naar Duitschland van den Duitgeneraal
schen ambassadeur in Moskou, Schulenburg,
staat naar men gelooft, in verband met deze
op

_

aanzienlijk, wanneer men
moreel der schepelingen

Levert Berlijn wapens

TWEE DORPEN VERWOEST, 45 DOODEN.

.

dusver

(Eerste bladj

MUTATIE IN NEDERLAND’S
OPPERBEVEL

-

tot

irambussen.

treden dooi.

werden gevangen genomen.
De Balkan-conferentie is geëindigd. Het communiqué constateert volkomen overeenstemming tusschen de 4 betrokken staten over handhaving van den vrede in den Balkan; er zal
(Ingezonden mededeeling.
gestreefd worden naar nauwere economische samenwerking.
Volgens de „Daily Telegraph" levert Duitschland thans
Buitenlandsche paspoorten
oorlogstuig aan Rusland; Duitsche oorlogsschepen zouden
in Italië ingetrokken
worden geruild tegen 15 Russische duikbooten.
Het groote Russische offensief bij Suma in Karelië is, vol- DONDERDAG BIJEENKOMST OPPERSTE
gens Reuter in zijn beginstadium gestuit.
DEFENSIE-COMMISSIE.
De planmatigheid
van den aanval doet, volgens Reuter, Duitsch advies vermoeAlle paspoorten, welke aan de Italianen
zijn uitgereikt, zijn ingetrokken, zoo meldt
den. De roode luchtmacht was dit weekeinde zeer actief.
Reuter uit Rome.
Een reden is hiervoor niet opgegeven,
In Italië zijn alle paspoorten ingetrokken. De Italiaansche
doch 'de houders van paspoorten hebben
luchtmacht zal worden verdubbeld en gemoderniseerd.
bericht gekregen, dat zij hun paspoorten
moeten inleveren.
In Anatolië zijn weer 2 dorpen door een aardbeving verwoest. Er zijn 45 dooden.
Japansche vliegtuigen hebben den spoorweg tusschen Joenan en Fransch Indo-China vernield. Parijs gelooft aan een
vergissing en zal niet protesteeren, doch de V. S. hebben te
Parijs en Tokio stappen ondernomen, omdat Amerikaansche
belangen zouden ziju geschaad.
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Vergadering van den Gemeenteraad. Debat over de aanschajfing van nieuwe Ford-

(Tweede

onderhandelingen.

_

Stadsnieuws:

Binnenland:

RUSSISCH OFFENSIEF BIJ SUMA
IN BEGINSTADIUM GESTUIT

.

aanpast aan deze nieuwe Duitsche tactiek,
bewijst het feit, dat de Duitsche verliezen
aan bommenwerpers zich bewegen in stijgende lijn.
Het
wreede karakter van den oorlog
brengt echter met zich mede, dat men een
aanval een succes blijft noemen, zoo lang
hij den vijand meer afbreuk doet en meer
menschenievens kost, dan den aanvaller.
De Britten geven het verlies van slechts
twee schepen toe, doch wij vermoeden, dat
Londen met deze opgave aan den lagen
kant is. Zoo zal Berlijn doorgaan met deze
luchtraids, tot de Britsche convooi-bewaking zich volledig zal hebben aangepast ook
aan het gevaar uit de lucht, zooals zij zich
reeds hééft aangepast aan het duikbootgevaar.
En dan?

HET BELANGRIJKSTE
NIEUWS

OP J.L.

AAN DE VERDUISTERINGSOEFENING
TE ARNHEM
VRIJDAG. LEDEN VAN DEN VERPLEEGDIENST VAN
DE BURGERWACHT WAREN DRUK IN ACTIE IN
HET WA AC-GEBOUW.
AA:; EEN JUIST
BINNENGEBRACHT SLACHTOFFER WORDT HULP
VERLEEND

Het Zondagavond uitgegeven Fransche legerbericht luidt:
„In den aanvang van den ochtend keerde
zich een levendig gevecht met verkenningen
van den vnand tot ons voordeel".

GENERAAL I. H. REYNDERS.

Zooals uit de Staatscourant
hedenavond zal blijken, is
aan
I. H. Reynders, opperbevelhebber van land- en
zeemacht,
een daartoe door hem gedaan verzoek, door H.
M. de Koningin eervol ontslag uit den militairen dienst verleend, onder dankbetuiging voor de uitnemende diensten, door
hem in verschillende gewichtige betrekkingen en in buitenovwoon moeilijke omstandigheden bewezen, en is tot zijn opvolger benoemd de gepensionneerde luitenant-generaal H. G.
Winkelman, sedert het intreden van den mobilisatietoestand
commandant van den luchtverdedigingskring Utrecht-Soesterberg, terwijl de laatstgenoemde tegelijkertijd bevorderd is tot
generaal.
Kaar wij vernemen, heeft in hoofdzaak verschil van inzicht
met de regeering ten aanzien van vraagstukken van tcchnisch-militairen aard tot de ontslagaanvrage van gen. Reynders geleid.
(Voor nadere bijzonderheden zie elders in dit blad.)
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zeven punten

.

Na afloop van de achtste zitting van
dsn Permanenten Raad der Balkan-Entente heeft de Roemeensche minister van
Buitenlandsche Zaken, Gafencu, in zijn
hoedanigheid van voorzitter van den Raad,
het
volgende communiqué voorgelezen,
zoo meldt Havas:
„De gedachtenwisselingen, welke de leden van den Permanenten Raad geveerd
hebben in een hartelijke en vertrouwelijke
atmosfeer, hebben het mogelijk gemaakt,
niet eenstemmigheid te. constateeren:
1. Het -gemeenschappelijk belang der
vier staten bij de handhaving van den vrede in orde en veiligheid en het Z.-O. van
Europa.
2. Hun vastbeslotenheid tot voortzetting van hun beslist vreedzame politiek
onder respectievelijke handhaving van hun
standpunt ten aanzien van het tegenwoordige conflict, ten einde dit deel van
Europa voor de beproevingen van den oorlog te bewaren.

3. Hun wil, aaneengesloten te blijven in den
boezem der Entente, die slechts haar
eigen
doeleinden nastreeft en die tegen niemand gericht is, en gemeenschappelijk te waken voor
de handhaving der rechten van elk hunner
en van de onafhankelijkheid en het nationale
grondgebied.
4. De oprechte wensch, vriendschappelijke
betrekkingen met de buurstaten te onderhouden en te ontwikkelen, in een verzoeningsgezinden geest van wederzijdsch begrip en vreedzame samenwerking.
5. De noodzakelijkheid, de economische banden en de verbindingen tusschen de Balkanstaten nauwer 'aan te halen en te vervolmaken, door meer in het bijzonder het handelsverkeer binnen de Entente te vergrooten.
6. De verlenging van het Balkan-pact voor
een nieuwe statutaire periode van zeven jaar,
ingaande 7 Februari 1940.
'7. Het besluit der vier tninisters van Buit'dniandsche Zaken,.'onderifng een nauw contact "te onderhouden tat.de volgende' zitting
van den Permanenten Raad, die in de maand
Februari 1941 te Athene zal worden gehouden.

Ministerieele verklaringen.
De vier ministers van Buitenlandsche Zaken hebben tegenover, de vertegenwoordigers
van de pers verklaringen afgelegd, zoo meldt
Havas.
De Roemeensche minister, Gafencu, zeide:
„Ik heb niets toe te voegen aan het communiqué, dat ieder commentaar kan missen. Wn'
hebben in volstrekte kalmte gewerkt en in
volkomen overeenstemming. Ik heb de zekerheid, dat op de grondslagen.van de resultaten, die gij thans kent, gij voor de Openbare
meening tolken zult zijn van ons streven naar
samenwerking.
Wij zjjn er van overtuigd, dat onze Entente
steeds meer een nuttig instrument wordt voor
den vrede en de veiligheid van ons land, nut~~tïg. 'ook voor onze naburen en voor de in deze
dagen zoo beproefde Europeesche gedachte,
waaraan wij des te trouwer gehecht blijven.
De Turksche minister van Buitenlandsche
Zaken, Saradjogloe, legde de volgende verklaring af:
„Als minister van Buitenlandsche Zaken der
Turksche republiek prijs ik mij gelukkig om
het resultaat van de achtste "gewone zitting
van den raad der Balkan-Entente. Het blijkt
dus, dat de Entente een nieuwe bladzlijde van
haar bestaan geschreven heeft. Ik kan dit resultaat voor de eminente leden der pers niet
aanteekenen, zonder eerbiedig mijn gedachten
te richten op de twee groote bouwers van onze
eenheid, koning Alexander en president Ata-

Er heertchè weer griep! Dut
De Grieksche minister, Metaxas, zeide:
JH
. waabiaamhaid il gebo„Belgrado heeft ons eens te meer op de
ito den! Bij de eertte griepver»
gebruikelijke hoffelnke en gastvrije wijze ontmi tehijntelen direct ASPIRIN 'M
vangen.
nemen. Zorg ASPIRIN Mi
Wij hebben de vaste overtuiging, dat dank
ds hand te hebben.
zn onze geest van volstrekte solidariteit en
onze nauwe samenwerking de vrede in dezen
hoek van Europa volledig gehandhaafd zal
worden."
De
Joego-Slavische minister, Markovitsj,
zeide:
Ik geloof niet, dat het noodig is er op te
wijzen,hoe verheugd de Joego-Slavische
hoofdstad is geweest, de gelegenheid te hebben gehad de eminente vertegenwoordigers der
bevriende landen te mogen ontvangen en te
hebben kunnen dienen als plaats van bijeen(Ingezonden mededeeling.
komst voor de huidige zitting der Balkan-Entente, welker resultaten, daarvan ben ik overtuigd, weldadige gevolgen zullen hebben voor
de toekomstige ontwikkeling der gebeurtenisgevaren ter
sen in den. Balkan en het Donau-bekken. Op
BELGISCH SCHIP VERMIST, NEDERL.
het oogenblik, waarop de huidige zitting einSTUURMAN AAN BOORD.
digt, wil ik zeer in het bijzonder wijzen op den
geest van bereidvaardigheid en harmonieuze
Zaterdagmiddag is nabij de 'pier van een
samenwerking, die heeft voorgezeten bij haar
plaats aan de Noord-Oostkust van Engeland
werkzaamheden."
een.boot gekenterd, welke de namen „Tempo
Oslo" droeg. Twee der inzittenden werden
dood uit het water gehaald, de derde werd in
van
uitgeputten staat naar een ziekenhuis gebracht.
Hij herhaalde steeds het woord veertien.
bedoelde hij, dat veertien perVermoedelijk
De eerste stappen, in de richting van een
sonen
de
boot hadden gezeten.
in
van
uitbreiding
den regionalen Balkanhandel
Een Britsche reddingboot heeft twee andere
zjjn reeds genomen.
van de „Tempo" aan land geopvarenden
Deze actie zal verder gevoerd worden op een
bracht, o.a, de. schipper., Hij deelde mede, dat
bijeenkomst in Midden-Februari van het Perzijn schip dpor drie Duitsche vliegtuigen tot
manente-economische Comité der Entente.
zinken was i gebracht. De „Tempo" mat
Reuter verneemt, dat Zondag a.s. een Bul629 ton.
-gaalsche handelsdelegatie onder leiding van
Later werd medegedeeld, dat acht overden Bulgaarschen minister van Handel in Bellevenden-aan land aijn gebracht. Nog twee
grado zal aankomen. Zes dagen later zal een
lijken, behalve de' Pwee, die reeds opgepikt
Joego-Slavische delegatie naai- Sofia gaan.
werden, zijn geborgen.
In verband met de territoriale herziening
op
den Balkan verneemt. Reuter, dat de
In de afgeloopen .10 dagen heeft NoorRaad besloten heeft, dat het huidige oogenblik
vyegen 10 schepen en ' 100 zeelieden verloren, aldus Reuter. Sedert het begin
niet opportuun was voor het, ter tafel brengen
van dit onderwerp.
van den oorlog verloor Noorwegen 40
Overeengekomen 'werd, dat Saradjoglo op
schepen van tezamen 127.000 ton en 248
zijn
thuisreis de Bulgaarsche regeering een
zeelieden.
overzicht zou geven van de besprekingen der
Zweden heeft rsedert het uitbreken van
conferentie.
den oorlog 30 schepen en 200 zeelieden
verloren.
Naar. verluidt zal hij Kibsseivanoff de' verte
warme
geven,
dat
waarzekering
Belgrado
Twee leden der beniannlhg van een reddingdeering Is gevoeld voor de vreedzame houboot,
die .Zaterdagavond was uitgevaren om
ding van Bulgarije en dat de positie van Bul-te
hulp
bieden aan een klein Belgisch kustgarflen op zeer vriendschappelijke wijze is bede
„Charlotte", zijn overboord
vaartuig,
sproken.
geslagen
gisteren
en
zijn hun lijken aanzal
echter
voren
dat
voor
Hij
brengen,
naar
het oogenblik territoriale eischen ter zijde zul- gespoeld.
Vief der tien opvarenden van de „Charlen moeten worden gesteld om in een later
lotte"
zijn gisterochtend aan land gebracht.
stadium besproken te worden. Niet-officieele
zes overigen, die zich met behulp
De
een
Hongaarsche
waarnemers-toonen teleurstelworden.ver-,
wilden
in
yeiligheid
brengen,
vlot
ling over het besluit om een onmiddellijke bezoeken
Tw«e reddingbooten
op rijst
handeling der Hongaarsche eischen uit te stel- mist.
naar hen, doch daar een .vlot op
oogenblik
len.
het strand is.geworpen en ook het ln'kvaneen
man is aangespoeld, vreest men, dat zij het
leven hebben gelaten.
Er bestaat ongerustheid ov ;r het Belgische
s.s. „Charles", waarvan men eenigen tyd
geen berichten heeft ontvangen. Onder de
bemanning bevindt zich een Nederlander, namèlyk de tweede stuurman Marinus
V. S. PROTESTERREN.
de Boer, afkomstig uit Hellevoetsluis.

H

J»

.

De

Uitbreiding

Zee.

van.

Japanneezen bombardeeren
Joenan-spoorweg.

Naar te Parijs door Reuter vernomen
wordt, hebben groepen Japansche vliegtuigen
Vrijdag tweemaal de spoorlijn tusschen Haiphong (Fransch Indo-Chlna) en Yoennan
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De balans van de Duitsche aanvallen op
schepen buiten de Engelsche kust, die Zaterdag ondernomen zijn, toont, dat, drie Duitsche Heinkel-toestellen neergehaald zn'n. Het
is niet waarschijnlijk, dat een vierde naar huis
kon terugkeeren. Minstens zeven Duitsche
vliegers Zhn gedood. Zes' zijn gevangen genomen. Een neutraal schip is tot zinken gebracht.'een Engelsch 'schip in' brand gestoken.
Negen schepen werden, voor zoover bekend
aangevallen, doch zeven ontkwamen met weinig schade. Elf zeelieden kwamen om, onder
wie vier van het neutrale schip. Op de meeste
aangevallen schepen vielen gewonden, gemeenlijk getroffen door machinegeweervuur.
„SNELLE WRAAK” DER R. A. F.

De

heeft snel wraak
bommenwerpers, die
óp' 'verschillende punten aan de Oost- en
Nóórd-OostkUst vah Engeland hebben aanbevallen, aldus Reuter.
Een der Hehikei-toestellen, "welke in Yorkshire werd neergehaald, kwam terecht naast
een boerderij. Een lid der bemanning werd
gedood en drie werden gewond, van wie één
later in het hospitaal is overleden. De overige
inzittenden staken het toestel in brand.
Eenige minuten tevoren hadden andere Britsche gevechtstoestellen aan de kust van
Northumberland twee Heinkels aangevallen,
die bommen hadden uitgeworpen op koopvaardijschepen riabjj de Farne-eilanden. Éen
Heinkel verdween met een defecte motor, en
de andere wist blijkbaar te ontkomen. Zooals
vermeld in het communiqué van het ministerie van Luchtvaart yerd nog een Duitsche
bommenwerper neergehaald aan de Tyne.
Naar schatting hebben 20 Duitsche vliegtuigen deelgenomen aan de aanvallen op de
Britsche kust. De aanvallen werden gedaan
over een lengte van 650 K;M.; zij waren mede
van de felste aanvallen sedert het begin van
den oorlog.

Royal

genomen

Air Force

op. de Duitsche

De slachtoffers.
Het Britsche kolenschip.., „Yewdale" (823
is Zaterdag ongeveer 1 mijl uit de Britsche kust door twee Duitsche vliegtuigen met
machinegeweren" beschoten. De kapitein werd
gedood, terwijl- twee andéren gewond werden.
In hetzelfde gebied werd een stoomtreiler,
de „Rosé of England" (223 ton) door machinegeweervuur beschadigd, doch niemand
werd getroffen.
Twee aan de Britsche .Oostkust gestationton)
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reddingbooten zijn uitgevaren op zoek
bemanning van het s.s. „Kildare"
(3.877 ton), dat noodseinen had uitgezonden,
met de mededeeling, dat het door vliegtuigen
werd aangevallen en dat de bemanning zich
in de booten begaf. Bij den aanval werden
zes leden dér bemanning gedood. Vijftien
overlevenden zijn veilig aan land gebracht.
Een visschersvaartuig heeft een reddingbqot binnengebracht met alle acht leden der
beïnanning van het s.s. „Harley" (44 ton),
dat zij bij een aanval door vijandelijke vliegtuigen hadden verlaten.
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Engelsche tegenspraak.
Van bevoegde zijde werd gisteren aan Reudat voormelde Duitsche
bewering, dat bij de luchtaanvallen 14 schepen tot zinken zijn gebracht, „onzinnig" is.
Ofschoon het niet mogelijk is, te zeggen
hoeveel bommenwerpers aan de aanvallen
hebben deelgenomen, wordt hun aantal op
hoogstens twaalf geschat en, gezien het feit,
dat minstens drie hiervan zijn neergeschoten,
is het een onmogelijkheid, dat zulk een gering
aantal aanvallende vliegtuigen zooveel schade
aanrichten als beweerd wordt.

ter medegedeeld,

neerde

naar

de

14 schepen tot zinken gebracht,
aldus Berlijn.
Op 3 Februari hebben de Duitsche vliegtuigen in het kader van de verkenningsvluchten naar de Britsche kust Britsche oorlogsbodems en bewapende of in convooi varende
koopvaardijschepen aangevallen, zoo meldt
het D.N.B.

Niettegenstaande het hevige vuur van de
luchtdoelartillerie zijn een mijnenveger, vier
voorpostenschepen en negen koopvaardijschepen tot zinken gebracht. Talrijke andere
bewapende koopvaardijschepen werden, deels
ernstig, beschadigd. Alle tot zinken gebrachte
Het Britsche ministerie van Luchtvaart koopvaardijschepen werden
aangevallen, terdeelde Zaterdag mede:
wijl zij, in convooi voeren.
„Thans is bericht ontvangen, dat de BritDrie Duitsche vliegtuigen zijn niet van de
sche luchtmacht vanochtend nog in een derde vlucht naar den vijand teruggekeerd.
geval met succes tegen vijandelijke vliegtuigen aan de kust is opgetreden. Even voor
elven is bij de Tyne een vijandelijk toestel
neergeschoten. Een schip is uitgevaren om de
inzittenden te redden."

-.

Koersen van de Amsterdamsche Beurs

■

Naar te Londen vernomen wordt heeft een
escadrille van de Britsche luchtmacht bij den
aanval van de Duitsche vliegtuigen op de
Britsche kust Zaterdag twee Duitsche vliegtuigen omlaag geschoten en een derde toestel
beschadigd. Dit escadrille heeft bovendien nog
een vliegtuig verjaagd. Een vijfde toestel is
door een ander escadrille zoo ernstig beschadigd, dat het vermoedelijk zijn basis niet meer
heeft bereikt.

;
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Duitsche
vliegtuigen zijn Zaterdag
waargenomen op verschillende punten
'langs dé kust van Nörfolk tot Northumberland. Er wordt melding gemaakt, aldus Reuter, van talrijke aanvallen op
schepen.
Zoo hebben, twee Duitsche toestellen
aan de kust van Yorkshire Zaterdagmorgen een treiler- met machinegeweren
beschoten. Britsche gevechtsvliegtuigen
stegen op.
In Yorkshire werd een Heinkel-toestel
neergehaald. Na van 'de zee verdreven te
• ztjh, viel; het te pletter op een . huis en
geraakte in brand. Vier personen, inzittenden van het vliegtuig, werden gedood,
en een werd gewond.
Een andere bommenwerper werd neergehaald aan de kust van Northumberland.

M

De Duitsche ambassadeur te Moskou,
Schulenberg, is Zaterdag naar Berlijn vergebombardeerd.
trokken. Gemeld wordt, dat hh' spoedig zal
Vijf Europeanen, en twintig Chineezen en terugkeeren.
Annamieten werden gedood. De Fransche
autoriteiten zijn niet voornemens hieromtrent
een démarche te Tokio te ondernemen, aangezien het bombardement wordt toegeschrebelangen van de V. S. schaden.
ven aan gebrek aan discipline bh' de plaatDeze stappen zijn evenwel gedaan, voordat
türk.
vermeld incident plaats vond.
Aan het einde van het zesde jaar der vor-' selijke Japansche luchtmacht.
Naar aanleiding van dit incident is echter
De Amerikaansche ■ regeering
motiveert
ming- van de Entente gevoelen wij een gerechtde
te
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feit,
door
V.S.
te
en
test
het
dat
dezen
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met
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wanneer
de
reeds
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vaardigde trots,
wij
Tokio.
spoorweg' het venroer der goederen van en
resultaten zien en nog schitterender resultaHavas vernam in welingelichte kringen te haar de Vereenigde Staten geschiedt, terwijl
ten, die wij gerechtigd zjjn in de toekomst te
dat- de ambassadeurs van de Amerikaansche ond«Manen veelvuldig van
Washington,
verwachten.
Vereenigde Staten te Parijs en Tekro opdracht deze lijn gebruik maken. Ook is opgemerkt,
hebben gekregen de aandacht vah de Japandat het vervoer van Amerikaansche goederen
DE BALKAN THANS ALS „VREDES-VORBEELD”.
sche en Fransche regeering te vestigen op pp deze lijn groote vertraging ondervindt
het belang, dat de regeering van de VereenigJapansche marineyliegtuigen hebben Zateren
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Vor.

14 schepen vernield, aldus Berlijn,
maar volgens Londen zijn het er 2

welke onze landen en volken verre en vrij zulbeproevingen van het hui-

len houden van de
dige conflict."

'

Een communiqué met

BRITTEN HALEN 3 DUITSCHE
BOMMENWERPERS NEER

.7' Mf^M^WÊpWm

HULP AAN DE VERONGELUKTE
VLIEGERS.
De treiler „Harlech Castle" heeft gisteren
drie Duitsche vliegers en het lijk van een
vierde aan wal gebracht. Zij maakten deel uit
van de bemanning van een bommenwerper,
die Zaterdagmorgen had deelgenomen aan
den aanval op de Tyne.
Een der Duitschers was ongedeerd, twee
hadden verwondingen in de beenen.Zh' moesten op draagbaren aan land en naar een ziekenhuis worden gebracht. De vierde was overleden, terwijl de treiler lag te wachten om de
haven binnen te loopen.
De kapitein van den treiler verklaarde, dat
hy getuige was geweest van het gevecht tusschen het Duitsche toestel en Engelsche machines. Het Duitsche toestel was dicht bij z(jn
schip neergekomen en hn' was er in geslaagd
de vier man, die rond zwommen, aan boord
te nemen.
Een der leden der bemanning van een
Duitsch vliegtuig, dat bij V/hitbey werd omlaag geschoten, wordt thans in een ziekenhuis verpleegd, waar men hem een voet heeft
moeten afzetten. Zijn toestand is bevredigend.
In de baai van Druridge in Northumberland
zijn de lijken van drie Duitsche vliegers aangespoeld. Men gelooft, dat het hier leden der
bemanning van het Heinkel-vliegtuig, dat
voor de Tyne-monding is neergehaald, betreft.

RUSSISCH OFFENSIEF IN DE
KIEM GESMOORD

Rooden hebben reeds
3.000 dooden
Reuters militaire medewerker schrijft:
„De groote slag van Summa, op deKarelische Landengte, is door de Finnen in het
beginstadium gestuit.
De moderne oorlogstactiek vereischt
dat aanvallen van dezen aard in drie phasen ondernomen worden, willen zij slagen.
De eerste phase is het optrekken met gepantserde divisies teneinde den weg voor
de infanterie vrij te maken, De Russen
probeerden dit wel, doch zij kwamen niet
weest te zijn. Vijftien Russische batterijen

ben een reeks tegenaanvallen gedaan te juister
tijd, waardoor zij het verloren terrein. teruggewonnen hebben. Indien het waar is, dat de
kracht van den Russischen aanval thans gebroken is, dan blijkt hieruit, dat men optimistisch kan zijn over de defensieve waarde van
de Mannerheim-linie.
OFFENSIEF DER ROODEN ZONDAG
VOORTGEZET.

De speciale correspondent van Reuter op de
Karelische Landengte meldt, dat in strijd met
de verwachting het Russische offensief aldaar
Zondag, den geheelen dag is voortgezet met
onverminderde kracht. Dit offensief heeft den
Russen reeds ongeveer 3000 dooden gekost.

zouden tot zwijgen zijn gebrtjacht.

De tweede phase van den aanval, namelijk
de doorbraak door de hoofdverdedigingslinie,
werd daardoor tegengehouden. De derde phase
zou bestaan in 't bezetten van de stellingen
en het aanvoeren van versterkingen. In verscheidene sectoren, met name aan het Ladoga-meer, schijnen de Russen hun aanvalspogingen te hebben prijsgegeven. Voorloopig
schijnen de vergeefsche aanvallen op de Mannerheim-linie het Russische voornemen verijdeld te hebben.

DE LUCHTAANVALLEN.
De correspondent van de „Stpckhol'ja Tidningen" te Helsinki, meldt, dat het .'dbor-.12.0C0
menschen bewoonde stadje Sortavala- gisteren
gedurende 24 uur hevig door de Russische
vliegtuigen
gebombardeerd
is. Het -stadje
biedt een droevigen aanblik. Het is v.oor dri«
vierde

verwoest.

Ook Viipuri heeft zeer te lijden gehad. Hier
werden 150 huizen vernield, terwijl op 1G
plaatsen groote branden woedden. De Russen
hebben ten minste 500 bommen geworpen op
plaatsen, die van geen enkele militaire beteeaan
kenis waren.
Tijdens de luchtaanvallen van Vrijdag zijn
in verschillende deelen van Finland twaalf
De bijzondere correspondent van Reuter beRussische vliegtuigen neergeschoten. Vrijdag
richt van de Finsch-Zweedsche grens, dat de hebben Russische toestellen gevlogen over
laatste aanval van de Russen op de MannerZuld-West-Flnland eenige brandbommen uit
heim-linie op zulk een wetenschappelijke wijze geworpen boven Hangoe,
waarbij slechts lichtis gedaan, dat het de Finnen heeft verbaasd. schade werd aangericht.
Talrijke vliegtuigen, een intens spervuur van
de artillerie, zwermen tanks, een regelmatig
DR. WINCKEL IN STOCKHOLM.
oprukken van de infanterie, dit alles toonde
een samenwerking,
welke tot nu toe in de
Dr. Ch. W. F. Winckel,
die Vrijdag per
aanvallen van de Russen heeft onderbroken. vliegtuig van >A.msterdam naar Stockholm is
Men schat de Russische macht, welke dcii vertrokken om besprekingen te voeren, beaanval heeft gedaan op een divisie infanterie, treffende de uitzending van een Ned. ambugesteund door talrijke tanks. Het slagveld, dat lance naar Finland, verklaarde by aankomst,
thans het aanblik van een chaotische inferno dat hij eenige dagen in de Zweedsche hoofden blocdbevlekte sneeuw biedt, is een open stad zal blijven om in contact te treden met
vlakte gelegen tusschen de meren Muolaa en de vertegenwoordigers van het Zweedsche
Kuolama.
Roode Kruis. In de eerste dagen van de kode
heeft
de
eerste
aanval
Russen
mende
week zal hn' naar Finland vertrekken.
Blijkbaar
diep in de Finsche stellingen doen doordringen, De datum van zijn terugkeer staat nog niet
doch de Finnen hebben zich hersteld en hebvast.

Duitsche deskundigen

het

werk?

BEURS VAN 5 FEBR.

Industrieelen werden op kleine schaal ver- I
handeld. Philips zakten aanvankelijk .nog een
Men seint ons uit Amsterdam:
kleinigheid in, doch later kwam eenige steun
in de markt, waardoor een klein herstel .viel te
, De nieuwe week werd op de Amsterdamsche
effectenbeurs op weinig opgewekte wijze in- constateeren.
gezet. Er bestond hoegenaamd geen initiatief
In Amerikanen was zoo goed als. niets te
De doen. De stemming was aan den gedeprimeeren de handel droeg een traag karakter.
.koersen. waren niet veel veranderd, maar neig- den kant; de koersen waren iets lager") maar
den over het algemeen tot reactie. Het minder bijna bewegingloos.
Voor Nederlandsche beleggingen, in het bijbehaaglijke beurssentiment werd toegeschreven
aan beschouwingen, volgens welke bij de uit- zonder de staatsschuld-breven, bestond een
gedrukte tendenz, die klaarblijkelijk verband
gifte van een nieuwe staatsleening minder aangename maatregelen in reserve zouden worden hield met hetgeen omtrent de mogelijke voorgehouden, indien de leening niet vrijwillig zou waarden voor een nieuwe staatsleénlng werd
worden volteekend. Of dit motief steekhoudend rondgefluisterd.
Zoowel de obligaties uit de
De affaire jonge emissies als de oude schuld werden lager
was, kon niet worden nagegaan.
Buitenlandsche
fondsen trokken
was overigens zeer gering en in dit opzicht was genoteerd.
in de situatie niet veel verandering gekomen. nauwelijks attentie. De Fransche waarden laOp de petroleumafdeeling openden Kon. Olie gen iets gedrukter in de markt.
Prolongatie 2Vi pet.
iets lager, waarbij zrj later op den middag even
beneden 250 pet. tipten.
Van de suikerfondsen hadden H.V.A. een uitgesproken zwak voorkomen en daarbij leden
zij een verlies van een goede achttal procenten.
aanEen bijzondere oorzaak was hier niet
wezig, behoudens dan dat er eenig materiaal
WISSELKOERSEN
aan de. markt was waarvoor niet direct plaatwas te vinden zonder een vrij groote
sing
ECoers van
Vorige
koersopoffering. De incourante soorten trokheden
ken nauwelijks attentie, maar ook deze waren
koers
blijkbaar aan eenig aanbod onderhevig.
7 st»<
Londen
7.49%
Voor scheepvaartpapieren bestond slechts Berlijn
75
60
75.ÖJ
het
minder opgewekte
geringe belangstelling;
4.'5
4
Parijs
25h
beurssentiment strekte zich echter ook tot deze
Brussel
31
9>%
31.85
iets
lager
fondsen uit, zoodat zij meerendeels
Bazel
42.24
12.24
kwamen te" liggen.
: 36.40
Kopenhagen
36.40
De rubbermarkt was zeer stil. AmsterdamStockholm
44.87% ]-44.87%
Rubber kwamen even beneden het vorige slotOslo
42.80
42.«2%
peil te liggen, terwijl ook de meeste incourante
New-York
1.8i%»
1.88%
lager werden genoteerd.
AMSTERDAMSCHE

I
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BALKAN-CONFERENTIE WERD
EENSGEZIND GEËINDIGD

EERSTE BLAD

soorten wat

De tabaksafdeeling had wederom een kalm Duitsche relschèques
voorkomen gekregen. De koersstijging, die zich Prolongaties.,
dezef dagen openbaarde, had blijkbaar eenig
materiaal aan de markt gelokt, in het bijzonder
voor Deli-Batavla en Oude Dcli, die na prijshoudende opening iets inzakten.
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EERSTE BLAD

GEMEENTERAAD VAN

De raad besluit tot ’t aangaan van een
geldleening, groot f1 mill. ad 4¼ pCt.

tweede blad.)

Het Lied van den Arbeid...
DEN
IS VANDAAG, DAT VAN

LOOGGIETER.

FINANCIEN

ARNHEM

Dagelijksche indexcijfers.
Koersen van aandeelen:

dag 73.2).

Zaterdag 72.9 (Vrij-

Goederen groothandelsprijzen
93.8 (Donderdag 93.8).

LAATSTE BERICHTEN
DORP RHEDEN ZES POLEN OVER DE
GRENS

van

Vrijdag

Goed jaar voor Holland—Amerika-Lijn.

BOND VOOR STAATSPENSIONNEERING.
Gebrek aan zaal ruimte noop het het bestuur
der afdeeling Rheden e.o. zijn jaarlnkschen
propaganda-avond ditmaal in „Benvenuto" in
De Steeg te doen plaats vinden.
Zoo waren Zaterdag reeds bijna alle plaatsen bezet, toen de vice-voorzitter, de heer H.
de Vries, zijn welkomstwoord uitsprak.
Voor wat de propaganda betreft, heeft deze
avond ruimschoots aan het doel beantwoord,
dank zij de bezielende opwekkingsrede van
den Jieer Th. J. Neervoort uit Velp en het
door'het tooneelgezelschap „Nut en Ontspanzoo goed gespeelde „Opnieuw vereening"

NEDERLANDSCHE

GEKOMEN.

M

et witte lakens over
besneeuwde velden......

NIEUW-BEERTA, 5 Febr. Zaterdag srjn
'n student en vijf zeelieden
Polen
over
de Nederlandsche
grens gekomen en te
Nieuw-Beerta door militairen aangehouden.
Zij waren destijds, toen zij van plan waren
naar Engeland te gaan, door Duitschers in de
Oostzee van een schip gehaald en te Ldcr.
ongeveer 15 K.M. van de Led. grens, te werk
gesteld bij het lossen van schepen. De mannen hebben kans gezien, onopgemerkt Leer te
verlaten, voorzien van witte lakens, om zich
onherkenbaar
door de besneeuwde velde:
nigd".
Een druk en gezellig bal besloot den avond. kunnen bewegen.
Hun tocht ging dwars over het veld. over
bevroren slooten en vaarten; de open gehouKUNST
den vaargeul in de Eem werd met behulp van
planken gepasseerd.
A.S. TOONEELVOORSTELLINGEN.
zullen ze thans worden geWaarschijnlijk
en
met
15
den
zal
tot
ïnterneerd.
In
stadsschouwburg
Febr. worden opgevoerd:
MATROOS DOOR GAS VERSTIKT.
Vrh'dag 9 Febr, 8 uur: Abonnementsvoorst.
Serie C. Residentie Tooneel: „Toontje heeft
Kolenkit hingaan het
een paard geteekend".
fornuis.
uur:
Muzikale
tafercelen
Zondag 11 Febr., 8
van Haydn, Mozart en Schubert ten bate van
AMSTERDAM, 5 Febr. Vanochtend vroeg
de Ver. tot uitdeeling van warme spijzen te heeft
men aan boord van het s.s. „RabenArnhem.
haupt", den 21-jarigen matroos K. Lubbers
Dinsdag 13 Febr. 8 uur: Abonnementsvoors.t uit Appingedam dood in zijn hut gevonden.
Serie E, Ned. Tooneel: „De zaak des Konings" Gebleken is, dat in het kombuis een fornuis fel
brandde. Aan het fornuis had men een groote
BINNENLAND kolenkit gehangen. Deze kolen werden verhit,
met het gevolg, dat zich gassen ontwikkelden,
doordrongen tot de aan het kombuis
welke
grenzende hut van den matroos. Deze kwam
leven.
Veldprediker. door gasverstikking om het
—

vanDe vrij zware en plotselinge dooi, die
voor
waterallen
daag is ingezet, heeft ons
HOOGERE WINST BEHAALD.
leiding- en andere problemen gezet, waarmede
Aan het jaarverslag van de N.V. Nedervan
echter de loodgieter uiteraard het meest
landsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij „Holland —Amerika-Lijn" over het
doen heeft.
boekjaar 1939 ontleenen wij het volgende:
maar
ja,
klagen,
zal
Niet, dat hij daarover
De flnancieele resultaten waren over de
een mensch kan tenslotte niet alles tegelijk.
maanden Jan. tot' en met Aug. 1939 zeec
De heer v. d. Ham (ch.) zou het
De raad kwam' hedenmiddag in openbare
dat het stoomgunstig, waarbij het feit,
Zijn telefoon staat echter geen moment stil
niet geonder
van
voorzitterschap
schip „Nieuw Amsterdam", evenals de mowenscht
achten om de touringcars van
vergadering
bijeen
onbevandaag
is
het
en het lied van den arbeid
torschepen „Noordam" en „Zaandam" geduden burgemeester, den heer H. P. J. Bloemers. trambedrijf aan te
nu ze niet langer
rende deze geheele periode in dienst waren,
twistbaar dat van den loodgieter.
voor de buslijnen zullen worden gebruikt.
Aan de orde is:
Beeen groote rol speelde. De exploitatie-reketer is het om ze nu van de hand te doan
aan
over het afgeloopen boekjaar sluit met
vandaag
ning
Het grootste euvel, dat juist
Geldleening ƒ1 mil-lioen
Spr. vraagt voorts of voor den bouw van
een yoordeelig saldo
van ƒ 8.877.810 (v. j.
overloopen
het
van
is
dat
den dag treedt,
ad 4¼ pct.
de carrosserie van de aan te koopen bussen
5.127.072).
hebben
de resultaten
ƒ
Hiertoe
van den dakgoot. Deze heeft, zooals bekend
Arnhemsche firma's zijn ingeschakeld. Spr.
der eerste acht maanden naar verhouding
en
om
met
de
directie
B.
W.
van
hen
met
Voorstel
mag worden verondersteld, ook bij
merkt op, dat die vervaardiging van
meer bijgedragen dan de vier oorlogsmaancarrosvoor- van de Indische Pensioenfondsen te 's-Gravenden. De wir.st- en verliesrekening sluit met
niet al te veel kennis op dit gebied, een
serieën
de
stad
ook
in
verruiming
groot
aan
novan
te gaan,
werkvoor hags een geldleening
een
saldo
voordeelig
ƒ 9.367.459
van
gelegenheid beteekent.
en een achterrand. Nu is de voorrand
Loopt het minaal ƒ1 millioen, tegen een rente van 414
(ƒ 5.598.974).
den bewoner de meest onschuldige.
straat pet. en een koers van 100 pet
Voortgaande in de richtinsr van geleid
daar over heen, dan komt het wel op
Beperking van kapi-taal-investeering
Goedgekeurd.
oogenvlootvernieuwing en uitbreiding, bestelde men
terecht, een schouwspel dat men op het
Maar
in April j.l. bij de N.V. WHton-Fijencora twee
blik in heel wat straten kan genieten.
is noodig.
Niewe straten op Angerenstein.
een
schepen met groote koelruimten en plaats biezit
met
n.l.
de achterkant is leelijker. Deze
De
heer
Ussel
muiden
(r.k.)
sneeuwwater
zegt, dat dende aan ongeveer honderd passagiers, bedeel onder de pannen en het
zaak
deze
heel rustig had kunnen worden te- stemd voor den dienst op de Westkust van
B. en W. stellen voor de op het Oostelijk
stroomt dus onder de pannen, dringt door de
Noord-Amerika. Beide schepen moeten volsproken
zonder
het argument, dat de
kamers, gedeelte van Angerenstein aangelegde wegen
zoldering en komt niet zelden in de
ct nog in 1940 werden geleverd.
Beatrixstraat, geen uitstel gedoogt.
jaarverslag memoreert dan de overname
wanneer het zijn weg door het plafond ge- te noemen: Prins Bernhardlaan,
Het
Spr. wijst er op, dat er twee dingen in
Biesterfeldstraat en De
het
de lied Star Line.
vonden heeft. Men kan wel zeggen, dat dit Irenestraat, Lippe
moeten worden gehouden: vooreerst
oog
aandacht
Goeyenlaan.
dat
Van Amerika bestaat de lading voor verreeuvel op het oogenblik de grootste
niet te veel personeel wordt aangehouden
De heer VanderMarel (lib.) zou het
en weg het grootste deel uit partijen graan, meel
vraagt.
ten tweede, dat men zich beperkt tot de
beter vinden, indien men in analogie met de
kapi- en veevoeder, ten vervoer aangeboden voor
taal-investeering.
rekening van en op vrachten, vastgesteld door
Een gevaarlijk werkje. andere namen de Prins Bernhardlaan noemde
de aanschaffing bij de tram
Nederlandsche regeering. Deze vrachten zijn
Met
de
moet
men
voor den „Bernhardlaan".
onze lijnbeoten, in verhouding tot de hoowerkje
voor
gevaarlijk
is
een
uitermate
Het
voorzichtig zijn. De aflossingen z; in
De voorzitter meent, dat deze wijzite maken.
exploitatielcostcn
einde
en dure molestverzekering,
ge
Bij K. B. is aan den heer ds. J. Hovius, OPDRACHT TOT HET BOUWEN VAN EEN
een
ƒ
om
hieraan
Van
ƒ
136.000
tot
154.000
loodgieter
opgeloopen.
ging niet gewenscht is, omdat bepaaldelijk de
en bedragen slechts een gedeelte Nederlandsch-Hervormd
matig
zeer
onaangename
predikant te OudIs het verstandig in dit noodlijdende
Uitglijden en tal van andere
laan
SCHIP.
naam van Prina Bernhard voor deze
bedrijf van hetgeen er op de open markt wordt betaald
ontslag verleend
Daarom
eervol
dakgoot.
zijn
op
verzoek,
den
dorp,
dingen wachten hem in
aangewezen. Er kan verwarring ont- uit te breiden? Men dient wat stroef te zijn en waartegen de concurrenten varen.
wordt
voor den tijd van oorDe Ver. Ned.
's-GRAVENHAGE, 5 Febr.
tracht hij zooveel mogelijk van uit het dakNa gewag gemaakt te hebben van een groot als reserve-veldprediker
staan, omdat er ook andere Bernhards zijn: met nieuwe aanschaffingen. Men loept nu kans
Dit
te
te
om
een
het
velde.
te
verwijderen.
log
bij
leger
's-Gravenhage
sneeuwmassa
grooter bedrag aan rente en aflos- passagiersvervoer, zegt het jaarverslag:
Scheepvaartmaatschappijen
venster de
St Bernhard, enz.
te moeten opbrengen. Men dient ook te Helaas hield het
hebben
de Ned. Scheepvaartmaatschappij te
geeft dan weer eenige ruimte.
De heer v. d. M ar e 1 blijft er bij, dat de sing
hiermee
goederenvervoer
Vreemde eereteekenen. Amsterdam opdracht gegeven tot het bouwen
bedenken, dat een busexploitatie niet geschikt
Een ander probleem, dat vooral in de eerste wijziging aanbeveling verdient.
geen gelijken tred. Het aanbod van lading
is om top-belastingen op te vangen.
van het daar reeds in
dagen van felle vorst de aandacht opeischte,
De voorzitter zegt, dat B. en W. geen
Bh' K. B. is aan den majoor G. J. Sas van van een zusterschip
Amerika was niet groot en verminderde
naar
waterleidingen.
Men
kan met het bedrijf niet voor 100 pet.
aanbouw zijnde m.s. „Amerskerk."
v/as dat van de bevroren
het
bezwaar hebben tegen overneming van
den generalen staf, militair-attaché bij H. Ms.
vlam te
neg sterk, nadat van Engelsche zijde het bediensten verleenen voor vervoerbelangen.
Een oude methode om dit met den
verleend
vergunning
amendement.
Men
te
Gezantschap
Berlijn,
Hierzal uitsluitend moeten geven, wat men niet sluit werd genomen goederen van Duitschen
OUDE VROUW VERBRAND.
ontdooien wordt nu nog wel toegepast.
Aldus geamendeerd wordt het voorstel z. h.
tot het aannemen en dragen op de uniform
verniet
kant
door
te
laten.
eenige
ontwijken.
oorsprong
bezwaren
Dat
wel
is
een
echter
redelijke verbinaan zitten
s. aangenomen.
van de ordeteekenen van het Kruis van ver's GRAVENHAGE, 5 Febr. In haar woning
los
bonden. In de eerste plaats moet men alles
Te betreuren is, dat de belangstelling voor dienste tweede klasse der Orde van den DuitAangaan van een overeenkomst met het ding met Arnhem-Zuid.
in de Schelpstraat is een 83-jarige vrouw levend
dat niet de
Spr. meent, dat men op weg is iets te doen, cruiset: in Amerilta momonteel niet groot is.
hebben en kan het voorkomen,
bestuur der Drie Gasthuizen betreffende grensis aan den reserve-wachtmeesadelaar;
schen
verbrand. Men veronderstelt, dat het slachtaan het huis
dat op zichzelf goed is, maar dat
In de eerste dagen van Jan. 1940 werd behet tj-ambeloodgieter alleen dan een bezoek
regeling voor een terrein aan den Apeldoornvan de 2e dépótafdeeling van offer 's avonds laat een petroleumkacheltje
ter
C.
Leeflang,
en ansloten het s.s. „Statendam" te Rotterdam op
dryf weer bedreigt over te belasten. Bovenschen weg en de Monnikensteeg.
brengt maar de komst van timmerman
het lste depot bereden artillerie, vergunning heeft willen bijvullen en daarbij in brand is
dien zal men meer en meer
kon dan wel
te leggen. Het stoomschip „Rotterdam" werd
moeten
toegeven
Conform.
dere nijvere handswerklieden
voor sloop verleend tot het aannemen en dragen op de
tegen het einde van het boekjaar
Het vuur is blijkbaar vanzelf uitgeis het beziaan biliyke verlangens betreffende
eens noodzakelijk bUjken. Voorts
vervoerbe- verkocht.
uniform van de ordeteekenen van officier
met
langen.
Armenraad.
gen van een steekvlam ook vrij gevaarlijk,
Het motorschip „Sommelsdijk" werd door de d'Academie van Frankrijk.
het oog op brand.
bouwers in Oct. voltooid. De voorgenomen proefhet perceel Parkstraat 27 aan
van
Verhuren
Als nieuwe verbinding vaart kon door den oorlog niet worden gehouons een loodgieter,
Zoo althans vertelde het
Voogdijraad.
Maart 1940—1 Maart
het den Armenraad (van 1
alleen
volgt,
Heyenoord-Arn-hem-Zuid.
methode
den.
die zelf een modernere
BUITENLAND
voor
ƒ650).
1941
De oplevering van het motorschip „Sloterdijk"
Bij K.B. is aan W. L. F. Duymaer van
ontdooien van een belangs electrischen weg
Conform.
In Febr. van dit jaar kunnen plaats vinden. Twist op zijn verzoek eervol ontslag verleend
door de appaDe touringcars hebben hun volle waarde be- zal
vroren waterleiding. Dit gaat
en
GANDHI CONFEREERT MET DEN
Dj stootmehepen „Binnendijk"
„Spaarnkraals lid van den Voogdijraad te Assen, onder
gelegen
Aankoop perceelen houden, zeggen B. en W. Op welken grond dam" gingen door oorlogsongevallen, vermoederaten aan niet ver van elkander
ONDER-KONING.
dankbetuiging.
dan eventueel van étage
wordt dit beweerd? Spr. meent, dat men zich lijk door liet looien op een mijn verloren.
Bronbeeklaan.
nen te bevestigen, wat
zal moeten beperken tot uitbreiding
NEW-DELHI, 5 Febr. (Reuter). Gandhi
tot étage herhaald kan worden.
met de
Nieuwe waardeering
Voorstel van 6. en W. om goed te keuren
Rechterlijke macht.
werd voorlijn
Voor deze waterleidingproblemen
Heyenoord—Arnhem-Zuid;
C
lijn
te
der
activa.
dient
heeft vandaag met den onderkoning een onden aankoop van de perceelen Bronbeeklaan
de buitengemeen strenkantonrechter te
is
benoemd
tot
K.B.
Bij
Als
vervallen.
reserve
kan
men
nemen
al in den aanvang van
de
touis
derhoud gehad, dat twee en een half uur heeft
1 Januari
26 met de opstallen voor ƒ 7600.
de
balans
een
per
Op
hopen thans het Nos. 24 en
ringcars, die nu zullen worden uitgeschakeld. nieuwe wijze van waardeering der activa tocgc 's-Hertogenbosch: jhr. mr. F. X. H. Verheyen, geduurd en betrekking heeft gehad op de conge vorstperiode, die naar we
Conform.
den loodgieter
veld zal ruimen, de hulp van
post, welke in het bijzonder, voor zoover de thans substituut-griffier bij de arrondisse- stitutioneele toekomst van Indië.
minder,
iets
echter
werd"
dit
ments-rechtbank te Rotterdam.
vloot en de deelnemingen in andere onderneLater
Ingeroepen.
Vandaag of morgen zal een officieele verBelooning vakonderwijzers.
voorzichtiger aan
mingen betreft, afwijkt van hetgeen in vorige
Bij K.B. is aan mr. dr. J. van Drooge, met klaring over de bespreking worden uitgegeven.
er waren menschen, die het
De heer VanderMarel (lib.) vraagt of jaren gebruikelijk
was. Men meent, dat op ingang van 1 Febr. 1940 eervol ontsl-ig \erdie het beter achten
er nog te verwachten zijn voorstellen betrefdeden er waren anderen,
het
deze wijze de beteekenis der verschillende verbedrag per leerling, dat
was.
van
leend als rechter-plaatsvervanger in de arr< ngeweken
vorst
Vaststellen
tot
de
te wachten
fende nieuwe voorzieningen voor de nieuwe mogensobjecten in het bedrijf beter tot uiting
HANDELSACCOORD TUSSCHEN ITALIë
maar
belooning
voor
de water- in 1939 aan
werd uitgegeven
dissements-rechtbank te Dordrecht, onder
EN NOORWEGEN.
bussen,
Was het vroeger voorschrift, aat
b.v.
uitbreiding
van
aan
de
winstbepaling
vervolg
enz.
komt
en
het
in
remise,
dankbetuiging.
meter tien diep vakonderwijzers aan de openbare scholen voor
Voorts vraagt hn', wanneer de nieuwe bus- een meer systematische grondslag wordt gegeleiding onder den grond 1
Rijkswaterstaat.
met die kwakTusschen Italië en Noorwegen is een nieuwe
uitgebreid lager onderwijs en aan de openbare sen kunnen worden geleverd.
ven.
moest zitten, de laatste jaren,
handelsovereenkomst
gewoon lager onderwijs.
gesloten, als aanvulling
gevoor
minder
scholen
balans
werden
der
aan de debetzijde
In deze
Buslijn A gaat uitstekend; men wil ze nu
Bij K.B. is de ingenieur bij den dienst
kelwinters werd hieraan
reeds
eerder
ruilhanovereengekomen
het
op
wel voor, dat het bij
Conform.
een andere route geven. Is dit verstandig? De de werkelijke aanschaffingswaarde der op 1 Zuiderzeewerken ir. J. H. Verhey, met toe- dels verdrag. Krachtens
het nieuwe aceoord
bonden en kwam het zelfs
vermeld,
tegen
zijnde
deze
het
bezit
vergunnings- bewoners van den
schepen
Jan. 1939 in
ontslag als zoodanig, beBezwaarschriften
Geen wonder dat
wordt het globale bedrag van het handelsverSterrenberg vinden nu om plus de kostprijs van de in het afgeloopen kenning van eervol
80 of 75 cM. bleef.
te
Inden recht, belastingjaar 1939—1940.
hoofdingenieur van den Rijksvorst
tot
van
den
noemd
veel
de
10
gebracht van 4.4
minuten
keer tusschen beide landen
hun bus. Een 20 minuuten- boekjaar aan de vloot toegevoegde schepen, miwaterleidingen zeer
Conform.
waterstaat in vasten dienst.
millioen op 6.3 mill. kronen, een verhooging dus
dienst zal altijd slecht bevallen. Worden deze nus de aanschaffingswaarde der in 1939 afgevermeldenswaardig
Voorstel van B. en W. om aan verschillende regelingen nu vastgesteld of
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De regeering van Uruguay heeft den uitvoer
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bazar morgenmiddog
13 Febr. 7 uur: Notaris P. H. Roes in het ƒ 161.000 in 1936 terug tot ƒ 83.000 in 1938.
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verloting pi aats Venduhuis, toeslag beneden- en bovenhuis Voor 1939 was een tekort van ƒ 140.000 geeen
was
onder doktersbehandeling. Zijn geneesverworpen.
Tenslotte zal ' dertig prijzen verbonden Brouwerijweg 87 en 89, winkel Brouwerijweg raamd, in de eerste 10 maanden van '39 heeft betreft, zegt spr., dat B. en W. hebben uitheer gaf hem digitalis en deze medicijn was
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8-10, huis Law. v. Pabststraat 6, beneden- en voer op de buslijn was in vergelijking met de dat de buslijnen A. B en C in onderling verten ' d r
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CRITIEK OP HERTZOG
„Wh' kennen slechts één oorlogsdoel:
den oorlog winnen, en één vredesdoel: den
vrede blijvend te maken", aldus verklaarde Oliver Stanley, de nieuwe Britsche Minister van Oorlog, in een Zaterdag gehouden redevoering te New-Castle.
„Hitler", vervolgde de minister, „heeft
een verdediger in Hertzog, die in een onlangs gehouden rede de schuld voor al onze zorgen op het verdrag van Versailles
legde. Dat verdrag, hoe onvolmaakt ook,

geïnspireerd door het denkbeeld de
volkeren van andere nationaliteiten te
bevrijden van een Duitsche overheersching.
werd

Nu wij in de afgeloopen maanden gezien heb-

ben, wat een Duitsche overheersching beteekan iemand dan beweren,
dat wij
dat
het
denkbeeld
hadden,
en
verachongelijk
was?
Laten
het
aan de
wij
vragen
telijk
Tsjechen, wier land is overrompeld, wier stu-

kent,

doodgeschoten, wier leiders in concentratiekampen zijn, wier arbeiders moeten zwijgen en wier cultuur en bodem vertreden wordt.
Laten wtj het vragen aan de Polen, die behandeld zyn als geen ander land sinds de

denten

Middeleeuwen, wier bevolking, als vee bijeengedreven, verhongert en omkomt

anderen leider, onder dit bewind of een ander
bewind, moet het hun mogelijk zijn de wereld
te dompelen in ellende en lijden, zooals zij
tweemaal in ons leven gedaan hebben. Met
beide handen dienen wij een vrede aan te grijpen, die gewaarborgd en blijvend la.
GEEN OVERWINNING ZONDER TRANEN.
Maar welk soort vrede zouden wij krijgen
door onderhandeling? Een vrede, welke niets
zou regelen, welke geen waarbofgen zou geven
voor het heden en geen veiligheid voor de toekomst, een vrede, welke de geschillen en gevaren onaangeroerd zou laten bestaan. Boinnen
enkele maanden of jaren zouden wij bemerken,
dat wij niet den vrede gewonnen hadden, maar
de overwinning opgeofferd.
Wy strijden tegen een dapper, meedoogenloos, vastberaden volk. Er kan geen overwinning zijn zonder tranen. Wü, in Engeland, kunnen de waarheid onder oogen zien, wij behoeven
niet, zooals de Duitschers, te worden afgescheept met sprookjes.
De overwinning zal komen, maar als resultaat van vasthoudendheid, opoffering en
moed."

DE RICHTLIJNEN VOOR HET LEGER.
Sprekende over het leger zeide Stanley: „BQ
plannen moeten wij altyd twee dingen
vasthouden: 1. Aan onze fiere bondgenooten
een maximum aan militairen hulp verleenen,
minstens evenzoo groot als in den vorigen oorlog. 2. De vreeseltjke fouten valn den vorigen
oorlog vermijden, toen duizenden in den strijd
werden geworpen zonder voldoende opleiding
en uitrusting, teneinde wel moedig, maar met
ontzettende verliezen te strijden.
De groote proef voor de Britsche troepen In
Frankrijk is nog niet gekomen, maar wanneer
die komt twijfelt niemand er aan, of zij zullen
zich de groote tradities van het Britsche leger
waardig toonen."
Na nog verwezen te hebben naar den hulp
uit het Britsche Rijk, sprak Stanley ten slotte
nog over zijn werk aan twee departementen:
Handel en Oolog.

DE KLEINE NEUTRALEN.
wij rondgaan in Europa en het vragen
aan de kleine neutrale landen, die elk oogenblik een aanval vreezen. Stellen zij vertrouwen
in Hltler?
Denken zij veilig voor hem te zijn, indien er
geen werkelijke geschillen tusschen hun landen
bestaan en indien hij geen werkelijke grieven
heeft, welke zij weigeren te herstellen, of voelen zjj zich voor hem alleen veilig, Indien zij
niets hebben, dat hn' wenscht of niets, dat hij

„ONDER EEN ANDER SYSTEEM”.

Laten

Tijdens de redevoering van minister Stanley
te New-Castle is het herhaaldelijk tot Interrupties gekomen, aldus Reuter, van een kleine
groep uit het gehoor, dat uit 3000 personen bestond.

„Voor ons zelf", zoo vervolgde Stanley,
„willen wij niets van Duitschland of van de

waarschuwingen werden zes
personen uit de zaal gezet. Pamfletten met
„De oorlog is ijdel" werden tweemaal van het
balcon afgeworpen.
Stanley hield een pauze In ïi)n rede en verwees onder daverend gelacht naar ..misleidende
Duitsche propaganda over een papier-tekort in

Duitschers.
Wy willen van hun land geen woesth'n maken, zooals zij een vierde deel van Europa
gemaakt hebben, wij wenschen hen te maken
tot vreedzame, gelukkige leden van een vreedzaam, gelukkig Europa.
Maar nooit weer, onder dezen leider of een

Engeland".
Toen een man uit de zaal wu gezet, zeide
Stanley: „Hij is de straat opgegaan. Onder een
ander systeem zou hij in een concentratie-kamp
gezet worden". Aan het eind van zn'n betoog
werd Stanley geestdriftig toegejuicht.

kan krijgen?

Na

herhaalde

'Rammelweide

Examinandus zoekt
|
REPETITOR
het examen Gem. Administratie I. Br. ond. no. 10876
aan het bur. van dit blad.
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De Heer en Mevrouw

WURFBAIN —van den Arend
geven met vreugde kennis van
van de geboorte van hun doch-

ter

HENRIËTTE

MARIA

Arnhem, 4 Febr. 1940.
T. Ruysdaelstraat

10881

14.

Eenige kennisgeving.
J. TH. BERRIS
en
A. M. BERRIS—
van Muilekom
met
groote
geven
vreugde
kennis van de geboorte van
hun zoon
JAN.
Arnhem, Zondag 4 Febr. 1940.

Heden overleed te 's-Gravenhage, tot onze diepe
droefheid,
onze
beste
Behuwden
Vader,
Grootvader
JACOBUS
CORNELIS METZER,
in den ouderdom van

77

Jaren.
's-Gravenhage:
J. C. A. Metzer.
F. A. Metzer—
Razoux Schultz.
Rotterdam:
F. A. Metzer.
M. Metzer—
Wittkowski.
Arnhem:
W. M. Metzer.
E. M. Metzer
Schouten.
Nijmegen:
C. H. Metzer.
O. Metzer—Mal go.
—

's-Gravenhage:

C. H. Razoux Schultz
—Metzer.

Ir. F. M. Razoux
Schultz.
E. H. d'Arnaud
tierkens—Metzer.
K. O. J. d'Arnaud
Oerkens.
en Kleinkinderen.
5 Februari 1940.
Volstrekt eenige kennisgeving.
begrafenis zal plaats
hebben Woensdag a.s.,
des namiddags halfdrie,,
op de algemeene begraafplaats „Moscowa"
10899
te Arnhem.

De

niet

consulteeren.

te

B. GRIEDE
HOM. ARTS
DINSDAG EN WOENSDAG
a.s. van I—3 u. spreekuur en
volgens afspraak.
10871
TANDARTS

D. F. GOOTE
Woensdag 7 Febr.
AFWEZIG

BOUWVERVEN In 24 uur
Stoomen van Beddegoederen

BELOONING!
Degene, die aanwijzingen kan verstrekken, leidende tot de
opsporing der van de Firma A. P. BOUMAN, JUWELIER
TE ENSCHEDE, in den avond van 1 Februari j.l. ontvreemde Juweelen en andere kostbaarheden,

ontvangt een belooning van
20 pCt. der waarde
van de aldus terugverkregen voorwerpen tot een maximum
van ƒ 3000.—

Aanmelding

bö

de Fa. A. KIKWIT, Makelaar en Expert,
10882
Haringvliet 63, ROTTERDAM.

gevraagd door Reclame-bureau.
Ultv. brieven met verl. sal. onder no. 10872 bureau van dit blad.

EVANGELISCHE
SAMENKOMSTEN

Miü

De onbekende cred. der onder
voorr. v. boedelbeschr. aanv.
nalatenschap van
LOUISA CATHARINA

ter

belangh.

inzage

P"t

i

■'

De Vereenigde Arnhemsche Bakkerijen
Bruijnzeels' Vloerenfabriek N.V.
filiaal Jansblnnenslngel 6, Arnhem, vraagt voor direct:

Juffrouw

voor haar filiaal,

niet ouder dan 25 jaar, bekend met eenv. boekhouding
en verkoop. Brieven: JANSBINNENSINGEL 6.
10885
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werkdag van 10—12 u. v.m.
A. GREIDANUS,

Mijn kinderen geef ik een van
de beste voedingsmiddelen voor
jongens en meisjes in den groei.
Zij krijgen het bij ieder maal ja,
het is Blue Band! Kinderen hebben de extra energie-voeding
tioodig, die Blue Band geeft
| want ze verbruiken dagelijks een
verbazende hoeveelheid energie
ien kracht

Notaris Harderwijk.

-

WAAROM... 1

-

MEVROUW,
probeert U het ook niet

eens met

.

*

eiken

„Gewasschen"

De dokter heeft me verteld, dat
we Vitaminen Aen D noodig
hebben om weerstand te bieden
aan ziekten en om stevige been-

Trouwens, we gebruiken allemaal Blue Band. Mijn man
werkt hard, maar hij voelt zich
goed, want hij voedt zich goed.
Hij vindt Blue Band heerlijk. En
Blue Band is zoo licht verteerbaar
dat is óók een £root
voordeel.

deren en een krachtig gebit te
krijgen. Nu, wij krijgen onze
vitaminen oit het pakja Blue
Band Ja _ B lue Band is een
pracht-voedsel.
/JT\

-

'

Oranje Nassau

Antttraciet
der

NEDERLANDSCHE
KOLENHANDEL

zaak met de tevreden
klanten). Telef. 2.50.50
v.OLDENBARNEV.STR. 87
(de

-

Direct gevraagd

BAND
BLUE
I

Keukenwerkmeisje
WERKMEISJE EN WERKSTER. Salaris ƒ 7 per week
met kost. Stationsrestauratie.
10878

/ ■■-''-'-'

■

Taveerne „Old Dutch"
Nieuwe Plein 25, vraagt per
direct een flinke heldere

-'

i /QHK

'w

BLIJ f B/J BLUE BAND-BLUE BAND IS BEST! jjgj

fcf / *&%&smPm m
m

DIENSTBODE
goed kunnende werken en koken. Zich te melden aan boven10875
staand adres.
Wordt gevraagd flinke

DIENSTBODE
Zelfst. kunn. wer-

v. d. en n.
ken, bekend met koken. V.g.
10883
g.v. Bakkerstr. 28.

Café-Restaurant

1940
NIEUWE

I
mm

VICTORIA
1

Vanaf

weer

FEBRUARI

CONCERT
onder leiding van
FLORRY KINSBERGEN.

Ê

■Éki

PENSIOENFONDSCONCERT

der Arnhemsche Orkestvereen.

OP VRIJDAG 9 FEBRUARI A.S. TEN 8.15 UUR, IN DE
CONCERTZAAL VN MUSIS SACRUM
onder leiding van JAAP SPAANDERMAN.

Solist: Prof. CARL FLESCH,

vioöï

BEETHOVEN-PROGRAMMA:
1.
2.

5e Symphonie (c moll)
2 Romances voor viool en orkest
a. G dur; b. F dur
Vioolconcert (D dur)

Toegangskaarten a ƒ 1.50 (rechten inbegrepen) zhn verkrögb. t>y de volgende adressen: Bergmann, Koningstr.;
Wagenaar, Steenstr.; Molenaar, Overstr. en 's avonds aan
de zaal. —■ Toegangskaarten per postgiro besteld vóór
7 Febr. a.s. zullen thuis bezorgd worden. Het postgironummer van het Pensioenfonds der Arnh. Orkest-VerceniPlaatsbespreking/ die zeer wordt
ging is 1.6.5.2.2.4.
aanbevolen, uitsluitend btj den Muziekhandel Bergmann,
Koningstr., a 10 cent per plaats. Vrijkaarten en andere
toegangskaarten voor een concert van de A.O.V. zjjn
10863
dezen avond niet geldig.

cursussen!
Tachol
Steno
Typen Talen I
-

-

Boekhouden
AANVANG

FEBRUARI

I

Vraat gratis prospectus,
of beter nog:

KOM EENS MET
ONS SPREKEN
10—12, 2—4, 7—9.1
:

Laagste lesgelden,
Hoogste resultaten

I

Plaatsing van leerlingen in goede
betrekkingen.

jSCHOEVERS

ARNHEM: Bovenbergstraat 7.
NIJMEGEN: Kronenburgersingel 19
Schoten in: Den

Haag,

Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht, Nijmegen, Arnhem, Batavia
Rijrwijk.

GESLOTEN.

-

N.V. Arnhemsche
Hypotheekbank v. Nederland
Hypothecair kapitaal beschikbaar.
De Directie:
Mr. J. F. VERSTEEVEN, Mr. H. G. VAN EVEKDLNGEN

V OLKS UNIVERSITEIT
„DE

SAMENHANG TUSSCHEN LICHAMELIJK EN
GEESTELIJK GEBEUREN" DOOR PROF. DR. E. A.
D. E. CARP.
CURSUS IN
4 LESSEN. Aanvang WOENSDAGAVOND
7 FEBR., 8 uur, Volksuniversiteitsgebouw, Rijnstraat 42.
Toegang op vertoon van cursuskaart of tegen betaling van
ƒ 3.25 's avonds aan de zaal.

9848

Reeds

compleet met

geheel

volle garantie
ƒ 2.25
KLAREND. WEG 116a
10880
t/o. Wilemstraat.

ÜSSPÖRËH
COHEN

&

Co.

ARNHEM,
U BESPAART
GELD
op „overweeksche" wasch
Vraagt inlichtingen aan:

Doet.Stoomwasscheri]

A. Dekker Doctinchem, Tel. 272 K 340
—

éLW

9922

9953

9983 10059 10368 J0377
11293 11439

12074 12084

12648 12727
13734 13764
14330 14399

15422 15494
16176 16214

19043
971
1687
2087

3264
4041

109»
1799
21*0

3283

4141
4733 475«
5296 5338
5844 5883
6218 6246
7035 7047
7531 7568
8202 8208
9699 9701
10451 10515
11553 11588
12256 12263
12872 12891
13813 13889
14429 14570
15571 15603
16261 18338

16683 18877 18902 18919
17530 17547 17623 17645
17989 18017 18315 18337
18611 18755 18781 18855
19285 19303 19459 19624
19902 20187 20280 20287

GEEN PREMIËN

87

176
827

1057
1250
1358

1078
1254

432
694

1630
1955

2166

2370

2601
2896

7058

PERMANENT

9901

10549 10691 10701 10736 10968 11087
11610 11726 11771 11811 118C9 11831
12340 12379 12447 12482 12497 12523
13139 13181 13241 13271 13517 13532
13904 13989 14065 14067 14185 14320
14779 14814 15146 15215 15251 15299
15710 15797 15967 16053 16090 16165
16391
16420 16467 16558 16579 16602 15622
17058 1716? 17237 17277 17353 17513
17685 17638 17762 17773 17869 17953
18452 18509 18512 18578 13580 18604
18859 18083 18975 19055 19202 19232
19718 198J6 19839 19850 19885 19902
20294 20316 20410 20537 20555 20618

6089
f 579

BETERE
WAVE

1

REPARATIES.

f 5000.— 2653
1 1000— 6695 678.1 7686
f 400.— 4300 6058 6912 11323 12880 16047
1 200— 2349 6326 8881 12515 13920 20764
t 100.— 2879 6204 11974 14423 16490 18252
PREMIËN VAN ƒ7o.—
209
473
495
528
106
131
289
366
1108 1147 1214 1259 1372 1408 1588 1593
1820 1845 1857 1324 2022 2047 2056 2058
2148 2310 2422 2795 2885 2890 2904- 2942
3516 3555 3824 3528 3692 3708 3859 4002
4239 4281 4366 4416 443 U 4464 4506 4699
4791 4811 4875 4964 5028 5066 5136 5250
5352 5383 5485 5493 5638 5734 5737 5803
5896 6961 6006 6027 6035 6109 6119 6188
6262 6264 6379 6483 6624 6705 6827 7029
7049 7067 7210 7250 7253 7321 7386 7400
7573 7619 7750 7760 7898 8010 8011 8200
8636 8828 8924 9039 9117 9305 9453 9638

5878

„MODERN"

TELEF. 22276

—

TREKKING VAN MAANDAG 5 FEBRUARI 1940
HOOGE PREMIËN

4743
5079
5450

Dames-Kapsalon

—

400 HACO-TREKKING
Se KLASSE, 9e LIJST

3621
3920
4279

Uw aangewezen adres voor een

VWI 2 _5 uur

RENSSENSTRAAT 8a

3426

Poeder-Pasta Mondwater

I

met KLOPVibr&tor

3181

—

DE BREIJ Koningstr, 69

DE BESTAANDE VERGUNNING TOT AFLEVERING VAN BROOD BUITEN DEN WINKEL IS
DOOR
DE ARBEIDSINSPECTIE VERLENGD
TOT 10 FEBRUARI 1940.
10874

MJMmW*jfll

UAT IS ZE OOK, zegt moeder,
IK GEEF HAAR VOLOP BLUE BAND/
u■�
�
y

Hr

„De Teekenen der Tijden".

BROODDISTRIBUTIE

B

WÊi\\\\%Sefjßm%
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Wegens sterfgeval DINSDAG 6 FEBR.,

ALLEN WELKOM.

|;

BOSMA,

zullen gehouden worden HEDEN 5 en MORGEN 6
FEBR., 's avonds 8 uur, in het Gebouw ELIM, Walburgplein 12. Verschillende sprekers.

Onderwerp:

B

mS."'-

gew. hebb. te Harderwijk en
overl. ald. 12 Maart 1939, worden opgeroepen om Woensdag
14 Febr. a.s., om 3 u. n.m., te
verschijnen ten kant. van onderget, alwaar hun en aan de
bekende cred. door den erfgen.
rek. en verantw. van zijn beheer zal worden afgelegd.
De rek. en verantw. ligt met
bjjlagen van heden tot gen.
datum ten kant. van ond. voor

3.

CLICHÉ-TEEKENAAR

'■.

nader aankondiging op
Dinsdagavond en Zaterdagmiddag GEEN SPREEKUUR.
Tot

al onze

Laten wij het vragen aan de Oostenrijkers,
die den „Anschluss" beschouwden als de Intrede
In het beloofde land, en bemerkten, dat het een
land was overvloeiend van melk en honig, alleen voor de partijleiders en de bandieten in
uniform.
Laten wij het vragen aan de Joden, waarvan
duizenden voor Duitschland gewerkt en gevochten hebben, wier vaders voor Duitschland
gesneuveld zijn en wier eenige fout hun ras
was.
Laten wij het vragen aan de Katholieke en
Protestantsche geestelijken, wier godsdienst
zoo schadelijk was, dat hij met knuppels eruit
geslagen moest worden.

ADVERTENTIEN

OOGARTS
Velperweg 34a. Is voorloopig
10870
wegens ziekte.

i

„Maiden speech” van nieuwen
Britschen min. van Oorlog

W J. ROESSINK
.

4

703

1373
1636

1972
2182

2440
2612

2917

3226
3440
3643
3958
4299
4748

5100
5543
5907
6106

6611
7092

179
590
733

1107

1262
1411

1694

1977
2213
2450

2646
2927

3249
3462
3676
3976

4330

4864
5156
5569
5940
6164
6630
7174

192
593
770
1111
1270
1419

1715

2010
2240

2494
2668
2931

3276
3480

234

801
1164

1291
1439

1322
1498

1749
2048
2274

2526

2734
2944
3298
3488

3706
4003
4382

3804

5236
5593

5246

6243

6381
6684
7199

4927
5946
6640

7196

238

612
795
1162

4044
4482
4941

5596

5963

624

1800
2086
2277
2550
3741

3037
3306
3496

3814
4070
4489
4959
5279
5649
5975

6401
6795
7254

7445 74C6 7477 7510 7515 7516
7652 7726 7734 7804 7833 7836
8020 8029 8045 8082 8126 8131
8333 8450 8460 8552 8583 8598
8697 8699 8719 8768 8799 8801
8963 8974 8982 9043 9102 9120
9203 9218 9235 9256 9263 9338
9447 9466 9472 9482 9509 9552
9682 lBo, 9822 9842 9860 9865
9957 9360 9984 10004 10024 10069

10261
10613
11036
11442
11675

241
833
812

1170
1331

3073
3334

3553
3853

4113
4571

4977
5324
5894
5989
6411

6902
7289

7542
7917

8156
8622

8813
9130

9354
9561
9885

10097

10770 10778 10803
11332 11341 11342
11529 11544 11584
11885 11917 11956
12104 12125 12137
12190 12206 12221 12229 12285 12309 12378
12503 125J9 12530 12533 12606 12650 12656
12760 12884 12939 12961 12986 12987 13019
13122 13128 13134 13182 13193 13207 13252

13355
13368 13378 13460 13462
13805 13827 13864 13865
14126 14127 14193 14196
14433 14511 14579 14582
14811 14821 14830 14832
15061 15065 15129 15136
15282 15286 15313 15315
15684 15703 15773 15782
15978 16006 1G067 16072
16399 16495 16559 16591
16935 16997 17002 17005
17343 173b8 17410 17412
17534 17539 17540 17639
17971 17976 17995 18041

638
1022

1181
1334
1524 1540
1850 1894
2103 2104
2279 2281
2568 2569
2787 2805

1Ö275 10330 10363 10371 10383 10430

10621 10653 10739
11160 11191 11238
11448 11518 11522
11763 11792 11835
12012 12061 12069 12071

38$

891
641
1026

394

686
1054

1236

1245
1356
162«
1947 1953
2148 2150
1344

1604

3324

3583
2814

3337
2584

383»
3106
3157
3413
3414
3349
3570 3588 3598
3858 S9OB 3917
4139 4192 4357
4576 4585 4870
4984 5004 5057
5331 5356 541.
5819 5836 5874
5993 8013 6043
6428 6497 856 S
6917 6934 7036
7319 7354 7443
7557 7615 7636
7924
8179

3145

7971

8305
8639

8635
8877 8915
9157 9160
9359 9361
9577 9583
9888 9923
10104 10136

7997
8271

8678
8960

9191
9380
966»
9930
10247
10469 10500 10536
10838 10982 11008
11403 11418 11423
11595 11645 11651
11962 11972 12000
12143 12151 12159
12394 12423 12465
12713 12746 12756
13040 13100 13108
13306 13339 13352

13522 13SS6 13615 13736 13756 13799

13893 13916 13942 13958 14025 14093
14227 14279 14295 14308 14325 14378
14627 14649 14654 14687 14704 14707
14923 14938 14948 14984 15011 15018
15151 15160 15210 15219 15242 15266
15409 15423 15521 15582 15585 15348

15806 15892 15913 15923 15938
16202 16221 16248 16294 16340
16662 16728 16764 ICBB9 16926
17099 17102 17103 17333 17333
17432 17436 17469 17481 17513
17743 17761 17782 17922 17942
18094 18107 18148 18232 18269
183G6 18378 18397 18434 18446 18490-18500 18541 18643 18692
18724 18727 18732 18761 18785 18786 18828 18830 18837 18840
18847 1888». 18903 18936 18937 18945 18983 19028 19039 19141
19154 1918? 19185 19196 19212 19257 19296 19338 19412 19421
19440 184C5 19495 19525 19593 19625 19634 19659 19726 19733
19771 19773 19789 19799 19806 19903 19985 20043 20081 20092
20099 20119 20124 20125 20132 20167 20178 20180 20270 20289
20291 20347 20354 20384 20424 20463 20499 20532 20533 20534
20539 20608 2061S 20685 20722 20729 20749 20816 20843 20848
20973 20985 20993
lijnt: z. pr. 12690 m. r. 12670.
Verbet. 5e klasse, 7e

SM,: z.135?;

15802
16163
16661
17048
17429
17659
18063

WiFLI

p,emle:

Aclverteeren doet verkoopen!

STADSNIEUWS

Vanmorgen heeft de N. B. S.-tram van Rhenen naar Amersfoort met tegenspoed te kampen tengevolge van het water, dat de rails BENOEMD
TOT PRESIDENT
overstroomt en de electromotoren onklaar

Mr. J. W. U. Doornbos.
TE

maakt.

Het weer omgeslagen
DOORGAANDE DOOI OF NIEUWE
VORSTPERIODE OP KOMST?

UTRECHT.

KRIJGSRAAD

1

ARNHEMSCHE COURANT VAN MAANDAG 5 FEBRUARI 1940

TWEEDE BLAD

ter

Feestmiddag

van
jarig bestaan.

EN DEN UYLEN-SPIEGHEL

RENKUM

CHRISTELIJK KINDERKOOR
„LENTELEVEN”.
gelegenheid

NED HERV. SCHOOL.

’t

Tot president bij den Krijgsraad voor de
5
Tot hoofd van de Ned. Herv. School is beDe nuchtere Nederlander?!
flij n Inaar landmacht
Storing tra
te Utrecht is bij K. B. van 3 Febr.
het
Tivoli
noemd
de heer H. C. Dijkerman, thans in gein
Donderdagavond
gebouw
Nadat
't Mocht wat!
Velp.
benoemd voor den tijd, dat de tegenwoordige een feestavond was georganiseerd door het lijke functie te Daarle (O).
Herinnert U zich nog: „Wij
gaan naar
Het gemeentelijk tramverkeer naar Velp algemeene mobilisatie voortduurt en Neder- bestuur van het Christelijk Kinderkoor ~Lentdat
voetbalRome",
marschlied
van
ons
heeft omstreeks half zes ongeveer een kwareleven", ter gelegenheid van zn'n 5-jarig beimperialisme
tier stroomloos gestaan tengevolge van een destaan, had Zaterdagmiddag een speciale feestEn nou lijden wij aan schaatseritis epideelectrischen
stroomtoevoer.
OOSTERBEEK
den
fect in
middag voor de jonge leden en belangstellenden
mica.
plaats in hetzelfde gebouw. Niet minder dan
Eerst hebben wij den Elfstedentocht ingeDe rivier.
ZANGUITVOERING.
een 200 personen, hoofdzakelijk jeugdigen,
goten gekregen met paplepels. Wat de winDe ijstoestand op den Rijn is vooralsnog onvulden de zaal en allereerst werden zn harteDe Chr. Gem. Zangvereeniging „David" te naars
van vorige
tochten er van zeiden.
veranderd, evenals op
IJsel, Waal, Nederlijk welkom geheeten door den voorzitter, den Oosterbeek zal met medewerking van Tiels Wat de moeder van de eenige gearriRijn en Lek.
heer G. J. Wansink. Daarna werd vlug een Mannenkoor en de Chr. Gem. Zangv. „Asaf", veerde vrouwelijke deelneemster er over opUit Keulen werd vanmorgen 90 c.M. was
met plaatjes. Een foto van een van
begin gemaakt met het programma, dat zeer uit Dieren, een uitvoering geven op Donderdag pijpte
gisteren was er nog val op de rigemeld
afwisselend was. Dat zoowel Jan Klaassen en a.s., 's avonds om 8 uur in het Gebouw „Tha- de vijf winnaars, terwijl-ie zn varkens voert
vier in Duitschland. Eenige was van beteekeKatrh'n als de goochelaar, de heer J. Sinnige, bor", Molenweg te Oosterbeek.
en op een peerd. Een foto van een anderen
nis kan hier morgen worden verwacht, maar
als de tractaties in de korte pauzes in den
O.m. zal uitgevoerd worden: „Der Stern van van die vijf winnaars met zn voeten op een
het
is twijfelachtig of het effect op het ijs
smaak vielen, kon men wel degelijk van de Bethlehem" van Rheinberger en Psalm 100 stoel, met een sigaar in het hoofd en in gevan beteekenis zal zhn. De ware ysdammen
sprek met Gonne Donkers, van wie alle kranglundere gezichtjes der jonge toeschouwers af- van dr. Joh. Wagenaar.
tusschen Pannerden en Lobith en tusschen den
het hardst verklappen,
dat zij een
lezen. Jan Klaassen en Katrijn, de welbekende
Pannerdenschen kop en Nijmegen houden het
echt-Hollandsche
van
onze
is.
heb
Ik
poppengeweten,
VOOR
nooit
„doktersdochter"
figuurtjes
FINLAND.
ƒ1345
water tegen en zullen dit niet onder het ijsdek
dat de doktersdochters zoo dun gezaaid zijn
kast, hadden aller oog op zich gericht en zij
laten voortstroomen, maar het op het ijs brenZaterdag werd een collecte gehouden voor in ons land, dat het 'n wonder is, als er es
oogsten groot succes. Zélfs voor de ouderen
het Roode Kruis in Finland. Deze collecte heeft
gen
een op schaatsen staat. Interviews met
hadden zij nog een zekere bekoring, al werd
het mooie bedrag van ƒ 1345 opgebracht.
De ligschepen aan den mond van de Malzoo
Sietske
Pasveer, met Antje Koopmans, met
openlijk getoond
het niet
burgsche haven zullen uitvoorzorg in de hathuis
den
Nienhuis.
Relaas van een Elfstedengekomen,
Metje
velen,
dat
goochelaar
En
De Chr. Zangver. „David" hoopt op Donven ligplaats kiezen. De heer Schurink van
nadat deze
die worst at onderweg
en van
tocht-rijder,
zullen trachten te imiteeren,
derdag 8 Febr. haar jaarlhksche uitvoering te
het ligschip Rhenus (watersportbedrijf) laat
had
hoe
zweert
hn'
koekjes
bij
klontjes
vertoond,
man
wel
een
die
en rometgezel,
knappe
geven. Uitgevoerd zal worden „Der Stern von
het ijs breken door een krachtige sleepboot
Een derde houdt het weer op koffie
MR. J. W. U. DOORNBOS
bakken kon in
een hoogen hoed met wat
zijnen.
Bethlehem" van Rheinberger, met medewermet een 250 P.K. motor, de Tauris n. Met
dat is zoon domoor nog niet!
deeg, suiker, een ei en een vlammetje van een king van de solisten mevr. J. Oskam —Rangel- met cognac
dag
de
geheele
gemoeid
zijn.
werk
zal
land
dit
niet in een oorlog wordt betrokken, mr. afgestreken lucifer om den hoed te verwarmen,
Gonne aan het biljart en kegelende. En Joris
rooy en Theo Bayle, de zangver. „Asaf" uit
Ook het ligschip van den heer Berendsen, dat J. W. U. Doornbos, kantonrechter-plaatsvervan den Bergh, de man, wiens fijne, vlotte pen
daar kon men haast niet aan twijfelen, Dieren en Tiels Mannenkoor.
vanger, advocaat en procureur te Arnhem.
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Tenslotte: de windrichting was vanmorgen
Mr. Doornbos Is bij de jongste verkiezingen
Maar de koek
tilt boven het „bruine monster", het „trillen
wel zoo geschikt zal zijn
Noord-Oost-Oost ten Oosten. De barometer- op de Chr.-Hist. lijst gekozen tot lid van
van het net", „het verrichten van de hatden smaakte tóch lekker, zeiden degenen, die hem
stand 754.9 m.M., de daling sinds ZaterdagArnhemschen gemeenteraad.
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middag 1.9 m.M.
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De jonge zangertjes gaven dien middag ook ONDER 40 TON STEENKOOL BEDOLVEN. zélf
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SOIRéE DANSSTUDIO ALB. BAULING.
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werken te Nijmegen op noodlottige wijze
van onzen vriend en collega Joris!
opmerking
vond
de
Zaterdagavond
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proclameeren.
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dat de
der menschheid, ook nu tijdens de stormen, vele aanwezigen
weten en die meer op hun zenuwen dan op hun
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zich hierdoor allerminst gewelke Europa en de wereld teisteren. Niets drukt gevoeld hebben.
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(Ingezonden mededeeling.
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dat
woord?
groote
„allerbesten"
HINDERWET.
demonstratie
tap-dance van zijn kunnen blijk
Tony de Ridder sprak als haar overtuiging
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later in de benedenzaal, op de
muziek van het Henri Wensink in de Concertzaal van Musis werken van vleeschwaren, waarin geplaatst
beleven. En dat voor het doorstaan van de
al maanden lang staan in dezelfde kou
Nu
komende tijden moed noodig zal zijn om gees- versterkte Rembrandt-orkest 0.1.v. Johnny Sacrum,
buitengewoon druk bezocht zullen worden 1 electromotor van 2% P.K., 1 mannen aan onze grenzen op wacht. Zh' moezoo
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van sluiten dat deze solreé's van Henri Wensink altijd de Schoolstraat No. 18, Kad. Sectie Q,
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moeilijker is dan het winnen van een Elfstegezegd van Albert Verwey, Jac. Thomson en naar de meening van allen veel en veel te zoó'n succes waren, door de gezelligheid en de No. 4295.
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siast een nog vr\j nieuwe dans, de Bella Glide,
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op den dansvloer vertoond, de laatste aanduizend Nederlanders in veldgrijs zijn, dosn
Spr. herinnerde er aan hoe prof. De Vooys
m
winst op dansgebied, welke weer eenigszins
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zulke uitdrukkingen bij een schaatswedstrijd
26556
reeds op 21-jarigen leeftijd het ingenieursOLDENBARNEVELDTSTR, 89
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gezien
aandeed,
toch wél wat potsierlijk aan
ouderwetsch
diploma behaalde. Na een eervolle loopbaan
de kruispolka en deruit
figuren
welbekende
bij de Arbeidsinspectie (1896—1911) bekleedTIJL.
gelijke.
/7n<7e*onde» mededeeling.
de hij met eer en gezag een hoogleeraarsdoor
een
speciaal
De
dansmuziek, verzorgd
zetel aan de Delftsche Hoogeschool (1911—
voor deze avonden geëngageerde band, welke
1930).
veelvuldig optreden
Handel en industrie in de meest uiteen- reeds bekend is door zijn
Vooys in volle vitaliteit en werkkracht dezen
Wensink, evende
van
Henri
tijdens
soirée's
loopende vormen, vervolgde spr., hebben op
dag mag herdenken.
als de uitgedeelde hoedjes, parasols, serpentiWanneer men mocht meenen, dat deze ge- uw persoon beslag gelegd en U hebt de ge- nes
en wat dies meer zn, vervolmaakten de
van
de
mijnindustrie ev-n goed onder
lukkige omstandigheden een gevolg z\jn van heimen
Dagelijksche Concerten, etc.:
uitbundige stemming.
Dinsdag:
een gemakkelijk leven, waarbij alles als het de knie gekregen als die van het kunstzijdewederom
groot
Voor
bestond
het prh'sclansen
ware vanzelf ging, dan vergist men zich ten bedrijf. Koningin en landsregeering deden
Gebouw Volksuniversiteit. 8 uur: Ned. Ver. v. Café-Restaurant „Central-National", Vrjzelstr.
en het was dan ook slechts
Zaterdag- en Zondagavond Orkest Joh. Moleeenemale. Professor De Vooys toch werd op herhaaldelijk beroep op uw kunde en wijsheid enthousiasme
Natuurgeneeswijze. Lezing arts Tine Kaayk,
noode, dat
men tenslotte een einde moest
wijk.
belangrijke posten geroepen op belangrijke en vaderlandschen zin. Gedurende den grooGeb. Volksuniversiteit 8 uur: Psychometrische
van
maken
avond
geslaagden
aan
deze
goed
ten
oorlog riep H.M. zelf U tot de zeer bemomenten. Bh' de A. K. U. kwam hij als di(Ver. Heek's Lunchroom. Orkest Mignone.
Seance mevr. J. Dijkstra—v. d. Tuin.
plcr.ior dans en zang. Na het zingen van het
recteur op een oogenblik,--waarop de toestand langrijke en verantwoordelijke functie van
Spiritisten
„Harmonia").
van
Dancing Tivoli. Zondagavond dansen.
behoorde deze feestavond v/eer tot
weinig rooskleurig was. Toen de economische voorzitter van het Nationale Steuncomité; Wilhelmus
het
verleden.
Café-Restaurant „Royal".
Orkest ensemble
toestand verbeterde en het ook voor de A. K. daarnaast was prof. De Vooys sinds 1910 lid,
Woensdag:
gewordt
Rentmeester.
saldo,
Het
dat
beschikbaar
batig
later
voorzitter van den Werkloosheidsraad.
U. beter ging, brak de oorlog uit, die alles
steld aan het Finsche Roode Kruis, bedraagt Musis Sacrum. 8,15 uur: Abonnementsconcert Lunchroom André. Dagelijks (beh. Zondags)
Wat U, aldus de heer Daniëls, in de oorweer onderstboven wierp. Ten zeerste verƒ 191.68.
hebt
der A.O.V. (Solist Willem Andriessen, plano).
logsjaren
en
gewerkt
heugde het spr., dat prof. De Vooys onder
gezwoegd voor ons niet minder dan
middagconcert „Molconi"-kwartet,
hoe
met
volk,
U
dat
volk
hebt
medegeleefd,
deze omstandigheden nog eenigen tn'd de diVclksuniverrdtüitsgebouw. 8 uur: Aanvang cur- Café-Restaurant Victoria. Middag- en avondleert ons de zoowel letterkundig als menscherectie op zich zal willen nemen.
sus prof. dr. E. A. D. E. Carp over: „De saconcert orkest Florry Kinsbergen.
lijk zoo schoone verzenbundel van uw hand,
menhang tusschen lichamelijk en geestelijk
SCHAATSENRIJDEN
HET
BIJ
Centraalgebouw, Bakkerstraat. Eiken Zaterdaghet licht zag.
gebeuren". (Volksuniversiteit).
ADJ.-DIRECTEUR VAN SCHAIK SPREEKT die in 1928
GEVALLEN.
en Zondagavond 7.30—10.30 uur dansen.
Sinds 1933 is prof. De Vooys voorzitter van
NAMENS HET PERSONEEL.
De Vereeniging Velp. Zondag 7 —12 uur: dansen.
den Economischen Raad en na afloop van den
De militair B. heeft Zaterdagavond bij het Donderdag:
„De Vereeniging", Nijmegen. Zaterdag- en ZouIr. Th. S. G. J. M. van Schalk, adjunct- eersten termijn na vijf jaar heeft de Regee- schaatsenrijden op de Lauwersgracht een leeRoyal. 8,15 uur: Bijeenkomst Theosofisch Gedagavond dansen.
directeur, die vervolgens prof. De Vooys en ring hem met drang bewerkt om dezen voor- Itjken val gedaan. Hij bekwam hersenschudnootschap.
mevrouw De Vooys complimenteerde namens zitterszetel verder in te nemen en verleden ding en is per ziekenauto naar het Militair
Volksuniversiteit. 8 uur: Prof. dr. A. A. van Musea, Bezienswaardigheden, etc:
het technische en het bedrijfspersoneel, legde jaar nog werd hij aangezocht om als minister Hospitaal vervoerd.
Schelven over: „Marnlx van St. Aldegon'.'.e". Korenbeurs. Tot en met 11 Febr.: 10—12.30 en
er deri nadruk op hoezeer prof. De Vooys zich van Economische Zaken op te treden.
(Volksuniversiteit).
2—4 uur, Zondags 2— 4 uur: Tentoonstelling
Spr. besloot den heer en mevrouw De Vooys
wist in te leven in de levens- en gedachtenvan
(Artibue
litho's van Honoré Daumier.
sfeer van anderen en hoezeer hij er in slaag- met hun kinderen en kleinkinderen van harte
Sacrum).
Vrijdag:
de, om zijn leidende functie bü de A. K. U. toe te wenschen, dat de lijn van hun geluk
VOLKSUNIVERSITEIT.
Gemeentemuseum dagelijks geopend 10—3 uur.
te maken tot een succes; door zijn voorbeeld met het klimmen der jaren moge blijven om8 uur:
Residentie-Tooneel met:
Schouwburg.
Zondags I—3 uur.
Op a.s. Woensdagavond begint in 't Volkswerd ieder, die aan de A. K. U. is verbonden, hoog gaan.
„Toontje heeft een paard geteekend". (Abonn.- Burgers
Dierenpark. Dagelijks geopend.
universiteitsgebouw de cursus van Prof. dr.
aangespoord zijn taak met energie en toewijserie C),
Bronbeek Museum.
E. A. D. E. Carp, zenuwarts, hoogleeraar te
Geopend van 's morgens
ding te vervullen.
GELUKWENSCHEN NAMENS DE
Kapel. 7,30 uur: Joh. de Heer
10 uur tot 's middags 3 uur.
Leiden, over: „De samenhang tusschen licha- Klarendalsche
der
Tijden".
over: „De teekenen
DIRECTIE-AFDEELING.
Museum der Nederlandsche Heidemaatschappij.
melijk en geestelijk gebeuren."
DE HEER JACQ. DANIËLS GAF EEN
Dagelijks te bezichtigen van 9—12 en 2—5 uur.
Mr. A. H. de Jon g h, die vervolgens
LEVENSBEELD.
Bioscopen:
Zaterdags na 12 uur en Zondags gesloten.
namens het personeel van de Directie-afdeeDe heer Jacq. Daniël s, adj.-directeur, ling het woord voerde, vertolkte de
Rembrandt-Theater: Willy Forst In „Ik ben Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Dagelijks
gelukGEVAARLIJKE
GLADHEID.
DE
geopend.
complimenteerde den directeur en mevr. De wenschen van hen, die dagelijks met
Sebastian Ott". Op het tooneel Charly Wood
prof. De
(Toegang 18 jaar).
Geopend
partner.
en
Vooys namens het commercieele en adminiBibliotheek
Theosofische Vereen.
Vooys samenwerkten. Moeilijke jaren liggen
Ongelukken bij den verraderlijk gladden
Zaterdag
uur
en
stratieve personeel van de A. K. U. Spr. hoop7.00—7.30
Dinsdagavond
Lombard
in „De Vrouw
achter ons, verklaarde spr., maar ook in 1? toestand van de wegen zijn niet uitgebleven. Luxor-Theater: Carole
2.30—i uur.
te, dat het tijdstip, waarop Prof. De Vooys zou toekomst
die hij begeerde". (Toegang boven 18 jaar).
zult U op ons staat kunnen maken. Zaterdagavond is zekere K. uit Rijnwijk in de
Sabelspoort: Oudheden en schilderijen.
besluiten de A. K. U. werkelijk te verlaten,
Prof. de Vooys heeft ten slotte een kort Weverstraat gevallen en met een gebroken en- Cinema-Palace: George Formby in „Kouwe
niet al te nabij zal zijn. Wij durven en moeten,
Groote Toren. Bezichtiging dagelijks. .Sleutel
woord gesproken en daarin dank gebracht kel per auto van den gemeentelijken geneesdrukte". (Toegang eiken leeftijd).
Turfstraat 22.
zeide spr., dit hopen, al weten wij, hoezeer u
aan de verschillende sprekers. Het voortzetkundigen dienst naar het St. Elisabethsgast- Corso-Cinema: Fernandel en Ouvrard „Die twee Museum voor den Veluwezoom, Velp. Dagelijks
de
rust verdiend hebt na het inspannende ten van
zijn werk zal een voorloopig karakhuis vervoerd. Zondagmiddag ió 3. D. uit de
van de marine". (Toegang boven 18 jaar).
geopend van 10—12 uur.
leven, dat achter u ligt en niettegenstaande
Veel,
ter
dragen.
geverklaarde
heb
te
den
ik
spr.,
Tedingstraat
op
Monnikenhuizerweg
ta. Katz. Dieren. Tentoonstelling
wij weten, dat u in de
vele en belangrijke offi- danken aan den steun van mijn medewerkers, vallen. Hij brak een enkel en werd per zieken- Arnhemsch Theater: „Drie dolle dwazen", „Een Kunstzalen
gem«o*t«rs. Dagelijks
Mari17e
eeuwsche
spannende
„Jongens
avond'
en
van
de
van
cieele en particuliere functies, die u
1
buiten wien hij daarvoor dankte.
auto naar het Gemeente-Ziekenhuis gebracht.
10—5
uur.
opend
ne". (Toegansr alle leeftijden).
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De dooi, welke Zondagavond zhn komst met
t-ogen
inleidde, heeft zich ook heden voortge-

'zi- Toch is er reden om aan een definitief
afscheid van den winter te twijfelen, nu de
zich nog om het vriespunt bessen, de wind nog in den Oostdijken hoek
2;t en de barometer geen noemenswaardige
2i *iperaturen

daling vertoont.
ïn den nacht van Zaterdag op Zondag heeft
;

et nog 6 gr. C. gevroren (thermometer cen-

traal

terrein Landbouwstraat)

en in de ge-

me entelijke kweekertf op Klarenbeek zelfs nog
7 gr. C.

In den afgeloopen nacht was de temperatuur om het vriespunt ( centraal terrein Ge■heentereiniging), vanmorgen ongeveer een
halve graad boven het vriespunt.
De thermometer bh' de firma Holsboer (Ridderstraat) wees in den afgeloopen nacht +1
E r - C. en van morgen +2 gr. C.
Bij de firma Reinsdorf (Velperbuitenslngel)
w*s de nachttemperatuur nog een halve gr.
beneden nul, vanmorgen +1 gr. C.

—

—

—

—

—

Spiegelgladde

wegen.

De regen heeft gisteren in den vooravond
de wegen spiegelglad gemaakt. Het was nauwelijks mogelijk om op de straat te loopen,
'a
*t staan te rijden.
Er ontstond dan ook een groote stagnatie
1,1 het busverkeer.
De gemeentelijke bussen moesten een half
uur lang den dienst staken, omdat de weg
volkomen onberijdbaar was; de bussen zwenkvoortdurend en kwamen zelfs dwars over
den weg te staan. Het gemeentebedrijf heeft
Onmiddellijk gezorgd voor het strooien van
zand op de wegen van de busroutes en toen
*t was geschied, kon het busverkeer worden

en

hervat.

De Gemeentereiniging is gisteravond om
Zeven uur met het strooien van zand begonnen; tot half twee in den nacht is dit werk
voortgezet en vanmorgen werd het hervat.
Met de sneeuwruiming in de stad is vanmorgen met kracht voortgegaan.
De

buslijnen.

interlocale

UIT DE PROVINCIE

—

—

Huid
Handen
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.

—

De Geldersche Tramwegen waren genoodzaakt om gisteravond zeven uur den dienst op
Huissen stop te zetten; de dienst werd hervat
«adat door zandstrooien voldoende veiligheid
v oor het verkeer was verkregen. Naar Nijmegen en naar Ede kon de dienst vrij normaal
znn
borden gehandhoofd. Over het algemeen
de
rijwielpade rijkswegen in goede conditie;
Beden zitten echter dik onder de sneeuw. weg
Apeldoornschen
Paalde gedeelten van den
ber»,dbaar.
Waren vanmorgen echter nog slechtgisteravond
Ter hoogte van Moscowa zijn
A.AA..-bussen
doch
Apeldoorn functionneert,

dan vier

niet minder

De

dienst op
Er moet
met zeer aanzienlijke vertragoingen
de weg
omdat
nog altijd worden omgereden,
zt
de
sneeuw
onder
nog altijd
naar
wel
sneeuw
de
2</2
op sommige punten ligt

Meter

hoog.

genoodzaakt om de
Arnhem-Rhenen en Rhenente
.

,

De Ned. Buurtspoor was

,

.

m

busdiensten
9 uur stop
Doorn gisteravond van 8 totvoor
het zanden
zetten. Toen door Waterstaat
kon te 9.10
zorg
gedragen,
van den weg was

de dienst worden hervat.
Berg
Wagemngs*en Rprs
De hellingen van den
te be
busset
waren aanvankelijk voor de.
8 uur,
stijgen Op één oogenblik, omstreeks
en
drie gestrande
stonden
kalm
vier rechts van den weg. Men wachtte
at tot zand was gestrooid.
,
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Prof. ir. Is. P. de Vooys, Dir. van de
en
verjaardag geëerd
65
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AGENDA

MOEILIJKHEDEN BIJ HET TRAMVERKEER IN NOORD-HOLLAND.

De winter van 1940 was er blijkbaar
ernstig op uit, om alle historische
records te slaan De weg Monnikendam—Broek in Waterland was
zoodanig ondergesneeuwd, dat geen
verkeer meer
sneeuwploegen

mogelijk
redding

was

en

moesten

Met veel moeilijkheden had de N.Z.H.T.M te kampen,
daar het verkeer op vele plaatsen door de sneeuwmassa's
volkomen gestremd was.
Sneeuwruimers maken de baan
vrij nabij Zunderdorp

brengen

—

Om fit te zijn voor
den
komenden

Op last der brandweerautoriteiten te A’dam
werden op de Prini Hendrikkade voor het
Centraal Station bijten in het ijs gehakt, om bij
eventueelen brand de beschikking over veel
water te hebben

strijd

tegen het
team.
Selgische
zijn de spelers, d e
voor het Neder-

landsche voetbal
elftal in aanmerking
komen, de indoor-

training begonnen

Een kampioenspaar.

—

Bij

—

voor

Waar eenige weken geleden de schepen
meerden. De haven van Purmerend, die dichtgevroren en ondergesneeuwd was werd door
de jeugd als een welkome speelplaats gebruikt

De strijd

om

tig, zooals hij gewoon was. Op de modeshow
ging zij verder niet in.

interesseeren

Onverzadigbaar vraten de honderd twintig
paardekrachten kilometer na kilometer. Li
keek in stomme bewondering naar den man
aan haar zijde. Deze groote, wonderlijke sterke man, voor wien duizenden sidderden, als
hij maar een enkel woord sprak, omdat het
hun aller vernietiging kon beteekenen, deze
man interesseerde zich voor haar kleine, nietige leventje. Wat kon.dit leven voor hem beteekenen ?
Een leeg blad papier, dat zijn
hand verfrommelt en wegwerpt. En toch doortrilde Alice Bernauer 'n etigen, wonderlijk gevoel bij de gedachte, dat haar leven jn deze
sterke handen lag
Weer riep de claxon scherp en bevelend:
„Op zij voor Frundsberg".

„Het was een prettige avond", zei ze alleen.
„Ja, ik weet het wel, die avonden dienen om
de mannen bezig te houden. Die zullen wel
weer op jullie losgegaan zijn als vliegen op
een stuk taart, gegarneerd met marsepeinsaus
en gecandeerde vruchten".
„Wanneer hij zoo praat is alles in orde,
maar wat zou hij toch hebben?' dacht Li en
zij antwoordde lachend:
„Maar onze vulling is ook goed en zwaar...
En
wat de vliegen betreft, de minnen, je
kunt volkomen gerust zijn. met mg' heeft alleen een getrouwde oude heer een beetje ge-

„Natuurlijk, jy begrijpt dat niet. Die stad
in den Oceaan beteekent de vernietiging van
mijn idee".
L' keek Herbert aan, zonder hem te begrijpen.
„Hoe zoo?"
y.Dat is het juist, wat mij succes verzekerde. Luchtschepen en vliegtuigen kunnen den
geweldigen afstand over den Oceaan slechts
met groote bezwaren en groote kosten overwinnen. Ze moeten teveel brandstof meenemen. Door deze kunstmatige stad ccht?r wordt
de noodigc actieradius tot op de helft teruggebracht. Nu zal men ongetwijfeld zeggen:
waartoe moeten we den Oceaan nog met stra-

HOOFDSTUK V.

Herberts voorhoofd tusschen de wenkbrauwen
verscheen.
„Wat heb je, ben je uit je humeur?" vroeg
ze.
Herbert greep naar de krant, die op de
schrijftafel lag en wees op een artikel.
Li las: „Atlantis, de stad in den Oceaan".
„O ja, dat is het idee, dat een of andere
Amerikaansche ingenieur heeft. Hij wil een
drijvend eiland in den Oceaan voor anker leggen en daarop zelfs een stad bouwen, is het
niet? Toen ik gisteren uit de zaak kwam, las
is er al over in de courant, die een brutale
kerel voor me in de volgepropte bus uitspreidde
„En daarover heb je mij niets verteld", antwoordde Herbert opgewonden. Li keek hem
verwonderd aan.
„Maar hoe kon ik nu weten, dat je dat zou

toch

FEUILLETON

De etappendienst van het Nederlandsche leger. Korpsvoertuigen komen de rantsoenen halen;
liever nog met bespanningen dan met auto's
een goed mensch, alleen zoo mate-

loos jaloersch.

Atlantis

Roman door: WILLY REESE.

7

—

Zij voelde zich wonderlijk veilig in zijn nabijheid. Zoo iets had zij bij Herbert nooit ondervonden. Die verlangde van haar, dat zij sterk
was. Hij had haar kracht noodig. En hij nam
die van haar aan, alsof het vanzelf sprak. Vijf
Jaar geleden hadden zij elkaar leeren kennen,
bij de sport, door Alma. De liefde had haar
niet plotseling overrompeld. Heel langzaam
aan waren zij dichter bij elkaar gekomen. Li
had reeds vroeg zorgen gekend. Eerst voor
haar zieke moeder, daarna voor haar zieken
vader. Toen beiden gestorven waren, zocht zij
naar een nieuw voorwerp voor haar zorg
en vond Herbert. Herbert kon alleen wilskracht toonen, als het erom ging, een nieuw
record op het sportterrein te vestigen, of wanneer het werk voor zijn idee hem aangreep.
Dan kon hij nachten lang over plannen, teekeen berekeningen gebogen zitten.
ningen
Slechts met geweld kon zij hem daarvan dan
losrukken. Wanneer echter 't leven, ruw, hard
onverbiddellijk, zooals het nu eenmaal is, op
hem afkwam, week hij terug. Dan was hij
geen vechtersnatuur. Hij was trouwens maar
een ingenieur, constructeur, een idealist met
eer groote fantasie en een uitstekend renner
of
op den langen afstand. Verder niets
—

Slechts met een stevigen handdruk en een
paar vriendelijke woorden had Frundsberg
van Li afscheid genomen. Dat had haar geweldig geïmponeerd.
Heel zacht opende Li de deur van haar woning. Herbert was nog op, want zij had op
straat het licht in zijn kamer zien branden.
Zn' hoorde hem op en neer loopen. Was hij opgewonden? Had hij Alma niet geloofd? Wat
zou haar vriendin gezegd hebben over de
modeshow? Of zou Alma hem niet hebben
kunnen bereiken ?
Terwijl haar hart schuldbewust klopte, trad
zij haar kamer binnen.
Even later werd er op haar deur geklopt.
.„Li, ben je daar? Ik heb je niet thuis hooren
komen. Dus Jullie hebt weer eens een modeshow gehouden", Herbert groette haar vluch-

praat."
Zoo had Li zich heel handig, zonder te liegen, uit de situatie gered. Nu echter merkte
ze,
dat het waarschuwende driehoekje op

"

ik was het

dadelijk weer

vergeten".

len overbruggen

?

aan de drijvende stad
Over enkele jaren
wil men direct beginnen en ze zal over vijf
jaar klaar zijn
zal men een geregelden en
veiligen luchtdienst over den oceaan bezitten."
„Of, mh'n lieve Herbert, men zal zeggen:
juist nu Atlantis zal het knooppunt worden,
waarvan de stralen naar alle deelen der
wereld uitgaan."
Inmiddels was metrouw Orgelmann, die de
menschen zoo druk hoorde redeneeren, zachtjes binnengekomen en luisterde aandachtig
naar het gesprek, zonder dat een van beiden
haar had opgemerkt.
Herbert wees de gedachte van Li af.
„Dat wil ik niet. Ik wil niet afhankelijk
zijn van een verankerd eiland. Ik wil den
geheeien afstand over den oceaan met mijn
stralen overbruggen."
Li zag Herbert met haar groote oogen aan.
„Ik weet, wat je wilt. Je wilt heel vee!
ontzettend veel. Maar je hebt nog niets. En

Welgemoed

reeds

de te Groningen gehouden
het schoonrijden,
Keetman uit BarP. Timmerman uit
het kampioenschap

kampioenschappen van Nederland in
wisten de winnares, mevr. E. Schoort
singerhorn en de winnaar, de heer C.
Schagen eveneens beslag te leggen op
paren

op weg. Leden van een Haagsche wandelsportvereeniging zijn
in training gegaan voor de Vierdaagsche Afstandsmarschen

juist dit ontwerp van den Amerikaanschen
ingenieur zal je te hulp komen. Wees tevreden met twee duizend mijlen, als het' er geen
vierduizend kunnen zijn.."
„Bravo!" kon mevrouw Orgelmann niet
nalaten te zeggen.
Bij deze woorden keek Li haar glimlachend
aan. Dat lachje en de groote schitterende
oogen van Li ontwapenden Herbert.
„En nu, welterusten, Herbert, ik ben moe."
Na Li en mevrouw Orgelmann goedennacht
gewenscht te hebben, ging Herbert weer naar
zijn eigen kamer terug.
Frundsberg, voor wien in hotel Adlon altijd
vier kamers gereed gehouden werden, gaf nog
om middernacht zn'n secretaris opdracht
inlichtingen omtrent ingenieur Herbert Wallner in te winnen. Tevens moest hij te weten
trachten te komen, waar deze ingenieur zijn
plannen betreffende een over stralen glijdend
projectiel reeds had voorgelegd.

de bril verscholen lagen, wellicht om uit
dezen schuilhoek beter te kunnen opletten.
Een kaal hoofd is leelijk, maar dat liet dr.
Volkens volkomen koud. lederen morgen
zalfde hij zijn kalen schedel met een welriekende olie, dat het glansde als een gepolijste
kogel. Hij was zeer trotsch op deze kaalheid.
Op twee en dertigjarigen leeftijd een kaal
hoofd, dat was een teeken van ingespannen
geestesarbeid. Volkers beweerde, dat hh' zijn
sterke blonde haar had opgeofferd aan het
Frundsberg-concern.
Dr. Volkers was Frundsberg's secretaris,
zijn rechterhand en zn'n vertrouwde raadsman
in alle aangelegenheden. Er waren menschen,
die beweerden, dat Frundsberg geen besluit
nam, dat ook niet door zijn secretaris wae
goedgekeurd, en wie Frundsberg voor een
zaak wilde winnen, moest voor alles den steun
van Volkers -tien te verkrijgen.
steekt U eerst
„Goeden norgin, dokter
eens een import-sigaar op
werkelijk uitstekend." '
Een lucifer vlamde op. Blauwgrijze rookwolk jes stegen omhoog.
„En komt U nu eens op. dokter. Ik moet
vanavond nog in Weenen zijn."
De secretaris nam eenige papieren uit zijn
actetasch.
„Ik geloof, dat we die reis naar Weenen
zullen moeten uitstellen; ik heb tegen vandaag
om zes uur den ingenieur Wallner tot een
onderhoud uitgenoodigd."
„Ingenieur Wallner? Juist, ik had U opgedragen inlichtingen over dezen man en zijn
plannen in te winnen. Hi) moet dan zh'n bezoek
maar eens herhalen."
—

—

HOOFDSTUK 6.
Dr. Volkers trad met een map onder den
arm binnen in de werkkamer van Frundsberg.
Deze laatste had zoo juist de telefoon weer
op den haak gelegd, leunde achterover in den
niet zeer gemakkeüjken hotel-bureaustoel en
begon in gedachten op do schrijftafel te trommelen. Hij was drie dagen uit Berlijn weg
geweest en pas in den afgeloopen nacht teruggekeerd. Desondanks had nij reeds om acht
uur ontbeten en nu verwachtte hij zijn secretaris om rapport uit te brengen.
Dr. Volkers was een klein mannetje met
zeer smalle schouders, een glad diplomatengezicht, zeer verstandige grijze oogen, die
nogal diep achter een breed en donker geran-

(Wordt vervolgd).
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WATERSTANDEN

IN ’39 TIEN MAAL DE AARDE ROND.
De

Cor Ruys in „Schoppenaas”.

D e weerstoestand van hedenmorgen 7.20 uur:
VLOTTE VOORSTELLING VAN
Neerslag EEN

Weer
motregen
mist
mist

RUYS-ENSEMBLE.

Temp. C.

afgel.

ocht. nacht
—3

etmaal

A. O. V. heeft in het afgeloopen jaar
per spoor een afstand afgelegd van tien
maa!
HET den omtrek aarde!
Bij regen, stormen, sneeuw en
ijs
De A. O. V. gaat tóch op

Naast „meneer Topaze" en de onafzienbare
mm Den Helder
rij gestalten, die dank zij Ruys' genie ziel en kamm.
1
2
Vlissingen
rakter hebben gekregen, heci'. nu meneer
mm.
1
2
De Bilt
Klapka een plaats gevonden, de mysterieuze
mm.
—6
—6
'
betrokken
Groningen
„grand seigneur van het landpad", die mis3 mm.
4
5
Maastricht
zw. bew.
schien een geleerde of misschien een misdadiger, maar ten slotte een illusionist is (hokus
de peilHoogte van den waterspiegel aan
en het leven verandert van kleur).
pokus
schaal Arnhem bij de brug:
Als Cor Ruys zoon figuur waar hij zijn hart
aan heeft verpand gaat modelleeren, dan weet
10.02 boven N.A.P. Was 13 c.M.
hij van geen ophouden en werkt hij met zn'n
Keulen 2.58 M. Was 98 c.M.
lenige virtuositeit de rol ver boven het ver(overdekt met drijfijs).
in dit
mogen van den geestelijken vader
Italiaansche
auteurs
Windrichting N. Windkracht 1.
twee,
het
er
de
zijn
geval
uit. Meneer Klapka
B. Corra en G. Achille
Nieuwe Maan: 8 Februari.
alias „Schoppen-aas" werd als was in zijn geHOLSBOER:
routineerde vingeren en kreeg een dergclijken
FORTIN'S BAROMETER B
13 mM. omvang, dat hij ongeveer alles in zijn omHeden 12 u. stand 755.5 mM. Daling
geving dooddrukte. M;aar dat is niet erg; het
Temperatuur 12 u.: 4-5° C.
publiek komt immers in de eerste, tweede en
derde plaats om Ruys, Ruys en Ruys.
WEEROVERZICHT.
BUITENLANDSCH
Cor Ruys is in een blijspel van dit genre de
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Het gebied van hoogen luchtdruk
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senbergstr. 3, naa
naar Den H
H
'

Vertrokken:

j

p

r.

'

.

Dijkhof,

Heijenga, Bem.m
Arendskerke; J.
J48, naar Tiel; A.
Zevenaar.
»

•

Woute rs, Bemmelsche weg
Dorpsstraat 45, naar
0

-

Het bal-masqué van V.V.O.
EEN GESLAAGD FEEST IN „DE
VEREENIGING”.

zit?

Er is een middel om deze waardeering tot
uitdrukking te brengen. Men weet dat de salarissen der orkestleden zeer laag zijn, men
weet
ook, dat het Pensioenfonds der orkestleden nog
veel te klein is om tenslotte zelfs maar een
klein pensioentje te kunnen verleenen aan deze
hard werkende musici, die op zoo kranige wijze
den naah onzer stad helpen hoog houden. Als zij
te oud worden om hun inspannende werk no"
te kunnen doen, mogen wij hen toch niet aan
hun lot over laten?

medewerking van den viool-solist
Met
Prof. Carl Flesch geeft de A. O. V. a.s. Vrij-

dag hef jaarlijksche concert ten bate van
dit Pensioenfonds. Is het geen eerezaak er

voor te. zorgen dat de zaal dan tot de laat-

DE OUDERWETSCHE \
CRÊMEVULtING \*'
SMAKEN.

FRAMBOZEN.

\

!,

aA

«f El

In November 1939 herdacht „Arti et Amicitiae", de oudste Nederlandsche Vereeniging
van beeldende kunstenaars, gevestigd te Amsterdam, doch vermaard tot over de grenzen
van sons land, haar honderd-jarig bestaan. Om
deze heuglijke gebeurtenis te vieren, werden
twee elkander volgende tentoonstelingen ingericht, in de bekende oude zalen en de nieuwe,
onlangs daaraan toegevoegde expositie-ruimte
van het Vereenigingsgebouw aan het Rokin.
De eerste tentoonstelling was gewijd aan de
kunst van niet meer in leven zijnde leden van
„Arti"; de tweede gold den kunstenaars-leden
van dezen tijd.
Twee stedelijke musea, in provincies vrij ver
van de hoofdstad gevestigd, Noord-Brabant en
Gelderland, hebben Arti's levende kunstenaars
uitgenoodigd hun tentoonstelling over te brengen naar Eindhoven en Arnhem. Men beschouwe deze tentoonstelling als een hulde aan de
eerbiedwaardig Maatschappij, die de beeldende
kunst blijven dienen en de helangen der kunstenaars gestadig heeft voorgestaan, met gelijke kracht en toewijding, thans als bij den
aanvang van haar werk, een eeuw geleden.

NEDERLANDSCHE LEDEN VAN DE KON.
VLAAMSCHE

Als eerstvolgende nieuwe stukken zullen bij

ACADEMDIE.

het Nederlandsch Tooneel
einde Febr. uitgeNaar wij vernemen, werden tot buitenlandbracht worden:
„De dag is voorbij",
van W.
Chetham-Strode, regie Albert van Dalsurn, en sche leden van de Kon. Vlaamsche Academie
voor Wetenschappen, Letteren en Schoone
„Hulda", van de Finsche schrijfster Hella Wicolijoki, regie A. Defresne.
Kunsten te Gent benoemd de professoren van
Amsterdamsche Universiteit: A. Pannede
EDUARD VAN BEINUM.
koek, N. W. Posthumus, P. Scholten, A. Smits,
S. R- Steinmetz; van de Technische HoogcEduard van Beinum, wiens optreden te Brusvan de Universel in Nov. en Dec. j.l. wegens verblijf onder school te Delft: A. J. Kluyvcr;
Corput, A. E.
J.
van
der
Groningen:
siteit
te
de wapenen moest worden uitgesteld, zal binnenkort een der symphonische concerten in het van Giffen; van de Universiteit te Leiden: E.
Paleis voor Schoone Kunsten in de Belgische Herzsprung, J. Huizinga, W. H. Kcesom, E.
hoofdstad dirigeeren. Hij is eveneens uitgenooM. Meyers; van de Universiteit te Nijmegen:
digd om twee concerten te dirigeeren, ondermgr. J. H. E. J. Hoogveld, F. J. M. de Waele;
scheidenlijk te Genève en te Lausanne.
van de Universiteit te Utrecht: P. Geyl, H.
A. A. Smyers, P. Valkhoff; verder
De stichting Museum Boymans heeft een R. Kruyt,
de
W. M. Dudok (Hilversum), J.
heeren
nog
drietal belangrijke geschenken ontvangen, te
J. Wagenaar ('s-Gra(Amsterdam),
Raedeker
weten: een
groote tapisserie,

omstreeks

venhage).

komen nog de buitenlandsche NeHierbij
derlanders: de professoren J. Beqaert (Boston), P. J. W. Debye (Berlijn), C. G. S. de
Villiers (Stellenbosch). I. M. Kolthoff (Minneapolis), pater I. M. Voste O.P. (Vaticaanstad)
en de Hongaarsche geleerde A. von
Szent-Gyorgyi (te Szeget in Hongarije).

Lijn 3: Keulen, 8.00 Deutschlandsender en diversen;
lijn 4: Brussel (VI.), 9.20 Engeland,

11.05 Diversen, 11.20 Danmarks Radio,
12.20
Brussel (VI.), 2.20 Danmarks Radio, 2.40 Diversen, 2.50 Danmarks Radio, 3.50 Engeland,
4.20 Diversen, 4.35 Rome, 5.10 Brussel (VI.), 6.05
(Ingezonden mededeeling.
Diversen, 6.15 Boedapest, 6.35 Engeland, 7.50
Brussel (VI.), 8.20 Danmrks Radio, 8.40 Diversen, 8.50 Brussel (Fr.), 9.20 Brussel (VI.), 11.20
Engeland; lijn 5: 12.20 Brussel (Fr.), 2.20 Diversen, 3.20 Engeland, 3.50 Diversen, 5.35 Parijs
(R.), 6.fti Diversen, 6.35 Brussel (Fr.), 7.05 Diversen, 6.35 Brussel (Fr.), 7.05 Diversen, 7.30
Boedapest, 9.00 Diversen, 9.30 Boedapest, 9.40
SPARTA’S JAARLIJKSCHE FEEST.
Diversen, 9.50 Boedapest, 10.00 Diversen, 10.00
Boedapest,, 10.20 Diversen, 10.30 Brussel 'Frj,
Zaterdag werd de jaariyksche uitvoering van 11.20 Diversen.

EDE

de

sportvereeniging „Sparta" gegeven. De uit-

voering, welke elk jaar een hoogtepunt vormt
HILVERSUM I, 1875 en 414.4 Meter:
AVRO-Uitzending.
in het leven van Sparta, is een mooi succes
8.00 Berichten ANP; 8.10 Gram.muziek; 8.30
geworden. De zaal was geheel gezet. Na opmarsch-opening en het zingen van het eerste Orgelspel; 8.50 Gram.muziek; 10.00 Morgen wij10.15 Gewijde muziek (gr.pl.); 10.30 Voor
couplet van het bondslied, sprak de voorzitter, ding;
de vrouw; 10.335 Ensemble Rentmeester; 11.00
de heer J. Bolt een rede uit.
Voor de vrouw; 11.30 Ensemble Rentmeester;
Het programma zag er keurig uit. Niet min12.15 AVRO-Amusementsorkest; 12.45 Berichten
der dan 17 nummers waren af te werken. Dit ANP, gram.muziek; 1.00 Ensemble „De Vagegeschiedde in vlot tempo. De nummers getuig- bonden" en soliste; 1.45 Gram.muziek; 2.00 Voor
den van een degelijke traning. Op verzoek werd de vrouw; 2.10 Omroeporkest; 2.45 Knip- en
een nummer ingelascht, een knotsoefening voor naaicursus; 3.45 Zang met pianobegeleiding;
4.05 Pianovoordracht; 4.30 Kinderkoorzang; 5.00
dames Rhythme en gratie van bewegingen wa5.30 Omroeporkest en gram.Kinderhalfuur;
ren een lust voor het oog.
muziek; 7.00 Voor de kinderen; 7.05 Kinderkoor
Al met al kan Sparta op een geslaagde uit„Zanglust" met pianobegeleiding; 7.30 Engelvoering terugzien. Met een gezellig bal werd sche les; 8.00 Berichten ANP, mededeelingen;
de avond besloten.
8.15 Intern, overzicht: 8.35 Bonte Mobilisiatietrein; 9.45 Verzoekconcert (gr.pl.); 10.30 Vervolg van 8.35; 11.00 Berichten ANP; 11.10—
12.00 AVRO-Dansorkest en gram.muziek.
HILVERSUM II, 301.5 Meter:
KRO-Uitzending.

FINLANDAVOND.

Zooals reeds gemeld is in Ede een organisatie
8.00 Berichten ANP; 8.05—9.15 en 10.00 Gram.ten behoeve van steunverleening aan Finland muziek; 11.30 Godsdienstig halfuur; 12.00 Be12.45 Berichten
tot stand gekomen. We vernemen nader, dat richten; 12.15 KRO-orkest;
concert; 2.00
en
1.10
gram.muziek;
Vervolg
ANP
te
zal
medio Februari een Finlandavond
Ede
Voor de vrouw; 3.00 Modecursus; 4.00 Orgelde
heer
als
spreker
worden gehouden, waarop
concert; (4.25—4.35 Gram.muziek); 5.00 MusiA. J. Th. v. d. Vlugt, consul van Finland te quette; 5.45 Felicitaties; 6.05
Rococo-octet: 6.35
's Gravenhage, zal optreden.
Sporthalfuur; 7.00 Berichten; 7.15 Cyclus „Naar
Te Ede en in de verschillende dorpen en de nieuwe Gemeenschap";
7.35 Militaire mu8.00 Berichten ANP,
ziek; 7.50 Reportage;
buurtschappen der gemeente zhn eere- en werk8.15 KRO-Symphonie-orkest;
comité's gevormd, voor de groote collecte, -iie mededeelingen;
9.00
Voor
de
9.20 Gevar. programma;
jeugd;
den
na
Finschen avond wordt gehouden.
en zijn
Het werkcomité voor het dorp Ede bestaat 10.30 Berichten ANP; 10.40 Willy Lewis
ensemble (opn.); 11.00—12.00 Gram.muziek.
uit de heeren J. C. J. Mens, voorzitter; H. B.
J. van Dinther, secretaris; A. C. Laagwater,
ENGELAND, 391 en 449 Meter:
Mes—Werkhoven,
.nevr.
penningmeerster;
1.05 Causerie „Mr.
12.20 BBC-Salonorkest;
mevr. Dogterom, de heeren H. C. Brouwer, H. Bernstein and the Steack"; 1.20 Berichten; 1.30
Bussink, J. J. van Egmond, B. H. J. ten Ham, BBC-Schotsch orkest; 2.00—2.20 Orgelspel; 3.20
H. v. d. Kolk, J. J. de Maagd, A. Roseboom en Jack Payne en zijn Band; 3.50 De BBC-Zangers; 4.20 Variété; 505 Boekbespreking: 5.20
W. Wolfs.
Voor de kinderen; 5.50 Cello en piano; 6.20 BeDe
burgemeester van Ede, de heer L. R.
richten; 6.35 BBC-Harmonie-orkest; 7.05 PhilMiddelberg heeft zich bereid verklaard als
7.50 Revue-programma,
harmonisch orkest;
eere-voorzitter op te treden.
8.20 Pianovoordrach(; 8.40 BBC-Theaterorkest;
9.20 Berichten;
9.35 Programma gewijd aan
9.50
Nieuw-Zeeland;
BBC-Harmonie-orkest:
10.35 Avondwijding; 10.50 Radiotooneel:
11.20
Jack Harris en zijn orkest; 11.50 Het MengesAANRIJDING TE WEKEROM.
octet; 12.20 Berichten.

Zaterdagmiddag had te Wekerom een aanrijding plaats tusschen een wielrijder W. en
een militaire auto. Oorzaak was, dat de auto
links van den weg reed. De gemeentewerkman
W., die van zn werk naar huis reed werd dusdanig verwond, dat hij op medisch advies naar
het Diaconessenhuis te Arnhem werd verr
voerd.
De politie maakte proces-verbaal op.

de beproefde leiding van Johnny van Rosmatweeden toebedeeld. Het Oostenrijksche offilen, voerde een koning een dienstmaagd aan eierenpaar kon zich verheugen met den anzijn zijde, terwijl de godin heel genoeglijk met deren tweeden prijs
de pnjseen boer danste. De muziek was goed. Ook
Voor de afzonderlijke personen was
Forle
vrouwe
dames:
draaiorgel was zeer arbeidzaam. Naast verdeeling als volgt:
het
2e
2e
Hawaian,
vijfling,
dat
met
nog niets van zijn pohet soldatendiner.
tuna le baker
heeren: le Holkeukenprinses;
hoorde
aningeboet,
heeft
men
vele
en
2e
pulariteit
Rococo
BiederKLEEDING EN DEKKING VOOR ARMEN.
dere „nationale" hymnen, terwijl de jazz uit landsche kaas, le rijksdistributie, 2e
de nieuwe wereld al even graag gehoord werd meyer en 2e ridder.
Het Brokkenhuis Comité doet een dringend
te zeggen, dat het hoogtepunt
Onnoodig
op dit plekje oude wereld.
beroep
op alle ingezetenen van Ede om warme
het démasqué was.
Het
aantal gemaskerde en ongemaskerde van de pret wederom bij
en dekking te willen afstaan voor hen,
kleeding
By de champagnebar bevond zich eveneens
was zeer groot. Alle leeftijden,
deelnemers
die het door de koude zoo hard te verduren
van
nachtelijk
gedeelte
het
zonder uitzondering, waren vertegenwoordigd. een orkestje, dat
hebben.
muziek opluisterde.
Zelfs baby's! Want niemand minder dnn de dit bal met zijn
Hengelosche vierling was aanwezig, terwijl er
ook een baker met een vijfling op het bal ver-

DE STEEG
De vierling was kostelijk. Geheel in luiers en
dergelijke kleedingstukken gebakerd met een
SOCIETY-HUWELIJK.
babymutsje op het hoofd en een zuigflcsch
aan hun mondjes, wisten zij met hun onbeZaterdag heeft de voltrekking en daarna in
daarlijk kinderlijk en kinderachtig gebrul dm de
R.K. kerk te De Steeg de inzegening
lachlust van hun mede-danseurs op te wekplaats gehad van het huwelijk van de hofdaken.
me van H. M. de Koningin, A. R. A. H.M. O.
Geen wonder, dat zy den eersten prys voor baronesse van Heeckeren van Keil te De
groepen wegdroegen!
Steeg, dochter van mr. A. baron van HeeckeDe andere eerste prys voor groepen werd ren van Keil, Heer van Middachten en G. Ch.
aan een geëvacueerd gezin gegeven, terwijl O. A. M. H. J. M. G. baron van den Bogaerde
de groep clubavond-V. V. O. en het muziekter Brugge, gezantschapsraad te Brussel.
In de kerk waren o.m. aanwezig de commisgezelschap O. en O. de twee tweede prijzen
saris der Koningin in Gelderland, mr. S. baron
verkregen.
Ook onder de paren waren zeer aardige. van Heemstra, de burgemeester van Rheden,
„Nu komt 't laatste" verkreeg van hen den W. T. C. Zimmermann en vele vertegenwoordigers van den Nederlandschen en Belgischen
eersten prys. We zeiden reeds, dat de boerenHet
adel.
was.
stand goed vertegenwoordigd
Op het gemeentehuis was het huwelijk volDTentsch boerenpaar zag zich eveneens een
eersten prijs en het Geldersch boerenpaar een trokken door den chef van de afdeeling Burgerlijken Stand, den heer D. H. Fledderus. Getuigen waren de vader van de bruid, een broer,
de eerste-luitenant der cavallerie H. R. baron
van Heeckeren van Keil, voorts de broer van
den bruidegom, O. baron van den Bogaerde
ter Brugge, gezant van Liberia, geaccrediteerd
in Den Haag en W. F. Ch. graaf van Aldcnburg Bentinck en Waldeck Limpurg.
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SCHILDERIJEN-EXPOSITIE IN HET

ste plaats is uitverkocht?

NIEUWE STUKKEN BIJ HET NEDERLANDSCH
TOONEEL.

Wm^Mmm^m^m^m^mm*»

**

schenen was.

Het origineel idéé doet het hem. De cowboys, de Spanjaarden, de boeren, de Tirclers,
ach, wij zien ze op elk bal-masqué' ook op het
bal-masqué van de Velpsche Voetbalvereniging „Olympia", dat Zaterdagavond in de
feestelijk versierde zalen van „De Vereeniging
te Velp gegeven werd, verschenen zn'. Er kwamen nog altrijke anderen. Het werd 'n kleurrijk, vroolijk gezelschap. Oostenryksche officieren van het oude keizerlijke leger, boerinedelen
uit
nen uit Gelderland en Drenthe,
Spanje en ridders uit Engeland, prinsessen uit
de gaarkeukens en godinnen van het geluk en
de schoone muze, zn allen vormden een internationaal gezelschap uit alle tyden, waar
de vrede in eere wordt gegezien de pret
houden.
Ook de standsverschillen speelden geen rol.
Op de muziek, door het versterkte orkest van
„De Vereeniging" ten gehoore gebracht ondor
—

Ritsema, Hoofdapotheek van de

De Oosterbeeksche *£
J. de Wit-Louwers
Telef. 5626. is permanent
opend.

VELP

—

APOTHEEKDIENST
De apotheek van

De
dezer dagen alhier gehouden collecte
voor de zoo zwaar beproefde Finsche bevolking heeft opgebracht de netto som van
ƒ 318.27.

'

ONGEVALLEN.

HULP BIJ

sterdam—Constantinopel!
Hoeveel uren hebben zij daarvoor wel in den trein gezeten'
Daarbij lederen morgen repetitie en als re~el
in het seizoen vier concerten per week! Hebben de inwoners onzer stad er wel eens bij stil
gestaan dat de A. O. V. niet alleen
het meest
reizende, maar ook het hardst werkende orkest
in Nederland is? Wordt er wel eens even over
nagedacht dat de A. O. V. een
cultuurbezit is
van zoo groote beteekenis als wellicht geen
tweede in Nederland wordt gevonden?
Arnhem mag er trotsch op gaan te
kunnen
zeggen: „dat is óns orkest, do Arnhemsche Orkest-Vereeniging, die niet alleen voor Arnhem
en Gelderland, maar zelfs voor de omliggende
provincies
zeer groote beteekenis is."
van
Maar
waardeert men ook dit prachtige be-

/épS%*~^ZÏe*"

uur zrjn

8

Oranjeapotheekj

T

Utfm

Een getal waar men toch wel even bij
stil mag
is dit meer dan
de afstand Amsterdam- ■■Batavia, het is
drie
maal het totale net der spoorwegen in ons
land
(3315 K.M.) vier maal den
afstand Amsterdam—Moskou, bijna vier maal den afstand Am-

staan. 10.000 K.M.! Hemelsbreed

uur, tot en

yan
a
open de
56b, tel. 24151
.
apotheker J.Th. Uges_
an ap theker A de
en de
apotheek
15a, tel. 22186.
Vries, Koningstr.
ge
Herens v.h. Boom, «eU—
Boer is
Apotheker mej. R- de
opVnd, uitgezonderd des.Zondags
10 uur.
gens 10 uur tot 's avonds
niet te
geneesheerer zijn
De navolgende
consulteeren:
nh
ET
de i«
dag en Dinsdag om
Velp.
tandarts,
G. Duif,
WoensL. C. Breebaart, art
tandarts, behalve
H. A. Broeksma,
dags en Donderdags.
M. F. Diehl, tandarts.
O. A. van Gulik. arts.
neus en oorar ts.
Dr. Hoekstra, keel-,
w

dit jaar
reden.

K.M.) is.

en de heer Boekman uitte den derkunst, een zee, door Jan Toorop omstreeks
tijdsbestek
wensch, dat in dezen zin, in het belang der 1890 met het paletmes te Katwijk geschilderd,
benevens een meisjesportret, onlangs door Jan
kunstenaars, het werk zal worden voortgezet.
Sluyters vervaardigd, beide geschenken van
de
herdenking,
recipieerde
Na de officieele
den heer H. Nijgh te Rotterdam.
federatie.

APOTHEEK-DIENST.

Keulen, 11.50 Pauze, 12.00 Keulen, 12.20 Brussel i VI), 2.20 Danmarks (R.), 2.40 Pauze, 2.45
Keulen, 4.20 Pauze, 4.30 Keulen, 4.50 Motala,
5.45 Keulen, 6.20 Beromünster, 7.03 Motala, 7.20
Brussel (VI.), 8.05 Boedapest, 9.00 Brussel (VI.),
11.05 Parijs <RJ; lijn 4: Brussel (VI.), 9.20 Engeland, 11.20 Danmarks Radio,
12.20 Brussel
(Fr.), 2.20 Motala, 3.20 Engeland, 5.05 Parijs
(R.), 5.20 Brussel (VI.), 7.05 Londen i'P.
Danmarks Radio, 8.40 Londen iR), 9.20 Beromünster, 9.45 Brussel (Fr.), 11.00 Londen (R.).

omtrek der
leder orkestlid heeft in
dus ongeveer 10.000 K.M. per spoor
ge-

(40.000

Antwerpen vervaardigd, welke ter nagoede resultaten geleid. Het gemeentebestuur gedachtenis aan den heer J. L. Laverge te Rotheeft groote waardeering voor al hetgeen de terdam door zijn kinderen ten geschenke werd
federatie voor haai leden heeft bereikt in dit aangeboden. Voor de afdeeling moderne schil-

MEDISCHE DIENST
met Zaterdagmorgen

„Amsterdamsche

Lijn 3: Keulen, 8.20 Parijs (R.), 8.35 Engeland, 9.20 Pauze, 9.30 Keulen, 9.50 Pauze, 11.20

reis!

aarde

VOOR DINSDAG.
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zwak
matig

Noord
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de

PROGRAMMA

Volgens opgave van de Ned. Spoorwegen
hebben de orkestleden der A. O. V. in het
afgeloopen jaar gezamenlijk -153.635 K.M. per
spoor
afgelegd, hetgeen ruim 10 maal de

C. weerstoest,
—25 mist
groei der vereeniging.
—8 betrokken
Ofschoon men het niet altijd eens was ge—3 hptrokken
betrokken weest en de meeningen wel eens uiteen waren
8 betrokken geloopen, was de samenwerking toch over het
7 betrokken algemeen uitstekend geweest en zij had tot zeer 1600 te

windstilte

Ri 8

museum.

Temp. Algem.

Kracht

Windr.

heeft

federatie van beeldende kunstenaarsvereenigingen" haar tienjarig bestaan herdacht met
stedelijk
een bijeenkomst in de aula van het

VAN
WEERSOMSTANDIGHEDEN
8 UUR:

HEDENOCHTEND

RADIO

De A.O.V. op tournee.

KUNST

BAROMETER

3

ARNHEMSCHE COURANT VAN MAANDAG 5 FEBRUARI 1940

TWEEDE BLAD

PARUS (R.), 1648 Meter
12.05 Zang; 12.35 en 1.05 Cello en piano: I.SB
Zang; 2.00 Gram.muziek; 2.05 en 2.30 Harpsextet; 3.20 Celo en piano; 3.50 Radiotooneel;
4.50 Pianovoordracht; 5.05 Folkloristisch programma; 5.35 Kwartet; 6.35 Piano en viool;
7.50 National orkest:
7.20 Werveaux-orkest;

10.20 Radiotooneel; 10.35 Pianovoordracht: 11.03
Raymond Legrand en zijn jazzorkest; 12.05—
12.20 Gram.muziek.
KEULEN, 456 Meter:
5.50 Hermann Hagestedt's orkest; 7.4
Gram.muziek; 9.30—9.50 Pianovoordracht; 10.50
Gram.muziek; 11.20 Leo Eysoldt's orkest jen solisten; 17.15 Tusschenspel; 1.35-2.20 Populair
concert; 2.45 Tusschenspel; 3.20 Het Omroeporkest en solist; 5.45 Gram.muziek; 6.50 Concert; 7.35 Gram.muziek; 7.50 Radiotooneel; 8.25
Gram.muziek; 8.45 Soldatenzang; 9.05 Gram.muziek; 9.50—12.20 Populair concert.

STEUNACTIE VOOR FINLAND.

—

12.20 Gram.muziek; 12.50 en 1.30 Omroepork.;
1.50—2.20, 5.20, 6.50 en 7.20 Gram.muziek; 8.20
Voor de soldaten; 9.20 en 10.30 Omroep-symphonie-orkest; 10.50—11.20 Dansmuziek (gr.pl.);

BRUSSEL (Fr.), 484 Meter:
In navolging van vele andere plaatsen, heeft
12.20 Gram.muziek; 12.50 en 1.30 Radio-ork.;
men nu ook te Ede, de organisatie ter hand
1.5
CJ—2.20 Gram.muziek: 6.35 Orgelconcert'; 8.20
genomen van een steunactie ten behoeve van
Voor de soldaten; 8.50 Radio-orkest en solist;
Finland.
10.30—11.20 Gram.muziek.
Er bestaat het voornemen een collecte te
DEUTSCHLANDSENDER, 1571 Meter:
doen houden in de geheele gemeente en een
Geen opgave ontvangen.
„Finsche avond" te organiseeren.

BURGERLIJKE STAND.

WESTERVOORT

Ondertrouwd: P. Jansen en A. J. Hoving.
Getrouwd: J. A. van den Hurk en J. E. Boog;
J. J. Mommer en A. van Smaalen; T. van Wijk

en R. A. Jacobsen.

Geboren: Evert, z. van J. J. Roelofsen en A.
Schimmel; Evert, z. van E. van Brummelen en
G. Vink; Sientje, d. van E. van den Hul en W.
Pluim; Casper, z. van J. Jonkers en M. Bergmans; Cornelis Geurt je, d. van G. Meurs en C.
van Dijk; Louis Pierre, z. van M. J. A. C. Andreoli en A. C. Gulikers; Marinus Jan Stijn, z.
van G. P. Kreeft en R. Jansen; Elizabeth Catharina Neeltje, d. van K. Zuidberg en N.
Sluyter; Johannes, z. van J. Doornberg en M.
Th. Geven; Jochem, z. van P. van Beek en G.
van Roekei; Fokkelina, d. van J. Jansen en T.
Vermeer; Antoni Pieter, z. van A. G. H. MeulDIEREN man en D. W. Brons.
Overleden: G. Hynekamp, 71 j., echtg. van C.
Verboom; C. Grevers, 92 j., wed. van A. van
TOONEELVER. „VRIENDSCHAP”
Dolder; A. Veenstra, 46 J., echtg. van C. van
Voor een talrijk publiek werd gisteravond Rijswijk; J. van Dijk, 10 mnd.; H. J. van Rhee,
het tooneelstuk „Het Spook van de Vrij- 2 i.; A. H. van den Berg, 58 j., echtg. van J.
burcht" opgevoerd door de tooneelvereeniging Uittenbogaard; H. Stunnenberg, 75 j„ wedn. van
van de Pol,
8 mnd.; R. de
„Vriendenkring". Het stuk werd bijzonder goed G. van Ham; C.
A. Rddervaart, 74 j., wed. van
Fluiter,
mnd.;
8
gespeeld en het dankbare applaus was volkoP. de Vos; J. Hardeman, 74 j., echtg. van H.
men verdiend.
Hardeman; J. H. Scholtus, 72 j., echtg. van H.
Het gezellig samenzijn na afloop vormde van Manen; W. E. Achterberg, 62 j., wed. van
een waardig slot van dezen avond.
C. van Dijk; C. Schimmel, 53 j., echtg. van C.
Zaterdagavond werd het stuk voor de mili- Peelen; A. van Steenbergen, 48 j., echtg. van E.
tairen gespeeld, die er van genoten hebben. Jochemsen; A. van Holland, 41 j.

Het 25-jarig bestaan van de Onderlinge
Varkensverzekering is Zaterdagavond in hotel
De Kroon op prettige wijze herdacht. Den gcheelen avond heerschte er een feeststemming,
terwijl de verloting, waarbij een levend varken
EEN GEZELLIG HOEKJE IN DE FEESTZAAL TIJDENS HET
BAL-MASQUé VAN ten tooneele werd gevoerd, een attractie op
V.V.O.
zichzelf was.

BRUSSEL 'VI.). 322 Meter:

BURGERLIJKE STAND.

Van 1-31 Januari.
Geboren: Wilhelmus Theodorus Hendrikus. z.
van W. Th. Rutten en E. M. Verhoeven; Adolphina Maria, d. van B. de Ronde en H. v. Poppel; Giesela Wilhelmina Theodora, d. van A. A.
Snelders en J. A. Wieggers; Abraham, z. van
J. Wolsink en B. H. Willemsen.
Overleden: Maria Josephina Kleinhesseilng, 38
j., echtg.te van J. B. Alfferink; Johan Rutjes,
79 j., echtgen. van M. J. te Kaeth.
Gehuwd: W. A. Boekhorst en B. J. Willemsen.

BEVOLKING.

Gevestigd: M. C. Hartjes, IJsseldijk 19, van
Arnhem; H. A. A. Heuveling, Hamerschestr. 18,
van Bergh;
P. de Jong, Usseloord 19, van
Rheden; W. G. A. Aalders, Pais 3, van Arnhem;
A. M. Dokman, Dorpsstr. 34a,
van Leerdam;
M. Buiting, Klapstr. 34, van Elten (Dld.); M. H.
Hammink, Dorpsstr. 85, van Angerlo; B. M.
Krechting, Vredenburg 39, van Nijmegen.
Vertrokken: J. Hilbrandt, Klapstr. 8, naar
Helden (L.); J. P. E. Peters, Dorpsstr. 85, naar
Herwen en Aerdt; M. W. Stevens, IJsseldijk 37,
naar Arnhem; F. C. H. Viersen en gezin, Usseloord 12, naar Arnhem; K. Efdé, Usseloord
12a, naar Groningen; J. G. Evers. Usseloord 16,
naar Bergh; S. G. Westenberg, Usseloord 12a,
Groningen;.J. Vaandering. Slag 43, naar
naar
Kamer
van
Als lid van de
Koophandel
H. Meyer, Dorpsstr. 15, naar Didam;
Valburg;
voor de „Geldersche Vallei", afd. Grootbedrijf,
G. J. J. Knot, Dorpsstr. 6, naar Wageningen;
B.
werd gekozen de heer H. J. van de Kolk, af- W. van Egmond en gezin, Werenfriderslaan 4,
deelingschef bij de A. K. U. te Ede. Hij werd naar Gouda; Ch. W. A. te Witt en gezin, Pais
benoemd in de vacature-C. den Ouden.
3, naar Schalkwijk.
—

4

TWEEDE BLAD

ARNHEMSCHE COURANT VAN MAANDAG 5 FEBRUARI 1940

BINNENLAND
Uit de Staatscourant
Burgemeesters.
Bij K.B. is met ingang van 15 Febr. 1940
burgemeester der gemeenten
benoemd tot
Werkendam en üe Werken en Sleeuwijk: J. de
Bruijne, met toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester der gemeente
Opperdoes; is aan G. A. Harff, op ve-zoek,
met ingang van 1 Febr. 1940 eervol ontslag
verleend als burgemeester der gemeente nieuw
en Sint Joosland.
,

Luchtverbinding tusschen
Nederland en Amerika
NED. REGEERING HEEFT REEDS
CONCESSIE AANGEVRAAGD.
In het jaarverslag van de Holland Amerika
Lijn over 1939 wordt medegedeeld, dat de directie van de Holland-Amerika Lijn zich in beginsel bereid heeft verklaard, deel te nemen
aan een syndicaat, dat een rechtstreekschen
vliegdienst naar de Vereenigde Staten langs
de Noord-Atlantische route ten doel heeft.

„Mamura”.
ANKERDE HET SCHIP AAN DEN RAND
VAN EEN MIJNENVELD?
In den loop van Zondag is het Ned. motortankschip „Mamura" van de Mij. „La Corona", dat Zaterdagmiddag 27 Jan. j.l. in de
Engelsche wateren in de nabijheid van Duins
door een explosie was beschadigd, te Pernis
gemeerd.
eenige
opvarenden hebben wij het
Van
relaas van de ontploffing gehoord.
Bij het ophalen van het anker heeft men
een mijn geraakt,
waardoor een geweldige
naast
het
ontploffing
schip plaats vond. Noodseinen zijn, in tegenspraak met indertijd verschenen berichten, niet gegeven. Drinkwatertanks in het voorschip, als in het achterschip
werden lek geslagen, evenals de laadtank,
waaruit de ruwe olie langzaam wegvloeide.
In het voordek werden de spanten ontzet,
doordat een tweede watertank omhoog gedrukt werd. Voorts werden het echolood en
het kompas onbruikbaar.
In het volkslogies werd een geweldige ravage aangericht: de kooien van de matrozen
werden in ds hoogte geworpen en het meubilair werd gekraakt. Doordat Se brandvernield werden, begonnen
bluschapparaten
deze schuim te spuiten, waardoor de kleeren
van de matrozen werden vernield.
ankerspil werd op drie plaatsen gebroken en het anker verdween met 15 vadem ketting in de diepte. In Duins hebben Britsche
marine-officieren de schade onderzocht;
zij
kwamen tot de slotsom, dat de ontploffing
door een verankerde mijn veroorzaakt moest
De

BREDASCHE GECOSTUMEERDE BALS
VIELEN
IN DUIGEN.
recherche stond
voor een zonderlinge
taak.

De

Zaterdagavond laat werd te Breda van
politiezijde medegedeeld, dat op last van den
burgemeester, alle voor dien avond georganiseerde publiek gecostumeerde bals verboden
werden.
Uesloten bals, alleen toegankelijk voor leden
eener bepaalde vereeniging of club, waren echter wel toegestaan.
De recherche, welke dien avond bh' verschillende openbare inrichtingen van vermaak had
post gevat, had tot taak te controleeren of er
zich geen gemaskerden of gecostumeerden
naar binnen begaven. ledere dame of heer werd
verzocht jas of mantel bpen te slaan, teneinde
aan de recherche gelegenheid te geven uit te
maken of de zich onder de overkleeding bevindende costumes gerangschikt konden worden
onder de rubriek „gecostumeerd" of niet. Dit
gaf veelal aanleiding tot vermakelijke tooneeitjes, zoo lezen we in de Telegr. Zoo werd
b.v. een dame in een roodzijden avondtoilet den
toegang verboden, omdat zij een zigeunermuts
met koperen munten droeg!
Ook een grijs
smokingcostuum, door een heer gedragen, kon
in de oogen van de recherche geen genade
vinden. Een Bredasche kolenhandelaar, in
werkpak verschenen, werd al 3gecostumeerd
beschouwd. Het meest vermakelijke was wel,
dat een kok van de Sociëteit „Concordia", toen
hij zich even op straat had begeven, door de
recherche werd belet naar de keuken terug te
gaan, aangezien men meende met een gecostumeerde te doen te hebben.
Later op den avond werden in een der gelegenheden personen verwijderd, omdat zij zich
ter plaatse verkleed hadden.

van den vakman

Aan generaal

I. H. Reynders Is op zijn
verzoek eervol ontslag verleend als opperbevelhebber van land- en zeemacht.
Tot zn'n opvolger is, zooals reeds elders
werd gemeld, benoemd gep. luitenantgeneraal H. G. Winkelman, die in 1876 te
Maastricht werd geboren.
11 Aug.
189 S werd hij benoemd
Op
tot tweede luitenant der infanterie,
25 Nov. 1901 tot eerste luitenant en op
1 April 1913 volgde zijn benoeming tot
kapitein. De hoofdofficiersrang bereikte
hij op 25 December 1923, waarop 2 Mei
1926 zijn benoeming tot luitenant-kolonel
en 17 Januari 1929 die tot kolonel volgde.
Als majoor was h(j sous-chef van den
staf van het hoofdkwartier van het veldleger, welks chef hij In 1928 werd. Daarna volgde zijn benoeming tot generaalmajoor, commandant van de vierde divisie, waarop hij in 1934 den militairen
dienst verliet.

Fokker zullen deelnemen, zal de Holland Amerika Lijn haar passagiersorganisaties in Europa en Amerika ter beschikking stellen.

De Ned. Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde heeft te Utrecht haar jaarvergadering gehouden onder voorzitterschap van
B. J. Brugman, tandarts te Den Haag.
Het jaarverslag maakte melding van den
gestadigen groei der maatschappij, die op 31
December
1939 ongeveer 1100 leden telde.
Door samenwerking met andere organisaties
in den Centralen Raad voor Sociale Tandheelkunde hoopt de maatschappij in de toekomst
het terrein der schooltandverzorging intensiever te kunnen bewerken.
Na een inleiding door den heer Jan Visser,
tandarts te Amsterdam, sanctionneerde de
vergadering de besluiten van 't hoofdbestuur,
waarbij in samenwerking met de Ver. van Laboratoriumhoudende tandtechnici in Nederland, den Vakbond voor tandtechnici en den
Bond van opzichthoudend en technisch persoeel, aangesloten bij het N.V.V., een vereeniging voor opleiding in de tandtechniek is gesticht. Deze vereeniging beoogt te voorzien in
de vorming van vakbekwame tandtechnici op
basis der bepalingen van de nijverheids-onderwijswet, met subsidie van het rijk.

Behandeling

van kaak-verwondingen
in

Uit het leven van generaal

I. H.

Reynders.

Generaal

Reynders, de thans afgetreden
werd geboren op 27 Maart
1879 te Stadskanaal. Na een H. B. S.opleiding bezocht hij van 1896 tot 1899 de
Kon. Mil. Academie. Als luitenant diende hij
bij de infanterie, de militaire verkenningen en
de wielrijders. Tweede luitenant werd hij in
1899, eerste luitenant in 1903. In 1913 volgde
zijn benoemnig tot kapitein der infanterie.
In den mobilisatietijd van 1914—1918 is hij
werkzaam geweest als chef van den staf bij
de etappe-inspectie te Rotterdam. In zijn rang
van kapitein werd de heer Reynders in 1918
overgeplaatst naar den generalen staf. In die
functie trad hij o.m. op als directeur der
militaire verkenningen.
In 1925 volgde de bevordering van kapitein
Reynders tot majoor der infanterie. Een jaar
later kwam hij bij de grenadiers en in 1927
bij den generalen staf terug. In laatstgenoemd
jaar volgde zijn benoeming tot majoor, in
1928 die tot luitenant-kolonel, in 1931 die tot
kolonel. Daarna was hij in den rang van generaal-majoor werkzaam in de functie van
inspecteur der infanterie.
opperbevelhebber

De toelagen van de gemobiliseerden, die niet
in hun vredeswoonplaats gelegerd zhn, zijn
thans a' Is volgt vastgesteld. Het bedrag tusschen haakjes geeft aan, welke toelage de ongehuwden
Nieuwe Plein 33
Tel. 25884 (ƒ 1.50), per dag krijgen: opperofficier ƒ 4
hoofdofficier ƒ 3 (ƒ 1), subalterne(Ingezonden mededeeling.) officieren
ƒ 2, (ƒ 0.75), onderofficieren boven
den rang van sergeant-majoor opperwachtmeester) ƒ 1.25 (ƒ0.50), sergt.-majoor (opperwachtmeester) ƒ 1 (ƒ 0.40), overige onderoffite
cieren ƒ 0.75 (ƒ 0.30). Jaarwedde genietende
korporaals en soldaten ƒ 0.40 (ƒ 0.20). Voor
en
soldij genietende korporaals en soldaten is de
TOT PRESIDENTEN ZIJN BENOEMD
mobilisatietoelage (ƒ 0.15) hetzelfde gebleven.
-

Krijgsraden

’s-Gravenhage
Utrecht.

Het bestuur van het Nationaal Fonds voor
Bijzondere Noorden deelt mede, dat de ontJanuari
vangsten
over
hebben bedragen
ƒ 28.812,58 zijnde ƒ 7.023,95 uit periodieke bijdragen en ƒ 21.788,63 uit losse giften.
De uitkeeringen over hetzelfde tijdvak bedroegen ƒ 17.776,79. De plaatselijke commissies van samenwerking brachten ten behoeve
van dezelfde gevallen bijeen ƒ 29.481,51, zoodat
in die maand aan aanvragers, verdeeld over
103 gemeenten, een bedrag van ƒ
kon
worden uitgekeerd.
Versterking der geldmiddelen blijft noodig.
Het gironummer van het Nationaal Fonds
voor Bijzondere Noorden te 's-Gravenhage is:
272727.

EEN MONUMENT VOOR FOKKER?

Er bestaan plannen om een gedenkteeken
voor Fokker op te richten, op de begraafplaats
Westerveld. Vrienden van Fokker zijn naar we
in de Telegr. lezen, thans bezig gelden bijeen
te brengen: zij hebben onderhandelingen met
MR. VAN VESSEM DIENT EEN
de directie van de begraafplaats reeds geAANKLACHT IN.
opend. De bijzetting van de asch, zooals die
Zaterdag op Westerveld plaats vond, is slechts
Tegen den kantonrechter
voorloopig. Op d?n duur zal de asch komen te
te Amersfoort.
rusten in den top van den heuvel, waar ook
Naar het ~Alg. Handelsbl." verneemt heeft de vader van Fokker rust.
mr. Van Ve3sem een aamdacht ingediend
tegen den Amersfoortschen kantonrechter mr.
Bij Kon. Besl. is ingesteld een commissie
D. J. W. Muller Massis, daar deze laatste ter welke tot taak zal hebben den ministers van
kantongerechtszitting van Donderdag j.l. in de Waterstaat en van Defensie van advies te diebekende Soester uniformenzaak naar aanlei- nen bij de uitvoeiing van artikel 4, vierde lid
ding van het pleidooi van mr. Van Vessem der wet behoud scheepsruimte. (Het verleenen
heeft geantwoord, dat mr. Van Ves3em van of onthouden van vergunningen ten aanzien
een onjuiste situatie uitgaat en dit als unfair van binnenschepen).
te qualificeeren is. Mr. Muller Massis had
Tot voorzitter is benoemd de heer F. J. H.
voorts nog gezegd, dat rechter en verdediger Geraets .referendaris bh' het departement van
samen de waarheid moeten zoeken.
Waterstaat.
—

Te Gravenhage: tot president: mr. bracht.
B. G. A. Smeets, kantonrechter-plaatsvervanger, advocaat en procureur te Nijmegen;
tot auditeur-militair: mr. D. J. Veegens,
HET AANTAL AANGESLOTEN RADIO-LUISTERAARS
kantonrechter-plaatsvervanger, advocaat en
IN NEDERLAND.
procureur te 's-Gravenhage;
tot president-plaatsvervanger: prof. mr. J.
163 op de 1000 inwoners.
M. van Bemmelen, hoogleeraar aan de RijksHet aantal radioluisteraars, dat, blijkens aanuniversiteit te Leiden, rechter-plaatsvervanger
in de arrondissementsrechtbank te 's Graven- gifte een eigen ontvangtoestel bezit, bedroeg
31 December j.l. 1.025.876; het aantal aangehage;
tot auditeur-militair-plaatsvervanger: mr. slotenen op radio-dlstrlbutle-inrlchtingen beG. H. L. Arriëns, substituut-griffier bij de ar- droeg op dtenzelfden datum 411.720, zoodat een
totaal aantal van 1.437.596 radioluisteraars,
rondissementrecht te 's Gravenhage.
Te Utrecht: tot president: mr. J. of 163 op 1000 inwoners is geregistreerd.
W. U. Doornbos, kantonrechter-plaatsvervangers, advocaat en procureur te Arnhem;
tot auditeur-militair: mr. P. Kaptetjn, kanLEENINGFONDS 1940.
tonrechter-plaatsvervanger, advocaat en procureur te Zwolle;
Thans is bij de Tweede Kalher Ingediend het
tot president-plaatsvervanger: 1. mr. B. F. wetsontwerp tot vaststelling van de begrooVerveen, rechter in de arrondissementsrecht- ting van inkomsten en uitgaven van het Leebank te Rotterdam; 2. mr. J. J. Plugge, rech- ningfonds 1940, voor het dienstjaar 1940.
ter in de arrondissementsrechtbank te Utrecht;
Voor den algemeenen opzet van deze be3. mr. G. W. Bannier, kantonrechter-plaats- grooting moge worden verwezen naar hetgeen
vervanger In het kanton 's Gravenhage, advodoor den minister van Financiën in de Mecaat en procureur te Voorburg;
morie van Toelichting, behoorende bij het onttot auditeur-militair-plaatsvervanger: 1. mr. werp van wet tot instelling van een leeningD. J. van Gilse, ambtenaar van het O. M. bij fonds, wordt medegedeeld.
de kantongerechten in het arrondissement
Leeuwarden; 2. mr. Z. Heimens Visser, advocaat en procureur te Arnhem; 3. mr. J. P. G.
van Velzen, advocaat en procureur te 's Gravenhage.

GEMENGD NIEUWS

'

Ontploffing aan boord van het
tankschip „Ceronia”.
GEEN PERSOONLIJKE ONGELUKKEN.

Bij de directie van de Petroleummaatschappt) „La Corona" te 's Gravenhage, een dochtermaatschappij van de Kon. Shell, is hedenochtend een telegram ontvangen van den kapitein van het motortankschip „Ceronia",
waarin medegedeeld wordt, dat hedennacht
omstreeks half vier een ontploffing midscheeps
heeft plaats gehad.
Deze ontploffing veroorzaakte nog al wat
schade. Het schip kan echter zijn reis vervolgen.
De kapitein seinde nog aan de reederij, dat
dat aan boord van de „Ceronia" alles wel is,
zoodat geen persoonlijk letsel zou zijn toegebracht.
De

„Ceronia" was op weg naar Rotterdam

en de ontploffing heeft vermoedelijk vlak bij
de Engelsche kust plaats gehad. Het schip is
onder commando van kapitein Velthuis en heeft
een bemanning van 53 koppen aan boord. Dit
z(Jn 14 Europeanen en 39 Chineezen.

PROF. DR. J. H. GUNNING.

dering van de Studie der Paedagogiek.

Deze

had een groot aantal vooraanstaande Neder-

landers bereid gevonden een eere-comité en
een comité van aanbeveling te vormen. De minister van Onderwijs, eere-voorzltter van het
comité, verhinderd aanwezig te zijn, was verOLIE- EN VETGRONDSTOFFEN VAN
door den directeur-generaal van
tegenwoordigd
ZEEP MET HEFFING BELAST.
Onderwijs, prof. dr. G. A. van Poelje.
De voorzitter der Vereenlging tot BevordeHet wordt door den minister van Economiring van de sturie der paedagogiek, prof. R.
sche Zaken redelijk geacht, dat evenals de consumptie vetten en -oliën, die reeds geruimen Casimir heeft in een uitvoerige rede de vertijd met een niet onbelangrijke heffing belast diensten van prof. Gunning als hoogleeraar,
zijn, ook de technische Vetten en oliën, welke schrijver, 4-edacteur, spreker en bestuurder
tot dusverre steeds vrh' van heffing zijn ge- van tal van organisaties en inrichtingen uitweest, aan een heffing worden onderworpen. eengezet.
Sprekende over den verschenen bundel met
Aangezien het grootste deel dezer grondstofvan den jubilaris, zeide prof. Casimir
opstellen
voor
de
is
zeepindustrie,
fen wordt aangewend
0.m., dat de uitgave tweeërlei doel had: een
vetzuren,
oliën,
slechts
de
vetten
en
besloten
persoonlijk en een zakelijk.
welke door deze industrie worden verwerkt, te
Men wilde prof. Gunning toonen, hoe zeer
belasten. De heffing, welke ingaat op 5 Febr.
men
hem hoog achtte om de uitnemendheid
a.s., zal 10 ets. per K.G. grondstof bedragen.
kennis, de helderheid en verzorgdvan
zijn
Met deze heffing wordt tevens aan de bronnen
heid van zijn stijl, de pittigheid van zfln redevan inkomsten van het landbouw-crlslsfonds
voeringen en hoezeer men hem geneben was
uitbreiding gegeven.
om de warmte en stuwkracht, uitgaande van
In verband met dezen maatregel wordt van
ztjn persoonlijkheid,
altijd eerlijk, rond en
5 Februari a.s. af ook de invoer van zeep aan
toch
zoo
evenwichtlg.en
innig en hartelijk.
een heffing naar gelang van het vet of vetProf.
dr. G. A. van Poelje deed hierna
zuurgehalte onderworpen.
mededeeling van zijn benoeming tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.
INSTELLING VAN DRIE MILITAIRE
Er was van Prinses Juliana een felicitatieARRONDISSEMENTEN.
telegram binnengekomen.
Zaterdag is uitgegeven Staatsblad no. 281,
besluit van 3 Februari 1940, tot vaststelling
van den datum van inwerkingtreding van het KEURING VAN LUCHTBESCHERMINGS-MATERIAAL.
K. B. van 21 December 1939, Staatsblad no.
286, tot instelling van drie militaire arrondissementen.
De
minister van Binnenlandsche Zaken
(Deze
datum is bepaald op 15 Februari heeft goedkeuring gehecht aan het voorstel,
1940).
de keuring van materialen ten dienste van de
luchtbescherming op te dragen aan een kernIn het organisatiecomité van het Cen- commissie uit het Centraal Instituut voor
traal Comité voor economische en sociale Materialen onderzoek, genaamd: „Materialenkwesties, dat op 7 dezer te Den Haag zal bij- commissie Luchtbescherming" (MC.L.B.). Zij
eenkomen, zal door Frankrijk vertegenwoormaakt deel uit van de inspectie luchtbescherdigd worden door Paul Boncour, den permanenming en is gevestigd Javastraat 32 te 's-Graten gedelegeerde bij den Volkenbondsraad.
venhage, telef. 110316.
—

VOOR EEN WAARDE VAN ƒ50 à 60.000.
Zaterdagnacht in een inbraak gepleegd in
de juwelierszaak van de firma A. Siebel Jr.
gevestigd aan den Binnenweg te Rotterdam.
Toen Zondagochtend de chef der firma naar
de centrale verwarming in het pand zou gaan
kijken, ontwaarde hij tot zhn schrik, dat het
slot van het rolluik geforceerd was en dat
eenige onverlaten 675 gouden verlovingsringen, 150 gouden horloges, 250 ringen met brillanten, 250 gouden polshorloges, 1200 gouden
zegelringen, 100 gouden horlogekettingen, 150
a. 200 gouden armbanden en 100 gouden colliers hadden meengenomen. Naar ruwe schatting heeft de buit een waarde van tusschen
de vijftig en zestigduizend gulden. De firma
Siebel is tegen inbraak verzekerd.

Branden.

Bij K. B. zijn benoemd voor den th'd, dat
PRINS BERNHARD BIJ DEN MINISTER
de tegenwoordige algemeene mobilisatie
VAN DEFENSIE.
voortduurt en Nederland niet in een oorHedenochtend omstreeks half twaalf heeft
log wordt betrokken, bij den krijgsraad
Z. K. H. Prins Bernhard een bezoek aan den
voor de landmacht:
minister van Defensie op diens departement ge-

tot opperbevelhebber.

In den afgeloopen nacht is te 's-GraH. M.’s „FLORES” NA JARENLANGE
venhage op 66-jarigen leeftijd overleden
AFWEZIGHEID
TERUG IN NEDERLAND.
oud-hoogprof. dr. Ch. E. Benjamins,
leeraar aan de universiteit in Groningen.
Na
een verblijf van vele jaren in Ned.Oost-Indië, alwaar het schip gestationeerd
Prof. Benjamins werd op 13 Juli 1873 te was, is Zaterdagmiddag het flottieljevaartuig
Semarang geboren. Hjj studeerde aan de uni- „Flores", onder commando van kap.-luit ter
versiteiten
te Leiden, Weenen, Heidelberg, zee J. C. A. Scholte in Nieuwediep aange'Gent en Par\js geneeskunde. Na het beëindi- komen.
Tengevolge van den ijsgang in het
gen van zijn studie vertrok hij naar Indië. Van Marsdiep was de aankomst vertraagd.
1001—1911 was luj arts, tevens oor-, neus- en
Op het fort Louise waren o.a. aanwezig de
keelspecialist te Semarang, in 1913 volgde zjjn marine-commandant, schout-bij-nacht H. Jolbenoeming tot assistent in de physiologie aan les met zijn adjudant luit.-ter-zee le kl. B. J.
de Universiteit te Utrecht, in welke plaats Volderman, de chef van den marinestaf kolotevens oogarts van het Sint Antonius- nel J. G. van den Berg, de kapitein van den
hij
ziekenhuis werd.
generalen staf I. L. Uyterschout en eenige
In 1924 werd prof Benjamins hoogleeraar andere autoriteiten van Land- en Zeemacht.
aan de universiteit van Groningen in de neus-,
Na het spelen van het „Wilhelmus" door
hij
keel- en oorheelkunde, welk ambt
het het stafmuziekcorps bracht de adjudant van
vorige jaar neerlegde.
den marine-commandant een driewerf hoera
Van zijn hand verschenen meerdere werken. voor Hr. Ms. „Flores" uit, waarin alle aanProf. Benjamins was ridder in de-Orde van wezigen op den wal instemden, en welke groet
den Nederlandschen Leeuw.
van boord van de „Flores" direct beantwoord
werd. Tot slot bracht de stafmuziek nog den
manoeuvre-marsch ten gehoore, welke echter
tengevolge van de koude halverwege geëinONTVANGSTEN VAN HET NATIONAAL
digd moest worden.
FONDS VOOR BIJZONDERE NOODEN.

Inbrekers maakten juweelen
buit.

MR. SMEETS EN MR. J. W. U. DOORNBOS.

Eenige dagen
later volgde zijn benoeming tot generaal.

noemd

Bij beschikking van den minister van
Defensie zijn opnieuw de mobilisatletoelagen verlaagd, speciaal voor de ongehuwden.

oorlogstijd.

PROF. DR. CH. E. BENJAMINS
OVERLEDEN.

Mobilisatie-toelagen verlaagd.

:

Op 1 Mei 1934 werd generaal Reynders
PROF. DR. J. H. GUNNING ONDERSCHEIDEN.
benoemd tot chef van den generalen staf als
Voorts werd ruime aandacht gewijd aan beopvolger van luit.-generaal H. A. Seyffardt.
spreking der maatregelen, in oorlogstijd over
In
Zaterdagmiddag heeft te Amsterdam de hul1935 werd hij luitenant-generaal. De
een toereikend aantal tandartsen te beschikdiging
plaats gehad van den paedagoog, prof.
ken, die zich zoodanig hebben gespecialiseerd, benoeming tot chef van den generalen staf
dr. J. H. Gunning Wzn.
dat zij tezamen met chirurgen en behandeling werd beschouwd als een zeldzame gebeurtenis
Dezen zomer vierde prof. Gunning overeenvan kaakverwondingen op zich kunnen nemen. in ons leger, want zelden bereikt een officier
komstig zijn wensch, in alle stilte zijn 80sten
Meer dan in den vorigen oorlog staat n.l. op 54-jarigen leeftijd dezen hoogen post.
verjaardag. Zaterdag nu werd hem het eerste
thans ook de burgerbevolking bloot aan het
In de zeer spannende dagen van Augustus exemplaar aangeboden van een bundel opstelgevaar, door kaakverwondingen te worden gelen, die een keur uit zijn v/erken bevat. Het
troffen.
Onder de auspiciën van het Roode 1939, toen Nederland mobiliseerde, werd luiinitiatief tot het uitgeven van dezen bundel
Kruis zijn daarvoor cursussen georganiseerd, tenant-generaal Reynders het hoogste bevel
was genomen door de Vereeniging tot Bevordie deze week zullen beginnen.
over land- en zeemacht toevertrouwd. Bij
K.B. van 28 Augustus werd hij namelijk be-

zn'n.
De „Mamura" zou dus geankerd hebben
aan den rand van een mijnenveld. Wanneer deze veronderstelling juist is, dan is
het schip ook na de explosie door het oog
van een naald gekropen, toen het de reis
voortzette om op te varen naar Duins.

Generaal H. G. Winkelman
volgt generaal I. H.
Reynders op.

Voor dit syndicaat, waaraan in samenwerking met de K. L. M. ook de staat der Nederlanden en de Nederlandsche vliegtuigenfabriek

Verder wordt in het verslag medegedeeld,
dat de Nederlandsche regeering door haar gezant te Washington bij de regeering der Vereenigde Staten reeds een concessie voor het
Rechtswezen. opnemen
van een vliegdienst tusschen NederDe minister van Justitie heeft aangewezen land en Amerika heeft laten aanvragen.
voor een tijdvak, hetwelk eindigt 1 Sept. 1941
In de enkelvoudige kamer voor de vereenvoudigde behandeling van strafzaken van de Arr.
TANDARTSEN IN JAARVERGADERING
Rechtbank te Breda tot plaatsvervangend lid:
BIJEEN.
2.
Mr.
A.
Holleman,
rechter.
J.
C.
1. Mr. F. A.
M. Nelissen, rechter-plaatsvervanger.
De vorming van vak-bekwame
tandtechnici.

De ravage aan boord van de

Moderne Brillen

De H.A.L. stelt haar
passagiersorganisaties
ter beschikking.

Luchtbescherming.
K.B. is benoemd met ingang van 13
Bij
Februari 1940 tot adjunct-inspecteur bij
voor
de
de
inspectie
bescherming
van de bevolking tegen luchtaanvallen, W. A.
Couzy, thans inspecteur van politie, te Leiden;
Idem G. J. C. J. Eissens, thans inspecteur van
politie te Venlo en tot hoofdcommies met den
persoonlijken titel van adjunct-inspecteur bij
voornoemde inspectie A. H. J. Visch, thans inspecteur van politie, te Zwijndrecht.

NIEUW OPPERBEVEL
IN NEDERLAND

Dezer dagen is door nog onbekende oorzaak
brand ontstaan in een woning te Enschedé,
die aan een hotel was aangebouwd, en die
tegenover het vliegveld Twenthe gelegen was.
Het hotel en de woning waren leeg, de centrale verwarming was echter aan.
De brandweer, die water moest betrekken
uit een achthonderd meter verwijderd zwemhad, slaagde er in, het hotel te behouden. D«
woning is echter uitgebrand.
Vloeibare asphalt
vatte vlam.
asfalteerinrichting
de
van ds Haagsche
In
Gasfabriek aan den Trekweg te Den Haag Is
vannacht grand uitgebroken. Deze asfalteerlnrichting bevindt zich in één der gewelven
onder het viaduct. Om des ochtends dadeiyit
het werk te kunnen beginnen,- wordt het asfalt des nachts reeds warm gemaakt. Vermoedelijk is daarbij vannacht het asfalt overgekookt, of wellicht bevond zich ergens een
lekje; in ieder geval is het vloeibaar asfalt in
brand geraakt, waardoor in weinig ttjd de
heele inrichting vrijwel geheel is verwoest. De
materieele schade is niet onaanzienlijk.
brandweer bleef
in de sneeuw steken.
Zondagavond heeft een felle brand het café
van den heer W. Dam te Lukswolde, gemeente Opsterland, geheel verwoest. De brand waa
ontstaan door een defect in den schoorsteen.
Niets kon worden gered; de schade wordt
door verzekering gedekt.
De brandweer van Gorredijk, die trachtte
hulp te bieden, kon, doordat de weg gehesl
met een dikke laag opgestoven sneeuw was
bedekt, Lukswolde niet bereiken.
De

FILMNIEUWS
VAN HET NOORDEN”
VOOR DE SCHOOLBIOSCOOP.

„SYMPHONIE

De leerlingen van de hoogste klassen der
lagere scholen, van alle U.L, 0.-scholen en Ambachtsschool zullen deze week in de verschillende theaters de film „Syriphonie van het Nwiden" zien, voorafgegaan door de film „De hond
als geleidedier
en de teekenfilm „De kleine

goudvisch".

Zaterdagmiddag te half vijf vond in het Kemeen stampvolle v.aal de
De heer D. A. J.
eerste vertooning plaat 3.
Baars heette in zijn openingswoord welkom den
wethouder van Onderwijs, den heer M. Radebrandt-Theater voor

makers en den wethouder den heer J. Bronkhorst, den oud-wethouder mr. B. H. Everts, de
talrijke directeuren en docenten van gymnanasium en de middelbare scholen, hoofden van
scholen en onderwijzers, benevens de vele leden
van de Ned. Reisvereeniging, voor wie het programma wel speciaal was.
De film „Symphonie van het Noorden" is een
cultuurfilm, die uitblinkt door prachtige photografle en ook technisch zeer goed is. Het is een
gedicht in beeld en toon van het imponeerende
schoone land Noorwegen.
In eenvoudige, maar treffende beelden heeft
de cameraman de prachtige wlntertafereelen
doen afwisselen met de ellende, die dit seizoen
voor den in

verafgelegen

streken

wonenden

Noor met zich brengt.
Met groote moeite baant men zich een weg
door de hooge sneeuw om de communicatie met
de bewoonde wereld niet te verliezen, en vooral
JONG MEISJE VERMIST......
de plaats, waar het kostbare water diep van
het ijs moet worden opgeschept, te kunZij was meteen in haar onder
nen terugvinden.
nieuwe betrekking gebleven.
Groot is dan ook de vreugde, als de lente de
sneeuw doet smelten en allerwege de bruisende
beken hoog van de rotsen prachtige watervalDe Haarlemsche politie is Zaterdag in actie len doen ontstaan. De levenslustige paarden, de
geweest om de 18-jarige Maria H. op te spo- bloeiende boomgaarden, de wuivende berkenalle snel op elkaar volgende
ren, die, naar men vreesde, op soortgelijke boomen, het zijn
die de cineast gebruikt, om de blijdbeelden,
w(jze als Johanna de Nigtere te Amsterdam schap over het herleven der natuur weer te
zou zijn ontvoerd.
die tot dankbaarheid
geven, een blijdschap,
Het meisje had geschreven op een adverten- stemt, vandaar de ootmoedige kerkscène.
tie in een der plaatselijke bladen, waarin een
met hun rendierkudHet leven der Lappen
typiste werd gevraagd. Zaterdagmorgen ver- den en dat van de visschers, die Hammerfest
voegde zich bü de ouderlijke woning een heer, als uitgangspunt hebben, is zeer mooi weergeonderschrfit of gesproken woord
die verklaarde de steller van de advertentie geven; geen
de film, het is ook niet noodig,
verduidelijkt
te zijn. Hö verzocht het meisje met hem mee het zou zelf» storend zijn, omdat de vervaardite gaan om proefwerk te maken.
ger van deze documentaire de film zelf alles wil
Toen het meisje tegen etenstijd nog niet laten geven. En hij Is daar wonderlijk in geterug was, werden de ouders ongerust en slaagd. De aandacht in de zaal bewees dit.
Deze verspreidde
waarschuwden de politie.
per radio het signalement van het meisje en
beijverde zich ook verder om de vermiste op
HET STANDBEELD VAN GEORGE
te sporen.
WASHINGTON TE NEW-YORK.
Een
der rechercheurs begaf zich naar de
woning van de ouders om nog enkele bijzonderheden over het meisje te vragen, en terwijl
hü nog met de moeder stond te praten, ging
de deur open en verscheen Maria gezond en
wel in de hulsdeur
Het bleek, dat de heer, die haar had gehaald, een letterkundige uit Heemstede was,
die haar na eenig proefwerk, maar meteen
aan den arbeid had gezet om het manuscript
van zijn nieuwe werk over te tikken. Maria
was btj den schrijver en diens vrouw blijven
eten en had daarna haar werk nog eenigen
tijd voortgezet, met het gevolg, dat zfl pas
om acht uur thuis kwam.

SCHIPPER VAN DE REDDINGBOOT OP
SCHIERMONNIKOOG OVERLEDEN.
Schipper Wopke Fenenga, van de reddingsboot der Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij op Schiermonnikoog, is Zaterdag in den ouderdom van 51 Jaar overleden.
Fenenga had Vrijdag nog.de leiding op zich
genomen van een reddingsbrigade, welke van
het eiland vertrokken was om de twee heeren
en vier dames, die van de Groningsche kust
over het ijs het eiland probeerden te bereiken
en vermist werden, op te sporen. Kort na het
vertrek van het eiland is hij echter onwel geworden en naar huis teruggekeerd. Den volgenden morgen is hij aan den binnenkant van
de dijk gevonden. Het bleek, dat een hartverlamming hem had getroffen.

Het geweldige standbeeld van Amerika's eersten president, George Washington, op de wereldtentoonstelling te New-York wordt, om
het te beschutten tegen den kwaden invloed
van het weer, met een houten mantel omgeven, welke verwijderd zal worden als de
tentoonstelling in het komend voorjaar haar

poorten heropent.

VRNHEMSCH.E.COURANT VAN MAANDAG
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DERDE BLAD

WEDSTRIJDEN

Een zeldzaam sportevenement
op de Veluwe
Nationale Skiwedstrijden bij den Zypenberg

DE DOOR ZIJN MOEDER UITGELOOFDE ZILDE HÊÈR W R C DÉ RÓO REIKT
DE EERSTE WINNARES, MEVR, DOMMERING.
VEREN WISSELVAAS UIT. AAN
heuvelruggen
Nimmer nog. hadden ide
bedalen van den. Veluwézoqm.een zoo druk
geval
het
zoek in den winter,, als. gisteren
vroegen
was. Duizenden: begaven zich. in den
omgewelks
Zypenberg.in
Hiiddag naar den
gehouden
ski-wedstrijden
nationale,
ving de
waren georganiwerden. Deze wedstrijden
op
seerd door V.V-V. wor Velp en Rozendaal,
Oosen
Exel.uit
mevr,
heer
initiatief van den
Amsterdam
terbeek, drs. D. J. Gerritsen uit
Arnhem.
uit
«n dén neer H. vin Kuipei?
UUooze belangstellenden
Het was voor
te bereiwedstrijd-terreinen
•éq toer om de
dooi
men
moest
wegen
-1M8..0P ongebaande
zelf
sneeuw waden. De wedstrijden
volkomen
echter
het aanschouwen
in sommige
«.ud. Wel liet het een en ander
doch
men dient
over,
««richten te wenschen
dergelük
dat
oog U verhezen
stredeze
m
eerst
voor
hét
wedstrijden
organisatoren
de
en
werden
gehouden
arbeid verhébben desondanks prachtlgen
de
plannen eerst
richt Als men bedenkt, dat
aannamen en
vorm
de vorige week vasteren
gebracht
uitvoering
tot
„p korten termijn,
dat de
begrijpen,
men
kan,
«westen worden,
tot
spoed
grooten
ttotike moeiUkheden met worden.
«lossing gebracht moesten
voor
deelnemers
Een artdere handicap
als het
zeer
stroef
«ade dooi. Skiën gaat
het'nulpunt staat ***£*£
zoon geval met een
■meert men zijn ski's m
in ons land
was in, welke echter
.-

de.

SThooge

£ren

SlThet

ss

de.

.

De uitslagen luiden als volgt:

Langlauf: Dames: 1. mevr. Dommering,
Arnhem, 2. mej W. Jonker, Arnhem, 3. mej.
Croockewit, Arnhem.
Heeren: 1. v.' d. Boogaard, Nijmegen, 2. Gerritsen, Amsterdam, 3. Schwemter, Arnhem.
Afdaling: Dames: 1. mej. Hermanidcs. Apeldoorn, 2. mevr. Dommering, Arnhem, 3. mej.
Croockewit, Arnhem.
Heeren: l. Kuiper, Zeist, 2. Doorenbos, Eefde, 3. Niemejjer.
Slalom: Dames: 1. mevr. Dommering, 2.
mej. Jonker, 3. mevr. Rooyaards, Oosterbeek,
4. mej. Hermanides.
Heeren: 1. Heddendorp, Enschede, 2. Kuiper,
Ziest, 3. Ten Brink, Enschede, 4. Doorenbos,
Eefde.
De wisselbeker door den heer W. R. C. de
Roo, voorzitter van de ski-commissie, beschikbaar gesteld, werd den heer Heddendorp uit
Enschede ter hand gesteld. Bepaald is, dat
deze beker definitief eigendom wordt van dengene, die tweemaal achter eikaar of driemaal
in totaal den beker. wint. Voor de wisselvaas,
welke door mevr. Dommering werd gewonnen, geldt dezelfde bepaling.
In de jeugdafdeeling won mej. Hermes een
prijs.
Mevr. Dommering had de beste prestatie
den heelen middag geleverd; daarvoor
van
werd zij onderscheiden met een zilveren lepel.

niet in den handel is.
KH. was een wedDe Langlauf" over.2
is; het ggat
beperkt
de actie
JAN BOON WINT OP DEN DONDERBERG.
opde
De Ned. Ski Vereeniging organiseerde Zonwerden deze
dagmiddag op het landgoed „Dartheide" van
was ge*™
gevolgd. De „afdaling
den heer J. Smit op den Donderberg bij Leerwedstrijd
suni wederom wedstrijden, waaraan meer dan
slaen op
tachtig loopers deelnamen. Er stond een sla,om". Dit is het bekende
lom en een 5 K.M.-wfedstrijd op het programwelke met
ma. Voor de slalom was een baan van 200 M.
grootómo j
bochten veroorzaakten
uitgezet met een hoogteverschil van 40 M.
den
v-an
clou
heigeende
maaKten lach
Pij den afstandswedstrijd over 5000 M. waren
Velen schoten uit de bocht en
de
tijden minder goed dan de vorige week, omwekkende bultelingen.
dat de sneeuw zeer slecht was geworden door
dit
met
Van hét
de dooi, waardoor het stijgen slechts langzaam
en dan
werdhzoo
bekend
kon geschieden.
«trvlden
eenige hinder.ondervonden.
belang
De uitslagen luiden:
de groo^t
lóm bestond uiteraard
Slalom heeren: L W. H. Mellcma (Naarden)
•telling.
deed uitstekende 24.6 sec; 2. E. F. Hekking' (Nijmegen) 25 sec;
-„„.„natie ae«i
Eeii luidspreker-installatie
3. F. Deyters (Hilversum) 26.3 sec,
Slalom dames: L.mevr. M. Stutterheim (Hilversum) 30.8 sec;
2. mej. R, van Bleyswrjk
Sonsbeek (Amsterdam) 30.8 sec; 3. mej. A
eren
rwijnstra (Bilthoven) 31.6 sec.
t
zoowel wat
et
H laatste liet
Afstandswedstaijd 5 K-M. heeren:
het
1. Jan
V oven
kampen als van
*
Boon (Den Haag) 25 min. 15 sec; 2. F. Deyte
.wenschen
«k nog wel wat
de tien ters (Hilversum) 26 min. 20 sec; 3. E. F. HekSlechts uitermate
king Nijmegen) 27 min. 10 sec
vinden
Afstandswedstrijd 5 K.M. dames: 1. mej. R.
Men a«to-s deorg-ng
L.
Pais (Hilversum) 30 min. 5è sec; 2. mevr.
Naerrwerd
VOI
in hotel
A. van der Lee (Zeist) 32 min. 33 sec; 3.
L.
«u*kt, Het uitrekenen
rlMd is het de mej. R. van Bleyswijk Sombeek (Amsterdam)
*«rde geruimen W
van slal.om-wedstriJ- 33 min. 28 sec
#*woönte, dat
Jongens tot 17 jaar 5 K.M.:
1. T. Donker
d bekend worden
den eerst in den »**"
moeilijkbe- (Amsterdam) 34 min. 13 sec; 2. J. W. Steend
e
et
gemaakt, daar men daar
e Jg gracht van Oostcapelle '(De Bilt) 34 min. 29
beter op
sec; 3. G. Duif (Tiel) 34 min. 45 sec
van
het
berekenen
dtn
goede leen
Jongens slalom: 1. J. W. Steengracht van
Ook dit punt was een
waar men zien in een Oostcapelle (De Bilt) 40.9 sec.
»T-«/r'
hotel
In
Meisjes 5 K.M.: 1. H. Taets van Amerongen
heersehte een gewapen, n
(Zeist) 44 min. 21 sec.
«wltsersch hotel kon
•ellige drukte.
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SCHAATSENBIJDEN

Langedijk en Koops te Oslo.
DEELNAME
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Japen

Feestavond in „Tivoli”

AAN INTERN.

nog
jonge Sportvereen. Vroom en
een feestin het hardrijden *e- Dreesmann organiseerde gisteren
avond in het. gebouw „Tivoli" fan den Vrfperorganiseerd,
en ook nu kon ons i*nd
door Iweg, waarvoor zoo
groote belangstelling beLangedijk en Koops vertegenwoordigd zijn
De
stond, dat een der ruime nieuwe zalen tot In de
Letten Beréln», Tabacs en Bite, de
Amerikaan
Wallace
en de , Zweden Hedlund en Janson uiterste boeken gevuld was. En ondanks het
feit, dat de voorzitter der vereen., de heer N.
voor de overige buitenlandsche
zorgden
ele- van der Hoef, In'zijn openingswoord moest mementen. In tegenstelling met den vorigen
dedeelen, dat de directie bericht
verhindewedstrijd was Hans Engnestangen
van de par- ring had gezonden, zoodat enkele van
nummers v*o
tij, doch Ivar Ballangrud verscheen
niet aan den
het programma, die gebaseerd waren op aanstart.
wezigheid der directie, feitelijk wat „in het
Beide dagen stond liet kwik
veertien graden water vielen",
heeft deze talrijke schare zich
onder nul, een temperatuur, waaraan onze rijders natuurlijk niet gewend zijn. hoewel zij de Beer goed geamuseerd. Geen wonder overigens,
want dat er onder het Arnhemsche V. en D.afgeloopen week het nog kouder hadden
Na de personeel menschen zijn. die op het een of anwedstrijden te Oslo op 30 en 21 Jan.
vertrokken
Langedijk en Koops naar Hamar om daar te der gebied van de kleinkunst wat presteeren,
wisten we al en nu men ditmaal een langeren
gaan trainen. Door de barre koude
moesten ze tijd van voorbereiding had gehad, wae er een
echter eerder naar de Nooi-sche
hoofdstad geheel ontstaan, dat alle waardeering verdient.
terugkeeren en zij hebben daar toen de
laatste Het werd een bonte mengeling van korte schetdagen geoefend.
sen, voordrachten, muziek en zang, grootendeels
Op de 500 M. won Hans Engnestangen
in den natuurlijk gericht op amusement, welke opzet
zeer fraalen tijd van 42.8 sec,
waarmede hij
slaagde, al waren er speciaal op het
slechts een seconde boven zijn wereld-record tenvolle
zang enkele nummers, die op hooger
bleef. Langedijk plaatste zich met 46 9 als gebied van
stonden.
In dit verband verdienen een
plan
twintigste, terwijl Koops met 47.3 op zijn
land- extra-pluim, zonder dat we aan de prestaties
genoot volgde.
willen doen, mej. Dini
Op de 5000 Meter, welke ook op den eersten van vele anderen tekort
d. Knegt en de heer Peters.
v.
dag werd gereden, kwam Koops met EngneHet énsemWe-Franzen, dat tusschen de numstangen in een serie uit. De Noor had
niet veel mers door reeds vele tot meezingen noodende
moeite om te winnen en Het Koops
met bijna melodieën had gespeeld, verzorgde ook de mu5 sec. verschil achter
zich.
Engnestangen ziek voor het na afloop in de naastgelegen zaal
maakte een tijd van 8 min. 80.6 sec. en nam
gehouden.bal, dat zeer geanimeerd werd, vooral
daarmede de dertiende plaata in. Koops notoen
naarmate de tijd verstreek de gelederen
teerde 8 min. 55.4 sec, hetgeen hem de achtdurfden, zoodat er toen meer ruimte kwam
wat
tiende plaats bezorgde.
voor dansen en bossen. Er heersehte een uitgeJan L*.ngcdijk en de Let Tabacs reden tegen
stemming zonder wanklank en hoogst
elkaar; het was een felle strijd, welke in de laten
doch schoorvoetend wegens de gladde
voldaan
laatste vijf meter in het vooordeel van
onzen straten toog men diep In den nacht huiswaarts.
vertegenwoordiger werd beslist. Toch nam men
denzelfden tijd, 8 min. H0.5 sec. voor hen op.
Samen met Tabacs bezette Langedijk de
elfde
JAARFEEST VOETBALVEREENIGING
en twaalfde plaats In het klassement van dezen
De

„OOSTERBEEK”.
eersten dag luiden:
Evenals andere jaren hield ook ditmaal de
500 Meter: 1. Engnestangen
(Noorwegen) voetbalvereen. Oosterbeek
haar jaariijkseben
42.8 sec; 2. Hodt (Noorwegen) 48 sec; 8. Berde
Concertzaal.
In
feestavond
zins (Letland) 48.2 sec; 4. Haraldsen (NoorToen de voorzitter der vereeniging, de heer
wegen) 43.-7 bec; 5. Wallace CV. S.) 48
9
Meeuwse, te ruim acht. uur de bijeenkomst
C.
20. Langedijk (Ned.)
4«.9 sec;
31. Koon» met een woord van weikomen opende, was de
(Néd.) 47.2 sec.
zaal tot in de uiterste'hoeken gevuld.
SÓOO Meter: • 1. Mathisen 8 min. 3» sec; 3.
Al direct heersehte er een opgewekte stemafstand.
De uitslagen van den

Johansen S min. 31.7 sec; 3. Hagen 8 min.
4. Wangberg 8 mtü. 384 sec; B. Berrins 8 min. 36.8 sec; IL «13. Langedijk en
te.ba.es 8 mtn. 50.8 sec; 18. Koops 8 min. 55.4
sec.
Op den tweeden dag vóélde Koops, die te Hamar een verkoudheid had opgeloopen, zich niet
goed en daarom startte hij niet op de 10.000
M-,
zoodat de Zuid-Laarder niet voor de algemeene
rangschikking in aanmerking kwam. Ook Langedijk was niet fit. Zijn 1500 M. reeds htj buitengewoon goed, nJ. in 2 min. 27.3 sec. doch
op de 10.000 M. wilde het niét vlotten;
htj
klaagde a.l spoedig over pijn in den rug. zoodat
zijn tijd op dit nummer, n.b. lijn besten afstand,
zeer slecht werd. Hij eindigde, met meer dan
1 minuut achterstand op den winnaar als laatste. Maar de tijd van den winnaar, Eriing Hagen, 'wm zeer bijzonder; de Noor liet voor zich
afdrukken 17 min. 19 sec, hetgeen' een nieuw
Noorsch record beteekende.
De uitslagen luiden:
1500 Meter: 1. Harry Haraldsen (Noorwegen)
2 min. 18 sec, nieuw Noorsch record; 2. Berzins (Letland) 2 min. 19.4 sec;
3. Wallace
(V. S.) 2 min. 20.4 sec;
4. Charles Mathisen
(Noorw.) 2 min. 21.7 sec; 8. Mlchael Staksrud

81.9 sec;

(Noorwegen) 2 min. 22.3 sec; 18. Jan Langedijk 2 min. 27.8 sec;
22. Roel Koops 3 min.

32.4 sec.
10.000 .Meter:

1. Hagen 17 min. 19 sec, nieuw
min. 20.7 sec;
3. Wangberg 17 min. 87.4 sec: 40.. Johansen 17
min. 38.6 se.; 5. Staksrud 17 min. 47.1 • sec;
14. Langedijk 18 min. 36 sec
Noorsch record;, 2.. Mathisen 17
>

1. Berzlns 194.677 pun3. Mathisen
195.668 pntj; 4. Johansen 196.833 pnt; 5. Hagen
196.973 pnt.; 18. Langedijk 204.880 pnt.
Eind-rangschikking:

ten; 2. Haraldsen 195.135 pnt.;

.
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SPORTVEREEN. VROOM EN DREESMAN.

WEDSTRIJDEN.
Wederom zijn in de Noorsche
hoofdstad internationale wedstrijden

Langedijk

naar Riga.

en

Koops

Naarwrj vernemen hebben I*ngedijk
en
Koops te Oslo een uitnoodiging ontvangen van
den Lettlscheh Schaatsenrijden Bond, aan enkele wedstrijden in het hard rijden te Riga deel

te nemen. Onze beide landgenooten zijn Zondag-

nacht naar Stockholm gereisd en vandaar per
vliegtuig naar Riga ■ overgestoken. Zaterdag 10
en Zondag 11 Febr. zullen Langedijk en Koops
in Riga deelnemen aan wedstrijden, waarvoor
enkele van de meest bekende rijdere der Scandinavische landen staan ingeschreven.

Kampioenschap schoonrijden
van, Nederland.
Zaterdag,zijn te Groningen wedstrijden om,
het kampioenschap , van Nederland ,in het
schoonrijden voor dames .en heeren gehouden.
Het ijs was uitstekend, ondanks lichte sneeuw..
Vele toeschouwers volgden den strijd der 40
deelnemers (25.heeren en 15 dames).
Bij de.dames won mevr. Scboorl-Keetman uit.
Ba.rsingerhorn den titel, bij de heeren zegevierde Timmerman uit Schagen.
De uitslagen luiden:
Dames: 1. en kampioene mevr. E. SchooriKeetman (Barstrtgerhorn), 2-, mevr. M. Stuurman-Van Vliet (Gouda), 8. mevr. T. Blaauwboer
(Overveen), 4. mej. M. Timmerman (Schagen).
Heeren: 1. en kampioen: C. P. Timmerman
(Schagen), 2. E. Lautenbach (R'dam), 3. T. G.
van Dalen (Den Haag), 4. A. Bakker (Hilversum).

TAFELTENNIS
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ming,
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ARNHEM-NIJMEGEN 18-18
Nijmeegsche voorsprong in dubbelspelen
verloren gegaan
De stedenwedstryd Arnhem—Nijmegen, die
in
gistermiddag onder groote
Heek's • boven.:aal gespeeld werd, heeft tenvolle
beantwoord üu de verwachtingen, ra zooverre,

strijd zeer spannend la geweest. In ander opzicht echter liep h«t anders dan verwacht
werd, tenminste verwacht door de NiJir.??enaren. die het zonder den Gelderschen kampioen
Stevene, Bévort, Jansen en Van Breemen uioesten doen. Het werd echter geen Nijmeegsche
nederlaag en zelfs leek het er op, dat de gasten
dat de

souden winnen. De 32 enkelspelen harfrfm tot
uitslag 15—17, na o.m. standen van 12—1-3, IS—
15—15. Na drie van de vier dubbel14,
spelen was de stand 17—18 en toen behaalden
de gebroeders Bergmann
door een zege met
21—12, 21—19 op Revers en Pince van der Aa
een gelijkspel voor Arnhem. Ook de Arnhemmers kwamen echter niet zoo sterk mogelijk
uit en misten o.m. Rotmans. Roest en Ligt én
hieraan is wellicht het voor Nijmegen succesvolle resultaat in de enkelspelen te danken. Er
zijn echter ook enkele partijen te noteeren,
hadden.
uitslag
die ' een
verrassenden
Zoo b.v. de drie sets-overwinning, die de Nijmeegsche tweede klasse-kampioen Th.- Kerkhoff behaalde op den Arnhemschen eerste klasse kampioen F. Bergmann Jr. Dit werd weer
eenigszins gecompenseerd door een zege van
den Arnhemmer Roes op Pince van der Aa.
Daar de Nijmegenaren niet met 16 spelers waren opgekomen,- speelden enkelen hunner in

H Muller
Iwint van J. van Dongen (1—1):
j <.A> wint van Van Dongen en Kerkhoff 2—0);
5. Roep (A wint van Pince v. d. Aa en verliest
van R«yt'Ts (1—1);
G. Bergman \eri. '-«r
Reyers en HArtendorf (0—2); Woudt (A.) wint
van
H*rtendorf en Oberschmidt ('2—o':
Schlimm wiijt van Pince v. d. Aa en vwlièst
(1—1): Hollander wint van
va"
mej. v. Huist en van Van Kempen '2—0); ReoJsink veil. van Van Kempen en van wo. Van
Hulst (0—3); G. Maandag verl. van Van ÏXnther en wint van H. van Vucht (1—»1); R. van
Ommr wint van H. van Vucht en van Van Duitser (2—0); Petri veil. van Van Gemert en van
Holleman (0 2) Ovenneer verl. van Kolkman
ca van Van Gemert <0—2); mej. Peters verl.
ruevj.
van Wannet en van Holleman (0—2);
Fermie verl. van Holleman en wint van Wannet (1—1); mej. Carmiggelt verl. van Wennet,
en wint van Van Gemeit (1—1); T. Jansen wint
van Van Gemert en verl. van Wannet (1
)

;

—

Dubbelspelen:
Gebr. Bergmann winnen van Reyei

o en Pincf
v. d. Aa (2—0) ; Petri en Vos verliezen van Har(0—1):
Muller eu
tendorf en Oberrchraidt
mevr. Fermie winnen van Kerkhoff en mej.
Vsn Hulst (1—0); F. Bergmann en mej. Reinink winnen van Oberschmidt en mej. Van
Hulst (1—0).

Am h c m— V

e 1p

Na afloop van het meerendeel dei partijen
tusschen Arnhemmers en Nijmegenaren werden
plaats van twéé vier singles; zoo won Holleman ter attractie enkele partijen gespeeld tusschen
er vier en Wannet drie.
de kampioenen van Arnhem en die van Velp.
De Arnhemmer Sohlimm verloor onverwacht alsmede de verliezers in de finales der kampivan Oberschmldt, doch won even onverwacht oenswedstrijden.
van Pince van der AaHiervan lulden de uitslagen:
Mevr. Fermie (A.) si. mevr. De Winthet 21We zouden nog enkele „momenf'-opnamen
21—19; H. Muller si. T. de Vries 21—18. 21maken,
strijd
spannend
zijn
-14,
die
dezen
kunnen
karakter gaven, doch volstaan verder met het -17; mej. H. Peters si. mej. Nijman 21—11, 21—
15; F. Bergman Jr. sfl. J. Molenaar 21—11. 19—
vermelden van de uitslagen:
F. Bergman Jr. (A.) vehüest ven Kerkhoff en 31, 21—15.

junioren in hun blauw-wltte

Shirts —de kleuren der vereeniging

—

het

Clublied ten gehoore brachten, dat wéldra door
.
de geheele zaal werd meegezongen. •
Het afwisselende programma, dat voordrachten, zang, muziek en tooneel bevétte, werd geheel door eigen krachten; uitgevoerd, waarbij
vooral genoemd moeten worden de revue-dans,
uitgevoerd door een aantal dames, de SlngSongers,' die leuke liedjesten beste gaVen. Het
tooneelstukje „Een misverstand" bracht de
en werd
lachspieren meermalen in beweging
door de uitvoerenden uitstekend gespeeld.
Tusschen de bedrijven door zorgde de „Ragtime Band" met zijn vroolijke muziek, dat de
stemming er in bleef. Een zeer geanimeerd bal
hield de talrijke aanwezigen nog langen tijd bijeen.

Sueoeavolle Vesta-

Tweemaal 10-0.

.

GEEN VERANDERINGEN

IN DE

ploegen.

KOPGROEP.

In de vijfde klasse boekten de Vesta-t*am*
goede resultaten. Vesta S versloeg Tiog 8 met
6—4 en verpletterde Vesta. 4 met 10—0, terwiji
Well Shot 1 kreeg met 10—0 de punten vau Vesta 2 de leiding blijft behouden door Tioe 7
Animo 1 en heeft zoodoende de gewone compe- met B—2 te verpletteren. De stand is thans:
titie als eerste team beëindigd, voorloopig als
ü
0
32—8
4
4
Vesta' ï
no. 1, maar het Arnhemsche Alteveer staat met Arnhem «
4
1
3 0
29—11 .6
Slechts 1 punt achterstand op de Nijmegenaren Fit 4
3
0
4
1
28—12 fi
4
2 0 2 30—20 4
op de tweede plaats en kan dus nog boven Well Vesta 3
0
0
2
2
5—15 0
Shot 1 komen. Maar de beide nog resteerende Tlos 7
4—2(i
3
0
0
3
Tios 8
wedstrijden zijn voor Alteveer alles behalve geVesta 4
o—9
makkelijk, want men moet nog tweemaal naar
Nijmegen reizen en tegen Plpodlas 1 en Well
MEAZZA EXIT.
Shot 2 spelen. Hiertegenover staat echter, dat
SCHAKEN
De bekende Italiaansche voetballer Guiseppe Alteveer, dat met 10—0 de punten van Well
Meazza, aanvoerder van Milano, international Shot
2 kreeg, slechts één van de beide wedARNHEMSCHE SCHAAKBOND.
van vermaardheid, zal het spel niet meer kunnen beoefenen wegens stoornis In den.bloeds- strijden behoeft te winnen. Misschien kan volDe uitslagen van de resp. op 30 en 31 Jan.
omloop, waardoor hij een voet niet meer kan gende week reeds de beslissing vallen. De stand
j.l.
gespeelde wedstrijden zijn:
de
klasse
is
thans
in
geworden
eerste
bewegen.
le klas: N..A- S. I—R. L. 7>,i—2%; Vrijpion
12
Shot 1
9
1 2 78—42 19 C S. A. O. voorl. 4—B.
GYMNASTIEK Well
2e klas: Alteveer—E. D. D. Z. 'geen uitslag
Alteveer 1
10 9 0
1 68—32 18
10 5
Se—44 11 ontvangen).
1
4
Tios 1
54—46 11
10
8
3
4
Plpodlas 1
Definitieve uitslag van reeds gespeelden wedHET JAARFEEST VAN T.H.O.B.
0
47—«3
8 strijd met afgebroken partijen: le klas: E. O
11 4
Animo
1
i.
„Royal"
in
Zaterdagavond
T.H.O.R- heeft
10 2
0
8
Well Shot '2
34—66 4 A. S. V.— Vrijpion 5—5.
haar jaarfeest gehad. Deze reeds meer dan 40 Péle-Méle 2
9
33—77 3
11
1
1
De volgende wedstrijden zullen worden gejarige vereeniging, die zulk een roemrijk verspeeld in het bij de vereeniging vermelde clutileden heeften na oen reeks Jaren van achterWell Shots 3 wint weer. lokaal op:
uitgang in de geslaagde viering van het
le klas: 6 Febr. V. 8. V. (Hotel „De Harmohad
om
rig bestaan een stimulans, gevonden
In de tweede klasse wint Well Shot 8 nog nie", RoSendJaan 2, Velp)—E. O. AS. V.
waartoe
streven,
men
al
ta
naar verbetering
steeds. Thans werd van Pele-Mêle 3 met 7-3 ge2e klas: 6 Febr. W. Z. D. V. (Radstake, Eue.
aardig op weg was, heeft als zoovele vereenl- wonnen en Well Shot 3's voorsprong bestaat binnensingel 7) —Ned. Handel Mg.; 6
Febr. D. p
van
de
mobiliden
tegenslag
gingen nu weer
practisch uit 6 punten. Alteveer 2 behaalde de V. (Oranjestraaat 35, Velp) N. A S. 2; 7 Febr.:
satie, die. het een groot deel van de mannelijke overwinning op Pêle-Mèle 3 met de mooie cij- Paaschberg
Paasehbergkerk. Do O*leden onmogelijk gemaakt heeft, zich aan het fers B—2.8 —2. Door deze zege krijgt Alteveer 2 weer nestetstraat) (Zaaltje
—Alteveer.
vereenigingsleven te wijden. Vandaar ook, dat aansluiting aan de kopgroep. De stand is nu:
er, zooals in de bedoeling gelegen had, geen
12 11 0
1
84—86 22
uitvoering in Musis Sacrum gegeven kon wor- Well Shot 8
13 9 0 4 88—47 18
den, an de gymnastiek, waarom het op een Plpodlas 2
DE V.A.S.—ACHTKAMP.
11 8 0 3 73—38 16
dergelijken avond toch eigenlijk te doen is, op Arnhem 1
2
blijven.
moest
10
7 1 2 6«—34 15
den achtergrond
Alteveer
De uitslagen van de partijen, gisteren ge11 8 0 5 63—48 12 speeld in de derde ronde van den schaakach'
Man laat zich eèhter bij T.H.O.R. niet ont- Balletje 1
10 3
0
7 37—63 6 kamp van
moedigen en van den goeden geest, die er In Animo 2
het Vareenigd Amsterdamscb
10 2
1 7 36—64 5 Schaakgenootschap, luiden:
deze vereeniging blijft bestaan. i« op dezen Tios 2
PMe-Mêle 2
11 2 0 9 38—72 4
feestavond ruimschoots gebleken.
S. Landau—A D. de Groot 1—0; H. Kmoch
0
10 0 0 10
Nog altijd heeft T.H.O.R. een uitgebreiden Fit 1
H. A J. Polak 1—0; W. A. T. Schelfhout
vriendenkring en het-was dan ook vermoedeL. Prins 0—1; J. Veerkamp—G. Swaneveld uitdie
lijk een gevolg van de vele festiviteiten,
Do Altevoe-teams gesteld
Zaterdagavond in onze stad en omgeving
Landau heeft de leiding m»f drie punten uit
winnen.
plaats vonden, dat de • voorzitter, •de beer Hoedrie partijen.
een
betreklen, In zijn openingswoord slechts
De derde klasse stond lm het teeken van de
i
kelijk klein aantal belangstellenden kon wel- Alteveer 3 en Alteveer 4 .Deze teams konden
dèn
echter
in
kom heeten. Dit' aantal groeide
twee groote overwinningen boeken. Alteveer 3
BILJARTEN
loop van den avond-nog. aanmerkelijk aan ek Zegevierde over Pêle-Mêle 8 met B—2 en Alteterugblikkend kan men niet anders dan con- veer 4 verpletterde Balletje 2 met 9—l. Animo 3
stateeren, dat het een geslaagde feestviering verwisselde, met Tios 4 van plaats door.zijn teKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND
geworden Is, waartoe naast de muziek van Dick genstander met
stand
te
De
luidt:
DERDE KLASSE GROOT BILJART
kloppen.
7—3
Aarden en zijn mannen, die wel tot danser
Het kampioenschap van Nederland derde kl
dwong, zeer veel werd bijgedragen door het op Alteveer 3
14 10 SI 100—40 23
het
tooneel
groot
door de T.H.0.R.-leden gepres- Arnhem 2
8
1
biljart, In het afgeloopen weekeinde te
3
88—32
19
12
teerde. Dat er in tegenstelling met gymnastische Alteveer 4
14 8 3 3 92—48 19 Rotterdam verspeeld, Is gewonnen door he*
uitvoeringen, waarbij men het nu eenmaal niet Tios 3
0
18 9
81—49 18 Sarphati-Ud Damman, die geen partij verloor.
4
alleen van de kwaliteit, doch ook van de kwan- Animo 3
12 6 2 4 63—57 14 Uit het algemeen gemiddelde der acht deelnetiteit moet hebben, op het gebied van tooneel- Tloa 4
6
1
13 6
66—64 13 mers blijkt, dat het peil van dit tournooi niet
spel nog wel wat valt te bereiken, wanneer het Pêle-Mêle 3
1
8 44—76 7 bijzonder hoog is geweest en geen der deelne12 3
aantal medewerkers slinkt, is door een wakker Balletje 2
13 1 0 12 30—100 2 mers kwam dan ook boven een moyenne van
troepje bewezen. Niemand zal van dilettanten Fit 2
1 12
13 0
18—112 0
de grens voor de tweede klasse, uit.
zij het ook ervaren dilettanten, in de perfectie
De eindstand luidt:
verzorgd tooneelwerk verwachten en daarom
De race in de vierde
was het aangenaam te constateeren, dat hier
gw.p. pnt.
bit.
ti.s. a.gem.
klasse.
door ambitie en goede samenwerking een geDamman
7
1400
56
244
ST
dat
heel verkregen was,
er in zijn genre zijn
De groote strijd in de vierde klasse woedt Bornkamp
5
1839
205
56
«58
mocht Er werd een revue opgevoerd, met tal nog steeds voort De kopgroep werd echter met Buitenkant
5
1307
255
58
5P>
van schilderachtige scènes, die zeer iv den één team verkleind, want Alteveer 5 Het zien Kleerekooper : 4
1345
283
50
475
smaak viel.
3
door Vesta 1 liefst met I—9 afmaken. Met 5 Van der Jagt
1200
254
4"
47'>
„De twee grijze babies" vormde het propa- nederlagen is de kans voor Alteveer 5 vrij zeker
8t
3
1191
378
45
4JB
gandistisch deel van bet programma. Op amuverkeken. Behalve Arnhem 3, dat voorloopig de
aberei
1
973
226
37
4.30
sante wijze wertl den ouderen onder het oog ge- leiding vast in handen houdt, spreken echter Kno °P
0
1093
4R3
241
40
bracht, dat gymnastiek-beoefening ook voor Vesta 1, Tios 5 en Wisa 1 nog een hartig
kinderen noodzakelijk is. Buziau zou zeggen woordje mee. Tios 5 won van Alteveer 6 met
„Dat is goed bekeken", want niet alleen kan 7—3 en Wisa 1
versloeg Fit 3 met dezelfde cijslechts een vroegtijdige beoefening van gym- fers. Wisa 3 hield zich uitstekend in den uit
nastiek leiden tot den groei van een geslacht wedstrijd tegen Tios 6 en bracht met 7—3 beide
van goede gymnasten, doch bovendien moeten punten naar huis. De stand in deze groote afveieenigingen als T.H.O.R. juist een bloeiende deeling is nu als volgt geworden:
aspiranten-afdeeling hebben, om daaruit de ook
op
nu weer noodlge aanvulling van het ledental Arnhem 8
15 18 1 l 116—34 27
Het KX.M.-Ueatel ~Reiger heeft den tete putten.
15 11 1 8 105—45 23
Vesta 1
..—".
rugtocht
het
tweede
deel
van
S
0
van Zulü-Afrika naar Europa
In
14 11
deft avond Werd nog Tios
8 92—4* 22
•en vermakelijke klucht „De twee vroolijke Wisa 1
IS 10 1 3 88—42 21 vaard. Zaterdag hebbei: bemanning en pass.v
snaken" opgevoerd.
Alteveer 5
15 10 0 5
90—60 20 giers na een verblijf van acatien dagen ai
Tusschen de bedrijven door w&s er al heel Alteveer 6
ö 7
64—76 14 scheld genomen van Jobannesbut„' en legd.14 7
wkt gedanst, maar toen begon het pas goed en Wisa 2
12 5 2 S 64—56 Vi
het toestel de eerste, korte etappe naar Bulsop uiterst genoeglijke wijze, met een afwisse- Arnhem 4
12 3 1 8 43—77 7
af.
wayo
11
ling van dans, gebabbel en souper, werden nog Arnhem 5
3 0 S
34—7 C 6
Zondag
werd de reis van Bulawayu via
uren
13
3
0
eenige
doorgebracht, totdat het ijverige j Animo 4
lu 49—81
6
orkest met het Wilhelnm? het einde van het
ti
ü 18 38—101' 2 m'Pika en Dodouia naar Nairobi voortgezet.
H
1
feest aankondigde.
•Fit 3
13
0 12
1
29—104 2 Heden zou naar Khartoem gevloden worden.
.-
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DAMMEN

.

OM

HET KAMPIOENSCHAP VAN

NEDERLAND.

"

De uitslagen van de partyen, gespeeld in de
twede ronde van het tournooi om het kampioenschap van Nederland luiden:
Jura—Van Dartelen o—2; Vos—Ewjjk 1 1;
Keiler—Lochtenberg 2—o; Dukel—Ham 2—o.
De partij Bom—Ligthart kon wegens ziekte
niet gespeeld worden.
De uitslagen van de derd* ronde luiden:

Ligthart—Kalden 1—1; Rustenburg—Dukel
o—2; Lochtenberg—Voa 2—o; Van Dartelen
Suyk o—2. De partJJ Ham—Bom kon wegens
ziekte niet gespeeld worden.
De.stafld Is: Dukel 3 (3), Ketter 4 (3), Suyk
3 (2) Van Dartelen 8 (8), Lochtenberg 8 (3),
Ham 2 (2), Vos 2 (3), Bom (1), Ligthart 1
—
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OVERZICHT
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VAN DEN

TERRELN DER SKI-WEDSTRIJDEN IN
ZIJPENBERG.

DE OMGEVING

(2); Jurg 0 (1).

De vierde ronde vindt Zaterdag 10

Amsterdam plaats.
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LUCHTVAART

De Reiger

JTics

den terugtocht.
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vannacht

en

hedenmorgen

heeft de verkeersontwrichtlng dan ook
wel haar toppunt bereikt. Tallooze busen tramdiensten moesten stopgezet worhet verkeer per trein of eigen
den,

terwtfl

atito «wetmün mogelijk bleek.
Treinen hadden met groote vertraging
te kampen.

GROOTE STAGNATIE IN HET TRAM-VERKEER
DER HOOFDSTAD.
De dooi van gisteren had een groot aantal
gevallen van kortsluiting in de motorwagens
tengevolder gemeentetram van Amsterdam
der
inwendige
het
water
ge, doordat het
gemotoren
De
binnengedrongen.
was
wissels
eraan
brandweer
de
brand,
zoodat
tn
raakten
een
te pas moest komen, die met tetra en
doofden.
straal op de motorspuit de vlammen
Het tramverkeer ondervond in verschillende
stagnatie, welke,
deelen der hoofdstad groote
voortduurde.
uren
tot ta de nachtelijke
overstrooming en
Het aantal gevallen van
btj de
lekkage was legio. Ook hiervoor stond
brandweer de telefoon niet sta.
voorzichD»nk zrj de alom In acht genomen
de gladvan
tigheid ts het aantal slachtoffers
beperkt
gebleven.
twee
tot
heid in Amsterdam
braken een
Twee dames gleden uit. Belden

Ijsvlakten in plaats van behoorlijke
wegen.
De invallende dooi heeft de wegen in NoordHolland, ten Noorden van de hoofdstad, in
spiegelgladde ijsvlakten herschapen. Het busverkeer van N. Z. H. T. M. is daardoor totaal
gestremd.

Op 't traject Edam-Monnikendani zijn gisteren twee autobussen ingesneeuwd. Met man

en macht wordt thans gewerkt deze voertuigen te bevrijden. Tevens is men doende met
van
behulp
een sneeuwploeg het tra je :t
Schouw-Purmerend vry te maken.
Het verkeer in Waterland is gistermorgen
weer volkomen in de war geweest. Oe diennt
van de N.- en Z.-Hollandsche Tramweg Mij.
been.
van Amsterdam naar Monnikendam kon niet
onderhouden worden.
Voor het eerst in dezen winter was oo'; het
autoverkeer van Amsterdam naar
langs den weg over Watergang
Bij
uit
drie
bet
Schouw ligt de sneeuw dik over de ge
bestaande
Een kleine expeditie,
heele wegbreedte. Een bus is daar ir.ge
personen, heeft, zooals reeds Zaterdag beslo- sneeuwd.
ten was, Zondagmorgen van Durgerdam uit
De wegen ten Noorden van Zwolle zijn door
orer den Waterlandschen Zeedijk een tocht den
ingevallen dooi spiegelglad geworden.
naar Uitdam gemaakt, ten etade de bewonen!
v»n vleesch en vet te voorzien, de producten,
waaraan gebrek begon te heerschen. Om zee

Moeilijke expeditie naar het
ingesneeuwde Uitdam.

uur uit Durgerdam vertrokken, arriveerden
<|e mannen om half elf in het dorp aan het
IJselmeer, waar zn door de bewoners met
open armen werden ontvangen.
had een zeer moeilijken tocht.

Het dorp Langweer in Friesland ia
reeds zes dagen vrijwel onbereikbaar voor
alle verkeer. De eenige toegangsweg tot
het dorp is over een lengte van 1% & 2

Men hoopt in 2 a 3 dagen den weg weer berijdbaar te maken.
DIESELTREIN HAD PECH.

I

jf

Ook voor Uw

Drukwerk

Stockholm, 29 Januari.
Ik zit in de wat rommelige hall van de
Finsche legatie in Stockholm op een stoel
bij een kast vol kranten: stapels Aalandsche, Helsinkische, Viborgsche, Vasasche
en Aabosche dagbladen: ik wacht op Erkko. Aan den wand hangt links een affiche,
een hardlooper, met op den achtergrond
een wereldbol, en er onder: „Olympische
Spelen 20-VH-4-VIH-1940 Helsingfors";
lecnts een breede Finsche „ruja", een
staal van handweefkunst, voorstellend een
Axel Gallén-Kallela's schilderijen over de
motieven van de Kalevale. Een telefoon op
een schrijftafel rinkelt zonder ophouden:
„hallo. Flnnska legasjonen!" roept de juffrouw, die het apparaat bedient, en vervolgens ratelt zg Finsch of Zweedsch, al
naar 't noodig is.
Ik daarentegen doe mets. Ik wacht op
Erkko. De deur, die toegang geeft tot de
hall, is van buitenaf niet open te krijgen.
Je moet, op de derde étage gekomen, op
een knop drukken, en daardoor ontstaat
een mJdig-brommend alarmsignaal ta de
hall, waarop de juffrouw, met een gezicht
dat wanhoop uitdrukt, naar de deur ijlt en
die opent.
Soms gaat het ntfdige signaal drie of
vier keer: de juffrouw telefoneert of
steekt een sigaret aan, en twee dingen tegelijk doen kan ook zjj niet. Ik voel mij
dan geneigd om een „aanbod van goede
diensten" te doen, maar onderdruk ijlings
mijn edelmoedige aandriften: Ik kan hier
tóch geen uitkomst geven.

bQ ons san het Juiste adres

Uitg. Maatsch. Arnhem N.V.

vertrokken.
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Telefoon

22854

482tte STAATSLOTERIJ

De geïsoleerde eilanden.

(Niet officieel)

sde Klasse 13« k lijst
Een vliegtuig bestuurd door den vlieger
Februari 1940
Trekking tan Maande,
Parmentier bracht Zaterdag 300 K.G. post en
Hooge Prijzen
acht passagiers uit Eelde te Hollum aan, De
f 1000.- 8761
groote hoeveelheid post was oorzaak, dat t 400.— 1216 10130 11933
eenige personen de vlucht niet konden mee- j 200.— 3435 5T06 8079 14752 15876 18480
19869
maken. Zö moesten de volgende gelegenheid
ƒ 100— 3629 8101 8666 8913 12842 13571 14396
afwachten.
16443 21713 21875
Om dezelfde reden kon de verbinding met
Prijzen cao
28.-Ameland en Schiermonnikoog niet met een
1400
1478 1555 1586
-1025 1235 1266 1394
vlucht worden afgedaan. Voor elk der eilanden
1674 1843 206 313 C 3279 3304 2313 2372
werd een afzonderlijke vlucht van Eelde uit 2411 2422 2801 3802 2836 2983 3064 3117
gemaakt.
3296 3324 3343 3352 3479 3655 3773 3889
4023 »"19 4288 4306 4404 4487 4684 4696
Behalve de brandstoffenschaarschte dreigt 4714 1832 4870 4949 5006 5042 5114 5214
èSH 536 S
nu ook een tekort aan veevoer op Ameland. 5385
5419 5483 5318 i~X 5734 577 5907
Het is bij iederen handelaar uitverkocht.
5941 6044 '047 6401 S4SC 6481 6530 6899
7033 7042 7C58 7117 7202 7208 1258 7378
De postboot „Nederland" is het gisteren ge7534 7625
7859 7961 7980
iïKS 7748 7806
lukt de haven van Vlieland te bereiken, waar8074 3203 E:.,
331 C 8316 9479 8620 8616
8659 8923 Sffi TOSI 9115 8533 9551 9637
mede de verbinding Harlingen-Vlieland herr>69 10061 lOOöl 1020 G 1034»
9642 3845 BKi
steld is.
10431 lCö3i 10531 :
12 10925 10944 10984 10994
Het Noordzeekanaal is door den dooi reeds HOK
11461 11462 116C2 i....> 11760 11839 11974 11998
geheel ijsvrij geworden.
1216 i 1216 b 1231» 12339 13374 12445 12479 12588
12641 13752 1276 C 12806 12875 12891 12896 12947
Omtrent den toestand van de zes wandeMjjn taak is eenvoudig. Ik wacht op Erkko.
1,7001 13030 13060 13110 13255 13495 13628
laars, die zooals gemeld Zaterdag door een 13681 1375 b 137% 13824 13831 13963 13996 14200 En het is een zonderling wachten. Terwijl ik
vliegtuig gevonden zjjn en op het eiland zjjn 1420 t 14283 1433 C 14348 1449 14588 1470 S 14723 mij in het Finsch probeer te verdiepen, door
14743 14793 14991 15228 15352 15511 15517 1598» een exemplaar van „Helsingin Sanomat" ter
aangekomen, vernemen wn nader, dat vijf van
15622 15759 1583 C 15856 16000 16003 16217 16424
hen den avontuurlijken tocht, zonder ernstige 16671 16675 16706 16906 1691 i i7036 17135 17250
1786")
gevolgen hebben doorgemaakt. Een der heeren 1729£ 17307 17417 17471 1768ö 17802 17853
17886 17987 18056 18093 1811. 18133 18136 .843!;
„Het is druk, erg druk in de Finechter heeft een ernstig bevroren been.
18465 18488 18503 1861 C 1864' 18692 18719 .872Lsche legatie te Stockholm. Zóó druk,
-1882f 18866 18909 18971 19087 19165 16441
19631 19722 19783 19793 2000 C 20051 20141 20193
dat een gesprek met Finland's gezant,
3021 C 20465 20561 206% 20695 20704 20723 2082.
30968 30993 21093 21234 21251 21518 21930 21562
zelfs na een wacht van uren, niet door
31695 21837 21834 21884 21956
*

|

blijkt te kunnen gaan
Dit ondervond onze medewerker,
mr. dr. G. J. van Heuven Goedhart,
op doorreis naar Finland, waarover hij
in bijgaand artikel vertelt.
"

Nieten
1091 1098

1038 10*0 1062

1146
1319
162
1872
2002

Tegen den wind in moesten zö de kleine
slede, waarop een m»a met 50 K.G. vleesch
en vet was geladen, over groote sneeuwheuvels trekken. Oorspronkelijk kon men op den
kruin van den Zeedijk büjven loopen, doch
later kwam het trio ook hier voor groote
moeilijkheden te staan. Herhaaldelijk moest
het den ddk verlaten om zich even verder
weer omhoog te hjjschen. Vele malen viel de
slede om en moest men deze weer in het
rechte spoor brengen.

1161

b

*366
1692

1425
1734

1906
2032

2036

1913
2226
238

2207

2312

2381
260 b 2621

3190

i

346

3651
3836
3998
4154

4417
4606
4875
5098
5237
530 b

5508
5842
608

2894

3351
3501
3686
3851
4080

b

2915

3282
3520
3687

3876
4106
4243 4257
442» 4433
462 4655

3293

3308

453» 3555
3730 3737
3906 3913
4114 4117
4301 4303
4449

4992

5011
5118

5019
5142

a33b

5105
6341

5313
5540
5844

5335
5607
5860

4659

3411
J550

HM
1309

1620
184b
1983
2194

2300

248b hand te nemen, rennen er allerlei lieden langs
i 2840 mij heen.
1142
Zeer drukke juffrouwen, die toch nog tyd
3415 343'» vinden
om in den tegenover mij hangenden

3741

359 363 b
te kijken en een onevenwichtige i coif375 s 3786 spiegel
fure
te
verschikken, neeren, die brieven halen
3954 395a
4145 1151 of brengen, loopjongens met omvangrijke
4375 4378 pakken, op een waarvan ik met koeien van
454 b 1552 letters „vitaminen" zie staan. Zij hebben alle4835 4848 maal vreeselijke haast. Ik niet. Ik wacht op

3948
4144

4373
4521
472 b
5020

5045

5032

Erkko.

617 b 5182 j220
5282 a2Bb 529 b ->300

5277
5359

3657
586
6140 614 b til 99
6284 6364 636
655 b tj6o3 6722

5453
5716
5983
6196

046 b j4"is
5730 5751
6017 óo4b

6210

6510

622
6812

b

spoorweg

Amsterdam—Enkhuizen.

ZOO WAS DE KOU WEL TE VERDRAGEN.
ETAPPENDD3NST DOET

EEN NEDERLANDSCH SOLDAAT BIJ DE
OPGERUIMD ZIJN PLICHT.

—

—

WEDERZIJDSCHE UITLEG.
Maar Erkko is geen „mug"! Hi), tot begin
1939 dagbladdirecteur
eigenaar van de „Hel(ik
Sanomat"
dank
aan de juffrouw van
singin
de legatie de wetenschap, dat „Sanomat" „tijen van begin
ding" of „nieuws" beteekent)
tot ein 1939 Minister van Buitenlandsche Zaken, is veeleer een zware, ronde, stoere kerehem „vang" ik niet maar zoo, dat weet ik nu
al wel. Maar zie: daar komt een jo.<k.nan in
plusfour met een sigaar in t hoOu '. o 4 mij
af. „Presse-Attaché". Aha! Of ik maar mee wil
gaan. Ik ga mee.
De jonkman legt mij uit, dat ik den gezant...
niet kan spreken. Hij heeft onverwacht
haastwerk. Ik leg hem uit, dat ik dezen gang
van zaken bepaaldelijk niet bewonder.
—

—

Ó2M

053d

b b

U

DE ONGELUKSVOGEL

—

—

De kok was beaig vanille-ijs te maken
en proefde juist noe dit uitviel, toen
Dinges door bet dak neen zakte. De
ongeluKsvogel viel juist op een horentje,
gevuld met ijs, waarvan de kok aan 't
proeven was.

de wacht. Mij lost niemand af. Maar ik heb er
toch óók wat van: de nieuwe ploeg weet niet
waarop ik wacht, ergo begint het vraag- en
antwoordspelletje, afgewisseld door het rennen van voren af aan. Eén juffrouw krijgt met
mg te doen: ze zal „even" naar den gezant
gaan. Als ze terugkomt zie ik iemand die haai
volgt. Ik spring op: Erkko! Jawel, hij is het.
Ik herken van de foto's zjjn kogelrond gezicht.
Hij rookt een pijp. Htj nadert
slaat linksaf en verdwijnt. De juffrouw komt met excuses: „ett ögenblikk", zegt ze. Finsche oogenblikken duren soms lang. Ik ga weer zitten. Ik
wacht maar weer op Erkko. Nu heb ik hem
althans gezien! Hij is er dus, en rf» iuffrou"verzekert, dat hij mö ontvangen zal. Best. Ut
kan wachten. Dat doe ik pas 2y» uur. Mjjn
maag rammelt. Tijd om te eten heb ik sedert
vanmorgen half negen niet gevonden. Het ia
nu half acht. Een employé komt binnen en legt
twee broodjes 'plus een sinaasappel op de
schrijftafel van de juffrouw. Ofschoon die Juffrouw even later verdwijnt en de gelegenheid
den dief maakt, bljjft mijn maag rammelen:
en de juffrouw houdt haar broodjes en haar
sinaasappel. „Mlt Geduld und Spucke, fingt.
man eine Mucke, mit Geduld und Spel, fangt
man deren zwei", zeggen de Duitschers.

ander in het Finsch, keert zich om, en verdwijnt. Nu heb ik er schoon genoeg van. Ik
wissel drie beleefdheidszinnen met den attaché, en doe als de gezant:, ik draal mij om, en
ben weg. Ik heb op Erkko gewacht. Ik heb
Erkko gezien. Ik heb Erkko hooren spreken. Maar ik heb Erkko niet gesproken...

b

b 6391

ERKKO

rrrrrt
het
„Hallo, finnska legasjonen"
Terwijl wij elkaar staan uit te leggen, springt
dool nijdige alarmsignaal gaat weer. De juffrouw
a7»2 doet desperaat. Zij grijpt een pakje brieven, de deur open: Erkko! Hij snelt op den ataOB7 legt het weer neer, pakt het nog eens op en
taché af, geeft hem een brief, ratelt een en

logt het nog eens neer. Dat dit tijdverlies is,
deert haar blijkbaar niet. Een andere juffrouw
6727 0775 Ó894 Ó925
rent
voorbij, hijgend en blazend. Ze roept iets
705 b 7085 7109 1137 7161 i'2lB
met
het woord „catastrofaal" erin, doet de
7248 7262 7272 7279 7341
7345 736 b '413
7429 7433 7450 7454 7458 7462 7490 752» deur open pakt een telegram aan komt terug
7548 7592 7884 7706 7746 7796 7837 7902 en richt zich tot mij.
7920 7936 7986 8023 8030' 8052 8070 3077
8119 8122 8124 8135 8158 5193 8311 4315
„WAT WOU U OOK WEER?”
8290 8293 8303 tf34b 8359 83S0 0404 d434
8483 8502 850 8507 8753 8843 S9ll 6918
„Wat wou U ook weer?" „O ja, de gezant".
8928 8939 8941 8961 8968 8996 8998 *033
9061 9062 9074 9152 9181 9193 919 b J 197 Ze holt weg en komt niet terug. Ik zink weer
9210 9314 9356 9289 9315 9319 9327 9427 in nnjn stoel. Ik wacht op Erkko. Als het erg
9462 9550 9554 SJSB7 9591 9614 9625 dCtf'J
er voor mij iets mts: by de
9703 9706 97M 3716 9717 9727 9736 9831 lang duurt loopt
9882 9897 9955 9965 10035 10089 10092 10085 Zweedsche vliegtuigmaatschappij heb ik ge10171 10172 1018 a 1019ü 10357 1039 b 10431 10462 hoord, dat het toestel, richting Aabo tot en
10612 10623 10629 10647 10673 10719 10763 1079*J
10805 10810 10824 1085 a 10864 10877 10891 10920 met Vrijdag vol bezet is! Mijn eenige kans is:
10953 10959 10967 10970 10974 10987 1099 b 10993 vliegen naar Vasa. En dan ? De Finsche treinen
1100 a 11036 11047 11246 11253 11269 11331 1133b
11376 11388 11443 11467 11508 11567 11579 H62u loopen „zoo af en toe", vrijwel uitsluitend
11640 11651 11674 11704 11735 11739 11746 11781 's nachts. „Als U een plaats voor Vasa bespre1180b 11861 11867 11896 1193 b 11984 11995 .2073
ken wilt moet u er gauw bi) zhn." Jawel:
12113 12135 12157 12161 12179 13186 12246 12266
behalve een ontmoeting met den ge;2520
gauw,
1237 b 12334 13350 13393 12397 12401 12460
12533 i2545 1260] 12621 12626 12690 12703 12768
12770 12777 12818 13841 12973 13006 13033 13115 zant. Ik zit hier nu ruim een uur. Er is niets
13138 13142 13184 13168 13169 13213 13244 13243
veranderd. Ik wacht op Erkko. De desperate
13260 13262 18394 13295 13318 13369 13386 13394
heeft een cigaret aangestoken. Ik
13407 13472 13543 13547 13550 13553 13559 13601 juffrouw
doe
het
ook.
Maar er is slechts één aschbakje
13705
13862
13665
13713
13737
1374
G
13754
13612
13673 13910 13955 13972 13973 13984 13985 13990 en dat heeft zij. Een heer rent langs ons heen.
14006 14070 14077 14164 14160 14187 14212 14236 „Wacht U op den gezant?" „O ja, lüj zal wel
14248 14290 14320 14395 14512 14514 14518 14574 dadelijk vrtj ztjn." De heer ziet dat ik geen
14583 14621 14632 14637 14698 14713 14731 14753 aschbak h»b, grist het exemplaar van de juf14758 14772 14776 14797 14825 14836 14856 14863
en plant het voor mtj. Als hij weg
14883 14997 15001 15028 15040 15047 15058 15119 frouw weg
de
juffrouw op en komt bij mij haar
staat
ik
15154 15156 15174 15189 15239 15307 15313 15358
15379 15383 15408 1541 F 15453 15530 15573 15581 asch aftikken. Daar ik deze regeling strijdig
15653 15691 15725 15843 15378 15880 15929 15958 acht met mijn ridderlijke gevoelens breng Ik
15974 16017 16022 16043 16061 16069 16085 16115 haar de aschbak terug. Zulks breekt het ijs.
16128 16142 16152 16156 16178 16220 16228 16306 Met een enormen glimlach zegt ze: „U wacht
16383 16394 16448 16469 16498 16518 16542 16574
hier allang. Wat was Uw bedoeling? De minis16698 16710 16757 16791 16810 16832 16842 16890
zal even vragen. Ze snelt heen, en
1C931 16941 16943 16985 17014 17026 17027 1706 tér? Ik
een
deur achter zich dicht, die vermoe17198
smakt
17139
17168
17173
17175
17091 17096 17124
17217 17326 17334 17339 17344 17347 17357 17371 delijk Erkko voor nüj verborgen houdt. Nu ben
17470 1750f 17506 17531 17588 17415 17670 17691 ik alleen. Rrrrr! Daar gaat het alarmsignaal.
17849 17885 17927 17949 18008 18100 18118
Kom aan, laat ik open doen! Een heer. Hfl
18162 18193 18301 18223 18227 18251 18259 18288
neemt die zijn pelsmuts af. Dan laat luj een
18299 18369 18380 18383 18403 18412 18474 18490
van Finsche woorden op mij los. Ik zeg in
salvo
18498 18539 18555 18564 18601 18639 18666 18718
„Wacht u maar even, er zal wel
1894
18855
18943
't
Noorsch:
18868 18886 18893
18724 18785
18972 18987 19011 19048 19059 19085 19121 1919 iemand komen". De heer houdt mij voor krank19200 19239 19242 19288 19430 19451 19469 19484 zinnig. Hn' loopt mtj voorbrj met nog wat Fin19509 19554 19588 19603 1990 b i9727 19775 1.980. sche woorden
vermoedelijk mag ik van ge19812 19828 19870 19881 19895 19907 19924 19928 luk spreken, dat ik ze niet versta
en beent
1*949 19970 20U98 20103 20107 20140 20100 2016b
recht
de juftegen
In,
hall
de
gang
20174 20179 20201 20203 20272 20302 20368 20413 door de
stoel
en
wacht
mijn
weer
zink
in
frouw
op.
Ik
20439 20461 20481 20502 20540 20543 20543 2054
30625 20679 20682 20735 20787 2009 b 20941 20945 op Erkko, Alb mrjn tweede uur voorbij ia, komt
20971 20986 20999 21018 21J81 31134 21103 2116b er op groote schaal beweging in do gelederen:
31173 21193 21207 21218 21*38 21247 2129 a 212ö0 „druk diplomatiek verkeer".
21331 21361 31397 31410 31411 21478 21483 215j6
31591 21602 21665 21704 21718 21768 21760 21839
AFLOSSING VAN DE WACHT
21840 21918 219SS 31988
Verbetering der 5e Klasse 13e Lijst: 1407?
Minstens vijftien employés gaan weg, min14977 f 70
m
stens vijftien andere komen aan: aflossing van
6271
6542
6978 7021

geheel gevoelloos.
Zoo spoedig mogelijk aanvaardden de mannen den terugtocht, die gedeeltelijk over het
j)s in hèt IJselmeer werd afgelegd.

1286
1580

4437
4657

4880
5101

1111

Ul'
1372 1378
1494
1598 1611
1730 1746 1806 1813
1929 1940 1964 1974
2051 2087 2108 2182
2255 2261 2276 2293
2390 2430 2466 2472
2624 2637 2661 273
4921 3027 302 S 3102
1216

130*.

2199
2606
2850

Op éen K.M. afstand van Uitdam wachtten
de expeditie de grootste moeilijkheden. Men
kan zich nauweljjks een voorstelling maken
van de zeer groote en hooge sneeuwmassa's,
die hier lagen. Uitdam was vla den dtjk niet
te bereiken en de mannen daalden dsiarom af
om over het ijs het laatste deel van den tocht
af te leggen. De drie Durgerdammers kwamen
geheel verkleumd tn het dorp aan. Eèh been
van den jongsten deelnemer, F. Wirsingt was

Het treinverkeer Amsterdam-Enkhuizen via
Purmerena was ook gisteren weer gestremd.
De reizigers voor Bnkhulzen en Hoorn moesten over Alkmaar vervoerd worden.
Gistermorgen om zeven uur vertrok uit
Hoorn een hulptrein met militairen met het

jj

De dieseltrcin. die te 21.19 uit Groningen
naar het Zuiden zou vertrekken, is bh; het rangeeren, vermoedelijk doordat de wissel tengevolge van de vorst niet goed werkte, gedeeltelijk op een verkeerd spoor geraakt.
De trein trot daarbij een lichtmast, die onis U
der de wagens terecht kwam en het daardoor
onmogelgk maakte de trein te verplaatsen,
terwjjl enkele ruiten braken.
Koningstraat
In plaats van de diesel is met 26 minuten
vertraging een andere trein naar het Zuiden

Het drietal

Meters hooge sneeuw op

Vruchteloos bezoek aan gezant
te Stockholm, minister Erkko

K.M. geheel bedekt met sneeuwduinen, ter
hoogte van 1 a 2 meter.

T

Gisteren,

EEN INGESNEEUWD DORP.

Gewacht, gezien en gehoord
maar niet gesproken

*******

b

spiegelgladde banen.

honderden menschen aan het werk. Tegen den
middag zullen de sneeuwberrières op den
hoofdweg Beilen-Assen ztfn opgeruimd.

b

straten neerkwam, bevroor bij aanraking
van den grond onmiddellijk en vormde

NAAR FINLAND

Arnhemsche Courant

b

De door velen zoo lang verbeide dooi
is Ingetreden. Alhoewel de verhoogde
temperatuur met genoegen begroet werd,
heeft de doe* nog talrijke moeilijkheden
Het regenwater, dat op de
geschapen.

zfln
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WEGEN ALS SPIEGELS

doel het versperde baanvaak OoethuizenKwadtjk sneeuwvrij te maken. Onderweg
moesten de mannen reeds herhaaldelijk stoppen en paa om tien uur bereikte de trein Oosthuizen. Op het enkele spoor van Adam naar
Kwadjjk lag de sneeuw op sommige plaatsen
op tnanshoogte In het voormaUg station werd
krijgsraad
gehouden. Men was van oordeel
dat opruiming van deze massa's niet mogelijk was, en nadat een bord snert was gebruikt, keerde de trein met miUtairen dan ook
onverrichter zake naar Hoorn terug.
Vanmorgen is er weer opnieuw een trein
met militairen heen gegaan om te trachten
de sneeuw op te ruimen.
Nu de doof is ingetreden, is het gevaar,
dat de baan weer zal onderstuiven uitgesloten, zoodat het opruimingswerk thans uiteindelijk een gunstig resultaat kon hebben.
De mogelijkheid ts evenwel niet uitgesloten,
dat het tot morgen zal duren, voordat het
treinverkeer doorgang kan vinden, want gisterenmiddag lag de sneeuw op enkele gedeelten van de baan meer dan één meter hoog.

de omgeving van Beilen (Drente)

C

Maar ook deze weersgesteldheid
brengt ongerief met zich

In

vanochtend overal ploegen vrijwilliger» begonnen de wegen sneeuwvrij te maken. Er zfln
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EINDELIJK DOOI!

,
'

DERDE BLAD

ARNHEMSCHE COURANT VAN MAANDAG 5 FEBRUARI 1940

torentje op zijn neus gedrukt
keel: a • i:o:r D:nges hoogst ontsteld aan.
Wit van schrik Hief hij de handen in de
hij daibt dat or dieven aan '':
hoogte
werk waren
en riep luidkeels: „Inbrekers, dieven. Moord. Help. help!"
—

—

Dinges maakte dat hij weg kwam. Als
een baas schoot bij den gang op, waar
hij precies één der kellners torpedeerde,
die op het hulpgeroep van den kok afkwam, teneinde zoo mogelijk hulp te
bieden.

a

».

(Nadruk

verboden. Auteursrecht

voorbehouden.)

KOLONIEN
De Merapi.
ONDERZOEK NAAR ZIJN WERKING IN
DEN LAATSTEN TIJD.

Dr. Stehn, van den Vulcanologischen dienst,
is op 28 Jan. voor een onderzoek van de Metapi
te Babadan aangekomen, wiarna den volgenden dag het bivak Selokopo op 2550 M. hoogte
werk betrokken. Hier werden groote stukken
steen aangetroffen in de voor de mantri's bestemde pondok.
Tot den len Febr. was het onmogelijk om
waarnemingen te doen, in verband met den dikken mist, doch daarna was het goed weer en

kon dr. Stehn afdalen langs den lava-dam van
1934. Bij de laatste eruptie is de grootte van
den nieuwen krater belangrijk toegenomen en
dr. Stehn constateerde aan de Noordelijke zijde
van den krater nieuwe, evenwijdige, concentrische spleten, terwijl de sterkte van de solfatarenwerking en de gaswerking in den jongen
krater bleken zwak te zijn. Een hevige gaswerking werd echter waargenomen in het Zuiden
van het Westelijke deel van den lava-dom van
1934 en aan den Zuidelijken wand van den krater van 1930, waar de veronderstelde temperatuur 800 graden bedraagt.
Voorts kon worden geconstateerd, dat om de
halve minuut afstortingen In den nieuwen krater voorkomen, zoodat verondersteld wordt, dst
de lavastroom thans zal losbreken. Later werd
verhevigde gaswerking geconstateerd, vooral
aan de Noordelijke zijde van den krater.
den waarnemlngspost
Het personeel van
Babadan heeft opdracht om een nieuw onderzoek in te stellen.
Dr. Stehn is Zondagnacht per trein naai
Bandoeng teruggekeerd.
INDISCHE STEUN VOOR HET FINSCHE
ROODE KRLIS.
Dank zij de Inzameling van de „Dcli Courant" en de inteekenlrjsten van het Centrale
Bataviasche Comité voor steun aan het Finsche Roode Kruis, is thans ter Sumatra's Oostkust ruim vierduizend gulden voor dit doel bijeengebracht. Nog steeds komen bijdragen binnen.

