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BUITENLANDSCH

SUMMA, HET VERDUN VAN DEN
STRIJD OP FINSCH GEBIED

OVERZICHT

De vrede, die ééns komen zal.

—

Duitsche

vredesvoorvt aarden geven
Liddell Hart's
niet veel hoop.
aspect.
weinig
opwekkend
„Als
Eischen der Geallieerden.
de oorlog voorbij zal zyn", maar
hóe, en wanneer?
—

—
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Een verschil van meening over Polen

Onze zienswijze,

als zou Roosevelt met de
zending van Sumner Welles naar Europa
geen onmiddüllijken vrede beoogen, omdat
hij wel begrgpt, dat zulks onmogelijk is,
doch wél de wereld willen voorbereiden op
den vrede, die ééns komen zal, wordt van

FRANSCHE KAMER WIL OP HAAR
REGEERING VERTROUWEN

Zwaardere belasting
voor Benzine, Koffie
en Suiker

verschillende kanten bevestigd door feiten.
Indien er al öf bij de Geallieerden, öf bij
Duitschland, eenige vredesgezindheid bestond, zouden zij de gelegenheid der aankondiging van Sumner Welles' reis naar
Europa ongetwijfeld hebben aangegrepen
om daar van te doen blijken.
Van vredesgezindheid is nergens echter
eenige sprake. Integendeel. Beide oorlogvoerende partijen vreezen voor oorlogs"de te worden versleten en zij hebben
zich daarom gehaast óf direct, öf indirect,
haar oorlogsdoeleinden nogmaals zoo
'cherp mogelijk te formuleeren en te laten
weten, dat zij den strijd zullen voortzetten,
j-°t de overwinning zal zijn behaald. Blijkbaar wil men voorkomen, dat Sumner Welles zekere Amerikaansche illusies mee zal
brengen naar Europa.
De Duitsche Rijksminister van Binnenlandsche Zaken, dr. Frick, heeft in een
redevoering tot zijn ambtenaren o.m. ge-

Minister De Geer heeft een wetsontwerp ingediend tot heffing van een
aantal belastingen ter dekking van een
uitgaafpost over 1940 van ƒ 18.1 millioen van het Leeningfonds-1940.
Voorgesteld wordt:
1. De

nes geworpen.

opcenten

op de succesiebelastingen worden met 15 verhoogd.

2. De

benzinebelasting wordt vermeerderd met een bedrag, neerkomend op een verhooging van
den benzineprys m:t 1.5 cent per
liter. De pompprijs stijgt daardoor
tot 18.. cent.
3. Een heffing op koffie, welke ƒ2O
per 100 K.G. bedraagt, hetgeen
neerkomt op ƒ 24 per 100 K.G. van

zegd:

>.Een halfslachtig compromis kan de
Plaats van een duurzamen vrede niet innemen. De oorlog moet eindigen met een

Duitsche

overwinning, d.w.z. met een duurwaarin elk
y°lk zijn recht en de sfeer van invloed
(..Lebensraum") krijgt, waarop het aanspraak kan
maken."
. °e „Berliner Börsenzeitung" heeft voorts
Ul t de
doeken gedaan op welke voorwaaren Engeland vrede zou kunnen verkrijgen;
WI J
noemen afstand doen van tal van mari«eme steunpunten,
zooals Gibraltar, Malta,
den, het afstaan van belangrijke koloniale

zamen en rechtvaardigen vrede,

hier te lande gebrande koffie.
Voor ingevoerde gebrande koffie
bedraagt de heffing ƒ26 pet

100 K.G. De nieuwe belasting be-

gebieden, het prijsgeven van de aanspraken
op het
recht van bezit van de grootste oor-

teekent een druk van 12—13 cent
per pond koffie, ongeacht van
welke soort of kwaliteit.
4. Heffing van 10 extra opcenten op
de suikeraccijns.

logsvloot.
Deze vredesvoorwaarden zijn natuurlijk
voor inwilliging volstrekt onvatbaar.
Van

Puitschland

heeft men alzoo niets te hopen
inzake een tusschentijdsche liquidatie van
net conflict. Men is nu eenmaal begonnen,
zoo meent Berlijn, en dus moet men nu

De heffingen op koffie en benzine
zijn reeds Zondag 11 Febr. van kracht

maar hard tegen hard doorgaan tot een beslissing geforceerd is.
Het is duidelijk, dat men zich te Berlijn
sterk en veilig voelt. Liddell Hart de
bekende Britsche militaire deskundige met
den kapiteinsrang, heeft
in de Britsene
pers nog eens

geworden.

De nieuwe belastingen zullen ten
minste 15 jaar lang en waarschijnlijk
nog langer geheven moeten worden.

uitvoerig uiteengezet,

waarom Berlijn zich zoo gerust zou
tookunnen
nen. Nog steeds, zoo voert hij aan, is voor
een militaire beslissing een overmacht nooV n d e tegen
één ' Het is onbestaanb__.r
baar, dat. of de Geallieerden,
öf Duitschland,
een overm acht kunnen verwerven,
D_, m
6t de besli ssing
komen van de blokkad. n
' aldus Liddell Hart,"kan
nietafH endedeze
z yn- De staatkundige verhoudino-e.
voor._; r. anders dan van 1914 tot 1918;
D
n d . zij het ook niet materieel H fUltschla
och
wél
organisatorisch veel be_:
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TROONSBESTIJGING VAN DALAI LAMA.
De troonsbestijging van den
lai Lama zal op 22 Februari in

_

den, naar
wordt.
Generaal Woetsjoenghsin, voorzitter
van de Chineesche regeeringscommissie voor
Mongoolsche en Thibetaansche zaken, zal de
Chineesche regeering by de plechtigheid ver-

voorbereid.
1
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Lhasa geschiete Sjanghai vernomen vernomen

het

s P° ok °P van een „Chineedat wi l zeggen van een einde- tegenwoordigen.
oorlog, die voortdnren.)
aan de welvaart en aan de
gezondheid dei
menschheid.
Tot zoover de Fransche
vredesvoorwaardcn aan Duitschland.
Zij komen neer op
•* de GeaUieerden
is geen spoor van herstel van den status quo ante
erat en
eZUldheid
te
bespeuren.
Noch te voorts op een wederinstelling van
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Duitschland.

Hopen de Geallieerden op de mogelijkheid
van een militaire beslissing?
Waarschijnlijk niet. Zij hebben
echter
vooralsnog vertrouwen in de blokkade
En mocht deze falen, dan treedt Liddell
«art's tegen Duitschland geadviseerde actie automatisch in werking:
Duitschland's
soleenng van de rest der wereld,
Duitschd morBCle
ie zing" en volstrekt
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I

S eenzaamheid.
"^T Deze „bevriezing"
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één machtige natie is.
De gouverneur-generaal van het onder Duitsche bezetting
staande Poolsche gebied, dr. Frank, heeft Zaterdag te Berlijn
een voordracht voor journalisten gehouden over Polen, dat
Duitschland uit zijn achterlijkheid zal opheffen.
De Fransche Kamer heeft na beëindiging van de geheime
zitting, eenstemmig een motie van vertrouwen in de regeering
aangenomen, om den oorlog tot een overwinning voort te zetten.
Aan liet Westelijk Front hebben de Franschen luidsprekers
aan het werk gezet, welk muzikaal strijdmiddel de Duitsche

legerleiding door artillerie- en geweer-vuur tracht te overstemmen.
Japan heeft gisteren de stichting van het Keizerrijk, dat thans
2600 jaren bestaat .feestelijk herdacht.
De gouverneur-generaal van Canada, Lord Twccdsmuir, is
vannacht, 64 jaar oud, te Montreal overleden.
De 1.R.A.-leden zijn opnieuw in actie gekomen, de onrusi
in lerland duurt voort.
De Britsche admiraliteit deelt mede, dat twee treilers, de „Robert Boyyen" en de „Fort Royal" Vrijdag door aanvallen van
vijandelijke vliegtuigen in de Noordzee tot zinken zijn gebracht.
Vier officieren en achttien man zijn om het leven gekomen.
NeDe Japansche regeering heeft het arbitrageverdrag met
derland dat op 12 Augustus afliep, opgezegd. Het is bereid
over een nieuw verdrag te onderhandelen.

en

hul-

Huil heeft in een nadere verklaring uitdat het nieuwe Europa zal moe-

aan W.-front

FRANSCHE LUIDSPREKERS AAN HET
WERK.
Het Fransch legerbericht van Zaterdagavond luidt:
„Over het algemeen een kalme dag. Er
werden
schoten gewisseld tusschen de
kazematten aan de oevers van den Rijn".
Het Zondagavond uitgegeven legerbericht luidt: „Plaatselijke activiteit van
patrouilles en artillerie".

De plotselinge inval van de vorst heeft niet
nagelaten, belemmerend te werken op de operaties aan het front, zoo meldt Havas.
vinden in de
zoo rustige sectoren reeds een
gewoonlijk
week lang heftige wederzijdsche schietparty'en
plaats, waarvan de oorzaak ligt in een nieuhet gebruik
wen vorm van zenuwenoorlog:
van
door de Franschen
luidsprekers, die ln
het Duitsch berichten uitzenden voor de Duitsche soldaten, die in de verdedigingswerken
op den anderen rivieroever, op nog geen honderd meter van de Fransche stellingen ligAan het front langs den

Rtfn

«

dit

"
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den toestand in Polen heeft besproken, die op een terreur zou
lijken, terwijl hij voorts het Russisch--Duitsch verbond als „onbehaaglijk" kenschetste, waartegenover Engeland—Frankrijk,

nage-

ten worden gekenmerkt
door stopzetting en
neperking der bewapening en aanvaarding
door alle landen van
een gezonde vrijhandelspolitiek. „Deze doeleinden moet de wereld nastreven", aldus Huil, „wil er in het
tijdvak na den oorlog een gezond economisch leven zijn en geen autarkie en totalitaire stelsels". Hier blykt uit, dat Huil
nauwelijks rekening wenscht te houden met
een Duitsche overwinning, want autarkie
en totalitair stelsel zijn synoniem.
Washington weet even zoo goed als Berlijn, Londen en Parijs dat weten, dat een
spoedig einde van den oorlog onbestaanbaar is. Anderzijds weet men evenmin, hoe
men den oorlog moet beëindigen, noch hoe
men hem zal beëindigen.
Daarom breekt men zich thans het hoofd
over wat men zal doen, als men de overwinning eenmaal zal hebben bevochten.
Ook de Amerikanen bepalen hun actie tot
dit vraagstuk, dat voorloopig nog zoo Platonisch is.
De wereld is als een doodzieke, die, bewust niet willende denken aan den diepen
ernst van zijn vreeselijke kwaal, zich ligt 'te
verkneuteren in wat hy wel allemaal zal
doen, wanneer hij maar eenmaal weer het
bed zal mogen verlaten
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De Engelsche minister van Luchtvaart, Kingsley Wood heeft
Zaterdag te Birmingham een redevoering gehouden, waarin hij
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De Rooden hebben in deze sector goed uitgeruste beroepssoldaten ter beschikking. Alle rust die de Finnen krijgen is een
paar uur voor middernacht, wanneer de aanvalsgolven een
oogenblik stoppen.
Niettemin worden zij alle weerstaan. De Russen zouden
reeds niet minder dan 9000 man en meer dan 100 tanks verloren

gen,

i

°

De moed en volharding, die de Finnen in den strijd om Summa aan den dag leggen, aldus Reuter, is van dien aard, dat deze
strijd in de geschiedenis geboekstaafd zal blijven als het Finsche
Verdun. Het Front is ongeveer twaalf K.M. breed en in deze
nauwe ruimte hebben de Russen duizenden mannen en machi-

HET BELANGRIJKSTE
NIEUWS

Koude teistert Europa.
de
In de buitenwyken van Stockholm is
thermometer in den nacht van Zaterdag op
Zondag tot 34 graden onder nul gedaald. Sedert 168 jaar heeft de Zweedsche hoofdstad
zulk een kouden Februaridag niet meer ge-

Stadsnieuws:

Dr. W. R. M. Noordhoff, predikant der
Remonstr. Geref. Gemeente alhier, heeft het
beroep naar Haarlem aangenomen.

kend.

Tot de bedry'ven in Denemarken, die door de
van de
brandstoffenschaarschte tengevolge
het
getroffen
koude
zwaarst
strenge
zijn,
tuinderijen.
behooren
de
Taltryke kassen
moesten door gebrek aan steenkool gesloten
worden. Verder zyn door de vervroegde sluiting van de café's en vermaakgelegenheden

(Eerste blad.)

De Rijn sedert Zaterdagmiddag tusschen
Huissen en het Rijnpaviljoen qsvrij. Verder
stroomafwaarts zit de rivier nog tot He(Eerste en tweede blad.)
teren.
alleen ln Kopenhagen ongeveer 2000 bedienden
Opening van de Arti en Amicitiae-tenwerkloos geworden.
toonstelling
in het gemeente-mueeum.
In Aalborg zijn 6000 schoolkinderen voor
(Tweede blad.)
ge,steenkool-vacantie"
met
onbepaalden tijd
stuurd.

Binnenland:

koudegolf,
die met hevige
gaat, heeft ln Hongamenrije zes slachtoffers geëischt. Eenige
schen zyn op landwegen door sneeuwjacht
overvallen en doodgevroren.

De

nieuwe

sneeuwstormen gepaard

Indië's economische toestand blijkt beter
te zijn dan in 1914.
(Tweede blad.)
Buitenland:

Op een groot aantal lynen moest het treinFinnen blijven standhouden in Summaverkeer wederom gestaakt worden. De snelsector.
(Eerste bladé)
bleef
bij Szekefehervar in de
trein van Triest
sneeuw
Zeven
konden
steken.
locomotieven
Kingsley Wood over het „onbehaaglijk"
hem niet bevryden. De passagiers kwamen in verbond, Berlqn
Moskou. (Eerste blad.)
een anderen trein met elf uur vertraging te
Volgens dr. Frank, zal Duitschland Polen
Boedapest aan. Het treinverkeer met Kosice
uit zijn achterlijkheid opheffen.
is geheel verbroken. Te Szegedin z\jn drie da(Eerste blad.)
inder
den
bezweken.
ken
sneeuwlast
Een meisje kwam daarby om het leven.
Laatste nieuws:
In het overstroomingsgebied van de Morawa is het gevaar verminderd. Uit het dal van
Japan zegt het arbitrage-verdrag met
de Timok in Oost-Servië en uit streken in
Nederland
op.
(Eerste blad.)
Midden-Kroatië komen berichten over nieuwe overstroomingen, waarbij menschenlevens
Bankdirecteur te Utrecht in arrest.
(Eerste blad.)
verloren zouden zyn gegaan
—

.

„EEN ONBEHAAGLIJK
BONDGENOOTSCHAP”
Kingsley Wood

over

verhouding
De tegenstelling tusschen Frankrijk en
Groot-Brittannië eenerzy'ds, die zich vereenigd hebben tot één machtige natie ter
verdediging van de vrijheid, en „het onbehaaglijke bondsgenootschap'' van Rusland
en Duitschland anderzijds, was het voornaamste onderwerp van een redevoering,
welke Kingsley Wood, de Britsche minister van Luchtvaart, Zaterdagmiddag
heeft uitgesproken te Bristol als deel van
de wekelijksche reeks van ministerieele
verklaringen.
De minister zeide 0.a.:
„Wij betreuren het oprecht, dat de uitoefening van onze macht ter zee en het gebruik
van het economische wapen moeilykheden en
soms zelfs zware ongemakken oplevert voor
de neutrale landen. Echtei zouden wij den neutralen in overweging willen geven te bedenken
wat het zou beteekenen indien geheel Europa
zou te lyden hebben onder de ontzaglijke verschrikkingen, zooals thans zijn opgelegd aan
het ongelukkige Poolsche volk. De toestanden
ln het door de Duitschers bezette deel van
Polen zijn gewoonweg afschuwelijk.
Zij zijn
erger
Polen,
dan
het
van
dat
onder
in
veel
deel
Russische bezetting staat.

Frankrijk en Engeland nog nooit zoo
en
vertrouwd
geweest als op het oogenhecht
blik."
tusschen

„Het plan voor de opleiding van vliegers in
ryk is een der voornaamste onderdeelen van de oorlogvoering. De oorlog in de
lucht heeft tot dusver niet alleen den ontembaren moed van de Britsche piloten aangetechnische superioriteit
toond, maar ook de
van velen onzer vliegtuigen.
Op groote schaal zyn vliegtuigen voor ons
in aanbouw bij Canadeesche fabrieken. Zoo
juist zijn nieuwe bestellingen gedaan tot een
In
bedrag van zes millioen pond sterling.
Groot Brlttannië is de vliegtuigproductie in
het afgeloopen jaar verdubbeld en vertoonen
de nieuwe types groote voordetelen, wat hun
gevechtskwaliteiten betreft boven die van het
vorige jaar. Maar wy zullen in de volgende
twaalf maanden groote aantallen vliegtuigen
noodig hebben en wy hebben onze productie
gebaseerd op sterk verhoogde schaal."
het Britsche

15.000 Polen doodgeschoten?

Na hun pogingen om de bevolking te terrorlseeren door op goed geluk uitgekozen lieden
neer te schieten gefaald' hebben, hebben de
Duitschers besloten de natuurlyke leiders van
de nationale beweging te declmeeren. De Poolsche regeering raamt het aantal reeds dood
geschoten personen op 15.000.
Er hebben zich gevallen voorgedaan van
conTen einde hun manschappen te beletten, zware folteringen en de toestanden in de
luisteren,
centratiekampen zyn ontzettend.
naar de Fransche luidsprekers te
laten de Duitsche officieren onmiddellijk met
automatische wapens en zelfi kanonnen het BONDGENOOTSCHAP MET DE ROODEN
vuur openen, niet zoozeer in de hoop, den
MOET DE NAZI’S TELEURGESTELD
zorgvuldig beschermden en gecamoufleerden
HEBBEN.
luidspreker te vernielen, doch ten eindt het
geluid ervan te overstemmen.
De godsdienst wordt stelselmatig vervolgd:
Het
opperbevel der Duitsche weermacht geen wonder dat men zich in Duitschland ondeelde Zaterdag mede:
behaaglijk gevoelt. De steeds slechter worden„Aan het Westelyk front geen bijzondere de financieele en economische positie moet
gebeurtenissen.
wel tot ernstige bezorgdheid onder vele Duitenkele Britsche
trachtten
Gistermiddag
schers leiden, doch nog dringender is de bein de Duitsche bocht binnen te zorgdheid, welke er heerscht ten aanzien van
vliegtuigen
dringen. Zy werden, zonder succes gehad te de Sovjets. Zelfs niet Von Ribbentrop zou durhebben door onze afweermiddelen verdreven". ven beweren, dat Duitschland groote politieke
Het Duitsche oppebevel maakte Zondag be- of materieele voordcelen uit dit onbehaaglijke
kend:
bondgenootschap heeft getrokken.
„Aan het Westelijk front is de dag kalm
Rusland heeft een derde deel van Polen opverloopen."
geslokt, het heeft de heerschappy' gevestigd
In het frontverslag van het D.N.B, wordt over de Baltische landen, welke tot dusver door
gezegd: „Hernieuwde vyandelijke, met muziek Duitschland beschouwd worden als een essengepaard gaande activiteit van de luidsprekers tieel onderdeel van zyn „levensruimte" terwijl,
in Frankrijk werd vanwege den plompen, be- wat de materieele zijde van de zaak betreft,
leedigenden inhoud door mitrailleur-vuur oner in Duitschland niets dan teleurstelling is
derbroken. Het vuur werd door de Franschen overgebleven.
beantwoord. Er ontwikkelde zich een duel, in
De Russische verkeersmoeilijkheden en de
den loop waavan de luidsprekers verstomden. angstige bezorgdheid ten aanzien van den oorlog in Finland, moeten wel sterk afbreuk gedaan hebben aan de verwachting, dat DuitschVerscheidene communisten zijn in België land Russische petroleum en Russische grondverkrygen.
gearresteerd voor onwettige actie, vooral we- stoffen zou kunnen
Aan den anderen kant is de samenwerking
gens persdelicten.
—

de Duitsch-Russische

Ned. schip „Burgerdijk”

getorpedeerd
DE BEMANNING IS GERED.
De directie van de Holland Amerika
L\jn te Rotterdam deelt mede, dat zn
van den kapitein van het stoomschip
„Burgerdijk" bericht heeft ontvangen, dat zijn schip Zaterdagmiddag te
18.35 uur 15 mijlen ten Zuiden van
Bishop Rock (een rotseiland van de
Scilly-eilanden naby de Zuidwest kust
van Engeland) door een Duitschen
onderzeeër is aangehouden en daarna
is

getorpedeerd.
De directie van de Holland Amerika

Lijn heeft hiervan mededeeling gedaan
aan het ministerie van Buitenlandsche
Zaken te 's Gravenhage. De reden van
het torpedeeren van de „Burgerdijk"
is niet bekend.
De bemanning en de passagiers van
het schip zyn allen gered door het Nederlandsche schip „Edam" van de
Holland-Amerika Lijn.
De „Burgerdijk" vertrok 30 Jan. j.l.
van New Vork naar Rotterdam.
Het schip mat 6835 bruto reg. ton;
liet werd in 1921 bij C. van der Giessen en Zonen te Krimpen aan den
IJssel gebouwd.
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„POLEN, EEN VERWAARLOOSD
ACHTERLIJK LAND”

D.N.B, uit Berlijn.

„Het gebied van het gouvernement generaal", aldus dr. Frank, „maakt deelt uit van
de Duitsche souverelniteit, maar vormt geen
bestanddeel van het Duitsche Rijk. Het totale
gebied omvat op het oogenblik iets meer dan
110.000 vierkante kilometer met ongeveer
14 Va millioen inwoners. Hiervan zijn ongeveer
12 millioen Polen, voorts ongeveer 2 millioen
Joden en ongeveer 500.000 Oekraïners, alsmede 60 tot 70 duizend Volks-Duitschers.
De moeilijkheden, welke in dit gebied heerschen, zyn een gevolg van den oorlog, daar
komen nog by speciale gevolgen van de vroegere Poolsche bestuursmethoden.
POLEN EEN ACHTERLIJK LAND.
Polen had een groot geluk, dat de oorlog
slechts van betrekkelijk korten duur was.
Desondanks waren de toestanden, die wh' hier
hebben aangetroffen, buitengewoon deerniswekkend. Wat ons hier byzonder heeft getroffen, was de achterlijkheid op elk gebied in
zaken, welke in andere landen van zelf

spreken.
Dat steden met ruim een half millioen inwoners geen rioleering bezitten, in den modernen zin van het woord, is, geloof ik, een
toestand, welke alleen Polen kende. De Poolsche boer was verwaarloosd en verarmd, de
Poolsche arbeider zonder socialen voorzorg en
zonder ziekenzorg, de ambtenaren zonder garantie voor hun betrekking en de autoriteiten
zonder helderen zin voor organisatie. Wat de
woningtoestanden betreft, gemiddeld huisden
acht personen in een kamer en was een bed
voor drie menschen beschikbaar.
Het gebruik van vleesch, vet en boter was
beperkt. De gemiddelde bewoner van
de
Poolsche groote steden had ln vredestijd een
weekloon van 26 zloty (dertien Ry'ksmark).
Er kan dus geen sprake van zijn, dat het
Duitsche beheer in Polen de levenspositie
slechter heeft gemaakt. Het generaal-gouvernment heeft van den Führer opdracht gekregen aan het Poolsche volk, voor zoover mogely'k, leven, vrijheid, arbeid en andere bestaansmogelijkheden te garandeeren. Van den
eersten dag af heeft het generaal-gouvernement deze opdracht vervuld. Thans werken
weer ruim 380 groote bedrijven met ongeveer
800.000 arbeiders. De productie aan ijzererts

90.000 ton, ln 1940 zal zij
bedragen. In 1941 zal deze
onze
volgens
productie
ramingen een half millioen ton bereiken."

bedroeg in 1938
ruim 300.000 ton

Dr. Frank zette vervolgens uiteen, hoe er
naar gestreefd zal worden ook op elk ander
gebied de productie te verhoogen.
„De Poolsche arbeidende bevolking zal de
byzondere bescherming van het generaal-gouvernement genieten. In elke fabriek zyn bedryfsziekenfondsen opgericht, alsmede cen-

trales, die levensmiddelen beschikbaar stellen.

Wf;
WE
P>,V

(Ingezonden

maatregelen, welke wij nemen, geschieden krachtens de verordeningen. Er wordt
geen vonnis geveld zonder uitspraak van het
gerecht. Wanneer men beweert, dat ik 13.000
studenten heb laten ombrengen en dat ik
duizenden menschen de bosschen heb ingedreven en daar heb laten verhongeren, dan zeg
Ik daartegenover, dat dit alles niet waar is.
Ik draag de verantwoording, die de Führer
mij gegeven heeft.
Alle

lectueelen zou hebben ondernomen. In
heel Polen bevindt zich niet een enkel
concentratiekamp. In heel Polen werken
de advocaten, leeraren, priesters, artsen,
ingenieurs en de in onzen dienst staande
beambten volkomen onafhankelijk.

.

Verder verwijt men mij, dat ik de Poolsche
kunstschatten vervreemd heb. Daar kan geen
sprake van zyn. Alle kunstschatten zyn
krachtens mijn verordening in veiligheid gebracht. En wat de gezondheid van de Poolsche bevolking betreft, deze was nooit zoo
goed als op het oogenblik. .N.rgens wordt
honger geleden. De armste bevolking in de
groote steden Is wekenlang door de Duitsche
autoriteiten verzorgd. Het generaal-gouvernement is door den Führer aangewezen het
land der Polen te zyn.
Wy willen", zoo betoogde dr. Frank tenslotte, „in het Oostelijke geDied, waar zoo
lang strijd en twist gewoed heeft, een vreedzame gemeenschap vestigen van Duitsche
leiding en van Poolsch leven en ik zou dankbaar zyn, wanneer de pers ons hierby hielp."

—

Canada overleden.

Buitenland.
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I. R.A.-aanhangers weer in
actie.

Dan wordt beweerd, dat ik een groote
verdelgingsactie tegen de Poolsche intel-

TELEFOON 22341 (3 LIJNEN)
TELEX 20801

LEENINGEN.

mededeeling.

Het Finsche legerbericht.

Thans de positie van de kerk. Men beweert,
dat ik de kerken heb laten sluiten en dat ik
aan de uitoefening van den godsdienst ernstige moeilykheden in den weg zou hebben
gelegd. Ik zou honderden priesters hebben
laten opsluiten, neerschieten en folteren. In
het generaal-gouvernement Is niet de geringste afbreuk geschied aan de ambtsuitoefening
van de priesters en ln alle kerken worden de
godsdienstplechtigheden gehouden zonder eenige inmenging van de overheid.

ARNHEM, KONINGSTRAAT 40

BTAATS-

De moed en volharding, die de Finnen
in den str\jd om Summa aan den dag
leggen, is van dien aard, aldus Reuter,
dat deze strijd, naar men hier meent, in
de geschiedenis geboekstaafd zal blijven
als het Finsche Verdun. Het front van
Summa Is ongeveer 12 K.M. breed en in
nauwe ruimte hebben de Russen
deze
duizenden mannen en machines geworpen. Wanneer hun mannen weggemaaid
zijn en de overlevenden vermoeid raken,
brengen de Russen nieuwe troepen in het
veld om hen te vervangen.

M

Twee Britsche treiters tot
zinken gebracht

Van terreur geen sprake.

Van Ranzow’s Bank N.V.

OBLIGATU-N.

J»
*1

De Russen in dezen sector zrjn goed uitgeruste beroepssoldaten. Alle rust, die de
Finnen kry'gen, is een paar uur voor middervoor de Russen by het aanbreken
nacht
van den dag hun aanvallen hervatten.
Dezelfde Finnen weerstaan iederen nieuwen
aanvalsgolf der Russen. Sedert het offensief
4 OFFICIEREN EN 18 MAN OMGEKOMEN. op de landengte begon, hebben de Russen naar
schatting niet minder dan 9000 man en meer
Britsche admiraliteit deelt mede, dat
dan 100 tanks verloren. De Finsche verliezen
twee treilers, de „Robert Bowen" en de „Fort moeten thans ook verscheidene duizenden bodragen.
Royal", Zaterdag door aanvallen van vijandelijke vliegtuigen in de Noordzee tot zinken
zyn gebracht. Vier officieren en achttien manschappen zyn om het leven gekomen.
Het Finsche legerbericht van Zondag luidt:
Andere schepen, die zich in de buurt beOp de landengte van Karelië heeft de vijand
vonden, hebben den aanval der Duitsche vlieg- in den loop van den dag zyn aanvallen voorttuigen beantwoord en zyn er ln geslaagd de gezet. De felste aanvallen vonden plaats ten
bommen te ontwijken door zig-zag te varen. Westen en ten Oosten van Summa en aan de
De aanval heeft ongeveer tien minuten ge- rivier de Taipale. Alle Russische aanvallen
duurd, teen de komst van Engel3che jacht- werden afgeslagen. Het schieten der artillerie
de vyandely'ke vliegtuigen heeft wa_> hevig. Vyf vijandelijke tanks werden
vligtuigen
gedwongen een goed heenkomen te zoeken in vernield.
de wolken.
Ten Noord-Oosten van het Ladoga-meer
werd op den archipel van Pitkaranta een uit
70 paarden bestaande vflandelijke
colonne
vernietigd. Te land was de vyandely'ke artillerie zeer actief, doch de Russische infanterie
heeft geen enkele aanval ondernomen. Te
Alttojoki hebben de Finsche troepen een klein
OVERVAL OP EEN KAMP.
aanvallend detachement tot de uitgangsstelEen groep mannen van het lersche republilingen teruggedreven.
keische leger, die gebruik maakten van een
In den loop van den dag van gisteren hebauto, heeft een overval gepleegd op een kamp ben de Finsche luchtstrijdkrachten verkenin Ballykinlar in lerland, gistermorgen vroeg
nings- en verdedigingsvluchten ondernomen
De mannen maakten zich meester van een
en vyandely'ke concentraties gebombardeerd.
aantal geweren.
De activiteit der vijandelijke luchtmacht bleef
Niet-officieel wordt medegedeeld, dat dertig
beperkt tot enkele operaties boven de frontgeweren zijn gestolen. Militairen en politie
linie. Wlborg werd gebombardeerd, waarbij
stellen een onderzoek in. Uit Dundrum, nabij
verscheidene burgers om het leven kwamen.
het kamp, wordt gemeld, dat de schildwacht
Volgens gecontroleerde inlichtingen heeft
werd overmeesteerd
de
vjjand gisteren twee vliegtuigen verloren.
Duizenden personen zh'n gisteravond in BelMaarschalk Mannerheim zou Zaterdag het
fast uiteengedreven door de politie, die met
front aan het Ladoga-meer verlaten hebben
den gummistok charges uitvoerde tegen de
om de krijgsverrichtingen op de Karelische
deelnemers aan een meeting, welke
landengte te inspecteeren.
niseerd was door personen, die sympathiseerden met het lersche republikeinsche leger,
DE VERLIEZEN DER SOVJETS.
naar aanleiding van de terechtstelling van
Barnes en Richards in Birmingham.
Ty'dens de eerste tien weken van den oorlog
Dertien personen werden in arrest gesteld.
ln Finland hebben, naar Havas meldt, de
volgens gecontroleerde cyfers
Sovjets
327 vliegtuigen verloren, alsmede 594 strydwagenswagens, 206 in goeden staat verkeerende kanonnen, 552 automobielen, 1560 paarden, 20 tractors, 63 veldkeukens en 28 geblinLord Tweedsmuir, de gouverneur-gene- deerde auto's.
van Canada, die onder den naam
raal
Drie schepen en een duikboot zyn door de
John Buchan als schryven bekendheid
Finnen tot zinken gebracht en andere schepen
had verworven, is overleden in het neurozyn beschadigd.
logische instituut te Montreal, gisterBehalve de gecontroleerde verliezen 111 de
avond om 19 uur 13 plaatselijken tyd.
lucht hebben de Sovjets waarschynlijk nog
Hij is 64 jaar oud geworden. Tot het einde verscheidene tientallen andere vliegtuigen
verloren.
kwam was hy buiten bewustzijn. In de afgeloopen vyf dagen was hy ernstig ziek tengevolge van een hersenschudding, die ontstaan
was doordat hy in het regeeringshuis te Ottawa op een gegeven oogenblik het bewustzyn
Het legerbericht van het militaire district
verloor, viel en daarbij een hoofdwonde beluidt:
Leningrad
kwam. Door middel van bloedtransfusies heeft
„Op 11 Februari bedrijvigheid van verkenmen nog getracht zyn leven te behouden.
Toen het overlyden van den gouverneur-ge- ners en in eenige sectoren atillerievuur. Nog
neraal van Canada, lord Tweedsmuir, bekend steeds botsingen tusschen kleine infanterieten Noorden van het Ladogageworden was, zweeg de radio-omroep gedu- afdeelingen
meer.
de
Karelische
Op
landengte uitwis.-;c)ing
rende twee minuten.
Zoo lang geen nieuwe gouverneur benoemd van artillerievuur en een treffen tusschen
is,
zal
het ambt van Tweedsmuir worden infanterle-afdeelingen, met het resultaat, dat
waargenomen door sir Lywan D.uff, „Chief de vyand werd teruggedreven en 16 verdediwaaronder acht geschutkazegingswerken,
Justice" van Canada.
De uitvaart zal Woensdag te Ottawa
ge- matten, door onze troepen genomen werlen.
schieden. Niet-officieel verneemt men, dat het De Sovjet-Russische luchtmacht heeft ver.tenstoffeiyk overschot gecremeerd zal worden; nlngs- en bombardementsvluchten onderde asch zal naar Engeland worden gezonden. nomen".

Albany (V. S.) is Zaterdag door een orkaan
geteisterd, waardoor, volgens officieele mededeeling, vyftien personen om het leven zijn
gekomen, n.l. 14 negers en een blanke vrouw.
Eenige honderden personen werden gewond.
Twee compagnieën
der Nationale Garde patrouilleeren door de stad.
Na den orkaan begon het hevig te regenen,
waardoor uitbreiding van de branden, welke
waren uitgebroken, werd voorkomen.
De materieele schade wordt op ongeveer vijf
millioen dollar geraamd.
Men vreesde achteraf, dat de ramp 50 dooden en 500 gewonden heeft geëischt.
Vooral de negerw\jk werd getroffen. De daken werden als het ware van de huizen ge. Ten
siotte besprak de gouverneur het licht en tientallen huizen zyn volkomen verJodenvraagstuk.
woest. Kerkgebouwen werden als ziekenhui„Polen", zoo zeide hij, „was een land, dat zen Ingericht. Van alle kanten komt hulp.

koers

Sovjet-dictatuur

-jH
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nemen. Zorg ASPIRIN
da hand la hebben.
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In het bestuursapparaat bedient het gouvernement zich zooveel mogely'k van de medewerking van Poolsche ambtenaren. Alleen de
opperste controle-instanties moeten uiteraard
in Duitsche hand blyven. Alle groote gemeenten hebben hun Poolschen burgemeester behouden, die weer rechtstreeks onder een Pool,
den zoogenaamden Woid, staat. De samenwerking tusschen de Polen en d- Duitsche
overheid is uitstekend. Niet alleen by de
spoorwegen en de posteryen, maar ook btj de
politie gebruiken wij Polen.

Vor.

Er hcencht weer griep! Dut
waobiaamheid it sebodan! Bij da aarlta griapvarl-hijniclen direct ASPIRIN
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FINANCIEN
Dagelijksche indexcijfers.
Aandeelenkoersen van Zaterdag-: 73.5

(Vrij-

dag: 73.4).

Goederen groothandelsprijzen
93.8 (Donderdag: 93.3).

Roosevelt veroordeelt de

wel het ry'kst was aan Joden van alle landen
in Europa. De handel in Polen lag voor 47
pet. In handen van Joden, 80 pet. van alle
industrie-ondernemingen behoorden aan Joden,
de banken bevinden zich voor 90 pet. in Joodsche hand. Onder de advocaten waren 93 pet.
Joden, van de tandartsen 65 pet. en van de
doktoren 40 pet. Twee derde deel van alle
Poolsche boeren, kleine handwerkslieden en
beambten, stonden uitsluitend by" Joden ln de
schuld.
„Ik verklaar hier", zeide dr. Frank, „de
vroegere Poolsche regeeringen als schuldig
aan de ellende, waarin het Poolsche volk geraakt Is. Deze ellende is zoo uitgestrekt, dat
zy' een internationale misdaad beteekent. Het
spreekt van zelf, dat het niet de bedoeling
van het Duitsche generaal-gouvernement kan
zyn in Polen vry'heden op te bouwen, die ook
aan andere in oorlog zynde volkeren als de
Franschen, de Engelschen of de Duitschers
op het oogenblik niet mogelyk zyn.

„Uitstekende samenwerking
tusschen Polen en Duitschers”.

EERSTE BLAD

FEBRUARI 1940

VOORTDURENDE FELLE STRIJD
IN DEN SECTOR VAN SUMMA

Wat het Duitsche bewind, volgens
Gouverneur Frank, moet regelen
Onder groote belangstelling heeft dr.
Frank, de gouverneur-generaal in het
thans onder Duitsche bezetting staande
Poolsche gebied, Zaterdag voor journalisten een voordracht gehouden, waarin hij
een uiteenzetting gaf van de toestanden
in het vroegere Polen, aldus meldde het

12

Vrijdag:

van

STILLHALTE VOOR ALLE
NEUTRALE STATEN VERLENGD.

DUITSCHE

De te Brussel en daarna te Den Haag gevoerde besprekingen in zake het weer doen funcrede op tionneeren van de Stillhalte tusschen Duitschland en alle neutrale landen hebben tot positieve

Roosevelt over Moskou.

In een Zaterdagmiddag gehouden
de trappen van het Witte Huis heeft president Roosevelt verklaard, aldus Reuter, dat
de Sovjet-Unie een even absolute dictatuur
vormt als elke andere dictatuur in de wereld.
Roosevelt sprak tot de leden van het AmeriDe sympathie van
kaansche Jeugdcongres.
Amerika, aldus de president, Is voor 98 %
met de Finnen. Jaren geleden hoopte ik, dat
zou te boven
Rusland zijn moeilykheden
een
komen en dat zijn regeering tenslotte
vredelievend en populair bewind zou worden,
dat niet zou raken aan de onschendbaarheid
van zijn buurstaten. Die hoop is nu of wel
voorbij of wordt voor betere tijden bewaard.
De Amerikaansche hulpverleening aan Finland is in sommige kringen bestreden als „een
poging om Amerika in den imperialistischen
oorlog te betrekken".
Dat was klinkklare onzin. Hier is een kleine
republiek in het Noorden van Europa, welke
ongetwijfeld uitsluitend haar onschendbaarheid van grondgebied en regeering wenscht te
behouden.
Het wos een axioma", aldus Roosevelt, „dat
Amerika de Finnen wilde helpen door hun geld
te leenen of te geven. Dat wij zelf met de
Sovjets ln oorlog zouden geraken, is eveneens

onzinnig gepraat".

resultaten

geJeid.

Zooals men zich herinnert, werd in de eerste
dagen van Sept. de Stillhalte door Amerikaansche en Engelsche crediteuren opgezegd. Vol-;
gens de bepalingen
van de Stillhalte konden
driekwart der crediteuren de overeenkomst
en wel voor alle crediteuren
opzeggen.
Vrijwel onmiddellijk hierna werd door belanghebbenden contact gezocht, daar de continentale neutrale geïnteresseerden weinig belang
zagen in het annuleeren der Stillhalte-overeenkomst.
Het resultaat
van de onderhandelingen is
dus, dat de Stillhalte, voor de neutrale crediteuren, dus ook die in de Ver. Staten
met wie
overigens op 11 Dec. een nieuwe overeenkomst
werd bereikt
weer van kracht is geworden.
—

—

—

—

De Cultuur Mij. Indragiri maakte ln het
afgeloopen jaar een winstsaldo van ƒ 149.346
(v. j. ƒ 298.678).
Er wordt een dividend van
5 pet. (onv.) uitgekeerd.
—

De winstraming Studebaker 1939 1*
1.35 dollar (v. j. verlies 0.80 dollar) per aandeel, en van Amr. Radiator 0.35 dollar (v. iverlies 0.08 dollar).
—

De winst van Lorillard van 1939
3.846.000 dollar (v. j. 4.013.000 dollar).
—

DE WERVING VAN VRIJWILLIGERS.
De „News Chronicle" meldt, dat binnenkort
200 man, als eerste contingent van de 5000
Britsche vrijwilligers, naar Finland zullen
vertrekken.
Een zeker aantal Amerkiaansche vrijwilligers bevindt zich reeds in Finland.
Een vliegergroep heeft den naam
„Sisu"
aangenomen, een Finsch woord, dat „ontembare energie" beteekent. De uitrusting en de
geest der mannen is uitstekend. Onder hen
bevinden zich Duitschers, Engelschen, Polen,
Scandinaviërs en Balten. Verscheidene Zweedsche
artsen zyn als vrvjwilliger in Finland
aangekomen. Zy zullen in de landelijke gebieden de gemobiliseerde Finsche artsen vervangen.

_•

KOLONIEN
Vier dooden bij een ontploffing
KOELIE HAD OP DEN BODEM VAN DE
TANK GEROOKT.
Aan
boord van het Noorsche tankschip
„Thordis", liggende bij de Droogdok Maatschappy' te Tandjong-Priok, is een ontploffing
voorgekomen, tengevolge waarvan vier inheemsche koelies werden gedood en één ernstig

gewond.
De oorzaak van de ontploffing is het feit,
dat een der koelies op den bodem van de tank
rookte.

Fransche Kamer heeft vertrouwen
in regeering.
Zaterdagavond om half zeven heeft de Fransche Kamer haar beraadslagingen in geheime
zitting beëindigd en begon de openbare zitting.
Terstond na opening hiervan nam de Kamer
eenstemmig een motie van vertrouwen in de
regeering aan, om den oorlog tot de overwinning voort te zetten. De motie was onderteekend door de leiders van alle Kamergroepen.
In de geheime zitting van dè Kamer hebben
de min.-president en de minister van Luchtvaart het woord gevoerd. De toespraak van
den minister-president heeft zulk een indruk
gemaakt, dat onmiddellijk nadat hij zijn rede
had beëindigd, de motie van vertrouwen werd
opgesteld.

Japan 2600 jaar keizerrijk.
De Keizer van Japan heeft ter gelegenheid
van den 2600sten verjaardag van de stichting
van het Japansche keizerrijk, welke gisteren
werd herdacht, amnestie verleend. Het verluidt, dat ongeveer 40.000 gevangenen door
dit besluit begunstigd worden met een vermindering van straf, terwijl 180.000 personen
in hun rechten zullen worden hersteld.
De keizer heeft verder een proclamatie tot
de bevolking gericht, waarin hij herinnert aan
het groote voorbeeld van zijn voorgangers en
verwacht, dat zyn onderdanen in een goddeïyken geest van zyn keizerlijke voorouders
zullen medewerken aan het te boven komen
der moeilijkheden, waarvoor zich in het huidig
tydsgewicht thans geplaatst ziet.
De Paus heeft een gelukwensch gezonden
aan den keizer van Japan ter gelegenheid van
het 26e eeuwfeest der stichting van het Japansche ryk. Tevens heeft de Paus hierin Zyn erkentelykheid betuigd voor de welwillende
houding van de Japansche regeering jegens de
katholieken.

AMSTERDAMSCHE BEURS VAN 12 FEBR.
Men seint ons uit Amsterdam:
De commentaren welke op de nieuwe staatsleening worden geleverd en de verhooging van

de heffingen op diverse artikelen werden door
de effectenbeurs kalm opgenomen. Men hield
zich overigens weer bijzonder gereserveerd en
de handel bleef van bescheiden omvang. De
affaire was nu en dan zoo gering, dat het wel
scheen alsof zij geheel tot stilstand was gekomen. De stemming was aan den ongeanimeerden kant; de koersen waren aanvankelijk niet
veel veranderd, maar meerendeels toch lager
en op de meeste rubrieken legden zij een neiging tot achteruitgang aan den dag.
Op de petroleumafdeeling openden Kon. Olie
zij beneden
lager en reeds dadelijk kwamen
makkelijk
was
het
niet
250 pet. Oorspronkelijk
later
ontwikkelde
zich
om zaken te doen, maar
iets meer beweging,
waarbij het aanbod de
overhand had, zoodat de koers in een vrij snel
tempo naar beneden ging en tenslotte, vergeleken met Zaterdag, een verlies van een vijftal
punten moest worden opgeteekend.
H.V.A. werden iets lager Ingezet en daarna
verliepen verscheidene tapes, voordat het moeen tranctactie
af te
gelijk bleek wederom
Toen
sluiten.
het echter zoo ver kwam, kon ook
hier een verzwakking worden waargenomen.
Voor rubberaandeelen bestond weinig belangstelling; de voortgezette stijging van den rubberprijs te Londen kon geen stimularts verleehen. Amsterdam-Rubber werden iets lager ingezet en konden zich nadien ternauwernood op
peil houden.
In industrieelen wac bijna niets te doen. Van
Philips verwisselden slechts enkele stukken van

HOE INDIË MEDELEEFT MEN DEN
FINSCHEN STRIJD.
Geldinzamelingen
beloven
goed
een

resultaat.
De diepe indruk* dien de Finsche heldenstrijd
ook in. Indië heelt gemaakt, blijkt, behalve vis
het. ruim vloeien van financieele bijdragen, ooi»
uit de vele aanvragen om dienstneming .in he'.

Finscho leger.
Niet alleen Europeanen van allerlei huidskleur zouden naar het barre Noorden willen
vertrekken, ook een aantal onzer inheemschtf
broeders hebben daartoe 'pogingen aangewend,
aldus het „Bat. Nwsbl.". Men heeft hen voorgehouden dat zij zich toch wel slecht op hun
zouden
gevoelen in de barre kouplaats
had dit argument weinig effect en
Meestal
schoot er niets anders over dan hen te wijzen
op het officieele verbod van landswege.
Wat de geldinzamelingen betreft: van heinde
en verre komen lijsten binnen, en zeer kleine
plaatsjes die niet in aanmerking kwamen voor
een georganiseerde inzameling, doen nu spontaan van hun belangstelling blijken. Onder die
spontane zendingen is er een opvallend bedrag
van ƒ 1.40, bijeengebracht door een desa-schooltje, waar 47 kinderen van hun armoedje, dat
hebben verzameld om te getuigen
sommetje
Zij zonden daarenboven
van hun gevoelen.:.
twee toepasselijke teekeningen en een aants'
postzegels, speciaal bestemd voor de Finsche
sctooljeugd, als een daadwerkelijk bewijs, da.

aan den evenaar kleine menschen wonen dl'
met het lot der Finnen meeleven.

RECHTSWEZEN
Faillissementen.
Heden is uitgesproken het faillissement va»
t<
Franciscus Antonius Bieleveldt, caféhouder
WJ.
Zeddam gem. Bergh. Curator Mr. D. H.
Spanjaard, advocaat en procureur te Doetlnchem.

koers eveneens tot dale°
en
neigde. Unilver en A.K.U. trokken bijna ge
eigenaar, waarbij de

attentie.
Op de scheepvaartmarkt bestond een vry go*"
de stemming voor Oude Vaarten, die na eve°
lager te zijn ingezet, zich later konden herstel"
Nedlen tot ongeveer het peil van Zaterdag.
Scheepvaart Unie hadden een analoog verloopTabakken werden op kleine schaal verhaD '
deld, maar waren prijshoudend.
Voor Amerikaansche fondsen was de tendeO*
gedrukt; de affaire was niet groot en beperk 4
zich in hoofdzaak tot de toonaangevende staa
aandeelen en koperwaarden. De staalaandeel 6
golden meerendeeils iets lager.
'

De beleggingsmarkt had 'n kalm voorkom e
£*
Men schijnt zich verzoend te hebben met de
dachte, dat aan de nieuwe leening een behoo*
''

lijke welkomstgroet moet worden geboden. ",
°'

Nederlandsche staatsobligaties waren niet
niet noemenswaardig veranderd. Buitenlandse"

nauwelijks belangstcll lo
Alleen werd nu en dan iets gedaan in divei
beleggingen trekken

»

Zuid-Amerikaansche waarden.
Prolongatie 2% pet.

WISSELKOERSEN
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Dr. Noordhoff neemt beroep
naar Haarlem aan.
De

predikant der Remonstrantsch Geref.
Gemeente alhier, Dr. W. R. M. Noordhoff, heeft
tijdens zijn gisteren gehouden predicatle mededeeling gedaan van het feit, dat hy het op hem
uitgebrachte beroep door de gemeente te
Haarlem heeft aangenomen.
Dr. Noordhoff heeft

—

van

hoewel hy er zich

bewust is dat het bezwaren met zich
brengt, wanneer men in dezen tijd een vacature in de gemeente doet ontstaan
na ryp
beraad toch gemeend het aanbod van een
nieuwen en rulmeren werkkring niet te mcgen
—

afwijzen.
Het afscheid van Arnhem,
waar Dr.
Noordhoff de Remonstrantsche gemeente 8
zal hem, naar hij
jaar lang heeft gediend
getuigde, zeker niet gemakkelijk vallen, want
het zijn goede jaren, die hy met zyn gezin
in deze stad heeft mogen doorbrengen. Getroffen is hij geweest door het bewijs van medeleven in de dagen, welke aan de beslissing
vooraf gingen; dank werd gebracht aan allen
die hiervan schriftelyk biyk gaven door hun
handteekening te zetten onder een hartelijk
schrijven, dat de predikant enkele dagen nadat
het beroep op hem was uitgebracht, mocht
—

—

ontvangen.
die 15 April onze stad zal
Dr. Noordhoff
verlaten
heeft zich ln de jaren dat hy hier
werkte, èn als pastor en catecheet èn als prediker zeer bemind gemaakt.
Voor het kerkelijke leven Is hy een ware
stuwkracht gebleken.
—

—

Na 15 April zal door den Kerkeraad een
vier-tal worden opgemaakt; hieruit wordt vervolgens door het vertegenwoordigend College
(Kerkeraad plus 18 gemachtigden) een 2-tal
opgemaakt.
Genoemd College brengt tevens
het beroep uit.

°

Laatste Nieuws

c.

HET WATER VALT.
De ijstoestand in den Ryn is heden onveranderd gebleven. Boven en beneden de stad
zit de rivier nog muurvast. Daarby komt dat
het water vallende is; Keulen meldde 39 cM.
was. De peilschaal wees toen 12.07 + N.A.P.
(Op 11 Febr. bedroeg de was 's morgens
69 cM. Sedert den middag is val ingetreden).
Ter vergeiyking dienen de volgende hooge
riverstanden te Arnhem, waargenomen in
1855 13.91 M. + N.A.P.; 1820 13.66; 1795
!3.48; 1861 13.42; 1926 13.40; 1781 13.30;
1845 13.19; 1805 13.08; 1920 13.04; 1834 12.99;
iSöö 12.89; 1939 12.43; .1940 12.41.
woonschuit.
Ongeveer 100 meter boven de Spoorbrug by
Rosande zit de woonschuit, welke Zaterdagmiddag door het ys werd meegevoerd, onwrikbaar vast by den linkeroever.
De loskranen aan de Rynkade hebben het er
dank zy de bescherming met zware balken,
goed afgebracht. Zoowel die van de
Geldersche
Tram als die van de Concordlabooten kregen
wel een duw, waarbij de balken braken, doch
zelf werden zij niet beschadigd.
De kraan bij de gasfabriek, die eveneens
goed was verzekerd tegen een
aanraking met
het ijs, bracht het er goed af.
Het
ijsveld strekt zich verder
stroomafwaarts uit tot by het Drielsche veer.
Van de
stad tot dit punt kan de lengte van
de nog
vastzittende deel van den Ry n
naar schatting
op 8 K.M. worden gesteld.
By het Drielsche veer
volgt open water tot
by Heteren, maar van daar tot
Rhenen „zit"
de rivier weer.
Van het Inbrengen van de
pont by het
Drielsche veer kan geen sprake zyn. Het zou
veel te groote gevaren
opleveren en bovendien
de oevers 2tj n
door hooge öswallen bedekt en
De

volkomen onbereikbaar.
De ysverdikking bij
Heteren is oorzaak dat
nu
ook de

win

uiterwaarden onderliepen.
>er steenfabrieken zijn geheel
geïsoleerd,
fabrl6k van de firma Korevaar en Terte Drlel loopt S eY aar. indien het op-

sch

ivende
z^n we & zoekt over de neeraarden langs den ijsdam heen.
Op aanraden
a t en bur gemeester
van Heteren heeft een
|
v
SeZinnen wonende bij deze fabriek hun
w-on g
verlaten met medeneming van het vee.
"

In memoriam dr. Overbosch.
EEN STEM UIT DEN KRING ZIJNER
PATIËNTEN.

W Ü geven plaatsing aan een
schryven dat
ontvingen uit den kring dergenen, die
tydens hun verpleging ln het gemeente ziekenhuis in contact met dr. Overbosch zyn geweest. Het betreft hier het hoofd van een gezin dat verpleging genoot op een
„stadskaart" doordat de man werkloos is.

Zaterdagavond werd ons plotseling bekend

gemaakt:

dr. Overbosch is overleden. In myn
dat veel met hem in aanraking is geweest voor ziekten, was de
verslagenheid zeer

gezin

groot.

Hoewel een stugge indruk makend,
had hii
een warm kloppend hart voor
zijn patiënten
en geen moeite, trots zijn
drukke werkzaamheden, was hem te veel, als dit in 't be-

°

VoX

heV J„

Ds.J. Barbas

?J.

sta_;wf*

GASDEBIET 15 % MEER DAN IN
JAN. 1939.

in Januari j.l.
1% % meer gas afgeleverd dan in Januari 1939.
Ondanks den grooten cokesvoorraad is het
noodzakelijk gebleken te bepalen dat geen
cokes meer buiten de gemeente zullen worden
afgeleverd. De beschikbare cokes blyven uitsluitend voor gebruik binnen de gemeente bestemd.
De aanvoer van kolen staakt op het oogenblik door den ystoestand op de rivieren. De
voorraad is evenwel nog voor een paar maanden voldoende. De mogeiykheid bestaat, dat de
dooi binnen dien tyd zal zyn ingetreden.

LEERLINGEN-AVOND WILLY
MEEUWISSE.

Er is inderdaad prettig muziek gemaakt.
En daarmede Ls de in het betreffende verband
gezien, trouwens van te voren daartoe bestemde wensch, in alle opzichten ln vervulling gegaan.
Wij
kennen onzen stadgenoot den heer
Meeuwisse vooral als piano-solist en
Willy
begeleider, ten opzichte van wien men terecht
zyn verwachtingen hoog mag spannen. Op een
door enkele zyner leerlingen gegeven, door
velen bezochten muziekavond
zooals wy
die 2&terdagavond in het Benderzaaltje bijwoonden
leert men hem vooral als paedagoog waardeeren.
onschoolsch
Er wordt onder zyn leiding
en speciaal gericht op de individueele ontwikkeling der muzikaliteit
kenneiyk met animo
Het
was
een
harteiyk-gtstemde
gemusiceerd.
en
tot gedegen luisteren gestemde sfeer,
waarin de verschillend geaarde prestaties
konden gedijen.
Een leerlingenavond draagt zoo zyn eigen
karakter; het podium schrikt de een iet of
wat af, terwyi het den ander juist in zyn spel
stimuleert, maar hoe dan ook, de belofte behoort op uitvoeringen als deze ln d_ meeste
gevallen tot één der gasten. Ditmaal was dit
zeker het geval.
Al heeft de goede verstaander wel iets meer
noodig dan de halve maat, zoo gauw de leerlingen in kwestie hun aanvankeiyken schroom
hadden overwonnen en eenmaal goed op dreef
waren, zoodat voor hen alleen de compositie
als zoodanig gold, vormde zich toch al gauw
een bepaalde indruk, naarmate in meerdere
of mindere mate het accent kwam te vallen
op het zelf door-leven van wat aan inhoud geschonken werd.
Of er dan eens een nootje verkeerd valt,
dat doet er eigenlyk zoo weinig toe.
leder der optredenden
't waren Elly Jens,
mej. Tine Kaayk, Tineke v. d.
Sandt, Hiddo
Jolles, Appie Hekel, Miep van
Maanen, de heer
H. Brinkgreve en mej. D.
Dufrenne
speelde
met den. inzet van zyn geheele
kunnen, hoe
jong enkelen hunner ook nog
waren
En als we dan nog enkele
namen apart willen noemen,'zonder iets af te
doen aan hetgeen
de anderen te bieden
hadden, dan zijn het:
H ddo Jolles, die zoo jong
ais hij nog is, dadeiyk een zekere
spanning weet te wekken en
een opmerkelijke vreugde beleeft aan de klanken van zijn
instrument, Elly Jens, die speciaal m Serenade a
la Poupee van Debussy getuigde van haar muzikaal
begrip en de heer
Binkgreve, die vooral in Debussy's Clair de
lune trof door mooie toonvorming.
Mej. Tine Kaayk onderscheidde zich in de
met den heer Meeuwisse gespeelde quatre
mams van Ravel, „Pavane de la belle au bois
dormant" en „Les entretiens de la belle et
de la béte".
Opvallend is by hen allen het streven naar
een soepele polsbeweging, welke de tooncultuur zoo zeer ten goede komt.
In het programma waren zoowel de klassieken als modernen (o.a. de merkwaardige
Kleine Stücke van Bela Bartok) opgenomen.
Aan het slot werd de heer Meeuwisse welverdiend gefêteerd.
—

—

—

—

-

o^,o^
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tevens verdacht van verduistering van gelden,

†

Op den huize Hoog-Oorsprong is, 77 jaar
oud, overleden jhr. mr. H. G. van Holthe tot
Echten, Kamerheer in buitengewonen dienst
van H.M. de Koningin, Officier in de Orde
van Oranje Nassau.
De begrafenis is bepaald op Donderdag a.s.,
op de nieuwe begraafplaats te
des middags te 3 uur.

Oosterbeek'

~Bat. Nieuwsblad", schrijvend over de

beslissing ten aanzien van de versterking der
vloot, zegt van meening te zijn, dat op tal van
vragen, zoowel van financieelen ais van technischen aard hfet wetsontwerp antwoord zal
moeten geven. Dan intusschen begint vermoedelyk de stryd eerst recht.
De beslissing van het kabinet waarborgt
uiteraard niet, dat de gelden zullen worden gevoteerd. Wij zyn er niet zeker van dat men ze
zal krygen, en zelfs dan, zullen de oorlogsomstandigheden toelaten dat wy de plannen tot

GEEN POST AAN BOORD VAN DE
„BURGERDIJK”.
's-GRAVENHAGE, 12 _<ebr. Op het vrachtschip „Burgerdijk" van de Holland-Amerikalijn, dat Zaterdag j.l. nabij de Engelsche kust

verloren is gegaan, bevond zich, naar wy vernemen, geen post aan boord.

BUITENLAND
RAZZIA

ONDER

ZWEEDSCHE COMMUNISTEN.

uitvoering brengen ?
Aangezien
gebleken was, dat Zweedsche
Er zal ln ieder geval nog heel wat water
in zee stroomen,-alvorens de slagkruisers haar cemmunisten van Russische zyde geld hadden
gekregen voor communistische activiteit in
bevaren. Maar moeilykheden zijn er om overgeStockholm, ziji\ gisteren huiszoekingen
wonnen te worden.
waarvan
ten
arrestaties
werop
grond
daan
den verricht.
Twee der gearresteerden waren buitenlanBINNENLAND
ders. Des middags werden twee arrestanten,
onder wie de hoofdredacteur van ~Ny Dag",
weer op vrye voeten gesteld. By de huiszoekingen is een groote hoeveelheid materiaal
Ryksgebouwendienst.
in beslag genomen.

Uit de Staatscourant

Bij K. B. zyn, gerekend met ingang van 1 Januari 1940, benoemd tot bouwkundig ambtenaar
2e kl. bij den ryksgebouwendienst, H. Burga
te Amsterdam en J. P. van Nes te 's-Graven-

TURKIJE WEERT VREEMDE
VAKLIEDEN.

hage.

De buitenlandsche vaklieden by de oorlogsHoogeschool. industrie hebben aanzegging gekregen, dat zy
Bij beschikking van den minister van Eco- Turkye moeten verlaten, zoo meldt het D. N. B.
nomische Zaken is, voor het tijdvak van 1 FeDoor dezen maatregel worden voor het meerenbruari IC4O tot het einde van het studeijaar deel Duitschers getroffen. By
de fabriek voor
1989-1940 beroemd tot tijdelijk assistent aan ontplofbare stoffen te
het marineKrikkale,
de Landbouwhoogeschool te Wageningen, A. E.
arsenaal Goltsjoek en de werf van Krupp te
Kromwyk, aldaar; is op zyn verzoek eervol ontslag verleend aan W. Zander, aïs bedryfsboer Istanboel zijn de buitenlanders reeds vertrokaan de Landbouwhoogeschool te Wageningen. ken.
Landbouw

—

°°

treVir.

E. H. S., beiden wonende te Groningen.
De laatste, accountant van beroep, wordt

—

._

°

ECHTEN.

Het

'

™

JHR.DR.H.G. VAN HOLTHE VAN

-•

Japan zegt arbitrageverdrag
met Ned. op
Bereid om over nieuw verdrag
te

Bankdirecteur, wegens onregelmatigheden,
in arrest

aangehouden de
lets jongere broer

De Indische
over de
vlootuitbreiding.

Gemeentegasfabriek.

BANK-KRACH TE UTRECHT

alhier

91 jaar.

°

Z u._^!

oplichting zyn
OOSTERBEER 45-jarige
F. H. S. en zyn
van

Het Prinselijk Paar

lang van de zieke was.
Dr. Overbosch werd door
velen
begrepen, maar schrijver dezes heeftverkeerd
eenige
malen een onderhoud mogen
hebben over ziekenhuiskwesties en steeds vond hij een aanaachtig gehoor.
Myn vrouw, die ernstig ziek
was, en waar3 Zeer beZ rgd maakte ' ls door a!l en,
,„7 ' l b^|zonder door dr. Overbosch
voobeeldig
geholpen, en toen door
mij de
gesold werd:
dokter wat denkt U over
en toestand van
mijn vrouw, toen zeide hy
1S J ng ' en als dokter zal *
_T,
al
JUBILEUM BIJ DE POLITIE.
geloke doen °m uw vrouw spoedig
in
het
n wederkeeren "- ™ vergezeld
Morgen hoopt de heer J. Lichtenberg, agent
door een
ht gen handdr"k. Dit teekende van
dr Ov.
politie te Arnhem, den dag te herdenken
Ch aIS mensch en dokter
En dit dat hy voor 25 jaren in politiedienst alhier
voor h. n
Z Vee! Critlek de
laatste Ja
trad.
hebben
n aan:
W6rden Seh lpen met
WU
In zijn diensttyd heeft hy veel belangrijk
«n
ka art
werk verricht.
Wy noemen de beruchte in1
uitgedragen braak in de Vossenstraat, waar de heer Lichg Vaak herda cht worden in
myn
tenberg geheel alleenstaande, drie beruchte in6n een Weine
en «*
ook brekers staande wist te houden. Voor zijn
volwassen menSChen 6en
eeresa l™t brengen moed en plichtsbetrachting werd hem toen na«* den
.aat t
Van
Wa&rlÖk goe<J mens de burgerij een gouden horloge aangebo«"nsch en
er
den.
»__..

aangehouden.

welke hem ter uitbetaling waren
verstrekt
door een echtpaar waarvan de man ziekleïyk is.
Deze menschen kwamen uit Drente
naar
Groningen en namen hun intrek bij F. H. S.
De broers kwamen te weten, dat de vrouw
nog een paar spaarcentjes had en toen de
liggen.
mobilisatie werd afgekondigd, kwamen zy
Gemeentereiniging Centraal terrein (Landmet mooi klinkende verhalen dat er nu geld
bouwstraat)
nachttemperatuur —14 gr. C.
te verdienen was, omdat de pryzen
zouden
(hedenmorgen —13 gr. C).
stijgen. Zij wisten de vrouw over te halen aan
Fu. Reinsdorf (Velperbuitensingel) nachtUIT DE PROVINCIE hun ƒ 300 te leenen, waarvan zy in de winst
teemperatuur —13i',
gr. C. (hedenmorgen
zou deelen. De eerste transactie, het koopen
—12 gr. C).
van een groote party leder ln Amsterdam,
DE KOLENDAMPVERGIFTIGING TE
Fa. Holsboer (Ridderstraat) nachttemperamislukte. Toch fourneerde de vrouw nog meer
HEERDE.
tuur —12% gr. C. (hedenmorgen —11 gr. C).
geld en van het door haar aan de broers ge(Ter vergelijking diene, dat het in den nacht
Een der slachtoffers leende bedrag, dat met elkaar meer dan duivan 11 op 12 Febr. 1929 18 gr. C. vroor).
overleden.
zend gulden bedroeg, zag zy niets terug.
. De barometer Is sinds Zaterdag 2.02 m.M.
Beide broers zijn hedenmorgen ter beschikHEERDE, 12 Febr. Naar wy vernemen, Is
gedaald; stand hedenmiddag 762.3 m.M.
van den officier van justitie gesteld.
king
mej. B. J. Logtenberg, het 81-jarige slachtoffer van de kolendampvergiftiging,
waardoor Dinsdag j.l. vier personen werden benaar
dwelmd, thans aan de gevolgen overleden. Zy
Soestdijk.
is niet meer by kennis gekomen.
De toestand van mej. U. Jonker, die evenDs. J. Barbas, emeritus-predikant by
Heden wordt het Prinselijk Paar voor een
de
Ned. Herv. Gemeente te Schaarsbergen, is eens ernstig was, is vooruitgaande. De beide kort verblijf ten Paleize Soestdijk verwacht.
andere slachtoffers maken het goed.
Zaterdag 10 Februari 91 jaar geworden.
Ds. Barbas heeft z_Jn jaardag in
H.M. DE KONINGIN TER KERKE.
goede
gezondheid in den kring van zijn familie te
's-GRAVENHAGE, 12 Febr. Onder het geVelp mogen herdenken. Hij gaat in d.zen barKOLONIËN hoor van den emcr. pred. ds. J. Henri Lederen winter natuurlijk niet uit, maar zyn geboer heeft H. M. de Koningin gisteravond de
zondheid laat niet 3 te wenschen. Alleen de
kwaal van den ouderdom, hardhoorendheld,
godsdienstoefening in de Regentessekerk bypers
gewoond.
plaagt hem.

De gemeente gasfabriek heeft

De ijstoestand op den Rijn

oplichting

GRONINGEN, 12 Febr. Onder verdenking

Men herinnert zich deze temperatuur misschien nog van een Januarinacht; in den nacht

van 9 op 10 Januari daalde de thermometer
toe
15 gr. C. en een zelfde temperatuur is
door de minimum en maximum thermometer
ln de gemeentelijke kweekery op Klarenbeek
in den afgeloopen nacht vastgehouden. Laten
wy hopen, dat dit het dieptepunt zal biyven.
Ook in de stad heeft het voor Arnhemsche
opvattingen bar gevroren.
Hier is het overzicht van de thermometerstanden op plaatsen, die wat meer in de luwte

Twee personen wegens

onderhandelen

's- GRAVENHAGE, 12 Febr.
De Regeelingspersdienst meldt:
Tengevolge van de uittreding van Japan uit den Volkenbond en het ophouden
van de aanraking, die tevoren door Japan
werd onderhouden met het Permanente
Hofg van Internationale Justitie, was de
opzet van het op 19 April 1933 tusschen
Nederland en Japan gesloten arbitrageen concillatleverdrag, waarin aan het
Permanente Hof een functie was toegedacht, niet langer voor volledige toepassing vatbaar.
In verband daarmede heeft de Japansche regeering gebruik gemaakt van de
bevoegdheid van elk der partyen, om het
verdrag op 12 Augustus a.s. buiten werking te doen treden, door thans, ln overeenstemming met den in het verdrag
voorzienen opzeggingstermyn, van die bedoeling kennis te geven aan de Nederlandsche regeering.
De Japansche regeering heeft bij haar desbetreffende mededeeling door bemiddeling van
den Japanschen gezant te 's-Gravenhage te
kennen doen geven, dat zij weldra in onderhandeling hoopt te treden nopens de tot
stand koming van een nieuw verdrag, dat
rekening houdt met de veranderde positie
waarin Japan zich ten opzichte van den Volkenbond en het Permanente Hof van Internationale Justitie bevindt, en waarin tevens
eenige herzieningen van technischen aard in
de verdragsmaterie zouden zijn aan te brengen,
welke de Japansche regeering noodig acht.
Gehoopt wordt dat die onderhandelingen zullen
leiden tot de totstandkoming van een
nieuw verdrag vóór het thans opgezegde
tractaat buiten werking zal treden.

De mededeeling uit Tokio.
TOKIO, 12 Febr. (Domei). De woordvoerder
van het ministerie van Buitenlandsche Zaken
heeft medegedeeld, dat de Japansche regeering de noodige formaliteiten heeft vervuld
voor het beëindigen van het verdrag van arbitrage met Nederland op 11 Augustus a.s.
Uit uittreden van Japan uit den Volkenbond
en de wijziging in de betrekkingen van Japan
met het Permaente Hof van Internationale
Justitie hebben dit land de noodzaak doen in-

3

ARNHEMSCHE COURANT VAN MAANDAG 12 FEBRUARI 1940

Een tekort van f435.480
Naar wy vernemen is Zaterdag in opdracht van den Utrechtsehen Officier van
Justitie, mr. A. N. Fabius, in zijn woning
te Utrecht gearresteerd en voorloopig in
verzekerde bewaring gesteld de heer
J. H. K. directeur van de firma de wed.
A. Ebeling en Co., aan de Boothstraat.

schijnt, dat de heer Von W. na
langzamerhand in de jaren 1929 tot 1331
zijn positie tot ƒ307.000 te hebben teruggebracht, door beloften den heer K. in
den waan heeft gebracht en hem daar
jarenlang in heeft gelaten, dat zijn schuld
zou worden aangezuiverd, ofschoon zijr,
finantieele toestand, zooals na zyn faillissement bleek, allerminst reden gaf aan
te nemen, dat er een redelyke verwachting bestond voor de mogelykheid tot
aanzuivering.
Het

Eenigen tyd geleden werd by de Utrechtbetaling aangevraagd, welk verzoek werd ingewilligd en
op de vergadering van crediteuren op 7 Febr.
De ineenstorting van de positie-Von W. had
in
een
volkomen deconfiture van de firma
j.l. werd bekrachtigd. Met het onderzoek
A.
en Co. tengevolge. Zij was in de
Ebeling
deze zaak werd als bewindvoerder belast mr.
verste
verte
niet in staat het op deze positie
M. H. de Boer, die onregelmatigheden constageleden verlies te dragen, dat met de niet beterd, welke er tenslotte toe leidden, dat de taalde rente tot ƒ 419.459.68 is opgeloopen, op
directeur van de betrokken bank op last van welk bedrag in mindering moet worden gede justitie werd gearresteerd.
bracht een eventueele uitkeering uit het faillissement, die echter niet hooger dan ongeveer één procent zal zijn. Een gedeelte van
van II %. dit verlies kon weliswaar worden bestreden
Nader vernemen wy, dat de bewindvoerder door verkoop en bij voortgaande koersdaling
mr. M. H. de Boer aan het einde van zijn rap- weder-inkoop van tot het onderpand-Von W.
port in deze zaak uitgebracht, tot de conclu- behoorende stukken, welke transactie de gelesie komt, dat het tekort bedraagt ƒ 435.480,23. genheid gaf de hierop gemaakte winst te geVoor verdeeling zal beschikbaar zijn onge- bruiken voor de vorming van een reserve vcor
werd
veer ƒ 58.000, hetgeen i.eerkomt op 11 pet. dubieuze debiteuren. Op deze reserve
de
rente.
In
oploopende
verder bygeschreven
deze
reserve in 1936
maximum bedroeg
NAAR DEN ONDERGANG.
ƒ174.198.96, na welk jaar zij door afschrijving
Aan het verslag van den bewindvoerder, weer sterk verminderd is, zoodat zij op de bauitgebracht in de crediteurenvergadering, ont- lans voor slechts ƒ37.715.38 voorkomt.
leenen we het volgende:
Het bedrijf van den heer J. H. K., handelenOm haar deconfiture te verbergen, heeft
de onder de firma wed. A. Ebeling en Co., is de heer
K. zyn toevlucht genomen tot allerlei
oorspronkelyk uitgeoefend door den heer
manipulaties, welke tenslotte op een catastroA. Ebeling, later in firma-vorm door diens
fe
moesten uitloopen zonder eenige kans te
weduwe en anderen en tenslotte door den
heer K. alleen. Ofschoon het hoofddoel het bieden op een volledig of zelfs een aanmerkecommissionnairsbedrijf in effecten was, wer- lijk herstel.
den er ook bankiers- en kassierszaken gedaan.
Dit laatste is de ondergang der firma geEEN ONVERKWIKKELIJKE SITUATIE.
worden.
Van het jaar 1933 loopen er by verschillenDe geringe omvang van het ln de zaak
de
Amsterdamsche bankiers credieten, waarhet
noodzakemaakte
geïnvesteerde kapitaal
lijk by het geven van eenigszins uitgebreide van het onderpand voor een voornaam deel becredieten of het sluiten van prolongaties tegen steond uit aan cliënten toebehoorende effecten.
effectenonderpand tot herbeleenlng over te Deels had de firma Ebeling deze effecten in
onderpand met het recht van herbeleening,
gaan. By koersdaling van de waarden, waaruit dit onderpand bestond, beschikte de firma maar voor een ander deel behooren zy tot inonverniet over voldoende middelen om geleidelijk bewaarneming gegeven depots. Deze
situatie
heeft
de
der
firma
kwikkeiyke
positie
en zoo voordeellg mogeiyk de onderliggende
steeds
meer
Zoo
is
geëmbrouilleerd.
Ebeling
posities te liquideeren.
het
meer
eens
dat
de
voorgekomen,
bij
dan
verleend
wyze
nu
maar
elk
op deze
Indien
crediet binnen bescheiden perken was gehou- credietgevers voor cliënten bestelde en door
den, zou een scherpe koersdaling wellicht nog hen betaalde, op eigen naam gekochte effecniet catastrofaal zyn geweest; althans had ten niet werden geleverd en bij het onderpand
by het terugloodan een grootere kans bestaan het op elke werden gevoegd, omdat dit
beurs
bepaald
oogenblik
van
een
pen
op
de
verlies
den
betrokken
cliënt
op
positie geleden
bood. Hetzelfde gebeursurplus
onvoldoende
waarin
en
de
enkele
in
gevallen,
te verhalen
eens met ter conversie of verdit niet mogelijk was, de schade te boven te de meer dan
aangeboden stukken.
komen. Ook was het gemakkelyker geweest wisseling
een
aldus de bewindvoerder
by een plotselinge crisis tot executie van
Ik heb reden
enkel onderpand over te gaan. Aan deze er aan te twijfelen of de byvoeging der stukrichtiyn heeft de firma wed. A. Ebeling en ken bij het onderpand in de laatstgenoemde
Co. zich echter niet gehouden.
gevallen steeds rechtmatig was en stel daarcreeen
enkele
omtrent nog een onderzoek in.
Een verlies van ƒ30.000 op
dietvordering als thans nog moet worden afHet behoeft geen betoog, dat een en ander,
dan eens ernstige moeilykheden heeft
van
den
ommeer
een
bedryf
geschreven, had by
die weer moesten leiden tot veropgeleverd,
vang van het hare, niet mogen voorkomen.
der gaande onregelmatige verwisselingen der
Maar ook zulke verliezen had men misschien onderpanden en tot een vergrooting van de
na de goede jaren, welke gemaakt zyn, nog verwarring, welke feitelijk reeds in de positie
van der firma heerschte.
kunnen inhalen of althans met de hulp
Het bovenstaande wil niet zeggen, dat zonanderen kunnen dragen.
der de relatie-Von W. de toestand van de firma Ebeling rooskleurig zou zyn geweest. Ook
wat
indien de boedel-Von W. thans honderd procent zou uitkeeren, zou er nog een belangryk
deficit zijn, waarby echter in aanmerking
genomen, dat de transacties,
Wat echter de toestand hopeloos heeft ge- moet worden
heer
von
welke
de
W.
K. heeft moeten sluiten, om
maakt, zyn de met wijlen jhr. G. C.
te
verbergen, hem ongetwijfeld
deficit
zyn
te 's-Gravenhage gesloten prolongatlecontracgekost.
hebben
geld
van
niet
veel
mintot
een
bedrag
ten, die in 1929
de zaak misliep, heeft de heer
een
Toen
eindelijk
Toen
dat
ln
liepen.
jaar
der dan ƒ574.000
betaling aangevraagd, klaarhevige financieele crisis uitbrak, en de effec- K. surséance van
door een aceoord tot
trachten
om
te
tenkoersen snel terugliepen, was het den heer biykelyk
van
schuldeischer3
te komen.
zyn
de
van
heer
Von
positie
bevrediging
den
K. niet mogeiyk
door middel van geheele
Van
bevrediging
te
een
wyze
liquideeren,
terwyi
W. op normale
uit bovenstaande
deze evenmin in staat was voor voldoende betaling zal immers, gelijk
zijn.
kunnen
blijkt, geen sprake
surplus te zorgen.
sche rechtbank surséance van

\

Mogelijke uitkeering

—

—

—

—

Dat,

de toestand hopeloos

maakte.

zien, enkele technische herzieningen ln het
verdrag toe te passen.
De Japansche regeering heeft derhalve de
Nederlandsche regeering verzocht, zoo spoedig
mogelijk besprekingen te openen tot herzieHet intreden van de tweede vorstperiode
ning van het verdrag, waaromtrent de belde
heeft deze attractie weer doen herleven en
regeeringen het eens geworden zyn.
gisteren Is weer volop geprofiteerd van dezen
De Japansche regeering heeft op grond der
tocht. Al waren er dan nu geen extra-treinen,
DE WERKLOOSHEID.
bepalingen van artikel 25 van het verdrag de
groote groepen kwamen en gingen de reis
noodige stappen gedaan om de geldigheid van
maken
en de oude herinneringen zullen zeker
ArGem.
Het aantal werkzoekenden by de
het verdrag op 11 Augustus a.s. te doen afbeidsbeurs
ingeschreven bedroeg Zaterdag nog wel eens zyn opgehaald.
loopen.
1230, tegen 1307 op Zaterdag 3 Februari.
244 personen vonden een plaats in de werkNIET LANGER GEBONDEN.
verschaffing.
METAALBEWERKERS ONTSPANNEN
De Japansche regeering heeft dit alleen geZICH.
daan, omdat zy door het verdrag niet langer
BEVOLKING.
de
zyn
ln geval
besprekingengebonden wil
Zaterdag heeft de afd. Dieren van den Ned.
over herziening van het verdrag tegen dien
b.,
Nyenhuis,
ApelC.
van
z.
Gevestigd: Mej.
Metaalbewerkersbond aan leden en genoodigdatum niet tot resultaat hebben geleid. Met doorn te Dieren, Zutph.str.weg 19; T. Molenaar, den een familie-avond aangeboden, die in alle
het oog op deze omstandigheden, aldus besloot soldaat Politietr., van Loosdrecht te Frater- opzichten is geslaagd.
de zegsman, hoopt de Japansche regeering op- waard 2a; S. G. van Geuns, ass. Rentmeester,
Aan dezen avond verleende de tooneelverrecht op een herziening en het sluiten van een van Ede te De Steeg, Hoofdßtraat 52; Mej. L.
na Arbeid" hare medewerJong, z. b., van Koudum te Velp, Hoofd- eeniging „Kunst
nieuw verdrag voordat het opgezegde verdrag de
van het tooneelspel in
door
opvoering
de
Klaasse,
geb. de Boer, van king
straat 21; Wed. A.
afloopt.
Zwolle te Velp, Nieuwstraat 6; Mej. W. Hein, 3 bedrijven „De Mijnklauw" van Otto Zeegers,
db., van Arnhem te Velp, Tramstraat 32; Wed. terwijl de hoofdbestuurder Van Hattem een
Van bevoegde zyde wordt nog verno- M. Ondersta],
geb. Heijser, van Arnhem te korte propaganda-rede uitsprak, welke met
men, dat de opzegging van het verdrag Velp, Boschweg 18.
aandacht werd gevolgd.
Vertrokken:
Mej. R. J. Pander, van Velp
door Japan niet geschiedt om politieke
Het vertoonde tooneelspel verdiend aller
redenen, doch uitsluitend met het doel, naar Qendringen; Wed. W. v. Delden, geb. Van
Het stuk leende zich by uitstek voor een
lof.
voor 12 Augustus technische wijzigingen Wijhe, van Velp naar Arnhem; Mej. P. M. van
avond.
dergeiyken
J.
Steeg
van
De
naar
Zeist;
H.
in het verdrag aan te brengen, daar dit der Weyden,
Onder
van den heer D: Curré werd
A.
Velp
leiding
van
naar
van
SchelArnhem;
Derksen,
anderszins den huldigen vorm automavan Velp naar Den Haag; Mej. deze welgeslaagde avond met dansen besloten.
ven
en
gezin,
tisch voor den duur van vyf jaren zou
J. W. van Dyk, van Dieren naar Doetinchem;
worden verlengd.
H. H. Galama, van Dieren naar Bolsward; M.
van der Meulen, van Velp naar Arnhem; W.
Esveld, van Velp naar Arnhem; K. Franken en
commentaar.
LAAG-SOEREN
gezin, van Dieren naar Zutphen; C. van Leuven, van Dieren naar Bemmel; Mej. W. S. Roes,
Bevoegde waarnemers hopen, aldus Domei, van Velp naar Arnhem.
BOND VOOR STAATSPENSIONNEERING.
dat de besprekingen tusschen Japan en Nederland over het sluiten van een nieuw arDe afdeeling Laag-Soeren van den Bond
bitrageverdrag spoedig tot een vrlendschapvoor Staatspensionneering heeft Zaterdag in de
DIEREN Harmonie een groote openbar. propagandapslyke regeling zullen leiden. v Er wordt op
los
staat
gewezen, dat het arbitrageverdrag
vergaderlng belegd, welke druk bezocht was.
van het handelsverdrag tusschen de beide lanEEN ZELDZAME IJSBAAN.
De voorzitter, de heer Lubberhuizen, sprak
den, dat nog steeds geldig is, doch met het
een kort welkomstwoord en heette ln het bijVelen herinneren zich de vroegere tochten zonder welkom d_ afgevaardigden van afdeeoog op de oude traditioneels vriendschap tusschen de beide landen hopen bedoelde krin- op het Apeldoornsch—Dierensch kanaal, lingen uit den omtrek, den spreker, den heer
gen, dat het bestaande arbitrageverdrag her- waarvoor
zelfs extra-treinen Hepen uit het J. Neervoort uit Velp en het gezelschap Duo
zien en vernieuwd zal worden, ten einde het Westen om een reisje per schaats te maken Craamer uit Arnhem.
De aanwezigen hebben volop genoten van
aan te passen aan den nieuwen toestand, ont- van Dieren naar Apeldoorn en terug. De
staan door net uittreden van Japan uit den laatste tientallen jaren was deze gelegenheid het gebodene en het gezellige bal na afloop
geheel ondenkbaar.
Volkenbond en het Haagsche Hof.
was een waardig slot van dezen avond.

RHEDEN

Een Japansch
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ADVERTENTIEN

■HMMMHnMMHM|

Warnaars,

in den ouderdom van 73
jaar.

I. Tack—Strolnk.
S. Tack.

Arnhem,

11065

11 Febr. 1940.
geen bezoek.

__■_______■_____-__-_■_■_-____-_■■

groote blydschap
kennis van de geboorte van
hun Zoon

geven

Arnhem,
Liefst

De Heer en Mevrouw
VAN STAA —Oudshoorn

BLAJS

Mevr. ANNA STROÏNk-

geven met vreugde kennis van
de geboorte van hun Dochtertje
CATHARINA GERARDA
WILHELMINA.

12 Februari.
Velperweg 5.

EERSTE

I
j

en Behüwdmoeder

MAATS—Geuze

FEBRUARI 1940

E3BHH3I

Te Gronau i/W. overleed
heden onze lieve Moeder

De Heer en Mevrouw

12

met

Rammel weide

Nv

FRITS.

ROUW VERVEN In 24 uur

Arnhem, 12 Febr. 1940.

Stoomen van Beddegoederen

11055

Jansbuitensingel 24.

geliefde

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, mijn innig
Man, onze beste Vader, Behuwd- en Grootvader

Jonkheer Dr. Hendrik Gerard
van Holthe tot Echten,
Kamerheer i. b. d. van H. M. de Koningin,
Officier in de Orde van Oranje-Nassau,
in den leeftijd van ruim 77 jaren.

Vüwjv f2vu& fêancL -ccC! ytö naar THoeder.

C. J. A. C. VAN HOLTHE TOT ECHTEN—
van der Feltz.
Frederiksoord (Dr.):
R. C. VAN HOLTHE TOT ECHTEN.
J. C. W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN—

Ik geef den kinderen bij iederen
maaltijd Blue Band: Blue Band
il gezondheid. Blue Band is één
en al voedingswaarde. Het is
een uitstekend voedsel voor kinderen; de mijne zijn er het bewijs vanl

Mollerus.

Putten (Vel.):
C. J. VAN GEEN—van Holthe tot Echten.
M. L. VAN GEEN.
Zeist:

M. L. VAN HOLTHE TOT ECHTEN.
A. J. E. VAN HOLTHE TOT ECHTEN—
van Notten
en Kleinkinderen.

__

En weet U wel, dal Blue Band

Vitaminen Aen D bevat? „Zonder die Vitaminen"
zegt mijn
dokter,-„géén goede gezondheid,
géén stevige beenderen, géén
krachtig gebit 1" Is het dan geen
uitkomst, dat Blue Band ons
die Vitaminen geeft?
-

Ja, ik zeg „ons", want mijn man
ik eten óók Blue Band. We
vinden het heerlijk smaken en
het is zoo licht verteerbaar,
Neem nu eens een goede raad
van mij aan: geef je gezin ook

en

„gezondheid" en gebruik dagelijk»' Blue Band!

OOSTERBEEK, 11 Februari 1940.
„Hoog-Oorsprong".
Liever geen bezoek en op uitdrukkelijken wensch geen

bloemen en toespraken.
De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag 15 Februari a.s., op de Nieuwe Algemeene Begraafplaats te
11073
Oosterbeek, des namiddag te 3 ure.
Eenige en algemeene kennisgeving.
De mooie, sterke huiden,

GEVESTIGD:
Heden overleed plotseling onze lieve Man, Vader en Grootvader
J. L. C. OVERBOSCH,
Arts,

BLUE BAND W&

TE ARNHEM

Dr. L. SCHALM,
ARTS
SPECLALIST VOOR INWENDIGE ZIEKTEN
spreekuren: B—9, 13—14 en
volgens afspraak.

in den ouderdom van 59

jaar.
Arnhem:
M. E. Overbosch
Reinders Folmer.
Rotterdam:
E. Overbosch.
M. W. Overbosch—
Tuinzing.
Soerabaja (N.0.1.):
M. E. Sinnighe
Damsté—Overbosch.
J. S. Sinnighe
Damsté
en Kinderen.-

BLIJF BIJ BLUE BAND-BLUE BAND IS BEST!

2
hoek Velperweg.

Willem v. Gulikstr.

—

TELEFOON 34995.

ƒ 0.40

Ww ■
■■ ■ i v' 'IHkjp
_____Ew_______F—*_____________r_s&l

't'-

__

/

131.

Een geprikkelde ongedurige
stemming ais gevolg van
hoofdpijn,kiespijn, periodieke
pijnen, rheumatiek en depressie, weerspiegelt zich
onomstootelijk op Uw gelaat.
En wilt U een gezicht, dat
leelijk is door pijn ? WITTE
KRUIS poeders werken absoluut niet verdoovend, doch
nemen de pijn radicaal weg.
Ze lijn dus onschadelijk en
nemen bovendien prettig in,
want ze zijn practisch geheel
smakeloos.

De teraardebestelling zal

plaats vinden Woensdag
14 Februari a.s., des namiddags 2 uur, op de Algemeene Begraafplaats
..Moscowa". Vertrek van
het sterfhuis te 1.30 uur.

Heden overleed te Delft,
tot onze grote droefheid,
onze geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante,

welke Woensdag 14 Februari,
8 uur, in de Nijhoffstraat 40b
aanvangt.
Leden ziet Uw maandblad.
Niet-leden wordt V.V.H.-lid.
11077

KONINGSTRAAT la
TELEFOON 24208

—

ond. leid. v. JAAP SPAANDERMAN
Solist THOMAS MAGVAR, viool.

11076

Militairen vrije toegang.

Entree ƒ 0.25

„GEWASSCHEN"
ORANJE-NASSAU
ANTHRACIET

NEDERLANDSCHE
KOLEHHANDEL

Algemene kennisgeving.

(de

zaak met de tevreden

klanten). Telef. 2.50.50
v.OLDENBARNEV.STR. 87
-

GEMEENTE

RHEDEN.

cn Oom

Prijs per kg. geslacht gewicht in centen:

UitgeversfirmS is plaats
voor een landelijk, goed ingevoerde, eerlijke

WESSEL JAN

Kwaliteit

REIZIGER(STER)
hooge
Uitsluitend
provisie.
Prima uitgaven. Br. onder No.
11039 Bur van. dit blad.

IA
IB
IC

BEKENDMAKING

den ouderdom van 84

jaren.

Gevraagd nette

De Burgemeester der gemeente Rheden brengt ter openbare

Uit aller naam:

kennis, dat van 14 Febr. af gedurende veertien dagen ter gemte-secretarie t' De steeg
voor een ieder ter inzage ligt
net besluit van den Raad dier
gemeente dd. 8 Febr. 1940. no.

A. C. Detmar—

Kuster

W. I. Detmar Ir.
Yrnhem, 10 H- e t>r. 1940

32.
Liefst geen bezoek en
geen bloemen.

Prins Hendrikstr.

10

(met

bijbehoorende

kaart

met beschrijving) strekkende
tot herziening van het by

De begrafenis zal plaats
hebben Dinsdag a.s. op
de algemeene begraafpl

raadsbesluit d.d. 12 Mei 1933
no. 8 vastgesteld uitbreidingsplan voor het dorp Rheden.

~Moscowa". Vertrek van
bet sterfhuis des namid-

De Steeg.

8

10 Fe.-. 1940.

De Burgemeester voorn.:
ZIMMERMAN.

tot

tot

UIA
1118

Van
58

Van
75

Van

tot

kg

53

57

tot
74

kg

kg

kg

69
67

73

75

73

71

73
71
69
67

71

65

63
61
59

69

67
65
63

.

65

80
kg

81

Boven

Aanmelden N.V. AGFAPHOTO. Amsterdamscheweg
11074
25, Arnhem.

Gevraagd FLINKE

JONGSTE
BEDIENDE (mnl.)
met uitvoerige inlichtin11057 Bur. van
j;

O

Behoudt het contact

t>

Uw afnemers:

O

verteeren,

met

blijft ad-

blijft

zaaien.

63
61

67

67
65
63
61

57

65
63

59
57

55

69

ADVERTENTIES
op het gebied van
GENEESMIDDELEN
en
GENEESWIJZEN,
worden door ons alleen
dan opgenomen, indien
zij vooraf voorzien zijn
van het stempel

„Geen Bezwaar"
tegen de plaatsing, afgegeven door de Commissie
van Controle op het advertceren van
Geneesmiddelen en Genc-eswijzen

Secretariaat:
SEGBROEKLAAN 83,
DEN HAAG.

85

59
53...

INLEVERING OPPLAKVELLEN.

KNECHT

Adverteerders: lets dergelijks geldt ook voor C.

kg

wordt verstaan het koude gewicht na
slachting _<d.i. het warme gewicht verminderd met 2 pet.).
De 'leveringsvoorwaarden, zooals zy het laatst zijn vermeld iji
de publicatie d.d. 24 April 1937, zyn ongewijzigd gebleven.

in-

9

85

Onder geslacht gewicht

EXPEDITIE-

gen onder No.
dit blad.

Van
54

Beneden 50 kg naar kwaliteit max. 59 cent.

Flink loon
15—16 jaar.
HUPKES, TURFSTRAAT.

Br.

118

lIIC
CC

LOOPJONGEN
GEVRAAGD voor spoedige
diensttreding FLINKE

lIA
lIC

—

DETMAR,

50

Van

ADVERTENTIE-

Heden overleed, tot onze
onze
Zwa-

PRIJZEN DER BACONVARKENS.
De Minister van Economische Zaken maakt bekend, dat de
pryzen voor de met ingang van Maandag 12 Februari 1940 aan
de Nederlandsche Veehouderijcentrale te leveren varkens, welke
bestemd zijn voor baconbereiding, tot nadere aankondiging als
volgt zijn vastgesteld.

By

11064

der

VAN HET DEPARTEMENT VAN ECONOMISCHE ZAKEN.

NAAISTERS
Maison de Paris,
Roggestraat.

MEVROUW,
Hebt U een fel vuur ln
Bw haard, als U hem
stookt met

De crematie zal plaats
hebben Woensdag 14 Februari op „Westerveld",
na aankomst van de
trein te 10.40 uur aldaar.
Vertrek van Ziekenhuis
„Bethel" te 9.15 uur.

OFFICIEELE PUBLICATIES

Aank. en gevorderde

—

AANVANG 8.15 UUR

VOLKSCONCERT

STRIJKSTER
WASSCHERIJ
GEVRAAGD.
N.V.,
COENDERS
SPAAN

thans op te houden
met het cultiveeren van
zyn akkers
hij ploegt
om
een
volgend
zaait
hij
seizoen weer te kunnen
oogsten. Hij houdt niet
op omdat hij momenteel
genoeg heeft.

•

a. O. V.

WOENSDAG 14 FEBRUARI

GEVRAAGD:

IN 5 MINUTEN

Geen bezoek.

dags half 2.

________

Bekwame PLAT-

Dutim Oegstgeest.

1940.
Adolf v. Nieuwenaarl. 8.

ui

Bekkering

—

Brieven met inlichtingen onder
no. 11059 bur. v. d. blad.

11 Febr.

droefheid,

Doct.Stoomwasscherij
A. Dekker Doetinchem, Tel. 272 K 340

Kinderverzorgster

De landbouwer
denkt er niet aan.

Drogisterij

STENO-TYPISTE

loha. P. H. van Dooren.

Man, Vader,

op „overweeksche" wasch
Vraagt inlichtingen aan:

GEVR_fAGD:

in den ouderdom van 64
jaren.
Uit aller naam:

jeste

U BESPAART
GELD

V. V. H.

ƒ4775

ƒ4.25

ALLE Heerenmaten:

ƒ5750

ƒ 6.50.

Voor dezelfde prijzen óók verkrygbaar met rubberzooi (3 1 /. x sterker
dan leer!) en extra leeren tusschenzool: Model 71.

-

Telef. 24208

Schaapsdrift 85.

ANNA VAN DOOREN,

groote

-

GUMMI KRUIKEN.
SIROOP FAMEL
f 1.15 ƒ 1.90
LEVERTRAAN
vierkante flacon 60 cent
per liter ƒ 1.25.
AFLUKIN BUISJE 50 cent.
VICKS VAPORUB 90 cent.

met prijsopgaaf onder No. 11053 aan het Bureau
van dit blad.
Brieven

Bekkering
Konlngstr. la

aan het Parkhotel te Velp.

KOSTHUIS

sociale dienst roept allen,
die
hiervoor
belangstelling
hebben, op voor den cursus
voor

door pijn!

Arnhem, 10 Febr. 1940.

"ƒ3.95

met gebruik van bad en volledig pension. Br. onder letter M

R.-K. Gemeente-ambten, vr.:

De

Op verzoek van den
overledene geen
toespraken.

Arnhem,

ven met inlichtingen onder No.
11054 Bureau van dit blad.

Drogisterij

: :<

llSilllll
jj|jj.

Zit-Slaapkamer

Brie-

kantoorwerkzaamheden.

ƒ 1.20

-

Verzoeke geen bloemen
en geen bezoek.

Zijpendaalscheweg

—

BON KORA ƒ 2.25
3LYCERINE ABDIJ SIROOP

.

i|||||Éi||||

Sjs|||sBs|§|

Dame vraagt te Arnhem,
in
huis zonder kleine kinderen:

Gevraagd:
AMINISTRATIEVE KRACHT
bekend met alle voorkomende

HOMOEOPATHIE SCHWABE
WEK DRUIVENZOUT

D. Overbosch.
rT trecht:
H. C. Overbosch.

|s||||||sss|||?

8.5.6-OQt

KATTEVELLEN

Arnhem:

die wij voor het leder van onze Robinsons
noodig hebben, moeten van overzee worden aangevoerd. Daarom stijgen
zy nog aldoor in prijs en bovendien zijn de allerbeste huiden (en
andere willen wij niet verwerken) steeds moeilijker te krygen.
In niets zullen wij echter afwijken van de kwaliteit, die wy altyd
in onze Robinsons gebracht hebben. Ook in dezen tyd is en blijft
Robinson: „de beste schoen voor zijn geld".
Neemt U voor 't komende voorjaar eens het populaire Robinson Model 32:
'n zwarte lage schoen met randgenaaide leeren zool en rubberhak.
26 /27
28/31
32/35
36/39
P"*'zen-

De Minister van Economische Zaken maakt bekend, ' dat de
opplakvellen van bon No. 12 voor suiker door detaillisten dienen te worden ingeleverd op 9, 12, 13, 14 en 15 Februari 1940.
De opplakvellen van bon No. 4 voor peulvruchten dienen ingeleverd te worden op 16, 19, 20, 2] en 22 Februari 1940.
De eerste inleveringsdag in beide gevallen is dus de Vry'dag
onmiddellijk aansluitende aan de distributieperiode.
By het in ontvangst nemen van opplakvellen zal nauwkeurig
worden toegezien, dat zich tusschen de opgeplakte bonnen geen
ongeldige bevinden.
In hun eigen belang wordt den detaillisten ontraden te trachten ongeldige consumentenbonnen by de distributiekantoren ln
te leveren, daar zij zich hiermede aan ernstige moeilykheden
zouden blootstellen.

Voor Uw |

publiciteit
in hst NOORDEN des

lands hebt U

in de eerste plaats
noodig het

NIEUWSBLAD
NOORDEN
VAN HET

metruim 58000 abonné's
Administratie: Ged. Zuiderdiep
Groningen.

Telef

880 en 341.

40e HACO-TREKKING
5e KLASSE, 13e LIJST
TREKKING VAN MAANDAG 12 FEBRUARI 1940
HOOGE PREMIËN
_

f
f
f

50.000.— 6137
1.000.
9586
—

10676 20369

400.— 1310 2648 5677 18795
200.— 1670 16300

100.— 2965 3266 3364 3847 4777 6355 12595 14677
f
18313 20732 2C842
PREMIËN VAN ƒ7o.—
210
334
904
420 574 636 802 833
963 1031
1184 1563 1545 1649 1700 2118 2168 2190 23*6 2432
2576 2664 2668 2698 2744 2773 2832 3132 3186 3254
3304
3460

4038
5043
6203
6847

3:313

3478
4143

5046
6211

3619
4267
5097
6266

6918
7756

7075
7765

3674
4550
5222
6320
7076
7773

3697

4594
5718

6341

7159
7818

3810
4730
5732
6409

3894
4827

5906
6519

3959
4928
6053
6721

4025

4993
6183
G309
7660

7345 7375 7456
7857 7964 8081 8099
8301 8385 8434 8561 8578 8872 8934 9059
9090 9148 9320 9568 9634 9657 9724 9758 9762 10317
10513 10610 10767 10904 11013 11167 11268 11317 11438 11559
11653 11764 11884 11945 12097 12109 12140 12197 12323 12332
12342 12439 12475 12600 12982 13016 13068 13244 13302 13327
13340 13375 13405 13457 13557 13572 13596 13650 13730 13755
13783 13938 14049 14215 14258 14411 14418 14478 14542 14565
14834 15094 15112 15124 15154 15196 15214 15596 15606 15599
15779 16125 16142 16167 16208 16363 16506 16518 16524 16577
16612 16643 16658 1C677 16797 16904 16969 16979 17144 17324
17458 17564 17657 17816 17817 17870 17886 18160 18287 18343
18425 18507 18737 18808 18823 18850 18897 18953 19001 19016
19053 ;90"7 19081 19176 19243 19390 19505 19583 19761 13813
19822 10854 20608 20255 20261 20366 20405 20643 20657 20695
20803 20944 20973 20992
GEEN PREMIËN
15
36
146
230
249
390
201
281
326
345
598
639
438
464
488
494
513
549
732
444
820
826
393
905
930
938
983
995
865
1001
1013 1055 1063 1116 1135 1191 1237 1256 1265 1230
1314 1324 ISB7 1387 1390 1391 1394 1395 1397 1399
1501 1577 1583
1639 1668 1701
1797
1413 1438 1-583
1815 1823 1E36 1844 1856 1863 1896 1916 1934 1964
2030 2051 2072 2090 2101 2137 2167 2245 2284 2368
2368 2384 2416 2456 2476 2512 2518 2587 2626 2177
2723 2768 2777 2782 2804 2821
2822 2855 2857 2380
2886 2961 3014 3074 3179 3190 3198 3231 3238 3315
3355 3357 3394 3430 3453 3463 3482 3494 3561 3580
3640 3646 3741 3744 3867 3872 3898 3915 3966 3983
4005 4007 4036 4046 4057 4058 4073 4118 4124 4177
4304 4318 4350 4356 4361 4367 4626 4711 4717 4728
4764 4765 4808 4838 4845 4968 4987 5023 5000 5085
5120 5131
5133 5153 5183 5212 5268 5288 5309 5332
5370 5372 53G2 5442 5443 5494 5499 5502 5565 5581
5592 . 5670 5699 5701 5770 5774 5784 5805 5843 5870
5882 5901 5914 5918 5962 5994 6032 6051 6066 6152
6163 6165 6171 6226 6238 6319 6332 6361 6369 6377
6403 6435 6443 6499 6564 6577 6582 6597 6643 6678
6688 6692 6707 6711 6714 6748 6765 6777 6786 6840
6861 6905 6911 6944 6946 6995 6999 7000 7009 7027
7059 7108 7118 7124 7130 7137 7191 7192 7201
7212
7311 7339 7340 7350 7367 7431 7447 7458 7532 7558
7570 7597 7622 7637 7674 7754 7769 7775 7783 7788
7820 7839 7879 7901 7949 7983 7985 8017 8023 8035
8058 8275 8279 8289 8299 8313 8336 8338 8376 8438
C437 8446 8454 8495 8600 8502 8515 8527 8533 8573
8602 8604 8630 8641 8654 8688 8700 8742 8753 8788
8797 8837 8875 8898 8904 8909 8999 9035 9040 9048
9050/9056 9122 9144 9153 9189 9212 9243 9285 9324
9325 9351 9401 9422 9449 9456 9471 9530 9547 9569
9587 9595 9620 9630 9639 9643 9644 9675 9680 9690
9716 9719 9721 9754 9776 9778 9791 9830 9836 9869
5875 9879 9904 9950 9976 9981 10075 10085 10155 10164
10170 10185 10194 10239 10282 10348 10444 10-145 10&52 10555
10585 10602 10658 10695 10726 10730 10758 10763 10776 10791
10846 10907 10919 10923 10938 10957 10975 10998 10999 11015
11048 11057 11065 11082 11118 11197 11198 11238 11262 11294
11299 11320 11325 11327 11384 11365 11440 11468 11552 11591
11611 11617 11623 11626 11656 11663 11670 1174.) 11754 11755
11787 11812 11823 11826 11848 11850 11860 11S9Ü 12002 12010
12057 12070 12037 12126 12189 12234 12240 12258 1227!) 12310
12329 12352 12418 12481 12498 12501 12559 12564 13537 12674
12685 12697 12715 12766 12874 12909 12935 12fr,7 i" 1 1^943
12944 12962 12938 13024 13032 13037 13041 13081 13101 13144
13151 13197 13224 13272 13290 13297 13315 13:r
'49
13428 13435 13442 13459 13461 13478 13553 136:
13675 13709 13769 13820 13825 13877 13891 13920 1:: I Ii 937
14021 14023 14034 14064 14081 14087 14109 14112 141?3 14135
14138 14155 14204 14261 14307 14348 14405 14419 1412.1 14434
■ 14450 14403 14530 14539 14555 14557 14592 14611 14
14671 14683 14697 14753 14778 14808 14840 14860 148.1 KB9B
14899 14914 14945 14977 14982 15001 15005 15020 15055 15078
15142 15157 15212 15223 15281 15294 15339 15345 15352 15421
15530 15537 15547 15556 15641 15688 15778 15841 15893 15912
.15966 15976 16057 16074 16077 16086 16094 16095 16130 16141
16203 16211 16212 1G253 16256 16320 16344 16346 16370 16389
16390 16397 16416 16424 16479 16496 16525 16548 16551 15604
16637 16647 15707 16709 16724 16726 16754 16774 16818 10822
16890 16917 16928 17039 17062 17106 17166 17171 17197 17201
17217 17225 17226 17285 17313 17321 17352 17366 17420 17461
17433 17542 17562 17572 17605 17609 17618 17644 17669 17715
17746 17780 17814 17851 17895 17959 18011 18044 18077 18161
18191 18195 18197 18226 18238 18258 18292 18299 18302 18329
18331 18384 18400 18461 18521 18536 18644 18654 18690 18723
18728 18745 18756 18774 18802 18893 18925 18976 19003 19017
19057 19062 19083 19130 19134 19161 19204 19327 19334 1933»
19439 19441 19530 19537 19544 19600 19610 19648 19689 19704
19722 19770 19814 19841 19863 19870 19874 19905 19924 19951
20080 20082 20113 20128 20133 20142 20156 20159 20197 20262
20318 20337 20530 20610 20645 20747 20763 20837 20870 20893
20937 20943 20960
7663
8165

6884
7677
8228

3493
4154
5094
6244

ARNHEMSCHE COURANT VAN MAANDAG

Ijsbezetting wijkt voor kracht
wassende water

van

Arnhem komt er vrijwel zonder
kleerscheuren af

en na den ijsgang Zaterdagmiddag enorm.
Van het Rynpaviljoen tot aan de Nieuwe Kade
Zaterdagmiddag omstreeks een uur kwamen bewogen zich duizenden nieuwsgierigen. Ook
"oven de stad groote ysmassa's ln beweging. Zondagmiddag, ofschoon toen de rivier vrywel
een normaal vertoonde voor de stad, waren
5 het Looveer te Huissen passeerden reuser honderden wandelaars.
achtige gS velden, welke op het nog vastzittende gedeelte van de rivier stootten en met ZWEMBAD TE WAGENINGEN VERNIELD.
geweld doortocht vonden.
Zaterdagmiddag is het ys in den Ryn losgeraakt en gaan drijven. De ysschotsen kwaEen reusachtige ysmassa dreef weldra in men tegen het zwembad naby het Lexkesveer
en vry snel tempo voorbij Arnhem. Op de en vernielden dit voor het grootste gedeelte.
vier was voor de stad weinig meer aanwe- Het zwaar gehavende bad dreef tegen een
goederenloods en bracht hier een flinke deuk
a dat gevaar
liep door de geweldige kracht te weeg.
an de aandryvende zware schollen te worden
Na een half uur heeft het ijs zich opnieuw
meegesleurd.
vastgezet. Niettemin is in deze korte spanne
n 's er een en ander vernield bij Maltijds aanzieniyke schade aangericht.
urgen. Aan den voet van den WestervoortHet bad is in de volle lengte in tweeën gen
staande loodsen van koepeltjes van broken; het moet als geheel verloren worden
en heer B. Beerendsen, die zyn woonschip beschouwd. De schade wordt op ƒ 15.000 geraamd; het is eigendom van de Vereeniging
e [1 K in de
haven had gebracht, werden door Algemeen Belang; het werd alleen tegen
et ys geramd en
vrywel plat gedrukt.
brand en zinken verzekerd.
°P de onder water staande lage kade
Nader wordt ons uit Wageningen gemeld:
0 de aanlegpiaatsen van de Concordiabooten
Het ijs van den Rijn heeft ook hier groote
Werd Bchade
aangericht; de groote loodsen schade aangericht. Nadat het water Zatere tegen den
kademuur staan bleven onverdag voortdurend was gestegen, raakte des
maar twee kleinere tegenover het kantoor middags te ongeveer half twee het ys plotseling los, vermoedelijk doordat het te Renkum
egen het wel met het ijs te kwaad. De
kleineen half uur eerder was gaan dryven. De vele
-8 e yzeren
loods werd van de kade geschoven
wakken, die er de laatste dagen Ingekomen
e h verdween te
midden van de krakende ijs- waren, vulden zich en hier en daar ontstonden
schotsen. De tweede kreeg een zoodanigen ysdammen. Het zwembad, gelegen ten Oosten
kl ap dat zy een zwenking maakte en dwars van het Lexcesveer, dat door den hoogen wa°ver de kade kwam te staan.
terstand tegen den zomerdyk was gekomen,
Aan Onderlangs werd het woonschip van werd door de ysmassa van zijn ankers gerukt
den
den parlevinker Bakker door de ysschotsen en meegesleurd. Het schoof een 50 M. over van
oever en botste tegen de goederenloods
meegevoerd. Het is na een avontuurlyken den heer G. J. v. d. Pol, den eigenaar van het
tocht in vermoedelyk desolaten toestand aan hotel Lexcesveer. De loods werd ineengedrukt
en kwam tegen de palen, waaraan de borden
de overzyde van de rivier by de
steenfabriek
met de letters K veerkabels zyn bevestigd.
van de firma Heines
terecht gekomen.
Die hielden even stand, waarop het bad in
De ysstroom
voerde ook een roeiboot mede, twee stukken brak.
Het eene, waarin de
We lke
later niet meer gezien werd en dus meeste kleedkamertjes, het kantoor van den
waarschynlyk Is ondergegaan.
badmeester enz., bleef op den oever tusschen
het ijs hangen, de rest, het ln de rivier voorrts heeft het ys
verschillende borden van uitstekende deel, waarop o.m. de
de
springtoren,
RökSwater3ta at, welke de vaarhoogte dreef met het ys op den stroom af.
Ook het
geven en
ook kabelborden weg gerukt en ijzeren brugschip werd, daar de ketting
brak,
meegevoerd.
maar even beneden het veer
meegenomen,
Stelger van de gemeente
tegengehouden door de gierpont. Het bekwam
bij het RynPa v 111joen is
geen schade, evenmin als de pont, daar deze
onder het ysgeweld als het ware
niet
in den stroom ligt. Het bad moet als gePgevouwen; alleen de ducdalven bleven inheel verloren worden beschouwd. Het gedeelte
tact.
op den wal is overal gebroken en ontwricht,
het is een volslagen ruïne. Voor de ver. , AlDE ARNH.
gemeen Belang', de eigenaresse en exploiSTOOMSLEEPHELLING.
tante van het bad, is het gebeurde een groot
dooiP cri«xle heeft men aan de verlies, daar het
bad niet tegen deze schade
Arnh
omslee P he »ing alles
nog verzekerd is en de
wat
geen middelen
eenigszi S
buiten den oever uitstak naar bin- bezit een nieuw badvereeniging
aan te schaffen. Dit jaar
«en g
6n in de
Daar 11g het HU vol 'haven binnengebracht. zal er hier zeker niet in den Ry n gebaad
' Er was * uiat zeer veel kunnen worden. De loods
mater' 6 .
aanw e_ig: 4 baggermachines, 5 a Pol is wel verzekerd. Juistvan den heer v d
*
boot en een lichter,
Zaterdag was zH
'
twee motorzandzuigers, uit voorzorg geheel ontruimd.
tw
onderl°ssers, een zeilschip, een paai
Nadat het ijs ruim een half uur
bakk 6nZ Dat
ln bewealles is met veel P looien in ging was geweest, zette
'
de haven
het zich opnieuw vast
h
opgeborgen. Het blykt
en goed geoutilleerde werf een wel hoezeer De verloren gegane helft van het zwembad
ysvrye haven oleef in de bocht bij de
n °odig heeft.
steenfabriek De BoDeze ontbreken b.v. in Millingen venste Polder,
in de kade steken. Sedert is
«n in andere plaatsen
aan Ryn en Waal.
het water opnieuw langzaam
gaan wassen.
Na den strengen winter van
heeft De uiterwaarden loopen
1890/91,
«e toenmalige directeur van
snel onder, de weg
de Arnh. Stoomonderlangs den Wageningschen
Berg is reeds
onmiddellijk
ingegrepen; ten overstroomd. Het s
ij zit nog vast van hier af
«oste van ƒ 120.000 is toen de ijsvrije haven tot de
spoorwegbrug te Rhenen. Vandaar Is
«egraven, waardoor volledige veiligheid
voor weder over een groote
■»« ln bestelling zijnde vaartuigen
lengte de rivier vry
en wat er van ys.
erder wordt opgelegd, werd
verkregen
Zondagavond was de toestand nog onveranderd.
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Des middags te 12.15 geraakte de rivier by
Tiel los. Men beleefde angstige oogenblikken.
GIRO ARNHEM Mr. H. C. VOS, 65300.
Verschillende schepen in de haven werden
D?.t 't kasgeld yalijk vlug verslijt
ylings ontruimd. Aan den dijk naar Ophemert,
Verbaast u niet; 't is me ook een tijd!
waren reeds twee liggers tegen den dijk ge(Ingezonden mededeeling.)
drukt en gedeeltelyk beschadigd.
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het water tot aan den heuvelrand brachten,
daarna het enorme, golvende ysveld met de
grillige schotsen en schollen, die ten slotte
aanéénstolden tot een beweginglooze bewogenheid, schitterend en fonkelend in de zon
met daartusschen de donkere geulen, waarin
het stilstaand water effen bevroren was.
Toen Is daarover de sneeuw gevallen, een
verre, witte wade over het land en rivier. Alleen aan de dyken en de wilgen kon men zien
waar ergens de Ryn moest zyn, precies waren
zyn grenzen niet meer aan te geven, vervaagd
als zy waren in de sneeuw.
Nu is het kruien
begonnen. Schollen en
schotsen raakten los, de donkere geulen werden weer water en schurend dreef het losgewrongen ys stroomaf. Tot het by de Klingelbeek zich weer vastzette en de rivier tot de
spoorbrug 't aanzicht heeft van een wild bewogen yszee.
En dan plotseling, even voorby de brug, is de
stroom één groot blank water waarin sporadisch een scholletje dryft. Doch dit blanke water is niet zoo onschuldig als het er uit ziet.
Het stygt op onrustbarende manier en evenals in het begin van den winter nadert het den

nacht weer geketend en een uitgestrekt ysveld, spiegelglad. ligt er over de uiterwaarden.
Steenfabrieken en hulzen liggen erin vastgevroren en de wilgen, waarin spyts alle Siberische koude, reeds de voorjaarssappen aan
de twygen een andere kleur geven, staan er
armoedig en verkleumd met hun koppen bovenuit te kyken.
We krygen er nu genoeg van. 'n Paar weken hebben we echt genoten: Mooi ys om
schaatsen te ryden, mooie sneeuw om te skiën
en te bobben. Maar nu is het welletjes. We
denken aan het voorjaar en aan Paschen. By
de banketbakkers liggen reeds de suikeren
Paascheitjes; de hotels moeten aan de schoonmaak om de lente-gasten van Paschen te ontvangen; de hazelaarskatjes en de elzen hangen te wurmen van ongeduld, want het wordt
hun tyd; het sneeuwklokje, dat de vorige week
in de dooi onder de nattigheid zyn eerste levenszuchtje slaakte, Is reeds te laat om vastenavond zot je te zyn; op den Meihof droomt
men van excursies naar bosch en hei en van
paaschvuren.

Schoon genoeg hebben er trvan, hoe Impo-

sant de Ryn ook is in de wisseling zijner
en dat is heel erg
aspecten. Want
we
—

—

betalen ons arm aan steenkolen. Waarmee
een kleine categorie van onze medeburgers
het niet eens Is, doch alle anderen wel.

De Waal bij Nijmegen losgeschoten.
Zaterdagmiddag om vier uur is de Waal by
Erlekom en Nymegen losgeschoten.
Gelukkig verliep alles zonder ernstige incidenten. Zelfs by Sprokkelenburg, waar de
rivier een bocht maakt en men by het loskomen van de rivier het ergste vreesde, Is
alles goed gedaan.
De vier schepen van de Nymeegsche Stoomboot Maatschappy, welke aan de kade in bet
ys bekneld lagen, zyn er oogenschijniyk zeer
goed afgekomen.
Zy hebben voldoenden weerstand tegen de
ysmassa's kunnen bieden.
De „Altona" van dezelfde maatschappij bekwam evenwel ernstige avery. Dit schip lag
tegen de kade, onmiddeliyk by den aanlegsteiger van de Stoombootonderneming „Concordia". Deze steiger had het van het langskomende ys zwaar te verduren. IJzeren balken
knapten af en drongen aan stuurboord en
midscheeps ln de romp van de „Altona". Het
schip maakte onmiddeliyk water. Wel slaagde men erin het lek aan stuurboordzijde te
stoppen, maar midscheeps viel dit tegen. Men
heeft het schip dryvende kunnen houden.
Des avonds om half tien ging er byna geen
dryfys meer door de Waal. Wat nog afkwam
liep vast by Beunlngen, waar de rivier desmiddags van drie uur tot half vyf los is geweest, maar later opnieuw is gaan zitten.

De Bovenrijn ijsvrij.
Zondagmiddag om 12 uur vernamen wy uit
Lobith en Millingen, dat in den nacht van Zaterdag op Zondag de boyenrivier van den Ryn
rustig is open gegaan. De ysschollen zyn langzaam afgedreven, zoodat des ochtends reeds
een breede vaargeul was ontstaan.
In den loop van Zondagochtend kwamen de
eerste twee schepen weer uit Duitschland te
Lobith aan. Zij konden echter, doordat de steigers verdwenen -yn en langs de oevers nog
veel ys ligt, nog niet meeren.
Om 12 uur Zondagmiddag stond het water,
dat dalende is, twintig cM. onder de Spijksche
overlaat, zoodat deze niet meer werkt.
Op de scheepswerf van Bodewes te Millingen
wordt het water weggepompt. Hier is alle gevaar geweken. Ook de schepen achter de krib
by deze werf zijn buiten gevaar.
De ongeveer 200 schepen in de vluchthaven
van Lobith zitten nog vast. De mogelijkheid
bestaat, dat door het vallen van het water nog
eenige schade zal worden aangericht, doch ook
hier is geen groot gevaar meer aanwezig.
Men verwacht, dat de boyenrivieren thans
spoedig geheel ysvrij zullen zyn en dat de
scheepvaart daar weldra zal kunnen worden
hervat.
Bijna den geheelen dag Is er Zondag licht
dryfys, af en toe vermengd met zwaardere
stukken, door de Waal langs Nymegen gedreven. Zondagochtend om half zeven passeerde met groote snelheid ongeveer een derde
gedeelte van het acht kilometer groote ysvlak,
dat tusschen Doornenburg en Lobith had gezeten en losgeraakt was. Het richtte gelukkig
geen schade aan.
In Nymegen heerschte Zaterdagmiddag een
drukte als ln het volle vreemdelingenseizoen.
Het auto-verkeer tusschen Arnhem en Nymegen was druk als in den zomer. In de café's
was geen plaats, onbezet en een groot restaurant ging Zaterdagmiddag om drie uur sluiten
omdat alles was uitverkocht.

DE IMPOSANTE RIJN, MAAR WIJ VERLANGEN ANGSTIGE OOGENBLIKKEN IN TIEL EN
ELDERS IN DE BETUWE.
NAAR DE LENTE.

Een medewerker zendt ons nog de volgende
impressie:
De Rijn aan den Vcluwe-zoom heeft dezen
winter wel sterk wisselende aspecten vervoor de rivier was tijdens toond. Eerst de groote
overstroomingen, die

I

VERKOUDHEID
BRONCHITIS

In den loop van Zondag is de Waal by Beuningen en bij Beesd losgeraakt. De rivier zit
nu vast ter hoogte van Druten, waar zich

stroomafwaarts enkele ysverdikkingen hebben
gevormd.

Sedert meer dan 30 jaar wordt
Siroop Famel door doktoren
gewaardeerd als een betrouwbaar geneesmiddel ter bestrijding van aandoeningen der
ademhalingsorganen.

WATERSTAND VAN 1926 TE DRUTEN
BEREIKT.

Zondagavond om elf uur was de toestand te
Druten tamelyk precair. Nadat de rivier in
SIROOP
den nacht van Zaterdag op
de eerste
Zondag drie centimeter per uur was gewassen
en na vier uur zelfs een stijging vertoonde van
een halve meter per uur, werd tegen ZondagKleine flacon f 1.15 Groote flacon f 1.90
middag drie uur, teen het peil vrywel con'
M
stand bleef, 'n waterstand bereikt, welke over(Ingezonden mededeeling.)
eenkwam met dien van 1926 in welk jaar het
Land van Maas en Waal door den watersnood
werd geteisterd. De bewoners van een viertal
VEILINGSAGENDA.
arbeidershuisjes op den Waalbandijk gelegen,
Arnhem.
werden Zaterdagnacht door het water, dat plotln
Feldbrugge
verrast.
Toen
13
Febr.
uur:
Notaris
mr.
7
seling de huizen binnendrong,
zij
Sonsvan
wakkerhet
huis
erf
toeslag
Venduhuis,
de
met
ysschotsen
door het geweld
schrlkten, stonden de kamers reeds onder beeksingel 77 en 78 (inzet ƒ4625).
13 Febr. 7 uur: Notaris P. H. Roes in het
water, zoodat zy halsoverkop moesten vluchVenduhuis, toeslag beneden- en bovenhuis
ten.
Voortdurend schuren de ijsschotsen tegen de Brouweryweg 87 en 89, winkel Brouwenjweg
gevels en muren van de huisjes, waardoor er 91 (inzet ƒ8008) en pakhuis, enz. Kadestr. 1
(inzet ƒ4677).
gaten en scheuren in ontstaan.
13 Febr. 7 uur: Notaris mr. C. M. BöhtZaterdag is een z.g. losschip, dat met vier
in het Venduhuis, toeslag winkel- en
lingk
kabels aan den wal lag, door het ys meegebovenhuis
Graaf Lodewykstraat 92 en 94 (insleurd en ln de richting van Tiel verdwenen.
ƒ5500).
zet
met
den
toestand
Er is een groot verschil
13 en 27 Febr. 7 uur: Notaris J. Stolk ln
van 1926, toen het hooge water door den storm
Venduhuis: inzet en toeslag 2 boven- en
het
werd opgezweept en de dyken zich daardoor
benedenhuizen Lawick van Pabststraat 2-4 en
tenslotte hebben begeven.
8-10, huis Law. v. Pabststraat 6, beneden- en
De beton- en steenfabriek van de Gebr.
bovenhuis 69-69a, twee boven- en benedenMijnlief, welke zich op de uiterwaarden te huizen Karel van Gelderstraat 8-10 en 12-14
Druten bevindt, is van Zaterdagavond af ge- en huis Paulstraat 44.
heel door het ijs ingesloten.
Oosterbeek.
In de fabriek wonen twee leden van het perNotaris
mr. W. Beker
14 en 28 Febr. 7 uur:
soneel met hun gezinnen, die nu geheel van de
inzet
en
in „Concordia":
toeslag huis Van
buitenwereld zijn afgesloten, aangezien ook de
48.
Ewykweg
telefoonverbinding verbroken is.
Aangezien men zich over het lot van deze
SCHIPPERSJEUGDVEREENIGING
menschen ongerust maakt, zou MaandagochOPGERICHT.
tend om half acht een ploeg militairen een
Alhier is een Christelijke Schippers-Jeugdpoging doen de fabriek door het ys het bereiken om de twee families in veiligheid te bren- Vereeniging.(J. V. S.) opgericht. Reeds lang
gen. De soldaten zullen daarby gebruik maken koesterde men er plannen voor, doch gezien
van een roeiboot, waarmede ze zullen trachten het geringe aantal schippers, dat gewoonlyk in
via de geulen door de ysvlakte heen te dringen. Arnhem ligt, durfde men een definitieve uitOp het oogenblik is er omtrent deze reddings- voering der plannen niet aan.
Nu door den strengen winter vele schippers
poging geen nader nieuws.
gedwongen zijn geruimen tyd in de Arnhemsche havens te verbiyven, bleek, dat er beVERWOESTING TE DODEWAARD.
langstelling genoeg heerschte voor een verZondagochtend zat de Waal by Dodewaard, eeniging van schlppersmeisjes en -jongens. Zoo
nadat 's nachts het ys in beweging was ge- kon tot oprichting overgegaan worden. De
weest, weer vast.
vereeniging draagt den naam ~Eben Haëzer".
Het water Is toen onrustbarend gestegen. Eiken Dinsdagavond wordt in lokaal „'t Fort"
Van Zondagochtend zeven uur tot elf uur be- by de Oosterkerk in de Rietgrachtstraat verdroeg de was ongeveer 75 cM. Op sommige gaderd.
plaatsen stond het water toen op nog geen
DE WERKELOOSHEID.
twee meter meer van de kruin van den dijk.
Gemeenteiyke tevens Districtsde
By
Een tweetal op de uiterwaarden gelegen steen- Arbeidsbeurs alhier bedroeg het aantal ingefabrieken kregen last van het water. De ge- schreven werkzoekende mannen op 31 Januari
zinnen, die by deze fabrieken wonen, zyn van 1940 en gerangschikt naar de begroepsgroepen
de gemeenschap afgesneden, doordat het ys de volgende:
thans niet alleen vast zit in de rivier zelf, maar
Vervaardigen van aardewerk, glas, kalk
ook op de ondergeloopen uiterwaarden. De te- en steenen: 42; Boek- en steendrukkeryen: 36;
lefoonverbindingen met deze fabrieken zyn
Bouwbedryven: 1104; Chemische nyverheid:
verbroken, daar alle telefoonpalen door het
1; Hout, kurk en stroobewerking: 70; Kleedin?
kruiende ys zijn afgeknapt en meegevoerd. Op en reiniging: 86; Kunstnijverheid: 3; Leder,
sommige plaatsen staan de ysschollen op ge- wasdoek en rubber: 25; Metaalnijverheid: 269;
lyke hoogte met het wegdek op den dijk.
Papierbewerking: 7; Textlelnyverheid: 8; BeBuitendyks staande boomen zyn als houtjes
reiding van voedings- en genotmiddelen: 110;
afgebroken.
Landbouwbedryven: 45; Handel: 109; VerHet tegen den buitendyk staande gebouw
keerswezen: 367; Crediet- en bankwezen: 15.
van de scheepswerf J. Hendriks heeft ernstig
Verzekeringswezen: 1; Overige bedrijven eu
geleden.
vrye beroepen: 115; Onderwys: 0; Hniselyke
Ben ander buitendyks staand huls is geheel
diensten: 4; Ongeschoolde fabrleks- en andere
door het ys ingesloten; een daarbij staande
arbeiders, die zich als zoodanig _.anbieU_n o?
schuur is reeds ingedrukt.
gevraagd worden: 733; Personen, (geen handDe op de uiterwaarden te Ochten staande arbeiders)
zonder voorkeur voor een bepaald
woning van een waardsman Is geheel geïsoverelschend) beroep: 26.
vakkennis
(geen
leerd. Het aanlegsteigertje is Zaterdagavond
Totaal 3176 werkzoekende mannen.
door het ys meegevoerd.

FAMEL

EEN SCHOKKER PLATGEDRUKT.
Zondagmiddag is het ys by Opynen door
twee ysbrekers gebroken.
Een schokker, welke ln de rivier lag, werd

door de zware schollen meegevoerd om vervolgens, als ware het slechts een blikken doosje, tegen den dyk in elkaar gedrukt. Midden
in de ysschollen zag men een zandschult
dryven, welke met den stroom werd meegevoerd.
De steenfabriek te Heeselt is geheel geïsoleerd.
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Voedselcomité Arnhem.

heuvelrand.
Tien, twaalf graden vorst hebben het van-

De Rijn bij Arnhem.
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De mynheer, van wien ik U thans ga vertellen, zag er zoo op het eerste gezicht héél
normaal uit. Heelemaal niet iemand, om ter
beschikking van de regeering te stellen. Néé,
Ik wil de regeering niet beleedigen. Ik bedoel
dit ln de tale Kanaans onzer rechtspraak.
Om tot den heer terug te keeren, hy zag er
uit als huis-, tuin- en keuken. Ongevaarlyk,
welwillend, bijna intelligent zelfs. De volksmond wil, dat een bril geleerd staat. Zóó ver
wil ik niet gaan, doch wél verleende een dier
brillen» die myn Amsterdamsche vrienden zoo
blomryk „noga-fietsen" noemen, zyn gelact
een bezonken en scherpzinnige uitdrukking.
Kortom, het was een mynheer, dien niemand
zou aarzelen binnen te nooden, wanneer hij
op de stoep stond en mevrouw te spreken
vroeg voor een „dringende persoonlyke aangelegenheid", waaronder hier te lande, naar
de ondervinding leert, wordt verstaan een
affaire van zeep en (of) veiligheidsspeïden.
Wy sloegen dan ook geen acht op hem,
toen wy begonnen smakelijk en viytig é_f te
geven op den terugkeer van de vorst.
„'t Is om je te verdóen", vond een hulsvader en hij toonde ons twee rauwe winterhanden.
„Inwryven met uien", adviseerde een vriendeiy'ke oude dame, haar hooge stem bevend
van een gedurende tientallen jaren opgespaarde wysheid en ervaring.
„Dan maar liever winterhanden", kwam de
huisvader beslist en ik kon hem geen ongeïyk geven.

kloven

verzacht en geneest U met

vn

Tub« 45 et. Doos 60 en 30 et. Bij Apoth.
J*™™_n___________-__----__-_-88-««"

en Droj.
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(Ingezonden mededeeling.)

„Ik heb nét", aldus een tweede huisvader,
jong van jaren, doch met een zorgeiyken rimpel in het blanke voorhoofd, „alle waterleidingen laten ontdooien, ik heb het rambam gekregen van het kranen-aftappen en Ik ben
scheef gegroeid van het volle emmers uit den
kelder naar zolder sjouwen
Niemand vroeg, welke aandoening onder
„rambam" wordt verstaan, doch wél informeerde ik nieuwsgierig, waartoe de volle
emmers in het huis des vertellers naar den
zolder worden gesjouwd.
„Omdat alle gootsteenen en alle U-weetwels in m'n huis styf-bevroren zyn, behalve
het fonteintje op zolder
„Wonderiyke speling der natuur", meende
Ik.
„Ontzettend", zei een jongedame, „Eerst
maanden-lang gemeene kou, nou eindelyk
dool, ik leefde heelemaal op, en nou weer
vriezen, 't is géén doen, ik wou
Nóóit zullen wy vernemen, lieve lezeres,
waarde lezer, wat deze jongedame wou, want
de oogenschynlijk zoo normale, zelfs bedriegelijk pienter-kijkende heer, met wiens verschijning ik deze regelen druks inleidde, nam
thans het woord en wat hy zeide zou niet
méér opschudding hebben kunnen veroorzaken, dan een aanhankelykheidsbetuiglng
aan een vreemde mogendheid, zooals die onze
bus wel eens doet versteenen, wanneer een
argelooze na-het-ontbyt-politicus overluid zijn
meening spuit in anderen zin, dan de bus in
politicis pleegt aan te hangen.
„Loop rond", riep de heer en ik moet zeggen, dat de opmerking, gericht tot lieden in
een overvolle bus, géén hout snydt, „Loop
rond! Ik vind het fyn dat het weer
gaat vriezen
en dan stilte,
Een kreet van ontzetting
de
geluidsfilm.
moord
op
een
geiyk
Heesch fluisterde ik myn buurman in het
oor, dat deze heer natuurlijk geen kans had
gezien een loodgieter by zyn lekkende waterleiding te lokken en dies vurig had gebeden
om nieuwe vorst, opdat de lekken weer lekker zouden toevriezen.
Maar neen, hij voegde aan zyn lasterlyke
taal toe:
wie
„Kunnen we nog wat schaatsen-ryjen, de
winters
weet, we krijgen in tien volgende
kans niet meer
dienst
„De gemeen teiyke geneeskundige
buurmyn
vond
gewaarschuwd",
worden
weten
wat
man zachtjes, want men kan nóóit
stumpers
zulke
er gebeurt, wanneer men
krenkt.
Slechts de jongedame vertolkte ons aller
en daarmee
gevoelens, toen zy vertwijfeld
kreet:
eindigen
heden
wil ik
Ik wAlg van schaatsen
TUL.
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By Beneden Leeuwen zyn ysverdikkingen gevormd. Met het oog op dreigend gevaar werden 30 vaartuigen ontruimd. Twee booten zyn
OLDENBARNEVELPTSTR.J9
reeds gezonken. Een ponton van den aanlegop
steiger van de Nijmeegsche boot dat midden
ftfuijaspapatu uapuozaßui)
beschouwd.
de rivier ligt, wordt als verloren
Een oogenblik werd de mogelykheid overwogen om den ijsdam, welke een groot gevaar
voor een aantal hier gemeerd liggende schepen
te
vormt, met de hulp van vliegtuigen stuk
ongunstige
doen schieten. Tengevolge van het
Café-Restaurant „Royal". Orkest ensembl»
het
uitzicht Heden:
beperkte
lichte
sneeuwval
weer
Rentmeester.
ernstig
moest men hier evenwel van af zien. Musls Sacrum. 8.15 uur: Concertgebouworkest
Zondags)
Lunchroom André. Dagelijks (beh.
0.1.v. Ed. v. Beinum. Soliste Jo Vincent, so„Molconi"-kwartet.
middagconcert
praan. Concert St. Caeecilia en Arnh. Kamerte
muziekver.
Café-Restaurant Victoria. Middag- en avondconcert orkest Florry Kinsbergen.
uur: Huldiging elfstedentochtryH. K. H. Prinses Juliana en Z. K. H. Prins Tivoli. 8.45
Centraalgebouw. Bakkerstraat Eiken Zaterdagders.
Bernhard hebben Zaterdagmiddag een bezoek
en Zondagavond 7.30—10.30 uur dansen.
ysmassa's
om
de
by
Waal
Tiel
dansen.
gebracht aan de
Dinsdag:
De Vereeniging Velp. Zondag 7-12
te nemen.
rivier
oogenschouw
met
zaak
„De
in
Schouwburg. 8 uur: Ned. Tooneel
in de
„De Vereeniging", Nymegen. Zaterdag- en Zondes Konings". (Abonn. serie E.)
dagavond dansen.
de heer N. F.
De burgemeester van Tiel,
Cambier van Nooten, was het Prinselijk Paai Woensdag:
Musea, Bezienswaardigheden, etc.:
tot Wadenooien tegemoet gegaan.
Volksconcert
der
Sacrum.
8.15 uur:
Kunstzaal Mariënburg. Tot en met 24 Febr.:
zich naar Musis
Eerst begaven de hooge bezoekers
A. O. V.
Tentoonstelling van nagel, werk door B. Arps
waar het ys door
den Ophemertschen dijk,
en van Hollandsche kunstnijverheid.
zat.
het kruien van de rivier meters omhoog
Vrijdag:
Gemeentemuseum dagelijks geopend 10—3 uur.
dat reeds honderden
Een machtig schouwspel,
Kerkconcert van
uur:
8,15
kerk.
Zondags I—3 uur.
Luthersche
vertyd
bezoekers had getrokken. Geruimen
Westrheene".
kleinkoor
„Van
hier, waarna
Burgers Dierenpark. Dagelijks geopend.
toefden de Prins en de Prinses
in
aan
de
aanbouw
een bezoek werd gebracht
Bronbeek Museum. Geopend van 's morgens
Amsterdam-Ryn- Bioscopen:
het
van
10 uur tot 's middags 3 uur.
voorhaven
Op
béte
humaine".
zynde
Rembrandt-Theater: „La
Prinses
verlieten
hier
kanaal. De Prins en de
het tooneel Alma Rosé en Irene Getrey, mu- Museum der Nederlandsche Heidemaatschappij.
de auto en begaven zich naar den oever van
ziek en dans.
Dagelijks te bezichtigen van 9—12 en 2—5 uur.
Zaterdags na 12 uur en Zondags gesloten.
de rivier, waarin zich enkele kilometers boven Luxor-Theater: Bette Davis ln „De laatste kus".
De hooge be14
jaar.
Tiel een ysrug had gevormd.
boven
(Toegang
Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Dagelijks
zoekers maakten vervolgens over den Waalgeopend.
Cinema-Palace: George Formby in „Kouwe
drukte". (Toegang eiken leeftijd.)
dijk een korte wandeling in de richting Ochten
"Bibliotheek Theosofische Vereen. Geopend
en keerden daarna per auto naar Tiel terug, Corso-Cinema: „Samenzweerders" en „PrairieDinsdagavond 7.00—7.30 uur en Zaterdag
waar in een der kamers van de sociëteit in gebandieten". (Toegang boven 18 jaar.)
2.30—4 uur.
selschap van den Burgemeester en mevrouw Arnhemsch Theater: „Onderzee-patrouille" en
schilderyen.
Sabelspoort: Oudheden en
„De oceaancycloon". (Toegang boven 18 j.).
Cambier van Nooten de thee werd gebruikt.
Sleutel
Groote Toren. Bezichtiging dageiyks.
Om kwart over vijf keerde het Prinselijk
Turfstraat 22.
Paar, luide toegejuicht door de inwoners van Dagelijksche Concerten, etc.:
Velp. Dagelijks
een
moeite
op
de
slechts
met
politie
Tiel, door
Café-Restaurant „Central-National", Vyzelstr. Museum voor den Veluwezoom,
Zaterdag- en Zondagavond Orkest Joh. Molegeopend van 10—12 uur.
afstand gehouden, naar 's Gravenhage terug.
Tentoonstelling
wijk.
ZaZterdag en Zondag heerschte er in de
Kunstzalen fa. Katz, Dieren.
gestraten van Tiel bij de Waal een ongekende Heek's Lunchroom. Orkest Mignone.
van 17e eeuwsche meesters. Dageiyks
10—5
uur.
opend
drukte.
Dancing Tivoli. Zondagavond dansen.
—

—

..
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AGENDA

—

—

Het Prinselijk Paar

Tiel.

uur:

#

OVERSTROOMING IN DE OMGEVING VAN TIEL.

Safety first.
Om haar employés
te wennen aan het gebruik van gasmaskers, hebben verschillende groote
Engelsche firma's verordend, dat haar
personeel gedurende één dag per
week de werkzaamheden verricht—

dit in oorlogstijd
misbaar uitrustingsonderdeel

voorzien van

on,

van overstroomingen ten Westen van Tiel
werden velen gedwongen hun woningen in allerijl te verlaten. Hun huisraad wordt in veiligheid gebracht

Tengevolge

in Nederland” is de titel van de
nieuwe film, waarvoor thans de opnamen bij
Cinetone in vollen gang zijn. Tijdens een der
scènes. Aan de camera de regisseur, dr. Ludwig

„Ergens

Heldhaftig boden
de Finnen tegenstand bij de Rus-

Berger

sische
om de

pogingen,
Mannerheimlinie. Een af-

deeling, verscholen
in

Winter op de Noordzee.

kwam

Als
der Duitsche
—

een

—

De ijsgang op de Waal trok duizenden kijkers. De belangstelling bij Tiel. Een aanlegsteiger
werd door het kruiende ijs zwaar beschadigd

zij heeft er blykbaar wel slag van. Enfin, in
leder geval is de zaak nu voorby. Maar nu
bonjour Annie".
Frundsberg wist nu genoeg. Annie was de
tien jaar jongere zuster van zyn vrouw.
Frundsberg
opende nu de deur en trad de
slaapkamer van zyn vrouw binnen.
„Neem me niet kwaiyk, dat ik hier zoo maar
Roman door: WILLY REESE.
binnenval en het meisje niet eerst den tyd liet,
om me aan te kondigen, Ik moet echter dade13
ïyk naar Parys. Over een klein uur vlieg ik
HOOFDSTUK XIII.
er heen en ik wilde je alleen even persoonlyk
zeggen, dat het me spyt, dat ik vanavond de
„Mevrouw ligt nog op bed, ik heb juist het première in den Grooten Schouwburg niet kan
ontbyt binnengebracht, mynheer. Ik zal u bijwonen. Mijn aanwezigheid in Parijs is echechter
ter absoluut noodzakelyk. Maar ik hoop, mor„Laat maar", weerde Frundsberg het kagen alweer terug te zijn".
mermeisje af. „Over een uur moet ik naar PaZyn vrouw was eerst wel een heel klein
rys
Ik heb maar een paar minuten tyd".
beetje geschrokken. Maar dat was spoedig
Frundsberg liep zeer snel drie kamers door voorby. Toen Frundsberg haar hand nam en de
en wilde juist de hand op de deurknop leggen, vingertoppen kuste, was zy er zeker van, dat
toen er van binnen een naam zyn oor trof.
hy niets gehoord had en dat alles in de beste
En deze naam, die zijn vrouw door de telefoon orde was. Zij meende zelfs uit zyn wyze van
had genoemd, was voor hem aanleiding, om de doen te kunnen opmaken, dat hy heelemaal
deurknop weer los te laten.
niet meer aan die Alice Bernauer dacht. Ze
dat zou je maakte daarom
„Ja, die juffrouw Bernauer
ook nu geen scène, omdat hij
niet voor mogelyk gehouden hebben. Ik heb
vanavond niet op de groote première, waarhaar altyd voor een bescheiden, net meisje
mee het seizoen in den schouwburg werd
gehouden. Maar nu zie je weer eens, hoe men geopend, aanwezig zyn zou. Frundsberg. die
zich kan vergissen. Ik heb natuurlyk dadelijk een kleine dramatische scène verwacht had,
aan Madama Launais geschreven. En die zawas zeer tevreden, dat die hem bespaard bleef
kenvrouw was verstandig genoeg overeenkomen reserveerde tien minuten tyd voor haar.
stig myn wensch het meisje op staanden voet Ten afscheid kunste hij nogmaals haar vinte ontslaan. We hebben haar nog een paar gertoppen, om haar te bewyzen, hoezeer hy
maanden salaris gegeven, opdat we geen moei- haar gunst waardeerde.
lykheden met haar zouden krygen. Ik had
In de vlieghaven wachtte dr. Volkers zyn
nooit gedacht, dat myn man voor zoon eenhoogen chef, om hem een heer met de noodige
voudig wicht belangstelling kon hebben, maar inlichtingen voor Parys
voor te «tellen.

FEUILLETON

De strijd om Atlantis

—".

—

—

Dr. Euwe en Landau tijdens hun partij in den schaakvierkamp,
die te Delft georganiseerd werd ter gelegenheid
van het 16de lustrum der studentenschaakclub .Paris"

kolossale

mijnenvegers
na een stormachtige reis bij 20 graden vorst in
Van het dek en het
zijn marinebasis terug.
want was vrijwel niets meer te bespeuren
ijsberg

een

de bosschen

—

„Ja, en morgen aanvaard ik reeds mijn
nieuwe betrekking".
Alma reikte haar de hand. Zy was echter
ertoe overhalen, een betrekking in uw secre- dien avond niet goed in den vorm.
De 2y2
tariaat aan te nemen. Het zal dan uw taak salto van den tien-meter-toren wilde haar vanzijn van een verkoopster een flinke secreta- avond niet recht gelukken. Een keer was ze
resse te maken. Ik heb met die jonge dame zelfs op pynlyke wyze op haar rug terecht geiets zeer speciaals op het oog. We praten komen.
daar nog wel over, als ik uit Parijs terug ben.
HOOFDSTUK XIV.
In ieder geval komt het er in de eerste plaats
op aan, dat juffrouw Bernauer uw voorstellen
aanneemt."
New Vork.
In New Vork was de ren om den tyd in volAlice Bernauer verlichtte de taak van Dr.
Volkers aanzienlyk. Hy had haar in haar wo- len gang. Auto's, menschen, rassen, alles
Alles stormde voorning opgezocht, kort nadat Alma was wegge- zwermde door elkaar.
waarts,
ander
in te halen; duwde
trachtte den
gaan. In Li was nog iets overgebleven van den
onverschillig,
invloed, dien ze zoo sterk gevoeld had, toen den mededinger op zij, terug
wie gaf daarom
de
Alma bij haar was Bovendien had Volkers wel of die liggen bleef
de tijd en de dollar.
voor heeter vuren gestaan. Eerst was Li ge- tyd sleurde hen mee
schrokken, toen ze vernam in wiens opdracht Duizenden bleven onderweg liggen.
Door de straten en avenues bruiste de ordeze Dr. Volkers by haar was gekomen. Dan
had
den
raad
kaan
van het verkeer. Boven en onder den
zij
echter
van haar vriendin opgevolgd en had alles eerlyk verteld, wat door grond donderden de treinen. De aarde spuwde
haar hoofd was gegaan. Een beetje opgewon- menschenmassa's uit de subways en slingerden en niet heel duidelijk en samenhangend de weer andere menigten in hun gierige kahad zy gesproken. Maar Dr. Volkers begreep ken. Zinneloos stortten zich de menschen de
haar wel. Hij gelukte hem ook met de hem aarde ln, overal, waar ze haar vraatzuchtigen
eigen rust haar vertrouwen te winnen. En toen muil opensperde. Over den Broadway slingerde
hij daarna plotseling met zyn voorstel voor zich een eindelooze keten van auto's, bussen
den dag kwam, ondervond hy geen tegenstand als een stinkende, zuchtende reuzenslang. Een
meer. Integendeel, Li ging er bereidwillig op met machinegeweren bewapende geldtank brak
in. Heel diep in haar onderbewustzyn was mis- zich dreigend baan voor zyn millioenen dolschien de gedachte aan Frundsberg, dien wonlars. Van de steile muren der betonnen wolderbaren mensch, niet geheel zonder invloed kenkrabbers schreeuwde de reclame, schreeuwop haar beslissing.
de het tempo, schreeuwde de dollar.
Dien avond vertelde zy vol vreugde aan AlOok de zeven en tachtig verdiepingen hooge
ma buiten In het stadion, wat er intusschen ge- byenkorf aan den Broadway, de Atlantlc-City
beurd waa.
ademde tempo. In dit gebouw van steen, beFrundsberg had echter ook voor zijn secreta-

ris een zeer byzondere opdracht.
„Dus, Volkers, u moet die Alice Bernauer

—

—

—

—

De Nederlandsche ploeg, die bij de biljartwedstrijden tegen België de overwinning
V.lnr.: Van Vliet; de Leeuw;
behaalde, met den gewonnen beker.
-

Koopman; Dommering; Sengers en Sweering

ton en staal klopte

de polsslag van rusteloozen
arbeid, zoodat men zou meenen, dat het dampende zweet uit de poriën van het steenen gevaarte moest uitbreken. Van de stalen kamers onder het plaveisel van de Broadway tot
op de daktuinen op de zeven en tachtigste
verdieping stroomde koortsachtig het bloed.
In meer dan duizend cellen schreeuwde een leger van beambten, klerken en stenotypi3tes elkaar toe: arbeid
tyd
dollars.
Dertig liften schoten den geheelen dag op en
neer. Tot de twintigste verdieping razen en
daalden ook paternoster-liften, die zonder ophouden menschen opnamen en uitspuv.den.
Dan wa_ er nog een D-lift, die docr.=<uisde tot
de zeven en tachtigste verdieping. Dat waren
de hersenen van den reus, wiens beenderen
staal en wiens bloed en vleesch beton waren.
Van hier uit stroomde het bloed door ontelbare
aderen en adertjes naar de vele cellen van Het
lichaam, om hun kracht en leven te geven.
Hier hamerde de polsslag van het rhythme
van den tyd. En deze koortsachtige polsslag
hamerde verder in alle cellen van den arbeid;
centrales voor hoogbouw, ondergrondbouw en
spoorwegbouw; afdeelingen voor krachtinstallaties, machines, staal, ijzer en beton; voor
scheepvaart en luchtverkeer; voor menschen,
massa's, rassen, Manken, gelen, Europeanen,
negers, Aziaten; bank, post en telegraaf, en
niet in de laatste plaats de pers, de rumoerige
echo van den tyd.
Wie was echter de ziel van dit geweldige
lichaam, de hersenen van deze duizenden, die
alleen de gedachten van den eene in zich opnamen en ze ln een daad omzetten? Wie was
de machtige, die hier den wedloop van den tyd
bestuurde T
—

—

De pers, de spreektrompet van de wereld.
had het luide en duidelijk verkondigd:
„John Vanderlip bouwt de drijvende at*d
Atlantls".
Te Londen, Parys, Berlyn, Rome, Moskou.
Tokio, Peking, Coïro, Rio de Janeiro, Timboektoe, San Franclsco, Chicago, overal in de w**
reld had men de stem gehoord en was men vrf
aandacht.
Reeds herhaalde malen hadden de dagbl»"
den over de plannen van den Amerikaanschel»
ingenieur James MacKinley in lange serie*
artikelen berichten gebracht. Men had ze g*'
lezen, had over de plannen tot het bouwen va*
een dryvende stad midden in den Oceaan g*"
lachen, en was van meening geweest, dat d*
verwezenlijking van .zulk een plan toch nog 1*
Nu echtef
de verre toekomst moest liggen.
heette het: Vanderlip bouwt de dryvende atafl
Atlantis. Dit bericht alarmeerde de geheel*
wereld.

Vanderlip was de belichaamde dollarmsch'
van de Vereenigde Staten. Zijn macht strekt*
zich uit ver over de grenzen van de StatenVanderlip had de schulden van den wereldoorlog overgenomen. Hij was de schuldeische'
van alle Europeesche staten. Hij financierd*
ook
Chineesche
generaals, voor zoover da*

overeenkwam met de belangen der Vereenig"*
Staten. En nu zou Vanderlip de dryvende sta*
bouwen; wie nog aan de uitvoering der pi***

nen getwyfeld had, twy'felde nu niet meer.
(Wordt vervolgd

TWEEDE BLAD

BAROMETER
EN WATERSTANDEN

IN FINLAND

FINLAND FORCEERT ZICH!

De weerstoestand van hedenmorgen 7.20 uur:
Neerslag
Temp. C.
a-gel.
Weer
ocht. nacht
etmaal
Den Helder
sneeuw
—10 —10 0,1 mm.
De Bilt
licht bew.
—11 —11 0.1 mm.
licht bew. ■—8 —8
Vlissingen
sneeuw
Groningen
—11 —11 0.5 mm.
Maastricht
licht bew. —10 —10

Sir Walter Citrine vindt, dat Finland

—

Hoogte van den waterspiegel aan de peilschaal Arnhem bij de brug:
12.07 M. boven N.A.P. Val 34 c.M.
Keulen 4.04 M. Val 39 c.M.
Windstreek N.O. Windkracht 1.
Eerste Kwartier: 16 Fttruari.

Zóó lekker smaakt Sanostol, dat
de kinderen geen druppel aan den
lepel willen laten, 'n Volwaardig,
natuurlijk levertraanproduct, maar
bovendien nog verrijkt met vitamine B uit tiet verwerkte mout
en vitamine O uit het toegevoegd
zuiver sinaasappelsap, dat Sanostol
,:oo smakelijk maakt! En
neemt,
liet zelf ook, ter vergrooting van
Uw weerstandsvermogen en Uw
energie! Vraagt dan de nieuwe,
i'oordeelige „familieverpakking" a
f2.75, die 2V_ x zooveel bevat als
de bekende flacon a f 1.40.

B. HOLSBOER:

BUITENLANDSCH WEEROVERZICHT.
Over IJsland heeft zich een gebied van
hoogen luchtdruk ontwikkeld met barometerstanden boven 1030 mbar, dat nog verder in
beteekenis toeneemt. Ook het maximum over
Steandinavië is in den nacht nog toegenomen,
doch in Zuid-Noorwegen daalt de luchtdruk
weer.
Na het passeeren der storingsfronten van
een minimum over West-Duitschland, bouwde
zich over onze omgeving een vlakke rug van
hoogen druk op, waarvan de as nog juist ten
gelegen. Daardoor
Noorden van ons land
ging de wind opnieuw naar het Oosten. Mede
door de nachtelijke uitstraling nam de vorst
vooral in de Oostelijke provinciën weer sterk
toe. Vliegveld Twente had hedenmorgen een
temperatuur van —15 graden.
Over de midden-Oostzee is een stationnair
minimum gelegen. Aan de Noordzijde daarvan stroomt zeer koude lucht naar Denemarken. Kopenhagen meldde hedenmorgen
cci. temperatuur, die bijna 20 graden onder
normaal is.
Op het Iberische schiereiland bigint de
luchtdruk te dalen onder invloed van een
langzaam naar het Oosten doordringende
Oceaan-depressie. Het maximum over den
Balkan, dat zich Zondag nog snel opbouwde,
neemt nu in beteekenis af. In Roemen'é kwamen ten Noorden van de Karpaten zwaie
sneeuwstormen voor, plaatselijk zeus vergezeld met onweer. De vorst nam daar tengevolge van den aanvoer van Russis :h_ koude
toe tot —23 graden. In de MlddelHudsche
Zee ontwikkelt zich over de Golf van Genua
een r.ieuwe depressie.

(Ingezonden

mededeeling.)

FILMNIEUWS
„’t Sal waerachtig wel gaen”.
DE VLOOTFILM VRIJDAG A.S. IN HET

REMBRANDT-THEATER.
De Ned. Indische Vlootfilm „'t Sal Waerachtig Wel Gaen" waarvan de première voor
Nederland in De Haag plaats vond in tegenwoordigheid van Prins Bernhard zal op Vrydag a.s. ten 8 ure in het Rembrandt-theater,
alhier worden vertoond.
De directie van het theater heeft gemeend
aan deze eerste vertooning te Arnhsm het
karakter van een eere-voorstelling voor onze
Marine in de overzeesche gewesten te moeten
geven.
Er heeft zich een

plaatselyk comité van aanonder presidium van mr. S. Baron
van Heemstra, Commissaris der Koningin in
de provincie Gelderland gevormd, waarin zitting hebben de heeren H. P. J. Bloeihers, Burgermeester van Arnhem, J. Brhonkhorst, Wethouder van Arnhem, J. Brouerius van Ni dek,
Secr.-Pennmgm. der Kon. Ned. Ver. „Onze
Vloot" Afd. Arnhem en 0., H. E. K. Ezerman,
Voorzitter der Ver. „Oost en West", Afd.
Arnhem en 0., T. K. Jansma, Directeur van
's Ryks Belastingen, H. M. A. Klompé, Wethouder van Arnhem, C. G. Matser, Wethouder
van Arnhem, M. Rademakers, Wethouder van
Arnhem, Luitenant-Generaal C. A. Rijnders,
Comm. van het Kon. Kol.'.Mil. Invalidenhuis,
Ir. J. F. Schönfeld, Hoofdingenieur-Directeur
van den Rijkswaterstaat. Kapitein J. T. Tienstra, Waarn. Garnizoens-Comm., Mr. J. A. de
Visser, Proc.-Gen. bij het Gerechtshof, Ir. P. J.
van Voorst Vader, Hoofdingenieur-Directeur
van den Rijkswaterstaat en Mr. J. A. G. Baron
de Vos van Steenwijk, President van het Gerechtshof.
De directie van het Rembrandt Theater beijvert zich voor deze eere-voorstelling een bijzonder programma samen te stellen.

LUCHTALARM TE

MIDDERNACHT!
Helsinki, 2 Februari.
De moderne beschaving is een zonderlinge aangelegenheid. Zij heeft duizenden
jaren haar best gedaan, om de menschen,
eens holbewoners, te leeren leven in licht
en lucht, ij heeft diepgaande studies gemaakt van de inrichting van fabrieken en
de sociale hygiëne behoort ot de belangrykste takken van de medische wetenschap. Na ons dit alles te hebben opgeleverd, keert dezelfde
beschaving
het
blad je om: zij dwingt ons om diep onder
de aarde te kruiqen, om ons te versteken van lucht en licht en zon, om onze
moderne fabrieken en kantoren te verwisselen voor holen en spleten, om terug
te keeren tot den primitieven staat, waarin wij eens hebben geleefd De
wereld van
vandaag krioelt van schuilkelders en loopgraven van bomvrije schuilplaatsen
en
gas-veilige onderkomens. Uit de lucht, als
vervoersterrein veroverd door de energie
van vredelievende menschen, dreigt aan
alle kanten gevaar. Dezelfde techniek,
dezelfde chemie, die zulke onberekenbare
winsten voor de beschaving opleverden,
spannen zich in om dood en verderf uit
vliegtuigen te strooien, en de menschen op
de aarde worden holbewoners als weleer.
Zie het Finsche volk! Een gezond, een sportief, een gehard volk. Een volk, dat zyn eigen
leven heeft opgebouwd en dat gehecht is aan
den vrede als wellicht nauwelyks een ander.
Vandaag verwisselt het zyn moderne gebouwen voor ondergrondsche holen, want elke
minuut kan de sirene loeien, die aankondigt,
dat de Russen, de „bevryders" van Finland,
in aantocht zyn om hun bommen te gooien op
menschen en dingen.

beveling

WEERSOMSTANDIGHEDEN VAN
HEDENOCHTEND 8 UUR:
Windr.
Noord
Noord
0.N.0.
Noord

Tallinn
Geuna

Madrid

Z.O.

Temp. Algem.
Kracht
C. weerstoest.
matig —20 helder
zwak —13 zw. bew.
krachtig —14 betrokken
5 zw. bew.
matig
zwak
6 betrokken

MEDISCHE DIENST
APOTHEEKDIENST.
Van Zaterdagavond 10 Febr., 8 uur, tot en
met Zaterdagmorgen 17 Febr., 8 uur, zyn
open de Apotheek Houwing van Apotheker E.
Menthen, Bakkerstr. 74, Tel. 23275.
De
Apotheek
Herens v.h. Boom, Geitenkamp 7, Telef. 22112, Apotheker mej. R. de
is doorloopend geopend, uitgezonderd
Boer,
des
Zondags van
's morgens 10 uur tot
's avonds 10 uur.
De navolgende

geneesheerer

consulteeren:

zijn

niet

te

Dr. E. Tonkes, vrouwenarts, behalve Maandag en Dinsdag om de 14 dagen.ing. 29:1
C. Duif, tandarts, behalve Donderdags en
Vrydags.
L. C. Breebaart, arts.
H. A. Broeksma, tandarts, behalve Woensdags en Donderdags.
M. F. Diehl, tandarts.
O- A. van Gulik, arts.
"'■

B

J. Roessink, oogarts.
Griede, hom. arts.
HULP BIJ ONGEVALLEN.

Bureau eerste hulp bij ongevallen
Kruis, Prins Hendrikstraat 34, Tel.
<*>•_.

g. Tel. 26886).

moet

UIT DE PROVINCIE
Spoorweg-electrificatie
Nijmegen—Arnhem.
EERSTE OFFICIEELE RIT OP 28
MAART A.S.
De directie der Ned. Spoorwegen te
Utrecht
heeft als definitieven datum van d-n eersten
officieelen rit en ingebruikstelling van het
nieuw geëlectrificeerde baanvak Nijmegen
Arnhem vastgesteld 28 Maart, dus
Donderdag
na Paschen.

Roode

24583, KASTEEL BERGH

KRIJGT EEN GRACHT.

-Ziekenhuis Tel. 22641.

Onze

Walter Citrine aan

■

—

in pyama
.

in brand gebombardeerd en op den laaienden
fakkel stevenden de Russen 's nachts af. Maar
Helsinki is aardedonker. Ik weet er van, want
om een uur of acht ben ik uitgegaan: geen
hand voor oogen te zien. De auto's
ryden
met twee schamele lichtstreepjes, de tram
voert één zwakke groene lamp. Wat kunnen
de Russen hier onderscheiden ? Er gebeurt
niets. Na een klein half uur komt de verlossende langgerekte signaaltoon: alles veilig.
En onze armelyke optocht zet zich weer in
beweging. Tlen minuten later is de stilte in
het hotel teruggekeerd
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DE OUDERWETSCH. \

CRÊMEVULUNG
FRAMBOZEN,
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(Ingezonden

mededeeling

bekende mooie „Ruimzichtbril"!)

Tuuut! Tuuuutü Alarm!
Het is één uur.
Weer begint de optocht
en de aftocht der mender beschaving
schelykheid. Weer verzamelen wy ons allen
in den schuilkelder. Sommige vrouwen hebben
de breikous meegenomen: af en toe duurt de
alarmtoestand uren. Deze keer loopt het met
drie kwartier af. Dan keeren wy terug naar
licht en lucht: vandaag is het helder en zon—

nig:

„Molotofweer!"

—j

Verkrijgbaar bij den vakopticien. Vraagt hem, ofZeiss Ikon N. V. Heerengracht 489. Amsterdam, het interessante URO-Punktal prospectus No 5

|—-____-
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URO -PUNKTAL
ZEISS beschermt
Uw oogen!

—

WERKEN VAN LEDEN VAN ARTI
ET AMICITIAE

Zaterdagmiddag werd zij in tegenwoordigheid van talrijke belangstellenden geopend.
Wy merkten onder de aanwezigen op mr. S.
baron Van Heemstra, commi._iria der Koningin, burgemeester Bloemers en mevr. Bloemers, de wethouders Bronkhorst, Klompé,
esecreMatser en Rademakers, dan
M<~kdr.
De
Joode
den
heer
n
taris mr. Kipp,
kink, voorzitter en secretads van
Sacrum, den heer jhr. Beelaeits van F*lckland, wethouder van Renkum en echtgenoot e,

*de

—

Alarm !

j|

(Draag er een Zeiss Perivist bril bij:

morgen minister-president Ryti gesproken, en
nadien ontvingen zij de talryke
vooral Engelsche
correspondenten in de hall van myn
hotel. Ik zat mee in den wijden kring en
hoorde, hoe Sir Walter vertelde van zijn diepen indruk van de eenheid van het Finsche
volk; hoe hy in Aabo *) en Tammerfors de
verschrikkelyke gevolgen van den bommenhagel heeft bekeken, hoe hij twijfelt aan de efficiency van de Russische strydmethoden; hoe
sche Mark en in 1934 was het tot 1.449 milhy terugkeert met het voornemen om het Enlioen opgeloopen. In den winter van 1932 begelsche publiek en de Britsche regeering drinuit
de
Finland
reikte
de werkloosheid haar diepste punt.
te noodigen,
hulp aan
gend
te
hoe
is,
hy
overtuigd
breiden
en
er
van
uit
dat die hulp niet zal uitblyven.
OPKOMST.
Het lydt geen twijfel, dat Finland zich
in dezen afschuwelijken oorlog forceert.
Het moet dat doen. Maar duidelyk is ook,
dat de situatie allengs moeilker wordt,
ook wegens de zorgen van het transport
en niet minder wegens nypend gebrek aan
arbeidskrachten. Ik sprak vanmorgen uitvoerig met den voorzitter van de Finsche
sociaal-democratische vakcentrale, Eero
Vuori, die my vertelde, hoe ongeveer tien
procent van de Finsche bevolking nu oorlogsdienst, aan of achter de fronten, verricht. De werkloosheid, die hier in 1930
hoog was gestegen, is

""'S

-

Walter Citrine en de zynen hebben van-

Vuori vertelde my, hoe na 1935 de werkloosheid snel Is gaan dalen. In 1931 liet FinWy wachten. De sirenes zyn stil geworden. land tegelyk met Engeland den gouden stanBroederiyk zitten wij byeen: de hoteldirecteur daard los. Daardoor werd zoowel de schuldenen de liftjongen, Sir Walter, een paar Finsche last lichter te dragen als de concurrentiernoofficieren, kamermeisjes, de portier, journagclykheid op de internationale markten groowerd
listen. Nachtelyke bombardementen waren tot ter. De handelsbalans, tevoren passief,
toe zeldzaam in Finland. Dezer dagen actief. In 1931 vertegenwoordigde het uitvoernu
kreeg Uleaborg er een. De stad was overdag overschot al een waarde van 992 millioen Fin-

DE OPENING.

U bent ernaast, wanneer U denkt,
dat dat alleen is weggelegd voor «r~
menschen met „goede" oogen. Ook V
U kunt gemakkelijk lezen en werken
bij kunstlicht... als U maar Zeiss
URO-Punktal glazen in Uw bril
heeft. Bij deze glazen worden de

ultra-roode warmtestralen tegengehouden, U ondervindt het kunstlicht als helder daglicht! U kent
geen „oogvermoeidheid" meer en
U ziet scherp en ongedwongen!

SIR WALTER VERTELT.
Sir

BRHI
WMM|

_*_*_

gemaakt. In den schuilkelder treft hy sir

spanning.

ruimd.

HHI

-

dr. J. J. van Heuven
mr.
Goedhart, heeft in Helsinki
des
nachts om 12 uur een luchtalarm mee-

Dat alles schoot my door het hoofd, toen
vannacht om 12 uur ineens luchtalarm gegeven werd. Het hotel was al stil geworden; de
menschen sliepen na een dag van werk en
Opstaan! Opstaan! Een lift jongen
rent de trappen op, slaande op een zwaren
gong. Opstaan! Opstaan! De gasten verschynen
in de gangen; meerendeels in pyama,
waarover zy haastig een jas hebben aangeschoten. Beneden staat een man van de luchtbescherming, die den weg wyst. Wy moeten
buitenom, door een zwarten duisteren vriesnacht
naar den kelder loopen, „Vaestosuujaan"! In de schuilplaats zyn houten banken
aangebracht en wat spaarzaam licht valt over
de vale gezichten van de menschen. Naast my
zit Noel Baker, die met Sir Walter Citrine
aan het hoofd staat van de Engelsche vakvereenigingsdelegatie, die vandaag haar kort
bezoek aan Finland eindigt. Sir Walter zelf
is in pyama, en de Amerikanen vlassen al op
een nachtelijk interview. Noel Baker gaat op
zyn rug op een bank liggen: „try to have
some sleep".

speciale verslaggever in Fin-

Tentoonstelling in het Gemeente-Museum

__nm

ï^_____B

PRETTIG LEZEN
GEMAKKELIJK WERKEN
...óók bij kunstlicht!

land,

Opstaan! Opstaan!

Het
kasteel Bergh, dat vorig jaar door
brand werd vernield, wordt thans geheel geDiaconessenhuis Tel. 22941.
restaureerd. Men is reeds begonnen de fundamenten te leggen voor een
Elisabethsgasthuis Tel. 25641.
eiken ophaalbrug. Volgens een
teezeventicnde-eeuwsche
kemng moet op dezelfde plaats
APOTHEEKDIENST VELP.
ook een brug
gelegen hebben. Het kasteel zal
met de bijbeDe apotheek van dr. 1. C. Ritsema, Hoofd- hoorende gebouwen nu
Dank zij de groote activiteit van den heer
door een gracht omstraat 64, Tel. 3741, en de apotheek van de geven worden.
Van Erven Dorens, directeur van het GemeenFa. C. Koek, Hoofdstraat 32, Tel. 3471 te
temuseum, en zijn liefde voor de kunst is
Velp zyn doorloopend geopend.
kunstwerken
HERSCHOLINGSKAMP TE LUNTEREN. Arnhem thans in de gelegenheid Arti
et Amite zien, die gewoonlijk slechts in
Het derde herscholingskamp
zijn.
APOTHEEKDIENST OOSTERBEEK
te
bezichtigen
citiae te Amsterdam
met medewerking van de regeering door den Algemeenen
De Oosterbeeksche apotheek, laboratorium
In November 1939 herdacht deze oudste der
Nederlandschen Bond van Handels- en Kan- Nederl. kunstenaarsvereenigingen (Pulchri in
J. de Wit-Louwers,
Utrechtschestraat 140, toorbedienden te
organiseeren, zal op MaanTelef. 5626, is permanent dag en nacht geDen. Haag is 10 jaar. jonger) haar 100-jarig
dag 19 Februari in het
Sche„De
opend
kamphuis
bestaan. Ter gelegenheid van dit eeuwfeest
lenberg" te Lunteren aanvangen.
werden twee tentoonstellingen ingericht, een
van overleden kunstenaars-leden, de tweede
van werken door leden van dezen tyd. Deze
laatste is na Amsterdam en Findhoven thans
ondergebracht in ons Gemeentemuseum.
De heer Van Erven Dorens, die met leede
oogen aanzag, dat de zaal met het kostbare
aardewerk ontruimd werd, teneinde de zeldzame ceramiek „ergens' in Nederland veilig
onder te brengen, heeft kans gezien met
eenige hulpmiddelen tot afdekking van ongewenschte lichtruimten en het stellen van
schotten, de leege zaal in te richten tot expositiezaal voor schilderijen. Behalve deze Westelijke zaal is ook de Oostelijke voor deze
expositie, omvattende 144 inzendingen, inge-

Gemeente

krijgen

si

IX.

Heden 12 u. stand 763.8 mM. Stilstand.
Temperatuur 12 uur: —9 gr. C.

Kopenhagen
Boedapest

hulp

meer

—
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Sindsdien ging het gestadig beter. In alie
productietakken kwam schot. Finland kon allangs van werkloozensteun afzien: het land
begon te bloeien als zelden tevoren. Ook in
politiek opzicht weerspiegelde zich de algevan
meene verbetering. De tegenstellingen
eens
een
afzonderik hodp er nog
vroeger
verloren haar
lyken brief aan te wyden
scherpte, en alles wees op de komst van een
van rustige, gezonde ontwikkeling,
periode
toen
de Engelsch-Fransch-Duitsche oorlog
plotseling groote moeilykheden voor den uitvoer begon op te werpen. Daaroverheen kwam
de overval van de Russen. Finland werd zelf
oorlogsterrein en nu leeft men hier bij den
dag. De loonen zyn, vertelt my Vuori, nog
niet verhoogd sedert eind December, maar in
den vorm van betaald overwerk wordt de styging van de prijzen althans gedeelteiyk gecompenseerd. Toch ligt hier, in het economische, een van Finland's zwaarste problemen.
Twee maanden heeft het land de tanden op
elkaar gezet, maar de voorraden slinken, en
de zorgen nemen toe. Geen wonder, dat menige Fin zich afvraagt, hoe dit kleine land
het op den duur moet bolwerken tégen den
grooten buurman, die alles in veslvoud heeft,
wat de Finnen tekort komen. Alles: behalve
dan het vermogen om te organiseeren en efficiënt te zyn. Op dat stuk zijn de Finnen de
Russen verre de baas gebleven.
—

—

(Ingezonden mededeeling.)

RADIO
PROGRAMMA
GEM.

VOOR DINSDAG

RADIO-DISTRIBUTIEBEDRIJF.

Keulen, 8.20 Parijs (R.), 8.35 Engeland, 9.20 Pauze, 9.30 Keulen, 9.50 Deutschlanüsender, 10.10 Diversen, 11.20 Keulen, 11.50 Pauze,
12.00 Keulen, 12.20 Brussel (VI.), 2.20 Motala,
2.50
4.20
4.30
Deutschlandsender,
Pauze,
Deutschlandsender, 5.20 Brussel (VI.), 6.50 Brussel (Fr).. 7.20 Parys (R.), 8.50 Brussel (VI.),
9.05 Parijs (K.), 10.05 Brussel (Fr.), 11.20 Paulijn
ze, 11.30 Deutschlandsender;
Baisse'
(VI.), 9.20 Engeland, 11.05 Pauze, 11.20 Dan
marks Radio, 12.20 Engeland, 1.20 Brussel (Fr.)
2.20 Danmarks Radio, 3.20 Engeland, 4.20 Pau
ze, 4.é35 Engeland, 5.20 Danmarks (R.), 5.35 Pa
rijs (R.), 6.15 Pauze, 6.20 Beromünster, 7.00 En
geland,
7.30 Beromünster, 9.50 Motala, 10.K
Lijn 3:

<:

Brussel (VI.), 11.05 Londen (R.).
RADIO-DISTRIBUTIE RHEDEN:

Lijn 3: Keulen, 8.20 Diversen, 8.30 Deutsch
8.50 Diversen, 9.50 Deutschlands..
landsender,
10.10 Diversen,
10.50 Keulen, 11.05 Diversen
11.20 Keulen, 11.50 Diversen, 12.00 Deutschland
sender, 12.20 Diversen, 12.30 Deutschlands., 1.20
Diversen. 1.30 Deutschlands., 2.05 Diversen, 2.45
Keulen, 3.35 Deutschlands., 4.20 Diversen, 4.30
Deutschlandsender, 5.45 Stuttgart, 6.35 Diversen.
6.50 Keulen, 7.05 Deutschlands., en diversen:
lijn 4: Brussel (VI.), 9.20 Engeland, 10.35 Diversen, 10.50 Engeland, 11.05 Diversen, 11.20 Danmarks Radio, 12.20 Brussel (VI.), 2.20 Danm.
Radio, 3.50 Engeland, 4.20 Diversen, 4.35 Boeda5.20 Brussel (VI.), 6.05 Boedapest, 6.35
pest,
Diversen, 6.50 Engeland, 7.35 Brussel (VI.), 8.20
Rome. 10.20 Brussel (VI). 11.20 EnK.land; lijn
5: 12.20 Brussel (Fr.), 2.20 Parijs .(P.T.T.). 2.35
(Nadruk verboden. Auteursrecht voorbehou- Diversen. 3.20 Engeland. 3.50 Diversen, 4.20 Beromünster. S;SO Diversen. 5.30 Sottens. 5.50 Enden)-'.
7.20
geland, 6.2oDiversen, 6.35 Brussel (Fr.).
Beromünster, 9.30 Boedapest. 190.20 Diversen.
10.30 Brussel (Fr.). 11.20 Parijs <R.>.
*)
Er zij op gewezen, dat de aa in het
Finsch als een o en de o als een oe wordt uitHLVERSUM T. 1875 en 414.4 M. AVRO.-Uitgesproken. De naam van de stad Aabo klinkt zending. 6,30—7,00 RVU.
8,30
8.10 Orgelspel;
8,00 Berichten ANP:
dus als Oboe.
Gram.10,15
Morgenwijding;
10.00
Gram.muz.;
10,35 Ensemble
muz.; 10.30 Voor de vrouw:
Voor
de vrouw); 12,15
(11.00-11.30
Cantor
Jetty
Gram.muz.: 12.45 Berichten ANP., gram.muz.;
voor „Arti" wist te verwerven van Koning 1.00 Omroeporkest; 2.00 Voor de vrouw; 2.10
Willem 111, met wien hy in bijnr vriendschapOmroeporkest; 2.45 Knip- en naaicursus; 3.45
die
brieven,
stond,
Lyra-trio; 4.30 Kinderkoor; 5,00 Kinderhalfuur;
pelyke relatie
getuige de
5,30 AVRO-Aeolian-orkest en solist; 6,30 Cyclus
in het archief van Arti berusten. Ook Koninradio"; 7,00 Voor de kindegin Emma en Koningin Wilhelmina getuigden „De wereld kreeg
ren; 7,05 Pianovoordracht; 7,30 Engelsche les;
door
herhaaldelijk van Hare belangstelling
8,00 Berichten ANP., mededeelingen; 8.15 Interbezoek en door uitloving van de groote gounationaal overzicht; 8,35 Bonte Mobilisatietrein;
den medaille. Zelfs heeft Hare Majesteit op 9,45 Gram.muz.; 10,30 AVRO.-Dansorkest; 11.00
„Arti" geëxposeerd.
Berichten ANP.; 11,10 Ensemble Alfredo Speheeft
verricht.
zialetti; 11,35—12,00 Gram.muziek.
„Arti"
Baanbrekend werk

Zoo is b.v. 10 jaar later door Arti-leden in
HILVERSUM II, 301,5 M. KRO.-Uitzending.
Haag „Pulchri" opgericht.
nes8,00 Berichten ANP.; 8,05—9,15 en 10,00 Gr.waaronder
de
benevens vele kunstenaars,
Met eenigen trots zegt spreker, dat „Arti" muz.; 11.30 Godsdienstig halfuur; 12,00 BerichStegeman.
schilders
Gert
tor der Arnhemsche
zich zelf heelt bedropen. Een half millioen ten; 12.15 KRO.-Melodisten en solist (12,45—1,10
Na ingeleid te zyn door den heer Van Erven
werd reeds uitgekeerd aan weduwen en weeBerichten ANP. en gram.muz.); 2,00 VrouwenDorens, die dit deed in de plaats van burgeVerkorte opera
4,00
openeen
de
uur; 3,00 Modecursus;
zen en nimmer werd
beroep op
meester Bloemers, wiens tegenwoordigheid in
(5,45—6.05
5,00
KRO.-orkest
„Carmcn"
(gr.pl.);
be100-jarig
het
bare kas gedaan. Alleen bij
verband met het overlyden van dr. Overbosch
haar Fclicitatiebezoek); 6,35 Sportpraatje; 7,00 BeAmsterdam
staan
heeft
de
gemeente
in het Gemeenteziekenhuis werd vereischt,
richten; 7.15 Cyclus „Naar de nieuwe gemeenmedeleven en waardeering getoond door het
hield de heer Huib Luns, voorzitter van Arti
schap"; 7,35 Militaire muziek; 7,50 Reportage;
een feestavond.
8,15 Lijet Amicitiae de openingsrede, waarin hy op aanbieden van
8,00 Berichten ANP., mededeelingen;
Deze tijd is de zwaarste in de 100 jaar van
Stedelijk
een
en
ander
9.30
Gram.muz.;
densmeditatie;
zijn bekende geestige wyze
haar bestaan. Moge het werk harer leden, orkest van Maastricht en solist; 10,30 Berichten
mededeelde uit het leven van de honderdthans in Arnhem geëxposeerd, de gewenschte ANP.; 20.40 Rococo-octet (11,00—11,10 Gram.jarige.
muz.); 11,30—12,00 Gram.muziek.
waardeering vinden.
Spr. memoreerde hoe de oprichting van
PARIJS (R.). 1648 M.
„Artis" een .voorbeeld is geweest voor AmRONDGANG.
12,05 Vioolvoordracht; 12,35 en 1,05 Fluit en
te
op
schilders
om
een
„Arti"
sterdamsche
1,35 Pianovoordracht;
2,00 Gram.muz.;
piano;
richten. Hoewel de kunst nummer één was,
Na deze, met geestige opmerkingen over 2.05 en 2,30 Cellovoordracht; 3.20 en 3,50 Radiobleken deze Amsterdamsche artisten, die in finantieele éVi andere, niet voor publicatie tooneel; 4,50 Zang; 5.20 Radiotooneel; 5,35 Kade „Karseboom" bijeen waren, toch ook veel bestemde, ervaringen gekruide rede, werd den mermuziek en zang; 6,35 Viool en piano; 7,20
voor vriendschap te voelen. De vereeniging bezoekers thee aangeboden en vond men gele- Orkestconcert;
10,35
opera;
werd daarom gedoopt met den naam Arti et genheid, voor zoover zulks door het drukke Zang; 11,05 Raylßnd Legrand's jazzorkest;
Amicitiae. De heer Luns vertigde er de aan- bezoek mogelijk was, de geëxposeerde schil- 12,05—12,20 Gram.muziek.
dacht op hoe finantieel de zaak goed en ge- derijen, teekeningen en beeldhouwwerken te
KUELEN, 456 M.
5,50 Gram.muz.;
7,40 —8,50 Leo
Eysoldt's
durfd werd aangepakt. Er werd een fonds bezichtigen.
Over het algemeen zyn de inzendingen van kleinorkest; 10.50 Gram.muz.; 11,20 Omroepkoor
voor weduwen en weezen opgericht en een
1,15 Muzikaal tusschenschilders, wier geboortejaren liggen in de en -orkest en solist;
fonds tot steun van jonge kunstenaars, waarspel; 1.35 Populair concert; 2,45 Omroeporkest
eeuw,
19de
gedegen
haar
sociale
helft
der
vereeniging
dadelijk
rustige,
tweede
de
door
en soliste; 3,35
4.30 Zang; 4,50
beteekenis kreeg. Het gebouw aan het Rokin kunstenaars, die het jeugdig enthousiasme, Folkloristisch Radiotooneel;
5,20 en 6.50 Gram.programma;
Salon
van
het
het
theater,
opgaan in
„de
de opvlammende inspiratie,
werd gekocht, een
muz.; 7,35 tot sluiting: Zie Deutschlandsender.
Dupont" genaamd. Later werd er het hotel nieuwe, de spontaneïteit slechts bewaren als
BRUSSEL (VI.), 322 M.
„Het Wapen van Utrecht" bygekocht. Men een, soms nog wel eens natrillende herinne12.20 Gram.muz.; 12,51 en 7,30 Omroepdansmoet erkennen, dat de financieele capaciteiten ring. Dit drukt het stempel op deze expositie.
orkest;
1,50—2,20; 5.20; 6,50 en 7,20 Gram.muz.;
sterk waren. Voor aankoop wer besteed eerst Moderne, jonge kunst ontbreekt bijna geheel.
Voor
soldaten; 8,50 Gram.muz.; 9.20 Om8,20
Doch veel van het geëxposeerde kan ook tech- roeporkest en soliste; 10,30—11,20 Gram.muziek.
ƒ20.000 en later nog eens ƒ52.000.
tot leering dienen.
Arti heeft onder zijn leden de grootste nisch den jongeren
DEUTSCHLANDSENDER, 1571 M.
Mastenbroek,
Mannen
als
Hobbe Smith,
kunstenaars der 19e eeuw geteld: Jacob en
soldatenkoren en solisMilitair orkest,
7,35
Mathijs Maris, Jozef Israëls, Poggenbeek, prof. Jurres, prof. Wolter, Jan Sluyters, Mon- ten; 8.35 Zang en gram.muz.; 9,20 Berichten;
Breitner, Jan Veth, Karssen, en vele anderen. nickendam, vrouwen als Coba Ritsema en 9,50 Wilfried Krüger's orkest (opn.); 10,20 Pote
17,20
J. W. Pieneman was in het begin de groote J. Surie hebben dezen jongeren heel wat
litiek overzicht. Hierna: Omroeporkest;
Berichten. Hierna tot 12,20 Nachtconcert; 12,50
stuwende kracht, terwijl later zyn zoon vertellen.
—1,20 Militair programma.
Wy komen op het geëxposeerde terug.
N. Pieneman de vorstelyke belangstelling
Den

Ons land telt 816 millionairs

BINNENLAND

95

Uit de Staatscourant
Inspecteur

Lager

Onderwijs.

Bij K. B. is benoemd in vasten dienst tot
inspecteur van het Lager Onderwtfs in de inspectie Gouda: mr. H. J. Smidt, referendaris
bij het dep. van nOderwtJs, K. en W., met toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als zoodanig.
rechtsgeleerdheid

teUrch.

Hoogleeraar

%

VAN ONS VOLK VERDIENT MINDER
DAN ƒ 5000 ’S JAARS.

Over het jaar 1938—1939 had, blijkens de
laatste officieele gegevens, 95 % van de aangeslagenen in de inkomstenbelasting een inkomen beneden ƒ 5000. Hun inkomens bedroegen 72 % van het totaal, terwyl zy in
verband met het progressieve tarief slechts
33 % bydroegen in het totaal der inkomstenbelasting in hoofdsom. Daarentegen was
aangeslagen
0,02 % der belastingplichtigen
voor inkomens van ƒ 100.000 en meer (in
totaal 341 personen). Zy hadden 3 % van het
totale inkomen, terwijl zy 22 % in het totaal
dezer belasting bydroegen.

B'j K. B. is benoemd tot gewoon hoogleeraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, om onderwijs te geven in de staatshuishoudkunde en in
de theorie en de geschiedenis van de statistiek: dr. H. M. H. A. van der Valk, lector aan
Over hetzelfde jaar was 46 % van de verde Nederlandsche Economische Hoogeschool te mogensbelastingplichtigen aangeslagen voor
Rotterdam.
vermogens beneden ƒ 30.000. Tezamen bezaten
zy 14 % van het totale vermogen en droegen
Hoogleer aar voor 9 % by tot de totale opbrengst der vermovliegtulgbouwkungensbelasting in hoofdsom.
de te Delft.
Bg K. B. is benoemd tot gewoon hoogleeraar
in de afdeeling der werktuig- en scheepsbouwkunde aan te Technische Hoogeschool te Delft,
om onderwijs te geven in de vliegtuigbouwkunde: dr. ir. H. J. van der Maas, ingenieur

bg het Nationaal Luchtvaartlaboratorium te
Amsterdam.
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Nederlandsche ambulance naar

Finland.
ER ZAL EEN ZIEKENHUIS TER BESCHIKKING

WORDEN GESTELD.
Naar wy van de zyde der

ambulancecom-

missie van het Ned. Roode Kruis vernemen,

heeft dr. Ch. Winckel uit Helsinki geseind,
dat een ziekenhuis ter beschikking van de
Ned. ambulance zal worden gesteld. Dit ziekenhuis is gelegen op een afstand van circa
tachtig kilometer achter het front ten NoordWesten van het Ladogameer.
Het telegram van dr. Winckel bevat tevens
verschillende gegevens omtrent het aantal
bedden en hetgeen aan personeel en materieel
benoodigd is voor het ln werking brengen van
de ambulance. Er wordt verzocht, naast een
leider, eenige chirurgen en assistenten, ongeveer een twintigtal verpleegsters uit te zenden.
Dr. Winckel is voornemens Woensdagmiddag op Shiuhol terug te keeren.

EEN NIEUW HOTEL „DE HOOGE
VUURSCHE” ?
Volgens het „Alg. Handbl." bestaat er gereede kans, dat het kasteel „De Hooge Vuursche", dat onlangs grootendeels door brand

werd vernield, zal worden herbouwd. De eigede heer J. A. I. van der Bosch, die
tydens den brand in Amerika vertoefde, is op
weg naar Nederland.
Voorts verluidt dat juist enkele dagen vóór
den brand de verzekering van het pand was
vernieuwd, zulks in verband met het feit, dat
een hotelbedryf in het kasteel werd gevestigd.
De polis was zelfs nog niet uitgereikt, toen
de brand uitbrak.
naar,

%

bezitten

van het totale vermo-

gen.

De groote verschillen tusschen den welstand
der bevolking blijken wel hieruit, dat in Bussurn 35 % en in Enschedé 57 % van alle aangeslagenen in de inkomstenbelasting een inkomen hadden van ƒ 800—1400, terwyl in Den
Helder 0,3 % en in Bussurn 5,3 % van hen een
inkomen hadden van ƒ 10.000 en hooger.
Een vermogen van ƒ 16.000—30.000 bezaten
in 's-Gravenhage 32 % en in Kerkrade 60 %
van alle aangeslagenen in de vermogensbelasting, terwyl in Den Helder 5,7 % en in
Rheden 26 % van hen een vermogen bezaten
van ƒ 100.000 en hooger.

Zelfstandigheid binnen
Rijksverband
In de Memorie van Antwoord over de begrooting van Ned. Indië 1940 zegt minister
Welter, dat hy terdege inziet, dat niet zou
kunnen worden berust in blyvende tekorten op
den gewonen dienst en dat alle krachten moeten worden bygezet om tot het systeem van
sluitende begrootingen te kunnen terugkeeren.
By dezen stand van zaken mag het Intusschen een reden tot voldoening zyn,
dat de geraamde tekorten over de jaren
1937 en 1938 ten slotte in de rekenlngscijfers voor overschotten blijken te hebben
plaats gemaakt en dat ook voor 1939, het
tekort belangrijk zal meevallen, terwyi
verdere verlaging van het verwacht tekort niet uitgesloten is te achten.

van den vakman:

f(A£2J_£2^

Nieuwe Plein 33

Nieuwe, fraaiere postzegels.

—

I'tSal Waerachtig Wel Gaenj
Onder zeer groote belangstelling is Zaterdagmiddag de nieuwe gemeente-apotheek
van 's-Gravenhage, welke thans aan het gemeente-ziekenhuis aan den Zuidwal is aangebouwd, door den wethouder van Sociale Zaken,
aldaar, den heer L. Buurman geopend.
Deze
nieuwe apotheek, welke voor driekwart een pharmaceutische fabriek is geworden, is niet alleen de best ingerichte in Nederland, maar is ook een van de beste ln heel

-

Tel. 25884

(Ingezonden mededeeling.)

Middelen vielen mee.
Al is het juist, dat deze gunstige uitkomsten
in hoofdzaak te danken zijn aan de sterk meevallende opbrengst van de middelen, daarnaast kan toch voor een beoordeeling van het
financieel beleid waarde niet worden ontzegd
aa et feit, dat de uitgaven
en dit geldt ook
voor 't jaar 1938
binnen de begrootingsraming zyn gebleven.
—

—

van ons blad

verschijnt Vrijdag
16 Februari 1940

Europa.

Blykens een ingediende nota van wyziging op de begrooting 1939 van Economische
Zaken, wordt ter bestryding van den coloradokever een bedrag aangevraagd van ƒ 220.000.
—

Gisteravond is het s.s. „Tapanoeli" van
den Rott. Lloyd van Baltimore te Rotterdam
aangekomen.
Het schip had een lading graan, bestemd
voor de Ned. regeering, by zich.
—

De
politie te Tilburg heeft te Linne den
chcf-monteur P. B. uit Breda gearresteerd
ENSCHEDE.
onder verdenking, een groote hoeveelheid isolatie-materiaal te hebben gestolen. B. voerde
De ziekenfondsen richtene n
in opdracht van 'n firma te Amsterdam werken uit in verschillende kazernes in het Zuiden en Oosten van het land. Hy ontving hierDe bemiddelingspogingen ten aanzien van voor isolatie-materiaal, soms meer dan hy
het conflict, ontstaan tusschen het in Enschenoodig had. Een gedeelte van het teveel werd
dé gevestigde ambachts-ziekenfonds ,,De Voordoor hem teruggestuurd, een deel echter bezorg" en de apothekersorganisatie hebben hield hij. De politie had dit vernomen en
geen succea opgeleverd. In een ledenvergade- heeft verschillende huiszoekingen gedaan, o.a.
ring van dit fonds heeft de voorzitter van den bij een vroegeren employé van de firma te
Centralen Bond van Ziekenfondsen, het TweeAmsterdam, Th. M„ waar men een groote
de Kamerlid C. J. van Lienden, verklaard, dat hoeveelheid materiaal vond en bij een caféde onderling beheerde ziekenfondsen een eigen houder P. D., beiden te Tilburg. Ook by den
pharmaceutischen groothandel zouden op- caféhouder werd een groote
partij materiaal
richten, om de ziekenfonds-apotheken, die
genomen. De totale waarde van het
in
beslag
door den bestaanden groothandel op dit gebied
gestolen materiaal wordt geschat op 600 gulgeboycot worden, te bevoorraden.
den. M. en D. zyn eveneens gearresteerd.
In een door den Centralen Bond van ZieDe politie te Tilburg zet het onderzoek
kenfondsen bijeengeroepen vergadering, die
voort.
Zaterdag werd gehouden, en waaraan bestuurders van een groot aantal fondsen deelnamen, is de „Coöperatieve Pharmaceutische
VERDUISTERING VAN 1500 GULDEN.
Groothandelsvereeniging Copharma U. A." opDe vroegere directeur van een maatschappy
tot exploitatie van begrafenisauto's in Amsterdam-Zuid is gearresteerd, omdat hij ervan
verdacht wordt 1500 gulden te hebben verduisterd ten nadeele der N.V.

HET PHARMACEUTISCH CONFLICT TE

gericht. Deze groothandel, welke te 's-Gravenhage gevestigd is, zal binnenkort met de werkzaamheden beginnen. Een vertegenwoordiger
van de Coöperatieve Groothandelsvereeniging

„De Handelskamer" is in den Raad van Commissarissen opgenomen, alsook een bestuurslid van den Centralen Bond van Ziekenfondsen.
AUTOMOBILIST VOND EEN MAN DOOD
OP DEN WEG.
Garagehouder in
gesteld.

Zelfstandigheid binnen het
Rijksverband.

de zelfstandigheid van Ned.-Indië binnen
het ryksverband. Deze zelfstandigheid
VORIGE WEEK GERED, THANS PROOI
heeft de minister daarom in zyn MemoDER VLAMMEN.
rie van Antwoord betreffende de Indische
Door
onbekende oorzaak is Zaterdagmidbegrooting voor 1939 als het erkend doel dag een felle brand uitgebroken in eens als
van Nederlands koloniale staatkunde aan- pakhuis dienst doend woonhuis, gelegen in de
Gravenstr. te Den Burg (Texel), eigendom
geduid.
van de N.V. Firma Vlessing. In dit perceel
In feite is de positie, welke de Volksraad waren een groote hoeveelheid meubelen, conInneemt by de vorming van het regeeringsbefectiegoederen en schilderyen geborgen, waarleid, direct en indirect, zoo uiterst belangrijk, onder ook de 12 schilderyen uit het weeshuis,
dat alleen een zeer ingrypende en grondige waarin vorige week een brand heeft gewoed,
verandering van de Indische maatschappij en die, men daar in veiligheid had gebracht.
waarin het college wortelt, een voldoende re- De brandweer kon niet voorkomen, dat het
den zou opleveren om het vertegenwoordigend geheele gebouw vernield werd.
De 12 schilderyen zijn thans mede een prooi
lichaam op nog hooger niveau van zeggender vlammen geworden.
schap en verantwoordelijkheid te plaatsen.
De schade bedraagt vele duizenden guldens.
Zy wordt echter door verzekering gedekt.

mededeeling.)

ONTPLOOIING VAN NIEUW LEVEN.

Economische vooruitgang.
Ook

naar de meening van den minister
Nederl.-Indië er in economisch opzicht thans over het algemeen beter voor den
in 1914.
Op het gebied van de voedselproductie is
practisch
een toestand van zelfvoorziening
bereikt. Het productie-apparaat der exportge.wassen is gedurende de afgeloopen vyf-entwintig jaren belangrijk uitgebreid
alleen
de suikercultuur staat ongeveer op hetzelfde
niveau als in 1914
en belooft by een aanhouden van
de door den oorlog gestegen
vraag naar tropische producten een sterke
steun te worden voor de volkshuishouding.

staat

—

—

De aangelegenheid betreffende de algeheele
invoering van het erfpachtsstelsel voor den
grooten landbouw in Nederlandsch-Indië is in
een vergevorderd stadium van voorbereiding.
BEHOEFTE AAN NEDERL. KAPITAAL.
De minister stemt in met het gevoelen van
verscheidene leden, dat het Nederlandsch
kapitaal voor de verdere ontplooiing van het
Nederlandsch-Indische bedrijfsleven niet kan
worden ontbeerd.
De regeering zal niet nalaten ten aanzien
van
het grootbedrijf diligent te biyven en
daartoe de voortgaande Investeering van Nederlandsch kapitaal bevorderen.

arrest

Zaterdagnacht heeft een automobilist, die
over den breeden Hilledyk te Rotterdam reed,
op den ryweg het lyk gevonden van een man,
die waar.schynlijk door een auto was doodgereden. Na een onderzoek is Zondagmiddag de
chauffeur H. H., die op Katendrecht een kleine
garage dryft, aangehouden en naar het bureau
van politie overgebracht, daar in de garage
de auto gevonden werd, waarmede de aanrydlng moet zijn gebeurd. Tusschen een voorwiel en de as werden n.l. enkele vleeschresten
gevonden, terwijl ook een stuk van een autoveer, dat op de plaats van het ongeluk lag,
deze auto paste.
op
In een tempo, bepaald door de mate,
By het verhoor verklaarde de garagehouder
waarin men meent den wezenlyken ineen stoot te hebben gevoeld. Hy had dit echvloed van de bevolking op de samenstel- ter toegeschreven aan den slechten toestand
ling van de vertegenwoordigende lichamen van het wegdek. De man is in arrest gesteld.
te kunnen vergrooten, groeit als vanzelf Het onderzoek wordt voortgezet.

GEEN HEIL GEZIEN IN DEFENSIEFONDS.

—

DEN BOUW VAN KAZERNES, GESTOLEN.

INGEZONDEN

(Ingezonden

In de instelling van een Defensiefonds voor
Indië ziet de minister geen heil. De oogenschynlyke voordcelen daarvan voor den gewonen dienst worden evenzeer bereikt door het
sedert 1938 gevolgde stelsel van boeking van
een belangryk deel der eenmalige
uitgaven
voor de betere outilleering van het leger
in totaal reeds byna ƒBO millioen'— ten laste
van den buitengewonen dienst met geiyktydige
tegoedschryving van dien dienst met de opbrengst van het tydeUjk Defensie-uitvoerrecht.

ISOLATIEMATERIAAL, BESTEMD VOOR

'tSal Waerachtig Wel fiaenl

Een korting op de reeds toegekende pensioenen, in welken vorm ook, kan de minister
niet in overweging nemen.

—

GROOTE EDITIE

GEMENGD NIEUWS

„

ModerneBrillen

grootste vermogens.

Van de gemeenten boven 20.000 inwoners
heeft Kerkerade het laagste
cijfer, zoowel
voor het gemiddelde inkomen (ƒ 1621) als
voor het gemiddelde vermogen (ƒ 37.000).
Den laatsten tyd zyn meermalen faillisseWorden alle 1056 gemeenten in het ondermenten uitgesproken van gemobiliseerde za- zoek betrokken, dan
blijken 130 gemeenten
kenlieden. Hieronder kwamen ook gevallen
nog een lager gemiddeld inkomen dan ƒ 1500
voor, waarin gebleken is, dat de financieele
en 141 gemeenten een lager gemiddeld vermoeilijkheden, die tot het faillissement hebmogen dan ƒ 30.000 te hebben. Verder biyken
het
ben geleid, louter het gevolg waren van
8 gemeenten een hooger gemiddeld inkomen
feit, dat het hoofd van het bedryf gemobilidan ƒ 3500 en eveneens 8 gemeenten een hooseerd is.
ger gemiddeld vermogen dan ƒ 150.000 te
In een schrijven aan den minister van Justi- hebben.
tie heeft de Middenstandsraad als zyn meening te kennen gegeven, dat er alle aanleiding bestaat met grooten spoed een wettelijke
voorziening te treffen, die beoogt te bereiken,
dat het nadeel, hetwelk voor velen aan het
onder de wapenen geroepen zyn verboden is,
Het ligt by het hoofdbestuur van P.T.T.
tot het waarlyk onvermydeiyke wordt bein de bedoeling om nog vóór den zestigsten
perkt.
verjaardag van H. M. de Koningin de nieuwe
postzegels met een betere beeltenis onzer
Landsvrouwe uit te geven, aldus meldt het
en
Tal van extra-treinen, autobussen
„Handelsbl.". Door den oorlog was er een verauto's hebben gisteren niet minder dan vyf traging in de uitvoering der plannen ontstaan.
en twintig duizend pelgrims naar Brabants
hoofdstad gebracht voor den boete- en bededag ter eere van de Zoete Lieve Vrouwe van
Den Bosch, de Koningin van den Vrede.

De eerstvolgende

een

Rijkshuishouding

Amsterdam heeft de grootste
inkomens, Den Haag de

VOORKOMING VAN FAILLISSEMENT
VAN GEMOBILISEERDEN.

De zetel van het Intern. Bureau voor
welke tot dusver te
Natuurbescherming,
Brussel gevestigd was, zal worden verplaatst
naar Amsterdam.

Naar stelselmatigen opbouw van

„

Ga^J

—

Indië’s economische toestand
beter dan in 1914

,
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MINISTER WELTER.
De verwachtingscyfers voor de Indische beDe 816 millionairs (0,44 % van het
grooting 1939 luiden:
totaal aantal aangeslagenen) bezaten te
NAAR ECONOMISCHE ZELFVOORZIENING.
Raming Uitkomst.volgens
zamen 14 % van het totale vermogen en
Dec.-verwachting.
betaalden 15 % in het totaal dezer be(In duizenden guldens)
Een op uitvoer aangewezen tropisch land
lasting.
Gewone dienst
van
den omvang van Ned.-Indië zal immer een
Het gemiddelde inkomen per aangeƒ 587.788
ƒ 587.517
Uitgaven
deel van zyn producten op de webelangryk
546.560
563.487
Ontvangsten
slagene bedroeg ƒ 2150, het gemiddelde
reldmarkt moeten biyven afzetten, omdat het
vermogen ƒ 69.000.
deel van die proƒ 24.030 moederland slechts een klein
ƒ 41.228
Tekort
ducten kan opnemen. Het is intusschen ongeBehalve bovengenoemde cyfers voor alle ge- Buitengewone
dienst:
twyfeld nraadzaam om, waar mogelijk, een
meenten tezamen komen in de zoo juist verƒ 134.206
ƒ 147.958 grootere
Uitgaven
ecoomische zelfvoorziening van de
schenen eerste aflevering van het maand48.112
'64.645
te bevorderen. Zooals door anOntvangsten
gebiedsdeelen
schrift van het Centraal Bureau voor de Stadere
leden terecht werd betoogd, wordt in deze
tistiek nog een aantal gegevens voor betrefTekort
ƒ 86.094
ƒ 83.313 richting door de regeering reeds veel gedaan.
fende de 45 gemeenten boven 20.000 inwoners
Het ligt inderdaad in de bedoeling, op den inen de provinciën.
Tekort geheele
geslagen weg met kracht voort te gaan.
dienst
ƒ
ƒ
127.322
107.343
Aantal inkomens boven
ƒ 10.000 zeer klein.

Van de zes gemeenten boven 100.000 inwoners is het bedrag der inkomens in Amsterdam het grootste; daarentegen is het bedrag
der vermogens het grootste in 's-Gravenhage.
Van deze groep is in
laatstgenoemde gemeente obk het gemiddelde inkomen en vermogen per aangeslagene het hoogst.
Hoogere cyfers voor het gemiddelde inH.M. DE KONINGIN BESCHERMVROUWE
komen worden nog aangetroffen in Bussurn
VOORZIENINGSFONDS VOOR KUNSTENAARS.
(ƒ3476), Hilversum (ƒ2765) en Zeist (ƒ2711),
voor het gemiddelde vermogen in Enschedé
Naar wy Vernemen heeft H.M. de Koningin
(ƒ 126.000), Almelo (ƒ 110.000) en Rheden
het beschermvrouwschap aanvaard van de
stichting Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, (ƒ 107.000).
welk fonds door den minister van Sociale Zaken in 1935 is ingesteld.
Kerkerade is een arme
stad.
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„Ook naar de meening van den minister is
de verwachting gewettigd, dat de verblijdende
ontplooiing van nieuw leven op geestelijk en
stoffelijk gebied, welke zich vooral in de inheemsche maatschappij manifesteert
in de
sfeer van het onderwijs, den landbouw, de industrialisatie, de kolonisatie, niet zal nalaten
uitloopers te vormen ap staatkundig terrein,
in dien zin, dat geleidelijk meer talent en elan
naar voren zullen komen om de taak te vervullen, welke dopr de bestaande instellingen
voor de ingezetenen is weggelegd.
Deze overtuiging noopt hem tot een krachtige, niet voor miskenning vatbare stellingname tegenover desiderata, welker verwezenlijking hy in de gegeven omstandigheden funest zou achten, niet slechts uit een algemeen
oogpunt, doch ook en vooral voor de gezonde
staatkundige ontwikkeling van NederlandschIndië zelf.
Zoolang in stand blijft een Nederlandsche
verantwoordelijkheid voor het beleid in Ned.Indië, kan uiteraard in enkele daarmede verband houdende grondbeginselen van de Indische staatsinstellingen geen essentieele verandering komen.
Niet kan worden toegegeven, dat teegenover het optreden van de Ned. Soc. Beweging
in Indië van regeeringswege een te lydelijke
houding wordt aangenomen. Op -haar actie
wordt nauwlettend toegezien en zoo noodig
wordt ingegrepen.
Den leden, die niet ontkenden, dat in zake
de bekende zedenmisdrijven een sterk ingrypen noodig was, maar de vraag stelden, of
daarby niet met meer beleid te werk had kunnen zijn gegaan, voert de minister tegemoet,
dat de aan den dag gekomen misstanden nu
eenmaal vereischten, dat het -kwaad in den
wortel werd aangetast, zonder aanzien des
persoons.

GEEN OPHEFFING VAN DEN
BOVEN-DIGOEL.

laten forceeren.

landsche luchtnet in Indië Is in den loop van

verantwoordelijkheid van de

Redactie.)

DE AMBULANCE VOOR ALLE OORLOGVOERENDEN.
Ondergeteekende heeft gaarne zijn naam
gegeven voor de aanbeveling van een collecte
ten bate eener Nederlandsche ambulance naar
Finland. Hier toch betrof het een der gevallen,
waarin
een bydrage voor het Roode Kruis
niet het karakter draagt eener vrijwillige verhooging onzer Defensiebelasting. Een Nederlandsche ambulance immers heeft niets uitstaande met militaire verwachtingen,
maar
wil zonder aanzien des persoons hulp brengen
aan menschen, die dat noodig hebben, afgezien
van de omstandigheden, die hen in dien beklagenswaardigen toestand gebracht hebben.
Het valt hem evenwel op, dat zoo eenzydig
aan den nood van Finland wordt gedacht.
Stellig is dit volk beklagenswaardig,
maar
niet meer dan alle andere volkeren, die zich
in oorlog bevinden.
Zij zyn alle het slachtoffer van
dezelfde
zondige dwaling.
Daarom zou het hem zoo aangenaam zijn,
ook zijn naam te mogen leenen voor een collecte-aanbeveling ten bate van een ambulance naar Rusland, naar Frankrijk en naar
Duitschland.
Wie in onze gemeente neemt
het initiatief, dat buiten het bestek van aanleg en energie van ondergeteekende ligt?
Ds. H. CRAMER.

DE SNEEUW-OPRUIMERS.
Een werklooze sneeuwoprulmer verzoekt ons
opname van het volgende:
Een paar honderd ondersteunden van M. H.
kregen vla de Arbeidsbeurs een oproeping om

sneeuw te ruimen.
U zult ze wel gezien hebben!
Woensdag en Donderdag in de natte sneeuw,

(Ingezonden mededeeling.)

alles vermengd met zout, dus pekelwater. En
het is treurig om het te zeggen: van de honderd
waren er geen tien, die daarvoor geschikte
LANDHUISJE TE BLARICUM AFGEBRAND.
schoenen hadden; den heelen dag met drijfnatte
voeten valt niet mee. Er is dan ook bitter geleden door ons! En Vrijdag en Zaterdag in de
Zondagmorgen is een landhuisje aan de Wa- hard bevroren sneeuw, zoowat zonder handterschapslaan te Blaricum, bewoond door me- schoenen, gevolg allemaal blaren in de handen,
die met z.g. „stootijzers" een heelen
vrouw Van Zwleten, en eigendom van den vooral zy,
de ontzettend harde stukken ys hadden
in
dag
heer Wydig, tot den grond toe afgebrand. Een
te stooten.
lek in den schoorsteen is de vermoedelijke oorDaarom verzoeken wij,
werkloozen, beleefd,
zaak van den brand.
ons niet te willen aftrekken van het verdiende
Door tot nog toe onbekende oorzaak is loon, want dan blijft er niet veel over, voor zooZaterdagavond het winkelbedryf van de N.V. veel doorstane ellende!
Het paar schoenen, dat wij nog hadden, is in
Tempel, 0 handel in chemicaliën, drogeryen,
dergelijke mate achteruit gegaan, dat er zoo
koloniale waren enz, te Oss uitgebrand.
goed als geen reparatie meer mogeiyk is. Enkelen hebben nog een paar klompen gekocht van
een gulden.
BAANVEGER HERKENDE DE PRINSES
Dan het meerdere eten, als men 's avands
NIET.
koud thuis komt, alsmede nog extra uitgaven,
die men anders niet heeft. Kortom, we waren
Een dezer dagen bezocht H.K.H. Prinses allen blij, dat wij de kans eens kregen om te
Juliana de Haagsche ysbaan, zooals altyd een- werken. Doch als van het verdiende zooveel
wordt afgetrokken,
is het
voudig gekleed.
voor ons eerder
in gedachten
verdiept, betrad schade dan voordeel!
Geheel
H.K.H, de baan. Zij sloeg geen acht op den
Wij verzoeken dan ook beleefd ons gemeentedie by den ingang stond en de bestuur met onze grieven rekening te willen
baanveger,
Prinses niet herkende. De man ramelde eens houden, en ons werk te willen beloonen, opdat
nadrukkelijk met zyn busje, echter zonder suc- wy er wel voordeel, maar geen nadeel van ondervinden! Komt U onze schoenen eens zien,
ces, zoo lezen we in de Maasb.
die wij overhielden of de blaren op onze hanToen stapte hy op de onbekende dame toe:
den, en dan zal ons verzoek U zeker welgevallig
„Hè, juffie, denk eens aan den baanveger." zijn!
Glimlachend haalde de Prinses enkele geldstukken uit haar beursje en wierp ze in het
(De klachten van personen, die het sneeuwbusje.
ruimen als gelegenheidswerk verrichten, zyn
juffie", zei de baanveger, die verklaarbaar. Het is niet ieders werk; er be„Dank-ie,
eenige oogenblikken' later er danig van op- hoort zeker een groote mate van training voor.
keek, toen hij vernam, wie het „juffie" was. Niettemin dient in het oog te worden gehouden,
dat het loon, dat wordt verdiend, 42 et. per uur
bedraagt, dus aanzienlijk
meer dan de steunuitkeering.
—

•
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dt jaar te verwachten.
Hoewel het aanschaffen van luchtkruisers
HINDERWET.
in de bedoeling ligt, laat de huidige personeelB. en W. van Arnhem maken bekend, dat
bezetting by de militaire luchtvaart nog niet
hun besluit d.d. 9 Februari 1940 vergu.iring
toe, dat reeds thans daartoe wordt overge- bij
is
verleend
aan de firma E. van der
uk
gaan.
Zoon, tot uitbreiding van haar Inrichting door
het bplaatsen van een tweede lift-installatie,
van
in het perceel aan de Bovenbeekstraat Nos
18-19-20, Kad. Sectie O, Nos. 6994 en 'J..i 2.

Aanschaffing

metalen

bommenwerper van Fokker?

interneeringskamp
Tot opheffing van het
In zake metalen bommenwerpers van de
De gedachte aan een ruime economi- in Boven-Digool en het verleenen van amnesvlicgtuigenfabriek Fokker wordt medegedeeld,
sche samenwerking in den zin van een tie aan alle politieke ballingen kan niet worstelselmatigen opbouw eener rijkshuis- den overgegaan. Wel heeft geleidelyk ophef- dat een prototype in aanbouw is, waarvan de
houding door wederzydsche hulp en fing plaats van interneeringen van daarvoor afnameproeven nog niet hebben plaats gehad.
Als deze gunstig zullen zijn verloopen, is het
steun,
is den minister sympathiek. De in aanmerking komende personen.
de bedoeling het prototype in Ned.-Indië ververwezeniyking daarvan acht hy evenwel
NOG
GEEN
LUCHTKRUISERS.
der te beproeven, waarna omtrent de aaneen proces van langen duur, welks verschaffing van een serie der toestellen een beloop zich door den aard der materie niet
Een belangryke uitbreiding van het binnen-

kan

(Buiten

slissing zal worden genomen.

B. en W. van Arnhem maken bekend, dat by
hun besluit d.d. 9 Febr. vergunning is verleend aan de N.V. *J. P. wyers' Industrie en
Handelsonderneming te Amsterdam, tot het
oprichten van een personenliftinstallatie, ln
het in aanbouw zynde perceel aan het Wil»
lemsplein No. 18, Kad. Sectie O, nos. 261«,
2617, 63 en 3751.

ARNHEMSCHE COURANT VAN MAANDAG

BILJARTEN

15-9 van België

Sweering evenaart Gabriëls, Van Vliet

in 45-2

beid, gaf zijn tegenstander geen kans en wist
door zijn tweede overwinning het maximum
aantal punten voor zijn ploeg te behalen.
Dc uitslag was:

j

Nederlandsche zege behaald

pnt.
brt.
h.s.
gem.
Sweering heeft Zaterdagmiddag een
Baudart (B.)
31
115
24
3.70
stout stukje uitgehaald: de AmsterdamDc Leeuw (N.) 300
31
45
8.67
mer 3laagde er in tegen den wereldkampiosn Gabriëls in 45/2 een gelijk spel uit
Dc stand luidde aan het. einde van den
het vuur te sleepen, een prestatie, waarZaterdag: Nederland 11 pnt., België 9 pnt.
voor onze landgenoot na afloop een donTwee Ned. ove. r winningen
derende
ontvangst
ovatie in
mocht
op den laatsten dag.
nemen. Gabriëls zei ronduit: ,,Volkomen
verdiend voor Sweering!"
Twee verrassende Nederlandsche overwinningen vielen er te noteeren op den
Het was ruim vijf uur, toen Gabriëls den
laatsten dag. Koopman won in driebaneersten stoot mocht uitvoeren, zoo lang had
denspei van Van Belle en Van Vliet slaagde partij tusschen De Sutter en Dommering
de er zoowaar in de prestatie van Sweein 71/2 geduurd. De stand was 8—6 voor
Nederland en algemeen rekende men er op,
ring nog te overtreffen en den werelddat da Belg voor een gelijk aantal punten zou
kampioen Gabriëis in kader 45/2 te overzorgen.
winnen, zoodat de eindstand "van het
fc,weering trok echter goed van leer. Met 26
tournooi 15—-9 ten gunste var. de Nederin de eerste, 51 in de derde en 62 in de vijfde
landsche
ploeg werd.
beurt, niet snel maar wel solide gespeeld,
bracht hg zijn totaal op 155, waartegenover
In jaren is Gabriëls niet meer in kader
Gabnëis slechts
27 stelde. Gabriëis was
begonnen met twee poedeis en bleef vergeets 45/2 gesiagen. Hy verteide, dat er dit seizoen
zoenen naar de juiste positie. De Belg kwam erg weinig m Be.gië gespeeid is; hij had mei.
wat bij met 5& in de negende beurt, doch met veei geoe_end. Hy siaagde er maar niet in het
den stand 164—120 voor Sweering deed zich juiste maatgevoei te krijgen en dat was voieen incident voor. Sweering was er geheel en gens hem de oorzaak van zyn nederlaag.
al uit en ook Gabriëis bleef onzeker. De toe- Maar ook, en dit vergeet men maar al te
schouwers, het liep reeds
de avonduren, vaak, speelt Gabriëis de laa.ste jaren onder
vertrokken langzamerhand en het geloop om een druk, waar hy zich niet altyd boven uit
en bij het biljart hinderde de spelers dermate, kan werken. Men verwacht van hem altyd
dat beiden aan het bestuur van K.R.A.S. vroe- goed spei. Gelukt dit niet, dan loopt men weg',
gen om rust en stilte, want dat op deze wijze nttgeen demoraüseerend werkt.
*
concentratie onmogelijk was. Toen de rust
Koopman op dreef in drie•was teruggekeerd hervond Sweering zijn sp~l
e n onmiddellijk voegde hij 91 aan zijn totaal
banden.
toe, een serie, welke zeer moeiHjk tot stand
De Koopman, die tegen Van Belle aantrad,
kwam. Gabriëis miste elk zelfvertrouwen en waa
een andere, dan degene, die de eerste
na 13 beurten leidde Sweering met 309 om
van het tournooi tegen Vingernoedi
party
131. Toen slaagde Gabriëls ei eindelijk in de
Toen had Koopman 1 car<_iuooie in
speeide.
ballen goed bh' elkaar te houden en razend tien beurten
en Zondu.gnnudag noteerde de
sn ei, soms onhoorbaar, tikte de wereldkampioen tientallen caramboles tezamen. Hier AmstercUmmer na een zeude aantal beurten
'<
ging weer de carambolemachine aan het reeds lz punten. Een pracntige serie van
beurt
had
in
de
hem
een
voorsprong
negende
■werk, machtig en beheerscht, de uitvoering
van de verschillende stooten, waaronder zeer bezorgd, weiken hy gedurende het verdere
moeilijke, tot in de puntjes verzorgd. Was het verioop van de party niet meer atstond. Na
■wonder, dat de 100 opgingen, de eerste hon- 18 beurten leidde Koopman met 17—7. Van
derd van het tournooi? Eerst op 155 strandde Bene streed met aueen tegen een concurde serie op een niet eens moeilijken stoot. rent, maar ook tegen pech, want de.Beig zag
Met deze prestatie had Gabnëis zijn achter- zich verscheidene punten ontgaan by slooten.
stand tot op 25 punten teruggebracht. In de weike rakenngs misten. Na 27 beurten was
volgende beurten kwam het uitsluitend op de de stand 22—15 ten gunste var Koopman.
zenuwen van de beide spelers aan. Sweering Maar nu kwam er een periode voor Kooiman,
was zijn zelfbeheersching kwijt, miste de waarin de spanning, de geconcentreerdneid
meest eenvoudige stooten, zoodat de geroutipio.seiing uit zijn spel was verdwenen en van
neerde Gabriëis kansen kreeg om de 400 hei Bene had hiervan moeten proiiteeren om zijn
eerst vol te maken. Maar ook de Belg. was achterstand in te haien. Van de 2ie tot de 4 te
niet meer zeker vau zijn zaak, zoodat
beurt maakte Koopman 5 puntten, zoodat zijn
in 20 beurten de 400 bereikt werden. Swee- sterk gemiddelde een leeiyKen deuk kreeg, De
ring stond toen op 361. De Amsterdammer stand na 47 beurten luidde 27—23 voor hoophad den nastoot en onder groote spanning man. In het derde gedeelte van de partij legstaagde hij er in de resieerende 39 punten te de Koopman den grondslag voor de overwinmaken.
ning, hy liep weer uit en na 63 beurten stond
De uitslag luidt:
hy op 45, terwyi de Belg weer 10 punten achterstond. Toen kwamen de zenuwen een zoo
pnt.
brt.
h.s.
gem. ernstig woordje meespreken, dat Koopman
Garbiëls (B.)
400
20
155
20.— nog 19 beurten noodig had om de 5 resteerente maken, terwyi Van Belle, die
Sweering (N.)
400
20
91
20.— de punten
iets minder nerveus was, het nog tot 47
bracht.
De uitslag luidt:
ooals W reeds schreven, was de partij in
Ö
brt.
pnt.
«1/2 tusschen De Sutter en
h.s.
gem.
Dommenng hieraan voortgegaan. De
Van Belle (B.)
82
47
0.573
4
veel
sterBeig speeide
ker dan Vrijdag tegen De Leeuw, zoodat de Koopman (N.)
00
82
0.625
7
Arnhemer geen kans kreeg. Na 15 beurten
«ad De Sutter 175—92 punten Wel liep DomGabriëls—Van Vliet.
meting ie L8 varf zijn achterstand in, maar
geen moment
Men zou kunnen verwachten, dat, nu de
verkeerde de zege van zijn
tegenstander in gevaar. Het gemiddelde van party tusschen Gabriëls en Van Vliet van
eu winnaar, 7.31, wees wel uit, dat de partij geen beteekenis meer voor" het eindresultaat
was, beide spelers in het kader 45/2 rustig
°P laag peü stond .
hun gaven zouden onlpiooien. Maar niets was
De uitslag luidt:
minder waar dan dat. Ook nu was
Gabriëls er
h.s.
gem. in het begin hopeloos uit. Na 19 in de eerste
brt.
pnt.
De Sutter (B.) 300
41
35
7.31 beurt volgde er een goede 63 van Van Vliet
waardoor hy op 82 _wam, terwyi
Dommenng (N.) 242
Gabriëls
38
5.90 toen
41
twee caramboles had. De Belg bleef onDe voorsprong van Nederland werd door zeker spelen en verscheidene malen kreeg de
de nedenaag van Dommenng tot 8—6 terug- Hagenaar gelegenheid nog verder uit te loopen, maar hy profiteerde
er niet van. . Wel
gebracht, terwijl de stand na de vierde seance,
dank z\j het geiijke spel van Sweenng, op bleef Van Vliet, dank zij een serie van 62 in
de tiende beurt
8—7 vooi ons land was gekomen.
voor. maar na 13 beurten was
de voorsprong vWI
onzen landgenoot toch niet
groot meer (196-169).
Evenals ir, de party
Sengera verliest van Vin
tegen Sweering zag
Gabriëis nu zijn groote
kans. Met subtiel klein spel
ging de serie snel
De eerste avondpartij leverde een voor het naar boven, zoo snel, dat in minder dan tien
minuten de 100 bereikt
Nedenandsche team teieursienende
waren. Op 125 strandverras- de de
serie door een kleine onnauwkeurigaing op. bengera venoor in dneoanden mei
heid. Van Vliet speeld zeer gaaf en de serie
flimt verscnn van Vmgerhoedt, die
prachtig werd
dreer
was
en
onverwacht onderbroken door een lossen
op
naar maie dt partij vorderde
bnnanie duigen net zien. De Kotterdammw bands.oot, waar een klosje in zat. Intusschen
aanvaUneiijk de leiding met 17—To na 2b was de stand nu 328 om 294 voor Van Vliet.
beurten, maar een serie vau 5 in de 25e beurt Gabnë.s noteerde in de 15e beurt 31, waarbracht Vtagerttoedt weer bij. Langzaam steeg door zyn totaal op 325 was gekomen. De balae score en na 50 beurten was
len bleven in goede positie liggen en zonder
net de Beig een
spoor van nervositeit stootte Van Vliet
met 28—26 een voorsprong had genomen!
«et verschil werd steeds
carambole na carambole. De spanning in de
grooter, weer voegzaal steeg: zou Van Vliet de 400 vol maken
oe Vmgernoedt een 5 aan aet totaal
toe (6ie
en Gabriëls weten te slaan? oTen dit inderfceurt), zoodat Sengers voor de
onmogelijke daad gelukte en
wak Sl0nd een
met 72 de party ten einde
tienial punten ta te ha)en
was gekomen, kreeg de Hagenaar een enthouDe uitslag
luidt:
siast applaus, zooals hy er waarschijnlijk nog
nooit een in zijn biljartloopbaan heeft 'ontpnt.
brt
h.s.
gem.
vangen.
Sengers ( N .)
40
77
4
0 . 519
De uitslag luidt:
V«gerhoedt (B.) 50
77
5
0.649
brt.
h.s.
pnt.
gem
Va
den landenwedstrtjd luidde Gabriëls (B.)
325
15
125
21.06
toen. Nederland 0
punten, Be.gië 9 punten.
Van Vliet (N.) 400
15
132
26.66
'

TAFELTENNIS

SCHAATSENRIJDEN

District Oost der K.N.A.U.

De Arnhemsche Ijsbanen.

JAARLIJKSCHE ALGEMEENE
VERGADERING.

ten.

Nadat de heer Peters de scheidenden voorzitter dank had gebracht, werd de Finlandcollecte gehouden, die ƒ 15 opbracht.
Over enkele punten der agenda voor de algemeene vergadering werd even gediscussieerd,
doch tenslotte kregen de afgevaardigden vry
mandaat om te handelen naar bevind van
zaken.
Het punt bestuursvoorstellen leverde een
voorstel op tot opheffing van den Apeldoornschen Athletiek Kring; deze kring heeft n.l
geen reden van bestaan meer, omdat er nog
slechts één vereeniging is aangesloten. Naar
aanleiding van dit punt ontspon zioh een uitvoerige discussie over de bestemming van het
nog aanwezige batig saldo van den kring. Het
officiecel standpunt was, dat dit geld toebehoort aan de K.N.A.U. Getracht zal worden
de niet meer aangesloten Apeldoornsche vereenigingen tot dit standpunt te brengen.
Nadat bij rondvraag nog enkele punten aan
o.m. kon de secrede orde geweest waren
taris een kampioensdiploma uitreiken aan den
sloot de voorzitter de vergadeheer Peters

ARNHEMSCHE SCHAAKBOND.

Alteveer kampioen.

De uitslagen van de resp. op 6 en 7 Februari

TIOS WINT VAN PIPODIAS EN BEZET
DE DERDE PLAATS.

EEN GOED WEEKEINDE IN DEZE
NIEUWE VORSTPERIODE.

De voorzitter, de l.eer W. Peters uit Zwolle,
heette in zijn openingswoord het eere-lid, den
veer Meijer, en den oonds voorzitter, den neer
A. J. G. Wticngholt, welKomen gat etn overr
zicht van de voornaamste gebeurtenissen op
athletiek-gebied in het afgeloopen jaar. COll- dat liet aantal leden in het district
nog steeds-te wensenen ovenuat, betoogue spr.
toen, dat er een opgewekt athletieiK-leven
heerselite ondanks een Kort seizoen en bracht
hulde aan de clubs, die het gewaagd hadden
v.edstryden te orgamsecren.
Voorts uitte spr. zijn vreugde over Ue sedert
het vorige jaar mgetreden betere verhouding
tot het noord uestuur en wees erop, dat nog
slechts de veiiiouding tot het niet bij de
K.N.A.U. aangesloten district Twente. opg_nelderd dient te worden.
De jaarverslagen van bestuur en
technische
commissie, beiae reeds gepubliceerd in „De
Athletiekwereld", alsmede het financieel verslag en het verslag der financieele commissie
en de begreoting voor 1940 werden zonder discussie goedgekeurd.
Periodiek aftredend waren de bestuursleden
De Haas en Leuverink. Laatstgenoemde werd
herkozen en in plaats van den heer De Haas,
dj» zich niet herkiesbaar stelde, werd de bestuurseandidaat, de heer J. E. Aberson te
Apeldoorn gekozen zonder tegen-candidaat.
Z.. h. s. werd herkozen de technische commissie, bestaande uit de heeren Peters, Leuverink, Dirkse, Jonker en Publieckhuysen.
De samenstelling der financieele commissie
werd opgedragen aan de vereemgingen U.D.1.,
Daventria en A. V. '34.
Naar de algemeene vergadering werden afgevaardigd de heeren 'Peters en Dirkse.
By het punt „agenda algemeene vergadering" werd het woord gevoerd door den aftredenden Unie-voorzitter, den heer A. J. g.
Strengholt, die naar hy zeide, zyn „zwanenzang" kwam houden. Spr. wekte op tot bbjven
doorwerken in het belang der athletiek, ook
als het eens financieel tegenloopt. Spr. zeide,
ook na zijn aftreden de athletiek in het Oosten
met belangstelling te zullen blyven volgen en
wees erop, dat de mobilisatie, die van sommigen groote offers vergt, voor de athletiekaing groote mogeiykheden biedt.
Na een beroep op de aanwezigen voor een
bijdrage ten behoeve van de Finsche athletiekkameraden, eindigde spr. met een uiting .van
dank voor de aangename samen werking, en
goede wenschen voor de athletiek in het Oos-

SCHAKEN

j.ï. gespeelde wedstrijden zijn:

le kl.: V. S. V.—E. O. A. S. V. voorl. 5—4.
De beide beslissingen in de eerste klasse zijn
2e kl.: W. Z. D. V.—Ned. Hand. My.: voorl.
Of het nu ten deele toe te schryven is aan gevallen. Alteveer
wist clank zy een 9—1 overhst feit dat de IJsclub Arnhem tnans haar ba- winning over WeB Shot 2 de beide nog nood- 5—4; D. O. V.—N. A. S. 2 6—4: Paaschberg—
nen ook voor niet-ieden tegen betaiing open- zakelijke punten te behalen, die Alteveer het Alteveer voorl. 4—3.
gesteld heeft en dat de A. IJ. C. Thian naar kampioenschap brachten. Hoe fel de strijd om
Definitieve
uitslagen van reeds gespeelde
toegangspryzen
verlaagd heeft, kiuuien we den eere-titel is geweest, bewrjst het feit, dat
met
wedstrijden
afgebroken partyen:
op 'den vóórlaatsten wedstrijd
moeilyK oeoordeelen, muar zener is, vat er in Alteveer pas
..b.unen"
was.
Vryplon—C
le
S. A. O. 6—4.
kl.
net afgeloopen weeKeinde op de banen van
_Fe
Tios
het
de
derde
klaar,
kl.:
E.
D.
Ejieelde
nog
om
D. Z—W. Z. D. V. 5—5.
Deide cluds zeer geanimeerd geredeii is, waartofh
te gaan innemen. In Nijmegen werd PiIjlaata
de
schaatsliefhebbers
hebbujk gegeven
mede
De volgende wedstrijden zullen worden gepodias met 8—2 onverwacht duidelijk gedistanspeeld in het bij de vereeniging vermelde cluboen, dezen langüungen winter nog lang niet ceerd. Animo versloeg
Pêle-Mêle met 7—3, lokaal op:
Deu te zyn.
waardoor Arnhem's oudste club op de laatste
le kl.: 20 Febr. E. O. A. S. V. (Talmaschool.
plaats eindigde. De stand is thans in de eerste
Dr. Kuiperstr.)——C.S.A.O.; 20 Febr. V. S. V.
Records van '90/91 e n '28/29 klasse:
(Hotel De Harmonie, Rosend.laan 2 Velp)—
gebroken.
Alteveer 1
0
11
10
77—3S
20 N. A, S. 1;.2_ Febr.: R. L, (Verg.gebo.w Ro1
0
19 ftnd. weg 70)—Vrijpion.
Well Shot 1 12
78—42
12
Van langdurig gesproken: de records
6
13
11
63—47
1
4
2e kl.: 19 Febr. E. D. D. Z. <Gebou*' Chr.
houden ons nu aan de statistiek van de IJs- Tios 1
Pipodias 1
3
57—5S
11
4
4
11 Belangen, Weverstr. ICbien
Mij.
Arnhem
van de 1890/9
clubwin.ers
Animo 1
5
0
54—66
10
12
7
beide 45 dagen, zyn gebroken. Zon- Well Shot 2 11
2
0
9
36—75
4
De bijgewerkte
tot
dag 4 Febr., denlaatsten dag voor de korte Féle-Mèle 1 12
10
36—84
3
1
1
on zyr.:
beden uil
dat de baan open was, werden,
•

-

-.

dooiperiode
deze records geëvenaard en nu zyn er de afbijgekogeloopen Zaterdag en Zondag
men.

Irml

H a r t u n g o p
Arnhem.

d e

IJ scl u b

Zooals aangekondigd heeft de Duitsche
kunstiijdster irmi Hartung gistermiddag op de
XJsclu'o Arnhem les gegeven in kunstrijden.
Dat de animo hiervoor zeer groot is,'biykt
wel uit het feit, dat voor iedere(n) leerling»e)
ue tyd beperkt moest worden tot 20 minuten
en dat mej. Hartung van twee uur tot na zes
uur geheel „volgeboekt" was. Dat het kunstmits ook volgende winters
ryden in Arnhem
voldoende gelegenheid tot oefening zullen biehiervan de vruchten zal plukken, staat
den
voor ons vast, wat niet alleen de leerlingen
zelf, doch ook velen van de talrijke toeschouwers rond het gereserveerde gedeelte der baan,
zullen profijt trekken van deze lessen.
—

Kinderwedstryden
Thialf.

op

De A. IJ. C. Thialf gaat weder wedstrijden
organiseeren, die feltelyk al vastgesteld waren
wegens de dooi
0p Woensdag j.1., doch toen
Het zijn wedkonden
vinden.
geen doorgang

strijden in het hardryden voor kinderen in den
leeftyd van 6—16 jaar, over een afstand van
125 Meter. Woensdagmiddag kan de Thialfieugd dus ln het strydperk treden.

Langedijk

en Koops te Riga.

Zaterdag zyn te Riga internationale wedstryln het hardryden aangevangen. Aan deze
die de
wedstryden deden vrywel alle rijders,
vorige week te Oslo uitkwamen, mede, onder
wie zich ook de Nederlanders Langedyk en
den

Koops bevonden.
Onze vertegenwoordigers boffen niet. Hadden
zij vorige week last van de koude en beïnvloed-

Animo 2 remt Well Shot
3.

le kl.

Bord punten
oor tegen

fcesp. gt

6
N. A. S. 1
De tweede klasse noteerde een tweetal niet V.S.V. (Velp) 5
verwachte uitslagen. Zoo moest de adspirant- Vryplon
kampioensploeg V*"fell Shot 3 door een gelijk spel R. L.
6
met 5—5 één puntje afstaan aan Animo 2. E.O.A.S.V.
ö
Verder kon 't Balletje 1 eindelijk weer eens een
CS. A.O.
mooie prestatie leveren en wel ten koste van
Arnhem 1, dat met 4—6 verslagen werd. Tios 2
2e kl.
verloor van Pipodias 2 met 3 —7. Alteveer 2
Paaschberg
en Fit 1 speelden tweemaal tegen elkaar en W. Z. D. V. 6
beide malen eindigde de ontmoeting met 9—1
E. D. D. Z.
6
in het voordeel van Alteveer 2. De stand In de
A. S. 2
N.
7
tweede klasse is nu:
5

20

2
1

8
4

3
5

-

1

1
12.

1

11

:

Well Shot 3
Pipodias 2

Alteveer 2
Arnhem 1
Balletje 1
Animo 2

Tios 2
Pêle-Mêle 2

13

11

14

10
9

12
12
11
11
11
12

8
7
3
2
2
0

*12

1
1
0
4
12
0
4
0
5
1
7
8
1
0
8
0
12

89—41

90—50
84—36
76—44

68—52
42—68
39—71
38—72

Alteveer
23 D.O.V. (Ve'.p) 7
20 Ned. H. Mij. 6
19

p.
10
8

4
_

3
2
2
1

1
2
4
2
1

1
2

_~'•_—

>_

2S
34
24

—

1
1

24

»

9
«

—36

—26
28%—41*

6

5
5

16
14

7

KMOCH WINT VIERKAMP TE DELFT.

5

De Delftsche Studenten Schaakvereeniging
„Paris" organiseerde ter gelegenheid van haar
tienjarig bestaan Zaterdag en Zondag
een
De derde klassers. vierkamp tusschen Kmoch. dr. Euwe. jhr. Van
den Bosch en Landau.
leiders,
De
Alteveer 3, hadden vrij-af en
boekten desondanks winst, want Arnhem 2
De uitslagen lulden:
moest de punten aan Animo 3 afstaan met
Eerste ronds: Dr. Euwe—Landau 1—0; jhr.
3—7. Pêle-Mêle 3 werkte uitstekend en versloog
den Bosch —Kmoch o—l.
Van
8
6—4.
Animo
met
Fit 2 leverde een prachtige
Tweede ronde: Dr. Euwe—jhr. Van den
prestatie, door Balletje 2 met 6—4 te verschalken, waardoor de onderste plaats verlaten kon i Bosch y 2 —l/2 Landau—Kmoch o—l.—
0 1.
worden. Tios versloeg Pêle-Méle 3 met 8—2 en
Derde ronde: Jhr. Van den Bosch —Landau
Tios 4 werd door Alteveer 4 met liefst 1—9 af1—0; Kmoch —dr. Euwe 'A—
gemaakt. De stand is thans:
Eindstand: 1. Kmoch 2i/2 'punt; 2. dr. Euwe
Alteveer 3
3
10
100—40
23 2
14
1
punten; 3. jhr. Van den Bosch l'/ 2 punc; 4
15
9
3
Alteveer 4
3
101—49
21
Landau
0 punten.
10
0
Tios 3
89—61
20
14
4
19
Arnhem 2
8
3
91—39
2
13
5
16
14
7
2
Animo 3
74—66
7
Tios 4
67—73
13
1
6
14
V.A .S.-ACHTKAMP.
18
50—80
9
Pêle-Mêle 3
13
4
3
24—116
14
1
1 12
Fit 2
De uitslag van de Zaterdag te Amsterdam
13
2
0
34—106
14
1
Balletje 2
gespeelde party voor den V. A. S.-achtkamp
luidt: Swaneveld—Prins o—l

Fit

1

16—104

4

0

;

Wisa uitgescakeid.

Sutter-Dommering.

,

De vierde klasse beleefde de groote titanende de lage temperatuur, 14 graden onder het strijd
tusschen Arnhem 3, de leidende ploeg,
zy
vriespunt, de tijden, Zaterdag moesten
rUden
Wlsa
1, één van haar grootste mededingers.
en
in een temperatuur van niet minder dan 29
3-overwinning lag wel in de ltjn
Een
Arnhem
BOKSEN
genul.
Alle
moesten
hun
rijders
graden onder
maar de cijfers 9—1 zijn
der
verwachting,
zichten dik in de zalf zetten om het bevriezen
eenigszins sensationeel. Alteveer 6—Tios 5 4—6,
WEDSTRIJDEN TEN BATE VAN O. EN O.
tegen te gaan. Alle beschibbare truien werden
Wlsa
2—Tios 6 7—3, Arnhem 4—Arnhem 5
ook de warmste handaangetrokken, terwijl
TE NIJMEGEN.
7—3, Arnhem 4—Alteveer 5 1—9, Arnhem 5—
schoenen werden opgezocht.
0—10.
1
Animo
Fit
3—Vesta
4 1—9,
Van de negentien deelnemers was ditmaal de
In de groote zaal van het Concertgebouw
Amerikaan Wallacc de \snelste op de 500 M. Arnhem 3
29
125—S5
1
16
14
1
Vereeniging te Nymegen, die geheel bezet
hij maakte een tijd van 43,8 sec. Koops reed Vesta 1
25 De
3
115—45
1
12
16
elfde.
een goede 500 M. en vterd
0
98—52
24 was, werden Zaterdagavond zeer Interessante
Tios 5
15
3
12
22 bokswedstryden
Langedyk was niet zoo gelukkig; hy kwam Alteveer 5
0
5
99—61
16
gehouden, ten bate van O.
11
in de eerste bocht te vallen en moest den strijd Wlsa 1
21
3
89—51
10
14
1
staken. Hagen (Noorwegen) trof het zelfde lot. Wisa 2
14 en O.
5
71—59
2
6
13
men
14
Op de 3000 M. zegevierde Haraldsen;
0
9
16
68—94
7
Alteveer 6
drukte voor den Noor 5 min. 3.7 sec. af. Onze Arnhem 4
9
Toen de officier van O. en 0., luit. De Hulu,
51—89
19
14
4
ryders Langedijk en Koops bezetten re3p. de Animo 4
0
10
8
een
kort openingswoord sprak, waren o.m.
58—82
4
14
twaalfde en veertiende plaats.
6 aanwezig de burgemeesters van Nymegen en
3
0
10
38—92
Arnhem
5
13
Op den tweeden dag waren de weersomstan- Tios 6
0
41—109
1
14
2 Übbergen en de voorzitter van den N.8.8.,
15
digheden voor goede prestaties zeer slecht. Er Fit 3
0
13
2
28—114
1
14
de heer G. E. W. v. d. Werff Jr.
viel sneeuw en er stond een wind, welke het
De
verhinderde.
behoorlijke
tyden
maken van
In het vlieggewicht was er een zeer beweWeer drie leiders.
thermometer wees thans 20 graden onder nul
gelyke partij tusschen Brander, Amsterdam
aan zoodat het iets minder koud was dan op
de vijfde klasse zijn eryweer drie leidende en de Nederlindsche kampioen Dikkers uit
In
den eersten dag. Haraldsen, die gisteren reeds teams. Fit 4 versloeg met 8
2 Vesta 4 en
Rotterdam. De Maasstedeling won op punten.
de 3000 M. had gewonnen, won op den tweeden Arnhem 6 verpletterde Vesta 3 met 9—1. De
hem
de
.ereIn het bantamgewieht kon Kits, Amsterdam,
zoodat
M.,
ring.
dag de 1500 en de 5000
stand is hier:
tegen J. v d. Heiten, Rotterdam eveneens op
plaats niet kon ontgaan. Koops reed ook op den
tenslotte op
_e i»ge behalen.
8
pu.iten
tweeden jdag heel goed en kwam
Vesta 2
0
4
0
32—8
4
kon met gede elfde plaats terecHt. Langedyk
8
0
4
1
6
36—14
Fit
4
Hierna werd een demonstratie-party geZaterdag de -00 M.
klasseerd worden, omdat hy
8
5
0
38—12
4
1
Arnhem 6
bokst tusschen. J. W. A. v. d. Ryden, kampunten. 45/2: niet had uitgereden.
banden: Nederland 4, België
0
3
4
Vesta S
21—28
2
5
Rotterdam, middengewicht, en H. de
Nederland 7, België 1 punt. Dc resultaten in
0
5—15
0 pioen
2
2
Tios 7
0
De voornaamste uitslagen luiden:
Hierby kwamen vooral de technische
Wilde.
0
SOOS
Berzins Tios 8
45/2 hebben dus den doorslag gegeven, een
1. Wallace (V.S.) 43,8 sec; 2.
500
kwaliteiten van de bokssport
M.0
en
tactische
0
3—38
4
-10
uitslag, welken men zeker niet verwacht had. I Letland) 44,3 sec; 3. Engnestangen 'Noorwe- Vesta 4
zeer geslaagde demons .raEen
dag.
den
44.8
voor
gen) 44,5 sec; 4. Haraldsen (Noorwegen)
De
het vlieggewicht tusschen
narty
in
tio.
Koops
sec;
11.
Vingerhoedt demonstreert. sec; 5 F. Strods (Letland) 46.7
en Jansen, Amsterdam,
geAmsterdam
(Noorwegen)
Brander,
Hagen
48,3 sec Langedyk en
DUIVENSPORT werd door Brander gewonnen doo technische
Zondagavond is de landenwedstry<_ Neder- vallen.
2. Bersec;
3,7
k.o. in de tweede ronde. Zeer Interessant was
min.
Haraldsen
5
1.
een
demonstratie
3000 M.:
land—België besloten met
8.4
min.
5
5 min. 6,8 sec; 3. Engriestangen
TENTOONSTELLING VAN „DE SNELPOST”.
ook de wedstrijd Gruben, Rotterdam, tegen
„Fantasie classique" door den jongsten deel- zins
sec; 4. Staksrud 5 min. 11,1 sec; 5. Wangberg
„DE VALK” EN „DE ZWALUW”. Zilverberg, kampioen Amsterdam. Deze partij
nemer van den strijd, den Antwerpenaar Vin- 5 min. 11.7 sec; 12. Langedyk 5 min. 21,6 sec;
eindigde onbeslist. In het lichtgewicht kwam
gerhoedt. De Amsterdammer Koopman wis- 14. Koops 5 min. 25,9 sec
In de tuinzaal van het gebouw der R.-K. de zevenvoudige nationale kampioen A. de
1500 M.: 1. Haraldsen 2 min .24.2 sec; 2. Werklieden Vereeniging aan de Rosendaalsche Vries in actie tegen den Rotterdamschen kamselde hem daarbij af.
Engnestangen 2 min. 24,8 sec; 3. Wallace 2 min. straat werd Zaterdag en Zondag door drie
25,2 sec; 5 .Wangpioen W. Palm. De Ned. kampioen won op
251 sec- 4. Berzins 2 min.
Vingerhoedt heeft reeds groote routine ep berg 2 min. 30.7 sec; lï. Langedijk 2 min. 34,4 samenwerkende Arnhemsche Postduif-vereeni- punten.
het groene laken, waaraan het telt, dat zijn sec;
gingen, n.l. „De Snelpost", „De Valk" en
13. Kcops 2 min. 87.3 sec.
De beide hoofdpartyen waren spannend en
vader eigenaar is van een „biljartpaleis" in
BerZwaluw"
een
tentoonstelsec;
gecombineerde
49,6
„De
2.
8
Haraldsen
min.
5000 Ml: 1.
goed. H. Dors en Sandbergen stonden tegen
Antwerpen niet vreemd is. Hij had liefst zins 8 min. 50,3 sec; 3. Tabaks 8 min. 54 sec; ling gehouden. Niet minder dan 162 inzendin- elkander ia het weltergewicht. De Amsterzeven speciale queu's medegenomen. Deze 4. Jansson 8 min. 58,9 sec; 5. .Engnestangen 8 gen waren op deze tentoonstelling aanwezig
kampioen Sandbergen was hier de
queu's verschillen in hooidzaak van een nor- min. 59,2 sec; 10 bar.gedijk 9 min: 9,3 sec; 12. en de keurmeester de heer P. de Haen uit damsche
winnaar. De landskampioen in het halfzwaarsec.
17,4
male queu, doordat zij veel zwaarder zijn en Koops 9 min.
Lent, die Zaterdag van 's morgens half acht tot gewicht Oly uit Amsterdam, moest den strijd
1. Haraldsen
in plaats van een ivoren top, een top van
Het eindklassement luidt:
's middags half zes met de keuring is bezig aanbinden met den Oostelijken kampioen
geperst hout hebben. De tanlasiesLOOten 196 444 pnt.; 2. Berzins 196.863 pnt.; 3. Engnegemakkelyke taak, want
5. geweest, had geen
Quentemeyer uit Enschedé.
cisehen over het algemeen n.l meer kracht stangen 198.087 pnt.; 4. Wallace 109.114 pnt.;
moeilijke
beslissingen gemoesten
203.133 pnt.: dikwyls
6.
Wangberg
203.020
pnt.;
Staksrud
da., een normale stok kan verdragen.
De 15-jarige en 2 M. lange Oly liep hard van
nomen worden en hing bij volkomen gelykTabaks 204.800 pnt.; 8. F. Strods 204.597; 9.
7
en kon enkele goede treffers plaatsen.
stapel
ons
is
een
beland
de „fantasie classique"
In
Hedlund 208.176 pnt.; waardigheid van meerdere duiven in een
Jansson 206.780 pnt.; 10.
herstelde zich echter en kon
vorm
van
de
biijartsport.
Quentemeyer
onbekende
Bite
212.787
13.
12.
vrijwel
pnt.;
paalde klasse, de toekenning van een prys vaak
II Koops 210.999 pnt.;
In het buKeniand, in hel byzonder in Frank- Grantins 216.200 pnt.; 14. Krumins 217.257 pnt.; af van de bedraglngen der betreffende dieren eveneens enkele rechtsche plaatsen. De strijd
rijk, wordt zy ecluer veel beoeiend en jaar- 15 S. Strods 223..00 .pnt.; 16. lesals 223.986 pnt.
moment van her-keuring. Dit deed was steeds open en het talrijke publiek werd
Langedijk en Koops op het
lijks worden kampioenswedstrijden georgaonOok Woensdag nemen
zich zoowel in de hoogere als de lagere prijs- dan ook „warm". De strijd
niseerd, waarby de deelnemers verplicht zijn nog aan wedstrijden te Riga deel en starten klassen herhaaldelyk voor. Bovendien was het beslist, hetgeen voor den Twentenaar een zeer
64 voorgeschreven stooten, ieder binnen vier ] Donderdagavond te Stockholm.
eervol resultaat genoemd mag wprder;. Alle
aantal goede inzendingen zeer groot.
beurten tot een goed einde te brengen. In
matches gingen over drie ronden.
De hoofdprijzen vielen ten deel aan: P. van
1939 heeft Vingerhoedt op het wereldkamWeelden, beste oude doffer; H. G. Ju.jus, beste
pioenschap beslag weten te leggen.
IJSHOCKEY oude duif; W. Elbertsen, beste jonge duif.
Van die verplichte 64 stooten heeft hy ZonREVANCHE LOUIS—GODOY?
dagavond 32 gedemonstreerd. Niet allen
8—2.
TILBURG—ANTWERPEN
vverden tot een goed einde gebracht, doch zij,
De Chlleensche bokser Godoy, die Vrijdag _A
die deze opeenvolging van piqué s, onlmoeOp de Tilburgsche kunstysbaan is gisteren
'oe Loui» uitkwam en vijftien ronden
HOCKEY
Lingsstooten, caramüoies op d< klos, knoopen- voor de internat.onale yshockey-competitie de
lang moedig stand nield, doch op punten verDe Leeuw verslaat
weldoorschiettrekslooten,
gespeeld,
Bos,
van
Arie
haakjes
wedstryd
Tilburg—Antwerpen
Baudart.
slagen werd, heeft een revanchewedstrijd geGedetailleerde resultaten.
FEESTAVOND UPWARD
chapeaux de gendarme en staaltjes van mas- ke ontmoeting in een B—28 —2 overwinning voor
0t Van den
vraagd om te bewijzen, dat de jury geen goede
Zaterdagavond werd geInteressant zijn de afzonderlijke cijfers dei- seeren hebben gezien, zullen zich daarover de Nederlanders eindigde.
H
,L'puitspraak heeft gedaan. Godoy'g promotor. Al
door de partij
De Arnhemsche Mixed Hockey Club
Baudart-De
op
luiden:
verbazen.
nd
heeft reed? met Mik. J«
Wei!,
genres. Zij
niet kunnen
Het menscheiijk kunDe standen de
v.ard" houdt haar jaarlijkse*
w. een bandspeler hij uitnemend- drie
.Tonerleß-pnheid gesproken
„Royal".
_.-■.
71/2: Nederland 4, België 4 punten. Drienen bl|jft tenslotte aan grenzen gebonden.
In
o.
Maart
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ATHLETIEK

In hotel Slui3 aan de Oude Stationsstraat
vond Zaterdag de jaariyksche algemeene vergadering plaats van het district Oost van de
Kon. Ned. Athletiek Unie.

overtreft hem

T

I

met

FEBRUARI 1940
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ARNHEMSCHE COURANT VAN MAANDAG

2
BILJARTEN
HET EERSTE LUSTRUM DER B.B.C.

RENKUM

VOETBAL
SLECHTS EEN WEDSTRIJD DOORGEGAAN

BEVOLKING.

Dat
er van het voor de Zuidelijke eerste
klasse vastgestelde programma van zes wedVertrokken personen van 2—8 Febr.
*nte, in verband met het tydstip van den strijden niet veel terecht zou komen, was te
Er is er slechts één van doorgegaan.
Van Oosterbeek: J. H. Dahler, naar Batavia;
feestelijken maaltijd kan misschien beter ge- voorzien.
In het uiterste Zuiden van ons land slaagde M. G. J. Muller, naar Huissen; A. Fillekers, naar
sproken worden van souper, in café-restaurant V. V. erin van Juliana te winnen '2—l).
UtreCht; J. Hagedoorn, naar Heteren; B. B. F.
Cornelese, naar Arnhem; H. Bloembergen, naar
Voor deze lustrum-viering bestond van de
FRANKRIJK—ENGELAND 1—1.
Doesburg; H. Kramer, naar Amersfoort;
A.
Weijman, naar Wageningen; G. Raman, naar
zijde der leden en hun dames groote belangDe wedstrijd tusschen Frankrijk en Engeland, Arnhem; N. v. Lüschen, n. Batavia; C. J. M. v.
ng, zoodat het een zeer talryk gezelschap
welke gisteren in het Pare des Prince3 te Pawas. dat zich een uurtje voor den aanvang rijs werd gespeeld, eindigde in een gelijk spel; We verwijk, naar Noordwijk a. Zee; M. Beukhof,
naar Arnhem; N. van Asperen, naar Ede; C. M.
den maaltijd in gezellig samenzijn ver- I—l was het resultaat.
S.
de Rochemont, naar Velsen.
deer werd het door allen op prijs geIn het begin konden de Franschen niet op
Van Renkum: W. de Heer, naar Arnhem; M.
De Engel3che aanval combi- H. Corton, naar Balikpapan.
steld, dat het eere-lid der vereeniging en ouddreef komen.
neer A. J. Hagens, die thans ge- neerde er lustig op los, maar de Fransche verIngekomen personen vanaf 2—B Febr.
juist verlof had, zoodat hij de dediging was uitstekend, zood.it de gastheeren
iedere minuut meer 'zelfvertrouwen kremet
Te
Oosterbeek: J. K. Bosveld, z. b., Hazeng kon bijwonen.
gen. In de laatste twintig minuten voor de rust akker 2, van
Rheden; C. M. van Hoogstrateß,
f
eest-commissie,
tter
der
de
heer
■
waren de Franschen sterker en het had maar
J. Rotmans, opende den disch mét een wel- weinig gescheeld of de voorhoede was erin ge- e. b., Oranjeweg 13, van Ginneken; B. M. Wolf,
z. b., Utr.weg 7t>, van Adam; G. W. ten Westeniwoord, waarin hij betoogde, dat het be- slaagd den voorsprong
de Engelsche keeper
end, fabr.aro., Weverstr. 18, van Heteren; J. W.
te vergrooten.
- omstandigheden,
ge- was reeds éénmaal gepasseerd
Veltkamp, z. b., Utr.weg 266, van Den Haag;
In de tweede helft was *e kwaliteit van het W. E.
ld deze viering te moeten laten doorvan Middendorp, db., Utr.weg 263, van
te maken, Arnhem;
. ;der juist thara behoefte heeft spel minder. Engeland wist gelijk
W. Karel, z. b., Jhr. N. v. Rosenthalmaar daar bleef Iftt dan ook by.
weg 92, van Adam;
W. Rudolfs, winkelbed.,
aan ontspanning.
18,
van
Arnhem.
Reuvensweg
verDe hoer H. H. Siebels, voorzitter der
Te Renkum: A. Meyering, kapper, Dorpsstr.
eeniging, hield daarna een rede, waarin spr.
LAWN TENNIS 81, van Coevorden.
f aan de hoop, dat deze lustrum-vieW. G. Wassink, hulp i. d.
Te Doorwerth:
'amps aarleiding zou zijn om ook
MAKO EN SABIN UITGESLOTEN VOOR huish-, Utr.weg 433, van Rheden,
onden te bezoeken, en betoogde, dat
WEDSTRIJDEN IN 1940.
k-de ontspanmnsrTvereenlgingen moeOOSTERBEEK
ten bijdragen tot het ln stand houden van een
De Amerikaansche Lawn Tennis Bond heeft
tot de afgeloopsn Gene Mako, die verscheidene malen deel uitLUCHTBESCHERMING.
maakte van het Davis-bèkerteam der V. St., en
. wees spr. erop. dat het levenspad
Sabin, nummer vyf van de AmerikaanOp Donderdag a.s. zal in het ConcertgeBBC. niet steeds over rozen is gegaan. Wayne
ranglyst, uitgesloten voor alle wedstrijden bouw voor de afdeel.ng Oosterbeek van de
sche
hebben
voor
allen
1 dat
steeds gevochten
van het seizoen 1940.
Ned. Ver. voor Luchtbescherming optreden de
bestaan der vereeniging-, zoodat zij een
Deze drastische maatregel is genomen naar
heer A. van Dam, hoofd-instructeur N. V. L.,
•:eemt in de ry der bekende biljart- aanleiding van het overtreden van de amaen hoe
A Is hoogte-punten noemde spr. teursbepalingen. Voorts moeten de spelers in- met het onderwerp: „Luchtbescherming
kunnen
zeft
hieraan
medewerken?"
wy
de
inzake
de
betaling
het orsfaniseeren a's tweejarige vereeniging breuk hebben gemaakt op
De lezing wordt opgeluisterd met lichtbeelvan het touraool om het kamploenrchap van reiskostenvergoeding.
den.
>rland tfi'2 en tournooien om het kamZWEMMEN
van Arnhem klein bi'jart-cadre
ip
CHR. GEM. ZANGVEREENIGING „DAVID”.
de
vertrouwde,
Spr.
dit
en dri-bandenspel.
RAGNHILD HVEGER VERBETERT HET
ng in het nieuwe c'ub'okaal, de bilDe uitgestelde uitvoering der Chr. Gem.
jartzaal van „Pax", een der beste van Neder500
BORSTCRAWL.
M.
Zangvereeniging „David" is thans, vastgesteld
WERELDRECORD
land, een goede toekomst tegemoet gaat.
op a.s. Dinsdag in Gebouw „Thabor", MolenIn het begin van dit jaar, op 3 Januari, heeft
Na een herdenking met enkele gevoelvolle
alhier.
weg,
e Belgische Zwemster Fernande Caroen te
-den van een der oprichters der vereeniOostende het wereldrecord 500 M. borstcrawl,
De jaarlijksche Uitvoering van de Chr.
ging, wijlen den heer Vom Schemm. eindigde dat in het bezit was van Ragnhild Hveger, verspr. zijn rede met een opwekkend woord. Het beterd en gebracht op 6 min. 28.4 sec. Zondag- Gemengde Zangvereeniging „David" is thans
uur heeft vele plannen en ieder rlchte den avond heeft de Deensche zwemster een poging vastgesteld op morgenavond in „Thabor".
gedaan het wereldrecord op dezen afstand te
blik naar voren.
WOLFHEZE
De feestmaaltijd verliep uitermate geani- heroveren. Ragnhild Hveger Is hierin geslaagd,
zti veer medewerking. Een 2- zij verbeterde het record met 1 seconde en
bracht het op 6 min. 27.4 sec.
tal leden der A.O.V. verzorgde op in ieders
—Woensdag a.s. zal „V. V. V. Wolfheee
allende wijze het muzikale element
en BuunueiKamp een ledenvc gadermg houDAMMEN den in hotel Van Dyk.
' en n'.ano. zoodat ook het tijdens en
-_.ilt.ld erehouden bal, geleld door het
KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND.
.er vercenislng den heer M. Blcknese.
DORP RENKUM
'ir.s'eeraar hier ter stede, ten volle
Te Amsterdam en Den Haag werden resp.
-echt kwam. Het gezelschap Wi-Wa Zaterdag en Zondag de vierde en de vijfde ronde
FILMVOORSTELLING VAN DE
nrom'nonte bestuursleden. van het tournooi om het kampioenschap van
SOCIALE WETGEVING.
schilderde in een humoristische vooadraeh' d" Nederland gespeeld.
luiden:
De uitslagen
geschiedenis der vereeniging. Voorts werden
In de gemeentezaal draaide gisterenavond
Vierde ronde: Lochtenberg—Jurg o—2;0 —2; Duleden nos: toespraken
voor
taliyKe belangstellenden een voor de verkel—Ligthart 1—1; Keiler—Ewyk 2—o; Bom—
gehouden, getuigend van geestdrift voor het Van Dartelen 2—o.
eeniging van Raden van Arbeid vervaardigde
leven en
O C
Rustenover de Sociale verzekeringswetten in Nefilm
ronde:
2—o;
Vijfde
Suyk—Kalden
ïï_.t>
-nvoort. dcclamato
Lochtenberg—Ham 1—1; derland.
burg—Ligthart
wM
s mét d» B r
Vos—Bom 1—1; Van Dartelen—Keiler o—2.
Na een inleidend woord vëtn een der Voorszlns
t en luim het zijvoorzitters van den Raad van Arbeid werd het
geslaagde geheel.
een en ander van de industrieele ongevallenwet, de land- en tuinbouwongevallenwet, de
zee-ongêvallenwet, de ziektewet, de invalidlteits en ouderdomswet in beeld gebracht.
ARNHEMSCHE BILJARTBOND.
Ongetwijfeld heeft deze film aan haar doel,
SCHOUWBURGAVOND
De uitslagen van de in de afgeloopen week
het wekken van meerdere belangstelling voor
wedstrijden luiden:
„ARNHEMSCH STRIJKKWARTET.”
de sociale wetten, beantwoord.
V.Ö.P. 2—De Kf.sers 2—B. 365—496.
het
Jubileumconcert
van
van
De herhaling
B: De Vriendschap
■ latie.
; De Opbouw 1—
obouw 1 10—0
het „Arnhem_ch Stry«kwartet', dat onlangs
hap 5—5, 3.9—367.
een zoo groot succes behaalde bleek gisteren
C: Sportief 2—De Nw. Brug 4—6, 446— velen zeer welkom te zyn. Wederom werd het
■
—i
431; De Nw. Brug—Sportief 2 B—2. 487—323.
gebodene bgzonder gewaardeerd, na elk kwarB.
naar
Afd.
promoveert
f
tet Werd er geestdriftig geapplaudiseerd en
BURGERLIJKE STAND.
-rt'ef 2 degradeert naar Afd. C.
ook de stilte onder de uitvoering bewees welk
van 8 Februari.
een inciruk het geheel maakte. De mooie aanlen der competities luiden:
gesp.
car. kleeding en het stylvolle nUUeu oefenden weGetrouwd: Jan Troost en Truua Johanna
pnt.
10
63
4348
derom een zeer groote bekoring. Dank zy de Bruce.
S.
1
W.
51__
10
56
Geboren: Gerilt, z. v. G. B. van Orden en
artistieke leiding van B.sse van Heemstra, de
2. Olympia 1
52
4080
10
irtief l
van het kwartet, hare gra- B. Yvennekes; Josephus, z. v. W. C. J. Eras en
beschermvrouwe
.03. r >
v. A. van
10
61
O. P. 1
cieuse medewerking en die van hare mede- E. G. van den Heuvel; Hendrik, z.
4123
44
10
Jansen; Berber Jansken, d. v. J.
.ande 1
Oeveren
en
K.
Indruk
dien
3986 werkers en -werksters werd de
10
34
A. Honing en B. A. Tlddens; Rjjk, z. v. W. A.
■ VrLendchap
den eersten avond was gegeven ln zekeren zin Vermeer en J. van Ewijk; Jetze, z. v. J. Ozinga
nog verhoogd. Het samenspel van het kwar- en L J. Gilhuis; Hermanus Gijsbertus Johaniq B:
91
14
6214 tet, de heeren Alb. Jansen, Fr. Franken, O. H nes, z. v. J. T. Jansen en M. G. Oudsen; MarOr. oüw 1
6505
85
14
2. Olympia 2
van de Graaf leek beter nog, tinus Johannes, z. v. J. Schuurman en E. Mul5973 Koopmans en G
14
82
3. De Trapjes
met het tooneel. Haydns der.
samenwerking
ook
de
5976
14
67
Ketsers
Overleden: Jan Johannes Zwak, 86 j., gehuwd
no.
Mozarts z.g. dissonan1,
77
op
kwartet
879"
.na
63
14
met R. van der Goot, weduwn. van A. Zandno.
klonken
eoor, tenkwartet, Schuberts op 125
11
it
ei
v o p. 2
stra; Riemke van der Goot, 75 j., weduwe van
6057 uitgevoerd ln de omgeving en gespeeld in de
59
14
7. O. A. B. V. 1
J. R. Zandburg;
5746 kleeding van hun tijd, allicht karakteristieker J. J. Zwak, eerder weduwe van
50
11
f 2
Teuntje
Jilts Westerlaken, 69 j., ongehuwd;
dan op het gewone concertpodium uitgevoerd Bongèrs, 15 j., wonende te Voenendaal.
C:
*180 door een kwartet gekleed in de avondkleedlng
»9
12
1. De Nw Brug
4001 van onzen tyd. De suggestieve toonêelen verBEVOLKING.
69
12
ouw 2
3.ó_ plaatsten
69
het auditorium geheel ln den ty<l
12
3. D. O.'o
Ingekomen: J. A. J. Tervoort, student, Law.
3841 van Haydn, Mozart en Schubert.
60
12
4. D. W. S. 2
Allee 36, van Wintelswljk; J. de vyith, db., Wes34W
5. Roznnde 2
De heer Douwe Draaisma vormde met zijn terhofschepad 64, van k,de; H. J. Wien, sleepei,
Bö
6. O. A. B. V. 2
13
vioolspel wederom eén mooie muzikale om- Nude 21, van Isijmegen; H. Ruisch, db.| Nude
14
3<>
7. De Opbouiv 3
21, Van Ede; H. J. Paul, vehpleegster, O. va)\
lysting.
was
mêdè
e«n
aanbieding
Gelreweg 14, van Bunnik; A. ri. Berkhout, z.b.,
van
bloemen
De
s.rie: afd. A, Vlaskamp (Olympia)
Law.
Allee 5, van Luik; G. J. Meijer, arb., Nude
afd. B, Ant. Vale (Sportief 2) 44 car.; bewy's van de waardeering, die deze herhabakker,
Rhenen; H. B. Schuurmans,
47,
van
ling vond. De avond werd ook nu weer voor
afd. C, E. Walraven (Ó.A.B.V. _i 51 car.
Rijkstr. 27, van Zaandam; A. Houtriet en zoon,
J. Slljkerman een liefdadig dof>l gegeven. Nu kwam het geHoc
me:
afd. A,
arb., Harnjesweg 68, van Renkum; A. Hulshof
ef) 12.96; afd. B, C. Meyers (De Ketsefs) heel ten goede aan de Vereeniging tot uitdeeen gezin, arb., Harnjesweg 68, Van Renkum;
4.50,
(De
v. Rekum
Nw. t»_ug)
ling van warme spflzen te Arnhem.'
J, M. van Veen, coupeuse, Jullanastraat iG, van
De aangesloten vereenigingen Worden er op
C.
G. C. de Vries, d.b., H. van SuchtelenL.
Utrecht;
deelname
aan
akt, dat opgave voor
Tlel; A. H. Wolf en echtg.', sergeant,
A.B.C.-CABARET.
van
weg
8,
HET
kampioenschappen moet ge6, van Amsterdam; H. Hopman,
Heerenstraat
len vóór 17 Febr. a.*.
Het A.8.C.-cabaret Is zijn
tweede tournee d.b., Bergstr. 26, van Zwolle; J. L van Leeuover Java, onder auspiciën van den Bond van wen, leerl. verpleegster, Hartensche weg 50,
Kunstkringen begonnen.
van Utrecht; J. E. M. Willèmsen, marechaussee,
Na deze tournee zal enkele dagen rust ge- Wllhelminaweg 7, van Aalten; A. A. Mercteren
WANDELSPORT houden worden te Batavia. Het gezelschap l.i
en gezin, off. L. d. H., Riemsdijkstr. 13, van
voornemens daarna de vóornaamsta centra te Steenwijk; A. van der Meijde, d.b., HlnkeloordDELSPORTVEREE. „OLYMPIA” bereizen. Begin Maart moet men te Medah sijn, scheWeg 11, van Leeuwarden; A. J. Hornstra,
DE WAN
want met de „Slbajak". welke 8 Maart van BeVIERDE FEEST.
db., RlemBdijkstraat 13, van Steenwijk; J. van
lawan vertrekt, reizen Lizzy Valesco en Gerard
z. b., Hoogstr. 82, van Laren; J. K.
Loenen,
wandelsportvereen. ..Olympia" Hartkamp naar Nederland terug. De „100 dagen van de Voortn, e. b., Boterstr. 44, van Nijmegen;
ouden in uit en thuis", die voor deze tournee bestemd
O. Bennekomschewe?
H. J. Spies, bediende,
waren, zyn dnn geheel om.
' te Velp.
60A, van Echteld; E. T. Smit, leerl. verpl.,
voor een groot deel
tenburg 4, van Zaandam; W. G. J. Bonenberg,
. rs,
met
toen de voorzitter, de
z. b., Papenpad 3, van Ede; A. G. C. Hoksber'ien avond opende met
hecgen, z. b., Veerstr. 100, van Heteren; B. G. J. J.
Knot, tijd. schrijver ter secr.. Grindweg 11, van
Men
dezen avond hf-t Cabaret-gezelWestervoort; H. A. Stein Parvê én echtg., landeea
scho
meter, Sportparkweg 4a, van Batavia; H. B.
L'e lachparade" getiteld.
FOKKER’S NIEUWE JACHTKRUISER.
van
Reijntjes en gezin, z. b., Grindweg 134,
it een naam hebben en meestal
Hoogstede,
kantoorbed.,
Wildervank;
A.
B.
Duitsch
vakblad
hebben
enkele
nadere
In een
rakte#
trac
K. Rubineh,
inlicht.den nieuwen jacht- Rouwenhofstraat 10, van Rijswijk;
tot i
ng te brengen.
I ge- kruisei
Groningen;
van
kortenburg
4,
T. Beume
a.
b.,
;<er
die
blad
volgens het
G3,
slaagd. Want een parade van gelach Was het
J. van
Amsterdam;
van
14,
Talmastraat
b.,
den als een ont- z.
Daar Roland Wagter door ongesteldheid ver- niet bescl.'
Kortenburg 4. van Heteren; G.
b.,
Egmond,
Z.
wikkeling van -.le bekende Fokker G 1.
hinderd was, moesten er wel eenige veranderinvan Wijk bij Duurstede.
De G.2 ii uitgerué't met êSti normalen romp Marchal, z. b., Idem,
gen in het programma aangebracht worden,
00.
naar
17 en Do. 213.
A. Ultee—Tef Velde,
een waard
en gelijkt veel op de Döttilef
Vertrokken:
doch hij had in John Pandor
i,torig Vliegtulgj Delft; C. E. ter Voort, naar Rhenen; A. T.
Het ontwerp tdoi
representant.
John voorzien van wattttrekoelde raotorer» van 1100 Wiersma, naar Renkum; J. A. Post, naar AmDe vele éénacters
door Ëo'
Pandor en Renée van Eist opgevoerd, de tal- pk elk e:i een int:ekbaar onderstel. Het Is nog sterdam; J. Boersma, naar Leidschendam; J.
rijke opgewekte liedjes, het verliep alles vlot niet zeker of een normaal tweewielig onderstel V' ïersema, naar Den Haag; C. van der Hagen,
zal worden gemonteerd dan wel een ohderstel naar De Bilt; H. Jeronimus, naar Deventer;
en vief.
Geen wonder, dat de aanwezigen door her- me-' neuswiel. Rompneus en stuurhut zyn over- E. Troost, naar Den Helder; J. C. van Ameijd«>,
tioeclig voonien van ramen, zöodat het uitzicht naar Leerdam; G. van Rinsum, naar Valburg;
• m applaus hun ge.voelens van waar. crtolkten. Vooral Renée van El;
alle richtingen. De bemanning J. de Jong, naar Rhenen; A. .van Dee, naar
":oppen, ondergebracht ln één Ede; A. van der Ploeg, naar Haarlem; J. A.
on,
die zoovele aardige liederen gekajuü.
Ine is een hoogdekker met vry- Croon, naar Veteen; A. C. M. Fluijt, naar Har-i hadden, gold het applaus.
Do genoegelijke
avond werd besloten met drager.den houten Vléug.l en metalen romp. De derwijk; C. W. H. van Dam, naar Arnhem;
verwachte maximum-snelheid bedraagt ruim F. Beltman, naar Wpardenburg; J. H. de Vrij,
?f•en bal, hst „Ölympia"-bal, bij wandelspo
-hebbers wel bekend. Da dansen stonden onder 506 km per uur.
naar Eindhoven; J. E. Draaisma—NawtJft, naar
Het typo is te gebruiken il» gevechtsvlieg- Den Haag; A. van Grootheest, naar Ede; 3. v.
r.g van Johnny van Rosmalen, terwijl da
ie Rhythme Stars", Onder leiding van tuig, strategisch verkenner en bommenwerper Leeuwen, naar Hilversum; J. van IJsendoorn,
Henri Zonderland, de muziek verzorgde.
een Jachtkrulser dus.
Baar Den Haag; A. Adema, naar Utrecht.
De Biljart-ver. 8.8.C, heeft Zaterdagavond
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Dekking van mobilisatieuitgaven

•

—

—

,

•>

'.'

KUNST

____.

WAGENINGEN
ii

.

.1—I—....I—ii

—.

i

...

i.

i

.—.,—

Vier nieuwe heffingen voorgesteld
DUUR DER HEFFINGEN
VOORLOOPIG 15 JAAR

......

lastlng ter dekking van jaariyksche uitgaven wordt besteed, zal «door deze nieuVerwe opcentenheffing weer worden
scherpt.

Ingediend is een wetsontwerp, houvan het
dende heffingen ten behoeve
Leeningsfonds 1940.
Voorgesteld wordt een heffing van 15
opcenten op de successiebelasting, een

Niettemin' is de minister van oordeel, dat,
waar de reeds drukkende inkomstenbelasting
ver*
binnenkort nog aanmerkelijk zal
zwaard ten behoeve van den normalen dienst,
het onderhavige voorstel boven opeenteh ep
onverhooging van de benzinebeiasting met die belasting d-s voorkeur verdient, en,
aan
te
voeren
bedenkindanks
de
er
tesen
1.5 cent per Liter; een koffiebelasting en
gen, in de gegeven omstandigheden als on
de heffing van 10 opcenten op den suivermydelyk behoort te worden asnvaard.
keraccyns.
De verhoogde successiebelasting gaat 1 Mei

Dit reeds eerder aangekondigde , wetsontwerp
strekt, zoo schryft de
minister van Financiën
in zyn tdel.chting,. om
door t v delijke hef f ngen
lekking te vinden vo ir
de jaariyksche lasten
der mobllisatieuitgaven,
voor zoover deze niet
techtstreeks zullen kunnen worden afgeschreven uit de bate van de
herwaardeering van het
MIN. DE GEER. goud de opbrengst der
oorlcgswhistbelas-ing
en eventueele andere aan den kapitaa'dienst
van het Leeningfonds ten goede komende
middelen.
Gelyk bekend, _»1 in dit jaar dekking
moeten worden gevonden voor een uitgaafp;\st van IÖ.I millioen. Deze post,
voortvloeiende uit de mobilisatieuitgaven
van 19__ en 1939, zal gedurende 15 jaar
op de begraoting van het fonds blyven
drukken eu zal in 1941 en volgende jaren
stijgeh ten gevolge van wat in 1940
de mobi.isatie
onverhoopt ooi. daarna
—

—

zal hebben gei

By het scheppen van de jaariyksche middelen voor een leeningfonds zal er derhalve ïekenlng mee moeten worden gehouden, dat in
1940 rond 18 millioen te dekken zal zyn en in
1941 een hooger bedrag.
Daar noch de duur der mobilisatie-uitgaven,
het bedrag, dat daarvan rechtstreeks gedelgd zal kunnen worden, op uit oogcnb.ik ook
maar bij benadeling te schatten is, kunnen de
inkomsten, welke op den duur aan het ion_._
uit Jaariyksche heffingen zullen m„e..en toevloeien, thans nog niet worden geraamd.
De mnster is daarom te rade gegaa.i, voors
hands te volstaan met een complex van heffingen, waaruit voor hét reeds ingetreUe.i Jaar,
waarin zij slechts over een cieel van he jaa:zullen werken, een opbrengest van ronu 18
millioen kan worden verwacht, terwyl üan in
1941 en de vo.gende jaren, wanneer dez_ heffingen over het geheele jaar zullen werken,
haar opbrengst kan worden geraamd ep 27
millioen. Dit bedrag zal het Leeningfonds in
1941 en volgende jaren in ieder geval behoeven.
In de keuze was dè minister uiterst beperkt.
Hy heeft echter gemeend, dat door vier
voorzieningen het op dit oogenblik v_or he:
leenlngfonds benoodigue bedrag op de m.nst
schadelyke -wyze aal kunnen worden verkregen.

noch

15 opcenten op

1040 ln.

successiebelasting.

In de eerste plaats wordt voorgesteld een
heffing van 15 opcenten op de successiebelasting.

De bezwaren daarvan worden door den minister niet onderschat. Door de opeenten, die
eenige Jaren geleden op die heffJig gelegd
zyn, is voor sommige categorieën, met name by vererving in den tweeden graad, het
tarief reeds hooger geworden dan het zelfs
onder de regeling van 1921
de hoogste, die
hier te lande een tijdlang gegolden heeft
Is geweest, terwijl zulks door de nieuw te
creëeren opcenten ook voor andere categorieën het geval zal worden.
—

—

ONVERMIJDELIJK.

\

voorlooplge invoering tegen ongeveer medio Februari 1940
cent van de verhoogde benzine- benzol-, koffie- ca
tot
suiker-rechten op den voet van de tariefmachtigingswet
le opbrengst van die vertweede
vooiz.ening, die voorgesteld
De
wordt, is een verhooging van de bcnz.nebe.as- hooging voor KSt jaar 1940 te stellen op
ting met een bedrag, hetwelk neerkomt ep een ƒ14.000.000.
kleine 1.5 cent per Liter.
Gezien den prijs, welke voor de benzine beDaar de opcenten op den suikeraccyns en de
taald wordt in omliggende landen, kan deze successierechten met 1 Mei in vverkuig zullen
maatregel toch niet als buitengewoon vexa- treden, zal hun opbrengst in 1940 blyven betodr worden beschouwd. De pjmpprys per Lineden het als jaaropbrengst geraamde bedrag.
ter, die in België 23.4 cent be_ra_gt, en in
De raming wordt dientengevolge aldus:
Duitschland (de mark op 75 cent gerekend)
In IÖ4O een opbrengst van ƒ 14 millioen uit
30 cent, zal hierdoor ten onzant stygen tot benzine en koffie; ƒ3.6 millioen (2/3 van 55
millioen) uit de 10 opcenten op den suiker181/2 cent.
Het voorstel komt voorts neer op een ver- accyns en eenige bate uit de grootendeels eer3t
hooging van het invoerrecht met ƒ1.90 per na negen maanden betaalde successierechten.
100 kilogram.
Tezamen rond ƒ 18 millioen.
In 1941 en volgende jaren een opbrengst ven
HOOGERE BATE VAN RUIM ƒ 7½ MILLIOEN ƒl6 millioen uit benzine en koffie; ƒ5.5 millioen uit de 10 opcenten op den suikeraccijns
PER JAAR.
en ƒ 5.5 millioen uit de 15 opcenten op de sucHet jaariyksche verbruik van benzine
cessierechten, tezamen ƒ 27 millioen.
op rond 400.000 K.G. stellende, zal de
voorgestelde verhooging een hoogere jaariyksche bate geven van f 7.600.000.
dragen, onverminderd de heffing van een
waarderecht, muien de invoer „verpakt' geschiedt. Voor de gebrande koffie, die daaruit
Als noodzakelijk gevolg van de verwordt verkregen, zal de belasting dan, aanhooging van de benzinebelastlng, welke
gezien ruwe koffie door het branden aan gewicht verliest, gemiddeld ongeveer ƒ24 per
de regeering reeds gisteren heeft doen
100 K.G. bedragen. Wel is waar is, bij invoer
ingaan, hebben de benzinemaatschapvan gebrande koffie ƒ26 per 100 K.G. verpijen Shell, Standard, Texaco en Sinfina
schuldigd, doch dit houdt verband met het z.g.
den benzineprijs met ingang van heden
„inbrandpercentage".
met l/2 cent per* liter verhoogd.
Uitgaande van een verbruik van ruim 40
millioen K.G., wordt de jaariyksche opbrengst
op ruim ƒ8.000.000 gesteld.

Benzineprijs zal
stijgen.

18½

Koffie-belasting.

In de derde plaats is hei oog gericht op eer.
afgezien van een
object van hef'f.ng, dat
korte periode ten bate van het Landbouwcii.tot dusver onbelast bleef, nameiyk
sisfonds
-

-

—

de koffie.

CHICHOREI BLIJFT VRIJ.
De minister heeft gemeend de chicorei, peekoffie en andere koifiesurrogaten niet in de
specifieke belast.ng te moeten betrekken.
De
heffing is gelijk voor alle soorten en
kwaliteiten koffie.

De heffing bedraagt ƒ2O per 100 K.G.
koffie, hetgeen neerkomt op ƒ 24 per 100
K.G. hier te lande gebrande koffie. Voor
ingevoerde gebrande koffie bedraagt de
heffing ƒ26 per 100 K.G. Geschatte opbrengst bij 40.000.000 K.G. jaarlijkscn ge
bruik is ƒ 8 millioen. De hieuwe belasting
beteekent dus een druk van 12—13 een:
per pond koffie, ongeacht van welke
soort of kwaliteit.

Twee belangen by de heffing zullen met
elkander moe.en worden verzoend: het belang van dèn koffièhandel om de grootst mogelijke vrijheid te behouden en het belang
van den fiscua.
Het ligt in het voornemen een vrygevige
regeling te treffen, waarby de mogelykheiJ
van onverwijlde en voldoende monsterneming
is verzekerd. De handel zal het ze.t in ac uanJ
hebben, dat de maatregelen ter verzekering
van de belangen van 's rijks schatkist ook later tot een minimum kunnen biyven bepe.kt.
In de tweede plaats is het van belang, d_ mogelijkheid open te laten om koffie, zonder dat
daarvan inveew-eeht is voldaan en met bevoegdheid om ze door te voeren, op te Siaan
onder eigen beheer van den importear of handelaar èn bullen ambtelyke sluiting, dus in
fictief entrepot.
Hier te lande wordt hoofdzakelijk k:ifle,
ontdaan
van de hoornschil, Ingevoerd. De
belasting daarvan zal ƒ2O per 100 K.G. Be,

Het nadeel,
dat de kapitaalvorming
doordat
de
ïydt
opbrengst van deze be-

De meest eenvoudige weg is rechtstreeksche wijziging van den in aanmerk.ng komenden post van het tarief.

10 opcenten op den suikeraccijns.
Als vierde middel wordt voorgesteld een
heffing van 10 opcenten op den su.keraccijns.
Op dit oogenblik worden op d.en accyns geheven 10 opcenten ten behoeve van de gewone
midde.en en 30 opcenten ten behoeve van het
Landbouwcrisisfonds; tezamen alzoo 40.
Eenige jaren geleden werden op den su.keiaccyns 70 opcenten geheven, namelijk 30 ten
behoeve van de gewone middelen en 40 v„or
het Landbouwcrisisfonds.- Ai zou het zeker
niet raadzaam zijn, tot dit topcyfer terug te
keeren, zoo is de minister toch van meening,
dat in de tegenwooidige moeuyke i,m.Aandijheden tegen een verhooging met 10 opcenten
onoverkomelyk bezwaar niet behoeft te Worden gemaakt.
Uitgaande van de opbrengst van de hoofd
som van den suikeraccijns over 1939, welke
ruim 55 millioen bedroeg, kan de opbrengst
van de voorgestelde 10 opcenten worden geraamd op ruim 5.5 millioen gulden per jaar.
De minister stelt een navordering voor, oir»
te voorkomen, dat aanzienlyke'partijen suiker, welke in de suikerfabrieken en entrepot*
zyn opgeslagen, vóór 1 Mei 1940 tegen betaing van oen n.et-verhoogden accyns z.l.en
worden uitgeslagen. Deze maatregel geldt alleen voor fabrikanten en groothandelaars.
De jaariyksche opbrengst voor de nieuwe
15 opcenten op de rechten van successie worden geschat op ongeveer 5.5 millioen.
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Maat mevrouw Dinges

was echt

boc_

man- „Heb ik Jft verlol gegeven
ue Afstandsmarsenen mee en
'langs den weg Voor sctiandaal te loopen?" begon ze. haar standie. „Neen",
bekende Dinges èerlyk.
Op haar

orü

met

inge-

gaan op 11 Februari.
De direct in werking getreden invoerrechten zullen met alle overige invoerrechten gewoon als invoerrecht verantwoord worden.
Deze fiscale maatregelen acht de min.ster
noodig ten einde te voorkomen, dat door het
op groote schaal ten invoer aangeven van zich
rceas hier te lande in douaneloodsen en entrepots bevindende of luer alsnog vóór 1 Mei a.s.
aan te voeren partijen benzine, benzol, Koftie
en suikerhoudende goederen de opbrengst van
de voorgestelde verntiogingen voor het loopende jaar voor een belangrijk deel verloren zou
gaa:i. Het koninklijke besluit bevat voorts voorloopige regeiinyen met betrekking tot enkele
onderwerpen, Welke ingevolge het wetsontwerp
nader bij algemeene maatregelen van bestuur
..ia dienen te worden.
Het betreft hier b.v. ir.custerneming van
koflie, zonder betaling
recht, vaststelling van het „gehalte
';ing in fictief entrepot, teruggave vaa invoerrecht en
andere administratieve re
Jn verband met de beoogde

TWEE BELANGEN MOETEN MET
ELKAAR WORDEN VERZOEND.

_

-

De verhoogde heffingen op benzine, koffie

en suikerhoudende goederen zyn reeds

haar eerste lustrum gevierd met een diner-

—

HEFFINGEN REEDS
INGEGAAN

„Maar mevrouw", mengde de fietsenraakei. die hod staan luisteren, zich in 't
gesprek. „Uw man heeft een eeré-r/iedatlie
gewonnen." „Zeker een vetleeren medaille", smaalde mevrouw Dir<*es, die er
niets van gelooven wilde.

„Nou maar. mevrouwtje", zei de fietsenmaker lachend, „Ik geef U. ter eere van
Uw man, een mooie tandem cadeau!
Wat zegt U daarvan?" Ja, nu begon
mevrouw ook te glimlachen en de fietsen*
maker klopte Dinges op de schouders.
(Slot volgt.)

