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NOORWEGEN PROTESTEERT TE LONDEN

De Paaschdrukte en het
mooie weer.
(Tweede blaa\)
Het congres van de Esperanto-Vereenlr
ging „La Estonto Estas Nia".
werd geëscorteerd by Hustadviken in het
'Tweede blad.)
Westen des lands. Een Britsche torpedoDe eerste Ned. Heemkundeweek.
jager vroeg den naam van het Duitsche
Het Noorsche

1

°

n stateeren.

Oe Hongaarsche minister-president was
k!?"e eenige politieke autoriteit van beteekenis
op reis was; hij confereerde in Rome met
-on laho. En Molotof heeft zich, als afdoende
*Senspraak van de berichten dat hij de
a
Ho aschdagen in de hoofdstad van den nieubondgenoot zou doorbrengen, aan de
>laJ**n
a Jde van Stalin in den Moskouschen

schip, doch de Noorsche torpedoboot verkreeg, dat de Britsche oorlogsbodem zich
uit de Noorsche wateren terugtrok.

gei

i

'

Bc houwburg vertoond,
rn Van den oorlog zelve valt, behalve de
>e\vone actie ter zee, slechts een mislukt
vredesoffensief van plaatselijk kaler (met spandoeken en loudspeakers op
Westwal) te vermelden.

BRITSCHE VLOOT IN ACTIE IN DE
SCANDINAVISCHE WATEREN

~.

~

*

val

*
*

:

n het directe wereldgebeuren, dat in de
week in zulk een stagen stroom zijn

patste

Paschen is vrijwel overal rustig verloopen. Aan het Westfront deed zich, wat de krijgsverrichtingen betreft, niets bijzonders voor. Van Duitsche zijde werd evenwel door middel van
luidsprekers en spandoeken een „vredes-offensief" ingezet, dat
echter later verliep in een algemeen vuurgevecht. Zelfs de oorlog ter zee was minder- hevig.
De Britsche vloot toonde zich actief in de Scandinavische*wateren, blijkbaar met het doel, deze blokkade-opening te stoppen.
Noorwegen heeft tegen deze herhaalde neutraliteitsschending

a its divers leverde, even tot stilstand is
ekomen, hebben wij gelegenheid nog eens
ter
ug te treden naar een belangrijk oorlogs~i
te uitvloeisel van economischen aard, waarbij
P'ïs land helaas maar al te zeer betrokken
' sWij bedoelen de kwestie der Duitsche
aan Italië.
1
geprotesteerd.
lv
wensch, met Rome op vriendschappeDe
-1101 ''j'ken
voet te blijven verkeeren en het EnIn Finland is Hangö definitief overgedragen, waar de Russen
zó<
Selsch-Italiaansche verdrag van 16 April
niet in gevaar te brengen, bewoog nu uit het Noorden gaan terugtrekken, komt men van 't voor;iden aanvankelijk het Engelsche embargo op den Duitschen uitvoer ten aanzien loopige
bedrijf van dit
Woensdag zou
an Italië zoo soepel mogelijk toe te passen.
regeering worden samengesteld.
we
nadat de fascistische regeering den
beaanzienlijk
handel met de geallieerden
In Italië is men er toe overgegaan de
en loonen met
kt had en tegelijkertijd nieuwe uitleide verbintenissen op handelsgebied
io tot 15 procent te verhoogen.
Duitschland sloot, was de Engelsche
Jjöet
D
tijdens zijn verblijf te
gistermorgen een
Jftkmoedigheid ten einde en kwam het bebesluit af, dat de transporten van
asche producten en bodemstoffen, met onderhoud gehad met graaf Ciano.
steenkolen, naar Italië voortaan als
I
Dartmoor-gevangenis
In
een oproer uit, aangestookt
voer van contrabande zouden worden
dat
destijds
reeds,
ehouwd. Wij schreven
door
spoedig bedwongen
van de I.
A.,
'1 den strijd van de grooten zooals gewoon!iJk weer een kleine het slachtoffer is; het werd.
is de nekslag voor de RotterdamErnstige magnetische storingen, gepaard gaande met sterk
se haven, die in het afgeloopen jaar nog
n v ier millioen ton Duitsche steenkool voor
in
veel ongerief teweeg
Italië doorvoerde.
Wij behoeven niet te herinneren aan de gebracht
en
voor
awisseling over deze kwestie tusschen
en Rome, de plotselinge soepelheid
Londen
v
symptomen
j( an geallieerde zijde, toen de
de
tusschen
weer inniger contact
ie dictatoren aan den dag traden en de
bij
De
van den Paus.
Werking der Duitsch-Italiaansche hanDe Hongaarsche minister-president, Teleki,
delsbetrekkingen, gevolgd door 'n volumiEEN BRANDMERKING VAN INTERNATIONALE
gisterochtend door den Italjaanschen minisDerde
is
is
kool- én ertsvervoer uit het
RECHTSSCHENIDING.
k via de Alpenwegen; de berichten dien- ter van Buitenlandsche Zaken, Ciano, ontvanAangaande zijn van nog zeer reeenten da- gen. De Staatslieden hadden een
Paaschrede
f'"'
>

*

laatste
Finsche

J'

Jaar

eennieu-

conflict.

salarissen

Teleki heeft

Rome,

de
leden

R.

brak
dat echter

besluit

noorderlicht, hebben overal de wereld
radio
telefonie.

Teleki

*

Paaschrede

langdurig en
hartelijk onderhoud, Teleki zal vandaag op het
Palazzo Venezia door Mussolini ontvangen
worden.
•De „Pester Lloyd" wijdt een hoofdartikel
aan den reis van graaf Teleki naar Rome. Het
blad wijst hierbij op de warme vriendschappelijke betrekkingen tusschen Hongarije en
Italië, welke voortspruiten uit de historische,
politieke, economische en cultureele gemeen-

tum.

,(

Ciano.

*
*

Ket ligt voor de hand, Italië's handelsf"'Htiek te bestempelen als te zijn geïnspireerd door de vriendschap der asgenooten,
" "haar de ondergrond van hetgeen zich thans
• °P economisch terrein afspeelt, is van nog
Sansch andere beteekenis.
l Duitschland staat niet gering bij Italië in
*

'

krijt en de Duitsche
f hel.
Selaidelijke aflossing

steenkool dient als
van zijn enorme
Schuldenlast. Deze wijze van afbetaling kan schap.
niet laten glippen, zelfs al maakt het

«

waartoe waarschijnlijk
te land
treinen zullen
Italiaansche
\i
hoofdzaak
heeft
groot gewant
Duitschland
dienen,
haar minhrek aan spoorwegmaterieel
der aantrekkelijk.
Maar belangrijker is nog, dat er voor
ingeland zeer veel aan gelegen is, Italië
vüor zijn vaste brandstof geheel afhankelijk
maken van de geallieerden, waardoor het
v an zelf zwakker zou komen te staan in zijn
Politieke beschikkingsrecht. Italië immers
's voor de „voeding" van zijn snel voortschrijdende industrialisatie vrijwel geheel
Aangewezen op de grondstoffen van vreemden bodem; een buitenlandsche leverancier
kan dit bedrijfsleven volkomen lam leggen.
Wanneer Engeland dus den aanvoer van
Ouitsche kolen verhindert en daarvoor
e»gen delfstof aanbiedt, is het een politiek
belang voor beide asgenooten het niet zoo
1 v er te laten komen, dat Rome met zijn in°Ustrieele productie-apparaat gebonden
*ordt aan Engelsche zeggenschap.
Uit de vrees, dat het Duitsche vervoer te
I toch niet den omvang zal aannemen.
v >'M.e die industrie behoeft, komt ongetwijfeld het Italiaansche initiatief voort, om
°rders voor steenkoollevering te gaan plaatR en
bii kleine neutralen, zooals Bulgarije en
Suid Riavië en in de toekomst waarschijn"jl: oo!' België.
O' der
den drang der omstandigheden
aldus een oeconomisch contact tus*ehcn de neutralen, dat zich wellicht verder
u t ;al breiden wanneer de lasten van den
°o? log voor deze staten nog drukkender
—-

il i

'1

—

borden.

IJmuider treiler
gezonken
ACHT VAN DE ELF OPVARENDEN

OPGEPIKT.
Bij de N.V. Visscherh' Maatschappij
~De Daad" te IJmuiden, is bericht ingekomen, dat de IJmuider treiler
„Protinus" Urn. 85, welke op 18 Maart
van IJmuiden ter visscherij was ver-

I

trokken, door onopgehelderde oorzaak
is gezonken. Bijzonderheden ontbreken nog.
Een Britsch oorlogsschip trof een
deel der bemanning, dat zich in veiligheid had weten te brengen, drijvende
op een vlot aan.
Het waren acht opvarenden en deze
zijn door het oorlogsschip in een
haven aan de Oostkust van Engeland
binnengebracht. De bemanning bestond uit elf koppen, zoodat nog drie
personen worden vermist.

Jfop

De „Protinus" is in 1900 gebouwd en
heeft een hruto-inhoud van 210 ton.
Het is oorspronkelijk een Engelsch

riale

schip. Zestien jaar geleden werd het
naar Nederland verkocht. Schipper
is Klaas Wijker uit Egmond aan Zee.

de tijd hiervoor spoedig ten volle
zal zijn, voorspellen de jongste berich*?n over de voornemens van het Britsche
""ijk om ook de laatste gaten in de blokkade
te dichten, waarbij zelfs een actief optreden
v.! »i Engelsche oorlogsschepen in de territo-

Dat

wateren der neutralen niet utf°">«'nten

*chijnt.

,

In zijn
heeft de Paus in het

bijzonder

de

schen-

ding van het recht
gebrandmerkt en de
verbreking der verdragen , evenals de
onmatige

begeerte

veroveringen
naar
zoo meldt Havas uit
Vaticaanstad.
De

voornaamste

passages luiden:
„De eendracht tusschen de volkeren is
op droeve wn'ze verPAUS PIUS XII.
broken, plechtig aangegane verdragen vaak eenzijdig gewijzigd of
geschonden zonder voorafgaande overeenkomst. Alles wat 't menschelijke vernuft de
studie of de ervaring hebben voortgebracht,
alle krachten van 't welzijn en den rijkdom
dienen slechts tot het voeren van oorlog of de
vergrooting der bewapeningen. Ook is het
niet zelden, dat men het recht zelve ziet
schenden, dat de betrekkingen tusschen de
beschaafde volken regelt: open steden, landbouwersdorpen worden geterroriseerd, verbrand, verwoest door bombardementen, weerlooze mannen, machtelooze grijsaards, onschuldige kinderen worden van hun woning
beroofd, wanneer zij niet gedood worden.
Welk ander middel blijft over om hoop te
behouden bij zoo ernstige beproevingen, dan
het middel, dat uit Christus komt? Christus
alleen "kan een rechtvaardig evenwicht herstellen tusschen rechten en 'plichten, een breidel aanleggen aan de onmatige begeerte naar
verovering, hartstochten onderdrukken, het
koude en starre recht door den adem der
naastenliefde matigen en vervolmaken.
Wij, die de smart en ellende onzer kinderen
deelen, smeeken den Goddelijken Verlosser op
dezen plechtigen dag den Christelijken koningen en vorsten en volken den vrede te geven,
d i eendracht en de eenheid."

Woensdag

een nieuwe

Finsche regeering
HANGÖ

ministerie van Marine

dat
medegedeeld,
een Duitsch
vrachtschip Zaterdag door een Noorschen
torpedojager door de Noorsche wateren

Een Duitsch „vredes- offensief” aan het
Westelijk front

is voorbijgegaan zonder schok; en d nieuws over de wereldpolitiek;
men
ia: ton zelfs een adempauze in het druk diplomatiek gemanoeuvreer achter de schermen

OVERGEDRAGEN; RUSSEN

TREKKEN UIT HET

NOORDEN

TERUG.

Naar te Helsinki verluidt,
aldus het
D.N.8., zal Woensdag een nieuwe regeering in Finland worden gevormd.

De Noorsche legatie te Londen heeft opdracht gekregen te protesieeren. Vrijdag heeft
een Britsche torpedojager
een
gepoogd
Duitsch schip aan te houden binnen de Noorsche wateren bij Obrestad in het Zuid-Westen
van Noorwegen. Dit geval wordt thans door
de Noorsche autoriteiten onderzocht.
Het Duitsche s.s. „Edmond Hugo Stinnes"
uit Hamburg is in den nacht van Zaterdag op
Zondag op de Noordzee, builen Thorsminde
aan de .Westkust van Jutland, tot zinken
gebracht. De bemanning is in de reddingbooten aan land gekomen. Twee gewonden
znn in een ziekenhuis opgenomen. De gezagvoerder was aan boord gehouden van de Britsche duikboot, die het schip tot zinken gebracht heeft.
Het schip is eerst Zondagmiddag te twee
uur gezonken. Zondagochtend zijn nog een
aantal leden van de bemanning met een visschersvaartuig naar het schip gegaan om nog
wat van hun eigendommen te halen. De bemanning bestond uit 21 personen. Twee opvarenden zullen in den loop van de week naar

In den nacht van Vrydag op Zaterdag hebben de Sovjets Hangö formeel overgenomen
van de Finsche autoriteiten. Van dat oogenblik af zijn alle verbindingen tusschen Hangö
en de rest van Finland verbroken. De geheele
bevolking heeft de stad verlaten.
Met de bezetting van Hangö, de Karelische
en andere gebieden is thans aan
landengte
alle territoriale Voorwaarden van het vredeshuis worden gezonden.
verdrag voldaan.
Het schip was op weg naar een Deensche
De terugtocht van de Russische troepen uit
haven
met een lading cokes.
het Noorden van Finland is gisteren begonnen
Naar
uit Kopenhagen gemeld wordt, heeft
en duurt ononderbroken voort. De troepen worhet
5000
■ ton metende Duitsche s.s. „Ostte
Petsamo
geconcentreerd,
den
waar
zij
vier dagen bij Skagen gewachten om naar het Oosten te worden ver- preussen" drie of
kruist.
Het
had
de
waarschuwing gekregen,
scheept.
dat het niet verder Noordwaarts moest varen
in verband met de aanwezigheid van een
Britsch oorlogsschip. De kapitein kreeg order
tot
zich naar Esbjerg te begeven. Hij voer in die
richting, doch bij Hirtshals it, zijn schip aan

Lord Halifax richt zich
Finnen.
De

Stadsnieuws:

heeft

—

Paschen

NIEUWS

Britsche vloot in actie bij
Scandinavië.

RUSTIGE PASCHEN

—

HET BELANGRIJKSTE

DE OORLOG TER ZEE

DE WERELD BELEEFDE EEN

Een rustig Paschen.
Italië en de
Duitsche steenkolen.
Er zyn belangrijker factoren, dan die der
vriendschap bij het Italiaansche
Naar
kolenprobleem betrokken.
een nauwere samenwerking der
neutralen?

WEERBERICHT. De Bilt, 26 Maart. Verwachting: Verdere daling van temperatuur, zwaarbewolkt tot betrokken,
nu en dan eenige regen, matige, tijdelijk krachtige, Z. tot
Westelijken, later wellicht verder ruimende wind.
Lantaarns aan: van 6.53 u. n.m.—5.17 u. voormiddag.

de

(Tweede blad.)

Binnenland:
Moordaanslagen te Rucphen en Rotterdam.
(Tweede blad.)
Zeldzaam natuurverschijnsel tijdens de
Paaschdagen.
f Tweede blad.)
Buitenland:
Paschen rustig verloopen.
(Eerste blad.)
i

Britsche vloot
ische wateren.

treedt op in Scandina(Eerste blad.)

Loon- en salarisverhoogingen in Italië.
(Eerste blad.)

Sport:
(Derde blad.)

den grond geloopen. De „Ostpreussen" vervoerde 4000 ton steenkolen naar een Scandinavische haven.
Het Britsche ministerie van Marine deelt
mede, dat Z.M. treiler „Loch Assiter" op een
mijn is geloopen en gezonken. De geheele
bemanning is gered en aan land gebracht.
Het 1140 ton metende Deensche schip
„Britta" is Maandagochtend voor de Noordkust van Schotland gezonken. Een ander
Deensch schip heeft vijf opvarenden van de
„Britta'. waaronder de kapitein, aan boord
genomen. Men vreest, dat de overige dertien
leden van de bemanning zijn omgekomen, aangezien de reddingbooten en vlotten van het
gezonken schip znn gevonden zonder een man
aan boord.

Britsche minister van Buitenlandsche

Zaken, lord Halifax, heeft Zondagavond in de
Finsche nieuwsuitzending van de 8.8.C, een
nededeelipg laten voorlezen, waarin hu' ver-

klaart:

„VREDES-OFFENSIEF” VERLIEP

„Indien
anderen de vastberadenheid van
Finland het onheil en de baibaarschheid te
weerstaan, zouden hebben gedeeld op de
eenige manier, welke thans aan de beschaving
is overgebleven
door de kracht der wapenen
zouden de burgers van onze beide landen thans zij aan zij hebben gestreden voor
de gemeenschappelijke zaak..
Wanneer onze overwinning bevochten zal
zijn, zal Finland ongetwijfeld deelen in de
voordcelen, welke zullen voortkomen uit de
vestiging van dien duurzamen en rechtvaardigen vrede, welke, naar de Britsche premier
door
werd In de omgeving van Kleef
een
Het
Fransche legerbericht van Zaterdagen de president der Ver, Staten beiden hebben
Messerschmitt-jachtvliegtuig op groote hoogte
avond vermeldt:
verklaard, de eenige vrede is, die moge„Een kalme dag aan het geheele front. aangehouden en neergeschoten.
lijk i s ".
Op den 22sten Maart en In den nacht van
Plaatselijke acties van de artilerie
den 22sten op den 23sten Maart werd de
schending van neutraal rechtsgebied dei
Het legerbericht van Zondagavond luidt:
delijke
vliegtuigen meer dan eens
„Niets te melden".
en
wel de schending van Nederteerd,
Het legerbericht van Maandagochtend luidt: landsch rechtsgebied om 12 uur 22. 22 u. 31
Zweden is begonnen aan een groote actie „Een kalme nacht aan het geheele front. Gis- en 23 u. 14, van Belgisch rechtsgebied om
tot versterking van zijn verdediging, zoo teren hebben wij bij een plaatselijk gevecht nul uur 47 en van Luxemburgsch rechtsgemeldde Reuter uit Stockholm.
bied om 1 uur 11.
eenige gevangenen gemaakt".
Tot de nieuwe maatregelen behooren:
(Naar wij van gezaghebbende znde verneHet legerbericht van Maandagavond luidt:
1. De benoeming van een nieuwen en jongeren opperbevelhebber in den persoon van
actie
van
de
artillerie
verop
„Plaatselijke
men, heeft het eerste geval van Nederden generaal-majoor Ivar Holmquist.
scheidene punten pan het front. Infanterie-1 an ds c h e neutraliteitsschending, dat in het
2. Tienduizend dienstplichtigen, die nog vuur over den Rijn. Activiteit van de luchtverDuitsche legerbericht wordt genoemd,
green militaire opleiding hebben genoten wormacht aan beide zijden".
betrekking op het Britsche vliegmoedelijk
den opgeroepen om 150 dagen dienst te doen.
Het legerbericht van vanochtend meldt:
tuig, dat nabij Lobith is neergestort. Van de
3. Sommige categorieën van de lichtingen
1937 en 1938 der dienstplichtigen voor de
„Een onzer posten heeft een plaatselijken beide andere gevallen van nachtelijke overmarine zijn opgeroepen.
aanval ten Zuiden van Warndt afgeslagen. De
Red. A. C).
vliegingen is niets bekend.
4. De voorpost van de Zweedsche verdedi- luchtmacht
heeft haar activiteit gedurende
ging in de Oostzee, het eiland Gotland, is den nacht voortgezet".
VERKENNINGSVLUCHTEN BOVEN
krachtiger versterkt dan ooit in de geschiedeOOST-FRANKRIJK.
nis het geval was.
5. In het Noorden is het fort Boden, dat
Het opperbevel maakte Zondag bekend:
van vitale strategische beteekenis is, onZondagavond
hebben de Duitschers langs
„Aan het Westelijk front plaatselijke belangs geïnspecteerd door een gezelschap offi- den Rijn een groot pacifistisch offensief ingedrijvigheid van artillerie en verkenners.
cieele personen, die het „onneembaar" noem- zet, zoo meldt Havas. Aan het front hebben de
Het luchtwapen heeft ondanks de zeer onden.
Duitschers steeds propaganda gemaakt, voor- gunstige weersomstandigheden verkenningsal langs den Rijn, door middel van spandoeken boven Oost-Frankrijk gemaakt. In den nacht
of van vlugschriften, die uit vliegtuigen wervan Zaterdag op Zondag zijn tal van vijandeden neergeworpen. Zondagochtend nu werden lijke
vliegtuigen naar Noord-West-Duitschbeide middelen in grooten omvang gebruikt. lang gevlogen en naar den sector Moezel
Vlugschriften sneeuwden neer en in de boomen Rijn.
aan den overkant van den Rijn en langs muren
Een Vickers-Wellington vliegtuig voor den
werden spandoeken aangebracht, terwijl luid- langen afstand werd door Duitsch luchtdoelsprekers overal pacifistische leuzen deden geschut omlaag geschoten.
hooren. Al spoedig werd deze propaganda van
Fransche zijde met een welonderhouden vuur
Op den terugweg heeft de vijand in acht
uit automatische wapens en mitrailleurs begevallen Nederlandsch rechtsgebied geantwoord, waardoor de spandoeken in flarden
schonden tusschen 22 uur 45 en 2 uur 45".
vlogen en de mannen, die de luidsprekers be—

INEENVURGCHT

—

Schendingen van Nederlandsch
territoriaal gebied
".

Zweden versterkt de nationale
defensie.

—

Spandoeken langs den Rijn.

—

dienden, dekking moesten zoeken. Uiteraard
werd het vuur van Duitsche zijde beantwoord,
pacifistische'
zoodat de Duitsche poging tot
toenadering verliep in een levendig vuurge-

FRANSCHE VERKENNER NEERGEHAALD.

Het opperbevel deelde gisteren mede:
vecht over den Rijn.
„Aan het Westelijk front is de dag rustig
Aan de rest van het front heeft zich niets
verloopen. De luchtmacht heeft haar verkenvan dien aard voorgedaan.
ningen boven Frankrijk voortgezet.
Bij de
grenscontrole in de nabijheid van Zweibrücken
is een Fransch verkenningsvliegtuig
door
Duitsche jachttoestellen neergeschoten ".
Het opperbevel van de Duitsche weermacht
maakte Zaterdag bekend:
BRITTEN BOVEN NOORD-WEST„In het Westen geen bijzondere gebeurteDUITSCHLAND.
nissen.
Het
Het Duitsche luchtwapen maakte Vrijdag,
Britsche ministerie van Luchtvaart
Een Engelsche soldaat in Frankrijk, die in
ondanks heftigen vn'andehjken tegenstand van deelt mede, dat „vliegtuigen der koninklnke
VANAVOND RADIOREDE VAN REYNAUD. burgerleven het beroep van straatmaker verjachtvliegtuigen en luchtdoelgeschut, tal van luchtstrijdkrachten In den nacht van Zaterdag
23 Maart verkenningsvluchten
vult,
verkenningsvluchten
ook
soldatenleven
de
boven Frankrijk.
hebben gein
gebruikt
zijn
Vanavond te 20 uur (7.20 Ned. tijd) zal de
Aan het Westelijk front vlogen eenige vijanmaakt boven uitgestrekte gebieden van
werktuigen, waarmede de grond aangestampt
Fransche minister-president, Paul Reynaud moet worden, nadat kabels en buizen er in delijke
verkenningsvliegtuigen het Duitsche Noord-West-Duitschland. Een der vliegtuigen
Een Engelsch toestel is niet teruggekeerd".
een radiorede houden.
gelegd zijn.
grensgebied binnen.

Het Duitsche Frontnieuws.

(Arnhem)
op Donderdag 28 Maart
in de benedenzaal van
Restaurant NATlON AL,

VIJZELSTR. 4
Bakkerstraat 16

Aanvang half 8.

—

De hoeden worden verzorgd
door de
FIRMA VAN AALTEN,

gevangenis.

WERK VAN IERSCHE OPROERKRAAIERS EEN AANVAL VAN SENATOR PITTMANN
In de bekende strafgevangenis van Dartaterdag ongeregeldheden uitgemoor zijn
broken. Kort na vier uur in den middag zag
men rook en vlammen boven een gedeelte van
beahoorende
het dak uitstijgen.
tot het lersche Republikeinsche Leger, hadden twee bewakers overmeesterd en gebonden
in een cel opgesloten. Alle bewakers werden
opgeroepen en ook de hulp van de politie werd
ingeroepen. Van binnen de gevangenis hoorde men schreeuwen. De brand was na anderhalf uur gebluscht.

De oproerkraaiers zijn thans in afzonderlijke cellen opgesloten en de toestand is weer
normaal.
Het is mogelijk, dat als gevolg van de onVijzelstraat 21.
geregeldeheden 21 aanhangers van het lersche
Dartthé
Republikeinsche Leger, die thans in
complet,
Kaarten k ƒ I.— mcl.
moor gevangen zitten, over andere gevangeeventueel ook per telefoon te bestellen
(Telefoon 24148)
nissen zullen worden verspreid, in plaats van
te worden afgezonderd.
De directeur der gevangenis, majoor Pan(Ingezonden mededeeling.)
nall, heeft een langdurig onderzoek ingesteld.
de
Latere bijzonderheden wijzen uit, dat
ongeregeldheden begonnen, toen de mannen in
de groote zaal van hun blok een oefening
maakten. De mannen liepen in een cirkel. Een
bewaker was met het toezicht belast. Dezen
duwden zn in een cel.
MIN.-PRES. HANSSON OVER DE
Zij sloten de deur van de zaal af en staken
NOORDSCHE SAMENWERKING.
de bedden in brand met behulp van lucifers,
hadden om te kunnen rooken.
Zweden's minister-president Hansson die ztj gekregen
De
duurden In het geheel 95
ongeregeldheden
heeft gisteravond te Stockholm een redeminuten.
Voering uitgesproken over de buitenlandsche politiek der Zweedsche regeering,
Een waarschuwing van
waarin hij er op wees, dat de regeering er
steeds naar gestreefd heeft Zweden buiDe Valera.
ten den oorlog te houden, een politiek, die
De Valera heeft Zondag draadloos 'n oproep
bij het begin van den oorlog door het gehet lersche volk gericht om de eenheid te
tot
heele Zweedsche volk was goedgekeurd.
bewaren.
Hij waarschuwde de extremisten, dat
Een militaire interventie in Finland
om
hun nationale aspiraties te bevredizijn
werd dan ook geweigerd, vooral omdat
gen niet het recht hebben middelen te gebruidaardoor Zweden in den grooten oorlog
ken, welke In strijd zijn met de openbare orde
zou zhn meegesleept.
of de algemeene rechtvaardigheid.

„Vrede naar binnen
en naar buiten”

Langs

Het oorlogsgevaar in het nabije Reserve-majoor voor het Hoog
Militair Gerechtshof.
Oosten.

volmachten.

Senator Pittmann, de voorzitter der Amerikaansche Senaats-commissie voor Buitenlandsche Zaken, heeft gisteren in een verklaring
de uitbreiding bestreden van de presidentieele
volmachten ten aanzien van de handelsaccoorden op den grondslag van wederkeerigheid. „Wanneer de Senaat zijn
goedkeuring
hieraan hecht,,, aldus Pittmann, „zonder er de
geringste reserve aan vast te knoopen, dan
zal dat een precedent scheppen, volgens hetwelk de president, zonder daartoe gemachtigd
te zijn, ieder aceoord, dat hij voor den vrede
noodzakelijk acht, zou kunnen sluiten. Een
zoodanige machtiging zou den president kunnen veroorloven toe te treden tot den Volkenbond of tot het Hof in Den Haag.
men, aldus
In politieke kringen gelooft
Havas, dat het waarschijnlijk is, dat Roosevelt zh'n veto zou uitspreken,
wanneer het
amendement werd goedgekeurd, waarbij een
ratificatie met een meerderheid van twee derden van den Senaat vereischt wordt. In dezelfde kringen is men van meening, dat dit
amendement zou neerkomen op een opheffing
van de presidentieele volmachten, aangezien
een meerderheid van twee derden bn'na onmogelijk te verwerven is. Alles doet veronderstellen dat de strijd, die weldra zal beginnen,
fel zal zfln. De regeeringsvertegenwoordlgers
verklaren echter er zeker van te zijn, dat zij
het amendement kunnen doen verwerpen.

NA DE REIS VAN WELLES.

Verklaring

van Roosevelt te wachten?

Volgens de „New-York Times"

meent men

in Amerikaansche diplomatieke kringen te
weten, dat Roosevelt voorbereidingen
treft
voor een binnenkort af te leggen formeele verklaring inzake de resultaten van de reis van
Welles.

srooter

sche samenwerking, zeide Hansson, dat dit
probleem steeds actueel is geweest. „Het ligt
voor de hand, dat het zich in de verwarde
tijden van dit oogenblik opnieuw voordoef, hetgeen bewijst hoe diep de gedachte aan de
Noordsche samenwerking in de Noordsche volkeren geworteld Is.

DE AMERIKAANSCHE VLIEGTUIGEN
VOOR DE GEALLIEERDEN.

GERUCHTEN OVER BRITSCHE
KABINETSWIJZIGING.

In
welingelichte kringen te Washington
wordt vernomen, aldus Reuter, dat de offlcieele meening van de Ver. Staten ten aanzien
van den verkoop van militaire vliegtuigen aan
de geallieerden onlangs aanmerkelijk is gewijzigd en dat ook de z.g: „geheime" vliegtuigen, welke thans worden gebouwd voor het
leger van de V. S., door de Geallieerden en
andere landen voor wie het „moreele embargo" niet geldt, gekocht zullen kunnen worden. Dit zfn de vliegtuigen van het type
P.-46 tot de meest krachtige jachtvliegtuigen.
Volgens nog niet bevestigde geruchten zouden eenige honderden van de meest moderne
toestellen, welke thans voor het Amerikaansche leger worden gebouwd, ter beschikking
van
de Geallieerden worden gesteld, terwijl
PASCHEN IN ENGELAND.
later aan de Amerikaansche behoeften zou
De Engelschen hebben hun best gedaan om worden voldaan.
op Tweeden Paaschdag den oorlog te vergeten, zoo meldt Reuter. Het aantal personen,
dat een uitstapje maakte, was bijna normaal.
De treinen naar plaatsen aan zee waren overDEENSCHE BURGERS DOOR VREEMD
vol, groote rijen trekkers wandelden langs de
VLIEGTUIG BESCHOTEN.
buitenwegen en in Londen leek het aantal beEen vreemd vliegtuig, welks natlonallteitszoekers uit de provincie even talrijk als In
andere jaren. De benzinerantsoeneering bracht téekén door drie concentrische cirkels wordt
het autoverkeer tot ongeveer een derde terug, gevormd, heeft Zaterdagmiddag om vier uur
maar toch waren de wegen nog drukker dan op zeer geringe hoogte boven het kustgebied
verwacht was.
Groote voetbalwedstrijden van Nymindegab gevlogen en uit machinegetrokken duizenden toeschouwers in het geheele weren gevuurd.
Vijf Deensche burgers, die In de weide aan
land en ook werd een twaalftal paardenrenhet jagen waren, waren van meening, dat de
nen gehouden.
In sommige badplaatsen stonden de vacan- schoten op hen gemunt waren. Geen hunner
werd gewond.
tiegangers uren te kijken naar de mijnenveDe Britsche legatie te Kopenhagen is gegers en andere patrouillevaartuigen, naar de
vliegtuigen van het kustcommando en naar machtigd te verklaren, dat dit vliegtuig zeker
de eskaders gevechtstoestellen,
die voorbij- geen Britsch vliegtuig is geweest.

UITBREIDING.

Er moet echter definitief een einde wor-

Italië verhoogt de loonen en

Reuter verneemt, dat de Britsche admiraliteit bezig is met het onderzoek van een nieuw
type Duitsche torpedo, dat aan de kust van
Yorkshlre, zes kilometer ten Zuiden van Bridllngton, aangespoeld is. Men gelooft, dat de
torpedo een week geleden door een Duitsch
bombardementsvliegtuig In de Baal van Bridlington uitgeworpen Is. Zij heeft den vorm
van een sigaar en aan de achterzijde bevinden
zich twee kleine propellers. Op het omhulsel
was een afbeelding van Chamberlaln en zijn
parapluie geschilderd. De torpedo heeft, naar
men aanneemt, een dubbele functie: als zij als
torpedo haar doel mist, wordt ze een soort van

salarissen.

Van Ranzow's Bank N.V.

Am.Car&F.gew.
Am. Enka Corp.
Anaconda-Copp
Beth. St. gew.
Gen.Motors gew
Int Nlckel
Idem m. v.
Kerm. Copper
Idem m.v.
N. Am. Avlatlon
N.Am. Rayon A
N. Am. Rayon B
Param Piet.
Republic Steel
U. S. Leather
U. S. Steel gew

TELEFOON 22341 (3 LIJNEN)
TELEX 20801

Koersen van de Amsterdamsche Beurs
Dinsdag 26 Maart 1940.
Vor. HEDEN
koers La. Ho.

Frankryk.
4Vi% Schatk.'3l
Idem m. v.

QBLIGATIEN.
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Nederland.
3—3V4% 1938
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849*
3% 1896-1905 71H
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3% 1936
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_
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—
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1911
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_
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—

-

_

—

-

—

34^
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62^.
_

7,^
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Comm. & South
T.
Int. Tel.
N. Am. Comp.
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83^
-
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—

60&
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—

—

&

104
87?{

874*
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1594

103^
864 MIJNBOUW864 ONDERN.

Alg. Expl. Mi).

-

RedJ.

iNDUSTR.

Berkei's Pat.
Calvé Ollef.gew
Calvé Ol.C.gew.
Centr. Suiker
Fokker Ned. VI.
Lever Bros en
Unllever C gew.
Ned. Ford Aut.
Philips Gb. gew.
Philips GbJ?.W.

Lebong

ONDERN.
Dordtsche gew.
Dordteche pref.
Kon. Ned. Petr.
Perlak

38% t 38
194
19^
-

53

-

_

120
270
119

1184

\\Ah

—

—

91
-

116
—

—

54^8
-

266

Buitenland.

92
317

Contln. OU
Philllps 01l
Shell U. gew.
TideWater gew.

117V4
—

Bossche Krijgsraad heeft de gewoon
dienstplichtig soldaat L. wegens het veroorzaken van lichamelijk letsel door schuld tot
twee maanden gevangenisstraf veroordeeld.
Hij was ten huize van de familie U waar de
vrouw en twee kinderen aanwezig waren. Bij
het spelen met een revolver ging dit wapen
af, waardoor de Vrouw in haar
plotseling
borst werd getroffen. Gelukkig was het schot
niet doodelijk.
In hooger beroep heeft het Hoog Militair
Gerechtshof de opgelegde straf verlaagd tot
een maand gevangenisstraf.
CONFLICT VAN RECHTSPLICHTEN.
Dokter op weg naar
hartpatiënt negeerde
het stopteeken.

Geldboete van f 1000.
Voor de Haagsche Rechtbank stond hedengeëischt.
ochtend terecht de arts W. M. van H., die op
Er zijn alle termen aanwezig om hier een
20 Oct. van het vorige jaar, wijzend op het vrijheidsstraf te eischen, ware het niet, dat
aesculaap-embleem, met zijn auto was door- beklaagdes carrière daarmee in één slag vergereden, toen een motoragent een teeken had nietigd zou zijn. Dat is de eenige reden, waargegeven om te stoppen voor controle op de
om spr. een geldboete wilde eischen, doch
motorrijtuigbelasting. Ter zitting bleek, dat de een zeer hoogè, opdat daarin de ernst van het
arts telefonisch was opgeroepen door een zijner feit tot uitdrukking zou komen.
patiënten, een 52-jarige pensionhoudster, die
Spr. eischte een geldboete van ƒ 1000.
een ernstige hartkwaal heeft. In zh'n requisisubs. een maand hechtenis.
toir wees de off. van Justitie, mr. N. S. HoekZichzelf verdedigd.
stra, er op, dat de arts, na opgebeld te zijn,
eerst znn spreekuur heeft afgewerkt, zoodat , 3eklaagde .verdedigde zich zelf. Hy zeide
een beroep op overmacht niet opgaat. Wegens allereerst, dat hij niet strafbaar is. Immers
overtreding van artikel 184 van het wetsboek de schildwacht wordt vervolgd, omdat hij
van strafrecht eischte spr. een geldboete van lemand heeft doorgelaten, dien hy had moeten
30 gulden subs. 15 dagen hechtenis.
tegenhouden. Hoe kan hij, beklaagde, nu verDe verdediger, mr. Kan, gaf toe dat verd. volgd worden, omdat hij tegen het bevel van
wel eerst zh'n spreekuur had afgewerkt, doch' denschildwacht heeft gehandeld? Er was
wees er op, dat hier sprake was van een je- volgens beklaagde geen sprake van een bevel.
kere evenredigheid van rechtbelangen. Toen Doch
afgescheiden hiervan, was beklaagde
verd. op het aesculaapteeken wees, droeg hij het niet met den advocaat-fiscaal eens, dat dit
eigenlijk zijn verdediging voor. Volgens spr. geval zoo ernstig is. Zn'n regimentscommanIs hier sprake van een conflict van rechtsplich- dant had de zaak krijgstuchtelljk willen aften, waarbij de administratieve plicht moet doen.
De advocaat-fiscaal is geen militair en ziet
wtjken voor de plicht om een rechtsbelang van
de eerste orde te behartigen.
de. za.ak wellicht anders dan de officieren.
Vonnis 9 April.
Later heeft beklaagde een passeerbewijs ge-
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Deli-Batavla
Dcli Mij.
Senembab

De 31-jarige gewoon dienstplichtig sold*
G. T., die was aangesteld als kok en in
functie zakken haver, bestemd voor de p* 1
den van het detachement aan een koopi»
voor ƒ 6 verkocht, werd door den Krijgsr»
veroordeeld tot drie maanden gevangenissW
Het Hoog Militair Gerechtshof heeft d<
straf tot vijf maanden gevangenisstraf
zwaard.
Beklaagde is op 13-jarigen leeftijd één m'
veroorde*
wegens een vermogensdelict
waarvoor hn' eenigen tijd in een Rtjks-opV
dingsgesticht heeft doorgebracht. Nadien
hij niet meer veroordeeld.
'

*

MILITAIR PEZOCHT ZIJN MEISJE.

Maar das
voor vhaen

Rijk.

'

*•

DE STRAFZAAK TEGEN DEN

■

HOFMEESTER

KOORENS.
Naar wij vernemen, zal de geruchtmake*
strafzaak tegen den hofmeester K.,
van moord op zijn vrouw, in de tweede h*
van April door de rechtbank worden ben*
deld.
1
De officier van justitie mr. L. de Blécd
heeft de dagvaarding nog niet ultgebiw
*
daar de datum nog niet nauwkeurig is
reeds
rechtba*
bij de
paald. De stukken znn
in circulatie. De strafkamer, die deze z»*
«*
zal behandelen, wordt gepresideerd door
J. ,H. Dons. Rechters Zijn mrs. J. Hoek**
en P. H. Smits. , Verdediger is mr. F.

w.

'

Kokosky.

Als deskundigen worden o.m. opgeroep*
dr. P. Hulst uit Leiden, dr. Mansens
Utrecht, dr. S. P. Tammenoms Bakker en i
«"
C. J. van Ledden Hulsebosch. Bovendien
len o.m. worden gedagvaard burgemeeï'
Westrik te Barneveld en rechercheur-bril
dier Van Dijk, in wiens handen een belang"
deel van het opsporingswerk berustte.

'

1

Uit Indië, waar de verdachte werd gearf*
*
teerd, Is belangrijk materiaal gezonden,
naar het oordeel van het O.M. op
ten rade wijst. Aan K. wordt dan ook priffl'
moord en subsidiair doodslag ten laste gele?
Zooals men zich herinnert, is een deel
het lijk teruggevonden in een koffer, die
in de heide onder Barneveld had verborg

kregen.
Bij repliek

zeide de advocaat-fiscaal n«
dat hier zeker sprake is geweest van e
ambtelijk bevel, a.l. het eerste bevel van d
schildwacht.
. Beklaagde dupliceerde hierna nog, dat b
belang van het leger ook elscht, dat er go**
hoofd-officieren zijn, die met ambitie hun ta
vervullen. Maar dan moeten zij niet de k**
*
loopen voor een kleine nalatigheid voor
Hoog Militair Gerechtshof gesleept te word*
Dan zullen zij liever voor hun functie bed»'
ken.
De uitspraak van het hof volgt later.

1

ven;

verscheidene

werden iets

minder courante soor*

lager genoteerd.

hadden een zeer bep«r
Industrieelen
Men seint ons uit Amsterdam:
markt. Unilever zakten na prijshoudende «j
De feestdagen hadden de ondernemingslust! ning een kleinigheid in, evenals Philips; A-**
niet doen terugkeeren. Het zakenverkeer was kwamen iets lager te liggen.
Voor tabakken bestond maar weinig
wederom van bescheiden omvang. Enkele rubriekenechter gaven eenige affaire te aanstelling. De stemming was hier vast.
schouwen en de markt had daardoor geen verDe Amerikaansche waarden ondervonden
laten voorkomen. De stemming was aanvanke- .weirornslag
de kleine reactie in
van
lijk onregelmatig, maar werd naderhand be- street, en werden vrijwel over de geheele
paald gedrukt. De aanhoudende daling van het iets lager afgedaan; de affaire was echter
pond sterling maakte geen aangenamen in- beteekenend en zelfs de staalaandeelen g*
dmik en de, inzinking, waaraan Kon. Olie onder- brjna geen teekenen van leven.
hevig waien, beïnvloedde het geheel marktsenDe beleggingsmarkt had een kalm ver'
ttment. .
De Nederlandsche staatspapieren konden
In het toonaangevende petroleumaandeel meerendeels vrij aardig op peil houden; ,
werd echter vrij flink zaken gedaan. Reeds danieuwste 4 % obligaties Nederland ex bel. *,
delijk viel eenig aanbod te verwerken en werd
liteit bewogen zich op een lichtelijk verl»*
een vijftal punten beneden het slot van den voDe buitenlandsche fondsen trokken sle
peil.
ngen beursdag gehandeld; onder beurstijd werd
Brazilianen waren aan
attentie;
geringe
een
de dalende lijn voortgezet, zoodat tenslotte
luien
kant.
procenten
"
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»
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Straf met twee
verhoogd.

-

RUBBER-

MUEN.
Holl.-Am. Ltjn
SOÏ*
Java-Ch.-Jap.Ltjn IIBH

mededeelt*

SOLDAAT VERKOCHT HAVER
HET RIJK.

vanmorelvwicht.

De

Vor. HEDEN
koers La. Ho.

cent.

(Ingezonden

De advocaat-fiscaal, mr. A. Brants, zeide in zijn requisitoir, dat de feiten in deze
;
zaak zeer' eenvoudig zijn. Beklaagde heeft
den schildwacht, een eenvoudig man, geïmponeerd door zh'n uniform en door het
aplomb, waarmee hij sprak. Als de schildwacht zijn plicht had gedaan, zou beklaagde thans niet hier staan, want dan
had hij een kogel tusschen zijn ribben gekregen. Op dit feit staat maximaal 4
jaar gevangenisstraf en beklaagde probeert het. feit nu wel te verkleinen, maar
spr. vond het een zeer bedenkelijk verschijnsel, dat een hoofd-officier de bevelen van een schildw&cht heeft genegeerd.
Hij" heeft ergerlijk misbruik gemaakt van
zijn moreel overwicht en de grondslagen van
de militaire tucht met voeten getreden. Gehoorzaamheid aan een gegeven bevel is een
van de pijlers, waarop ons leger moet steunen.

door kogel

107% 109 ,110}* Amst.Rubb./1000 185}$ 182
54* i 55H K.N.S.M.Nat.Bez.
div. '39
IOIH
Amst. Rubber
39^ Kon. Pakv. Mö. 192
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25^ Rott. Lloyd
97
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21% 26 If 27
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St. Mi). Neden.
Delißat.Ct.a/100 155
17^ SUIKER17%
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ONDERN.
18%
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Ver. Vorstenl.
18'?,',,
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5Vi
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JEUGDIG SOLDAAT SPEELDE MET
REVOLVER.
Vrouw werd
getroffen.

M

ECHTE VALDA

De gewoon-dienstplichtig soldaat A. van '
die met een militaire auto, waarmede hy W
zine getankt had, een eind om was gered'
om een bezoek aan zijn meisje te brengen,
ziek lag, heeft op deze wijze ongeoorlo"
gebruik gemaakt van benzine van het Bi
Heden stond hij terecht voor het Hoog W
tair Gerechtshof.
De krijgsraad veroordeelde hem weg*
diefstal tot een maand gevangenisstraf,
welke straf de advocaat-fiscaal, ondanks
gunstig reclasseeringsrapport bevestiging V
derde.
weest?"
«*
De verdedigster, mej. J. J. L. Timmer,
«
Getuige: „Dan had ik op hem geschoten".
geen
beklaagde
dat
er in haar pleidooi op,
zet tot diefstal van benzine heeft gehad.
De uitspraak van het Hof volgt later.

RECHTSWEZEN

SCHEEPVRT.

Buitenland.

ARNHEM, KONINGSTRAAT 40

Vor. HEDEN
koers La. Ho.

mn'n.

Vor. HEDEN
koers La. Ho.

tegen koude vochtigheid en infectie i
Maar vraag naar de
£

Luitenant-generaal P. J. van Munnekrede
zeide tot beklaagde: „U wist toch, dat u een
HERDACHT.
schildwacht moest gehoorzamen. Dat staat in
Het nationale onafhankélijkheidsfeest is gis- art. 128 van het wetboek van militair strafgeheel Griekenland gevierd, zoo recht. Als u had willen doorrijden, had u naar
teren
in
meldt Havas. In Athene, Saloniki, Larissa en den wachtcommandant moeten vragen".
andere garnizoensplaatsen werden parades geBeklaagde: „Ik kende de situatie daar niet
houden. De bladen wijzen op de bijzondere be- zoo goed".
teekenis van dezen dag en op het feit, dat
Generaal van Munnekrede: „Dan had u dat
Griekenland sterk genoeg is om de nationale
den schildwacht moeten vragen".
onafhankelijkheid en de onaantastbaarheid
Beklaagde gaf toe verkeerd gehandeld te
van het gebied te verzekeren. Het land wil In
hebben, doch hn' ontkende zich aan een strafvrede leven met de geheele wereld. Binnen het
baar feit te hebben schuldig gemaakt.
kader van de Balkan-Entente, maar, zooals
Hierop werd de schildwacht als getuige geMetaxas dat herhaalde malen heeft gezegd,
hoord. Ook tegen hem is strafvervolging inwil het een vrede, die den tradities van zijn
gesteld, doch deze zaak is nog niet behandeld.
verleden waardig is.
De schildwacht verklaarde, dat hij den majoor
wel vertrouwde, toen deze zich bekend had
Louis Lovell, de correspondent van Reugemaakt, daarom had hij hem ten slotte doorter te Boekarest, heeft Zaterdagmiddag van gelaten. Hij kende den majoor niet.
de Roemeensche autoriteiten aanzegging gePresident, mr. J. E. van der Meulen: „Wat
kregen het land te verlaten. Om 8 uur 40 Zamoest
terdagavond
hij Boekarest verlaten.
had u gedaan als u het niet vertrouwde? als
u b.v. gedacht had, dat het een spion was ge-

NIEUW TYPE DUITSCHE TORPEDO.

den gemaakt aan alle speculaties, dat de
hulpbronnen van het Noorden gemobiliseerd zouden kunnen worden voor andere
MET 10 TOT 15 PROCENT.
doeleinden dan de verdediging tegen aanDe Italiaansche arbeiders en kantoorbedienvallen op den vrede en op de onafhankezullen van nu af aan, 10 tot 15 % loon- of
den
van
Noorden.
het
'ijkheid
salarlsverhoogtng ontvangen, zoo meldde ReuAlleen de leuze: „Vrede naar binnen en naar ter Zaterdag uit Rome.
Tot deze verhooging is besloten in een verbuiten", kan de Noordsche volkeren vereenier
gadering der centrale Commissie voor de Corgen. En in dezen gedachtensfeer gaan vrij
hoe
ons
streven
en
onze
wij
poraties, waarin onthuld werd, dat de prijzen
over beraadslagen
maatregein Italië In de laatste 12 maanden met 18 %
beschermende
gemeenschappelijke
waren gestegen.
len zullen organiseeren en leiden."

VALDA PASTILLE

GRIEKSCHEO

De Britsche pers maakt

Spr. was dan ook niet verrast, toen de Finsche minister van Buitenlandsche Zaken, Tanner, behalve de wederopbouw van Finland ook
de kwestie van een defensief verbond ter sprake bracht. Spr. kon zich bereid verklaren tot
samenwerking voor een onderzoek, natuurlijk
zonder iets definitiefs te beloven dienaangaande, voordat dit onderzoek zou zijn ingesteld.
„Dit onderzoek moet zonder onnoodlge vertraging en welwillend ten uitvoer worden gelegd, maar het moet diepgaand geschieden. De
kwestie van een defensief bondgenootschap is
een belangrijker aangelegenheid dan de onderteekening van een verdrag. Op meer dan één
manier heeft zij betrekking op de overeenstemming zelve van het Noorden, zn heeft in
zekere mate betrekking op de onafhankelijkheid der Noordsche landen Jegens elkander,
vooral ten aanzien van de buitenlandsche politiek. Het is onvermijdelijk, dat een defensief
bondgenootschap gevolgen heeft voor de militaire organisatie in de verschillende deelnemende landen en ongetwijfeld ook voor de organisatie der ravitailleering van de burgerbevol- vlogen.
king en der noodzakelijke industrieele maatregelen.

longen met ontiseptische

Op 22 Nov. van het vorige jaar reed een
reserve-majoor te paard over het Noordzeestrand en stuitte daarbij op eén zeker moment
op een schildwacht, die hem staande hield en
.het wachtwoord vroeg. De majoor, die tot een
ander' regiment behoorde, kon dit niet geven,
waarop de schildwacht zeide: „Dan mag u
niet doorrijden". De
majoor, die zijn rit
wenschte voort te zetten, maakte zich bekend,
doch de schildwacht bleef weigeren hem door
te laten. „Het verbod geldt voor iedereen",
zeide hn'.
Na eenig gepraat evenwel had hn' de schildwacht overreed hem toch door te laten, waarop de schildwacht het geval direct aan zijn
wachtmeester rapporteerde. Dit had tot gevolg,, dat deze zaak voor het Hoog Militair
Gerechtshof gebracht werd, voor welk college
de majoor heden in eerste instantie moest
terecht staan wegens opzettelijke ongehoorzaamheid aan de bevelen van den schildwacht.
Inmiddels is de reserve-majoor eervol uit
den dienst ontslagen.
Hetverhoor.

In een onderhoud met de „Daily Express"
heeft de Turksche minister van Buitenlandsche
Zaken, Saradjogloe, gezegd, dat zijn land zeer
voldaan is over de hulp van Frankrijk en Engeland. De wapenleveranties geschieden z?er
geregeld, als men in aanmerking neemt, dat
Frankrijk en Engeland in oorlog zijn.
Saradjogloe gelooft, als vele andere Turken,
niet, dat de oorlog zich tot het Naburige Oosten zal uitbreiden, evenmin als tot den Balkan.
Turkije althans'zal niets doen om een oorlog
te provoceeren. De minister acht het weinig
waarschijnlijk, dat een Balkanstaat voor
Duitschland, Rusland, Italië of voor die drie
staten gezamenlijk zou wjjken, indien zij tot
een verdeeling van den Balkan zouden besluiten. Dat zou oorlog beteekenen en een oorlog,
die niet gelocaliseerd zou kunnen worden.
Turkije is vastbesloten zjjn veiligheid te verdedigen. Het zal zijn verplichtingen jegens Engeland, Frankrijk en de verbonden Balkanstaten getrouw nakomen.

melding van geruchten, volgens welke Chamberlain binnenkort znn ministerie zou wijzigen. De „Daily
Mail" meent te weten, dat de premier de vorming van een beperkt oorlogskabinet overweegt, bestaande uit hemzelf, Halifax, John
Simon
en Samuel Hoare. Lord Chatfield zou
Het was gemakkelijk te voorzien, dat
aan Marine komen, in de plaats van Churchill,
na de recente gebeurtenissen de kwestie
die als minister zonder portefeuille in het kader verdediging der neutraliteit en onaf- binet de drie defensie-diensten en de departehankelijkheid der Noordsche staten op menten voor de Oorlogsproductie zou verteduidelijker wijze dan tevoren zou op- gen woordigen.
komen."

KOUVATTEN^

HIJ VOLGDE BEVEL VAN SCHILDWACHT
NIET OP.

SARADJOGLOE GELOOFT NIET AAN

—

materleelen, humanitairen en finan-

cieelen weg heeft Zweden Finland bijgestaan
schaal dan welk ander land ook.
op
Sprekende over de versterking van de Noord-

het^^W^k
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moest
koersverlies van verscheidene
worden opgeteekend.
gereOok op de scheepvaartafdeeling kon
geld affaire worden waargenomen; aanvankelijk bestond voor deze fondsen een vaste stemming,, die vooral tot uitdrukking kwam in het
koersverloop van Ned. Scheepvaart Unie en
Kon. Eooten. Men meende dit te mogen toeschrijven, aan het dividend a 8 % van de K. N.
S. M., dat in breeden kring gunstig wordt beoordeeld. De ongeanimeerde beurstendenz bleef
echter piet zonder uitwerking, want geleidelijk
aan hepen ook de scheepvaartpapieren naar
beneden, waardoor de behaalde koerswinsten
grootendeels verloren gingen.
de suikermarkt viel een analoog verOp
schijnsel te constatceren. H. V. A. werden in
, .a»tf(<;fapiiding ingezet, doch zagen zich daarna
ponifoe. procenten ontgaan, zoodat. de oorspro'ri-'
kelyl.e koerswinst ongedaan werd gemaakt en
veranderde in een klein nadeelig verschil.
In de rubberwaarden was niet veel te doen.
Amsterdam-Rubber waren bij de opening prijshoudtnd, maar konden zich evenmin handha-
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LAATSTE BERICHTEN
STADSNIEUWS
DE RIOLEERINGSWERKEN BIJ DE
ZIJPSCHE POORT.

Tramlijn III moet een
poosje bulten de poort

blijven.

De rioleeringswerken
Zijpendaalschen
*eg zullen morgen buiten de Zijpsche poort
soodanigen omvang krijgen, dat de trambaan
tijdelijk niet kan worden bereden.
Woensdagavond na 8 uur 's avonds zal lijn
KI, komende van Alteveer, niet doorrijden
haar het Station, maar eindpunt nemen bij het
begin van de Cronjéstraat. Ook Donderdag en
Vrijdag zal daar het eindpunt zijn.
in den

EERSTE KIEVITSEI IN GELDERLAND
AAN COMMISSARIS DER KONINGIN
AANGEBODEN.
Een stadgenoot, de heer Hol, wenende aan
Weg langs het Lange Water, is gisteren
ïoo gelukkig geweest in het Broek het eerste
kievitsei in de provincie Gelderland te vinden.
De vinder heeft het aan den Commissaris der
Koningin, mr. S. baron van Heemstra, doen
Overhandigen.

den

ROTTERDAM, 26 Maart. In de receptiezaal
van de N.V. Ph. van Ommerens Scheepvaart
bedrijf alhier is vanochtend de zilveren De
P.T.T.
Ruyter-medaille uitgereikt aan den stuurman
Bij K. B. van 16 Maart is met ingang van van het eenigen tijd geleden getorpedeerde
16 Maart benoemd tot adjunct-commies bij het tankschip „Sliedrecht" den heer P. Brons.
hoofdbestuor der P.T.T. J. A. Tours, thans
Stuurman Brons was vergezeld van zijn bewerkzaam op arbeidsovereenkomst bij gejaarde moeder, twee broers en een zuster, ternoemd hoofdbestuur.
wijl tevens drie van de geredde matrozen van
de
„Sliedrecht" aanwezig waren. De plechtigvan
den directeur-generaal
Bij beschikking
heid werd verricht door den inspect.-generaal
der P. T. T. ia met ingang van 1 Mei aangewezen als directeur van het post- en tele- van den Raad voer de Scheepvaart, den heer
graafkantoor te Venlo de referendaris der P. P. S. van 't Haaff.
De Michiel Adriaanzoon de Ruyter medaille
T. T, W. J. Meijer, thans aangewezen als
aldus spr.
wordt maar eenmaal in het
van
en
telefoonpost-,
telegraafdirecteur
jaar uitgereikt op den geboortedag van den
kantoor te Heeren veen;
grooten admiraal, 24 Maart. Als deze datum
's met ingang van 16 April 1940 aangewein dit jaar niet op Zondag gevallen was, zou
zen als directeur van het P. T. T.-kantoor ts
ook deze uitreiking op dat tijdstip geschied
Zutphen, de referendaris der P. T. T., H. BakDe
zijn.
medaille
wordt toegekend aan
ker, thans Wecteur van het P. T. T.-kantoor
schippers, stuurlieden en andere opvarenden
te Roozendaal;
der koopvaardij, die zich door manmoedig geis met ingang van 1 Mei 1940 aangewszen drag onderscheiden hebben.
als directeur van het Post- en TelegraafkanDank zij het optreden van u en uw mannen
toor te Wormerveer de referendaris der P. is het mogen gelukken, dat ten minste een
T. T.. C. F. L. A. Zandee, thans directeur deel van de bemanning geen rampzalig einde
van het P. T. T-.kantoor te Weert.
in de golven vonden, doch behouden huiswaarts konden keeren.
Onderscheiding.

'

Dep.

van

Binnen 1.

Zaken.

zekere

VERKEERSONGEVALLEN.
Zaterdagavond had op het Marktplein van
den Geitenkamp een aanrijding plaats tusschen een personenauto en een 10-jarige voet-

By K.B. van 21 Maart zyn bevorderd by het
departement van Binnenlandsche Zaken:
Te rekenen van af 1 Jan. 1940, tot referendaris: mr. J. D. Hannema en mr. J. M. Kan,
beiden thans hoofdcommies; Is bevorderd te
rekenen van 1 Februari 1940 tot referendaris:
N. A. Nap, thans hoofdcommies; te rekenen
vanl Januari 1940 tot commies, mr. J. Heusdens, thans adjunct-commies.

Mijnraad.
gangster. Tengevolge hiervan bekwam het
ingang van 16
Maart
is
met
By K.B. van 16
meisje een lichte hersenschudding en een wond- Mei opnieuw voor vier jaren benoemd tot lid
je aan haar voorhoofd. Zy is per autobranvan den Mijnraad de heer ir. R. de Kat te
card naar het gemeente ziekenhuis vervoerd en Wassenaar.
aldaar ten verpleging opgenomen.
Op den Utrechtsehen weg nabij de Oranjestraat is Zaterdagavond een wielrijdster met
haar rijwiel gevallen, tengevolge waarvan zy
een lichte hersenschudding en een schouderMEDEDEELING VAN HET KON. NED.
fractuur bekwam. Per autobrancard is zij naar
METEOR. INSTITUUT.
aldaar
■het gemeente ziekenhuis vervoerd en
ter verpleging opgenomen.
Het K.N.M.I. te De Bilt deelt over de maghoek
Steenstraat
netische
Maandag had aan de
storingen het volgende mede:
Aan het magnetisch station te Witteveen
Spoorwegstraat een aanryding plaats tusschen
een personenauto en een wielryder, die voor en aan het Meteorologisch Instituut te De
Bilt zijn buitengewoon sterk magnetische stoop het rywiel een jongen meevoerde. Tengevolge van de aanryding werd van het rijwiel ringen geregistreerd, zooals sedert 16 April
het frame verbogen en van de auto het linker- 1938 niet zyn voorgekomen.
De storingen begonnen Zondag 24 Maart
Voorspatbord ingedeukt. De wielrijder klaagde
over pyn in zijn linkerbeen. Hij is per auto omstreeks 2 uur des namiddags en duurden
tot 25 Maart ongeveer 12 uur des middags
naar zijn woning vervoerd.
voort, waarna tot des avonds 8 uur een kalMaandagavond omstreeks halfacht is in de mere toestand intrad, die gevolgd werd door
Parkstraat bij den Singel een wielrijder van sterke storingen tot 3 uur in den nacht van
zijn fiets gevallen. Hij bekwam een hersenMaandag 25 op Dinsdag 26 Maart.
De storingen waren het hevigst tusschen
schudding en is in bewusteloozen toestand naar
4 en 8 uur des namiddags van 24 Maart;
het gemeenteziekenhuis vervoerd.
toen traden afwijkingen van de richting van
den magneetnaald ten opzichte van den normalen stand op van iy 2 graad naar beide
WETENSCHAP zijden. Bij de storing van 16 April 1938, die
heftiger was dan die van Zondag j.1., doch
korter van duur, kwamen afwyklngen van
EEN SVEN HEDIN ATLAS OVER
meer dan 3 graden voor.
MIDDEN-AZIË.
De storing van 24 Maart vertoont ongeveer
ïn een radio-Interview heeft de Zweedsche dezelfde afwykingen als die van 25 Januari
ontdekkingsreiziger, Sven Hedin, o.a. mede1938, die zooals men zich herinneren zal, met
gedeeld, dat de Duitsche regeering begonnen sterk Noorderlicht hier te lande gepaard
Is aan de uitgave van een atlas over Midden- ging. Thans zijn uit ons land geen berichten
Azië, welke den naam zal dragen van Sven over Noordderlicht binnengekomen, vermoeHedin en 54 bladzyden zal beslaan. Een uit- delijk omdat de toestand der lucht voor de
geversfirma van landkaarten in Gotha is met waarneming niet gunstig was, wel -zijn er zoodit werk belast, dat zal worden uitgevoerd op als men weet vele berichten uit het buitende schaal van 1—200.000 en het resultaat der land ontvangen.
onderzoekingen zal bevatten, niet alleen op
Ongeveer op het midden der zonneschyf
alle reizen van Sven Hedin in dit deel der komt een groote groep zonnevlekken voor,
welker uitstralingen waarschynlyk verantwereld, doch ook het resultaat der onderzoekingen van ontdekkingsreizigers uit andere woordelijk te stellen zyn voor de opgetreden
landen en van andere Zweedsche geleerden. magnetische stormen, Poollichten en storinHet zal een aardrykskundige encyclopedie gen in het telegrafisch verkeer.
worden van dit zeer weinig bekende of volkomen onbekende deel der wereld. Wegens den
oorlog heeft men den benoodigden tyd voor de
Uitgave, welke oorspronkelijk bepaald was ep MOTORRIJDER REED OP EEN GROEPJE
JONGELUI IN.
*es jaren, moeten verlengen.

De magnetische storingen.

Jong meisje

gedood.

GELDROP, 26 Maart. Op den Rijksweg
Geldrop—Heezc wandelde gisteren een groepeHt bedrag voor elk der Nobelprijzen in je jongelui uit Heeze, toen plotseling een mo1910 zal 138.570 Zweedsche kronen groot zijn. torrijder uit Eindhoven, die de macht over zijn
stuur verloor, op de jongelui inreed, waardoor
de 21-jarige mej. Van de Winkel werd gegrepen. Het meisje was vrijwel onmiddellijk docd.
BINNENLAND De motorrijder sloeg tegen den grond. Met
ernstige verwondingen aan het gelaat is hy
naar
het ziekenhuis te Geldrop overgebracht.
TE
MOORDAANSLAG
ROTTERDAM.
DE
Zijn toestand Is bevredigend.
Toestand van het slachtoffer
verergerd.

DE NOBELPRIJZEN 1940.

ROTTERDAM, 26 Maart. De toestand van

Vliegtuigen in actie boven
W.-front.

EERSTE K.L.M.-VLUCHT NAAR LISSABON
ONDER COMMANDO VAN

post- en vrachtdienst der K.L.M. AmsterdamOporto-Lissabon, welke Is vastgesteld op 2
April a.s., onder commando zal staan van ge-

In de straten en op de daken te Remich
zijn granaatscherven terecht gekomen, afkom-

den Moezel volgden.

ALLEEN NEUTRALE SCHEPEN

VERLOREN GEGAAN.
LONDEN, 26 Maart. (Reuter). In de week,
die Zondag te middernacht geëindigd is, aldus meldt een communiqué van de admiraliteit, is voor het eerst sedert het uitbreken van
den oorlog geen enkel Britsch of Geallieerd
schip verloren gegaan. De actie van den vijand, aldus het communiqué, scheen de vorige
week geheel gericht te zijn op ongewapende
neutrale schepen. Acht neutrale schepen,
waaronder zes Deensche, werden tot zinken
gebracht, doch geen dezer neutralen voer in
convooi.

VANDAAG ALGEMEENE VERKIEZINGEN
IN CANADA.

OTTAWA, 26 Maart (Reuter).
Vandaag zullen de Canadeezen hun stem
uitbrengen in algemeene verkiezingen. De ver-

RENKUM

—

MET AUTOPED ONDER AUTO

GEKOMEN.
EINDHOVEN,
26 Maart. Het zevenjarig
dochtertje van de familie Hopmans alhier is
van morgen, toen zy met een autoped het
trottoir afreed, door een reinigingsauto, welke
juiste passeerde, aangereden en gedood.

GEVAARLIJK KINDERSPEL.
Te Katwyk a/d. Ryn speelden kinderen soldaatje, waartoe zij schuilplaatsen en loopgraven maakten. Plotseling is een schuilplaats
ingestort, waardoor H. A. onder de dikke laag
zand bedolven werd.
Spoedig kwam hulp

opdagen, doch men had
nog een kwartier noodig om den jongen uit
het zand te bevrijden. De te hulp geroepen dr.
H. constateerde slechts, na eerst nog kunstmatige ademhaling te hebben toegepast, den
dood. H. was de oudste der kinderen uit het
gezin A.

UIT DE PROVINCIE
„DE VEREENIGING” TE NIJMEGEN.
Plannen tot restauratie en
uitbreiding.
Het bestuur van de N.V. Concertgebouw
„De Vereeniging" te Nymegen heeft by het
gemeentebestuur een plan aanhangig gemaakt voor de restauratie en moderniseering
van de inrichting van het gebouw, alsmede
voor de uitbreiding van het gebouwencomplex
met eenige kleine zalen. Volgens de begrooting, waarby rekening is gehouden met de
prijsstijging, zal de uitvoering van dit plan
een uitgave vorderen van rond ƒ 225.000. Het
bestuur der vennootschap heeft besloten hiervoor een beroep te doen op het Werkfonds.
De rente en aflossing van het door het Werkfonds te verleenen voorschot zullen door de
gemeente moeten worden gegarandeerd. Een
voorstel om deze garantie te verleenen, zal
bij den gemeenteraad worden ingediend, wanneer de financieele medewerking van het
Werkfonds is toegezegd. Het bedrag der leening, waarvoor rente en aflossing door de
gemeente moeten worden gegarandeerd, moet
volgens Ged. Staten van Gelderland worden
beschouwd als een niet rendabele uitgave van
de gemeente, welke in den desbetreffenden
staat voor 1940 moet worden opgenomen. De
opneming van het bedrag in dezen staat,
waartoe B. en W. het voorstel thans aan den
Raad doen, geschiedt om het verleenen van
de vereischte garantie mogelyk te maken.

J. VAN DE GRIEND OVERLEDEN.
KAMPEN, 26 Maart.
Op
70-jarigen leeftyd is gisteren in het
Sofia-ziekenhuis te Zwolle na een korte ongesteldheid overleden de heer J. van de Griend,
oud-leeraar in de wiskunde aan het Gemeente-

ONGELUK BIJ HET ROLSCHAATSENRIJDEN.

FINANCIEN
Dr. Ir. J.A.A.M. VAN LOON

†

Te 's-Gravenhage is op 65-jarigen leeftyd
overleden dr. ir. J. A. A. M. van Loon, oudburgemeester der gemeente Steenbergen, oudlid van de Eerste Kamer der Ötaten-Generaal.
De thans overledene heeft o.m. leidende functies bekleed in de suikerindustrie.
De regeering heeft zyn verdiensten erkend
door hem te benoemen tot officier in de Orde
van Oranje-Nassau. .

Parijs, Maart.
Frankrh'k-in-oorlog, dat z(jn niet atleen de millioenen mannen, die opgeroepen zhn tot verdediging van het vaderland, dat zijn niet alleen duizenden fabriedie dag en nacht werken voor de
ken,
oorlogsindustrie, dat zijn niet alleen tienduizenden gezinnen, die angstig, maar
dapper ook eiken dag opnieuw uitzien
naar berichten van vader of echtgenoot
of broer, die „ergens in Frankrijk" zijn
gevaarlijken plicht vervult, maar dat is
nog veel meer. Frankrijk-in-oorlog, dat is
ook een heel volk, een heel land in oorlogssfeer. Een „heel land", dat is dus heel
Frankrijk met al znn onschatbare kunstschatten, met zjjn duizenden cultuurmonumenten uit de voorgaande eeuwen,
zijn kathedralen en kerken, z(jn kasteelen
en paleizen.

Gedurende den voorgaanden oorlog heeft
Frankrnk zoon zwaar leergeld moeten betalen
denken we slechts terug aan de kathedat reeds lang voor de
draal van Reims
Septemberdagen
van verleden jaar
noodlottige
de noodige maatregelen waren genomen om
op doeltreffende wijze Frankrnks nationaal
kunstbezit tegen land- en luchtbombardementen te beveiligen. Zeer oppervlakkig en misschien wat al te droog prozaïsch voor dergelijke kunstschatten kunnen we dit nationaal
kunstbezit in twee categorieën verdeelen: het
roerend en onroerend bezit en al naargelang
die categorieën is die bescherming voor iedereen of slechts voor heele enkele ingewijden
zichtbaar. Wonderlijk is het, wanneer men
tegenwoordig in Frankrijk rondreist. Kathedralen en kerken, paleizen en kasteelen hebben het boetekleed van den oorlog aangetrokken. In dichte stapels liggen de grauwe zandzakken opgehoopt tegen het beeldhouwwerk
der portieken. Verdwenen zh'n al die honderden heiligen, uitgehouwen In ruwe steen, die
de bezoekers by hun kerkgang als tegemoet
schenen te treden. Voor het eerst sinds honderden Jaren heeft men ze moeten beveiligen
tegen het ruwe geweld van den mensch.
—

—

TREURIG PRIVDLEGE VAN ONZEN TIJD,

ENGELAND ZAL GEEN JAVA-THEE
MEER KOOPEN.

KEUKEN-

WERKMEISJE,
v. g. g. v. Mevrouw Siemens,
Zypendaalsche weg 59. 12401
Flinke beschaafde

VERKOOPSTER
voor luxe-modeartikelen
gevraagd.

„COMTESSE" Jansblnn.s. 2 B.

KOKKIN
—

HYP. BANK.

BANKINSTELLING
vraagt
voor spoedige indiensttreding

Het afgeloopen jaar leverde een winst op
van ƒ112.181 (v. j. ƒ166.733). Voorgesteld
wordt hiervan ƒ76.367 (138.156) aan te wenden voor afschrijving en reserveering, waarna
algemeen ontwikkeld en van
een dividend van ƒ 10 (ƒ 8) voor de verplichgoeden huize, kunnende typen.
te storting van de aandeelen kan worden uit- Brieven
met opgave van vergekeerd, benevens ƒlOl.Bl ( —) op de oprichlangd salaris onder No. 12408
tersaandeelen.
Bur. van dit blad.

vrouwelijke

KOOPT BIJ OJNZE
ADVERTEERDERS
__

kapellen, ook de Lolre-kasteelen zijn in hetzelfde grauwe boetekleed van zandzakken gestoken. Crenonceau, Amboise, Blois, Chatnbord, Azay-le-Rideau, al die glorieuse gedichten van steen en boomen, zich weerspiegelend
in statige vijvers, znn eenvormig grijs in oorlogsuitrusting en ze zullen het blijven tot die
nachtmerrie van den oorlog weer voorbij is.
DE BESCHERMINGSMOEILIJKHEDEN.

Doch Frankrijk's kunstbezit bestaat niet alleen uit kerken en kasteelen en historische
gebouwen; in die kathedralen en paleizen en
in de tallooze musea en bibliotheken worden
andere schatten bewaard, die tegen vernieling
gevrijwaard moesten worden. Waar en hoe
Dat zijn geheimen, die slechts aan heele enkele ingewijden bekend znn: ze znn verspreid
over heel Frankrijk, In de onderaardsche gewelven met metersdikke muren van oude
kasteelen,
in
de bomvrije kelders van de
Banque de France, In kleine provincieplaatsjes, waar in de eenvoudige huisjes geen meesterwerken van oude kunst vermoed worden.
Gemakkelijk is die verhuizing van de kunstschatten niet geweest. De kleinere stukken,
dat ging nog wel: ze werden zorgvuldig door
gespecialiseerde arbeiders ingepakt in speciaal hiervoor getimmerde kisten, sommige
schilderijen werden uit hun lijsten gelicht en
opgerold, doch verreweg de meesten heeft men
met lijst en al moeten Inpakken, zooals b.v.
het bekende Louvre-museum, het „Vlot der
Medusa" voorstellend, misschien we! het
grootste schilderij ter wereld. Hoe groot die
verpakkingsmoeilljkheden ook waren, zrj waren slechts kinderspel by de kwestie van het
vervoer. Hoe moesten die enorme gevaarten
van Parys naar een vergeten provinciestadje
worden overgebracht? Geen enkele normale
vrachtwagen was voor zoon vracht berekend,
per trein ging het nog veel minder, tot ploteen
der conservatoren op het idee
seling
kwam de Comédie Frangaise haar vracht- en
aanhangwagens voor het vervoer van tooneeldecors ter leen vragen.
Het spreekt van
zelf, dat niet vergeefs bö een andere muze
werd aangeklopt en zoo heeft men op een
goeden
dag een merkwaardige stoet Parijs
kunnen zien verlaten. Langs 'n zorgvuldig te
voren bestudeerde weg, waar men zeker was,
dat geen viaducten den doorgang zouden versperren, verliet een lange ry vrachtauto's Parijs. Voor die malle decorautos, die er uitzien
als onmetelöke rydende droogrekken, waartegen nu onder zware zeilen enorme schilderyen
rustten, reed een allerzonderlingst voertuig:
een vrachtauto,
waarop een hooge stelling
was opgebouwd, vanwaar een bezorgde museumconservator en een paar werklieden een
agstig ook In het zeil hielden;
of er niets
verschoof op de achter hen volgende soms tot
zes meter hoog opgeladen wagens en of zy
werkeiyk zonder
ongelukken onder alle obstakels door zouden gaan. Hier en daar bleek
gedurende den langen, zeer langen rit
want
hard kon er natuurlijk niet gereden worden en
het doel was dikwyis honderden kilometers
verwyderd
een boomtak te moeten worden
afgehakt en herhaaldeiyfc moesten de P.T.T.arbeiders, die in een speciale auto den stoet
vergezelden, telephoon- en telegraafdraden tijdelijk afsnyden om die gevaarten den doortocht mogeliik te maken.
?

—

—

HOE

TROOSTELOOS ZIJN NU DE MUSEA.

Voor zoover ons bekend is, zyn al die tochten zonder eenig ongeluk verloopen, zijn al

die rijkdommen
uit Frankrijks musea en
biblotheken veilig opgeborgen in de allang
van te voren voorbereide schuilplaatsen. Doch
hoe troosteloos zien die musea er nu uit: in
het Louvre, in het Carnavalet-museum,
in
het Petit Palais, in al die andere Parijsche
musea, in al die van de groote provinciesteden, die verondersteld worden aan een eventueelen luchtaanval bloot te kunnen staan,
gapen nu open plekken tegen den muur, staan
de uitstalkasten leeg, dragen de voetstukken
geen beelden meer. In de Nationale Bibliotheek te Parijs is de heele kostbare muntenverzameling van 200.000 stuks, zijn de meeste
der meer dan honderdduizend bundels prenten,
de twee duizend mappen handschriften, de talalleen voor de ~un'crijke kostbare „unica"
a" uit de zaal der prachtbanden
waren
meer dan 400 kisten noodig
verdwenen:
„ergens in Frankrijk" wachten zij het einde
van den oorlog af. De kunstminnaars kunnen
dus gerust zyn: wanneer vijandelijke vliegtuigen aanvallen zouden wagen op Frankrijks
groote steden, dan zullen de kunstvoorwerpen
van de musea, bewijzen van eeuwen beschaving, niet ten onder gaan door het geweld
der moderne cultuur.
—

—-

(Nadruk verboden.)

ADVERTENTIEN 1 Voor direct gevraagd: Aank. Lijders aan RheumaBANKETBAKthiek en Zenuwpijn,

Het Engelsche ministerie voor de levensGEVRAAGD (intern)
Salaris ƒ 50.
middelenvoorziening deelt mede, dat de Britper maand.
sche regeering den geheelen thee-oogst van
Tevens
AFWASCHMEISJE
Britsch-Indië en van Ceylon heeft gekocht,
van 7 tot 10 uur 's avonds.
dat geen Java-Thee of de gewone soorten ChiBr. o. No. 12417 Bur. v. d. bl.
neeschê thee meer zullen worden ingevoerd.
AMSTERDAMSCHE

v

ze getrotseerd, weerstand
geboden aan honderden winters, aan wind, aan
vorst, aan regen, aan duizend jaren godsdiensttwisten, aan oorlogen en revoluties en
op slot van zaken is het een treurig privilege
van den modernen tyd, dat zy beschermd
moeten worden tegen de vernielzucht van onze
wel diep gezakte beschaving. Verdwenen zyn
er al die propheten met patriarchale baarden,
verdwenen al die heiligen van Frankrijk, die
koningen en bisschoppen, die martelaren en
maagden; die op zoo naieve wyze Frankrijks
oudste geschiedenis oproepen. Chartres, „de"
kathedraal van Frankryk, Bourges met zyn
kant van beeldhouwwerk, Reims, de kathedraal der koningszalvlng, Parijs' Notre Dame,
zoo rijk aan fyne gratie, de kathedralen var
Amiens, van Lyon, van Rouaan, al die honderden oude kerken van Frankryk, zy zyn byna
onherkenbaar geworden. In een devoot halfduister waren ze gedompeld, beklemmendschoon byna in die sfeer van purper en goud
en azuur, die door de gebrandschilderde ramen naar binnen viel. Nu is al dat kostbare
glas in lood uit zyn voegen gelicht, verpakt in
genummerde kisten, die veilig opgeborgen zyn
in schuilplaatsen, waar vernielende bommen
geen schade kunnen aanrichten en slechts na
den oorlog zullen zij aan den hand der schema's, die in elke kist ingesloten zyn, weer in
hun oude glorie hersteld worden. De onmeteïyke schat der middeleeuwsche glazeniers is
hierdoor voor vernieling behoed, een schat, die
zoo groot is, dat een oppervlak van niet minder dan twee hectaren door deze ramen bekunnen worden, de kostbaarste
dekt had
slechts uit
dien onmetelijken schat van
eeuwenoude kunst.
Voor het eerst worden nu die onmetelijke
kerkruimten verlicht door de aangrijpende
glorie van het zonnelicht. Eensklaps staat
daar uit het donker naar voren getreden een
volk van heiligen en engelen, opgeschrikt als
het ware door al dat licht na eeuwenlang
sinds de glasmeesters uit de middeleeuwen degapende bogen met hun kunstwerk hadden
afgesloten, geleefd te hebben in een subliem
half-duister.- De architectonische schoonheid
van al die vroeger wel eens vervagende ïynen,
komt in het heldere zonlicht strakker tot
uiting, doch die klaarheid is eigeniyk te hel en
wanneer op een triesten winterdag de regendruppels naar binnen waaien, is het er oneindig verlaten en treurig.
Doch niet alleen kerken en kathedralen en
Eeuwen hebben

Tegen 1 April gevraagd een

Gistermiddag is een elfjarig meisje, Friederichs genaamd, in de Mr. Vrankenstr. te Nymegen by 't rolschaatsen door een groote spielijk Lyceum te Kampen.
gelruit van 'n banketbakkerswinkel gevallen.
De overledene was medewerker aan de Kon.
en aan het Zij werd aan een der polsen zoo ernstig geAcademie van Wetenschappen
Ned. Archief voor Wiskunde. Verscheidene wond, dat zy een hand zal moeten missen.
publicaties
leerboeken en wetenschappelijke
zyn van zyn hand verschenen.

DIPLOMATIE.

•nej. b., die gisteren door haar man in de De«istraat alhier is neergestoken, is in den loop Heden is alhier aangekomen de nieuwe
Va n
den nacht verergerd. De vrouw verkeert zaakgelastigde ad interim bij de Egyptische
'üana in levensgevaar.'
legatie, de heer Ahmed Fathy el Akkad Bey.

De Oorlog ter Zee.

DEFENSIEWERKEN.

's-GRAVENHAGE, 26 Maart. Prins Bernhard heeft hedenmiddag de vergadering van
den Raad van Staten bygewoond.

(Van onzen correspondent.)

stig van het Duitsche luchtdoelgeschut, dat
vuurde op twee Fransche vliegtuigen, welke

van de K.L.M.; als tweede bestuurder is aangewezen gezagvoerder J. J. van Balkom, die
in December 1934 eveneens als tweede bestuurder heeft deelgenomen aan de bekende
vlucht van de „Snip" naar West-Indië en die
zich den laatsten tijd In het bijzonder heeft
gespecialiseerd
op transatlantisch luchtver-

PRINS BERNHARD IN DEN RAAD VAN
STATE.

Kerken en kasteelen in het grauwe boetekleed
van zandzakken gestoken

schoot.

K. D. Parmentier, hoofdinstructeur kiezingscampagne heeft acht weken geduurd.
De laatste aanwijzingen geven aan, dat Mackenzie
King met de liberale regeering de
meerderheid zal behouden, zij het mogelijk een
verminderde meerderheid. Het voornaamste
punt bij de verkiezingscampagne was de Canadeesche oorlogsinspanning. De liberalen hebben geen erg duidelijk program uitgegeven
keer.
voor de toekomst, maar mandaat gevraagd
voor nog vn'f jaar.
De in de oppositie zijnde conservatieven hebben zich
tevreden gesteld met aanvallen op
EXCURSIE VAN KAMERLEDEN LANGS
hetgeen de regeering tevoren heeft gedaan en
met het naar voren brengen van nogal vage
's-GRAVENHAGE, 26 Maart. Donderdag voorstellen tot wijzigingen, wanneer zij de
en
Vrijdag zullen de leden van de Tweede meerderheid krijgen.
die een desbetreffende uitnoodiging
Kamer,
van den minister van Defensie hebben aangenomen, onder leiding van een officier van
het algemeen hoofdkwartier, kapitein P. Gips,
een excursie maken langs 's lands defensiewerken. Den eersten dag staat een bezoek aan
DORP RENKUM
Noord-Brabant op het programma en den volgenden dag een tocht door de provincie GelHERV. SCHOOLVEREENIGING.
derland, Utrecht en Noord-Holland. Dien dag
zal de minister van Defensie de excursisten
De Herv. Schoolvereeniging hield haar 18e
„ergens" opwachten en toespreken.
onder leiding van den heer
jaarvergadering,
In April zal een excursie van leden van de
J. Matser.
Eerste Kamer worden georganiseerd.
Het nieuwbenoemde hoofd der school, de
heer H. O Dijkerman zal 1 Mei a.s. als zoodanig worden geïnstalleerd. De school telt
234 leerlingen. De secretaris, de heer L. v. d.
VERKEERSONGELUK MET DOODELIJKEN
stelde zich niet herkiesbaar. In deze vaBeid,
AFLOOP.
cature werd benoemd Ds. W. Deur.
LEIDEN, 26 Maart. Gisteravond is de 72-jarige heer T. M. op den Rynsburgerweg alhier door een auto uit Rynsburg aangereden.
Tot notabel der Ned. Herv. Kerk te RenHet slachtoffer werd ernstig gewond en Is
kum
is benoemd de heer M. Vaartjes.
naar het Academisch ziekenhuis overgebracht,
waar hy is overleden.
zagvoerder

ZIJN KUNSTSCHATTEN

Kort
voor het middaguur heeft men ongeveer 20
vliegtuigen gezien, die zeer hoog vlogen en
een witten nevel lieten ontsnappen.
In de
hoofdstad hoorde men het schieten van het
luchtafweergeschut, dat op de toestellen

PARMENTIER.

's-GRAVENHAGE, 26 Maart. Wh' vernemen, dat de eerste vlucht van den nieuwen

FRANKRIJK IN OORLOG BESCHERMT

LUXEMBURG, 26 Maart. (Belga).

—

—

W. uit de
Maandagmiddag heeft
Vinkenstraat, by het voetballen zyn knieschyf
ontwricht. Nadat de patiënt door dr. Ter Bals
van het gemeenteziekenhuis was behandeld,
Werd hfl naar zyn woning gebracht.

BUITENLAND

—

—

ONGELUK BIJ HET VOETBALLEN.

Aan stuurman P. Brons
van de „Sliedrecht.”

Uit de Staatscourant

Bij K.B. van 29 Febr. is toegekend de aan
de Orde van Oranje-Nassau verbonden eeremedaille, in zilver, aan J. van Luyk, bedrijfsleider bij de N.V. Handelsvennootschap voorBRIDGECONCOURS TEN BATE VAN
theen H. Veder, te Rotterdam.
FINLAND.
Bij K.B. is toegekend de De Ruytermedaille
(eereteeken voor schippers, (stuurlieden en
De Arnhemsehe Bonds Bridge Vereeniverdere leden der bemanning van koopvaardijfing
organiseert op Zaterdag 6 April een en visschersschepen en andere personen, die
bridgeconcours in „Royal' ten bate van 'Fin- zich door verdienstelijke daden voor de Neland.
derlandsche scheepvaart hebben onderscheiEr kan worden ingeschreven door dames- den).
paren, heerenparen en gemengde paren. Er
zilver aan
In
P. Brons, destijds eerste
Zal gespeeld worden volgens de nieuwe inter- stuurman aan boord van het motortankschip
nationale regels, tegen een verplicht tarief.
„Slledrecht" van de N.V. Maatschappij MotorVerschillende prijzen zyn beschikbaar gesteld. schip „Slledrecht" te Rotterdam.
Zaterdagmiddag wordt gespeeld van 14.30
In brons aan J. Bal, destijds matroos aan
17.30 uur en Zaterdagavond van 19.30—23 uur. boord van het stoomschip „Simon Bolivar" van
De opbrengst van inleggeld en afrekening de N.V. Kon. Nederl. Stoomboot Mij. te Amna aftrek van de noodzakelijke koskomt
sterdam.
ten
geheel ten bate van Finland.
Het comité dat dezen avond organiseert
Rijksverzekeringsbank
bestaat uit de heeren H. E. K. Ezerman,
By K.B. van 2 Maart is met ingang van 1
Voorzitter, mevr. J. Bernsen-Quack, Secr.esse,
en mevr. C. Welsch-Den Hengst, penning- Augustus 1940 aan K. Mullender op zyn vermeesteresse Arnh. Bond Bridge Vereen., den zoek eervol ontslag verleend als hoofdcomheer P. Bottinga, voorzitter Arnhemsehe mies by de Ryksverzekeringsbank.
Bridge Club, M. Gravin van Limburg StirumUniversiteit.
Bar.esse v. Heemstra en de heeren C. A. Rynders, Luit.Gen. K.N.I.L. b.d., commandant
Bij K.B. van 16 Maart is met ingang van 16
Bronbeek en Th. K Jansma, directeur der September aan dr. Ph. S. van Ronkel op zijn
Belastingen Prov. Gelderland en A. L. Baron verzoek eervol ontslag verleend als hoogleevan Pallandt, Grindweg 6, Oosterbeek.
raar aan de Ryksunlversiteit is Leiden met
dankbetuiging voor de belangrijken door hem
in deze betrekking bewezen diensten.
—
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ongeveer 16 j. Bakkerij Strijland, Schuttersbergpleln.
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Gevraagt NETTE
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Briev. ond. no. 12406
bureau van dit blad.
Donderdag 28
Maart a,s. zullen de
Op

kantoren en magazijnen der N.V. Prov.

Gcldcrsche Electricitcits-Maatschappij
GESLOTEN zijn.
Telef.
boodschappen
zullen
echter worden aangenomen,
terwyi voor de uitvoering van
absoluut noodzakelijke werkzaamheden

getroffen.

maatregelen

zyn

12390

waarom zoudt gy' pyn lyden?
Afdoende behandeling door
Verpleger-Masseur.

12400

Rusthuis Verhoeven,
Bronbeeklaan 26

—

Arnhem.

VOOR DE BLOEMENTUIN.
Recl. Coll. 100 Gladiolen, 100
Anemonen, 100 Ranonkels, 50
Montbretia's, 25 Dubb. Begonia's, 20 Zomer Hyacinthen, 25
Snybl.planten, 10 Lelies en 10
Grootbl. Dahlia's. Deze mooie
Coll. voor si. ƒ1.50. 1 Kamerplant gratis. Postgiro: 36876.
P. WALRAVEN,
HILLEGOM.
Stationsweg,
-

GAAT U SCHOONMAKEN
GOED GEREEDSCHAP IS
HET HALVE WERK !
Neem nu een nieuwe RITNed.
fabrikaat,
SEMA,
duurzaam en enorme zuigkracht. Keuze uit 15 mod.
reeds vanaf ƒ 38.50.
•

RITSEMA,
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L. ZWARTS
G. ZWART&—Martens
geven met blijdschap kennis
van de geboorte van hun
Dochters
TRUUS en RIA

HEUSCH

MEVROUW,
U zult er geen spijt van
hebben, als U voortaan
de haard stookt met
„GEWASSCHEN"
ORANJE-NASSAU
ANTHRACDJJT
der

24 Maart 1940.
12378
de Genestetstraat 11.

Arnhem,
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NEDERLANDSCHE
KOLENHANDEL

Heden overleed zacht en
kalm onze lieve Moeder

en Grootmoeder

wwWwwijËHrj&mm

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

C. H. LAUWEREINS,
Wed. van
C. van der Ploeg,
in den ouderdom van 87
jaren.

-

d^voo^urgc-J^_

HUWELIJK.

meisje zoekt serieuze kennismaking met dito Heer, leeftyd plm. 23 tot 26 jaar, vast
sal. of zaak. Briev. met foto,
welke op eerewoord worden
teruggezonden ond. no. 12376
bureau van dit blad.
Net

Uit aller naam:
G. H. van der Ploeg.
Hulkesteinscheweg 10,
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Het is daarom Uw belang

even een kijkje te nemen
bij „De Wereld
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grijs flanel, uitslekende coupe
en
afwerking, pantaprima

lon geheel gevoerd.
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Bankierskantoor

vraagt

terstond of

JONGSTE
niet jonger dan

i

Mei

BEDIENDE,
18 jaar.

4267
4531
4836

5142
5529
5762

6085

6393
6652

Eigenhandig geschreven brieven met verlangd salaris onder no.
12403 bureau van dit blad.

6887

7104
7568

7738
7«92

Kantoorbediende (manl.)

8172

op druk kantoor voor
administratie en controlewerkzaamheden. Goed handschrift en
typen vereischt. Indiensttreding 1 Mei a.s. Aanvangsalaris ƒ 50,-p. maand. Brieven met voll. ml. omtr. schoolopl-, vor. betrekk.
enz. onder no. 12357 bureau van dit blad.

9281
9603

FLINK JONGMEN'SCH GEVRAAGD

Parfumeriefabriek N.V. „Espagnol"
voor direct eenige flinke

vraagt

JONGENS boven 16 jaar
Aanv.sal.

f

B.— per week.

Aanmelden van 10—12 uur, Amstcrdamscheweg 29.
amauiHgHnnsnxanßHanHaaßziasflasHßßEi

N.V. ALBERT HEIJN
vraagt nette Jongens
om te worden opgeleid,
beginloon ƒ 8,- per week. Aanmelden:

FILIAAL HOMMELSTRAAT 59

8521
8746

9057
9723

2799

4308
4592
4842
5152
5539
5808
6090
6395
6682

6951
7111
7577

7763
7916

8193
8546
8756
9090

9301
9615

9746
9913 9920
10180 10202
10466 10493
10860 11124
11319 11327
11590 11617
11828 11906
12016 12018
12296 12313
12734 12759
13030 13060
13243 13283
13446 13456
13877 13891
14319 14333
14483 14674
14902 14970
15245 15252
15458 15493
15803 15828
16073 16088
16466 16467
16730 16741
17017 17020
17295 17300
17630 17647
17753 17766
17956 17979
18120 18147
18359 18369
18690 18719
18974 18983
19251 19261
19609 19610
19908 19965
20191 20204
20473 20494
20670 20690
20934 20942

Nieuwe Bougies!

een verjongingskuur voor
Uw motor ! I
Voor alle motoren, alle maten
in voorraad.

\

STOFZUIGER

vo„

.

Roermond Garage
Roermondsplein 21

-

Tel. 21100

IJBDfflliaW

VAN RANZOW'S
BANK N.V.
ARNHEM

EFFECTEN

12377

-

12389

COUPONS
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7465

11100

7105 19922
4518
1157 7534

7658 7723 9186 11443 12048 12822

PREMIËN VAN ƒ 20.—

ijzen van

2.98 tot

HOOGE PRE'MIËN

41 ■ 52
287
319
64t)
062
762
804
1072 1184

DEKKER

TEL. 212 K 8340 Doetlnchem.

in 1910 kunnen tot het Koninklijk Instituut voor de Marine
worden toegelaten 60 jongelieden tot de 3-jarige opleiding
voor zee-officier, 6 tot de 3-jarige opleiding voor officier
der mariniers en 18 tot de 3-jarige opleiding voor officier
van den marine-stoomvaartdienst (technische dienst). Vereischt: einddiploma gymnasium, B-afdeeling of H.8.5.,
5-jarige cursus, wis- en natuurkundige afdeeling; leeftijd
op 1 September 1940 nog geen 21 jaar.
Verder 7 jongelieden tot de 2-jarige opleiding voor officier
van administratie. Vereischt: einddiploma gymnasium of
H. B. S. 5-j. c; leeftijd op 1 September 1940 nog geen
20 jaar.
Inlichtingen bij het Departement van Defensie, Ille Afdeeling A., te 's-Gravenhage, en b\j het Koninkiyk Instituut
voor de Marine te Willemsoord (Den Helder).
Aanmelden vóór 2 Juni 1910.

I 20.000.— 20772
1 2000.— 19557

—

en streepen.
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TREKKING VAN DINSDAG 26 MAART 1943
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41e HACO-TREKKING
le KLASSE, le LIJST
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'koninklijke marine

Uw Modehuis!
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Groote sorteering effen |

Japonnen 75 cent
Mantels
f 1.25
.

-

tot

J
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OlOlfen

c Pasklaar
X

-

-
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Tailleur

Uw stof wordt dan
geknipt voor 25 et.

met I

I
I

Doct.Stoormvasschcrij

Optreden van den Veluwschen Zanger G. KARMAN, enz.
Kaarten ƒ 0.60 (lnc.l. bel.) uitsluitend Boekenkiosk Velperplein.

Jaar 10.75
leeft. 12-14 jaar 1 1.75

°

GOEDKOOPER OOK!
NEEMT PROEF.

Films met muzikale toelichting.

leeft. 9-11

ieuke s e P e,e z[^e
Moderne dessins.
In prijzen van 1.98-1.49
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sportjasje te
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-A

-*

Een mooiere wasch en nog

GROOTE NEDERLANDAVOND
„Royal", Zaterdag 30 Maart, 20,15 uur

lijk als

Bj

Dames!

NEDERL. REISVEREENIGING,

!

I

=

Opgaaf van ligging en prjjs
onder No. 12409 Bur. v. d. bl.

1

B

Gelegen dicht bij de stad.

;

zal ons altijd lukken

liefst met garage.
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7236
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7816
7940
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8762

101

427
68ü
916

106

4:3tf
686
936
1225 1258
16ï5 1681
2161 2204
2485 2490
2638 2657
2927 3001
3275 3277
3520 3546
3776 3781
4141 4155
4452 4457
4626 4636

4991
5323
5608

5038
5343
5623
5866 5905
6195 6260
6438
6774
6988

6522
6834
6990

7265 7293
7637 7650
7828 7830
7949

8257
8632

8802

7960

143
476
695

956
1274

1706

2236
2Ó36

2683
3036

3383

3548

3800

4175
4471
4640

5073
5402
5665
5973

6266

6536

6838

6997
7300
7666

7852
8002
8361

8258
8655 8672
8374
9184 9203
9394 9438
8870

9137 9145
9313 9341
9679 9695 9696
9766 9789 9804
9956 9970 9980
10216 10231 1Q237
10536 10682 10708
11191 11193 11242
11377 11456 11466

152
500
716
987
1318

175

503

722
1027

1410

1744 1745
2286 2297
2551
2728
3049
3ó89
3618

3622
4188

2577
2761
3078
3433

3658
3827

'1711

4189
4512
4762

5415

5483

4480
5105
5681
5985
0271
6571
6857
7001

5115
5734

9461

5496
5758

6385

8037
8454

9219

5119

6057

8013
8907

452' J
4828

6607
6860

7331

8407
8684

3863

425' J

6037
6278
70U9
7345
7696
7864

7t87
7854

286
545
',23
1047
1417
1779
2344
2587
2764
3094
3438
3679

6311
6611
7019
7501
7700
7869
8153

11363
11635 11666 11672 11716 11739 11/53 11820
11910 11954 11956 11976 11998 12002 12005
12020 12035 12052 12101 12116 1212 7 12163
12430 124/3 12513 12559 12563 12575 12628
12768 12777 12807 12830 12952 12955 13015
13224
13086 13159 13202 13208 13209 13218 13402
13313 13353 13354 133.13 13383 13387
13604
13531
13596
13462 13504 13505 13507
13925 13972 13987 14080 14103 14133 14173
14341 14373 14377 14381 14410 14441 14447
14678 14692 14717 14750 14757 14850 14890
15008 15044 15065 15078 15109 15145 15182
152G6 15354 15370 1538u 1333P 15403 15423
15503 15531 15554 15579 15584 15695 15738
15838 15929 15940 16006 16013 16040 16058
16118 16123 16216 16273 16300 16343 16392
16504 16512 16566 16570 16585 16594 16674
16761 16776 16809 16813 16903 16969 16983
17067 17098 17107 17130 17200 17206 17212
17303 17314 17342 17461 17466 17485 17500
17663 17675 17712 17721 17735 17741 17744
17829 17830 17807 17913 17932 17936 17942
17993 18017 18022 18029 18040 18045 18074
18158 18166 18195 18210 18234 18263 18269
18405 18407 '8439 18531 18542 18593 13H08
18720 18751 18310 18830 18831 18863 18896
19000 19004 19009 19025 19056 19184 19213
19285 19294 19303 19344 19413 19519 19520
19663 19764 19782 19795 19824 19871 19875
19978 19987 19990 19993 20020 20058 20084
20245 20281 20311 20329 20339 20358 20386
20502 20571 20578 20509 20615 20621 20634
20799 20814 20825 20829 20831 20837 20879
209G4 20985

Goem. Borg.pleln 23.
Deze rubriek verschijnt DINSDAGS en VRIJDAGS.
T 6862
Niet bestemd voor zaken-advertentiën. De advertentiën worden alle op dezelfde wijze gezet. Het onderwerp met vette letters.
Gevraagd: een flink
De prijs bedraagt voor de Dinsdag-editie 50 cent,
WERKMEISJE
voor de eerste 20 woorden, elk woord meer 5 cent. of werkvrouw, liefst boVoor de Vrijdag-editie 60 cent voor de eerste 20
ven 20 jr. A. C. Westerwoorden, elk woord meer 6 cent.
veld, Parkstraat 47, Velp.
Advertenties onder nummer 15 cent extra voor de
T 6881
bezorging der brieven.
vooruitbetaling
plaats.
Opname heeft alleen na
Telefonische aanbieding is daardoor niet mogelijk. Gevraagd: net
Betaling kan geschieden in postzegels, per postwlsDAGMEISJE,
sel, postchèque of postgiro (No. 276432 ten name niet ouder dan
17 jr., van
van de Uitgevers-Maatschappij Arnhem N. V. B—l 2 uur. Aanmelden:
Arnhemsehe Courant).
Laan van Klarenbeek 79,
's avonds na 7 uur.
T6882

PERSONEEL

GEVRAAGD

8505

8725 8733
8940 9053
9241 9262
9547 9576
9713 9716
9848 9877
10029 10114
10337 10340

9 708
9808 98.0
10000 10013
10314 1'J324
10720 10748 10760 10829
11257 11261 11302 11317
11468 11537 11540 11585
9706

TWINTIGJES

11825
12011
12264
12700

13017

13231

13415

13842

14231
14462
14900

15197

15442

15740
16072
10410

16709

16987

17274

17604

17748
17953

18101
18331
18639
18969

19214

19523

19890

20168
20461
20641

20885

Gevraagd:
NET MEISJE,
van B—s uur, met middagkost. Aanm. 7—B uur:

Alleenstaand heer te Ren-

DAGMEISJE

Gevraagd: flink
tegen ongeveer
2E MEISJE,
half Mei, die zelfst. kan
Leeftijd pl.m.
en koken,
bij B—4 uur.
werken
dragend.
G. Wolda, Utr.straatweg 16 jr. Katoen
187, Oosterbeek.
T 6880 Ernst Casimirlaan 26.
gevraagd

T6869

kum vraagt:

HUISHOUDSTER,
Gevraagd voor direct: een
intern, zonder loon, maar
DAGMEISJE,
goede behandeling, en als voor heele of halve dahuisgenoot. Hulp aanwegen. Hoog loon. UtrechtT 6873
zig. Briev. ond. No. T 6854 schestraat 27.
Bur. v. d. blad.
15 April
of
Gevraagd
Gevraagd in klein gezin, later: helder, jong
DIENSTMEISJE,
Arnhem-Oost:
NET MEISJE,
v. dag of dag en nacht
omstr. 20 jr., zelfst. kunn. (evtl. ook buitenmeisje).
werken, van 8 u. V.m.— Briev. ond. No. T 6875
3'j u. n.m., v. g. g. v. Bur. -v. d. blad.
Loon ƒ 5 p. wk. Brv. ond.
No. T6855 Bur. v. d. blad.
NET MEISJE
als hulp in de
gevraagd,
Gevraagd
voor direct: huishouding, leeftijd 15
een net
17 jr., voor heele dagen,
DAGMEISJE,
met volle kost. Geen winzelfst. kunn. werken, van kelwerk. A. Speijers. Spij8 tot 5 uur. Aanm. 's av. kerstraat 68.
T 6877
na 8 uur: Lisztstraat 28
(Alteveer).
T 6856
Gevraagd voor 1 April:
een flinke
Gevraagd: flink
DIENSTBODE,
DAGMEISJE,
en nacht, liefst
pl.m. 15 jr., van B—l 2uur. voor dag
bekend met koken. Hoog
Aanm.: Parkstraat 81a.
verval. Brv.
T 6864 loon en veel
ond. No. T 6874 Bur. v. d.
blad.
Gevraagd wegens ziekte
der tegenwoordige: een
Een net
FLINK MEISJE,
DAGMEISJE
voor halve dagen. Van
Bernard
gevraagd.
Hogendorplaan 3 (hoek
T 6878
T 6861 Zweerslaan 5.
Huyghenslaan).
»

—

DAGMEISJE.

Flink

meisje

niet beneden
straat 87.

gevraagd,
16 jr. ParkT 6865

PERSONEEL
AAN-

TE KOOP
AAN-

GEBODEN

GEBODEN

BESCH. DAME
zoekt werkkring,
huish.
of iets derg. Extern. Brv.
ond. No. T6872 Bur. v. d.
blad.

te koop, gelegen op len
stand te Arnhem.
Overname ƒ 3000. Huur ƒ 50

B. z. a.: een
HUISNAAISTER,
stoppen van kousen, verstellen, maken van onen
dergoed,
japonnen
mantels. Adres: N. Parallelweg 56, Arnhem.

TE HUUR
GEVRAAGD
Gevraagd door heer, b. b.
h. h.:
ZIT- EN SLAAPKAMERTJE,
ongemeubileerd. Br. ond.
No. T 6870 Bur. v. d. blad.
NET KOSTHUIS
telefoon gevraagd,
omtrek oude stad. Geen
beroepspension. Brv. met
prijsopg. ond. No. T 6860
Bur. V. d. blad.

met

Banketbakkerij Slot, Rog-

gestraat, vraagt voor di-

rect:

LEERLING-

WINKELJUFFROUW.

T6868

gevraagd:

direct
Voor
bekwaam

HEERENKAPPER
bekwame kapster.
DriekoR. L. Gombert,
L6871
ningendw.str. 1.

Te huur gevraagd voor
direct: 2 ongemeub.
KAMERS

met kookgelegenheid en
bergruimte. Briev. ond.
No. T 6876 Bur. v. d. blad.

en/of

Gevraagd:

derde

een

gevor-

LEERLING.

Banketbakkerij

Alteveer,
Beethovenlaan 65. T 6879

NETTE CAFé-REST.-

KELLNERS
gevraagd voor het seiIste
zoen, 20 tot 30 jr.

zaak.
Sollicitaties
m. 2 laatste getuigschrifond. No.
plus foto
ten
T6852 Bur. v. d. blad.

klas

TE HUUR
AANGEBODEN
Te huur: zeer mooi
BOVENHUIS,
suite, glas in lood, keurig
in orde, voor gezin zonder kleine kinderen. Huur
ƒ 27 p. mnd., water inbegrepen. Gelegen Klarenbeekstr. Te bevr.: op 45.
T6867

SIGARENZAAK

p. mnd. Briev. ond. No.
T6866 Bur. v. d. blad.
Te koop: moderne
KINDERWAGEN,
ƒ 12,50; heerenrijwiel ƒ 5;
demi
lampekap ƒ 0.75;
heeren overjas, z. g. a.
nieuw, gr. maat, ƒ 7.50;
ƒ 2.50;
dames zomerjas
rashondje (Tenerif). GenT 6851
tiaanstraat 5.
—■—

—

~~~~~~^

Te koop:
ZONNESCHERM,
br. 2 M. 20, met kap. Prijs
ƒ 12,50. Apeld.weg 27.

T6858

DIVERSEN
Volgt schriftelijke cursua

COURANTLEZEN,
als U niet kunt meepraten over begrippen als
inflatie, zwevende gulden
e. d. Totale kosten ƒ 10.
Briev. ond. No. T 6863
Bur. v. d. blad.

EN
BEHANGWERK.
Witten
vanaf
plafonds
ƒ 0.75. Verven keukens en
SCHILDER-, WIT-

kamers vanaf ƒ5. Gevels
vanaf ƒ 15. Prima werk.
Briev. ond. No. T 6845
Bur. v. d. blad.

COCKER SPANIEL.

reu, zwart, reg. No. 8737
R. v. 8., ter dekking beschikbaar. Cond. eerste
nestke.uze. Brv. ond. No.
T6857 Bur. v. d. blad.

Adverteeren
doet
verkoop en!

T WEEDE BLAD

HEEMKUNDE-WEEK

De Paaschdagen.

MOOI WEER EN DRUK VREEMDELINGENBEZOEK.

Renkum centrum

•l

1

mooie weer op de beide Paaschdagen
e?n
werkeln'ke verassing. Niemand had
vermoeden, dat het echte lentedagen
worden.
meteorologen zullen wel willen uite n of deze weersgesteldheid lets te maken
met de magnetische stormen. Zoo ja,
P 1 hebben die stormen niet alleen alle moge; Weerkundige
meetinstrumenten in de
!T -emingstations
in de war gestuurd, maar
Un
goede
L
zijde gehad.
F~P deze vroege Paschen heeft de zon een
pesfeer gewekt, al was het nog te vroeg
r r het eerste groen. Het bosch toonde
oten bladknoppen, welke nog geen sche'r*hg van groen door lieten. Maar langs de
ftranden waren er
toch op zonnige plekjes
oe
f" s" uitingen van de herleving in de
[Uur, wilgenkatjes vertoonen reeds lang
K 1 flirweelig grijs en de groene slingers van
(kamperfoelie
er ook.
rj e DeWe Paaschdagen is er veel gewandeld
Parken en daarbuiten. Het verkeer op
groote toegangswegen had vooral op Maangroote afmetingen aangenomen, al was
n °& niet
overweldigend.

voor Heemkundebeoefening

■

-

'

„De Heemschutgedachte vindt weerklank bij het volk”

"

:

)

*

Druk

spoorweg- en

busverkeer.

vreemdelingenbezoek was reeds sedert
Vrijdag merkbaar. Ook Zaterdag
'hen velen per trein of bus naar Arnhem.

I

**

r

Est

Utt Cht van Arnnemmers> die P er trein
ad
. w*s niet minder groot. Zoo
fcef> erVerneten
Zaterdag een buitengewone drukte
et station geheerscht, en in den avond
r en tweeden Paaschdag waren de perrons
L 01 v&n reizigers, die huiswaarts keerden.
[7 J was ook het vervoer van militairen
er groot. Maandagavond waren in de
L,
n
g
r
Utrecht zes extra-treinen, waarvan
militairen, ingelegd.
[j, Voor
n waren er in de ochtenduren wederom
L
ten van groote drukte.
L | busverkeer van de G. T. M. was gedufS feestdagen zeer belangrijk gestegen.
eef het vervoer echter baas: op den
Qen
Paaschdag waren op de verschillende
30 extra-bussen ingelegd.
o de
Gemeentetram had het druk; vooral
|7*
tweeden Paaschdag, toen velen gebruik
n gemaakt van de
(
lijn Oosterbeek-Laag
,an yn 111 om Burgers' Dierenpark, OpenVL m useum, enz. te bereiken.
het Dierenpark kwamen reeds Zondag
f Ve el bezoekers en op Maandag was het
ek ongeveer
tweemaal grooter.
°

IL

VAN „GELDERSCH LANDSCHAP" ONTVANGT DE DEELIN HET MIDDEN
NEMERS AAN DE HEEMKUNDE-WEEK OP DE DUNO.
ACHTER DE TAFEL, DE HEER J. J. TALSMA, BURGEMEESTER v. RENKUM.
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zitten.

e Brug waren op
6 Cnelmsch
Va aschdag
vooral veel bezoekers;

den

twee-

het zone Weer
maakte het mogelijk om op het

te zitten.

k In de stad hadden
de groote café-reshet druk. Maandagmiddag was het
*a van Royal
overvol.
de Theeschenkerij Sonsbeek was het
als midden in den zomer:
plaatsen op het
terras en het grasveld
«h bezet: men
kwam zelfs stoelen en ta-

,

*

tekort!

26 Paschen . hoe vroeg dan ook, zal als
eti*kunstige
uitzondering op den regel, dat

et

Weer te wenschen overlaat, lang in de

bering blijven.

_
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.

n |-j
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en slechte «pijsvertering veroorzaken

I hoofdpijn,

lusteloojheid. gemelijkheid',
r Wtwater, maagpijn enz. Foater'a Maagpillcn
*>jn het probate' laxeermiddel en dragen
1 *°rg voor een volkomen normale ontlasting,
l doordat zij zoo zacht werken. Prijs f 0.65
[_

7 uur: Notaris mr. Feldbrugge
Vendu
huts:
toeslag beneden- en bovenWs
??ehoorns traat 6 en 7 (Inzet ƒ2021.—).
-26 art 7 uur:
Notaris p - H - Roes < ln het
«Üd huis '
t
: toeslag heerenhuis Paul KrügerLj , 5 (inzet ƒ 7375), twee huizen Catteneweg 217 en 219 (inzet f 2588 en
8
massa ƒ 5300), huis Bilderdykstraat
ƒ 22 22) en pakhuis met woningen
Zet
'cc,!e e
Stlaat
66, 6T en 68 (lnzet f 2811)
26 M art
uur:
Notaris J. C. D. Roscam
7
>
bbl S. in
het Venduhuis, toeslag:

f^

hïofi

'

2

u

oeneden- en 2 boyenwoningen, Parkr...
7l —83 en 75—77 (inzet ƒ 9026.—).
<ij
Vinkelnui'S, bovenhuis en smedery, Spyr*fst aat
133 en 135 (Inzet ƒ 3031).
,Uj
b r j ' beneden- en bovenhuis met pakhuis,
2 ningenstraat 12 en 14 (inzet ƒ 5075.— ).
Uen !6 April, 7 uur: Notaris J. C. D.
Wgc
be 81 am A-bbing, in het Venduhuis: inzet en
e blok Klarendalscheweg hoek Cathae
ag aat (Perc. I winkelhuis met bovenwo478/479, perc. II winkelhuis
I en
woning Klarend.weg 480/480 a, perc.
b
neden en boyenwoning Catharynestr.

A°

!n

tf

jJ

ren

[W
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Prll en 16 A ril 7 uur: Notaris Nolet,
P
Ve nduhuis: inzet en toeslag winkelhuis
Ve nvvoning Oeverstraat 39 en 40.
2
e ld u ril ' 7 uur: N °taris J. C. Coster, in het
ni, is:
toeslag heerenhuis, Velperweg
ps-j
'inzet ƒ 5425).
Velp.

.

,

°

t

aart . 2 uur: Notaris F. H. Kooyman,

l

ii,'>D ' : Vereeniging":

Aanwezig waren o.a. de burgemeester van
Renkum, de heer J. J. Talsma, de heer H. P.
J. Bloemers, burgemeester van Arnhem, voorzitter van den A.N.W.8., jhr. J. Beelaerts
van Blokland, voorzitter van de Vereeniging
voor Volkskunde Het Nederl. Openluchtmuseum, de burgemeester van Huissen, mr.
C. H. Dony, de Zeereerw. Heer Bemelmans,
directeur van de R.K. H.B S. St. Ursula te
Roermond, de burgemeester van Duiven, de
heer Sloet van Beverlo, de voorzitter van de
Ned. Reisvereeniging, de heer Van Egmond,
dr. J. H. O. Reys uit Den Haag, lid van de
commissie van bijstand van het Ned. Centr.
Bureau voor Volksdansen, ir. K. Boeke uit
Bilthoven, dr. Elise van der Ven-ten Bensel,
voorzitster van laatstgenoemde commissie,
drs. P. J. Meertens, secretaris van de volkskundige commissie van de Kon. Ned. Ac. van
Wetenschappen, dr. J. A. Bieiens de Haan, uit
Amsterdam, voorzitter van den bond Heemschut en de secretaris van dien bond, de heer
A .A. Kok uit Amsterdam, de heer A. Cleynders, secretaris van „De weg in het landschap", tevens vertegenwoordigende de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten,
de heer S. H. Frederiks, directeur van de landelijke eigendommen der gemeente Arnhem,
de heer H. M. Keppel Hesselink, directeur
van V.V.V. te Arnhem, de voorzitter van de
Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te
Oosterbeek, de heer Joh. Wesselink, en de
heer Memelink, rentmeester' van het Nationale
Park De Hooge Veluwe.

VAN DER VEN.

!jj

il

WIE O.A. AANWEZIG WAREN

<

Arnhem.

>

terras is gelegen.

WELKOMSTWOORD VAN DEN HEER

VEILINGSAGENDA.

>

week deelnemen, vereenigde zich toen
in het restaurant, dat aan het bekende

>

(Ingezonden rnededeeling.J

,!o

Zaterdagmiddag, is op de Westerbouwing te Oosterbeek de Nederlandsche
Heemkunde-week met volksdans, zang en
blokfluitspel, officieel geopend. Een groot
gezelschap, ongeveer honderd dames en
heeren tellend, die aan deze Heemkunde-

toeslag landhuis Piet

De heer D. J. van der Ven, die de Heemkunde-week organiseerde, heette allen welkom. Hg herinnerde aan de Heemkunde-dagen
in Nunheim (L.) en aan de Heemkunde-week
ln Tilburg. Thans kon van een Heemkundeweek in nationalen zin worden gesproken, nu
de beoefenaren van heemkunde uit zoovele
deelen van het land van hun belangstelling
komen getuigen. Mr. P. G. van Tienhoven,
voorzitter van Natuurmonumenten, heeft in
een schryven van zyn sympathie getuigd voor
deze week in de gemeente waarin de veilig
gestelde Wolfhezer bosschen zijn gelegen.
Juist in oorlogstyd moet men zich bezinnen
op ons veelzydig natuurbezit. De komende
dagen zullen brengen een kameraadschappelijke werkgemeenschap voor het verkennen
van vele terreinen. Allen die byeen kwamen
om de nieuwe vaderlandsche wetenschap van
de Heemkunde te beoefenen,
moeten
als
Nederlanders samengaan in de sfeer, welke
10 jaar lang reeds het werken in de Meihof
te Oosterbeek als centrum kenmerkte.
OPENINGSREDE BURGEMEESTER
TALSMA.

Renkum,

de heer
J. J. Talsma, sprak daarop de openingsrede
uit. Hy wees op den arbeid door den heer en
mevrouw Van der Ven in den Meihof verricht
op het gebied van folklore en volksdansen, op
de geschriften van den heer v. d. Ven over
volksaard en volksgebruiken.
Heemkunde is een begrip, dat hoe jong ook,
als vak heel wat pretenties heeft. In de gemeente Renkum heeft het eigen karakter
onder invloeden van buiten geleden en het
gave dorpskarakter van Oosterbeek b.v : kon
niet behouden biyven. Thans is het een moeiïyke taak om er van te maken wat mogelyk
is. Er zyn mooie plekken en typische dorpsgedeelten gebleven. Op het gebied van kleederdrachten is Oosterbeek geen Volendam of
Marken, zelfs geen Staphorst. Er ontbreekt een
basis, zooals in vele andere Geldersche plaatsen en beneden den Moerdijk, maar toch is
Renkum een centrum op het gebied van heemDe

burgemeester

van

aa n 17 (inzet ƒ4001.— ).
r
,
Ir P il, 2 uur: Notaris Putman Cramer
ev at ere eniging: inzet en toeslag gebouw, kunde.
''rii> Gade vler woningen, waarvan één met
Talryk zijn de stomme getuigen van vroeenz Schoolstraat 23, 25, 27 en 29 te
*lp
gere tyden; graf heuvels houden veel mis2

"

[V.
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CONTACT-CONGRES.
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rt a S en Zondag a.s. zal, zooals gemeld
' =r te stede een tweedaagsch Contact'

i.,

Plaats

vinden in de Jeugdherberg op
Er zullen voordrachten gehouden
tloor de heeren P. J. G. Huincks, hoofdan het congres, J. Bartens uit den Haag,
at

azzi uit den Haag, R. Tweehuysen
j»
Lft tfecht, R, M. de Vries uit den Haag

Jr.

en
I6 J- Thea Scherf uit Amsterdam.
De
worden afgewisseld door muzieklach
ten en declamatie.
Tv
4 ey«
n
i-iy ns is er voldoende tijd voor tochten in
1,1 en
omgeving.
!

schien verborgen; uit den Romeinschen tyd
zyn in den Ryn vondsten gedaan, die ln het
museum te Lelden plaats kregen; er is de
Hunenschans by de Duno, het middeleeuwsche
kasteel Doorwerth met het Legermuseum en
het Geldersch historisch museum, een onvergetelijk monument voor wijlen F. A. Hoefer.
Bij Rosande, waar vroeger een burcht stond,
werden door prof. Van Giffen by wy'ze van
proef ontgravingen verricht, waarvan spr.
hoopt, dat zy zullen worden voltooid.
Wij hebben het in den Spaanschen tijd
ondergegane dorp Wolfheze, dat later herrees
en in het wapen van Renkum is een herinnering aan Wittekind; de sage van St. Bernulphus is uitgewerkt in een openluchtspel, uit-

gevoerd op den Hemelschen berg, en nog altyd
bestaat er zooiets als een schim van de juffrouw van Quadenoord! Er is het kerkje te
Heelsum (bezit van de vereeniging Hendrik
de Keizer), er zyn bedevaarten naar O.L.
Vrouwe van Renkum, er zijn cultureele tradities. Robidé van der Aa woonde op den
Hemelschen berg, mr. Jacob van Lennep, pionier van onze heemkunde, vertoefde veel in
Oosterbeek; daar is ook zijn graf. Schilders
als Theophile de Bock, Bildeis en vele anderen woonden hier. Boven alles staat de ryke
natuur van dit gezegende stuk Nederland,
waarin de Ver. t. behoud van Natuurmonumenten de Wolfhezer bosschen kocht. Spr.
verklaarde ten slotte de Heemkunde-week te

zyn geopend.

OP WEG NAAR DE DUNO.
Nadat de heer D. J. van der Ven woorden
van dank tot den burgemeester had gericht,
maakte men zich op zyn voorstel gereed voor
de wandeling, welke volgen zou. Door de Valkeniersbosschen begaf men zich naar het landgoed De Duno. Het weer was opgeklaard,
zoodat men onderweg kon genieten van de
vergezichten over den Ryn.

Natuurmonumenten,
Geldersch
gemeente.
Landschap.
Tijdens dr. wandeling werder. merkwaardige
Giro Arnhem Mr. H. C. Vos 68300.
bezocht, zoodat de cursisten niet alplaatsen
staat
Stadsnieuws
hier,
't Geen telkens
naast
leen de schoonheid van de omgeving, doch ook
Is bij Uw aandacht zeer gebaat!
ontwikkeling konden volgen.
(Ingezonden mededeeling.) ac
Bij pension Dennenoord werd het fraaie uit-

Voedselcomité Arnhem
—

zicht bewonderd.

scherpe grenslh'n vast te stellen. Daarbij werd
evenwel vergeten een kleine heg, die, eens
kloosterbezit, toen geen eigenaar had. Dit was
de „eyerhegge" op dit landgoed, die ten slotte
is verkocht. De grenslijn is thans nog door
een rij oude boomen, welke men nog lang
hoopt te bewaren, na te gaan
Spr. wenschte daarna allen een goeden tijd
in deze streken toe en uitte de hoop, dat de
eerste Heemkunde-week goede vruchten voor
de verspreiding van de Heemschut-gedachte
zou afwerpen (luid applaus).
De heer v. d. Ven dankte den commissaris
der Koningin voor zyn rede en gaf de verzekering, dat reeds vele uitingen blijk gaven
van den buitengewonen indruk welke de
schoonheid van het landschap op de talrijke
deelnemers had gemaakt.
Na de thee volgde een wandeling over de
Duno naar Het Jagershuis aan den Italiaanschen weg, eigendom van den heer Th. H.
Driessen. Men keerde toen over den Italiaanschen weg naar Oosterbeek terug.

DE STATIES VAN TOOROP.
Via Zweiersdal en Bato's wjjk kwam men
in de R.K, kerk, waar pastoor Bruggeman een
zeer gevoelige voordracht hield over de Staties
van Toorop in
kerk. Gregoriaansche zang
door het koor en een oud Paaschlied door het
Knapenkoor, door den pastoor, een groot muziek-minnaar, zelf geleid, verhoogden de stem-

ming. Een mooi besluit van een mooie ochtendwandsling.

C

EST

IN „DE MEIHOF”.

Des middags werden de cursussen voor
volksdansen door mevrouw dr. E. v. d. Ven—
Ten Benzel met een voordracht geopend, terwijl de heer v. d. Ven een causerie hield over
„Heemkunde en vaderlandswaardeering".
Interessant was ook de lezing van arch. Jan
Jans
uit Almelo, de grootkenner van het
boerenhuis in Oost-Nederland. Lichtbeelden
verduidelijkten de oer-oude vormen van schoone, primitieve
architectuur,
waarvan het
ONTVANGST IN HET GEMEENTEMUSEUM.
behoud en het eerherstel te prijzen is.
Des avonds was er een gezellige reunie in
bijeen
kwam
het
het
restaurant van het natuurbad „De BranZaterdagavond
gezelschap
te Doorwerth, opgeluisterd door de
in de koepelzaal van het Gemeentemuseum, ding"
waar de directeur, de heer A. A. G. van Erven voordansers van den Meihof.
Dorens, allen welkom heette namens het
gemeentebestuur en de museumcommissie.
De heer Van Erven Dorens gaf daarna ter
inleiding van een rondgang door de museumzalen een schets van de ontwikkeling van de
musea voor beeldende kunst. Toen in 1873
Victor de Stuers voorbereidingen trof om te
komen tot de stichting van een nieuw rijks{Ingezonden medKrireling.)
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AMSTERDAM (w.j
HAARLEMMERWEG
TELEFOON 86211 (4 IIJ N EN)
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(Ingezonden mededeeling.)

Vulpen defect?
ALGEMEENE MILITAIRE PENSIOENBOND.

Lor je maakt alles

museum, gold als algemeene zienswijze,
musea moesten zijn de laboratoria en de arsenalen van het onderwas. Het museum was
leermiddel en in dien geest werden musea
gebouwd en gehouden tot ongeveer 20 jaar
geleden. Toen heeft men de overvulde musea
ook voor de niet-studeerenden aanlokkelijk
gemaakt als oorden voor verkv/ikking van
den geest. Na 1914 heeft men scheiding gebracht tusschen werken van kunst en voorwerpen meer van kunsthistorische waarde.
Het Arnhemsehe museum ontstond uit de
Oudheidskamer, die eerst in het stadhuis, later
boven de Waag was gevestigd. De feitelijke
stichter van het museum is Alexander VerHuell, die aan de gemeente Arnhem zijn
kunstverzamelingen legateerde, onder voorwaarde, dat ze in een te stichten museumgebouw zouden worden samengebracht. Dit
museum kwam in 1920 door een verbouwing
van de Buitensocieteit tot stand. Belangrijke
verzamelingen zooals het oud-Chineesch en
oud-Delftsch, gelegateerd door W. baron van
Verschuer, op een na de kostbaarste verzameling in Nederland, zvjn thans in kisten
gepakt en elders veilig geborgen.
dat

DE „STEADY YOUR HELM CLUB”
FEESTTE IN „TIVOLI”.

„Een „ideale” vrouw”
op de
planke.

STADSNIEUWS DE EERSTE NEDERLANDSCHE

1

'ARNHEMSCHE COURANT VAN DINSDAG 26 MAART 1940

„Alles voor en door de jeugd" luidt de leuze
van de vorig jaar opgerichte Arnhemsehe
Steady your Helm Club.
Of deze leuze wel geheel juist is, zullen we
hier liever buiten beschouwing laten; we hebben er alleen rekening mede te houden, dat
op den feestavond op Paasch-Zaterdag in ~Tivoli", door de jonge club gegeven, alles vcor
en door de jeugd geschiedde.
Dat er veef jeugd, lang gerokt en schoon
gekapt, zwart gepakt en goed gestemd, aanwezig was, spreekt vanzelf.
de heer C. HesJong is de vice-voorzitter
sing, die den avond met een kort woord opende.
Jong zn'n de spelers van hst onlangs gevormde ensemble „'t Nieuw Arnhemsen Tooneelgezelschap", welk
gezelschap „Een „ideale"
De heer Van Erven Dorens leidde daarna vrouw" van Liebmann op de planken bracht.
de bezoekers door de museumzalen. De heer Het stuk werd aangediend als een blijspel. GeMoosdorff, organist van de Luthersche kerk, lgk zoovele blijspelen la ook deze comedie gebespeelde tijdens het bezoek het museumorgel. baseerd
op hartstochten, die, Indien zij de
overhand kragen, den mensen verwoesten,
verbrijzelen. Jaloezie, vaak even blind als de
liefde, bedreigt een huwelijk met ondergang.
Aanvrage tot echtscheiding en dergelijke gebeurtenissen. Kinderen? Neen, gelukkig niet!
Nogal ernstig dus, dit spel, waarvan wij de
kwalificatie blij ten «enenmale niet kunnen
aanvaarden. Want noch een vrij bib' einde, noch
I.ÉV. MU.VOOBZORG «n MU. ARNHEM cnOMSTOeKEN
enkele gekke vergissingen en geestige situa(Ingezonden mededeeling.) ties stempelen dit stuk tot een onvervalschte

By de Huneschans werd korten tijd
halt gehouden. Daar heeft de heer Joh.
Wesselink, voorzitter van de Ver. voor
Vreemdelingenverkeer te Oosterbeek, het
gezelschap over de beteekenis van deze
plek ingelicht: eens een vooruitgeschoven
post van de Romeinen. Onderzoekingen
naar hetgeen de bodem verborgen houdt
zyn gestaakt om het fraaie hout te kunnen sparen, maar de Ryn heeft herinneringen aan den Romeinschen tijd teruggegeven. In 1892 werd aan den linker
Rynoever tegenover de Huneschans een
HET PASSIESPEL TE GROESSEN.
belangrijke vondst gedaan: gouden Romeinsche paardenschilden met inscripties,
De opening Zaterdag was welgeslaagd, dank
gouden munten en een Romeinsch zwaard
zg het weer en de zeer groote belangstelling.
zyn toen uit de rivier opgehaald en later
Op beide Paaschdagen heeft de zon de excurin het museum te Leiden geplaatst.
sies begunstigd. Zondag was er de groote
tocht door de Lijmers en Achterhoek.
De Duno was daarna spoedig bereikt; in het
Te Groessen werd des middags het eenvouschitterend gelegen hotel volgde een ont- dige,
doch in zyn eenvoud zoo schoone Passievangst door den commissaris der Koningin, spel van dr. J. Wolters bijgewoond op het
mr. S. baron van Heemstra, voorzitter van de
oude kerkhof by de gryze kerk van St. AnStichting Het Geldersch Landschap. Mede
dries. Kleurige
en sterrfmingsvolle beelden
was hier aanwezig de heer H. A. G. M. Creboeiden het oog. Vooral de zang was schoon
mers, secretaris van de Stichting.
en nobel.
Eenvoudig, en in dien eenvoud zoo devoot,
EEN STAP VOORWAARTS
wordt onder den gryzen toren de antiphoon:
De heer Van Heemstra sprak er in zyn Christus factus est pro nobis obediens, door
begroetingsrede zijn vreugde over uit, dat het scholen en mannenkoor gezongen en alsof het
gezelschap op De Duno, het landgoed van Het een landeiyke maaltyd geldt, wordt er de tafel
Geldersch Landschap, samenkwam. Ook deze aangericht voor Jezus en zyn apostelen. De
stichting beweegt zich op het terrein van tafel wordt gedekt, de schenkkannen, de
Heemschut en daarom te meer wordt de waschschaien, de beker, zy worden opgebracht
Heemkunde-week hier gewaardeerd, die gele- door de apostelen.
De klokken begeleidden het prachtige einde:
genheid zal brengen om gedachten uit te wisDe herrijzenis, waarbij door het koor een oudselen en opgedane ervaringen te toetsen.
Twentsch Paaschlied gezongen werd: De zonMet deze Heemkunde-week doen wij een ne is goed en schoon, alleluja.
De geheele bevolking leefds met dit spel
stap voorwaarts. De Heemschut-gedachte
mee, dat door zijn zuiveren eenvoud niet naheeft by het Ned. volk weerklank gevonden.
liet de toeschouwers te ontroeren. Het gezelDat is niet altijd zoo geweest. In de 18e en schap was
later getuige van het esrste Paasch19e eeuw heerschte op dit gebied onverschil- ei voor de nieuwe communieanten in de grooligheid en het is verbiydend, dat daarin om- te zaal van café „Holland", waar thee werd
bracht
mekeer is gekomen. Van vijandigheid tegen- aangeboden en de heer v. d. Ven hulde
aan dr. J. Wolters.
over de Heemschut-gedachte getuigde in de
18e eeuw het sloopen van het Valkhof te
IN DE „RADSTAGE”.
Nymegen, door Karel den Groote gebouwd.
In de oud-vaderlandsche herberg, d 3 „RadIn werkeiykheid is er geen steen op den
in den Achterhoek, werden de deelnestake",
andere gebleven. Men meende toen, dat alles
mers verrast door de Achterhoeksche boerenwat herinnerde aan de „duistere middeldanser3. die by harmonica-muziek de Paascheeuwen" moest verdwenen. Ook de bolwerken vreugde symboliseerden. Een echt Geldsrsche
van Nijmegen, welke voor prachtige boulekoffietafel paste daarby.
vards plaats maakten. Op de stadswallen
PAASCHVUUK TE HUISSEN.
waren neg molens biyven staan. In de tachHet hoogtepunt van dezen schoonen eersten
tiger jaren noemde een schrijver in een dagblad deze spookverschyntngen, welke dienden Paaschdag werd gevonden in het oude stadje
Huissen, waar het Paaschvuur hoog oplaaide,
te worden opgeruimd.
waar Judas verbrand werd en waar de aloude
Verbiydend is, dat thans de Heemschut- gilden, Sint Gangulphus en Sint Laurentius,
zwierig de kleurige vendels lieten uitwaaien
gedachte door daden tot uiting komt.
Al onze vereenlgingen zijn op dit gebied in den gloed van het vreugdevuur.
Pastoor Van wyk en burgemeester mr. C.
werkzaam: Heemschut, Hendrick de Keizer,
Natuurmonumenten, de Hollandsche Molen, H. J. Dony wisten dcor het gesproken woord
de Provinciale Landschappen, het Nederl. een boeiend slot aan dezen dag te geven, die
zeer laat, doch feesteiyk voor de HeamkundeOpenluchtmuseum.
beoefenaars eindigde.
DE DUNO.
WANDELING DOOR OOSTERBEEK.
Daarna vertelde spr. byzonderheden omDe tweede Paaschdag werd door nog meer
trent het landgoed De Duno, dat in 1932 door
zon
begunstigd.
Onno
van
Vloten
aan
Het
den eigenaar
GelOngeveer 80 cursisten namen deel aan de
dersch Landschap werd gelegateerd. Tijdens
de wandeling zal men aandacht hebben ge- wandeling onder leiding van den heer J. Wesschonken aan het vele hakhout dat hier selink, voorzitter der V. V. V., die eerst in
groeit. Men duidt dat aan met den naam hotel Vreewijk een uiteenzetting gaf van het
heggen. De bezittingen langs den rechter ontstaan en den groei van Oosterbeek. waarRijnoever hadden eertyds twee eigenaren: bij hij deed uitkomen, hoe eerst het landschap
eenerzyds de heeren van Doorwerth, ander- in de omgeving eigendom was van adel en
zijds de hertogen van Gelre. Veelvuldig waren kerk, Doorwerth Rosande, Mariëndaal, later
de ruzies, welke over de dooreenstaar.de heg- van particulieren, v. Eek, Robidée v. D.Aa,
Scheffer, Macaré, enz. en hoe deze bezittingen
gen als grensscheidingen ontstonden. Onderling is men ten slotte overeengekomen een thans eigendom zijn van de gemeenschap: de

mad-story.
Moge de keuze van het stuk dan minder ge-,
lukkig zhn, het spel van het N. A. T. houdt
een schoone belofte in voor de toekomst. In
één adem mogen genoemd worden Gé van
Eek, Renée Daems, Ad de Haas (tevens regisseur), Franje van Slooten, Jack Janssen
en Emmy Verpoort, zy vertolkten de hoofdrolhet echtpaar, waarvan de vrouw aan
len:
chronische jaloezie lijdt, de advocaat, de zenuwarts, de oude heer en de eeuwige dienstbode van degelijk ouderwetsch Hollandsch fabrikaat.
Den „ïuj" van het echtpaar, den advocaat
en den ouden heer geven we de beste kansen
als tooneelspelers in den dop.
De bezetting der bijrollen door Wil en Maarten Cieremans, Ellen de Groot, Miny de Goede
voor debuteeerende dien Lau Engels was
lettanten
goed.
Een ieder moge worden nagegeven, dat hy of
zy naar kracht gespeeld heeft. Het „je thuis
voelen op de planken" is een eerste vereischte,
ook voor dilettanten. Dit dienen de jonge N.
A. T.-spelers voor oogen te houden.
Rond het elfder uur werden de eerste schreden op de parketvloeren gezet, op de muziek
Teddy Cotton and hls Cotton pickers.
van
Teddy Cotton, negertrompettist, crooner en
daneer, viel zeer in den smaak van het pu—

—

Daartoe, door het bestuur van de afd. Arnhem van den Algemeene Militairen Pensioenbond uitgenoodigd, werd onder leiding van den
algemeenen voorzitter, den heer D. F. Brandwyk uit Zeist een vergadering in het gebouw
der Volksuniversiteit gehouden, die dienen zou,
actie te voeren voor de oud-gepensionneerden
van Land-, Zeemacht en Koloniën, die tengevolge van de buitengewone omstandigheden en
de stygende prijzen der levensmiddelen er met
hun laag pensioen niet meer kunnen komen.
Het Hoofdbestuur verzuimt niets om by
regeering en vooral bij de Kamerleden aan te
dringen op verbetering van dien toestand.
Daartoe is noodig een vast aaneengesloten
organisatie, die doelbewust aandringt op lotsverbetering van den oud-militair. Het is dan
ook van het allergrootste belang, dat de afd.
Arnhem zich geen moeite ontziet met alle
krachten de afdeeling te versterken.
De heer Brandwyk sprak voorts over de uitbreiding van het bestuur . Hy herdacht den
heer Breuker, die onlangs overleden Is.
Spreker stelde de vergadering voor in
plaats van den heer Breuker, het tydeiyk bestuurslid den voormalig secretaris van de afd.
Beverwyk, den heer J. H. Evers te benoemen
tot voorzitter, hetgeen by acclamatie geschiedde.
Na de pauze werden de huishoudeiyke zaken afgehandeld.
De algemeene vergadering zal op nader te
bepalen datum in Den Haag worden gehouden.
Na rondvraag werd de vergadering onder
voor de goede opkomst door
dankzegging
den voorzitter gesloten.

SLUITINGSBAL VAN

HET

DANSINSTITUUT CARL. F. BAULING.
Het sluitingsbal van het Dansinstituut Carl.
F. Bauling, Driekoningenstraat 1, zal plaats
vinden op Zaterdag 30 Maart in de Concertzaal van Musis Sacrum.
Evenals vorige jaren is dit bal uitsluitend
voor leerlingen en enkele introducé's.
Door mevr. Jeanne Bauling en de assistent
van het instituut, den heer De Jaeger, zullen
de moderne dansen gedemonstreerd worden.
Door enkele dames en heeren zal een Wiener wals in costuum uitgevoerd worden.
De dansmuziek staat onder leiding van den
heer B. Hesse.
.

bliek. Het bal stond onder leiding van Jacques
Vogelzang.

Een knackworstjesprijs voor den geksten
dans werd gewonnen door eenige gemaskerden, waarna de pret een hoogtepunt bereikte,
toen een achttal jongelui, zich uitgevende als
„de Friesland club", woefte Russische Wolgadansen uitvoerde.
Het feest werd besloten met den tocht huiswaarts door den zomersenen lentenacht.
(Vervolg Stadsnieuws op pag. S tweede blad.)

AGENDA
Woensdag:

Dancing Tivoli: Zondag- en Maandagmiddag en

Schouwburg. 8 uur: Het Nederlandsch Tooneel
met „Een Finsch meisje".

De

-avond

3.30—5.30 en B—ll uur dansen.

Vereeniging Velp:
7—12 uur: dansen.

Zondag- en Maandag

Musis Sacrum. 8.15 uur: Volksconcert der „De Vereeniging", Nijmegen. Zaterdag- en ZonA.O.V. (Soliste To Stotyn—Heuwekemeyer,
dagavond dansen.
harp).

Musea, Bezienswaardigheden, etc:

Bioscopen:

Korenbeurs t/m. 13 April
Rembrandt-Theater: Deanne Durbin in „Eerste Artibus Sacrum.
10—12.30
en
2—4,
2—l uur: TentoonZondags
Liefde". Op het tooneel: Piet Kohier, Cor
van
werken van B. Ferwerda.
stelling
eiken
(Toegang
en
van
Kees
Dam.
Smit
leeftyd.)
Eeuwfeest-tentoonstelling
Gemeentemuseum:
„Artl et Amicitiae". Dageiyks geopend 10—4
in
„Het
Hardy
Laurel
en
Luxor-Theater:
uur. Zondags I—4 uur.
Vreemdelingenlegioen". (Toegang eiken leefEvertslaan 15. t/m. 14 April dagehjks 3 —6
Iz.
tijd.)
en B—lo8 —10 uur: tentoonstelling van werken
„M'n prinses
door J. C. Tiele.
Cinema-Palace: Joe Brown in
wordt geschaakt". (Toegang eiken leeftijd.)
Openluchtmuseum: Dagelijks geopend I—s uur.
Tito Schipa in „Vivere" en
Corso-Cinema:
Burgers Dierenpark. Dagelijks geopend.
„Cassidy's meesterwerk". (Toegang boven 14
Bronbeek Museum.
Geopend van 's morgens
jaar.)
10 uur tot 's middags 3 uur.
Arnhemsen Theater: „Wolven van het Westen" Museum der Nederlandsche Heidemaatschapprj.
en „De noodlottige schaduw". (Toegang boDagelijks te bezichtigen van 9—12 en 2—5 uur.
ven

14 jaar.)

Dagelijksche Concerten,

Zaterdags na 12 uur en Zondags gesloten.

etc.:

Openbare Leeszaal

en

Bibliotheek.

Dagelijks

geopend.

Café-Restaurant „Central-National", Vyzelstr. Bibliotheek Theosofische Vereen.
Geopend
Zaterdag- en Zondagavond Orkest Joh. MoleDinsdagavond 7.00—7.30 uur en Zaterdag
wijk.
2.30—i uur.
Orkest
ensemble Sabelspoort: Oudheden en schilderijen.
Café-Restaurant „Royal"
Rentmeester.

André.
Dagelijks ibeh
middagconcert „Molconi"-kwart et.

Lunchroom

Café-Restaurant Victoria. Middag

Zondags)
en

avond-

concert orkest Florry Kinsbergen.
Hecks Lunchroom. Orkest Jack Louis.
Theeschenkerij Sonsbeek. Paschen

opening.

Groote Toren. Bezichtiging dagelijks. Sleutel
Turfstraat 22.
Museum voot den Veluwezoom, Velp. Dagelijks
geopend van 10—12 uur.
Kunsthalen fa. Katz..
van 17e eeuwsche
opend 10—5 uur.

Tentoonstelling
Dieren.
mefcsters. Dagelijks ge-

HET NIEUWE FRANSCHE KABINET.

SLAPENDE OCEAANREUZEN.

Hoe druk het was te Scheveningen
lijdens den start der ruim 6500
deelnemers aan de jaarlijksche
nationale marschen rond den Haag,
di>, begunstid door fraai voorjaarsfeer,
op
Tweeden Paaschdag
plaats vonden

De trots der geallieerde koopvaardijvloot ligt thans gemeerd
aan de dokken in de Hudson Rivier, New Vork City. Van
boven naar beneden: de „Mauretania
de „Normandie",
de ..Queen Mary" en de .Queen Elizabeth"
,

Generaal H.G. Winkelman, de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, toonde zijn
belangstelling voor de motorkampioenschappen
op „DuinreU".
Rechts naast den generaal
kapitein K J. J. Lotsy en kapitein Paters

Paardensport op
Mereveld bij

Utrecht. De

—

houden

Op „Duinrell” bij Wassenaar werden Maandag
de terreinkampioenschappen van de K.N.M.V.
in Zuid Holland en tevens de districts militaire

Twee militaire
kampioenschappen verreden.
solorijders in actie
—

FEUILLETON

„Bloed van Boeddha”
DOOR HAROLD WARD.

13
„De zaak is nog onduidelyker dan in net
begin, kapitein", zei hij, zooals wij al hadden
vastgesteld, was de arme kerel al eenige uren
dood, voor de stiop om zyn hals werd gelegd,
maar dat is niet alles, we hebben ook nog
ietj anders ontdekt. Het wondje van de injectiespuit heeft niets met de doodsoorzaak te
maken. We hebben geen spoor van vergit ln
zyn

lichaam kunnen

ontdekken

Waarschijn-

vier-

voeters in actie
bij de draverijen,
die Maandag ge-

De leden van het nieuwe Fransche ministerie met den premier Paul Reynaud, die hen aan president Lebrun voorstelde.
Links naast den minister-president (vooraan in het midden) Daladier, minisier van Landsverdediging in het nieuwe
kabinet

Vork bedankte den dokter voor zijn medemerj zy terug mei het bericht, dat ei nergens
deelingen en belde daarna at Diep nadenkend iets te vinden was.
bleef hij een oogenblik staan Hy moest beVork begon het probleem nu van den
kennen, dat de zaak ei niet eenvoudiger op anderen kant aan te pakken. Welke reden kon
werd.
I
Lewis gehad hebben om weg te gaan, vroeg
Toch Kon hij niet aannemen dat er een hij zich zelf at. Het was denkbaar, dat hij de
man, gekleed in pyama, uit een huis onder moordenaar van den man onder den boum
politiebewaking en vol menschen, kon ver- was en dat hij, uit angsl vooi ontdekking, ei
dwijnen, zonder dat .emand er iets van zou vandoor gegaan was Maai ais dat zoo was,
bemerken.
vaarom was hij dan in pyama gevlucht? Dat
Hy slenterde terug naar de veranda en zou Immers de kans op ontdekking grooter
vroeg denton hem de plaatsen te wijzen, maken. Neen, waarschijnlyk waf dat niet
waar de politie dien nacht de wacht gehouHoe meer Vork ei over dacht, des te sterker
den hao.
werd zijn overtuiging, dat' Lr wit nog ergens
*|
Pas na vieren waren de gasten, waaronder ln het huis moest zijn.
Hal Lewis zich bevond, naar hun kamers
Caro, Spencer? Vreemd, dat hij niet eerder
gegaan Hel begon dus ai eenigszins licht te aan haai gedacht had Lydia Vaughan had
worden Als de wachtposten dus niet in slaap 'Immers gezegd, dat zij vermoedde, dat Lewis
gevallen waren, was het niet mogelyk, lat er met Spencer samenwerkte? Vork zond Tim
iemand het huis verlaten zou hebben, /.onder weg om haar te zoeken en haai te vragen
aoor hen gezien te zijn Hij ondervroeg de even bij hem te koman Weldra verscheen zij
wachters scherp Zij waren zor opgesteld geln het kantoortje, dat d. kapiteii voor zyn
weest, dat elke vorige post den volgenden ondervragingen geannexeerd had
zien kon, Wanneer er dus een in slaap gevalToen zij binnen kwam, stond Vork op en
le,
zou zyn, zou zyn dichtst bgzijnde kameKeek haar scherp aan. Vreemd, dat hij niet
raad dit onmiddellijk gezien moeten hebben. eerder gemerkt had. hoe knap ze was Ze had
Daarna ging Vork
naar de garage. De prachtig haai en een onberispelyk» huid, ze
rtragen van den vermiste stonf er nog Hy was groot en slank, in alle opzichten benaonderzocht ook
nauwkeurig, maar er derde ze Vork's ideaal van de vrouw. „U
was niets, te /inden, dat ook maai eenlg licht wenschte me te spreken?" vroeg ze, in den

lyk is hn' verslaafd geweest aan het een of
andere verdoovende middel, want we hebben
meerdere van dergeiyke puncties gevonden.
Ik denk, dat nij kort te voren een injectie
genomen heeft, misschien wel om meer moed
te krijgen Het belangrykste, dat wy ontdekt
hebben, is, dat de doodsoorzaak toe te schrijven is aan een geweldigen k.ap met een
zwaai voorwerp op zijn achterhoofd. Het ding
waarmee geslagen werd, Is waarschynlijk
uekleed geweest, waardoor de huid niet ir de zaak bracht.
Vork nam meteen de gelegenheid waar om
beschadigd werd."
„Ben je er zeker van, dat die klap den dood de andere wagens .e onderzoeken, maar ook
dit maakte hem niets wijzer. Toer schoot het
tengevolge gehad heeft?" vroeg Vork.
„Absoluut zeker! Maar voor alle securl- hen te binnen, dat de vermootde man ook met
een auto naar Oakwood Manoi gekomen
teit zend ik de ingewanden naai he\ laboratojommunicatie- middelen
rium in New-Orleans, daai zyi ze beter ingemoest zijn, andere
richt op onderzoek naai vergii dan wy. Met waren er niet en dadeiyk zette hy de politie
een dag of twee kunnen we hun rapport aan het werk om in de buurt naar een verlaten auto te zoeken. Na eenlgen tyd kwahebben.'

stoel vallend, dien' hij haai

Ze had een

had aangewezen.

donkere altstern. Ze glimlachte toen Vork haar een sigare' aanbood,
hun vingers ontmoetten elkaar even, Vork's
hart klopte heviger, maar hy verzette ztch
„egen de vreemde aandoening, die zich van
hem dreigde meester te makon Hij stopte zijn
onafscheideiyke pyp en blies een groote rookwolk uit, waarachter hy zyn ontroering probeerde te verbergen.
lage,

werden

Een vijftal jeugdige deelneemsters aan het groot mandolineconcours, dat in Zaandam werd gehouden, betokkelt vol
toewijding de instrumenten

Bossche Politie Sportvereeniging

wandeltocht,

organiseerde op Tweeden Paaschdag een
waarvoor veel belangstelling bestond. Op marsch in de omgeving
van 's Hertogenbosch

„Kende U Lewis goed?" vroeg hy plotsegeeft herhaaldelijk aanleiding tot eigenaardige
ling.
en mo<»ilijk'i situaties, die in werkelijkheid niet
Ze keek hem een oogenbiik aan, voor ze bestran,
maai waarvan het niet bestaan moeiuitwoordde.
lijk te bewijzen valt".
.Nauwelyks", antwoordde ze rustig Een
Vork stak zijn hand uit. „Vergeef me, miss
m.ment keek ze hem aan ondc> haai lange Spencei, het
heeft niet in mijn bedoeling gewimpers loen vroeg ze: „Waarom vraagt U legen
iets te insinueeren, of u onaangenar.ni
dat?"
te zijn. Ik had geen recht u die vraag te
„Men heeft mij verteld, dat U beiden zeer
stellen".
goede vrienden was."
Ze nam de hand, drukte die en opnieuw kon
yZe schudde haar huofd. „U
denkt toch niet, de kapitein niet ontkomen aan de golf van
dat ik iets met zijn verdwijning te maken
emotie, die de aanraking van deze vrouw bij
heb?" vroeg ze toen spottend.
hem veroorzaakte. Hij deed een paar passen
Vork grinnikte „Dat is geen antwoord op
naai het raam, keerde zich toen om en ging
mijn vraag", zei hij toen.
in den stoel achtei de lesenaai zitten.
weei
Haai blik bleet een tijdje op haar glimmenben inderdaad samen met Hal Lewis bij
„Ik
de nagels gevestigd, ..oen hiel ze haai hoofd
doze
zaak
betrokken", ging Carol Spencer
weei op, keek hem recht ln dt oogen en zei:
voort.
heb het land aan hem. Hij is ruw
„11;
zei
U
toch, dat ik hem iki «ij'.rs itonde!"
~lk
„U heeft hem dus nooit ontmoet voor U en onbeschaafd, het is als vrouw byna onmogelijk met hem samen te werken Maai ik kon
hier kwam?"
Lewis is een schurk, maar
„Dat heb ik niet beweerd!" Weer die vlugge niet anders
ik ben er zekei van. dat hij
blik undei de lange oogharen „ik heb hem geen lafaard
niet vrywillig dit huis verlaten heeft
inderdaad wel eens eerder ontmoet
we
„Heeft U eenig idee, wat er met hem gekwamen zelfs samen hier neen."
„Dus U kende hem, daar gaal het hier om", beurd is?"
„Neen, Ik begrijp er niets van!"
zei Vork kortaf „Hoe diep ging die kennis"

making?"
Ze keek hem verontwaardigd aan Een
diepe blos kleurde haar gezicht.
„Ik geloot niet, dat dit iets met de zaak te
maken heeft, kapitein", zei ze afwijzend.
„Misschien niet", stemde Vork toe, „maar
U moet niet vergeten, dat ik hier gekomen
ben, om een moordzaak op et helderen en de
minste
kleinigheden
kunnen mij daarby
behulpzaam zyn Daarom dring ik er op aan,
dat U antwoord geeft op mijn vraag."
Ze aarzelde. „Ik geef toe, dat het eigenaardig
iykt, maar een leven als het mijne

waarom maakt u het nu nog moeilijker voor
uzelf en voor my
Als vertegenwoordiger
van de Amerikaansche regeering is het myn
taak ervoor te zorgen dat het halssnoer niet
in handen van een natie komt, die het gebruiken zal om onze belangen te schaden,
dat
moet u duidelijk zyn!"
Ze keek hem met een eigenaardige
uitdrukking in haar mooie oogen aan.
„Ik ben bang, dat u op een dwaalspoor Is",
zei ze tenslotte. „U geloott, dat Ik ala
agent
van een vreemde mogendheid werk
„Dat geloof ik niet alleen, dat kan ik
Ze lachte hardop. „Zegt u niet te veel, kapitein Vork". Met een vlugge handbeweging
had ze een klein verguld speldje
van haar
jarretel los gemaakt, ze overhandigde het aan
Vork.
Vork wierp er een blik op, en slaakte een
?

"

"

verwonderde kreet.
„Blumenthal!"
Ze knikte. „Ja, waarom niet?"
„U bent privé-detective?"

Wederom lachte ze ïartelijk.
„Ja", gat ze toe. „detective in dienst van
Blumenthals Detective Bureau!
Evenals
Vork keek eenigen tyd zwijgend voor zich Lewis
we werken samen in deze zaak!"
uit.
Yorks gezicht was de moeite waard,
hJJ
„Voor wie werkt u?" vroeg hy toen over- scheen niet van zyn
verbazing te kunnen berompelend.
komen.
Het meisje keek verwonderd op, toen kwam
„Wel
allemachtig!" riep hij tenslotte uit.
ei een begrijpende blik in haar oogen.
„Wie had dat nu ook kunnen denken!
„Moet Ik daarop antwoorden
vroeg ze en Waarom is Blumenthal in deze kwestie gehet was, alsof er lets spottends ln haar stem mengd!"
klonk.
Vork knikte beslist „Ja, voor welk land bedoel ik".
(Wordt vervolgd.)
Carol Spencer glimlachte.
„Miss Spencer, u ziet, dat het spel uit is.
?"

STADSNIEUWS

BAROMETER
EN WATERSTANDEN
De weerstoestand van hedenmorgen 7.20 uur:

(Vervolg van pagina

1 tweede

presteert.

BUITENLANDSCH WEEROVERZICHT.
Gedurende de Paaschdagen is een depressie
Van den Oceaan naar Frankryk getrokken.
De kern voor hedenmorgen met luchtdrukwaarden van omstreeks 985 mbar over het
Kanaal gelegen. Het storingsfront van deze
depressie trok in Noordelyke richting langzaam over onze omgeving en veroorzaakte
daarby egen. Op den Tweeden Paaschdag was
ons land onder invloed van een strooming,
waarbij warme lucht rechtstreeks uit 't Midaangevoerd.
dellandsche
werd
Zeegebied
Maastricht had gisteren te 13 uur een temperatuur van 19 en Vlissingen 14 graden. Te
Den Helder, waar de wind Noord-Oost was,
deed de Invloed van het nog koude zeewater
zich
gevoelen, zoodat de temperatuur daar
slechts 6 graden bedroeg.
Op Groenland blijft de luchtdruk hoog. Het
is aan de Oostkust daar zeer koud. Ook op
IJsland is de temperatuur onder het vriespunt. Deze koude lucht wordt over den Oceaan
naar het Zuiden getransporteerd. De invloed
hiervan is in Spanje en Portugal merkbaar.
Uit deze omgeving worden regen- en hagelbuien gemeld, en plaatselyk onweer. By de
Azoren bevindt zich een nieuw gebied van
hoogen luchtdruk van 1025 mbar, dat zich
naar het Oosten uitbreidt.
In het Oostelijk Middellandsche Zeegebied
ligt een maximum van 1023 mbar. Ook over
de Randstaten en Finland blijft de luchtdruk
relatief hoog. In vrijwel geheel Scandinavië
blyft de temperatuur onder het vriespunt.

WEERSOMSTANDIGHEDEN VAN
HEDENOCHTEND 8

UUR:

Temp. Algem.
Kracht
C. weerstoest.
Windr.
—4
betrokken
windstilte
Tallinn
1 zw. bew.
Oost
Kopenhagen
matig
betrokken
windstilte
5
Boedapest
zwak
13
lichte reg.
0.Z.0.
Genua
5
zw. bew.
zwak
Madrid
N.W.

MEDISCHE DIENST
APOTHEEK-DIENST.

Van Zaterdagavond 23 Maart, 8 uur, tot en
Zaterdagmorgen 29 Maart, 8 uur. zyn
open de apotheek van J. S. Meihuizen, apotheker, Jansstraat 13, Telef. 22691 en de apotheek
van H. F. Louwe Kooymans, apotheker, Johan de Wittlaan 55, Telef. 25674.
De apotheek Hcrens v.h. Boom, Geitenkamp
7, Telef. 22112, apotheker mej. R. de Boer,
is doorloopend geopend geopend, uitgezonderd
eersten Paaschdag van 's morgens 10 uur tot
's avonds 10 uur, en tweeden Paaschdag van
's middags 1 uur tot 's avonds 10 uur.

met

De navolgende geneesheerer

zyn

niet

te

consulteeren:

„LA ESTONTO ESTAS NIA”
IN CONGRES BIJEEN

blad.)

Neerslag
DERDE LUSTRUM DER JOODSCHE
Temp. C.
afgel.
SOCIETEIT.
ocht. racht
etmaa 1
Weer
5
Feestavond in Maison
Den Helder
5
7 mm.
regen
4
8
De Bruyn.
7
mm.
bew.
Vlissingen
zw.
10
11
De Bilt
6 mm.
regen
De Joodsche Sociëteit kon gisteravond te4 mm.
6
7
Groningen
regen
rugzien op 15 jaar bloeiend vereenigingsleven.
3 mm.
12
11
Maastricht
zw. bew.
Ter eere van dit derde lustrum had het bestuur in Maison De Bruyn een weldadigheidsHoogte van den waterspiegel aan de peilavond belegd, welke byzonder druk was bezocht.
schaal Arnhem bij de brug:
In zyn openingswoord heeft de heer L. Boas
11.83 M. boven N.A.P. Val 15 c.M.
allereerst den opperrabbijn
J. Vredenburg,
die
vereeniging,
c.M.
aciviseerend
bestuurslid
der
Keulen 5.45 M. Val 42
door ziekte niet aanwezig kon zyn, een spoeWindrichting N.O. Windkracht 1.
dige beterschap toegewenscht.
Vervolgens werden speciale welkomstwoorLaatste Kwartier: 30 Maart.
den gesproken tot de heeren van het kerkbestuur en den kerkeraad der Israëlietische gePORTIN'S BAROMETER B. HOLSBOER: meente, die steeds
blijk geven van hun medeal
leven
met
de Joodsche öJciëteit
hetgeen
15.1mM.
Reden 12 u. stand 741.2 mM. Daling
Hierna schetste spr. in korte trekken het
schier onnoemelijke leed, dat over zulk een
groot deel van het Joodsche volk is gekomen,
om dan de vraag te stellen: Mogen wij dan
tóch dezen feestavond houden
Deze vraag
omdat deze
werd bevestigend beantwoord,
avond, gezien behoorde. te worden als een
middel om de aanwezigen te laten bydragen
aan het groot kapitaal, dat het Comité voor
Bijzondere
Joodsche Belangen Amsterdam
noodig heeft, om aan de vele aanvragen om
hulp van de zyde der vluchtelingen het hoofd
te kunnen bieden.
Daarnaast heeft het bestuur der Sociëteit
gedacht aan onze landverdedigers, door 50 %
van het batig saldo aan het instituut O. en O.
te schenken.
Spr. bracht hierna een eere-saluut aan hen,
die 15 jaar geleden het initiatief namen tot
oprichting dezer Sociëteit, om zich vervolgens speciaal te richten tot den heer Loonstein, de eenig overgeblevene der oprichters,
die 15 jaar lang het secretariaat heeft waargenomen.
Dat het weer spoedig vrede moge worden
over do wereld en er weer betere tyden mogen aanbreken voor ons volk", zoo besloot de
heer Boas zyn toespraak, welke de inleiding
vormde tot een door bekende radioartisten
verzorgd
programma, dat non-stop in zyn
bont-allerlei werd afgewerkt.
veelal met een pittige
Korte nummers,
point, Max van Praag bleek een vlotte conferencier te zyn, die tevens met veel succes
uit zyn liedjesrepertoire putte: Jansen, die
het te kwaad heeft met Hollands op zyn buitenlandsch, mobilisatie-voorvalletjes, waarvan
„Incognito" wel een der meest markante was
e. d. En dan spraken we nog niet eens over
zyn imitaties. Trouwens, in een weer ietwat
ander genre ging dit ook Martyn Nüssbaum
uitstekend af, die niet minder het gezelschap
wist te boeien, o.m. door muzikale declamatie,
zooals we die van hem hoorde in „Speculanten".
Attractief was voorts het optreden van Flip
de
een „kunstfluiter"' in optima
Fluiter,
Last, maar zeker niet least in de
forma.
rangorde van appreciaties: Sari Hornemann,
met haar charmante chansons, die nog extra
relief verkrygen door haar levendige mimiek.
Jo Trybetz was als pianist onvermoeid. Hier
en daar had hy gezorgd voor knap gearrangeerde begeleidingen.
Tot besluit jubileumbal met muziek van
„The Ragtime Band".
?

NAT. CHR. GEHEELONTHOUDERSVEREENIGING.

Voorjaarsvergadering
Districts-comité„Geldran.”
De afdeelingen, aangesloten bij het District
„Gelderland" van de Nationale Christen Ge-

Vergaderingen en feesten in Maison de Bruyn
Een mooie excursie-dag als slot
Het congres van de Nederl. Esperanto Veraan gewend raken te leven in abnormale omeeniging La Estento Estas Nia, dat gedurende standigheden; de eenige troost ligt ln de vaste
overtuiging, dat er eens betere tyden zullen
de Paaschdagen in Maison de Bruyn, aan welgroene
de
komen.
Espcranto-vlag, wapperde,
Wij gaan gezamenlijk naar een zeer
ker gevel
bepaald doel en trachten dat rechtstreeks te
werd gehouden, ving Zaterdagmiddag aan
in ons blad van Zaterdag konden we nog het bereiken, doch de omstandigheden bepalen de
verslag van de officieels ontvarfgst ten stad- wijze waarop wij dat doel zullen bereiken. Wy
met de openingszitting, Jie. moeten
huize opnemen
ondanks alles werken, onderzoeken
als steeds bij dergelijke congressen, bestemd welke middelen ons overbleven, om 't lichtend
was voor het houden van begroetingstoesi 1.1- doel te bereiken, de triomf van Esperanto in
wereld. Het verheugt spr. daarom vele
-ken door vertegenwoordigers van geestv\Mvva i- de
te organisaties en anderen.
trouwe vrienden van de beweging te kunnen

Elisabethsgasthuls Tel. 25641.

APOTHEEKDIENST VELP.
De apotheek van dr. 1. C. Ritsema, Hoofd-

straat 64, Tel. 3741, en de apotheek van de
Fa. C. Koek. Hoofdstraat 32. Tel. 3471 te
Velp zijn doorloopend geopend.

APOTHEEKDIENST OOSTERBEEK
De Oosterbeeksche apotheek, laboratorium
J. de Wit-Louwers, Utrechtschestraat 140.
Telef. 5626, is permanent dag en nacht geopend

WAGENINGEN

BOND VAN HOOGERONDERWIJSPERSONEEL.
In de Zaterdag te Wageningen . oortgezette
Slgemeene vergadering van den Bond van
Hoogeronderwijspersoneel werden de jaarverslagen van secretaris en penningmeester goedgekeurd. Het voorstel: pensionneering op 60Jarigen leeftijd voor hen, die dit vvenschen,
Werd met algemeene stemmen goedgekeurd.
Aangenomen werd een motie, dat de Bond
vla de Centrale ijvere, in verband met de stijging van het index-cijfer, ten spoedigste te
komen tot verhooging der salarissen van het
Rijkspersoneel.
Als plaats voor de volgende algemeene vergadering werd Delft aangewezen.

DE OUDERWETSCHE \ #«$

CRÊMEVULUNG

—

OPENINGSREDE VAN DEN VOORZITTER.

welkomstwoord van dtn heer
H. Arends, voorzitter van het plaatselijk <:o-.igres-comité, opende de voorzitter, de heer W.
Grolleman uit Culemborg, het congres met een
rede, waarin spr. erop wees, dat zoowel het
hoofdbestuur als de afdeeling Arnhem van
waren,
dat ondanks de moeilijke
meening
tydsomstandigheden het congres moest doorgaan. Spr. weet, hoe de Arnhemmers hebben
moeten werken voor de voorbereiding van dit
congres en hoopt, dat het een goed congres
zal worden. Het slagen hangt voor een deel af
van de organisatoren, doch voor een even
groot deel van de congressisten.
Er is, aldus spr., nog een groote taak voor
de Esperantisten, het Esperanto-ideaal is nog
steeds ideaal en geen werkelijkheid. De Nederlandsche Esperantisten hebben nog hun organisatie en kunnen nog vrijelijk byeenkomen in
een vrij land, dat niets anders vvenscht dan
buiten den oorlog te blyven.
Spr. memoreerde de situatie, waarin de Esperantisten in Duitschland, Tsjecho-Slovvakije
en Polen, alsmede die in andere oorlogvoerende
landen verkeeren. Daar ondervindt de beweging thans groote moeilijkheden, doordat velen van de actiefsten in dienst van hun vaderland zyn.
Ondanks alles echter, aldus spr., kunnen wy
feest vieren en hebben wy tot taak, aan de wereld te toonen, dat Esperanto nog leeft.
Spr. heette aan het slot van zijn rede een
tweetal Belgische Esperantisten welkom, erop
Na een kort

begroeten. Spr. hoopt daarnaast- dat de nieuwelingen, die nog niet eerder een congres bywoonden, trouwe medewerkers zullen worden.
Spr. herdacht eenige overleden Esperantisten, o.m. dr. C. J. Baart de la Faille uit Arnhem, te wier nagedachtenis men staande eenige
oogenblikken stilte in acht nam.
Daarna memoreerde spr. het 15-jarig bestaan der vereeniging en knoopte hier een beschouwing aan vast over de toekomst der Esperanto-beweging. De tyd, aldus spr., is onze
machtige bondgenoot, langzaam zal het doel
bereikt worden. Deze bijeenkomst geve ons de
kracht voor nieuwe pogingen en het bereiken
van nieuwe successen.
Na deze rede zong men gezamenlyk de drie
coupletten van de Esperanto-hymne „La Espero".
Zonder discussie en onder dank aan de verschillende functionarissen werden goedgekeurd
het jaarverslag van den secretaris, verslagen
van diverse commissies en de jaarrekening van
den penningmeester, alle reeds verschenen in
voorgaande nummers van het orgaan „Neder-

landa Esperantisto".
Ook het punt „Critiek op het beleid van het
hoofdbestuur" leverde geen stof tot discussie
op. De afgevaardigde van Leeuwarden bracht
onder luid applaus hulde aan het hoofdbestuur.
Ook de wyze van redactie van het orgaan
„Nederlanda Esperantisto" vond de instemming der vergadering.
De heer Pascha uit Bergen (N.H.) hoofdvoor Nederland van Knternagedelegeerde
ciaj E(speranto) L(lgo), memoreerde in zyn

STEDE GEHOUDEN ESPERANTO-CONGRES WERD OP DE
JUIST HEROPENDE THEESCHENKERIJ GESLOTEN. VOORZITTER
W. GROLLEMAN SPREEKT DE CONGRESSISTEN VOOR»HET LAATST TOE.

HET HIER TER

-

wijzend, dat vorige congressen steeds door een
groote groep buitenlandsche gasten werden
by gewoond.
Achtereenvolgens werden daarna begroewe kunnen deze onmogetingstoespraken
gehouden door: den heer
lyk alle weergeven
Ridderbos, namens het hoofdbestuur van h■:
1,
Ned. Onderwijzers Genootschap; mej.
namens de Arnh. Esp. Veree. U. P. E ; 3en
heer De Bruin, namens de afci. Arnhem van de
Federatie van Arbeiders Esperantisten; d'tn
heer Aerds uit Eindhoven namens „Nederlands
Katoliko"; don heer Pascha uit Bergen (N.H ,
hoofd-gedelegeerde voor Nederland vsi de Internacia Esperanto Ligo, die tevens eer brief
voorlas van den Engelschman Goldsmith, algemeen-secretaris dier organisatie; tensloti..
den heer Theo Jung, redacteur do- ola ien ,H
roldo de Esperanto" en „Esperanto-Internacia"
Deze openingszitting werd bygewoond door
den heer B. Bakker, oud-vvethouder van onder—

—

•-

Gemeente -Ziekenhuis Tel. 22641.
Dlaconessenhuis Tel. 22941.

b

—

heelonthouders-Vereeniging vergaderde ZonVelp, tandarts, behalve Donderdags dagmiddag in het Verenigingsgebouw van afen Vrydags.
deeling Arnhem 11, West-Peterstraat, nadat
L. C. Breebaart, arts.
vooraf een wydingsdienst was gehouden in de
H. A. Broeksma, tandarts, behalve WoensGroote Kerk.
dags en Donderdags.
Deze voorjaarsvergadering stond onder preO. A. van Gulik, arts.
sidium van den waarnemenden voorzitter ds.
B Griede, hom. arts.
P. M. de Jong, Ned. Herv. Predikant te ZutA. R. Roosegaarde, arts.
phen.
Dr. Hoekstra, keel-, neus- en oorarts.
De voorzitter deelde mee, dat aan den heer
R. W. Broekman, tandarts, tot 1 April.
Snel, op diens verzoek, per 1 Juli a.s. door het
C. Rutten, tandarts, t/m 26 Maart.
Districtsbestuur eervol ontslag als agent voor
D. F. Goote, tandarts, tot 28 Maart.
het District Gelderland zal worden verleend.
Dr. J. A. F. van den Belt, chirurg.
De
aftredende bestuursleden mevr. C. J.
vrouwenarts, Maandag en
Dr. E. Tonkes,
Teijgeler-Mol te Nijkerk, en de heeren B. Vin- wijs.
Dinsdag om de 14 dagen, ing. 8 April.
kenborg te Apeldoorn, en A. M. Heil te ZutE. Kuinders, arts, tot 27 Maart.
phen werden met groote meerderheid als zooDE JAARVERGADERING.
danig herkozen.
HULP BIJ ONGEVALLEN.
Na de pauze bracht de heer J. J. Smit, AdDe jaarvergadering werd Zondagmorgen
der
practische
Roode
N.C.G.O.V.
hulp
bij
ongevallen
eerste
secretaris
junct
geopend door den heer W. Grolleman met een
Bureau
afdeelingen rede, waarin spr. betoogde, dat wij er reeds
24583.
wenken
werk
van
de
34,
Hendrikstraat
Tel.
voor
het
Prins
Kruis,
naar voren. Hierop volgde een geanimeerde
(b. g. g. Tel. 26886).
G. Duif,
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TWEEDE BLAD

gedachtenwisseling.
Vóór
het beindigen

dezer samenkomst
men zonder aanzien van rang of
bracht de voorzitter hartelijk dank aan de af- kaar en geeft
den
heiligen drievoudigen
deelingen Arnhem I en II voor de trouwe stand, elkander
De gemeente blijft nog bijeen tot
broederkus.
zorg en de vriendelijke ontvangst.
8 uur 's morgens in lof en aanbidding en dankzegging voor de Goddelijke kwitantie, ontvangen in de opwekking van Jezus Christus uit
den dood.
„REDT UW KAMERAAD!”
Ook de bekenden op straat en de thuisgeZaterdagavond was door R.V.K. een Paasch. blevenen
worden op dezelfde wijze begroet.
feestviering belegd.
De klokken van alle kerktorens luidden onafDs. A. Drost behandelde tot Paaschevangelie gebroken een geheele week lang.
waarbij hij zijn toehoorders eerst leidde naar
De heer Jantzen, die als Rus van geboorte,
Golgotha, waar de Zoon des Menschen zijn zijn volk door en door kent en lief heeft, is
leven gaf. Daarna schilderde spr. op levendige van meening dat dit volk, niet besmet zijnde
wijze het Paaschgebeuren. Het einde is niet, met
en
materialistische
rationalistische
aldus
spr., een „stille Zaterdag", waarbij denkwijzen, met kinderlijk oprecht hart geslechts treurend kan worden neergezeten bij loofde. En omdat in den Bijbel staat, dat den
het doode lichaam van een door de wereld oprechten het licht opgaat draagt de bejaarmiskende. De Paaschmorgen breekt aan in al de spr. het als een vaste overtuiging met zich
zijn glorie! Wy hebben een Heiland, die leeft mede, dat hij. aan de „overzyde" aangekomen
en dit leven mededeelt aan al degenen, die het zijnde, velen van zijn Russische broeders alSlechts de daar zal ontmoeten.
uit zyn hand willen ontvangen.
over
de
zonde
stimuoverwinningszekerheid
De dames Wagenaar hadden een zeer aanleert ook het werk van „Redt uw Kameraad!" dachtig gehoor by het zingen van Paaschlie„Vader"
Jantzen.
zendeling tijdens het deren.
tsaristisch régime in Rusland deed treffende
In de pauze ontbraken de in deze dagen gemededeeUngen over de vroegere wijze van Rusbruikelijke versnaperingen niet.
sisch Paaschfeestviering. Zaterdag voor Paschen, 's avonds 9 uur, komt de gemeente in
de kerk. De heele week is streng gevast. VrijTot onderwijzer aan de Chr. School in de
dags heeft men gebiecht en het avondmaal geis benoemd de heer A. Dosfc,
Agnietenstraat
bruikt. Op den stillen Zaterdag dankt men
als kweckeling met akte.
voor het lyden en sterven van Christus. Met thans werkzaam
als
klokslag 12 uur 's nachts roept de priester
Aan de Chr. School, Paaschberg, is tot
eerste: Christos wosskrèss- (Christus is opgebenoemd de heer P. v. d. Vegt,
onderwijzer
met
één
gemeente
staan!)
de
als
waarop
stem antwoordt: On itjennö wokrèss! (Hij is kweekeling met akte aan de Creutzbergwaarlyk opgestaan!) Daarby omhelst men el- school, alhier.
—

verslag de moeilyke internationale omstandigheden, die de organisatie in haar werkzaamheden belemmeren, en behandelde voorts
een lange reeks interne vereenigingsaangelegenheden. Spr. eindigde met een beroep op
de hulp der aanwezigen ten behoeve van de
moeilijke
door de verovering van Polen in
verkeerende
familieleden
omstandigheden
van den auteur van Esperanto, dr. Zamenhof.
Vervolgens kwam de begrooting voor 1940
in behandeling.
Na eenige discussie werd een voorstel van
het hoofdbestuur om aan gemobiliseerden
vermindering van contributie te geven aangenomen met 25-21 stemmen, waardoor
om
te mogelykheid
een voorstel-Arnhem
niet
meer
scheppen
in behandeling
hiertoe te
kwam.
Met 22—19 stemmen en 3 blanco werd
aangenomen een voorstel van het bestuur om
aan zeer kleine afdeelingen geen vergoeding
meer te geven voor het zenden van een afgevaardigde naar het congres.
Na
eenige verdere discussie over diverse
onderwerpen werd de begrooting-1940 ongewijzigd vastgesteld.
Verworpen werd een voorstel der afd. Leiden
om de jaarvergadering op Maandag te doen
plaats vinden in plaats van op Zondag. Eveneens verworpen werd een gewijzigd voorstelLeiden om dit van tyd tot tyd te doen geschieden.
Als plaats voor de volgende jaarvergadering
werd aangewezen Sneek. De afd. Sneelv accepteerde in principe, doch maakte eenig" voorbehoud. Als reserve werd Den Haag anngewezen.

Bij het begin van de middag-vergadering
hield mr. A. J. Kalma uit Amsterdam een inleiding over „interne propaganda" Si>r. betoogde 0.m., dat ter bereiking van goede propaganda naar buiten, de vereeniging zelf ster*
moet zijn. In dit verband bepleitte spr. meer
contact tusschen de afdeelingen onderling en
tusschen de afdeeling en het hoofdbestuur en
verdere functionarissen en een uitwisseling
van ideeën en materialen voor de organisatie
van propaganda- of gewone clubavonden. Over
dit onderwerp ontspon zich een vrij uitvoerige
gedachtenwisseling, evenals over de daarna behandelde onderwerpen „kinder-cursussen" en
„raadgevend vertegenwoordiger", zonder dat
bepaalde besluiten genomen werden.
De voorzitter sprak woorden van hulde tot
den algemeen-secretaris, den heer P. M. Maberoone, die gedurende tien jaren zitting heeft
in het bestuur.
Nadat bij rondvraag nog enkele onderwerpen aan de orde waren geweest werd de
vergadering op het vastgestelde uur gesloten.

GODSDIENSTOEFENING.
Na afloop der vergadering begaven vele congressisten en ook andere Arnhemsehe Esperantisten zich naar de Vrijz.-Herv. kerk in de
Parkstraat waar ds. T. H. Bruins uit Leeuwarden voorging in een Esperanto-godsdienstoefening en een by allen zeer veel indruk ma-
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kende predicatie hield naar aanleiding van Johannes 11 : 26: ~En een iegelyk, die leeft, en
in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid!
Gelooft gij dit?" Het orgel werd bespeeld door
mevr. P. B. Grolleman—Hobé uit Culemborg.

RADIO
PROGRAMMA VOOR WOENSDAG.
GEM.

FEESTELIJKE ARRANGEMENTEN

Zaterdagavond vond een z.g. kennismakingsavond plaats, waarvoor het programma werd
verzorgd door congressisten van elders.
Het dames-zangkoor „De groene stemmen"
zong zoowel voor als na de pauze een aantal
liederen, terwijl een der leden, mej. Overduin,
solo-zang ten beste gaf. Voorts was er de in
L.E.E.N.-kringen zeer bekende mr. A. J. Kalma uit Amsterdam, die op ieder congres optreedt als conferencier-humorist en voorganger
in community-singing en ook nu als zoodanig
weer veel succes had. Het laatste programmapunt werd gevormd door de opvoering van
een dikwijls onbedaarlijk gelach ontketenende
een-acter „Lieve mammie" door een zevental
leden der afdeeling Rotterdam.
Zondagavond bracht het „pièce de résistance" van het congres, de opvoering van een
revue „Huwelijks-congres" door leden van de
afdeeling Arnhem, die echter o.m. voor de onontbeerlyke balletgroep de hulp hadden moeten
inroepen van een aantal niet-Esperantisten.
Deze door den heer C. Post uit Rotterdam
geschreven revue was in Esperanto vertaald
door de Arnhemsehe Esperantisten mevr. A.
M. v. d. Wal—Brethouwer en mej. A. H. Kramer. De regie werd gevoerd door den heer W.
v. d. Wal; de muziek werd verzorgd door mevr.
R. Brouwer —Dekker en een groep leden van
de Arnh. Muziekvereen. „Ons Genoegen", als
leidster van het ballet trad op mevr. J. HerrelHarms. Ook dezen avond vervulde mr. Kalma
de rol van conferencier.'
Gezien de moeiiykheden, veroorzaakt door
het kleine tooneel, hadden regisseur en opvoerenden wel een zeer zware taak, die zy echter
goed tot een einde gebracht hebben. De geheele
opvoering viel zeer in den smaak, niet alleen
omdat sy vryvvel vlekkeloos verliep, doch ook
omdat er zeer veel zorg was besteed aan
costumeering en belichting. Na afloop werd
den uitvoerenden een minuten lange cvatie ge-

RADIO-DISTRIBUTIEBEDRIJF

Lijn 3: Keulen, 8.20 Pauze, 9.30 Keulen, 9.50
11.20 Brussel
Deutschlands., 10.10 Diversen,
(VI.), 1.20 Motala, 1.40 Danmark (R.), 2.00 Keu4.20
len, 2.20 Danmarks Radio, 3.50 Keulen,
Parijs (R.), 4.35 Deutschlands.,, 5.50 Boedapest,
6.35 Pauze, 6.50 Beromunster,
7.00 Danmarks
Radio, 7.30 Pauze, 7.35 Weenen, 8.20 Deutschlands., 9.20 Brussel <Fr.), 10.20 Parijs
(R.i,
10.35
11.20 Pauze, 11.30
Deutschlandsender,
Deutschlands.; lijn 4: Brussel (VI.), 8.20 Enge9.15 Pauze, 9.35 Engeland, 11,20 Parijs
land,
(R.), 11.50 Brussel 'Fr.), 1.20 Engeland, 2.20
West Reg.. 2.50 Engeland, 3.20 West Reg., 5.00
Brussel (Fr.), 5.20 Danmarks Radio, 5.55 Brussel (VI.), 6.05 Brussel (Fr.), 6.20 Brussel (VI.),
7.00 Gram.platenconcert van de Radio-centrale,
8.00 Engeland, 8.20 Brussel
20 Engeland, 11.20 Parijs (R.).

HILVERSUM I, 1875 en 414.4 Meter:
Algemeen
programma,
verzorgd door

de

VARA; 10.00—10.20 v.m. VPRO.
8.00 Berichten ANP, Gram.muziek;
10.00
Morgenwijding; 10.20 Zang, piano en gram.muziek; 10.50 Declamatie; 11.10 Orgelspel; 11.40
Gram.muziek; 12.00 VARA-orkest; 12.45 Berichten ANP, gram.muziek;
1.00 VARA-orkest;
1.50—1.45 Gram.muziek; 2.00 Modepraatje; 2.30
Zü.ng, piano en gram.muziek; 3.15 Voor de kindei en; 4.30 VARA-orkest; 5.30 Gram.muziek;
6.00 Orgelspel; 6.30 Causerie: „De meest gevoeding";
zonde
Zang en piano; 7.00
VARA-Kalender; 7.05 Koorzang; 7.30 VARAorkest; 8.00 Herhaling SOS-berichten, berichten ANP, 8.15 De Ramblers; 8.45 Radiotooneel;
9.15 Rosian-orkest; 10.00 Arbeiders Zangvereen.
„Kunst en Strijd", Utr. Sted. Orkest en solist
(opn.); 11.00 Berichten ANP; 11.10—12.00 Gr.muziek.

HILVERSUM 11, 301.5 Meter:
NCRV-uitzending: 6.30--7.00 Onderwijsfonds
voor de scheepvaart.
8.00 Berichten ANP; 8.05 Schriftlezing, meditatie; 8.20 Gram.muziek (9.30—9.45 Gelukwenschen); 10.30 Morgendienst; 11.00 Gram.muz.;
11.15 Ensemble van der Horst (12.00—12.15 Berichten; om 12.30 Berichten ANP); 1.30 Reportage; 2.45 Gram.muziek; 3.00 Christelijke lectuur; 3.30 Utrechtsch Strijkkwartet en gram.bracht.
4.40—4.55 Felicitaties; 5.00 Voor de
muziek;
volzijn
groote
uitte
Voorzitter Grolleman
jeugd; 5.45 Gram.muziek; 6.00 Land- en tuinafdeeling
de
kleine
feit,
over
het
dat
doening
bouwcauserie; 6.30 Taalles en technisch onderArnhem kans had gezien iets dergelyks in elricht; 7.00 Berichten; 7.15 Enkrateia-kwartierkaar te zetten, had voor ieder der voornaamtje; 7.30 Gram.muziek; 7.35 Causerie „Kamste medewerkers waardeerende woorden en liet peeren voor meisjes": 7.50 Berichten ANP er.
deze vergezeld gaan van bloemen voor de dacauserie „De vaart der volken"; hierna: Herhaling SOS-Berichten; 8.15 Utr. Sted'. Orkest en
mes en andere geschenken voor de heeren.
9.00 Causerie „Naar Frieslands meren en
De beide feestavonden werden besloten met solist;
9.30 Ensemble ..Zingaresca";
10.00
wouden";
verzorgd
werd
een bal waarvoor d muziek
Berichten ANP, actueel halfuur; 10.30 Ensemheer
van
den
leiding
door een orkestje onder
ble „Zingaresca"; 11.05 Gram.muziek; 11.50
Enklaar.
12.00 Schriftlezing.

ENGELAND, 391 en 449 Meter:
Van 10.20—11.35 n.m. ook 342 M.
11.50 BBC-Schotsch orkest; 12.20 Berichten;
Maandag was het reeds weer vroeg dag voor
de congressisten. Om 10 uur verzamelde men 12.35 Declamatie: 12.50 Variété; 1.20 Het Cembalo-trio; 1.50 Eddie Carroll's dansorkest; 2.20
zich op het Willemsplein, vanwaar per extraReportage (opn.); 2.50 BBC-Northern orkest:
geHet
trams naar de „Duno" gereden werd.
3.20 Voor de vrouw; 3.40 Victor Silvester's
de
naar
zelschap wandelde door de bosschen
4.20 Berichten (Welsch);
4.25
dansorkest;
Westerbouwing, waar men gezamenlijk dê Korte kerkdienst (Welsch); 4.40 Kinderuurtje:
lunch gebruikte. Mede door het vrij mooie weer 5.20 Berichten: 5.35 Orgelspel; 5.50 Actueele
was deze excursie niet het minst geslaagde uitzending; 6.20 Mededeelingen; 6.40 en 6.50
de Radiotooneel; 7.20 BBC-Symphonie-orkest; 8.20
deel van het congres. Om 2 uur stonden
8.40 Causerie: „The Middle East In
trams weer klaar om de deelnemers terug te Berichten; 8.55
BBC-Harmonie-orkest; 9.20 Vawartime";
ryden naar Arnhem. Om 3 uur verzamelde men
met muziek; 10.20
Gezelschapsspel
riété; 9.50
zich voor de laatste maal op de Theeschenkerij
Eddie Carroll's dansorkest; 11.00 BBC-Zangers;
Sonsbeek voor een afscheids-tea, om 4 uur 11.20—11.35 Berichten.
vond de officieele sluiting van het congres
PARIJS (R), 1648 Meter:
plaats.
11.10 Harpvoordracht; 11.20 Yvonne Gouver„La Estanto Estos Nia" en in het bijzonder
koor; 12.05 Vioolvoordracht; 12.35 Zang;
né's
de afdeeling Arnhem kunnen terugzien
2.20
1.05 De Vereeniging „Ars Redlviva";
op een paar hoogtijdagen, die nog lang in aller Zang; 2.50 Radiotooneel; 3.50 Zang; 4.20 Chanherinnering zullen blijven.
4.35 Loewenguth-kwartet; 5.35 Pianosons;
voordracht; 9.05 Concert; 10.05 Radiotooneel;
10.20 Chansons; 10.35 Radiotooneel; 11.05 Solistenvoordracht; 11.20—11.50 Kamermuziek.

EXCURSIE-DAG.

hééft

EDE

KEULEN, 456 Meter:
5.50 Orkest van de R.A.D.; 7.55 Gram.muz.;
9.30—9.50 en 10.50 Concert; 12.20 Weensch PhilSTEEKPARTIJ.
harmonisch orkest en solist; 1.45 Populair conalcert; 3.20 Bonte middag; 5.25 Leo Eysoldt's orde
Meikade
op
Zondagavond ontstond
kest en solist; 7.05 Gram.muziek; 7.45 Muzikaal
hier een woordenwisseling tusschen den 19tusschenspel; 7.55 Radiotooneel; 8.20 Gram.mu-jarigen B. van H. uit Ede en H. Hendriksen
ziek; 9.50 tot sluiting: Zie Deutschlandsender.
uit Ederveen. Van H. werkte Hendriksen zoodanig met een mes, dat laatstgenoemde een
BRUSSEL (VI.), 322 Meter:
4.55 Het
11.20 en 12.30—1.20 Gram.muziek;
diepe snywond over den neus en aan zyn hals
5.50 en 6.20 Gram.muziek;
trio Jef Alpaerts;
opliep.
Het slachtoffer !s door dr. De Waard uit De 7.20 Voor de soldaten; 8.20 en 9.30—10.00 Belgisch Nationaal-orkest en solist.

Klomp verbonden.
De politie uit Ede heeft

Van

H. in arrest

gesteld.

PAASCHVUUR IN LUNTEREN.
Op 2en Paaschdag trokken weer duizenden
naar het terrein achter de molen waar telken
jare het groote Paaschvuur wordt ontstoken.
Het was een fantastisch schouwspel dat telkens weer opnieuw boeit en veler bewondering
wekt. Ondanks de groote drukte verliep alles
ordeiyk en naar wensch.

(Fr.), 484 Meter:
11.20, 12.30—1.20 en 4.30 Gram.muziek; 4.55
Zang met toelichting; 5.00 Gram.muziek; 5.35
Zang; 6.05 Klarinet en piano; 7.20 Voor de soldaten; 8.20 Trio „Pro Musica" en solist; 9.90—
BRUSSEL

ca.

10.20 Gram.muziek.

DEUTSCHLANDSENDER, 1571 Meter:
7.35 Gevar. programma; 8.20 Otto Dobrindt'»

9.20 Berichten; 9.50 Waldemar Hass'
orkest;
kwartet; 10.20 Politiek overzicht; hierna: Symmmv. soliste; 11.20 Berichten;
phonieconcert
hierna tot 12.20 Nachtconcert; 12.26—1.20 Militair programma.

WETENSCHAP

HOOG BEZOEK IN LUNTEREN.
Onze minister-president Z.Ex. Jhr. D. J.
de Geer heeft met zyn gezin de Paaschdagen
in Lunteren doorgebracht. Z.Ex. logeerde in
het welbekende hotel „De Veluwe" aldaar.

PROFESSOR BRANLY OVERLEDEN.
Zondag

is

te Parijs

plotseling professor

overleden. Hij was geborei in 1844. In
Novembei 1890 slaagde hij er in een radio-toe.stel te bouwen, waarmede hij Hertz-golven uit
kon zenden over een lengte van 20 M., dwars
Zondagmorgen werd by de firma P. in de dier muren heen, hetge enaanleiding is gedamesrywiel onbeheerd weest voor een diepgaande studie van het uitGrootestraat
een
P. heeft het rijwiel in zenden van electrische golven. In 1899 slaagde
De
heer
aangetroffen.
zyn zaak gezet en het kan daar door de eige- daarop Marconi erin telegrafische signalen over
het Kanaal, een afstand van 30 K.M., te zenden.
naresse teruggehaald worden,.
—

Branly

TWEEDE BLAD

4

ARNHEMSCHE COURANT VAN DINSDAG 26 MAART 1940

BINNENLAND

Het te Lobith neergestorte
Britsche vliegtuig.

Vreemde vliegtuigen

DE INZITTENDEN ZIJN NOG NIET
GEVONDEN.

boven ons land

Het wrak van het Vrijdag naby Lobith neer-

Regeeringspersdienst meldde Maandag:
Gisterenavond en vannacht zyn boven het
Noorden van ons land eenige vreemde vliegDe

gestorte Britsche militaire vliegtuig, dat in
luchtgevecht was geweest met Duitsche vlieg-

tuigen, is zoo diep in den draasigen bodem
gedrongen, dat men het nog niet geheel heeft
weten te lichten. Zelfs de bekende
duiker
tuigen gesignaleerd.
Sperling ia ter plaatse geweest, zyn indruk
In verband met de duisternis kon de natio- was, dat men
waarschijniyk met de berging
naliteit niet worden vastgesteld.
zal moeten wachten tot het water in den Ryn
zóóver is gedaald, dat de uiterwaarden weer
De vliegtuigen bewogen zich zoowel in Wesdroog zijn gekomen.
telijke als in Oostelyke richting.
men
Voor zoover dat mogelijk was, heeft
Zij zijn op verschillende plaatsen onder vuur een onderzoek ingesteld naar de lyken van de
genomen.
inzittenden, zoo meldt het Alg. Hand.b!., maar
indien
men heeft niets gevonden, zoodat
NU DE LUFTHANSA WEER VLIEGT.
er zich tijdens den val nog menschen in het
hun stoffelyk overvliegtuig bevonden
Het feit, dat sedert enkele dagen de Duitzich in de cabine zal bevinden, waarin
schot
Amtusschen
sche Lufthansa wederom vliegt
men nog niet heeft kunnen doordringen, daar
sterdam en Berlijn blijkt nog niet algemeen
het grootste gedeelte van het vliegtuig in den
bekend te zyn. Vandaar, dat de verschijning
grond zit.
van een Duitsch verkeerstoestel boven NederNaar aanleiding van de melding van het
landsch grondgebied reeds enkele malen aanDuitsche Nieuwsbureau, dat een der inzittenleiding heeft gegeven tot geruchten als zou den van zyn valscherm heeft
gebruik gemaakt
een Duitsch militair vliegtuig boven ons land en door
den wind in de richting van Nederhebben gevlogen.
landsch gebied zou zyn afgedreven, heeft men
—

—

PRINS BERNHARD IN GEïNUNDEERD
GEBIED.
Soldaten
zijn

ontzetten

auto.

By een bezoek dat Prins Bernhard dezer
dagen namens H. M. de Koningin aan een geinundeerd gebied gebracht heeft, zoo meldt het
Vad., is Z. K. H. op koude en natte obstakels
gestuit. En toch was het resultaat er van, dat
er dien avond twee gelukkige militairen waren.
In twee auto's reden Prins Bernhard met
zyn adjudant en generaal-majoor Van der Bent
door het onder water staande gebied, over een
dyk, die eveneens onder de oppervlakte verdwenen was. Het was moeilijk ryden voor de
chauffeurs, maar toch ging alles goed ,tot
plotseling de uitlaat van den voorsten wagen,
van generaal v. d. Bent, onder water kwam. De
motor knarste en sloeg af. Om den wagen
weer aan den gang te brengen, probeerde de
chauffeur van Prins Bernhard de voor hen
staande auto op te duwen, doch het eenige resultaat was, dat de bumpers in elkaar grepen
en nu beide auto's voor- noch achteruit konden.
De Prins, generaal-majoor v. d. Bent en
luitenant-kolonel Phaff stapten uit en wandelden dwars door het water naar de te bezichtigen werken, welke waadpartij den Prins de
opmerking ontlokte, dat het jammer was dat
luj zyn fototoestel niet by zich had.
Terwyl het hooge gezelschap de verdedigingswerken in oogenschouw nam, probeerden
de chauffeurs en de ordonnans van den generaal, een korporaal van den motordienst, de
auto's los te werken en weer op gang te krijgen. Het gelukte, en toen de Prins, die het geval van den vroolijken kant bekeek, terugkwam, was het werk afgeloopen. Prins Bernhard was vol lof en op een aardige wijze beloonde hy de militairen ,toen de wagens weer
aan het Paleis Soestdijk teruggekomen waren.
De Prins kwam met Prinses Beatrix voor het
raam en de jongens konden het Prinsesje beter
zien dan ooit. Even later kwam ook Prinses
Juliana even kijken. Maar voor den ordonnans
van den generaal was de zaak hiermee nog
niet uit. Het was den Prins ter oore gekomen,
dat het polshorloge van den korporaal by het
„reddingswerk" verdronken was. Den volgenden avond kwam Prins Bernhard hem persoonïyk een nieuw klokje brengen. Het spreekt vanzelf, dat dit horloge voor den jongen militair
ook later, als hij weer terug is ln de burgermaatschappy, een bijzondere beteekenis zal
houden.

ZWAAR GEHAVENDE FRIESLAND WEER
THUIS.

De

lading

blik

is

geborgen.

Het s.s. „Friesland" van de reedery Koppe te
Amsterdam, dat in Januari j.l. op het IJsselmeer, tydens een poging om door het 40 centimeter dikke ys een weg tusschen Amsterdam en Kampen te banen, zonk, is gelicht en
naar de hoofdstad gesleept.
Het kruiende ys heeft het schip zwaar gehavend. De schade is ernstiger dan men aanvankehjk heeft gedacht.
De zijwanden van het schip vertoonen op
talryke plaatsen gaten, welke soms grooter
zyn dan een vierkante meter. Desondanks zal
het schip vermoedelyk worden gerepareerd.
Met behulp van een duiker heeft men de
lading blik, welke ondanks de waterschade
nog een waarde van duizenden gulden vertegenwoordigt, eveneens weten te bergen.

LITURGISCHE DIENST OP DEN DAM.

Zeldzaam natuurverschijnsel
tijdens de Paaschdagen

Met het K. L. M.-vliegtuig uit Stockholm
Maandagmiddag op Schiphol aangekomen
de very reverend Dean of St. Pauls Cathedral
te Londen, W. R. Matthews, die in ons land lezingen zal houden o.a. over het onderwerp
„English Christianity and the world crisis"
—

Is

Binnenkort zal worden overgegaan tot
58 jaar oud, overleden
dr. W. F. Enklaar, een bekend kinderarts in vervanging van stoomtractie door motortractie
de hoofdstad.
op de lijn Nieuwersluis, Uithoorn, Amsterdam.
—

Te Amsterdam is,

—

sterk

niet voorgedaan.
Naar

kerke.

H.M. de Koningin is hedenochtend per auto
naar de Residentie teruggekeerd.
DE KONINGIN ONTVING HET EERSTE
KIEVITSEI.
Naar wij vernemen, hebben zich Zondagmiddag twee inwoners van 's Gravenzande, de
heeren Rypma en Klop, aan het Paleis Noordeinde te 's-Gravenhage vervoegd om daar het
door hen gevonden kievitsei te overhandigen.
Dit is ten Palelze in ontvangst genomen en
naar Soestdyk opgezonden.
«

Naar wij vernemen is het eerste kievitsei,
dat aan H.M. de Koningin is aangeboden, op
23 Maart gevonden door den heer W. H. Wiegel, jachtopziener te Nootdorp.

MINISTER BOLKESTEIN HERSTELD.
De heer Bolkestein, minister van Onderwys,
Kunsten en Wetenschappen, heeft heden zyn
werkzaamheden ten departemente hervat.

GEMENGD NIEUWS
Moordaanslag op zijn vrouw.
TEGEN ZIJN WIL NAAR CAFE-DANCING
GEGAAN.
Gisteravond heeft in de Delistraat te Rotterdam de 38-jarige J. S., een aanslag gepleegd op zyn echtgenoote de 32-jarige A. W.
S. 8., die tegen zijn wil de echtelijke woning
aan de Seringenstraat had verlaten om zich
naar een café-dancing op Katendrecht te begeven.

Noorderlicht.

VERBINDINGEN

UTRECHTSCHE ARTS BESTAL ZIJN

Zondag was het telegraafverkeer op de kor-

te golf tusschen Nederland en Amerika tengevolge van den magnetischen storm gestoord.
Men heeft de verbinding op de lange golf, welke echter niet zoo goed was als normaal, kunnen onderhouden. Maandag was het verkeer
met Amerika op de korte golf voor het grootste deel van den dag weer mogelijk, hoewel
de kwaliteit te wenschen overliet. In den loop
van den avond werd het echter zoo slecht,
dat wederom op de lange golf moest worden
overgegaan.

Met Indië heeft men Zondag gedurende
een klein uur geen verbinding gehad. Ook
het radio-telefoonverkeer heeft invloed
van de storing ondervonden.

NOORDERLICHT IN

MIDDEN- EN

OOST-EUROPA.

In vele landen in Midden- en Ocst-Europa
heeft men Zondagavond Noorderlicht waargenomen, hetgeen men in verband brengt met de

magnetische stormen.
Gedurende het verschynsel was het niet mogelyk korte golven van de radio op te vangen.
Het Noorderlicht werd gezien in Hongarye,
Bulgarije, Roemenië, Turkije, alsook in België.

Zijn 17-jarig nichtje met een
bijl neergeslagen.
WRAAK

te
Amsterdam
Zaterdagmiddag waren
eenige kinderen aan het verstoppertje spelen,

waartoe zich een tienjarig jongetje en een
vyfjarig meisje verborgen in een kuil, vlak
by het eindpunt van tramiyn 25.
De vriendjes en vriendinnetjes die het tweetal zochten, kwamen op een gegeven oogenblik
by de kuil en gingen op den rand staan, met
het gevolg, dat de kuil instortte en zoowel de
jongen als het meisje onder een dikken laag
zand bedolven werden. De kinderen waarwaarschuwden een toevallig passeerenden
agent van politie, die het meisje wist te bevrijden. Het uitgraven van het jongetje vorderde meer tyd, met het noodlottig gevolg,
dat toen men hem bevrijd had, de levensgeesten reeds waren geweken.

PATIËNTEN.

MET AMERDSA EN

INDIË GESTOORD.

OP

ZIJN OOM?

omstreeks half vyf is
door den negentienjarigen P. A. Hellemons, los-werkman uit Roosendaal, op den
weg van Rucphen naar Zundert naby het
dorp Rucphen een moordaanslag gepleegd
Gistermiddag

zyn nichtje, de zeventienjarige Cor
op
Schraauwen uit Rucphen, die met twee
vriendinnetjes op den weg liep te wandelen. De dader heeft het meisje met een
byi eenige klappen op het hoofd gegeven,
waardoor zy bloedend ineenzakte. H. Is
met achterlating van het wapen op de
vlucht geslagen. Het slachtoffer werd
voorloopig door een dokter verbonden en
vervolgens naar het ziekenhuis Caritas te
Rosendaal vervoerd. Haar toestand is zeer
ernstig.
De dader heeft de gemeentepolitie te Roosendaal van zyn euveldaad persoonlijk telefonisch op de hoogte stelde. Hij zeide, dat hy
de hand aan zichzelf zou slaan. Het geheele
politie-apparaat is daarop in werking gesteld,
met het gevolg, dat de jongen op korten afstand van zijn ouderlyk huis kon worden aangehouden. Daarby pleegde hy verzet, doch hij
kon worden overmeesterd, waarop hy in het
bureau is ingesloten. In Rucphen en omgeving
beschouwde men den jongen als niet gehee'.
normaal. De vader van het meisje is metselaar
van beroep. De dader van den aanslag heeft
een tydlang by hem gewerkt. Toen hy de
tegemoet reed moet hy haar iets
meisjes
hebben toegeroepen over een getuigschrift.
In het dorp maakt men nu de gevolgtrekking, dat de jongen op zijn oom wraak wilde
nemen, omdat deze geweigerd zou hebben hem
zijn vertrek een getuigschrift te geven.
bij
Doch dit is maar een voorloopige conclusie.
Het politie-onderzoek zal hier nader licht moeten brengen. Toen de jongen van zijn rijwiel
was gestapt en dreigend op het meisje S. af
was gekomen, sloegen de twee vriendinnetjes
ijlings op de vlucht. Zy renden naar het café
„Het Groene Woud*', waar zy vertelden wat er
gebeurd was. Ook het bedreigde meisje probeerde nog te vluchten, doch de jongen heeft
haar toen gegrepen en haar met de bijl slagen toegebracht, 15 meter verder is zy toen
in een greppel hevig bloedend neergevallen.
Verscheidene inwoners van Rucphen hebben
den jongen nog hard door het dorp zien wegfietsen, zonder te weten, welk drama zich had
afgespeeld.

Toen de man haar in deze dancing aantrof
ontstond een woordenwisseling tusschen het
echtpaar, waarna de vrouw het café verliet en
de straat opging. De man zette haar echter
na en toen hy dichtbij haar was gekomen,
lostte hij eenige schoten op haar. De vrouw
zakte ineen. Zij bleek door een van de schoten
in den buik te zyn getroffen. Voorbijgangers
brachten haar over naar een nabijllggend politiebureau, vanwaar zij naar het ziekenhuis
ONDER AUTOBUS TERECHTGEKOMEN.
aan den Coolsingel werd vervoerd. De toestand
van het slachtoffer bleek niet ernstig te zyn.
Gistermiddag kregen eenige jongelui op de
in
en
voorlooDe dader werd gearresteerd
kermis te Harenermolen "ruzie, welke uitliep
in een vechtpartij. Toen de achttienjarige 8.,
pige bewaring gesteld.
wonende te Haren, op de fiets voorby kwam,
meende een der vechtersbazen, dat ook deze
by de twist betrokken was. B. werd van het
KINDEREN SPEELDEN VERSTOPPERTJE.
rijwiel geduwd en werd ongelukkig genoeg gegrepen door een passeerende autobus. De jonwerd zwaar gewond naar het Academisch
Een hunner raakte in gen
Ziekenhuis te Groningen vervoerd, waar hy is
een kuil onder het zand
overleden.
bedolven.

—

overleden Max Adolf Carré, zoon van den oprichter van het circus Carré. De" overledene
was eenigen tijd directeur van Carré. Bij het
veertigjarig bestaan van het circus trad hij
voor het laatst op in een van zijn bekende
paardendressuurnummers.

Dezer dagen heeft een bewoner van een perceel in de Eerste Emmadwarsstraat te Den
Helder in zijn tuin het lijkje gevonden van een
pas geboren kindje van het mannelijk geslacht.
De man deed hiervan aangifte by de politie.
Het bleek, dat het kind geen natuurlijken dood
was gestorven en circa veertien dagen geleden
begraven moest zyn.
De verdenking viel op een 21-jarige dienstbode uit Moordrecht, die op Den Singel in betrekking was geweest en in de Eerste Emmadwarsstraat een kamertje had. Veertien dagen
anderhalf jaar geleden, is nog nooit zoo* geleden was zij naar haar woonplaats terugeen ernstige storing als thans opgeteegekeerd.
Het meisje is aangehouden en naar Den Helkend. In Januari 1938, toen de waarneovergebracht. Zij heeft bekend, haar kindder
mingen nog in De Bilt geschiedden, heeft
je te hebben gedood en het op voornoemde
zich eveneens een ernstige magnetische
plaats te hebben begraven.
storing voorgedaan, welke, naar men zich
nog zal herinneren, gepaard ging met een

In vele deelen der wereld hebben zich
gedurende de Paaschdagen zeer eigenaardige natuurverschynselen voorgedaan.
Er hebben namelijk sterke magnetische
stormen gewoed, die storende invloeden op
het radio- en telefoonverkeer lieten gelden.
Sedert menschenheugenis heeft zich een
wervelwind van deze kracht
electrische

ring.

15000 Amsterdammers
woonden de plechtigheid
bij.
BELGISCHE ONDERSCHEIDINGEN VOOR
NEDERLANDERS.
Evenals zulks geschiedde op den eersten
Zondag
van
het
is
Paaschdag
vorig jaar
op
Ter gelegenheid van de in 1939 gehouden
den Dam te Amsterdam een Liturgische
internationale watertentoonstelling te Luik
dienst gehouden door de gezamenlijke Christezyn thans o.a. de volgende drie Nederlanders
lijke kerken en gemeenschappen. Namen het
onderscheiden:
vorig jaar ongeveer tienduizend personen aan
Ir. J. P. van Vlissingen, directeur-generaal
dezen dienst deel, thans verzamelden zich ruim van
den Rijkswaterstaat (tot groot-officier in
vijftienduizend Amsterdammers op den Dam, de Kroonorde); de heer
H. A. Hooft, voorzitteneinde den dienst by te wonen. Ds. R. Dykvan het uitvoerend comité voor de Ned.
ter
stra had de leiding van de „Apostolische Gewatertentoonstelling
de
aan
deelneming
loofsbelijdenis", ds. Sikel bad het „Onze Va(groot-officier in de orde van Leopold II) en
der", terwijl ds. Kooiman de „oud-Testamentimr. H. van Romburgh, handelsraad der Ned.
•che zegenbede" uitsprak. Tusschen deze hoofdlegatie in België, onder-voorzitter van het uitdoelen van den dienst zongen de deelnemers
voerend comité voor de Nederlandsche deelaan den dienst verscheidene liederen en psalneming (groot-officier in de Kroonorde).
men, welke betrekking hebben op het Paaschfeest, de Opstanding des Heeren.
De heer J. Vincent verleende zyn medewerOnder groote belangstelling is gistermidking als begeleider van de zang door het klokkenspel van het Paleis.
dag het nieuw gebouwde paviljoen voor aan
tuberculose lijdende zenuw- en geesteszieken,
dat deel uitmaakt van het uitgebreide complex van „Zon en Schild" te Amersfoort
MAX CARRé OVERLEDEN.
door den minister van Binnenlandsche Zaken,
Amsterdam
is op 68-jarigen leeftijd den heer Van Boeyen, officieel geopend.
Te

in

magnetische stormen

De Koninkl. Familie

Op Nieuw Eik en Duinen te 's Gravenhage
Zaterdag onder groote belangstelling ,ter
aarde besteld het stoffeiyk overschot van den
heer R. C. T. van Roosmale Nepveu, gezant
ter beschikking.
Onder hen, die naar de begraafplaats waren
gekomen om den overledene de laatste eer te
bewijzen, bevonden zich o.a. de minister van
Buitenlandsche Zaken, mr. E. N. van Kleffens,
de vice-presldent van den Raad van State, jhr.
mr. F. Beelaerts van Blokland, de Spaansche
gezant, vele oud-gezanten, de oud-ministers
van Buitenlandsche Zaken, jhr. mr. A. C. D. de
Graeff en mr. J. A. N. Patijn, de oud-commandant van het veldleger, gep. luit.-generaal,
jhr. W. Röell, de opper-kamerheer van H. M.
de Koningin, mr. W. J. baron van Lynden, etc.
In de aula waar op het orgel koraalmuziek
van Bach ten gehoore werd gebracht, gaf minister Van Kleffens uiting aan de diepe deelneming der regeering en aan de groote waardeering welke zy voor dezen trouwen landsdienaar gevoelt. Spr. roemde het diepe inzicht
van wylen den heer Van Roosmale Nepveu in
menschen en dingen, welke inzicht door jarenlange, ervaring was gerijpt en door studie verfijnd. Zyn woord had gezag en dlkwyls is het
voorgekomen, dat hy in critieke momenten een
goede oplossing wist aan te geven, óf in een
vvarkinkel van moeilykheden den juisten weg
wist te vinden. In dit verband hierinnerde de
minister aan den tyd, welke wyien den heer
Van Roosmale als gezant heeft doorgebracht
in Spanje, waar hij vruchtbaar heeft gewerkt
en waar hij dank zij de achting, welke de
Spaansche regeering hem toedroeg, een zeer
moeilyke aangelegenheid oploste tot heil van
Nederland.
Aan de groeve heeft ds. H. W. Creutzberg
de begrafenisliturgie verricht, waarna een
schoonzoon voor de belangstelling heeft bedankt.
De kist was gedekt met een groot aantal
kransen, o.m. van den minister van Buitenlandsche Zaken en van de Hongaarsche regee-

Lijkje gevonden
een tuin.

Ook in Nederland woedden

aanleiding van deze magnetische storingen heeft het A. N. P. zich tot dr. J. Veldkamp, den leider van het magnetisch station
van het Koninklyk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Witteveen ln Drenthe, gewend met de vraag, of ook in ons land deze
een nauwkeurig onderzoek ingesteld, maar
storing op getreden is.
niets gevonden. De mogelykheid bestaat, dat
de man in den Ryn is gevallen en verdronDit is inderdaad het geval geweest. Toen
ken, maar men acht het toch niet waarschijnop
dat
dit
Nederlandsch
territoir
zou
de
heer Veldkamp Maandagochtend de fotolijk,
zijn
geschied, omdat de wind uit Westeiyke richgrafische papierstrook, waarop de waarneminting kwam, dus in de richting van Duitschgen worden geregistreerd, ontwikkelde, bleek,
land ging.
dat Zondag ook in Nederland een magnetische
storm van groote kracht heeft gewoed. Deze
SPOORWEGEN
KONDEN
NED.
PAASCHDRUKTE was Zondagmiddag om twee uur begonnen
VRIJWEL NORMAAL
en had tusschen vier uur en des avonds zeven
VERWERKEN.
uur zyn hoogtepunt bereikt.
De drukte by de Spoorwegen gedurende de
STERKER DAN OOIT.
beide Paaschdagen heeft geen byzondere moeilijkheden opgeleverd. De militaire autoriteiten
Ook Zondagavond om negen uur was de stohadden byzondere maatregelen getroffen in
ring zeer sterk. Toen het diagram Maandagverband met de verloven. Hierdoor konden de
ochtend om negen uur om te worden ontwikNederlandsche spoorwegen over het algemeen
keld van het registreertoestel werd genomen,
onder haast normale omstandigheden de verduurde de storing nog voort.' Steekproeven
wachte gebruikelyke Paaschdrukte verwerken.
hebben aangetoond, dat het magnetisme ook
De drukte op den tweeden Paaschdag was
in den loop van Maandag gestoord was, zy het
grooter dan op den eersten, vooral tegen den
dan niet zoo hevig als den vorigen dag.
avond werd het hoogtepunt bereikt.
Extra versterkte treinen verlieten dan ook
Sedert de ingebruikneminng van het
zwaar bezet de perrons, evenwel zonder dat
magnetisch station te Witteveen, nu
passagiers behoefden achter te blijven. Tegen
elf uur deelde de Utrechtsche stationschef ons
mede, dat zich gedurende de afgeloopen
Paaschdagen geen bijzondere moeilijkheden
hebben voorgedaan, zoodat men geen speciale
ter
maatregelen heeft behoeven te nemen om de
H.M. de Koningin (die de Paaschdagen heeft
drukte het hoofd te bieden. Slechts enkele
doorgebracht by het Prinseiyk Paar op Paleis
treinen hadden geringe vertraging.
Soestdyk) Prinses Juliana en Prins Bernhard
hebben Zondagmorgen den Luth. kerkdienst
in de aula van het Baarnsche
bygewoond
TERAARDEBESTELLING
Lyceum, waar zy onder gehoor waren van
R.C.T. VAN ROOSMALE NEPVEU.
prof. dr. J. A. Cramer, van Bllthoven.
is

Provinciale Bondsdag van het

MOEDER DOODDE HAAR KINDJE.

Ook andere klachten tegen
hem ingebracht.
Bij de justitie te Utrecht zijn tal van klachten ingekomen tegen een medicus aldaar, die
er van verdacht wordt gelden te hebben ontvreemd uit de portemonnaies van patiënten,
die op zijn spreekuur kwamen. In een der gevallen heeft dr. K. bekend.
Ook op medisch gebied zijn er klachten
tegen dezen, inmiddels uit Utrecht verdwenen
arts, gerezen, tengevolge waarvan hy door de
Mij. tot Bevordering der Geneeskunst als lid
Is geschorst.
Tot dusverre was er nog geen justitioneel
onderzoek tegen den dokter ingesteld, omdat
er aanleiding was eerst een onderzoek in te
stellen naar zijn geestvermogens.

ROOFOVERVAL OP ALLEENWONENDE
VROUW.

Nederl. Jongelings-Verbond.
INDRUKWEKKENDE

KERKDIENSTEEN.

Reeds vele jaren wordt in de kringen der
Paaschdag
Chr. Jeugdbeweging de Tweede
uitverkoren tot provincialen toogdag.
Ditmaal
werd
de Provinciale Bondsdag
voor Gelderland van het ederlandsch Jongelings-Verbond te Velp gehouden.
In groote getale waren de jongelingen opgekomen om den bondsdag by te wonen.
Begunstigd door het mooiste lenteweer is
deze dag, die in het teeken van eendracht
en Christelyke geloofsuiting stond tot een
zeer geslaagde samenkomst geworden.
Alle vergaderingen en diensten werden gehouden in de Ned. Herv. Kerk aan de Kerkstraat te Velp.
De Bondsdag stond onder leiding van ds. C.
.T. Laarman, den predikant, die Velp binnenkort gaat verlaten.
wijdingsdienst.
Om 10 uur had des morgens de wijdingsdienst plaats.
De kerk, die stemmig versierd was, was tot
in de uiterste hoeken gevuld. De voorganger
van dezen dienst was ds. C. J. Laarman.
Er was een indrukwekkende liturgie samengesteld, toepasselijk in den Paaschtijd.
Samenzang van gemeente en koor wisselde
alleen-zang van gemeente en van koor af, terwijl het votum, het Paaschwoord en de geloofsbelydenis door ds. Laarman uitgesproken
werd.
Ds. Laarman begon zyn prediking met
voorlezing van Ephese 5 vers 14. Dit is da
brief, die door den apostel Paulus aan de gemeente Ephese werd geschreven, terwyl de
apostel in
de gevangenis het Paaschfeest
vierde.
De predikant wees op de wyze, waarop Paulus dit Paaschfeest vierde. Christus lichtte
over den apostel, die in de gevangenis zat.
Thans bevinden zich velen, ook talrijke jongeren ln geestelijke gevangenis: geen toe-

komst, stoffelyke en geestelyke nooden.
Ds. Laarman behandelde de tekst
ontwaak uit uw slaap, sta op uit den doode en
man
een
Zaterdagavond kwam enkele malen
Christus
zal over u lichten
op Joodsche
aan de woning van de alleenwonende 75-jar.
wyze,
zeide, d.w.z. in omgekeerde
zooals
hij
Rynaan
den
Trigt
Van
Noll-Van
der
mej.
volgorde.
weg te Monster, zoo meldt de „Telegr." Deze
Zy, die, in nood verkeeren behooren zich tot
man vroeg haar de deur te openen, doch de
Christus
te wenden, opdat Hy over hen lichte.
vrouw weigerde dit en sloot de deur goed af.
Als
Christus
over den mensen licht, leert
de
vrouw
in den nacht ontwaakte
Midden
haten,
haten
al wat hol en verachtelyk is
hy
door gestommel in huis. Zy stond op en zag
al het goede.
en
leert
liefhebben
hy
in de gang van de woning een man, die een
Als
Christus
over
den
mensch licht, dan alzak voor zijn gezicht gebonden had.
zyn,
want,
leen
kan
zoo zeide Paulus
wat
hy
indringer sleepte de vrouw naar de
De
vermag
de
mensch
niet
dan
alleen
door Chrishaar
slaapkamer, waar hy haar op bed wierp,
tus.
en
den
mond
een prop in
met lakens vastbond
Daarom, ontwaakt gij, die slaapt.
duwde.
Christus komt en zegt: wakker, mensch,
Onder bedreiging met een dolk kreeg de inwant Juist als men meent wakker te
wakker,
dringer daarna gedaan, dat de vrouw de
men.
zyn,
slaapt
plaats aanwees, waar zö haar geld verborgen
Als
de
mensch
geestelijk slaapt, sluipt de
De onverlaat greep ƒ 90, waarna hy
had.
De duivel wil niet gelijk
zyn
duivel
hart.
in
vluchtte en de vrouw in hulpeloozen toestand
Christus het heele hart des menschen, doch
achterliet.
hy is tevreden met een klein plaatsje. VanNa eenigen tijd gelukte het haar de buren
daar dringt de duivel verder, van dat kleine
te bereiken, die de politie verwittigden. Weluit verovert hij het heele hart.
plaatsje
dra bleek, dat zekere H., iemand met weinig
Weigert
den duivel, spoorde de predikant
gunstige reputatie, van den overval verdacht
gehoor aan. Slapen is de dood, het is verzyn
kon worden.
hongeren, verarmen.
De politie vond H. te Leiden in de woning
Doch wakker worden alleen is niet volvan zekeren V., een goeden bekende, waar de
Neen, opstaan is tevens nog verdoende.
want er werd
politie niet erg welkom was,
eischt.
Dit
verschafte
juist een familiefeest gevierd.
„En opstaande uit den geesteiyken dood,
de recherche het voordeel, dat nu enkele mewandelden
zij als kinderen des Lichts."
deplichtingen van H. tegelykertijd gearresOpstaan is noodzakelyk.
teerd konden worden; op het feest was nameSpreker wees op de schoonheid van het
lyk ook B„ evenmin een onbekende van de
Paaschfeest:
op Paschen zich openzetten, zoopolitie. Voorts bleek, dat mej. W. uit Den
dat
God's
het leven kan vernieuwen. De
geest
ƒ 90 was; ook zy
Haag, in het bezit van
laatste
die
teniet wordt gedaan is de
vyand,
verwisselde de huiskamer voor de cel.
dood.
geen
van
den
overval
Het slachtoffer heeft
Daarom ontwaak en sta op uit den dood,
nadeelige gevolgen ondervonden, behalve dan
dat haar zenuwgestel ln ernstige mate geEn Christus zal over U lichten
Want nu gtj zyt opgestaan,
schokt is.
Zal Christus over uw leven gaan,
Een leven, door Zyn dood bereid,
Een leven, tot in eeuwigheid.
—
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RHEDEN

BEGIN VAN BOSCHBRAND GEBLUSCHT.
Gisteren werd in de omgeving van het Leyhuis een begin van boschbrand ontdekt.
Omwonenden slaagden er in den brand te
blusschen. In totaal ia een twintig vierkante
meter bosch verbrand. De oorzaak is onbekend.

DE WERKLOOSHEID.
Het aantal werkzoekenden by de Gem. Armeidsbeurs ingeschreven op 16 Maart, bedroeg
304. Bygekomen in de week van 16 tot en met
23 Maart 24. Geplaatst en afgeschreven werden 108 personen. Het aantal werkzoekenden,
overgebleven op 23 Maart 1940, bedroeg 310,
van wie 24 personen in de werkverschaffing
geplaatst werden.

VELP
PAACHVUUR-VREUGDE.

Op wandeltocht en
middagvergadering.
Na den wijdingsdienst maakten de deelnemers een wandeltocht door de prachtige omgeving van Velp. Er zouden de mooiste plekjes opgezocht worden. Wat was dus begrrjpeïyker dan dat de schreden gericht werden naar
de Beekhuizensche bosschen ?
De lentezon en de warme Oostenwind hebben deze wandeling tot een zeldzaam genot
gemaakt.
De lunch
der honderden had plaats in het
Ned. Herv. Vereenigingsgebouw, waarby andermaal bleek hoe goed dit gebouw op zyn
plaats is en tot zijn recht komt.
Leiding tijdens de lunch had wederom ds.
Laarman.
De
middagvergadering had plaats ln de
Ned. Herv. Kerk. De voorzitter der Provinciale
Commissie en de voorzitter der RegelingsCommissie hielden toespraken, terwyi er wederom enkele liedereil gemeenschappelijk gezongen werden.
De heer J. Hoogeveen uit Arnhem hield een
toespraak over het onderwerp „Christus
Overwinnaar."
Juist in deze donkere tyden, in tyden van
gezagsondermijning en geloofsverlies, is het
goed eens duideiyk naar voren te brengen dat
Christus overwinnaar zal zyn in eeuwigheid.
De heer A. R. Kortschot uit Velp declameerde.
Een deel dezer vergadering was aan huishoudelijke besprekingen gewijd, terwyi tenslotte officieel afscheid werd genomen van den
vorig jaar afgetreden voorzitter der Provinciale Commissie van het N. J. V., den heer Th.
Bakker van Zelhem. Hem werd een huldebiyk
aangeboden en dank gebracht voor het vele,
dat hy in het achttal Jaren van zijn voorzitterschap voor het Verbond deed.
Ds. C. J. Laarman, die binnenkort naar den
Haag vertrekt en het vorig jaar den heer
Bakker van Zelhem als voorzitter opvolgde,
trad vanzelfsprekend af. Ds. Laarman wordt
opgevolgd door ds. Lelyveld uit Doetlnchem.
De sluiting van dezen bondsdag was circa
half vyf. Een dag van ontspanning en geestelijken rykdom!
'

V. V. V. -commissie, die zooveel doet om
in Velp leven en vertier te brengen, heeft zich
eveneens tot taak gesteld om oude Paaschgebruiken in eere te doen herleven.
Beleefden
we verleden week den Palmpaaschoptocht der kinderen, gisteren trok het
Paaschvuur weer tallooze toeschouwers.
Het was andermaal een feeëriek schouwspel.
Circa zeven uur trok de muziekvereeniging
„Palvu" van de Emmastraat af naar het terrein van den brand nabij het verlengde van
den Stalen Enk, den Pinkenbergschen weg én
den Beekhuizenschen weg.
De
muziek luisterde het geheel op. Aan
stemming onder de toeschouwers, van wie de
meesten tot de jongere garde behoorden, ontbrak het niet.
Een vuur, een brand, trekt dat niet altyd
Het vlammenspel, hooge roode tongen, die hemelwaars
lexken en klimmen en gebogen
worden door den wind, het is cc nimposant
gezicht.
Dat het Paaschvuur zoo goed geslaagd is,
JONGEN DOOR SCHOMMEL GETROFFEN.
is voor een groot deel te danken aan het
een speeltuin te Balkbrug werd dezer unieke lenteweer, dat den tweeden Paaschdag
In
tot een festijn jnaakte.
dagen het zoontje van den garagehouder ZanSPANKEREN
onvoorzichtigheid
Een wandeling in de schoone Velpsche contingen
aldaar door eigen
treien was immers een genot op zichzelf.
door een schommel getroffen en omvergeworDe
een
zware
hersenHulde aan de organisatoren, die er wederom KIEVITSEIEREN VOOR DE PRINSESJES.
jongen
werd
met
pen.
schudding en een paar gebroken ribben opge- in geslaagd zyn honderden aangename uren te
Door
den landbouwer W. werd op 2den
nomen. Hem was tevens een groot gedeelte schenken!
Paaschdag in de omgeving van zyn boerderij
van de hoofdhuid afgerukt.
een tweetal kievitseieren gevonden. De vinder
AFSCHEID DS. C.J. LAARMAN.
heeft beide exemplaren ten geschenke aangeDs. C. J. Laarman, die onlangs het beroep boden aan Prinses Beatrix en Prinses Irene.
In een onbewaakt oogenblik is het twee- naar de Ned. Herv. Gemeente te Den Haag
De agent van politie Timmermans vond
jarige dochtertje van de familie Van Beekveld heeft aangenomen, zal van de Velpsche geZaterdagmorgen
Zonin de Broekdyk te Laag Soeop
met
meente
nemen
den
dienst
in
terechtafscheid
zeepsop
te Dinther, in een teil
ren een kievitsei.
dag a.s., des avonds om 7 uur.
gekomen en daarin jammerlyk verdronken.
De
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SPORT EN
Heracles en Tubantia houden
elkaar bij
Vitesse raakt verder achter bij Rheden
en S.C.H.

van O.A.B.

De rest van Nederland
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9
10
12
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0
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6
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87—12
39—9
36-25
28—89
31-31
10—30
13—40

Juliana
M. V. V
N. O. A. D.
Willem n
Longa
Eindhoven
N. A. C
P. S. V
B. V. V
Limburgla
Roermond
Helmond

U Velocitas
10 Achilles
3 Leeuwarden
3 Be Qulck
19—5»
3 W.V.V

DIERENSCHE BOYS—V.V.O.3-3.
De Boys komen direct opzetten en enkele gevaarlijke schoten worden op het Velpsche doel

afgevuurd, die echter nog geen succes brachten. V.V.O. komt ook geleidelijk in den aanval,
waardoor de, strijd een gelijkwaardig karakter
krijgt. Om beurten moeten de achterhoeden
handeln&d optreden en vo orlc ipig gelukt dit
•teeds. Pas in de laatste 5 min. van de ee.rste
helft gelukt het Eli»»en de score voor de Boys
te openen. Het spel van de gasten had even-

eens een doelpune verdiend.
Na a» hervatting zijn de Boys direct weer in
de meerderheid, doch het duurt nog ruim een
kwartier alvorens Eli»*en voor de tweede maal
den Velpschen keeper passeert. V.V.O. is niet
ontmoedigd en ondarneemt enkel» goede aanwaardoor de Böyi-eohterkoede op de
vallen
proef wordt geiteld, De druk wordt zoodanig,
dat Peters den bal in eigen doel trapt. Even
daarvoor ward een hoekschop Ineen» door de

14

2

1

Afdeeling

....

13 Veendam

Na rust znn bh' S.M.L.-Spatram Mevjer en
Van
Van Tongeren resp. vervangen door
geen
en
Overeem.
Dit
echter
blijkt
Merrebach
versterking te zh'n en E.S.C.A. is direct het
meest in den aanval. Na 5 min. breekt V»n
Atten door en passeert Van der Steen (3—2).
Als 10 minuten later de geheele middenlinie
der bezoekers mist. bemachtigt Van Hoften
den bal en geeft vallende een hoogen voorzet,
waaruit Van Atten hoog opspringend inkopt
(4
2). Bij S.M.L.-Spatram lukt niets meer sn
als de voorhoede het al tot de E.S.C.A.-verdedlging brengt, is hoogstens een corner het
resultaat, doch meestal zetten de E.S.C.A.hun
eigen voorhoede aan het
verdedigers
een
kwartier
voor het einde komt
werk. Ruim
onzekerheid
een
einde.
Als de S.M.L.aan alle
ver
is
opgedrongen,
te
Spatram-verdediglng
door.
der
Wieland
Van
Steen loopt
breekt
tevergeefs uit (5—2). Langzamerhand doet de
vermoeidheid zich gelden en de wedstrijd gaat
uit als de bekende nachtkaars.

t

....

13 Sneek

Al spoedig na den aanvang van dezen wedstrijd bleek, dat het terrein uitermate moeilijk te bespelen was; het was zeer modderig.
Dit was voor S.M.L.-Spatram echter geen bezwaar om in de eerste periode een aanmerkelijk overwicht uit te oefenen. Goed combineererend trok de voorhoede der gasten telkens
zonder dat
weer op het E.S.C.A.-doel" af.
E.S.C.A. hierop een antwoord kon vinden, en
toen b(j een dezer aanvallen de bal goed naar
Meijer werd geplaatst, gaf deze S.M.L.-Spatr.
de leiding (0—1). Na 20 minuten knalde midvoor Jansen in uit een moolen voorzet van
Renes (o—2).
Hierdoor werd E.S.C.A. wakker geschud en
Voorloopig echter
nam het initiatief over.
door
slecht
schieten verlogingen de kansen
belandt
voor
rust
de bal
ren. Een kwartier
Hoften,
die
deze
Steen
Van
d.
via keeper v.
bö
Nadat
een
S.M.L.-aanval
(I—2).
benut
kans
is afgeslagen, ontwikkelt zich voor het doel
der West-Arnhemmers een serimmage, waaraan v. d. Steen door ultloopen een einde tracht
te maken; Wieland bemachtigt echter den bal
en plaatst keurig in den hoek (2—2).
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Eendracht—Gelria

O-I.

Eendracht en Gelria hebben op het Gem.
Sportpark een weinig aantrekkelijken strijd
geleverd. In de eerste plaat» wa» er slechts
weinig krachtsverschil, zoodat er vrij veel op 't
middenveld werd gespeeld en in de tweede
plaats
demonstreerden beide voorhoedes een
bijna ontmoedigende schotloogheid.
Gelria begon met 'n heftig offensief, dat voor
Eendracht weinig goeds voorspelde, doch toen
de verdediging der thuisclub, waarin
vooral
Sluiter een goede partij speelde, stand hield,
verglapte het tempo aanmerkelijk en kreeg de

stand gelost (2—o).
Tot dusver had linksbuiten Jansen
reeds
jvele goede voorzetten gegeven en na 34 min.
smaakte hij het genoegen zelf een doelpunt te
scoren, toen hij eens, in plaats van voor te
zetten, den Dierenschen doelman verraste met
een scherp vieugelschot, waarbij de bal juist
binnen den paal in het zijnet belandde (3--0).
In de tweede helft was de strgd veel minder
aantrekkelijk, doordat er wederzijds veel meer
schietkansen gepasseerd werden. Door treuzelen der voorhoeden kregen de verdedigingen
telkens weer gelegenheid in te grijpen. Toen
VELPSCHE BOYS—A. V. W. 2-3.
na een kwartier de Dierensche midvoor Menger den stand op 3—l had gebracht, keerde
Op een ze.er glad terrein vond deze ontmoeeenigszins de spanning terug en werd de
wel
In de beginperiode is er weinig
ting plaat».
weer wat levendiger, doch dit ging niet
strijd
fraai» te zien; de spelers hebben veel moeite op
de been te blijven. Na ongeveer een kwartier gepaard met een verhooging van het spelpeil.
nemen de Boy* de leiding. Een goed schot op
het A.V.W.-doel stopt Van Setten wel, maar
door de gladheid schiet de bal voldoende door
OOSTERBEEK VEENENDAAL 3-2.
om een doelpunt op te leveren (1—0). A.V.W.
pakt dan wat flinker aan; het voorhoede-»pel is
Oosterbeek heeft voor de zware nederlaag.
echter te zwak om veel gevaar op te leveren.
die
het te Veenendaal leed, revanche genomen
Wanneer bij een A.V.W.-aanval een Boys-back
dejn bal met de haid bewerkt, benut Bugter de door met 3—2 den thuiswedstrijd te winnen,
strafschop (1—1). Nog voor de ruat weet een een uitslag, die vrn' goed de krachtsverhouder achterspelers van de Boy» niet beter te ding weergeeft. Voor rust was Oosterbeek
doen dan den bal uit den doelmond te slaan, sterker en had het Veenendaalsche doel tal
wanneer de keeper reed» is gepasseerd. Wedervan aanvallen te verduren, waarbt) het geluk
om zet Bugter den strafschop hard in <I—2).
aan de zijde der gasten was. Na ongeveer tien
De tweede helft geeft een overwicht van A.V.
minuten neemt Oosterbeek 'de leiding als een
W. te zien; zonder dat er echter doelpunten
toegestane itrafaehop onberispelijk door Bos
vallen. De Boys moeten zich tot uitvallen bepaNiettegenstaande Oosterwordt (1
benut
Broecks
voorA.V.W.'»
len. Kort voor tijd weet
het sucsprong te vergrooten door met een ver, hoog beek 't meest in ven aanval Is, komt
(I—3).
als
de
van
Ooskeeper
te
De
ces
aan
de
overzijde
verrassen
schot den Boys-keeper
aan
en
uit
een
teschot
laat
gaan
terbeek
een
wel
houdbaar
nog
vallen
even
Boy»
goed
rugspringenden bal van da bovenlat verkleint; il 11.
de midvoor den achterstand i 3).
Na rust gaan beide parthen vrij gelijk tegen
elkaar op. Veenendaal neemt op gelukkige
manier de leiding als de keeper een hoog,
CITO-VITESSE II 3-3.
goed houdbaar schot verkeerd beoordeelt
(1 —2). De gasten hebben dan geen geluk, als
leiding,
aanval
uit
een
de
Vitesse néémt
gemaar vrij spoedig weet Cito gelijk le maken. een toegestane strafschop naast wordt
aanvallen,
bluft
fanatiek
leiding
te
Oosterbeek
plaatst.
Uit een strafschop weet Vitesse de
en tenslotte het uitstehernemen. Dit ontmoedigt Cito niet en weer maar stug verdedigen
der gasten voorvan
den
keeper
weet
spel
kende
voor
rust
wordt gelijk gemaakt. Nog
of drie voor
Een
minuut
Vitesse voor de derde maal de leiding te her- komen doelpunten.
een
bij
Bos
opgezetten
goed
weet
nemen (3—2). Na rust is Cito 't meest in den het einde
voor
de tweede maal te
keeper
den
te
vinden.
aanval
aanval, maar weet het net niet
(2-2). Als er nog een halve min.
Eindelijk heeft de voorhoede succes, als een passeeren
krijgt de linkshalf van Oostergoed aangegeven bal in het net verdwijnt te spelen is,
toegespeeld en lost een hard
om
beek
bal
den
(3—3). Hard wordt nu aan weerskanten
het doel, waarbq de keeper
op
schot
scherp
den
het winnende doelpunt gestreden, maar in
2).
den bal in eigen doel slaat (3stand 3-3 komt geen verandering.

als hij den bal via de vingertoppen van keeper
Van der Kamp in het net doet belanden (3—l).
Plotseling komen
dan de. bezoekers ietwat
Bij een door
fortuinlijk aan een tegenpunt.
Kersten op zijn doelman teruggespeelden bal n.l.
is Huts, de Arnhemsehe centervoor. Jansen nel
iets te vlug af en ... het is 3—2.
Hierop ontstaat er een kleine inzinking bij de
gastheere.n. waarvan de Boys echter geen profijt weten te trekken, met het gevolg, dat Rheden langzamerhand haar zelfvertrouwen terugvindt. Met een schitterend doelpunt brengt
Bosveld ten slotte den eindstand op 4—2.

-

>.

Eèndracht-middenlinle gelegenheid

aandacht te
gaan besteden aan het aanvallende deel harer
taak. De voorhoede maakte echter geen gebruik
van de geboden kansen en Sikkink c.i. bleven
de onsamenhangende aanvallen vrij gemakke-

lijk baas. V6or rust vielen er geen doelpunten.
De tweede helft wordt wat levendiger, vooral
van Eendracht-zijde, ondanks het feit, dat mid-

Vitesse verspeelt haar kans
tegen S.C.H.

voor De Wlnthèr zich wegens een knie-bles»ure
heeft moeten laten vervangen. Beide doelen
zijn nu veel meer in gevaar dan voor de ru»t.
Ook nu echter blijven doelpunten uit en door
de wederzijdsch hardenkkige pogingen om de
leiding te nemen, wordt het spel nu en dan
lijkeijk forach, doch de scheidsrechter houdt
de teugels strak en blijft de situatie meester.
Ongeveer 10 minuten voor het einde valt de
Hak
beslissing ten gunste van Gelria.
werk een hard »chot onvoldoende weg en de
Gelria linksbuiten Grotendorst benut de hem
aldu» geboden kans (0—1). Eendracht spant
dit gedeelte
alle krachten in om nog gelijkspel te bereiken,
Nu Vitesse gisteren de punten in Nijmegen eenlgste factoren, die misschien
kunnen
maken.
vrijwel aantrekkelnk hadden
doch alle pogingen blijven zonder resultaat.
heeft moeten laten (2-1), Is het
In de tweede helft was S.C.H, het eerst
of
Rheden
voor
zeker, dat de eerste plaats
aanvallenrj, doch Vitesse het eerst het gevaarS.C.H. is.
lijkst. Een hoekschop werd door linksbinnen
HERTOG HENDRIK VYDO 7-3.
Jansen goed genomen. Keeper Spanjaard was
Monop
Hees
de
Sportclub
verloor
uit
het doel, doch de kopstoot van Dommering
Indertijd
Reeds in de le minuut heeft H. H. succes,
nederlaag scheen ging juist naast. Even later kogelde Dommes—o
en
deze
met
nikehhuize
als Grotenbreg inschiet en de Vydo-doelman
hebben,
ring in, doch op sublieme wijze bracht de
den bal in het doel werkt (1—0). Als er weer hen wel eenigszins dwars gezeten te
den
op
speelden
club
S.C.H.-keeper redding. De wedstrijd kreeg nu
is afgetrapt, forceert H. H. een corner en Dorwant de Nijmeegsche
land kopt deze schitterend in (2—o). Vydo pakt Tweeden Paaschdag onder het motto „revan- een ruw karakter en indien scheidsrechter
beter aan, doch de eerste aanval wordt door che ten koste van alles". Met name de rechtsNijhuis één der Nijmeegsche spelers het verden H. H.-spil onderbroken, deze brengt goed binnen Van Emden en de achterspeler Hen; der spelen had ontzegd, zou dit zeker gerechtop en Grotenbreg doelpunt onhoudbaar (3—0).
waren bezig om den goeden sportnaam van vaardigd geweest znn. De aibiter hield zich
Zoo heeft H. H. binnen 5 min. een grooten de Heesche club te bederven. Dit gebeurde echter alleen maar bij het uitdeelen van
voorsprong en weet deze voor de rust te be- nu niet direct door ruw spel, maar het was waarschuwingen. Na een kwartier spelen
houden, hoewel er zich nog kansen voordeden
fanatisme, een betere zaak waardig. In Zoogelukte het S.C.H, een hoekschop te forceeren,
om den voorsprong te vergrooten.
dat
gehad,
succes
verre hebben zrj hiermede
die door Van Haren uitstekend werd genoAls
er is afgetrapt voor de tweede helft,
de Vitesse-vleugelspelers, de gebr. Jansen, men. Het leder werd eerst door Van Meurs
onderneemt
Vydo een schijnbaar ongevaarpractisch uitgeschakeld waren. Alhoewel deze ingekopt en later door Van Emden in het net
lijken
aanval, waaruit rrlar linksbuiten uit
uiterste best hebben gedaan, moet gewerkt. Dit doelpunt werkte eenigszins kalmoeilijke positie doelpunt M3—l). H. H. onder- spelers hun
dat deze meerend; tenminste er werd nu behoorlijk
neemt nu enkele aanvallen, die niets opleveren. het toch aan hen worden geweten,
is
verloren
de
Arnhemmers
voor
gespeeld en het spelpeil steeg zienderoogen.
Na 10 min. moet H. H.'s midvoor Teunissen ontmoeting
Roebers,
ook
aan
zekere
mate
In
Niettegenstaande
gegaan.
deze
hanWeliswaar
kreeg S.C.H, goede kansen om den
vervangen worden.
dicap weet H. H. den voorsprong te vergrooten wiens spel met de week achteruit gaat.
voorsprong te vergrooten, doch slecht schieten
door Grotenbreg (4-1). Vydo pakt beter aan
Alhoewel S.C.H, het leeuwenaandeel in de was oorzaak, dat nieuw succes uitbleef. Er
en het gelukt haar rechtsbinnen onhoudbaar aanvallen had, wist Vitesse tot rust stand te waren nog zeven minuten te spelen, toen
te doelpunten (4—2). H. H. speelt rustig verder,
Vitesse plotseling kon juichen, doordat rechtshouden, waarbij bleek, dat de Vitesse-middende middenlinie voedt de voorhoede uitstekend
de
verdediging
en
buiten Jansen de S.C.H.-veste doorboorde
linie goed functionneerde
en spoedig maakt Dorland er 5—2 van. Een
haar moeilijke taak uitstekend bijstond. (1—1). De vreugde was echter van korten
in
van
den Vydo-doelman terugspringende bal
vorm te zijn en gaf duur, want wederom gelukte het S.C.H, uit
wordt door Dorland ingeschoten (6—2). Nog Ook Kroeger bleek in
zien. Het een hoekschop te scoren (2—l). Vitesse deed
eenmaal weet Dorland voor H. H. te doelpunten enkele goede staaltjes keepwerk te
was
in
in de nog eenige energieke pogingen om alsnog een
ploegen
beide
na een listig hakballetje van Jacobs en met grootste verschil
den stand van 7-2 komt, het. einde van dezen voorhoede te zoeken. De Nijmeegsche aangelijk spel uit het vuur te sleepen, hetgeen
door H. H. goed gespeelden wedstrijd. Bij Vydo valslinie was aanmerkelijk beter, vooral wat echter mislukte. Gezien de krachtsverhouding
vlotte de combinatie niet.
het veldwerk betrof. Met schi >'en echter nief, van beide ploegen was deze uitslag vrij nordaarin was de Vitesse-voorhoede ongetwijfeld maal, doch één punt hadden de Arnhemmers
zeker verdiend, al was het alleen maar voor
de meerdere. Talrijke schoten op het Vitessedoel gingen huizenhoog over en meters naast. het moedig volhouden tegen <.cii fel op de iége
Boys benut. Het spel van de gasten weid bh»»» Hoofdzakelijk lag dit aan Schipper, die meer beluste
ploeg De belangstelling was zeer goed
vinniger en het taaie volhouden Werd wel beDe
schutter
optrad.
dan
als
en
dus
had de S.C.H.-penningmeester een
loond, daar zij den stand «ven voor afloop op als stormram
de goeden dag.
zonder
doelpunten,
verstreek
helft
eerste
3 3 brachten.

Te pootig spel, om zege te forceeren
Beslissing viel even voor het einde

BERTUS CALDENHOVE, DE AANVOERDER VAN ONS NATIONALE VOETBALTEAM,
DIE TIJDENS DEN W EDSTRIJD A.D.O. -D.W.S. EEN KNIE-BLESSURE
OPLIEP, WORDT VAN HET VELD GELEID.
T

DE UITSLAGEN

Kick Smit neemt onverwacht

afscheid.
OVERGEGAAN IN R.-K.

VOETBAL.
HET OOSTEN.

VOETBALVERBAND.

Afdeeling

Quick

Herarles

5

De Haarlemspeler Kick Smit, de linksbinnen Enschedesche Boys- -Tubantia
van het Ned. elftal, heeft gistermiddag tegen Wageningen A. G. O. V. V

Blauw Wit zijn laatsten wedstrijd in K.N.V.8.-verband gespeeld, aldus de Telegr. Smit gaat O. A. B
spelen in een R.K. voetbalclub, waarbij hij Eendracht

2 -2

3

Arnhemsehe I.
S. C. A.--S. M. L.-S]

E.
S. C. H.

moest ondergaan..

1

(Jelria

fc

-

2

*

gingen zal optreden. Het ligt in de bedoeling,
Vitesse
dat hij Zondag a.s. reeds niet meer zal uitkoAfdeeling P.
men in het Nederlandsch elftal, dat te RotDici
terdam tegen Luxembui.
Dit beteeVelpsch,
kent een gevoelig verlies, niet alleen voor het Plattenbui gsche 1
th Rheden
log Hendi
Nederlandsch elftal, maar ook voor zijn vereeniging ~Haarlem",idie den laatsten tijd toch
Afdeeling R.
al eenige aderlatingen

1

«el ing N.

Rheden

tevens als trainer voor een of meer vereeni-

..

2

2

1

7

2

Cito- Vitesse 2
B. A. V. V.— Ede
Oosterbeek
Veenendaal
....

Van de Wageningsche velden.

Eendracht 2

Afdi
T. V. V
0

Rheden 2- Veenendaal 2
WAGENINGEN—A.G.O. V.
Voor den aanvang werd één minuut stilte in
Afdeeling I.
acht genomen ter herdenking van den penWit Haarlem
Blauw
ningmeester der blauwen, wijlen den heer v. d.
't Gooi D. O. S
m

Veen. De eerste aanvallen zijn voor de groenwitten en de Apeldoornsche doelman moet herhaalde malen handelend optreden. De aanvallen
van A. G. O. V. V. zijn echter gevaarlijk en
ook v. Eist moet eenige malen redden. Ondanks
het overwicht van Wageningen weten de blauwen te doelpunten, als Buitenhuis een fout van
de achterhoede afstraft (0—1). Dat doelpunt
wordt door Wageningen als een sein beschouwd
om geheel A. G. O. V. V. terug te dringen en
de blauwe achterhoede moet meermalen redden. Eindelijk weet G. v. d. Meij den stand
gelijk te maken (1—1). Tot aan Se rust is Wageningen het meest in den aanval, doch doelpunten blijven uit.
Ook na rust is Wageningen het meest in den
aanval, doch de weinige aanvallen van A. G. O.
V. V. zijn uiterst gevaarlijk. Wageningen doelpunt, als H. v. d. Mey een mooie pass van Zittersteyn benut (2-=-l). De blauwen weten echter
spoedig gelijk te maken door Zoetbrood, die via
den paal doelpunt (2—2). Wageningen tracht
nog te doelpunten, maar hoe zij ook werken,
doelman Musquetier laat zich niet verschalken.
Een kleine zege voor Wageningen zou de verhouding beter hebben weergegeven.

Storvogels -V. S. V
A. D. O.—D. W. S
Ajax- K. F. C
Afdeeling 11.
V.

ü. C.

H. B. S

.

Hermes D. V. S.—R. F. C
D. H. C—C. V. V
Sparta—D. F. C
Feijenoord—Xerxes
Afdeeling IV.
N. A. C—Limburgia
Eindhoven—Willem II
Roermond—P. S. V
Longa—N. O. A. D
B. V. V.—M. V. V
Juliana —Helmond

Afdeeling V.
—Velocitas
A. V.

G. V.

I—4
I—3

2
3—o

0
I—o
2

2—5
3-2
~...

9—o
3—3

Sneek -W.V. V
Leeuwarden—Veendam
W. V. V. G. V. A. V

4

Be

2-4
2 -0

Quick

Velocitas

Heerenveen
Sneek

2

4—2

HOCKEY.

GOLF

HET OOSTEN.
Eerste klasse.

Paaschwedstrijden der Rosendaalsche

P.W.

Golfclub.

-

Arnhem

4

2

Tweede en derde klasse.
Wageningen- Apeldoorn
Arnhem 4 Upward 2
Arnhem 3—Union 4

De Rosendaalsche Golfclub heeft op haar ba6 0
nen aan den Apeldoornschen weg Paaschwed3 1
strijden georganiseerd, waarvoor ook van buiten
4 4
Arnhem groote belangstelling bestond.
Op Goeden Vrijdag werd aangevangen met
een vlaggewedstrijd, waarbij de prijzen werden
BILJARTEN
gewonnen door 1. G. L. Croockewit; 2. mej. Th.
C. Meuter; 3. mr. C. de Kempenaer.
EEN DRUKKE MAAND VOOR DE B.B.C.
Op
Eersten Paaschdag stond een eclecticDe maand April belooft voor de 8.8.C, zeer
match op het programma, waarvan de uitslag
belangrijk te worden. Er staan niet minder dan
Schaly:
Geldej-;
dr.
2.
van
was: 1. J. H. Smidt
drie tournooien op het programma, alle door
3. mr. J. W. Frowein.
deze vereeniging in haar clublokaal, de biljartDe reeks werd besloten met een op Tweeden
(e
van
gespeelde z.g. staple four, die. tot
resultaat had: 1. mr. J. W. Frowein; 2. mr. W.
F. Tromp Meesters, dr. Schaly en mr. Henket;
8. mr. C. de Kempenaer.
Paaschdag

organiseeren.
zaal
~Pax".
De reek= wordt geopend met het tournooi om
het eerste klasse-kampioenschap
van Arnhem
driebanden op 5, 6 en 7 April. Dan volgt op IS.
20 en 21 April een tournooi om het tweede klas-

se-kampioenschap

TAFELTENNIS

van Arnhem klein biljartcadre en een week later, dus op 26, 27 en 28
April het kampioenschap
in hetzelfde genre

voor eerste klas-

Men verlieze niet uit het oog,
dat het hier
geen nationale, doch stedelijke kampioenschapTer gelegenheid van hel 4-jarig lie.-itaan van pen betreft, en dat de normale biljarter juist
de T. T. V. „Alteveer" heeft deze vereeniging van de prestaties van aan dergelijke tournooien
de Amsterdamsc-ln T. V. V. Ned. Lloyd deelnemende krachten veel kan leeren. Hoe be
met
wedstrijden georganiseerd, welke /.uilen worden langwekkend matches
van g:
ers ook
Heck'a bovenzaal, op Zondag zijn. de doorsnee-toeschouwer xit er vnsk met
in
gespeeld
een zoo
7 April e.k. vanaf 9 uur v.m. tot 17 uur.
verwondering bij en is zich bewust,
Voorts zal op dienzelfden dag vanaf 20 uur hoog peil nimmer te kunnen bereiken. Waar er
gegeven dus hier bij deze ..mindere Goden"
minst ons
tot 2 uur v.m. een Solrée-dansante
Proeven felle -una geleverd I*l «uiJtü rekent tiet
Worden eveneens iii Heck'a tiüvciüuai
bart. volgramma's, tevens bewijs san toegang, *t)o tut bestuur op een gro<:>
~,-rj.ie Torkome
toschouwei
een beperkt aantal
i
nooien,
en de leden.

VIERJARIG BESTAAN „ALTEVEER.”

i

ftlauw
D./W.

l.

1

Afdeeling

de

cod petitie-standen:

Rheden—Arnh. Boys 4—2.

•

gisteren luiden

Zooals wij reeds eenigszins verwacht hadden, heeft 0.A.8, in den thuiswedstrijd tegen
Naar wq vernemen, hebben de kwesties, Falto haar eerste overwinning behaald. De
welke er gerezen waren tusschen den voor- roodbroeken, die de beschikking hadden over
zitter van de keuzecommissie en de keuzeenkele gemobiliseerde spelers,
waardoor zij
commissie eenerzrjds en den bekenden doel- Sjten'n op de midvoorplaats konden opstellen,
verdediger Van Male anderzijds, tijdens een
speelden vooral in de eerste helft een frisch en
gisteravond gehouden bespreking een tot we- vlot partijtje en namen toen een
stevigen
derzh'dsche tevredenheid gelukkige oplossing voorsprong, die Falto na de rust niet meer in
gevonden.
staat was in te halen.
Toch was ln die eerste helft het krachtsverschil niet zoo groot, zoodat de met de rust
leek,
verkregen voorsprong wel wat groot
doch ontegenzeggelijk zat er in de 0.A.8.meer verband on mankte dp voorhoede
Het is dp thuisclub, die hoopvol hegint pn -ploeg
ider
thuisclub
veel beter gebruik van de zich
gedurende de eerste 45 minuten vrijwel doorloopend in het offensief is. Kort na het lwgin voordoende schietkansen.
lost Liet I een scherp schot, dat via den paal
Dit leidde reeds na 7 minuten tot resultaat,
in het doel verdwijnt (1 0).
rechtsbinnen Schouten den bal int een
toen
De gasten blijven echtei
liet atft woord niet
voorzet
van link? voor zijn hoofd kreeg en
lang schuldig pn tijdens een flink opgezetten
laag
den hoek kopte, (f—o). De 0.A.8.in
tegenaaanval is het Kernper, die doelman Jankarakter
gevaarlijke
sen van dichtbij volkome» onhoudbaar passeert -aanvallen bleven hun
(1—1).
behouden, alhoewel ook doelman Janssen enDesondanks blijft Rheden de.n toon aangeven jkele verrassende schoten te verwerken kreeg.
en weet zelfs vrij vlug door Liet I de leiding
Deze had er echter goed het oog in en reate heroveren (2 1).
geerde zeer snel, zoodat de Dierensche aanHoewel de rust nog ver af is. wordt er toch
vallers geen kans kregen. Na 25 minuten verniet meer gescoord.
voor de
grootte Schouten den voorsprong
Nauwelijks is er aan de 2e. speelhelft begonnen, of Bosveld vergroot Rheden's voorsprong, thuisclub met een hard schot, van korten af-
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De Nationale Turnkampioenschappen.
Ter
gelegenheid van het 35-jarig bestaan
van de vereeniging „Vlugheid en Kracht" te
Groningen werden Zondag aldaar de turnkampioenschappen en jeugdkeurcorspswedstrijden
van het K, N. G. V. gehouden.
De wedstrijd om den heerentitel had een bezetting turners, waarvan zeker de helft maar
vrij weinig in kracht bleken te verschillen. Wel
behaalde J. Molenaar (Hercules, Oudkarspel)
opnieuw den eeretitel, maar de strijd bleef
spannend tot het laatst.
Nu de kampioene van het vorige jaar, mej.
Peeman, Vlissingen, niet van de partij was,
was mevr. A. Loskamp—Paezens, Amsterdam, favoriete voor den damestitel. Ook hier
: evenwel felle tegenstand geboden.
Verschillende deelneemsters Keten zoowel in de
vrije oefening als aan de toestellen, buitengewoon fraai en beheerscht werk zien en geruimen tijd was er van krachtsverschil practisch
geen sprake. Met slechkts % punt voorsprong
op
mej. Hoekstra (Huizum) veroverd» de
oud-kampioene den titel.
De jeugdwedstrijden voor turners en turnsters van 16 tot 20 jaar waren maar matig
oezet. Enkele veelbelovende krachten traden
hier op den voorgrond.

WANDELSPORT

KUNST

De organisatie van de „Vierdaagsche”.

DEN N.B.L.O.
De bestuursraad van de Ned. Wandelspo/t
Federatie is te Amsterdam bijeengekomen om
te bespreken, wat gedaan moet worden, nu
de Ned. Bond voor Lich. Opvoeding besloten
heeft, dit Jaar de „Vierdaagsche" te Nijmegen
in verband met de bijzondere omstandigheden
niet te laten doorgaan.

Telegragisch heeft de bestuursraad zich gewend tot majoor J. N. Breunisse, vice-voorzitter van den N. B. L. 0., waarbij kennis
wordt gegeven van het besluit der N. W. F.
om den N. B. L. O. aan te bieden, voor dezen
bond dit jaar de „Vierdaagsche" te Nijmegen
te organiseeren, nu dit lichaam door de omstandigheden daartoe niet in staat is. Mocht
de N. B. L. O. om eenigerlei reden niet in
staat zijn, dit aanbod te aanvaarden, dan
acht de N. W. F., welke door haar ledental
kan worden geacht de wandelsport In Nederland te vertegenwoordigen en als zoodanig ook
door het N. O. C. is erkend, het op haar weg
De uitslagen luiden:
te liggen, zelf de organisatie van een gelijkTurnsters: 1. Mevr. A. Loskamp—Paezens (D.
waardig sportevenement ter hand te nemen.
O. S.. Amsterdam) 101 pt. (kampioene van
Nederland); 2. mej. B. Hoekstra (Quick, HuiOnderhoud met den
zum i 100) 4 p.; 3. mej. G. Lasschuyt (Donar,
heer Broekhoff.
Den Haag) 941/4 p.; 4. mej. M. Bernhard (M.
A. A. S., Rotterdam) 91 < 4 p.; 5. mej. M. PieEen redacteur van het A. N. P. heeft in verters (D. O. S., Amsterdam) 89/2 Pband met het besluit van den bestuursraad der
Wandelsport-Federatie een onderhoud gehad
Turners: 1. J. Molenaar (Hercules. Oudkarspel) 97 p. (kampioen van Nederland); 2. met den heer K. H. Broekhoff, voorzitter der
F. de Waal (Donar, Den Haag) 93? 4 p.; 3. N. W. F. Deze was van meening, dat het bemej. J. de Keyzer (Volharding, Goes) 9234 p.; sluit van den bestuursraad op de meest faire
4. G. Schlosser (Hercules Hebe, Enschede) wyze tegemoet komt aan de moeiiykheden,
911 4
5. G. Linde (Hercules, Hengelo) welke de N. B. L. O. heeft tengevolge van de
p.
bijzondere omstandigheden. Ons voorstel bePrust
op piëteit, omdat wy de verdiensten van
Toussaint
D.
(Quick,
HuiJeugdturnsters: 1.
den N. B. L. O. ten aanzien van de „Vierzum) 711/2 p.
daagsche" buitengewoon hoog schatten, terwyi
1. J. Martinius (Turnlust,
Jeugdturners:
de traditie zich natuuriyk voor Nymegen uitDen Haag) 81^ 4 p.
spreekt.

Thans staat het vast, dat de heer Albert
van Dalsurn „Het Nederlandsch Tooneel" zal
van
verlaten.
De heer Van Dalsurn heeft een briefwisseling gehad met den heer Cor van der Lugt
Gistermiddag werd op de nieuwe begraafMelsert,
directeur van het „Ned. Tooneel" plaats te Bandoeng het stoffelijk overschot ter
naar aanleiding van het feit, dat de wijze,
aarde besteld van den overleden directeurhoofdredacteur
van de ~Java-Bode", H. C.

De begrafenis
H.C.
Zentgraaff.

Artibus Sacrum.
EEN VOORSTEL VAN DE N.W.F. AAN

KOLONIEN

ALBERT VAN DALSUM VERLAAT HET
NED. TOONEEL.

JUBILEUM-TENTOONSTELLING
B.FERWERDA.
Zaterdag werd in de Korenbeurs de tentoongeopend van werken door B. Ferwerda. Deze eere-tentoonstelllng geschiedt ter
gelegenheid van het feit, dat de Heelsumsche
schilder 60 jaar geworden is.
Talrijke aanwezigen waren bij de opening
tegenwoordig. De heer De Joode, voorzitter
van Artibus Sacrum heette hen welkom, vooral de familie Ferwerda.
De
heer De Joode memoreerde hoe hij
veertig jaar geleden voor het eerst met den
heer Ferwerda kennis maakte. Het deed hem
genoegen thans ter eere van den 60sten geboortedag deze expositie te mogen openen.
De schilderes mevrouw Baumann bood namens het bestuur bloemen aan.
De voorzitter geeft daarna het woord aan
den heer P. M. van Walchren, uit Apeldoorn,
een schilder, die ook vele jaren te Heelsum
stelling

Zentgraaff.
De plechtigheid, die gehouden werd bij eenigen regen, werd voorafgegaan door een gezongen uitvaartdienst in de kapel van het St. Borromeusziekenhuls. Een groote schat van bloemen dekte de baar en vele belangstellenden
waren bij de uitvaart aanwezig.
Aan de groeve werd achtereenvolgens gesproken
door den heer Metzelaar, directeur
van de Kon. Drukkerij „De Unie", als naaste
medewerker van den heer Zentgraaff ,door den
heer Sluimers van het „A. I. D. De Preangerbode" als waarnemend hoofdredacteur van de
„Java Bode", namens allen die met den heer
Zentgraaff
hebben samengewerkt, den heer
P. Smit, die de laatste groeten bracht namens
den bond van oud-onderofficieren te Bandoeng
en omstreken, den heer Hemen, die met eenige
andere oud-maréchaussees een laatsten groet
bracht aan den gestorven eere-korporaal van
het korps marechaussees, door den fractie-leider van de Vaderlandsche Club in den Volksïaad, den heer Verboom, die Zentgraaff herdacht als een der oprichters van de Vaderlandsche Club, en het lid van de Vaderlandscljo
den heer Jan Fabius, die constateerde,
Club,
dat met Zentgraaff is heengegaan een strijder

werkte.
De heer Van Walchren zei, dat hy gaarne
aan het verzoek voldeed, eenige woorden te
spreken over het werk van Ferwerda.
Hy herinnerde er aan, dat hij den 60-jarigen
reeds jaren kende, daar zij eenigen ti)d beiden
een bestuursfunctie in de Vereeniging Pictura
Veluvensis hadden. In dien tyd had ht) den
heer Ferwerda leeren waardeeren
om z4J n
werk en zyn persoon.
Ferwerda heeft veel maatschappelijk werk
gedaan door zitting te nemen in verschillende
commissies,
die voor de Beeldende Kunstenaars op de bres stonden, vooral als secretaris
van het Nederl. Steuncomité van Beeldende
Kunstenaars.
Zekes is het, dat de schilder Ferwerda gewoekerd heeft met zyn tyd.

ALBERT VAN DALSUM.
waarop

de artistieke leiding functionneerde

naar zijn meening verre van bevredigend was,
In verband hiermede heeft hy per 1 Maart J.1.,
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Rusland?
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valsche Van Goghs
Veluwe?”
de

Naar aanleiding van de berichten, dat belemmeringen worden ondervonden by den invoer van koffie en thee voor particulieren in
Nederland verneemt Aneta dat dit berustte op
de wetgeving tegen het hamsteren. Van de
mogelijkheid om thee en koffie naar particulieren te zenden is in de laatste maanden op
groote schaal misbruik gemaakt. Er werden
geen pakketten of pakketjes meer verzonden,
doch heele kisten. Ook kwam het voor, dat
winkeliers zich door een aantal Indische verkoopers een heele kist thee lieten sturen, en
zoodoende de in Nederl. getroffen maatregelen ten aanzien van de distributie van thee
ondermijnden.
Intusschen is het thans weer mogelyk geworden
om aan particuliere verbruikers in
Nederland kleine hoeveelheden thee en koffie
te verzenden.

VOEDSELSCHAARSCHTE

DE

IN

MIDDENLOMBOK.

Aanvoer van zaailingen
de bevolking.

voor

ln verband met de voedselschaarschte, welk.
thans in Midden-Lombok heerscht, zijn verscheidene Eur. bestuursambtenaren derwaarts
gedetacheerd, ten einde een direct toezicht te
houden
de voedsel-voorziening en hulpop
verleening.

De

zaailingen

o.a. de hoofdinspecteur van de Staataspoor, het
hoofd van den dienst van den mijnbouw, de
assistent-resident van Bandoeng namens den
gouverneur van West-Java en de resident van
Priangan, de assistent-wedana namens den regent van Bandoeng, een wethouder namens het

;

Zijn

Verzending naar particulieren
weer mogelijk.

landbouw-voorlichtingsdienst verstrekt
voor driemaandelijksche gewassen
aan de bevolking.
voor de groot-Nederlandsche gedachte.
De in Midden-Lombok gevestigde geneesheer
Pastoor Bogaerts verrichtte de absoute.
oefent geregelde controle uit op den gezondOnder
de aanwezigen waren velen uit de
heidstoestand van de bevolking.
perswereld en verschillende officieele personen,

als mede-artistiek leider zyn ontslag aangeboden.
Het conflict heeft geleid tot een algeheele
gemeentebestuur van Bandoeng en een depusamenwerking, ook als regisHet werk te typeeren zou zyn, te zeggen: verbreking der
tatie van de leerlingen van de zeevaattschool te
seur-acteur, zoodat de heer Van Dalsurn het Soerabaja in nuiform. Het Indo-Europeesch
het is open, klaar, helder, eenvoudig, zyn pervolgende seizoen geen deel meer van „Het Verbond
werd vertegenwoardigd door den heer
soon, een man van recht door zee, vasthouNed. TooneeF' zal uitmaken,
De
Boer.
dend, een beetje stug soms, alles by elkaar
een echte Fries. Zyn werk vertoont heldere
vergezichten en juiste teekening.
op
er
tegen
dat
de
de
bel
Hy hooptee.
tentoonstelling
„Hooge
krijgen,
zy
Aanvaardt
de
ons
mocht
die
verdiende.
N. B. L. O.
voorstel, dan langstelling
SCHAKEN
De heer Ferwerda dankte met enkele woorEen der rijkste verzamelingen van het
wordt het een gewone „Vierdaagsche" met alle
GEDACHTEN GAAN IN DE RICHTING
INTERNATIONAAL TOURNOOI TE
consequenties van dien, waarbij de N. W. F. den het bestuur van Artibus Sacrum, voor de Rijksmuseum Kröller-Müller in het nationale
Veluwe"
de
„De
park
hulde
den
heer
is
Hooge
ongetwyfeld
BOEDAPEST.
hem gebracht,
Van Walchren
LICENSIE-STELSEL.
haar geheele apparaat ten dienste stelt van
voor zyn woorden en de talrijke aanwezigen collectie werken van Vincent van Gogh.
Euwe wint
eerste deze gebeurtenis.
Dr.
maanden geleden hebben wy geEenige
voor hun belangstelling.
Na het geruchtmakende proces Wacker te
en tweede partij.
het hoofdparket te Batavia aanmeld,
dat
Berhj'n is omtrent de echtheid van sommige
Ons voorstel, aldus de heer BroeghofL ligt
ler gelegenheid van den zeventigsten veraan Van Gogh toegeschreven stukken twyfel dacht schonk aan het feit, dat het roulettejaardag
den bekenden Hongaarschen geheel in de ontwikkeling der dingen en het
van
ontstaan. Een twijfel welke zich ook uitstrekt kwaad te Batavia hoe langer hoe grooter afmeester Geza Maroczy is te Boedapest een komt my wenscheiyk voor, dat ook in de toeVOLKSCONOERT A.O. V.
tot enkele doeken, welke zich in het Rijksmu- metingen is gaan aannemen zoodat maatinternationaal tournooi aangevangen, waaraan komast een nauw samengaan tusschen de beiregelen hiertegen zouden worden overwogen.
seum Kröller—Muller bevinden.
ook wordt deelgenomen door onzen landgenoot de instanties noodig is. Beide lichamen houden
Een noviteit voor harp
Voor zoover thans reeds van een standpunt
De heer M. M. van Dantzig, schilder en resdr. Max Euwe.
natuuriyk hun eigen werkterrein en als over
kan
worden gesproken, gaan de gedachten in
en orkest.
taurateur van schilderyen te Amsterdam, die
In de eerste ronde sloeg Euwe den Hongaar eenigen tyd de N. B. L. O. weer in staat is
richting
van een stelsel van licenties voor
de
aan de echtheid van sommige stukken twy-:
Paul Rethy, terwijl prof. Vidmar (Zuid-Slavië)
de organisatie van de „Vierdaagsche" op zich
Het
proof andere instellingen,
vereenigingen
bepaalde
den
ook
ons
'and
zeer
voor
in
feit, heeft Donderdag
remise speelde tegen
belangstellenden
te nemen, dan komt het ons niet anders dan gramma voor
bekenden Hongaarschen meester Szabo.
de redenen van zyn twijfel uiteengezet. Deze die een zeker algemeen belang vertegenwoorvoor, dat de oude toestand hersteld iet volksconIn de tweede ronde won Euwe na een inte-< logisch
uiteenzetting geschiedde in het Ryksmuseum digen en die door een stopzetting van de gewordt.
ressanten strijd tegen den Hongaarschen kamcert, dat de
op de Hooge Veluwe zelf bij de collectie Vin- legenheid tot roulettespel in haar voortbepioen Szabo. De partij duurde bijna vier uren.
morA.O.V.
cent van Gogh. Tot de belangstellenden be- staan zouden kunnen worden bedreigd.
Aanvaardt de N. B. L. O. het voorstel van genavond onDj partijen tusschen prof. Vidmar en Balla en
Een absoluut verbod brengt maatschappelijk
hoorden o.a. jhr. Sandberg, conservator van
tusschen Barcza en Rethy werden afgebroken. den bestuursraad der N. W. F. evenwel niet,
der leiding v.
geen verbetering, omdat het euvel
wellicht
het Stedeiyk Museum te Amsterdam, de beeldNa hervatting won Vidmar zijn partij.
zal de Wandelsport-Federatie haar eigen Jaap
dan
verschuiven naar
clandestiene
Spaandan
zich
zal
de
heer
houwer Wertheim,
P. Bromberg, beNa twee ronden leidt Euwe met 2 uit 2, gein
derman
het spel thans in hoofdgelegenheden,
terwijl
gehetwelk
een
der
V.A.N.K.
sportevenement
organiseeren,
door
Vidmar
met
uit
stuurslid
2.
volgd
14
Musis Sacrum
heel eigen karakter zal dragen en in omstanDe heer Van Dantzig ving zijn uiteenzet- zaak gespeeld wordt in bonafide vereeniginzal geven, beting aan met een beschouwing omtrent de gen.
digheden, welke voor de N. W. F. dan het vat een noviHet artikel der S. W., waarin het verbod
hoofdbegrippen van kunst en kunstwerken,
meest gunstig zullen zyn.
vooïkomt
om in het openbaar dan wel bedryfteit, die zeker
waarna hij de meest karakteristieke eigenzeer in den
tot hazardspel te geven,
gelegenheid
matig
besprak,
welke
werken
van
schappen
In de
Geen elfstedentocht.
en
smaak zal
Vincent van Gogh aan den dag treden. Tot die treft alleen hem die zulks doet „zonder daarvallen, n.l. een
Tenslotte kon de heer Broekhoff nog medeo.a. een duideiyke toe bevoegd" te zijn.
eigenschappen behoort
De correspondent van de „Intransigeant" te
voor
Bij een testcase omtrent het rouletespel,
werk
voorstelling, tot in détals afgewerkt; de maKopenhagen meldt aan zijn blad, dat zoo juist deelen, dat de groote wandelsportplannen, welmet
zooals
dat in zijn huidige gedaante voorkomt,
harp
orke in Friesland bestonden, teruggenomen zyn,
thematische compositie komt uit in rechthoeeen aceoord tusschen Duitschland en Sovjetzou
zeker
vast te stellen zijn dat de gelegenkestbegeleiten
einde
eventueel
aan
geen afbreuk
nd te Moskou is geteekend.
andere
ken en parallellogrammen, in een symmetrie
waarbij de
wordt gegeven.
heid
bedrijfmatig
sportbetrekkingen tusschen beide landen worbealangrijke evenementen te doen.
ding.
contouren,
van
terwyi, waar noodig strepen
In de jongste uitspraak van het Hoogden geregeld.
Soliste is To
de ontbrekende contouren aanvullen. Als acDe correspondent
van het
Fransche blad
Stotyn Heucenten in Van Goghs werken ziet spreker de gerechtshof omtrent dit begrip, welke voormeldt, dat het aceoord vier punten zou omvatwekemeyer.
kleurcontrasten van licht en donker, meer ge- komt in het arrest tegen de Nivira te Soeten.
In de eerste plaats zou Duitschland de
Het geheele programma voor dit concert accentueerd in het centrum dan in onder-, rabaja is vastgelegd, dat hij, die min of meer
sportbetrekkingen met Sovjet-Rusland hervatluidt
als volgt: Beethoven, VHlste Symphoboven- en zy'gedeelten. Anatomisch ziet men regelmatig aan het economisch verkeer deelten. Voorts zou Duitschland zoo noodig het convervoor
nie; Landré, Requiem
orkest;
tact met de internationale sportlichamen
Widor, den eenen vorm groeien uit den anderen, niet neemt geacht dient te worden bedryfmatlg op
hier worden bedoeld federaties als de
Choral et Variations pour Harpe et orchestre; alleen gebogen doch ook rechte vormen (hori- te treden, ook al beoogt hy niet het behalen
breken
alsmede
IA AF., de U.C.1., de F.I.F.A. enz.
Van Anrooy, Piet Hein-Rhapsodie.
zontaal
e"n verticaal), doorgevoerd tot in van winst. In analogie met deze uitspraak zou
met het Internationaal Olympisch Comité, terbijv. het regelmatig optreden als bankhouder
iedere perseelstreek.
wijl geen wedstrijden met andere landen meer
Spr. trachtte vervolgems aan de hand van by het rouletespel ook als bedrijfmatig kunnen
zouden plaats vinden. Sovjet-Rusland van zijn
de geëxposeerde schilderstukken van v. Gogh worden aangemerkt.
kant zou alle betrekkingen met arbeiderssportEen tweede kwestie is, of het roulettespel in
DE ZEVENTIGSTE VERJAARDAG VAN
aan te toonen, dat er werken onder waren,
bonden van andere landen
verbreken
en er
zgn
huidigen vorm niet onder het bereik der
D.K.
(intervan
RENSBURG.
een
vertoonden
vrijwel volslagen gemis
bovendien
afzien z.g. Spartaiades
welke
nationale arbaidersspelen) te organiseeren, welkarakteristieke eigenschappen van strafwet zou vallen omdat de strafwet de toevan
de
Zondagmiddag is in eön der bovenzalen van
laatbaarheid beperkt tot besloten kring, waarke, naar men weet, ingesteld waren ter concurdezen kunstenaar.
het American Hotel te Amsterdam een drukberentie met de Olympische Spelen.
het twijfelachtig is of vereenigingen met
by
Als voorbeeld nam
spr. het bekende
zochte receptie gehouden ter gelegenheid van
i Dit opzienbarende bericht komt uit den aard
een
zeer groot aantal leden in den zin van het
den zeventigsten verjaardag
van den dichter „Avondlandschap" en vergeleek dit met het
der zaak geheel voor rekening van L'lntransibetrokken
artikel nog als besloten gezelJ. K. Rensburg, een der merkwaardigste figuuit
de
stuk „Korenland", beide olieverfdoeken
geant. Men zij er aan herinnerd, dat Duitschland
ons letterkundig leven en een der weinige laatste periode van Van Gogh, Eerstgenoemd schap vallen te beschouwen.
in
ren
wel is aangesloten bij alle internationale sportwerkelijke Bohémien-kunstenaars, welke de stuk mist, volgens spr., tal van de genoemde
Wanneer nu elders in de wet vastgelegd
organisaties, Sovjet-Rusland evenwel niet).
hoofdstad kent.
eigenschappen, terwijl „Korenland" daaren- wordt dat voor het geven van gelegenheid tot
Dat Rensburg vele vrienden telt niet alleen
een verpersooniyking mag genoemd roulette-(hazard-) spel een licentie vereischt
tegen
in kunstenaarskringen, maar ook daarbuiten, is
worden met het werk van den grooten Neder- is, zou daarmede tegelijkertijd zyn aangewel op deze zeer druk bezochte receptie ge.blegeven dat het zonder die vergunning verlandschen schilder.
ken. Begrijpelijker wijze waren echter de kunboden
is.
aan
de
het
Ook
echtheid van
„Zeegezicht te
stenaars in de meerderheid, doch niet alleen
Uit
het bovenstaande bhjkt dat een en
te
v.
Gogh
Saintes-Maries"
door
Arles
gezijn collega's op letterkundig gebied. Opvallend
was het, hoe sterk juist de jongere generatie schilderd in 1888, twijfelde spr. in hooge mate,- ander bij ordonnantie zou moeten worden gedichters en schrijvers'vertegenwoordigd waren, een twijfel waarvan zelfs de heer Bremmer, regeld.
doch daarnaast kwamen vele bekende kunstde uitstekende Van Gogh-kenner, hem niet
schilders, beeldhouwers, tooneelspelers, uitge- heeft kunnen
genezen.
vers en bekende figuren uit de wereld, van muIn dit schilderstuk treft men, aldus de heer ingedeeld, welke,
door R.J. VAN NEERVOORT.
hoewel van waarde, toch te
ziek en dans.
Van Dantzig, tal van perspectieffouten aan, vervangen zyn, zij het met groote kosten en
Namens het door vrienden gevormde comité
terwijl voorts in tal van détails de nabootsing moeite. De
HOOFDSTUK V. DE OVERWINNING.
wenschte de heer A. Vecht den heer Rensburg
overige stukken heeft men onder
aan den dag treedt.
geluk en overhandigde hij hem een drietal ge- duideiyk
de categorie 3 gerangschikt. Zoodra gevaar
Wegens het vèr-gevorderd uur ontbrak spr.
uit enveloppen met inschenken, bestaande
dreigt, wordt alles in den schuilkelder gehoud, van vrienden en bewonderaars, van de de tij* tot een nadere uiteenzetting en vergebracht.
leden dcx kunstenaarssociëteit „de Kring en van lijking met andere stukken uit de collectie.
Op het Museum en het Jachtslot St. Hubreen hooggeplaatste instantie, die niet genoemd
tua zijn voorts de blauwe driehoeken met
wenschte te worden.
BEVEILIGING KUNSTSCHATTEN IN HET witte schyf aangebracht, het internationale
De heer Rensburg dankte voor de hem beteeken ter aanduiding, dat zich kunstvoorKRöLLER-MUSEUM.
wezen vriendelijkheid en sprak de hoop uit, dat
tot
werpen in het desbetreffende gebouw bevineen
waarin
het
wereld,
in
oorlogsrumoer
In tegenstelling met tal van andere museau den.
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KOFFIE EN THEE NAAR NEDERLAND.

Optreden

het roulette

DE REIS VAN DEN GOUVERNEURGENERAAL.
Bezoeken aan the

aan thee-ondernemingen.

Het gezelschap van den Gouverneur-Generaal is heden van Brastagi vertrokken. Een
bezoek werd o.a. gebracht aan de thee-onderneming Balimbingan van de H.V.A., terwijl
verder nog verschillende cultuur-ondernemingen op de terugreis naar Medan werden bezichtigd.

kwaad in de Oost.

AUTOBUS STORTTE IN RAVIJN.

Negen

passagiers

gewond.

Tusschen Isak en Takengon is kortelings
een autobus in een ravyn gestort, waardoor
negen inzittenden werden gewond.
TWIST MET ZIJN HUISJONGEN.
Machinist in arrest.
Een
machinist op de onderneming Bab
Djambi, de heer J. L. C. Dias, kreeg van morgen twist met een Javaanschen huisjongen,
dien hy tegen zyn scheenbeen trapte.
De huisjongen greep hierna in zijn zak, als
wilde hij een mes te voorschyn halen. Dia*
trok daarop een revolver en loste zes schoten
op den huisjongen, die onmiddeliyk werd gedood. De dader is gearresteerd.
De aanleiding tot de twist was een vrouwenperkara.

JONGEN DOOR BIJEN AANGEVALLEN
ENLATEORVLDN.
Een voor Indië zeldzaam ongeluk met dooieïyken afloop speelde zich deze dagen af op het
emplacement van de H. V. A. Suikerfabriek:

„Soemberdadie" naby de kotta Kedlri, vertelt
het Soer. Handelsblad.
Een katjong speelde op het erf van een leegstaande employé'swoning en trapte ongelukkigerwijs op een vrij groote zich op den grond
tusschen de grashalmen bevindende bijenkorf.
De toestand werd voor den jongen nog fataler, doordat hij kwam te vallen. By drommen
tegelijk vielen de woedende bijen den om, hulp
gillenden jongen aan. Het bleek heel wat moeite
te kosten, voordat men er in slaagde de byen
te verdrijven.
Eindeiyk gelukte dit, doordat
eenige grashoopen in brand werden gestoken
en de insecten het niet langer konden harden
vanwege de rook.
Het deerlijk gestoken knaapje werd naar de
H. V. A.-poliklinlek getransporteerd, doch tijdens het transport gaf het kind den geest.
Men onderzoekt thans in hoeverre de bijen
den dood hebben kunnen veroorzaken, daar het
volstrekt niet uitgesloten wordt geacht, dat het
jongetje door den schrik het leven heeft gelaten.
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GYMNASTIEK

DERDE BLAD

ACCOUNTANT STAAT TERECHT WEGENS
VERDUISTERING.
De Raad van Justitie maakte een aanvang

met de behandeling van de zaak tegen den
Bataviaschen accountant J„ een vooraanstaande figuur in sportkringen, die beschuldigd is
van verduistering van groote bedragen.
Beklaagde verklaarde, dat hij inderdaad de
in de dagvaarding genoemde bedragen zich heeft
toegeëigend. Hij meende echter een tegenvord*ring te hebben gehad op de firma John Peet
ten bedrage van ongeveer ƒ 142.000 als provisie
verminderingen van verponvan verschillende ondernemingen, welke bestuurd worden door deze firma.
Beklaagde ontkende dan ook, dat hij oplichting zou hebben gepleegd.
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VERLOFGANOERS VAN HET KON. NED.
IND.
LEGR.
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ARNHEMSCHE COURANT VAN DINSDAG 26 MAART 1940

De commandant van het Kon. Ned. Ind. Lf>ger deelt mede, dat de verlofgangers van het
K. N. I. L„ die in Nederland verblijven, niet
meer bij de Gemobiliseerde Kon. Landmacht
zullen worden ingedeeld, behoudens mogelijke
oproeping in ernßtige omstandigheden.

TER EERE VAN HET 50-JARIG BESTA AN
VAN HET KORPS MARECHAUSSEE.
De legercommandant heeft het voornemen
in April a.s. persoonlijk de feestelijkheden by
te wonen, welke worden georganiseerd in verband met het 50-jarig bestaan van het korpa
Marechaussee in Atjeh.

SOERABAJA KRIJGT VLIEGVELD VOOR
INTERNATIONAAL VERKEER.

By gouvernementsbesluit is het te Tandjong Perak (Soerabaja) gelegen terrein aangewezen als luchtvaartterrein, bestemd voor
internationaal verkeer met landvliegtuigen,
inclusief verkeers- en bedryfsvliegtuigen.
OUD-REGENT OVERLEDEN.
Vrijdagavond is de oud-regent van het sultanaat van Asahan, Tengkoe Alang Jahja, plotseling te Tandjong-Balei overleden in den ouderdom van vijf en tachtig jaren.
Van 1915 tot 1933 fungeerde de overledene

als Terigkoe-regent tijdens de minderjarigheid
van den tegenwoordigen sultan. Wijlen Tengkoe Jahja was zeer bekend in Europeesche en
inheemsche kringen; hij was ridder in de ord.
van den Ned. Leeuw en Off. In de Orde vaa
Oranje-Nassau.

