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Streven naar vreed
zame betrekkingen
Vertegenwoordigers der Zuid-Amerikaansche Staten zullen binnenkort deelnemen
aan een samenkomst te Montevideo — de
la Plata conferentie — waar belangrijke
problemen de economische en politieke be
trekkingen betreffende, worden behandeld.
De minister van Buitenlandsche Zaken van
Paraguay Aranja, die thans als. eeregast
van de Argentijnsche regeering te BuenosAires vertoeft op reis naar deze bijeenkomst,
heeft hieromtrent een verklaring afgelegd.
Te Montevideo, zoo verklaarde de minis
ter, zal men niet allleen trachten tot een
veelomvattende economische samenwerking
te komen, doch er ook naar streven de
vreedzame betrekkingen van de La Platalanden opnieuw te bevestigen. Juist in het
huidige tijdsgewricht, nu in Europa een
conflict heerscht, is dit bijzonder noodig.
Als voorbeeld van dit streven kenschet
ste Aranja het non-agressiepact, dat on
langs tusschen Bolivia en Chili gesloten is.
Naar de bewindsman voorts meedeelde,
zullen aan deze conferentie ook vertegen
woordigers van de V.S. benevens van Chili
en Peru als waarnemers deelnemen. Voor
eenigerlei achterdocht van de zijde der
niet-deelnemende landen bestaat niet de
geringste aanleiding.
Met betrekking tot Bolivia verklaarde
Aranja, dat men er te Montevideo naar zal
streven door uitbreiding van het wegennet
aan dit van de zee afgesloten land toegang
tot havens te verschaffen.
Nopens het vraagstuk der verdediging van
het Westelijk halfrond in geval van een
niet-uitgelokte vijandelijke actie wees de
minister op den weg, dien de Pan-Amerikaansche conferenties van Lima en Havanna
voor dit probleem zoo duidelijk uitgestip
peld hebben. In de daar getroffen regelin
gen is vastgelegd hoe ver de solidariteit
der Amerikaansche landen heeft te gaan.
Ten slotte betoogde Aranja, dat Para
guay zijn economische betrekkingen vooral
met Argentinië en Brazilië voornemens is
uit te breiden. De Amerikaansche naties
moeten door wederzijdschen goederenruil
probeeren het verlies van de Europeesche
markten zooveel mogelijk te compenseeren.
Als ideale oplossing op economisch terrein
qualificeerd de bewindsman een douane
unie van de La Platalanden en gaf voorts
uitdrukking aan de hoop, dat op de komen
de conferentie merkbare stappen in deze
richting gedaan zullen worden.
Welke consequenties hebben de
gebeurtenissen in Frankrijk?
Het belangrijkste bericht van heden is de
tusschen Laval en Pétain bereikte overeen
stemming. Tot dusverre ontbreken echter
de gegevens over de gevolgen van dit
accoord. Reeds is eenige dagen geleden het
vermoeden geuit, dat Laval in de regeering
zou terugkeeren als minister van Buiten
landsche Zaken, terwijl Flandin zou op
treden als minister van Binnenlandsche
Zaken.
Voorloopig zijn dit nog slechts veronder
stellingen, maar het is zeker, dat Frankrijk
ten opzichte van de gebeurtenissen in zijn
koloniale gebieden tot een zekere consoli
datie wordt gedwongen. Zoo heeft de regee
ring van Vichy een waakzaam oog te
houden op zijn belangen in het Afrikaansche werelddeel, waar tusschen de Italiaansche en Britsche legers een harden strijd
wordt gevoerd. Syrië ligt als een brand
punt tusschen de wederzijdsche posities en
tusschen Indo-China en Thailand bestaat
een toestand, die practisch niet van oorlog
verschilt.
Het diplomatieke en strategische spel,
dat door de belanghebbenden achter de
schermen van laatstgenoemde landen wordt
gevoerd is daarbij ingewikkeld en voor den
buitenstaander soms onbegrijpelijk. Voor
zoover uit de Japansche perscommentaren
valt op te maken, moet een vreedzame op
lossing in de tusschen Thailand en IndoChina gerezen kwesties in het belang van
Tokio zijn. Een deel der Japansche bladen
neemt zelfs geen uitgesproken standpunt
in dit conflict in. „Het gaat er niet om",
zoo schrijven zij, aan welken kant het gelijk
of het ongelijk is.
Zij wijzen op de eischen, die Thailand
aan Indo-China heeft gesteld, betreffende
teruggave der gebieden van Laos en Cambodsja en verkrijging van een nieuwe grens
gaande langs de Mekkong-rivier.
De Japansche pers waarschuwt thans
Thailand niet verblind te worden door de
rechtstreeksche eischen jegens Indo-China,
daar Engelsche en Amerikaansche in
vloeden in het spel zijn. Het Angelsaksische
blok, aldus deze suggestie, profiteert van
de Thailandsche behoefte aan vliegtuigen
en tanks, zij leveren oorlogsmateriaal als
een middel om hun greep op het koninkrijk
te versterken.
„Er is geen twijfel aan, zoo schrijft „Jomioeri Sjimboen", of de Engelschen en>
Amerikanen trachten twee vliegen in één
klap tö óooflea want door Thailand aan te
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De nieuwe Staatsleening '41
INDIEN ZIJ NIET SLAAGT, ZAL EEN GEDWONGEN
LEENING VOLGEN.
Aan de stukken is belasting
faciliteit verbonden.
In onze advertentiekolommen wordt de
uitgifte aangekondigd van een nieuwe
Staatsleening van vijf honderd millioen
gulden.
De koers van uitgifte bedraagt 100 pCt.;
de rente is 4 pCt. per jaar; de looptijd be
draagt ten hoogste tien jaar. Aan de
schuldbekentenissen is het recht verbon
den, dat zij steeds tot het volle bedrag in
betaling kunnen worden gegeven ter vol
doening van rechten van successie, van
overgang bij overlijden en van schenking.
Evenals de vorige Staatsleening zal
ook deze er een zijn „met den stok
achter de deur". Dit beteekent derhalve,
dat indien niet het volle bedrag van ƒ 500
millioen bijeen wordt gebracht, een ge
dwongen leening tegen minder gunstige
voorwaarden volgt, in welke leening
diegenen zouden moeten deelnemen, die
niet op de thans aangekondigde leening
voor een voldoend bedrag zullen hebben
ingeschreven.
Wat in dit verband onder een voldoend
bedrag is te verstaan, blijkt uit den
maatstaf, welke bij het vaststellen van den
deelnemingsplicht in de eventueele gedwon
gen leening zal worden aangelegd. Het
prospectus, hetwelk bij alle bankinstellin
gen verkrijgbaar is, vermeldt te dien aan
zien, dat allen, die in het belastingjaar
1940/41 in de vermogensbelasting zijn of
zullen worden aangeslagen, tot een in het
prospectus voor elk vermogen aangegeven
bedrag in die eventueel gedwongen leening
zullen moeten deelnemen. Ditzelfde bedrag
geeft derhalve aan, voor hoeveel men t e n
minste op de thans aangeboden vrijwil
lige leening dient in te schrijven, om van
de gedwongen leening te worden vrijgesteld.
Dat dit bedrag voor allen hooger is, dan
bij de in het vorige jaar uitgegeven
leening, zal geen verbazing wekken, aangezien de thans bijeen te brengen som
grooter is dan toen.
Behalve degenen, die eventueel voor de
gedwongen leening in aanmerking zouden
komen, zullen echter nog vele anderen op
de nieuwe leening willen
inschrijven,
wegens de aantrekkelijke belegging op tien
jarigen termijn, welke hiermede geboden
wordt en wegens den goeden dienst, welke
zij daarmede het land bewijzen. Door de
belastingfaciliteit, welke aan de stukken is
verbonden, wordt de koersvastheid der
leening krachtig bevorderd.
De inschrijving staat open op Woensdag
29 Januari a.s. van des voormiddags 10 tot
des namiddags 4 uur bij de in de adver
tentie vermelde bankinstellingen en bij het
Agentschap van het Departement van
Financiën te Amsterdam.
Reeds vóór den genoemden datum zal
iedere bankier zich willen belasten met de
verzorging
van
inschrijvingen. Desgewenscht kan men voor zijn inschrijving
voorkeur vragen. De betaling moet ge
schieden op Zaterdag 15 Februari a.s.
Het belang van een volledig welslagen
der nieuwe leening zal een ieder ongetwij
feld duidelijk zijn. Tot een gedwongen
leening, welke een 2% pCt. 40-jarige
annuïteitsleening (uiteraard zonder de gemoedigen in zijn eischen door het te voor
zien van wapens en gelden, willen zij er in
slagen de beweging tegen Britsche econo
mische toenadering af te leiden en tegelij
kertijd Thailand te ontwikkelen tot een
basis in hun gemeenschappelijk defensie
plan voor Oost Azië door een JapanschThailandsche toenadering te verhinderen".
Engeland en Amerika, aldus het blad,
steunen tegelijkertijd Indochina tegen Thai
land door tusschenkomst van de agenten
van de Gaulle en de financiers van Saigon.
De „Jomioeri Sjimboen" laat er het licht
op vallen, dat kortelings in Indochineesche
havens Fransche schepen zijn aangekomen,
die onder Britsche controle staande havens
zijn gepasseerd, waarin het blad een bewijs
ziet van goeden wil, door Engeland jegens
Indochina getoond. „Het is het EngelschAmerikaansche plan om Thailand en Indo
china te laten doorvechten als een middel
om Japans plan tot oprichting van een ge
bied van gemeenschappelijke welvaart in
Oost-Azië te verstoren." Hun streven zou
met succes bekroond worden, wanneer het
gevolg hiervan mocht zijn, dat Thailand en
Indochina er van weerhouden werden toe
nadering tot Japan te zoeken, teneinde met
dit land samen te werken."
Uit bovenstaand commentaar valt duide
lijk op te maken, dat het huidige conflict
tusschen Indo-China en Thailand niet in
het belang is van den Japanschen opzet.
Tevens blijkt echter, dat de toestand hier
onoverzichtelijk is, zoolang het conflict zich
niet duidelijker omlijnt.

melde belastingfaciliteit) zou zijn, mag het
niet komen.
De leening is verdeeld in schuldbewijzen
aan toonder, groot f 1000.—, f 500.— en
f 100.—.
De coupons zijn betaalbaar op 15 Februari
en 15 Augustus.
De schuldbewijzen dezer vrijwillige leening
zullen, tegen den parikoers, in betaling wor
den aangenomen ter voldoening van rech
ten van successie, van overgang bij overlij
den en van schenking.
Indien er voor zoover in eenig jaar min
der dan 1/10 deel van het bedrag der lee
ning op voormelde wijze wordt gedelgd, zal
het door aflossing a pari daartoe worden
aangevuld. De aflosbaar te stellen schuld
bewijzen worden bij loting aangewezen. Zij
zullen op 15 Februf*i aflosbaar zijn.
Wordt in eenig j^ar meer dan 1/10 deel
van het bedrag der leening ter voldoening
van de vermelde rechten in betaling aan
genomen, dan wordt het meerdere in de
volgende jaren op de aflosbaar te stellen
bedragen in mindering gebracht.
Versterkte en algeheele aflossing kan te
allen tijde plaats hebben.
De koers van uitgifte is 100 pCt.
De schuldbewijzen met de daarbij behoorende coupons zullen zijrt vrijgesteld van
alle Nederlandsche zakelijke belastingen,
welke van schuldbewijzen ten laste van
Nederland en van de daarbij behoorende
coupons mochten worden geheven. (Deze
bepaling sluit niet in een vrijstelling van de
persoonlijke belastingen naar inkomen en
vermogen).
De inschrijvingen moeten beloopen be
dragen van honderd gulden of veelvouden
daarvan.
Iedere deelnemer is bevoegd voorkeur te
vragen voor het geheel of een deel zijner
inschrijving. Bij de toewijzing zal in de
eerste plaats een bedrag, waarvoor prefe
rentie is verzocht, van ten hoogste f 10.000
aan eiken deelnemer worden toegewezen en
daarna, indien mogelijk, ook het meerdere.
De storting van het verschuldigde wegens
toegewezen schuldbewijzen moet geschieden
ten kantore alwaar is ingeschreven, op 15
Februari 1941, vóór 12.30 uur n.m.
De binnen het Rijk gevestigde (niet in
artikel 1 der Beleggingswet genoemde) al
dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende
maatschappijen, fondsen en instellingen,
welke in de uitoefening van hun bedrijf
of van hun werkzaamheden, in verband
met door hen aanvaarde verplichtingen,
regelmatig gelden rentegevend uitzetten
op termijnen, langer dan één jaar, zullen
eventueel in de gedwongen leening moeten
deelnemen voor een bedrag, dat gelijk staat
met drie ten honderd van de gezamenlijke
waarde hunner bezittingen, volgens de
laatstelijk voor 1 Januari 1941 vastgestelde
balansDe verplichting tot deelneming in een
eventueele gedwongen leening zal niet bistaan voor spaarbanken, middenstandsbanken, hypotheekbanken en onderne
mingen, welke de exploitatie van onroe
rende goederen tot hoofdbedrijf hebben.
De verplichting zal evenmin bestaan voor
een lichaam, waarvan de gezamenlijke
waarde der bezittingen volgens de hierbc-

vliegtuigmoederschip
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„Illustrious", dat tijdens de krijgsver
richtingen in de Middellandsche Zee
ernstig beschadigd werd.
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f 30.000.
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Tegen storting van het verschuldigde
bedrag zullen recepissen worden uitgereikt.
Deze recepissen zullen zoo spoedig moge
lijk, in elk geval vóór 15 Augustus 1941,
bij de kantoren van inschrijving en hunne
bijkantoren in Nederland kosteloos tegen
de definitieve schuldbewijzen worden ver
wisseld. De gelegenheid tot verwisseling
wordt in de Staatscourant aangekondigd.
Aan elke recepis bevindt zich een stor
tingsbewijs tot het bedrag van dat recepis.
Ingeval tot eene gedwongen leening
wordt overgegaan, kunnen deze stortings
bewijzen worden afgescheiden en dienen ter
voldoening aan de verplichting tot stor
ting op die leening tot het bedrag daarin
vermeld. Deze stortingsbewijzen zijn waar
deloos, indien de gedwongen leening niet
wordt uitgeschreven, waarvan eventueel
mededeeling zal worden gedaan in de
Staatscourant.
De biljetten van inschrijving, de nota's
van toewijzing, de ter zake van deze lee
ning af te geven kwitantiën alsmede alle
stukken, uitsluitend betrekking hebbende
op de beleening bij de Nederlandsche bank
van schuldbewijzen dezer leening, zijn vrij
van zegelrecht.
ƒ 16.000 of meer, doch minder dan ƒ 20.000
ƒ 20.000 of meer, doch minder dan ƒ 40.000
ƒ 40.000 of meer, doch minder dan ƒ 70-000
ƒ 70-000 of meer, doch minder dan ƒ 150.000
ƒ 150.000 of meer, doch minder dan ƒ 300.000
ƒ 300.000 of meer, doch minder dan ƒ 750.000
ƒ 750.000 of meer

Willkie zal boodschap van
Roosevelt aan Churchill
overhandigen.
Heden een nieuwe rede van
den president der V.S.
WASHINGTON, 20 Jan. (D.N.B.) Staatssecre
taris Huil heeft een onderhoud gehad van ver
scheiden uren met Wilkie. In den loop van dit
onderhoud werd de politieke toestand in Euro
pa en het Verre Oosten besproken. In aanslui
ting hierop bracht Wilkie een bezoek aan
Roosevelt met wien hij zich in tegenwoordig
heid van Huil engeveer een half uur onder
heid.
Na de bespreking verklaarde Wilkie
dat Roosevelt en hij gesproken hebben
over den Europeeschen toestand. De pre
sident heeft hem voor zijn reis naar Enge
land een persoonlijke nota aan Churchill
meegegeven. Wilkie weigerde den inhoud
van de nota mede te deelen.
Voorts heeft Wilkie bijzonderheden omtrent
zijn plannen bij zijn bezoek aan Engeland
aan Roosevelt medegedeeld en hem gezegd,
dat hij zoo mogelijk alle leidende Engelsche
persoolijkheden en in het bijzonder Bevin en
Eden wil spreken.

der
straten
gladheid
Pekel
voorkomt
Pekel
voorkomt
gladheid
der
straten
gedachtig aan deze waarheid trokken
de mannen der gemeentelijke reinigings
diensten er vroegtijdig op uit, om de
verkeerswegen „anti-slip" te maken.
en

(Foto Pax-Holland).

De derde ambtsperiode van Roosevelt.
WASHINGTON, 20 Jan. (D.N.B.) In de
hoofdstad der Vereenigde Staten zijn gisteren
talrijke plechtigheden gehouden ter inleiding
van de derde ambtsperiode van Roosevelt,
welke de president vandaag met een inaugu-

Tahiti door Engelsche troepen
bezet?
HSINKING, 18 Jan. (DNB) Men wijdt
hier groote aandacht aan een bericht,
dat Engelsche afdeelingen het tot
Fransch bezit in den Stillen Oceaan
behoorende eiland Tahiti bezet zouden
hebben De Daily News spreekt van
een kenmerkend voorbeeld van Britscnen kolonialen root, waardoor Enge
land een nieuwe vlootbasis krijgt op he
zelfde oogenblik, waarop het andere
havens en eilanden tegen vijftig oude
torpedojagers aan de Ver. Staten ver
koopt. Wanneer Japan in dezelfde om
standigheden Tahiti bezet zou nebben,
zou er een kreet van verontwaardiging
door de Ver. Staten gegaan zijn. In dit
geval echter laat Washington jeen
protest hooren. Daar Tahiti in de buurt
van de Japansche mandaatsge bieden
ligt vormt het als gemeenschappelijke
Engelsch—Amerikaansche
vlootba&is
tusschen Hawaii en de Philippijnen
een bedreiging voor het Verre Oosten.

ƒ 500.
ƒ 600, vermeerderd met ƒ 100 voor elke
ƒ 3300, waarmede het vermogen ƒ 20.000
te boven gaat.
ƒ 1.200, vermeerderd met ƒ 100 voor elke
ƒ 3.000, waarmede het vermogen ƒ 40 000
te boven gaat.
ƒ 2.200, vermeerderd met ƒ 100 voor elke
ƒ 2.500, waarmede het vermogen ƒ 70.000
te boven gaat.
ƒ 5.400, vermeerderd met ƒ 100 voor elke
ƒ 2.000, waarmede het vermogen ƒ150.000
te boven gaat.
ƒ 12.900, vermeerderd met ƒ 100 voor elke
ƒ 1.500, waarmede het vermogen f300.000
te boven gaat.
ƒ 42.900, vermeerderd met ƒ 100 voor elke
ƒ 1.000, waarmede het vermogen ƒ750.000
te boven gaat.
reele rede zal openen. In den loop van Zondag
werden door de meest verschillende organisa
ties godsdienstoefeningen, recepties, bankets
en gala-voorstellingen gegeven.
R. A. F. doet dringend beroep op Ameri
kaansche vliegtuigindustrie.
NEW YORK, 20 Jan. (D.N.B.). Hooge amb->
tenaren van de Royal Air Force hebben eett
dringend beroep gedaan op de Amerikaansche
vliegtuigfabrieken, naar United Press uit Lon
den meldt, om in versneld tempo vliegtuigen
aan Engeland te leveren.
Bij deze gelegenheid hebben de deskundigen
op de noodzakelijkheid gewezen, dat de door
de V. S. geleverde gevechtsvliegtuigen een
grootere snelheid bezitten dan de voorgaande,
indien zij den strijd met de Duitsche toestellen
moeten opnemen.
Voorts verklaarden de functionarissen van
het Engelsche luchtwapen, dat de neergescho
ten Duitsche machines bewezen hebben, dat
het materiaal, waaruit zij vervaardigd zgn,
van prima kwaliteit is. Wat er ook over de
grondstoffenschaarschte in Duitschland ge
zegd en geschreven moge worden, deze machi
nes toonen aan, dat Duitschland voor den
bouw van zijn vliegtuigen geen vervangings
materiaal gebruikt.
Blokkeering van Amerikaansche saldi
in het buitenland.
NEW YORK, 20 Jan. (D.N.B.) De plannen
tot blokkeering van alle Amerikaansche
saldi in het buitenland met uitzondering
van Engeland en de Latijnsche staten,
zijn reeds voltooid, naar de „New York
Times" en de „New York Herald Tribune"
melden. Thans wordt gewerkt aan een
decreet van den president om deze voor
stellen in werking te doen treden. Laatst
genoemd blad wijst er op, dat reeds eerder
een dergelijk voorstel geopperd is. Het
schijnt thans echter aanmerkelijk grooter
bjjval in regeeringskringeu tg vinden,
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Toenemende bedrijvigheid aan het Tobroek-front.
WEDEROM DUITSCHE LUCHTACTIE OP MALTA.
In zijn weermachtsbericht van 18 Jan.
maakt het Italiaansche hoofdkwartier het
volgende bekend:
In den sector van het elfde leger aan
het Grieksche front zijn de vijandelijke
aanvallen afgeslagen.
In Cyrenaica valt een toegenomen bedrij
vigheid waar te nemen van de artillerie
en van patrouilles aan het front van
Tobroek. Tijdens een vijandelijken lucht
aanval is een Hurricane door het afweer
geschut neergehaald.
Aan het front van Djaraboeb hebben
onze vliegtuigen vijandelijke troepen en
gemechaniseerde middelen met bommen en
machine-geweervuur bestookt.
In Oost-Afrika zijn vijandelijke pantser
wagens, die een van onze posten aan het
front van den Soedan genaderd waren, op
de vlucht gedreven. Aan het front van
Kenya hebben wij een aanval van vijande
lijke strijdkrachten, welke door vliegtuigen
en gevechtswagens gesteund werd, afgesla
gen en den vijand zware verliezen toege
bracht. Onze luchtmacht heeft installaties
en magazijnen van de vijandelijke basis te
Port Soedan gebombardeerd. Vijandelijke
luchtaanvallen op Djudduga, Berbera, Diredaoea, Goera en Tobelli hebben geen schade
veroorzaakt.
In den ochtend van 17 Januari heeft de
vijand een luchtaanval ondernomen op een
van onze bases in den Dodecanesus. Dank
zij het afweergeschut werd de aanval af
geslagen. De bommen vielen in het open
veld zonder schade aan te richten.
Sneeuwval aan het Grieksche front.

Het Italiaansche weermachtbericht van
19 Januari luidt:
Aan het Grieksche front heeft overvloe
dige sneeuwval de bedrijvigheid van onze
zijde en van die van den tegenstander zeer
beperkt. .
In Noord-Afrika bedrijvigheid van de ar
tillerie in den sector van Tobroek en van
onze gemotoriseerde patrouilles in de woes
tijn van Zuid-Cyrenaica.
In Oost Afrika heeft onze luchtmacht
vijandelijke luchtbases in den Boven-Soedan en te Aroma het station en troepen
doeltreffend gebombardeerd en bovendien
gewapende groepen in het gebied van
Makeia (beneden Soedan) met mitrailleurvuur en bommen bestookt.
De vijand heeft luchtaanvallen op Massawa gedaan, waarbij lichte schade aan een
gebouw aangericht werd en op Assab, zon
der dat schade veroorzaakt werd.
Formaties Duitsche bommenwerpers heb
ben onder escorte van Italiaansche en
Duitsche jagers enkele vliegvelden op het
eiland Malta aangevallen. Hangars, kazer
nes en startbanen zijn getroffen en talrijke
uitgebreide branden zijn waargenomen.
Een Engelsch vliegtuig van het type Hurri
cane is neergeschoten. Een Duitsch toestel
is niet teruggekeerd op zijn basis.
Nieuwe Duitsche aanval op Malta.
Naar het D. N. B. verneemt, zijn Zondag
ochtend Duitsche stuka's opgestegen voor een
nieuwen aanval op de haven van La Valetta.
Door de bemanning van een waarnemings
vliegtuig, dat tegelijkertijd was opgestegen,
wordt gemeld, dat de haven geheel in rook
wolken gehuld is, zoodat geen details konden
worden waargenomen. De branden woeden
vooral in de havenwerken en op de kade voor
de vüegtuigmoecierschepen, waar de reeds
zwaar getroffen „Illustrious" zijn laatste toe
vlucht heeft gezocht.
De
gevechtsvliegtuigen werden begeleid
door Duitsche en Italiaansche jagers. Volgens
de tot dusverre ontvangen berichten zijn drie
Britsche Hurricanejagers neergeschoten.
Italiaansche regimenten onderscheiden.
Het Se en 9e
regiment der Italiaansche
Alpenjagers en het derde regiment artillerie
staan reeds sinds 28 October, dus sinds het
begin
van
de vijandelijkheden aan het
Italiaansch—Grieksche front en hebben zestig
zware gevechten meegemaakt. Als erkenning

ONDERHOUD LAVAL-PéTAIN.
Misverstanden zouden uit den weg
zijn geruimd.
Officieel wordt uit Vichy medegedeeld:
Het staatshoofd, maarschalk Pétain, heeft
Zaterdag een ontmoeting gehad met president
Laval. Zij hebben een langdurig onderhoud
gehad, in den loop waarvan de misverstanden,
die tot de gebeurtenissen van den 13den
December hebben geleid, uit den weg geruimd
zijn.
Naar te Parijs niet betrekking tot de ont
moeting tusschen Pétain en Laval wordt
meegedeeld, is de bespreking geschied in een
salonwagen van het staatshoofd op 't station
van la Ferte Haute Rive, op 21 K.M. van
Moulins. Na het onderhoud, dat van 17 tot
18.35 duurde, is Pétain per specialen trein
naar Vichy vertrokken, terwijl Laval per auto
naar Parijs terugkeerde.
De ministerraad te Vichy.
Uit Vichy wordt gemeld: de ministerraad
die Vrijdagavond om 19 uur onder voorzitter
schap van maarschalk Pétain bijeen is ge
komen heeft volgens een communiqué een
reeks decreten omtrent het ontnemen van de
Fransche nationaliteit bestudeerd. Deze maat
regel wordt vooral toegepast op Franschen,
die zich in de kóloniën en in het buitenland
hebben gevestigd. Op voorstel van den
minister van Landbouw werd de directeur van
de economische afdeeling van het residentSchap generaal in Marokko, Billiet, benoemd
tot secretaris generaal voor de ravitailleering,
inplaats van Brasart, die tot staatsraad is
aangewezen. Dis ministerraad heeft tenslotte

.

voor de dapperheid van deze regimenten,
heeft generaal Girotti thans gelast dat aan
alle manschappen van deze afdeelingen de gou
den medaille van militaire verdienste zal wor
den uitgeeikt een der hoogste Italiaansche
oorlogsonderscheidingen.
Een neef van Starace gesneuveld.
De neef van den chef van den staf der Ita
liaansche fascistische militie, de sergeant
vlieger Stefano Starace, is in Kenya gevallen.
Zijn vliegtuig werd in een gevecht met zes
Engelsche' jachtmachines neergeschoten.

KORTE BERICHTEN
— Op 17 Januari hebben de Russische
luchtschippers Fomin en Golysjev een
tocht naar de stratosfeer ondernomen in
een open luchtballon. Des morgens stegen
zij op in de buurt van Moskou en drie uur
later landden zij behouden en wel in het
gebied van Iwanowo (200 kilometer ten
Noordoosten van Moskou). Volgens den
stand van den hoogtemeter hebben zij een
hoogte bereikt van ruim 11.000 meter,
waar zij een temperatuur aantroffen van
minus zestig graden Celcius. Deze vlucht
waarvan de Russische pers uitvoerig mel
ding maakt, gold de bestudeering van
eenige natuurkundige eigenschappen van
•de stratosfeer.
— De gouwleider van Semlin (Slowakije)
heeft verscheidene radicale maatregelen
tegen de Joden uitgevaardigd. Zoo mogen
de Joden zich in het corso te Presov en
op de markten in de verschillende gemeen
ten slechts op bepaalde tijden vertoonen.
Café's, restaurants en openbare badinrich
tingen mogen zij in het geheel niet bezoe
ken. In de bioscopen krijgen zij bepaalde
afgescheiden plaatsen. Voorts heeft de
gouwleider aan de regeering voorgesteld,
alle Joden in Slowakije te kenmerken met
een band om den arm van drie centime
ter breedte.

Vlagincident
indeVer.Staten
en
Duitsch dundoek afgerukt.
De Duitsche vlag, die door het Duitsche
consulaat-generaal te San-Francisco uitge
hangen was, is door betoogers afgerukt. De
politie trad tegen hen op en arresteerde
twee matrozen, die de vlag kapot getrok
ken hadden.
Naar aanleiding van dit vlag-incident
heeft de Duitsche zaakgelastigde te Was
hington krachtig bij het staatsdepartement
geprotesteerd en geëischt, dat de regeering
der V.S. de daders behoorlijk straft en het
bij verdrag gewaarborgde en internationaal
erkende recht om de rijksvlag op de Duit
sche officieele gebouwen te
hijschen,
beschermt.

— In het Noorden van Finland houdt
de koude aan In het centrum van Lap
land, Rovaniemi, bedraagt de temperatuur
zelfs 52 graden Celcius onder nul.
— Gemeld wordt, dat binnenkort in
Turkije een soort eenheidsbrood zal wor
den ingevoerd, dat bereid wordt met een
zeker percentage rogge. Het eenheidsbrood
zal eerst in de steden en vervolgens in het
geheele land worden ingevoerd.

Duitsche luchtactie boven haven van Swansea
OOK AANVALLEN OP HET SUEZ-KANAAL.
Het Duitsche legerbericht van 18 Jan.
luidt:
Een duikboot rapporteert het tot zinken
brengen van 29.000 br. t. vijandelijke koop
vaardijscheepsruim te.
Het luchtwapen heeft gisteren verken
ningen boven Brltsch gebied gemaakt en
daarbij een Londonsch station aange
vallen. De bemanningen namen bomtreffers waar op de spoorlijnen en op gebou
wen. Vannacht hebben formaties gevechts
vliegers een haven aan de Engelsche West
kust met succes aangevallen. Bovendien
werden mijnen voor Britsche h v ns ge
legd en werden voor de oorlogvoering be
langrijke doelen in Londen door zwakke
krachten met bommen bestookt. Twee
vijandelijke vliegtuigen werden in luchtge
vechten, een derde toestel door de marine
artillerie neergeschoten. Twee eigen ma
chines worden vermist.
Aanvallen op Swansea.

Het opperbevel der Duitsche weermacht
deelt d.d. 19 Jan. mede:
„Een duikboot heeft twee stoomschepen
met een gezamenlijken inhoud van 8600
ton tot zinken gebracht. In den nacht van
17 op 18 Januari heeft de luchtmacht aan
vallen gedaan op voor den oorlog belang
rijke doelen te Swansea. Er braken ver
scheidene groote branden uit, vooral bij de
havenwerken en verkeersinstallaties, die in
het Zuiden der stad gelegen zijn. Afzon
derlijk vliegende Duitsche gevechtstoestel
len hebben in denzelfden nacht belang
rijke militaire doelen in het gebied van het
Suez-kanaal en Egypte aangevallen. Een
gevechtsvliegtuig heeft gisteren bij verras
sing en met succes ,van geringe hoogte
bommen geworpen op twee vliegvelden in
het Zuid-Oosten van Engeland en de vlieg
velden met machinegeweervuur bestookt.
Temidden van een aanzienlijk aantal vlieg
tuigen, die moesten tanken, konden bom
inslagen geconstateerd worden Voor den
mond van de Theems is een koopvaardij-

een wet aangenomen betreffende de productie
en het gebruik van oliehoudende grondstoffen
van Fransche herkomst (niet uit de Fransche
koloniën), benevens een wet °P de intensifeering van de productie van bepaalde landbouw
producten.
Naar nader uit Vichy wordt gemeld, zijn
ongeveer 250 Franschen in de koloniën en het
buitenland van de Fransche nationaliteit
vervallen verklaard. .
De betrekkingen tusschen Duitschiand
en Frankrijk.
In tegenwoordigheid van den vertegenwoor
diger der Fransche regeering te Parijs,
ambassadeur
de Brinon, heeft professor
Grimm te Parijs een voordracht gehouden over
de Duitsch-Fransche samenwerking. Toena.
dering en samenwerking, aldus prof. Grimm,
kunnen slechts nagestreefd worden door ware
Franschen en ware Duitschers, die hun vader
land liefhebben en die uit de geschiedenis heb
ben geleerd, dat juist het belang van dit va
derland toenadering noodzakelijk maakt. Er
is echter geen samenwerking mogelijk zonder
vertrouwen, waardigheid en eer. Duitschiand
leeft op het oogenblik niet in den geest der
revanche of van de triomf, doch in den geest
der verantwoordelijkheid voor de toekomst.
Het schijnt echter, alsof men in Frankrijk
vergeet, wat de oorzaak is van al datgene,
wat de Fransche natie thans tot haar lijden
veroordeelt.
Prof. Grimm besloot met te zeggen, dat
Frankrijk weder eens op den tweesprong
staat, te Montoire heeft maarschalk Pétain
voor' samenwerking beslist. Thans moet
Frankrijk beslissen. De nieuwe orde, die zich
voltrekt, is een historische gebeurtenis, waar
tegen niemand zich kan verzetten.

>

schip door een bom op het achterschip ge
troffen.
In de eerste middaguren van den 18den
Januari hebben Duitsche gevechtsvlieg
tuigen en stuka's onder bescherming van
Duitsche en
Italiaansche
afdeelingen
jagers de vliegvelden Half ar en Luca op
Malta gebombardeed. Hangars, onder
komens en startbanen werden door bommen
van zwaar kaliber getroffen. Een vijande
lijke jager van het type Hurricane werd
neergeschoten, twee eigen
vliegtuigen
worden vermist
Verdragend geschut heeft in den afgeloopen nacht een Britsch corfvooi, dat met
groote onderlinge afstanden door het Ka
naal trachtte te komen, en de haven van
Dover beschoten,"
De gevolgen van brandbommen.

Omtrent den aanval van het Duitsche
luchtwapen op Swansea in den nacht van
Vrijdag op Zaterdag wordt aan het D.N.B.
nog aanvullend gemeld, dat het havenge
bied bijzonder getroffen Is. Door de in den
aanvang van den aanval uitgeworpen

-— Het Portugeesche ministerie van Oor
log publiceert een regeeringsdecreet, vol
gens hetwelk aan officieren van het Por
tugeesche leger alleen verlof zal worden
gegeven tot het sluiten van een huwelijk
met Portugeesche vrouwen, welke dochters
zijn van Europeanen. Hetzelfde decreet ver
biedt ook het huwelijk van officieren met
gescheiden vrouwen— Naar Reuter meldt ,is bij den laatsten
luchtaanval op Londen de opperbevelheb
ber der zgn. „vrije Fransche strijdkrachten
ter zee en in de lucht", admiraal Muselier
gewond.
— Tusschen de Spaansche regeering en
de Britsche ambassade te Madrid is een
overeenkomst gesloten, krachtens welke
groote hoeveelheden Canadeesche tarwe
op Spaansche schepen naar Spanje ver
voerd zullen worden. De eerste lading
graan, tot een hoeveelheid van 15.000 ton,
zal de komende dagen uit Baltimore ver
trekken.
— Op de spoorlijn van Vicenza (Italië)
naar Recoaro werden door een botsing tus
schen een goederentrein en een personen
trein drie menschen gedood en drie menschen zwaar gewond. Wellicht berust de
schuld aan het ongeluk bij den machinist
van den personentrein, die bij een wissel
niet op den goederentrein gewacht had.
— Volgens een eigen bericht uit Londen
van de „Nya Daglight Allehande" meldt de
„Sunday Express" dat de Britcche regee
ring kortgeleden maatregelen heeft geno
men om de, zooals men het noemt, lands
verraderlijke activiteit van de communisti
sche partij in Engeland te verhinderen.
Het Engelsche blad is van oordeel, dat de
geheele organisatie der communistische
partij in Engeland wellicht zal worden ver
boden.

Kennedy over de houding
van Amerika.

brandbommen werden in de Oostelijke ha
ven en aan beide zijden van de monding
der kleine rivier, die door de stad stroomt,
vier groote branden aangestoken, die tot
reusachtige branden aangroeiden. Een in de
haven liggend koopvaardijschip
raakte
eveneens in brand. De piloten der volgen
de gevechtsvliegtuigen melden, dat het
geheele Zuidelijke deel der stad door vele
branden verlicht werd.
In het licht van deze branden en be
gunstigd door den over het algemeen
gunstigen weerstoestand konden de explo
sieve bommen, die in grooten getale wer
den neergeworpen, goed op het doel gericht
worden. Een schril oplichtende exploisie
werd waargenomen. In totaal konden ruim
20 branden worden geteld.

De voormalige Amerikaansche ambassa
deur te Londen, Kenne 'y, heeft in een
groote radiorede zijn standpunt nopens de
actueele problemen van de buitenlandsche
politiek uiteengezet.
Als het treurigste symptoom van Amerika's huidige situatie qualificeerde Ken
nedy de onverdraagzaamheid. Fatsoenlijke
beweegredenen van mannen, die de waar
heid liefhebben, onder wie ook hij, worden
bewust in twijfel getrokken, alleen omdat
ze afwijken van de opvattingen van slechts
een minderheid. Een geliefd middel van
deze wildagressieve minderheid bestaat
daarin, dat zij alle Amerikanen, die een
Britsche overwinning niet onvoorwaarde
lijk achten, défaitisten noemen.

Duitsche aanvallen op koopvaardijschepen.

Steun aan Engeland maar niet tot het
uiterste.

Duitsche bommenwerpers hebben in den
loop van den Zondag aanvallen onderno
men op scheepsdoelen aan de Engelsche
Z.O. kust. Hierbij werd nabij Clacton-onSea een koopvaardijschip van 8000 brt.
door voltreffers zoo zwaar beschadigd, dat
het na enkele minuten in vlammen was
gehuld.
Twee Engelsche sloepen gezonken.

De Britsche admiraliteit maakt volgens
een Reuterbericht bekend, dat de sloepen
„Chestnut" en „Desiree" van de Britsche
marine tot zinken gebracht zijn.

FRANSCHEN ZOUDEN GEEN VERLIEZEN
HEBBEN GELEDEN.

Geen Fransche verliezen.
Het D.N.B. meldt uit Geneve: Uit Vieiiy
wordt gemeld, dat in tegenstelling tot bewe
ringen uit Amerikaansche en Thailandsche
bron bij het zeegevecht, dat eenige dagen ge
leden tusschen Fransche en Thailandsche
strijdkrachten is gevoerd, geen Fransche sche
pen tot zinken zijn gebracht of beschadigd
zijn, zooals blijkt uit berichten uit Indo-China,
door de Fransche regeering ontvangen. In het
bijzonder wordt tegengesproken, dat de krui
ser La Motte Piquet tot zinken gebracht zou
zijn. Daarentegen, aldus bevoegde kringen te
Vichy, hebben de Thailandsche strijdkrachten
twee schepen verloren, terwijl een derde schip
ernstig beschadigd is.
Deze rnededeeling wordt bevestigd door een
bericht uit Saigon, dat Zondag te Vichy is
ontvangen. Dit bericht luidt: als volgt:
„Op 17 Januari stiet een groep schepen, behoorende tot de Fransche zeestrijdkrachten
die een in hetVerre Oosten, bij een operatie in
de golf van Siam, in de nabijheid der IndoChineesche grens op Thailandsche zeestrijdkrachten, die een Fransch vliegtuig aanvielen.
In een kort zeegevecht werden twee .Thai
landsche schepen tot zinken gebracht en een
derde ernstig beschadigd. Aan Fransche zijde
werden geen verliezen geleden. Ongeveer een
maand geleden is in dezelfde streek een
Fransch patrouille-vaartuig in de Fransche
territoriale wateren zonder eenige provocatie
van Fransche zijde door een Thallandsch vlieg
tuig gebombardeerd. Ter vergelding heeft de
Fransche luchtmacht de Thallandsch lucht
basis Brathin hevig gebombardeerd. Er wer
den vele treffers geplaatst. Ook Aranja en
Vadhana zi)n gebombardeerd, vooral in de
eerste plaats konden na den aanval groote

Toestand rechtvaardigt geen
volmachten voor Roosevelt.
„Dit is niet onze oorlog".

Zeegevecht tusschen Thailand en Indo-China.
Het D.N.B. meldt uit Sjanghai: Volgens be
richten uit Saigon is op 16 Januari tusschen
de Indo-Chineesohe en Thallandsche strijd
krachten het eerste zeegevecht geleverd toen
in de golf van Siam patrouilleerende IndoChineesche eenheden twee Thailandsche oor
logsvaartuigen tot zinken brachten en een
derde vaartuig beschadigden. Indo-Chineesclie
vliegtuigen hebben drie Thailandsche steden
langs den spoorweg naar Bankok gebom
bardeerd.

O

branden worden waargenomen. In weerwil van
het hevige Thailandsche afweervuur zijn alle
Fransche vliegtuigen onbeschadigd op hun
basea teruggekeerd".
Fransche stap tot bijlegging conflict
met Thailand?
Domei meldt uit Bankok; De Fransche ge
zant, Garreau heeft Vrijdag een uur lang ge
confereerd met den minister-president van
Thailand, Songram.
Men gelooft, dat Frankrijk hiermede stap
pen heeft willen ondernemen om het zich snel
uitbreidende conflict langs de grens van Thatland en Indo-China zoo snel mogelijk te rege
len. Algemeen wordt aangenomen, dat over
een formule gesproken is om de vijandelijk
heden te doen staken.
Thailandsche tioepen gebruiken tanks.
Volgens een extra-bericht uit Hanoi hebben
de troepen van Thailand voor het eerst sinds
hun aanvallen op Indo-Chineesche afdeelingen,
gebruikt gemaakt van tanks. Volgens hetzelfaebericht zijn Vrijdag 2000 man Indo-Chinee
sche troepen uit Hanoi naar het front ver
trokken.

o

„MENDOZA" OPNIEUW
OPGEBRACHT.
Geen overeenkomst Vichy—Londen.
Volgens rnededeeling van het Braziliaansche ministerie van Marine is het Fransche
s.s. „Mendoza", dat reeds meermalen ge
tracht heeft, met een lading levensmid
delen naar Frankrijk uit te loopen, Zon
dagochtend op 5Va zeemijl van de kust van
den staat Catharina door den Britschen
hulpkruiser „Asturias" opgebracht.
Uit Vichy wordt gemeld: Het is niet in
overeenstemming met de feiten, zoo ver
klaart men hier in bevoegde kringen, dat
een overeenkomst tusschen Vichy en Lon
den is gesloten omtrent de „Mendoza"affaire. Op grond van deze bewering was
in het buitenland gemeld, dat de Britsche
schepen er van afgezien hadden de „Men
doza" opnieuw te Rïhtervolgen

Kennedy noemde steun aan Engeland
In het belang van de V.S. Deze hulp moet
en mag evenwel niet gaan tot een punt,
waar oorlog onvermijdelijk is. Als tegen
prestatie moeten de Engelschen aan de
V.S. alle saldi beschikbaar stellen, die deze
kunnen gebruiken. Wanneer deze bronnen
van Engeland uitgeput zijn, en de politiek
van hulp aan Engeland nog steeds de
juiste voor de V.S. mocht zijn, dan kan
men rechtstreeksche geschenken aan En
geland geven, daar op terugbetaling van
leeningen toch niet te rekenen valt.
Kennedy verweet daarop de V.S., dat zij
reeds dikwijls onneutraal gehandeld heb
ben. Hij betoogde, dat het Amerikaansche
volk geen deel behoeft te nemen aan den
oorlog, zoolang Amerika niet zelf aange
vallen wordt. Een rechtstreeksche aanval
op de V.S. achtte Kennedy even onwaar
schijnlijk als onmogelijk. Hij wees er op,
dat Amerika voorloopig nog lang niet vol
doende bewapend is om maar oorlog te
kunnen voeren. Zelfs de wildste interventionisten, zoo verklaarde Kennedy, kunnen
zich niet verbeelden, dat zij een expeditie
corps naar Europa kunnen sturen, dat
groot genoeg Is. om het numerieke verschil
tusschen het Engelsche en Duitsche leger
op te heffen. Bovendien zal deelneming
aan den oorlog de democratie in de V.S.
vernietigen.
Kennedy keerde zich met nadruk
tegen het argument dat Engeland
Amerika's oorlog voert. „Dat is onze
oorlog niet", betoogde de ambassa
deur, „men heeft onze meening bij
den aanvang niet gevraagd. Wij bezitten
ook geen veto, nopens voortzetting van
den oorlog."
Tenslotte merkte Kennedy op, dat
het Amerikaansche volk geen oorlog
wil en .dat zijns inziens het gevaar
niet zoo groot is, dat men den presi
dent de volmachten van de wet tot
hulpverleening aan Engeland behoort
toe te kennen.
o
— De „Popoio di Roma" meldt uit Bei
roet, dat volgens een bericht van de daar
verschijnende „Jour" de nationalistische
Arabische leider Josef Aboe Doera, die door
het Engelsche krijgsgerecht te Jeruzalem
ter dood was veroordeeld, terechtgesteld
is. Het proces is met gesloten deuren ge
voerd.

WATERSTANDEN:
's GRAVENHAGE, 20 Jan. Keulen (Rijn)
37.86 (-f 0.12); Lobith (Rijn) 10.65 ( + 0.13);
Nijmegen (Waal) 8.33 (+ 0.12); St. Andries
(Waal) 2.96 (— 0.19); Arnhem (Nederrijn en
Lek) 9.30 (— 0.05); Vreeswijk laag water
(Nederrijn en Lek) 1.85 (— 0.43); Deventer
(IJssel) 3.94 (— 0.02); Kampen (IJssel) 0.43
(— 0.05); Maastricht (Borgharen) 41.96
(+ 0.33); Belfeld (Maas) 10.82 (— 0.02);
Grave (beneden de sluis) 4.50; Lith (beneden
de sluis) (Maas) 2.75 (+ 0.11).
Stuwen open te Linne, Roermond, Belfeld
Sambeek, Grave en Lith.

I

—i

\

MAANDAG 20 JANUARI 1941

NIEUWE APELD. COURANT le Blad

LAATSTE BERICHTEN
HOOFDPRIJZEN

STAATSLOTERIJ.

-GRAVENHAGE, 20 Jan.
f 15.000.— op f 15885;
f 1.000 — op 5981;
f 400.— op 3805, 9504, 10566 en 10704;
f 200.— op 15984; .
f 100— op 4820, 6312, 7965, 8203, 11382,
14746, 21143 en 21594.
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NAAR ENGELSCHE ZENDER
GELUISTERD.
LAREN, 20 Jan. Zondagavond consta
teerde een patrouille van de Duitsche
weermacht, dat in de woning van de
weduwe W. B., geluisterd werd naar een
Engelsche radio-uitzending. De gemeente
politie werd hiervan in kennis gesteld. De
weduwe W. B. en haar achttienjarige zoon
zijn in arrest gesteld.
GEEN PERSONEELE BELASTING VOOR
OPGELEGDE MOTORRIJTUIGEN
EN PLEZIERVAARTUIGEN.

's GRAVENHAGE, 20 Jan. In aansluiting
op vroegere berichten, deelt de K. N. A. C.
mede, dat de aanslagen voor de personeele
belasting 1941 ten aanzien van opgelegde
motorrijtuigen en pleziervaartuigen voorloopig zullen worden aangehouden, d.w.z.
voorioopig niet op het aanslagbiljet zullen
verschijnen.
Houders, die vóór 20 Januari aan den in
specteur der directe' belastingen hebben
gevraagd om verzegeling, resp. demontage
van het voertuig (resp. vaartuig) behoeven
dus niet, zooals de wet eigenlijk voor
schrijft, eerst den aanslag te voldoen om
later weer restitutie te verkrijgen, doch be
hoeven van den aanvang af geen belasting
te voldoen. Zulks geldt uiteraard alleen, in
dien men gedurende het geheeel jaar 1941
niet met het voertuig op den openbaren
weg rijdt of het vaartuig in dien tijd weer
gebruikt.
Onder alle omstandigheden di^nt men
echter van aanwezige motorri., tuigen of
pleziervaartuigen op het aangiftebiljet
kennis te geven onder vermelding der
waarde.
DE ORGANISATIEBESCHIKKING
VOOR DE PRIJSBEHEERSCHING.

's GRAVENHAGE, 20 Jan. In de staats
courant van heden is opgenomen de be
schikking van den gemachtigde voor de
prijzen tot uitvoering van het prijsbeheerschingsbesluit met betrekking tot de orga
nisatie der prijsbeheersching, welke be
schikking heden in werking is getreden.
DE INCASSOBANK BESTAAT 50 JAAR.

AMSTERDAM, 20 Jan. De Incassobank
bestaat 28 Januari a.s. vijftig jaar. Zij
werd in 1891 opgericht en het maatschap
pelijk kapitaal bedroeg f 500.000, waarvan
f 100-000 bij de oprichting werd geplaatst.
Er zijn slechts weinig grootbanken die met
een zoo klein kapitaal hun bedrijf aan
vingen. Aan het eind van 1940 was de In
cassobank in 51 verschillende plaatsen
van ons land vertegenwoordigd en zij heeft
in totaal 76 kantoren en correspondent
schappen.
De uitbreiding der zaken ging gepaard
met een regelmatige kapitaalvergrooting
en aan het einde van het achter ons lig
gende jaar bedroeg het volgestort kapitaal
f 30.000.000 en de reserve 1 7.300.000.

Spoorwegongeluk in Spanje.
SANTANDER, 20 Jan. (D.N.B.) Een ern
stig spoorwegongeluk is Zondagochtend tus
schen de stations Barcelona en Montabliz.
De expresstreinen uit Madrid en uit Santan
der stieten hier op elkaar. Er vielen vijf
dooden, vier personen werden gewond, ver
scheidene lichtgewond.

c

KUNST
3e KAMERMUZIEK MATINéE VAN
„DE KUNSTKRING".
Optreden van Thomas Magyar,
vlral; aan den vleugel Hans
Schouwman.

In ,.The Corner" trad Zondagmiddag de
Hongaarsche vioolvirtuoos Thomas Mag y a i' op — gelukkig1 voor een goed bezette
zaal met belangstellend publiek. Wij hebben
allen genoten van het spel van dezen waarlijk
uitverkorene onder de vele geroepenen en het
met groote ingenomenheid gevolgd. Het Hongaarsche bloed heeft zich niet verloochend bij
dezen zoon der P'uszta, waarvan houding ge
baar en temperament den Slavischen ras
violist kenmerkt! Hij geeft zich oprecht en
natuurlijk, zonder terughouding en laat zijn
ziel in zijn instrument zingen, juichen en kla
gen. Technisch vuurwerk en innig, gebonden
spel wisselen zich af en zijn virtuoos kunnen
bloeit stralend op, sprankelt, schiet vonken
— om te eindigen in donker, breed hartstochtspel, weemoed en diepte van melancholie even
rakend, om op te vlammen in gloeiende uit
bundigheid vol kracht en passie. Maar altijd
met de beheeraching en autoritaire besloten
heid van den geboren kunstenaar en nooit
vergetend om te toonen, dat hij véél te geven
heeft, dit op onmiskenbare wijze op zijn pu
bliek weet over te brengen en het on
weerstaanbaar te boeien. Bewegelijkheid in
houding, gebaar en gelaatsexpressie weerspie
gelen mede de bewogenheid van den echten
kunstenaar, door geen traditioneele effecten
of conventledwang gebonden — enkel afge
stemd op eigen superioriteit en persoonltjkheid.
Een bijzonder mooi programma had de
violist voor dezen middag gekozen. Het beginnummer: „Divertimento da camera" van

ZONDAG NIEUWE
AANVALLEN OP ENGELAND.
BERLIJN, 20 Jan. (DNB). De Engelsche
berichtendienst
heeft Maandagmorgen
medegedeeld, dat in den loop der laatste
24 uur Duitsche luchtaanvallen zijn ge
richt op steden in Zuid- en Zuidoost En
geland. Daarbij werden talrijke bra,nd- en
brisantbommen neergeworpen. Ook Lon
den is weer het doel van de Duitsche ge
vechtsvliegers geweest. Voorts wijst de
Engelsche berichtendienst op de zware
aanvallen van de Duitsche gevechtsvïi<r
gera op Malta, waardoor aanzienlijke
schade is ontstaan.
BERLIJN, 20 Jan. (DNB). Formaties van
het Duitsche luchtwapen die in den
nacht van 19 op 20 Januari gestart waren,
meldden na haar terugkeer, dat haar
aanvallen op voor den oorlog belangrijke
doelen in Zuid- en Zuidoost Engeland suc
ces hebben gehad. Verscheidene groc-te
branden konden worden Waargenomen.
Busrit door Londen.

STOCKHOLM, 20 Jan. (DNB). In de
Daily Mirror wordt een rit door Londesi
beschreven na een der laatste luchtaan
vallen. Het Engelsche blad schrijft: „De
autobus vertrok, doch moest terstond weer
stoppen. Hij keerde om, koos een anderen
weg door de X-straat en nadat hij tus
schen reusachtige branden nog juist kon
doorrijden, bereikte hij een andere hoofd
straat. Hier moest de rit echter weer on
derbroken worden. Eindelijk kwamen wij
in de Old Street, waar wij weer stoppen
moesten, aangezien bomtrechters ons OOK
hier den weg versperden. Eindelijk wees
een inspecteur den chauffeur den eenijen
weg, die berijdbaar was. Na korten tijd
moesten wij echter al weer stoppen, daar
een reusachtige brand verder rijden on
mogelijk maakte".
Southampton getroffen.

BERLIJN, 20 Jan. (D.NB.) Duitsche ge
vechtsvliegtuigen en Stuka's hebben in den
afgeloopen nacht aanvallen gedaan op de
Britsche hoofdstad, Southampton en enkele
andere steden aan de Engelsche zuidkust.
Te Londen was de aanval in de eerste plaats
op Greenwich in de bocht van de Theems
gericht, waar de'belangrijke gasfabrieken en
electrische centrales liggen. Daar werden
vier groote branden en een vrij hevige ont
ploffing gevolgd door brand, waargenomen.
Southampton kreeg eveneens zware tref
fers.
TRADITIONEELE WATER WIJDING IN
ZUID-SLAVlê.

BELGRADO, 20 Jan. (DNB) In Belgrado
en andere Servische steden is gisteren net
traditioneele „feest der waterwijüing" ge
houden, waaraan tienduizenden menschen
hebben deelgenomen. Onder leiding van
den patriarch der Servisch-Orthodoxe kerk
trok de processie naar de brug over de
Save, van waar een kruis van ijs in de
Save werd geworpen, dat door een arbeicasf
er weer uit werd gehaald. Daarop schepten
tienduizdenen menschen uit de daardoor
gewijde rivier water en namen het mede
naar huis.

NIEUWE SCHEEPVAARTVERBINDINGEN
HAIFA—AMERIKA.
ISTANBOEL, 20 Jan. (ANP.) De Palestijnsch-Egyptische Lloyd heeft het voor
nemen, naar uit Beiroet wordt gemeld, een
scheepsverbinding tusschen Haifa, de Ver.
Staten en Brazilië in te richten. De- route
zal door de Roode Zee om den Kaap de
Goede Hoop voeren. Nadere bijzonderheden
omtrent de technische uitvoering zullen nog
bekend worden gemaakt.
Bononcini bevatte dadelijk al heel veel aan
trekkelijks en boeiends van inhoud en streelends voor ons oor. De fuga in g-mineur van
J. Bach klonk in 't begin niet zoo overtuigd,
maar werd gaandeweg schooner van sty'1 en
vorm, breedheid van toon en opvatting. Echt
viollstisch vol noblesBe in klank en zangerig
heid kwam de Ciacona van Vitali, vol gratie
en
distinctievolle gebondenheid in toonuitingen tot ons.
Bijzondere.n indruk maakte ook de zeer
schoone Sonate van HUllmandel. Weeke, echt
teere en gevoelige melodieën in alle deelen,
fijnzinnig muzikaal geconstrueerd, bekoorden
dubbel in deze sublieme vertolking.
Na de pauze een tweede Sonate van v. d.
Sigtenhorst Meyer, altijd in den meer moder
nen, illustratieven trant gedacht en geschre.
ven, bracht den ook hier zoo geschatten
pianist Schouwman weer meer op den
voorgrond. Hierin zijn zeker ook viollstische
hoogtepunten en eigenschappen aan te wijzen
en te waardeeren, maar onze aandacht blijft
niet zoo sterk gespannen, ondanks de vele
goede en waardevolle qualiteiten.
Het slotnummer van Dohnanyi: ..Ruralia
Hungarica" sleepte uit den aard der zaak
van het begin tot het einde alles ademloos
mede. Boeiend door toon, warmte en gloed
volle voordracht, de cfharme, echte Slavische
vioolmuziek eigen, bracht deze compositie den
vlolist-landgenoot buitengewoon enthousiast
succes. Het „encore" in dszelfde sfeer en
kleur, gaf een schitterende einindruk van de
virtuositeit van Magyar, die zeer op prys is
gesteld.
Dat de kunstenaar zijn- partner op waardige
wijze in de hem gebrachte hulde betrok, is
vanzelfsprekend, oprecht en volop toekomend
aan dezen knappen en zeer muzikalen bege
leider, den pianist Schouwman, aan wien een
belangrijk deel in het succes van den vlolist,
dit in waarheid toekomt,
J. L.

AMERIKAANSCH EXCUUS
AAN DUITSCHLAND.
Inzake het vlagincident te
San Francisco.
WASHINGTON, 20 Jan. (DNB) Vol
gens Associated Press heeft het mi
nisterie van buitenlandsche zaken je
gens Duitschland het leedwezen van
de Amerikaans»" ne regeering uitge
drukt over '.iet afrukken van de
Duitsche vlag op het Duitsche con
sulaat-generaal te San Francisco door
betoogers
Wilkie geen ambassadeur te Londen.
WASHINGTON, 20 Jan. (D.N.B.) Willkie
heeft aan persvertegenwoordigers verklaard,
dat hij geen kennis draagt van berichten, al3
zou hij mogelijkerwijs Amerikaansch ambas
sadeur te Londen worden. Willkie wees in dit
verband opnieuw op het niet-officieele karakl
ter van zijn reis naar Engeland.

De positie van Zweden.
Rede van minister Günther.

STOCKHOLM, 20 Jan. (DNB) De Zweeüsche minister van buitenlandsche zaken,
Günther, heeft gisteren tijdens een leest,
van burgers in Halmstad in een rede over
de buitenlandsche politiek verklaard, dat
zweden ongewijzigd vasthoudt aan <ie
tot
dusverre
gevoerde
buiteniandScne
politiek en ook in het vervolg een strikte
neutraliteit in acht zal nemen. Hij her
innerde daarbij aan de houding van Zwe
den in het Finsch-Sovjetrussische conflict
en tijdens de acties in Noorwegen. De
minister wees er op, dat Zweden noodge
dwongen in den oorlog tusschen de groote
mogendheden zou zijn betrokken, wanneer
indertijd Engelsche en Fransche troepen
verlof hadden gekregen om door Zweden
heen te trekken. Wil tot verdediging en
eenheid, aldus Günther, zijn de beste
voorwaarden voor het verdere behoud van
den vrede en de vrijheid voor Zweden.

DE STRIJD IN INDOCHINA.
HANOI, 20 Jan. (Domei) Fransche strijd
krachten, die opereeren in het noord
westen van de provincie Laos, hebben de
Thaillandsche strijdkrachten, die over de
grens gedrongen waren in de gebieden van
Loeangprabang en Paklai na een tegenoffensieff, dat op 15 Januari werd mgezet,
weer uit het land verdreven, zoo deelen
Fransche bronnen mede. Intusschen is een
bloedige strijd geleverd op 18 Januari langs
den weg van Poipet naar Sisopnon in
Cambrodja, toen de Thailandsche troepen
traenten Oostwaarts op te rukken, terwijl
de Thaillandsche luchtstrijdkrachten bom
men hadden geworpen op het vliegveld \an
Vientiane op 17 Januari en van oeide
kanten artillerievuur was gegeven in net
gebed van Savannakhet.
Japansche parlement morgen weder bijeen.

TOKIO, 20 Jan. (Domei) Aan den voor
avond van de hervatting der werkzaam
heden door het parlement na het nieuwjaarsrecés, zijn de'keizer en de Keizerin
vanochtend naar Tokio teruggekeerd, na
twaalf dagen te hebben doorgebracht op
hun buitenverblijf aan zee.
De minister van buitenlandsche zaïten,
Matsoeoka, is door den keizer in audióntie
ontvangen. Hij legde hem het ontwerp
voor van de rede, die hij in net pariemen
zal uitspreken over de Japansche buiten
landsche politiek. Het ontwerp is goed
gekeurd door het kabinet in een buiten
gewone zitting, welke vijf uur heeft geWanneer morgen het \;«.riement weer
bijeenkomt zullen de eerste minister,
Konoye, de minister van buitenlandsche
zaken, Matsoeoka, en de minister van
financiën Sawada, het woord voeren.
W.A.-LEIDERS DER N. S. B. TE
NEURENBERG.

NEURENBERG, 20 Jan. (D.N.P.) Zondag
is in het gouwhuis en op het stadhuis van
Neurenberg een delegatie ontvangen van
Nederlandsche W-A.-leiders der N. S. B. De
gasten zyn onder leiding van hun comman
dant, Zondervan, op reis door Duitschland.
Neurenberg,was de eerste stad, waaraan zij
een bezoek brachten.

VOOR HET VOLK,
DOOR HET VOLK.
J. M. BOMMEL VAN VLOTEN:

„Winterhulp Nederland moet niet ge
zien worden als critiek op de offer
vaardigheid, die tot dasver door het
Nederlandsche volk werd betracht.
De tegenwoordige ernstige tijd brengt
evenwel zoodanige behoeften mede,
dat een bijzondere krachtsinspan
ning van ons volk vereischt wordt
om den nood te lenigen. Het geheele
volk dient daaraan mede te werken.
Zoo moeten wij Winterhulp Neder
land zien, daarom verdient Winter
hulp ons aller stean en sympathie"

INGEZONDEN STUKKEN
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie).
Copie van ingezonden stukken wordt
niet teruggegeven.
o

DE VEREENVOUDIGDE SPELLING.

Geachte Heer H. C. C-,
Uw Stoplichtje over onze moedertaal heb
ik met belangstelling gelezen en over 't al
gemeen kan ik er van harte mee instemmen.
Echter niet met dat gedeelte, waarin U de
vereenvoudigde spelling medeplichtig verkaart aan de pogingen tot moord op onze
taal, en den vereenvoudigers verwijt, dat zij
blijkbaar hün eigen taal te moeilijk heb
ben gevonden.
U, mijnheer C., hebt natuurlijk het volste
recht, om de oude spelling van De Vries en
Te Winkel boven de nieuwe te verkiezenMaar daarbij moogt U de kwestie niet zo
„vereenvoudigd" voorstellen, alsof de ver
eenvoudigers uit louter gemakzucht de
schendende hand aan onze taal geslagen
hebben.
In de eerste plaats is taal niet hetzelfde
als spelling en wie de spelling verandert,
verandert daardoor de levende taal niet. Een
belangrijke reden, waarom zoveel onder
wijzers, mannen van het vak dus, warme
voorstanders van de nieuwe spelling zijn en
blijven is juist, dat men, door de spelling
eenvoudiger te maken, meer tijd en aan
dacht kan besteden aan de taal zélf.
Wanneer U wel eens gezien hadt, hoe
moeilijk vele kinderen, die de lagere school
plus het zevende leerjaar doorlopen hebben,
leerlingen van een ambachtsschool bijv.,
eenvoudige gedachten weer kunnen geven
in begrijpelijke bewoordingen (ik spreek nog
niet eens over de gruwelijke wijze, waarop
gezondigd wordt tegen de regels van d of
dt, ei of ij enz.) dan zoudt U begrijpen, dat
de meeste onderwijzers met een zucht van
verlichting de ballast van de oude spel
ling overboord hebben gegooid.
Is het niet van meer belang, dat de Neder
landers hun gedachten op redelijke wijze in
hun taal leeren weergeven, dan dat zij op
hun duimpje weten, dat rok mannelijk én
broek vrouwelijk is?
Wat die vraag van de of den betreft:
vroeg of laat moet voor de oude spelling
het woordenboek er tóch aan te pas komen.
En is dat eigenlijk niet iets onnatuurlijks,
dat men zijn moedertaal niet behoorlijk
schrijven kan, zonder een woordenboek
naast zich te hebben liggen?
Het Nederlands verschilt, onder zeer veel
meer natuurlijk, hierin van het Duits, dat
daar de verschillen tussen de geslachten der
woorden in de spreektaal nog voortleven en
hier niet meer. Een Duitser voelt aan, wan
neer hij „die" of „der" moet zeggen, zoals
wij onmiddellijk weten, of 't „het" of „de"
moet zijn. Maar hebt U wel eens ooit een
Hollander van „onzen schoonen tijd" horen
spreken, als het niet in een radiorede of een
ernstige voordracht was?
Waarom zouden we dus in de spelling vast
laten roesten, wat onder de mensen niet
meer leeft? De spelling is een hulpmiddel
van en dienstbaar aan de taal, niet om
gekeerd. De spelling-De Vries en Te Winkel
ls ook eenmaal nieuw en revolutionair ge
weest! En schreef Vondel niet op een wijze,
die soms meer aan Kollewijn dan aan
Siegenbeek denken doet? In de spelling zit
't hem niet. Laten we niet zo conservatief
zijn, om terwille daarvan de levende taal te
willen benadelen.
Ziehier enige — niet gemakzuchtige! —
motieven voor de vereenvoudiging, van de
U hoogachtende vereenvoudigster
B W.
(Vereenvoudigde spelling).

BEURS VAN AMSTERDAM.
Algemeen lagere koersen.
AMSTERDAM, 20 Jan. Bij een beschou
wing omtrent het koersverloop in de achter
ons liggende week op de Amsterdamsche
Effectenbeurs, kan worden gezegd, dat aan
het einde der week per saldo — zoowel voor
aandeelen als obligaties — lagere koersen
moesten worden geregistreerd.
Voor een aanzienlijk deel
kan men deze
daling toeschrijven aan het feit, dat, toen de
aankondiging van de uitgifte van een nieuwe
staatsleening ter beurze werd bekend, on
middellijk eenig aanbod naar voren kwam.
Dit behoeft op zichzelf geenszins als een on
gunstig symptoom te worden beschouwd.
Gedurende de afgeloopen maanden verkeer
de men vaak in onzekerheid welke wegen
zouden worden bewandeld, teneinde een even
wicht te verkrijgen tusschen uitgaven en in
komsten van den schatkist eenerzijds, en
vlottende- en vaste staatsschuld anderzijds.
Thans echter gaat hoe langer hoe meer de
toekomstige financieele politiek zich duide
lijker afteekenen. Met de jongste belastingverhoogingen is een begin gemaakt in de
richting naar een streven tot verkrijging van
een evenwichtstoestand in 's lands financiën.
Daarnaast beteekent
de
consolidatie
van
vlottende schuld een aanzienlijke ontspanning
ten aanzien van de verhoudingen op de geld
markt.
Tengevolge van de liquidatie van aange
houden goederenvoorraden
kwamen destijds
aanzienlijke geldmiddelen los. Daar men in
het onzekere verkeerde, welke toekomstige
maatregelen in financieel opzicht zouden
worden genomen, werden deze middelen bij
voorkeur belegd in aandeelen.
Tengevolge
van een wanverhouding tusschen vraag en
aanbod stegen de koersen, vooral van locale
fondsen, tot een aanzienlijke hoogte, waarbij
vaak niet eens meer rekening werd gehouden
met rendementsfactoren.
De ingetreden koersdaling op
de aandeelenmarkt mag men dan ook grootendeels
beschouwen als een gevolg van het voorne
men, aan den eenen kant koerswinsten te realiseeren, en aan den anderen kant, met de
vrijgekomen bedragen op de nieuwe leening
in te schrijven. De koersval op de obligatiemarkt kan worden verklaard in het ontbre
ken van steun ten aanzien van de bestaande
staats-,
provincieen
gemeenteleeningen.
Komt n.1. in deze fondsen eenig aanbod naar
voren, dan pleegt dit bijna altijd onmiddellijk
te worden opgenomen door beleggingsinstel
lingen, zooals pensioenfondsen e.d. Gezien de
financieele verhoudingen in ons land mag
men aannemen dat er voldoende middelen
beschikbaar zullen zijn, die een succes van
de leeningen zouden kunnen verzekeren.

NEW-YORKSCHE BEURS
17

18

Jan.
Slot

American Smelting ..
American Tobacco B.

...

Jan.
Slot

1594
91
42}*
1674
72
254

22h>
4

844
Chrysler Corp
Du Pont de Nemours
General Electric

FAMILIEBERICHTEN

3H

• ••
• ••

UIT ANDERE BLADEN.

17 Jan.:
A'dam..

25b

Gehuwd:
M. R. Bosschart en E. de Lang,

Bevallen:
17 Mei: Mw. Wiederhold—de Jaeger
Soerabaja.
16 Jan.: Mw.: Boogert—Ouwenbroek
Rotterdam.

68
158
344
45
18«*

d.,

Mac. Truck

MARKTBERICHTEN
APELDOORN, 20 Jan. 1941. Noord Holl.
BI. van 150 tot 275 p. stuk; 2000 Kippen
van 120 tot 2.—; 200 jonge Kippen van
160—230; 45 Hanen van 140—220; 250
Jonge Hanen van 75—110; 180 konijnen
van 150—275; 35 wilde konijnen van 135—
165; 3 Schapen van 45—50; 16 Gelten van
25—45; 90 eenden van 1—1.50; 13 paar
duiven van 35—50; 6 Kalveren van 8—25;
36 Biggen van 18—24.
Roode Kool 12—14 p. st.; Groene Kool
van 5—7 p. st.; Savoe Kool 10—15 per st.
Aanvoer: 2.715.000 stuks. Kleine, groote
en eendeneieren; volgens vastgestelde
prijzen.

_

• ••

North American C. ..

—

—

144
164
234
28^
44
114

—

...

Union Pacific

344

34

81V*
41 *4
1H

814
414
14
654
1284
214
32%

65H

U. S. Steel

....

West. Union

374

144
164
234

28H
4%
11H

Standard Oil N. J. ..

3H

684
158
344
454
19
25 H
24
344
—

38

d.,

Overleden:
16 Jan.: E. M. Iburg-Stadhouders, v., geh.,
62 j., R'dam; J. B. Claus> wdn., 73 j., A'dam;
H. Vaz Dias-Leuw, v., 'geh., 51 j., A'dam;
G. Rietveld, m., 18 j., Arnhem; A. v. Vilsteren
m., geh. 80 j., Zwolle;
A. S. J. KieboornEmbroek, v., geh., 66 j., Hillegersberg; J. H,
v. d. Velden, wdn., 68 j., A'dam; A. AuërHendrikse, wed. 79 j., Utrecht.
17 Jan.: J. H.' Welsdh, m., geh., 73 j„ Velp
(G.); dr. A. Lebret, m., geh., 73 j., Utrecht;
H. Blits, wdn., 61 j., A'dam; K. Goudsmit,
72 j., m., geh., Scheveningen; H. de Ruiter, m.,
geh., 76 j., R'dam; J. H. Te Niet, wdn., 88 j.,
R'dam; H. Molenbroek, m., 63 j., 's-Hage;
H. W. J. M. Wysbek, m., Heerlen.
18 Jan.: L. v. Wouw-Bast, wed., Hilversum;
H. de Jong, m., Eindhoven.

COöP. ROERMONDSCHE EIERVJE1LING.

24
34h

15°4
9< 4
42^
1674*
72H
25H
22»*
44
84

1234
214

31H

(Officieele valutakoersen der
Nederlandsche Bank).
Amsterdam

18 fan.
Valuta's

20 Jan.

1941

Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop
1 88Hi -1.88®fr 1.88^—1.88^,,

New-York
Berlijn
Brussel
Helsinki
Stockholm
Zürich

75.28
30.11
3.81
44.81
43.63

75,43
30.17
3.82
44.90
43.71

75.28 - 75.43
30.11 - 30.17
3.81 - 3.82
44.81 - 44.90
43 63 - 43.71

Bankpapier
75.19 — 75.34 75.19 - 75.34
Berlijn
New-York 1.864 - 1.904 1.864 - 1.904
30.08 — 30.20
30.08 - 30.20
Brussel
44.76 - 44.94
Stockholm 44.76 - 44.94
43.59 - 43.75
43.59 - 43.75
Zürich
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Met dankbaarheid en
blijdschap geven wij ken
nis van de geboorte van
onze Dochter

HETTY.
TH. J. SCHAKEL.
N. SCHAKEL
—van Achterbergh.
Apeldoorn, 19 Jan. 1941.
le Beukenlaan 7.
Tijdelijk
Juliana-Ziekenhuis.
(7255)

Mededeeiing!

Chr. Gem.
Koor J. S. Bach "
Dir. HERM. KNIPSCHEER.

Wegens

In studie wordt genomen:

overplaatsing

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

naar

Korenstr. 3

C. J. P. Steen
en

M. A. Kistemaker.
22 Mei 1940.
Verloofd:

Repetitiën Dinsdagsav. 8 u. Kanaalstr. 20-24

is onze Zaak Dinsdag 21

Dames en Heeren, die zich bij het koor wenschen
aan te sluiten, worden verzocht zich op te geven
bij den Dirigent, Wagenstraat 3, of op een der
repetities Kanaalstraat 20.

gesloten

Je Kaashal"

(727&)

Griftstraat 16
Telefoon 5119
* Apeldoorn

Op 3 Februari a.s.
hopen

Johs. Boks
en

Hiltje Boks—Kil jan
hun 25-jarige Echtvereeniging te her
denken.
Hun dankbare
Kinderen, Behuwd- i
en Kleinkind.
J Apeldoorn, 20 Jan. '41.'
f Asselschestraat 17.
(7246)

BIJ

Gerrit Willem
Woelders,
in den leeftijd van 17
jaar.
E. DIJKGRAAF.
Hm. DIJKGRAAF
—Meijerink.
Apeldoorn, 17 Jan. 1941
Groeneweg 65.
De teraardebestelling
zal plaats hebben op
Woensdag 22 Jan. te
2 uur op de begraaf
plaats „Heidehof" te
Ugchelen.
(7250)

Heden overleed, na korte
ernstige ziekte, mijn
beste Vrouw

S. P. A. Dijk,
geb. Bruyn van
Rozenburg,
in den ouderdom van
73 jaren.
Mede namens Kinderen,
Kleinkinderen en
verdere Familie,
G. C. A. DIJK.
Uddel, 18 Januari 1941.
Elspeterweg 28.
Liever geen bezoek.
Crematie Donderdag 23
Januari te 2.15 uür in
het Crematorium te Vel.
sen.
(7257)

De H. Uitvaartmis,
waarna begrafenis, voor
wijlen den Heer

F. Andrée
zal niet, zooals abusie
velijk in de advertentie
van de N. A. Ct. van
Zaterdag vermeld stond,
om 11.30, maar om 10.30
plaats hebben in de O. L.
Vr. Kerk aan de Hoofd
straat.
(7256)

NEDERLAND IN DEN
OORLOG.
Historisch document met
reproducties van officieele
stukken, samengesteld door
F VERVOOREN en W. C.
KENTIE.
Prijs ƒ 1.50.
Verkrijgbaar
Boekhandel JAN HELMER
Stationsstr. 63 Telef. 2857.

J, C, P. J, Vorster
Arts,
HEEFT DE PRACTIJK
HERVAT.

De schuldbewijzen dezer leening zullen kunnen dienen
ter voldoening van successie- en schenkingsrechten.

Mariastraat 19

PENSION
VOOR DEN WERKMAN
Stroomend water.
Centraal verwarmd.

wordt Uw reparatie met de grootste zorg behandeld.
Wü laten U voor gelijmde of genaaide zolen niet méér
betalen, dan onze gewone prys. Die is voor Heerenzolen
f 1.60, Dameszolen f 1.25, hakken 35 ct., voor dames en
jongens 40 of 45 ct., Heeren 50 ct. Met rubber of gummi
hakken zelfde prijs. Rubberzolen 25 ct. goedkooper dan
leeren zolen. In alles nog prima materialen.

Gevraagd een net handig

Bel DE CENTRALE op, 4091, en 't komt in orde.

MEISJE
niet beneden 18 j. Aanm.
na 8 uur 's av. MARTENS,
2
le Wormenscheweg 137 .
(7266)

klein of half HUIS
Br.: Zanderijweg 98-

(7270)

GEVRAAGD tegen 1 Mei
a.s. 3 ongemeubileerde

Kamers,

DE NEDERLANDSCHE UNIE
A F D E E L I N G APELDOORN,
vestigt er nogmaals de aandacht op, dat
IEDEREN DINSDAG van 1—2.30 UUR in
THE CORNER, Paschlaan hoek Kerklaan,
haar

Sociale Voorlichtingsdienst
zitting houdt. U kunt daar gratis advies
krygen in al Uw moeilijkheden. Ieder geval
wordt STRENG VERTROUWELIJK BE
HANDELD.

Br. fr. m. prijsopgaaf lett.
P 85 Bureau NAC.
(7265)

Woonhuis

Officieele Publicatie van het Departement van
Landbouw en Visscherij.

te koop gevraagd. Br. m.
opg. van prijs en juiste
ligging lett. P 83 Bur. NAC
(7251)
TE KOOP goed rendeerende

ZAAK

zeer geschikt voor jonge
menschen, van wie de
vrouw met naaivak bekend
is en de man administratief
werk kan verrichten, ver
diensten gegarr. 60 gld. per
week, boeken ter inzage,
kooper wordt volledig inge
werkt, prijs met inbegrip
materiaal f 2000. Betaling
kan in termijnen geschieden
Dir. te aanvaarden.
Br. lett. P 84 Bur. N.A.Ct.
HOOGFREQUENTBESTRALINGSAPPARAAT
(nog nieuw) uitst. tegen
rheumatiek. Verkoopsprijs
ƒ 115, thans voor ƒ 35.—
Br. fr. lett. P 86 Bur. NAC
(7275)
TE KOOP:

R e c t i f i c a t i e .

Aflosbaar a pari, in ten hoogste 10 jaren.

eiken kachelblokken

30 schepelsmanden v. f 10.
JOH. BONHOF, Enge
land 16, Beekbergen.
TE KOOP:

TURF

voor industrie en huis
brand, ƒ 15 per 1000.
Schipper W. KRUITHOF,
Kanaal Noord.
(7240)
TE KOOP: zware eiken
KACHELBLOKKEN,
25 schepelsmanden f 10,
3% cent per KG.
DENNENBLOKKEN
40 schepelsmanden ƒ 10.—,
2% cent per K.G.
Schuttersweg 80.
(7245)
GEVRAAGD een goed
onderhouden

HUISORGEL

liefst eiken kast. met
minstens 10 registers.
Volledige opgave merk
en prijs lett. P 82 Bur.
NAC.
(7239)

Coupons betaalbaar 15 Februari cn 15 Augustus.

DE GROOTSTE EN MEEST MODERN INGE
RICHTE SCHOENMAKERIJ TER PLAATSE,

Jong echtpaar z. k. zoekt

Eenige kennisgeving.
Heden overleed, geheel
onverwachts, onze
beste Neef en Huis
genoot

KOERS VAN UITGIFTE 100 pCt.

SLUIT U AAN BIJ „J. S. BACH"!!

DONDERDAG.

't Gebouw voor den
Werkenden Stand

Schuldbewijzen aan toonder groot f 1000.-, f 500.- en f 100.-

AFDEELING MEISJESKOOR. Het Meisjeskoor
„J. S. BACH" repeteert elke Zaterdagmiddag 3 u.
in Patrimonium, Roggestraat. Ouders, .laat Uw
meisjes vanaf 12 jaar lid worden van het meisjes
koor, waar zij goed en beschaafd koorzingen
leeren. Inl. en aanmelding op de repetities of bij
den Directeur Wagenstraat 3.

HEROPENING A.S.

en

W. J. Steen Jr.

groot nominaal f 500.000.000

•

KORENSTRAAT 20.

Tini Maas

4 pCt Nederlandsche Staatsleening 1941

van JOH. SEB. BACH.

en Woensdag 22 Januari

Getrouwd:

20 Januari 1941
Deli (Sum. O.K.)

i

VOORRADEN KAAS BOVEN 500 K.G.
THANS VRIJ.
Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogs
tijd deelt het volgende mede.
In verband met de op 28 Augustus 1940 getroffen kaas
regeling werd aan houders van voorraden kaas, grooter
dan 500 K.G., de verplichting opgelegd, deze niet te ver* handelen of af te leveren dan met toestemming der Nederlandsche Zuivelcentrale, Afd. Zuivel te 's-Gravenhage.
Inmiddels heeft genoemde Centrale een gedeelte van
80 %, met een minimum van 2500 K.G. voor het verhan
delen en afleveren vrijgegeven. Dit gedeelte wordt met in
gang van Maandag 20 Januari 1941 tot 100 % verhoogd,
zoodat dus van dien datum af de geheele voorraad van
28 Augustus 1940 is vrijgegeven. Uiteraard mag de af
levering uitsluitend geschieden tegen toewijzingen op
grond der bepalingen van de Kaasdistributiebeschikking
1940 I.
Officieele

Publicatie
Handel,

van

Nijverheid

en

het

Departement

VRIJ VAN COUPONBELASTING.
De inschrijving geschiedt op

Woensdag 29 Januari 1941
van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur,

bö de kantoren van:
de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPP1J. N.V. te Amsterdam, Rotterdam en
's-Gravenhage.
de AMSTERDAMSCHE BANK N.V. te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage.
de BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS te Amsterdam.
DE TWENTSCHE BANK N.V. te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage.
de HANDEL-MAATSCHAPPIJ H. ALBERT DE BAR! & Co. N.V., te Amsterdam.
HELDRING & PIERSON te 's-Gravenhage.
HOPE & Co. te Amsterdam.
de INCASSO-BANK N.V. te Amsterdam, Rotterdam en VGrarenhage.
L1PPMANN, ROSENTHAL & Co. te Amsterdam.
R. MEES & ZOONEN te Rotterdam en 's-Gravenhage.
de NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK N.V. te Amsterdam, Rotterdam en
's-Gravenhage.
deNEDERLANDSCH-INDISCHEESCOMPTO MAATSCHAPPIJ te Amsterdam en's-Gravenhage.
PIERSON & Co. te Amsterdam.
de ROTTÉRDAMSCHE BAN K VEREEN IGING N.V.te Amsterdam,Rotterdam en 's-Gravenhage.
De gelegenheid tot Inschi-yving is eveneens opengesteld bjj
HET AGENTSCHAP VAN HET DEPARTEMENT VAN FINANCIËN TE AMSTERDAM.
Inschrijvingsbiljetten en prospectussen zijn bij deze kantoren kosteloos verkrijgbaar.
De STORTING van het verschuldigde wegens toegewezen schuldbewijzen moet geschiedeD
ten kantore van inschrijving, op

Zaterdag 15 Februari 1941,
vóór 12.30 n.m.

Indien deze vrywlllige leening niet wordt volteekend, zal een
pCt. gedwongen 40-Jarfee
annuïteltsleening k pari worden uitgeschreven, met verplichte deelneming volgen»
aanslagregeling.

Voor deze aanslagregeling en verdere bijzonderheden raadplege men het Prospectus.
De Secretaris-Generaal
van het Departement van Financiën,

van

Trekking 31 Jan.

Scheepvaart.

HANDEL IN LOMPEN EN OUD PAPIER.
Ingevolge art. 5, lid 1, van de Oude Materialen- en
Afvalstoffenbeschikking No. 2/40 d.d. 15 November 1940
is het aan ondernemingen verboden, zonder een daartoe
van den directeur van het Rijksbureau voor Oude Mate
rialen en Afvalstoffen verkregen schriftelijke vergunning
oude materialen en afvalstoffen te koopen, voorhanden of
in voorraad te houden, te doen bewerken, te doen ver
werken, te koop aan te bieden, te verkoopen of af te
leveren. Bij publicatie van 15 November 1940 is van dit
verbod, tot wederopzegging toe, dispensatie verleend.
Ten aanzien van tusschen- en groothandelaren in
LOMPEN en OUD PAPIER werd deze despensatie op
2 December 1940 igetrokken, terwijl thans, blijkens be
richt in de Nederlandsche Staatscourant van 17 Januari
1941, deze dispensatie met ingang van heden ook is in
getrokken ten aanzien van kleinhandelaren (z.g. leurders)
in lompen en oud papier.
Dientengevolge mogen met ingang van heden alleen die
groot-, tusschen- en kleinhandelaren (leurders) in lompen
en oud papier deze koopen, voorhanden of in voorraad
houden, doen bewerken, doen verwerken, te koop aan
bieden, verkoopen of afleveren, welke in het bezit zijn van
een daartoe strekkende vergunning van den Directeur van
genoemd Rijksbureau.
De aandacht van leurders in lompen en oud papier
wordt er nog op gevestigd, dat het eventueel bezit van
een vergunning, afgegeven door een gemeentebestuur, hen
geenszins ontheft van de verplichting ook in het bezit te
zijn van de hierboven bedoelde vergunning, afgegeven door
den Directeur van het Rijksbureau voor Oude Materialen
en Afvalstoffen, Paleisstraat 7 te 's-Gravenhage.
RIJKSBUREAU

VOOR

Het Departement van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart maakt bekend, dat het Rijksbureau voor non-ferro
metalen, tot dusverre gevestigd te 's-Gravenhage, Prinsessegracht 21, is VERPLAATST naar Lyceumplein 18,
aldaar, Telefoonnummer 116070.

Slapen is geld verdienen

met VUUR en met LICHT,
maar als U wakker bent, en U laat Uw schoenen bij ons v.
repareere, dan verdient U ook met ons nog prima leder en
afwerking.
#

Heeren Zolen ƒ 1.75

Dames Zolen f 1.45.

Genaaide of gelijmde zolen 25 ets. meer.

&ijcfee tErefe loten, 60 ct.

A. Kamphorst

ASSELSCHESTRAAT 145,

TELEFOON 3450.

Prifiaankoop door erkende experts, notarieele acte.

Hoofdprijs «.w. f 6.000.-

Overal In Nod. n/wsnieh t Huls l.w. I6000 -;
Boschterrein t.w. 16000,-; 5 .luk. koelen
•n paarden t.*,. I 6000 -, „I. 3 .tnmboekkoelan f 3000.- èn 2 twee-Jr. landbouwtulgpaarden f SOOO.-. Totaal 480 Pr.chtprljzen.
Vtrl goedgek. Min. ». Jult 6 Feb. 1940. 2c Afd. A.
er
v
?onu
^ * * Luchtvaart, opg. 4 April
ïyUö, ter verdere ontwikkeling afd. Zweefvliegsport.

BONTMANTELS

V. f 350.- «. f 800-

Zllvervoi.en Uw keus, bont. model en maat.

Garantie 1e Bontwerkera in Uw Provincie!
Rijcke-Trek-Giro 241.OOO Haag.
Verkrijgbaar Luchtvaartclubs; K.L.M., Hofweg," Haag;
K.L.M., Leidsche str„ A'd,; Div. Slg., Coiff. Lotenzaken:
alle Krantkiosken.

Co6p

AJ'EI-.DOORNi <- ' B.Leenbank;
Sis.a van
Asselt; Electr. Balkar; Sig
eman
,n n;%£
Sl
Me'yeri^Café* Nrm'
p?lo
* £. g 5 Sig. Koopman; Sig.'
Ünrdf sh
\v/ 2* P e$*nan| Sig. v. d. Veen; Sig. Vinkenborgj Sig. van
Werven; Lotk.
v. d .Wetering. BEEKBERGEN:
n
a,é
n?
TFnrF
'j
r
wf
Kroese.
LOENEN:
van Laar.
DE TEUCiE: de Groot, Vliegveld. VAASSENi
SiJ. Lotk.
Nijdeken

NON-FERRO

METALEN.

TRIP.

VGRAVENHAGE, 20 Januari 1941.

IJshielen,
glijden niet uit.

A. KAMPHORST,

ASSELSCHESTRAAT 145.
(7271)

TB KOOP GEVRAAGD:

Kip- ol vrachtauto

mag ook zonder banden zijn
Adres te bevr. bur. N.A.Ct.
(7260)

Apeld.Begrafenis-Ondernemng
L. M. JACOBS, Fa. Uubots, MARIA LAAN 8.
Telefoon 2691.

STANDAARD TARIEF

f

110.—

volledige uitvoering: Lijkauto, 2 volgauto's,
eikenhouten kist, Personeel, enz. Of naar keuze
Lijkwagen en volgr\jtulgen. — Geen lidmaat«chapskosten. — Geen administratie kosten

CREMATIE f 195.—

GEZOUfEN
GROENTEN
Eigen inmaak.
Jonge Snijboontjes
per pond 15
Jonge Spercieboontjes
per pond 20
Gele Andjjvie
per pond 10
Mainzer Zuurkool
per pond 12
8 Zure Augurken
(bommen) 12

ct.
ct.
ct.
ct.
ct.

ELKEN DINSDAG
VOOR RECLAMF
Costuum persen . . 50 ct.
De vouw in Uw pantalon
geperst 10 ct
STOOMVERVERIJ EN
CHEM. WASSCHERIJ

Weigand
STOKKING's Fruithandel K. BRINKLAAN
5. *
Stationsstraat 71. Tel. 3010

MAANDAG 20 JANUARI 1941

NIEUWE APELD. COURANT 2e Blad

PLAATSELIJK NIEUWS

Welke bons

Overneming van de hier volgende berichten is zonder bronvermelding verboden.

zijn thans geldig ?

KLEUR EN GLORIE" ONZER
TROPEN".

ALS DE OVERWEG DICHT IS
EN DE TUNNEL GLAD ..

Filmvoorstellingen voor Oost en West
en het Indisch Jeugd-Centrum.

Er is vanochtend in de vroegte aardig
gemopperd aan weerszijden van den over
weg en menigeen is een flink stuk te laat
gekomen op kantoor, fabriek of winkel.
Om even acht uur was de overweg dicht
en zij bleef dicht tot precies kwart voor
negen, toen het treintje naar Arnhem
puffend en sissend vertrok. Inmiddels
werd het, vooral aan den kant van den
Arnhemscheweg steeds drukker voor de
boomen met voetgangers en wielrijder.',
die er naar snakten aan den anderen
kant van den overweg te komen.
Normaal zou zijn geweest, indien men
al tunnelende naar de overzijde zou zijn
getogen, maar er waren slechts enkelen
die den gevaarlijken tocht naar beneden
en boven aandurfden. De hellingen waren
gelijk ijsbanen en vooral met een fiets aan
de hand bleek de expeditie niet van ge
varen ontbloot, getuige de noodige slipen valpartijen.
Natuurlijk kwamen er gedupeerden op
de redactie met het verzoek, „om er maar
eens een hartig woordje oVer te schrij
ven". Waarom moest die overweg zoo lang
dicht blijven en waarom was er geen zand
gestrooid? Jawel, maar er zijn nu eeiv
maal zekere omstandigheden waardoor het
niet mogelijk is den overweg vrij te ma
ken en één daarvan was vanochtend aan
wezig.
Maar waarom dan geen zand gestrooid?
Ook daarnaar hebben we geïnformeerd.
Het hoofd van den gemeentelijken reini
gingsdienst vertelde ons, dat er gisteren
met zand en pekel is gewerkt op de hel
lingen van de tunnel. En vanochtend
vroeg zijn het beschikbare personeel en
materiaal — door de omstandigheden niet
zoo héél veel — onmiddellijk er op uitge
trokken, om de gladde plekken op ver
keerspunten en buitenwegen begaanbaar
te maken. Maar natuurlijk kan men niet
overal te gelijk zijn.
Inmiddels is er na ons telefoontje di
rect iemand tunnelwaarts getogen, om de
hellingen te bewerken en overigens zal
men trachten om situaties als vanoch
tend te voorkomen.

Mr. A. Hustinx van de StoomvaartMaatschappij „Nederland" is in zekeren
zin een artist in zijn soort. Niet alleen, dat
hij een prachtfilm als „Kleur en Glorie
onzer tropen" wist te vervaardigen, maar
hij weet een film ook smakelijk te ser
veeren. Hij projecteert haar feilloos, geeft
er een gedegen, prettig aan te hooren toe
lichting-per-microfoon bij en bovendien
illustreert hij haar nog met behulp van
gramofoonplaten en een versterker-instal
latie. Hij doet dat laatste zóó, we zouden
haast zeggen geraffineerd, dat hij een sfeer
weet te scheppen, alsof de film oorspron
kelijk met muziek is opgenomen en men
haar in een bioscoop-theater aanschouwt.
Was mr. Hustinx dus als zoodanig een
succes, de film die hij had meegebracht,
was het zoo mogelijk nog meer. En dat
wil wat zeggen bij de op dit gebied ver
wende en steeds grooter wordende schare
van „Oost en West"-getrouwen. De groote
zaal van de „Poort van Kleef" was Zater
dagavond natuurlijk weer besproken uit
verkocht!
Over dit laatste symptoom verheugt men
zich van bestuurszijde, maar wil men het
streven naar Eén Groot Nederland ver
wezenlijken, dan zal het aantal leden van
Oost en West ook grooter moeten worden;
tot nu toe is dat aantal in Apeldoorn
(pl.m. 200) te klein.
Voorafgaande aan de eigenlijke ver
tooning, heeft mr. Hustinx nog enkele
mededeelingen gedaan over de tot standkoming van de film. Het was in 1938, dat
de Stoomvaart-Maatschappij „Nederland"
de eerste universeele kleurenfilm van Ned.
Oost-Indië liet opnemen. De opdracht
luidde: een film ter propagandeering van
het toerisme en als zoodanig diende men
haar dan ook te beschouwen. Mr. Hustinx
heeft alle effectbejag of comedie vermeden;
hij heeft integendeel haar groote aantrek
kelijkheden weten te leggen in de magnifie
ke kleuren, mogelijk geworden door het
gebruik van een nieuwe emulsie en door
het kiezen van beelden uit het gewone
leven van de inlanders. Aldus ontstond de
gewone realiteit, die mooier en roman
tischer is dan een gespeelde comedie.
Het is natuurlijk niet wel doenlijk, om
den inhoud van een film, waarvan de ver
tooning ongeveer twee en een half uur
vergt, in het korte bestek van een couran
tenverslag recht te doen wedervaren. We
moeten daarom volstaan met te zeggen, dat
de film haar toeschouwers eerst een heer
lijke zeereis met de „Johan van Oldenbarnevelt" te genieten geeft en dat daarna
een bezoek wordt gebracht aan de eilanden
Sumatra, Java, Madoera en Bali. Zelden
echter is een film in staat geweest, zooveel
schoons weer te geven en wel heel sterk
sprak het contrast bij de enkele stukjes die
in zwart-wit waren vervaardigd. Juist het
feit, dat de film in kleuren is opgenomen,
maakte dat er zoo bijzonder veel viel te
genieten.

Boter en Vetten:

reldbeschouwing te verdoezelen en om te vor
men in een Joodsch-kapitalistische. Het is
echter niet gelukt, dank zij hem die, zelf uit
het Germaansche volk voortgekomen, de
zware taak op zich genomen heeft, de Ger
maansche volkeren te bevrijden van het hun
opgelegde vreemde juk. Nooit zullen wij, Nederlandsche nationaal-socialisten, het verge
ten, dat het de soldaten, de stuka's en de
wapenen van Adolf Hitier geweest zrjn, die
duizenden onzer bevrijd hebben uit de demo
cratische kelders en gevangenissen.
Nadat de Duitsche rijksvlag was geheschen,
vervolgde spr.: Er is een periode geweest,
waarin het gevaarlijk was deze vlag te ver
dedigen. Dit gevaar hebben wij, Nederlandsche nat.-socialisten, nooit gevreesd; integen
deel, heel onze jonge geschiedenis door hebben
wij de consequenties hiervan aanvaard en
onze offers daarvoor gebracht.
Jarenlang hebben de volgelingen van de
uitgeweken Nederlanders, die thans in Enge
land vertoeven, onder de Nederlandsche drie-

Van 18 Januari t.m. 24 Januari: Op
bon 26 van de boter kaart en van
de vetkaart een half pond marga
rine of boter, doch geen vet. De
bonnen zijn voorts geldig t.m- 31 Jan.
De bonnen 25, waarop wél vet ver
krijgbaar is gesteld, zijn nog geldig
t.m. 24 Januari.
V l e 6 s c li:

(Foto Nwe Ap.
Ap.

(Foto

__

tot
Zonsopgang 9.37 uur.
Maan op 3.14, onder 13.30 uur.
Laatste Kwartier heden 12.01 uur.

kleur ons volk opgehitst en bedrogen en ten
slotte duizenden onzer beste zonen den dood
ingestuurd, onder het voorwendsel te strijden
voor volk en vaderland.
In werkelijkheid echter om den aftocht te
dekken van een groep dieven en moordenaars.
Ons volk heeft zijn bloedoffer gebracht voor
het nieuwe Europa en dit is niet vergeefs ge
weest. Eenmaal zal onze driekleur weer vrij
waaien boven onze gouwen. Hierna werd het
oranje-wit-blauw geheschen.
Alle pogingen — aldus spreker — van de
Nat. Soc. Beweging in de afgeloopen jaren,
om tot een betere verstandhouding tusschen
beide volkeren te komen, zijn met geweld ge
torpedeerd. Thans hebben de wapenen beslist.
Thans is het de taak van de Beweging, zoo
wel van de politieke organisatie (P.O.) met
haar onderdeelen, als van de W.A., het Ne
derlandsche volk de nationaal-socialistische
levens- en wereldbeschouwing te brengen en
het zich bewust te doen worden van zijn
groote taak in het komende Europa. Thans is
er nog een kloof, die Nederlanders en Duitschers scheidt. Duitschland
toeft hier met de
z n
wapens, Engeland met Ü geest. Temidden
van deze branding en strijd staat de Nat.
Soc. Beweging. De vlaggenparade werd be
sloten met het hijschen van de vlag der Nat.
Soc. Beweging, welke symbolisch hing tus
schen de Nederlandsche driekleur en de Duit
sche rijksvlag.

Des middags is dezelfde film vertoond
voor de sinds kort in Apeldoorn opgerichte
afdeeling van het Indisch Jeugd-Centrum.
Ook daarvoor wordt de belangstelling in
snel tempo grooter. Werd de vorige middag WEDSTRIJDEN
VOOR MEISJES
EN
bezocht door 341 leerlingen van de hoog
ste klassen der lagere scholen, Zaterdag
middag waren er in Tivoli 413 jongens en JONGENS
OP HET KANAAL.
meisjes. De stilte tijdens de projectie en
het klaterende applaus bewezen wel, hoe
deze „feestelijke aardrijkskundeles" werd
Ongekend groote belangstelling.
geapprecieerd.

KAMERAADSCHAPSAVOND VAN
DE W. A.
o

Gezellig samenzijn in Tivoli.
Zaterdagavond heeft de W. A. in Tivoli
haar eerste kameraadschapsavond gehouden,
waarvoor de belangstelling de verwachtingen
heeft overtroffen. De zaal, evenals de foyer,
was tot de laatste plaats bezet met leden der
Nat. Soc. Beweging en belangstellenden,
waarvan een groot aantal zich na afloop van
het gezellig samenzijn als lid heeft opgege
ven. In de zaal waren de nationale- en partijdundoeken opgehangen.
De bijeenkomst werd geopend door den
hopman van de W. A., Timmermansj waarna
met het gebruikelijke ceremonieel dé W. A.ylag binnengedragen werd.
Compaan P h i e 1i x hield hierna een toe
spraak. Het is vanavond de eerste maal —
aldus spreker — dat de W. A. zich officieel
aan u voorstelt. Wij hebben gemeend dit op
deze wijze te moeten doen, in den vorm van
een kameraadschapsavond, omdat in wezen
basis en fundament van de W. A. de kame
raadschap is. Gezamenlijk hebben wij Nationaal-Socialisten een strijd achter ons, die
moeilijk en zwaar was en het is steeds weer
öe kameraadschap geweest, welke ons staan
de heeft gehouden, dwars tegen alle terreur
en vertrapping in.
Thans beleven we de ineenstorting van het
vermolmde Europa en staan wij temidden van
de ineenstortende stelsels, welke eenmaal
deze Europeesche samenleving betoeerschten.
Wij nationaal-socialisten — zoo vervolgde
compaan Phielix — hebben in ons vaderland
een strijd gestreden tegen hen, wier bedoeling
het was landen en volken te knechten; wier
opzet het was het Germanendom uit te
loeien, door de Germaansche levens- en we-

Verduisteren van: _____
Zonsondergang 18.05 aar

Voor de wedstrijden, die Zaterdagmid
dag op het Kanaal gehouden werden, be
stond een ongekend groote belangstelling.
Niet minder dan 307 meisjes en jongens,
verdeeld in 32 meisjes van 9—10 jaar, 33
van 11 tot en met 13 jaar, 95 jongens van
9 en 10 jaar en 147 van 11 tot en met 13
jaar, kwamen aan den start.
Hollend, joelend en juichend trokken al
die kinderen direct na 't middageten naar
't Ijs en al spoedig heerschte er op de
baan bij de Welgelegenbrug een groote
drukte en ongebonden vroolijkheid. De or
ganisatoren hadden er heel wat mee te
stellen, doch zij waren de situatie spoedig
meester en precies half twee werden de
eerste van de ontelbare series verreden.

Ondanks de teleurstellende mededeellng, dat
de declamator Adriaan van Hees uit Utrecht
niet aanwezig kon zijn, had de avond een ge
animeerd verloop. Gezamenlijke zang, mu
ziek, de film van het défilé te Amsterdam
voor' den Leider en een toespraak van den
waarnemend banleider, met enkele gratis
verlotingen,
vulden den kameraadschaps
avond, welke in een prettige sfeer verliep.

De start vond plaats ongeveer in 't mid
den van de wederom met wimpels versier
de 185 M. lange baan. De meisjes legden
60 M. in Zuidelijke, de jongens 100 M. in
Noordelijke richting af, zoodat alles van
en leien dakje liep. Veel toeschouwers om
zoomden de baan of stonden van den wal
kant de wedstrijden gade te slaan en bij
vele spannende kampen ontbrak het na
tuurlijk niet aan de noodige aanmoedigingskreten en genoot men met volle teu
gen van de kostelijke sport. Zulke dagen
moet de Apeldoornsche jeygd in den ijs
tijd méér hebben en een woord van hulde
aan de heeren, die zich zooveel moeite, tijd
etc. getroost hebben om de meisjes en jon-

Gerrit Eikendal heeft keurig werk
geleverd. Hier zien we hem een rit
onbedreigd winnen.
(Foto Nwe. Apeld. G'rt.)
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De drang tot boetseeren en beeldhou
wen schijnt bij ieder mensch in de
kiem aanwezig te zijn. Met branden
den ijver zijn deze jongelui bezig, van
de (laatste?) sneeuw een soort menschelijk lichaam op te bouwen. De
sleden doen daarbij dienst als ben
zineloos transportmiddel voor het
materiaal, terwijl de twee kleintjes
links met inspanning van al hun
krachten de romp voor een tweede
gedrocht trachten aan te rollen.

Van 16 Jan. t.m. 26 Jan.: Op de 4 bon
nen „15 vleesch"; telkens 100 gram
vleesch, óf een rantsoen vleeschwaren
op de bon „15 worst, vleeschwaren":
n rantsoen vleeschwaren, in hoeveel
heid wisselend naar gelang de soort
De bonnen blijven voorts nog geldig
t.m. 29 Jan.
Brood:
Op de bonnen 24 van de broodkaart
van 20 Jan. t.m. 26 Jan.: Op iederen
enkelen bon 100 gram roggebrood of
ander brood of 1 rantsoen gebak. De
bonnen zijn voorts nog geldig t.m. 2
Febr., de bonnen 23 nog t-m. 26 Jan.,
echter niet in restaurants.
Bloemkaart:

Bon 3: 50 gram brood of % rantsoen
gebak of 35 gram meel of bloem, van
30 Dec. t.m. 26 Jan.
Kolenbonnen tot 1 Febr.
Voor haarden en kachels: bon 08, 09

en 10.

Voor centrale verwarming: de bonnen

15 t.m. 24.
Vervolgens alle eenheden der derde
periode. (Van 1 t.m. 31 Januari). Ver
bruikers in de groepen C. en D.
met een maandverbruik van 25 of
meer eenheden moeten zich wenden
tot den Distributiedienst.

Alg. Distributie-bonboèkjé.
]| Wij kunnen Uw oude

KAPLAARZEN EN
OVERSCHOENEN
gegarandeerd waterdicht van
zolen en hakken
voorzien.
Ook repareeren wij
beschadigingen aan
het bovenwerk. —

Heer. zol. enhakk. 1.20
Dam. zol. enhakk. 1.00
Kind. zol. enhakk. 0.80
Ook
geschikt
voor
pantoffels

Thee en Koffie:
Bon 18: % pd. koffie of 75 gram thee,

van 21 Dec. t.m. 31 Jan.

Vermicelli, enz.:
Bon 31: 1 ons vermicelli of macaroni,

of spaghetti, van 28 Dec. t.m. 21 Febr.

Gort of grutten:
Bon 44: uitsluitend Vz pond gort of

gortmout, of grutten, van 28 Dec. t.m.
21 Februari.
Het ei:
Bon 46: Eén ei van 20 Jan. t.m. 26
Jan., verlenging t-m. 2 Febr. Bon 111
is nog geldig t.m. 26 Jan., echter niet
in restaurants.
K. a 3> s *
Bonnen 47, 48, 60 en 61: van 30 Dec.
t.m. 26 Jan. 1 ons kaas op iederen bon.
Haverm
x out, enz.:
Bon 57: h pond havermout of haver

vlokken, of ha verbloem of aardappelmeelvlokken. of gort, of gortmout of
grutten, van 28 Dec- t.m. 21 Febr.

Maïzena, enz.:
Bon 87: 1 ons maizena of griesmeei

of sago, of aardappelmeel, dan wel
een hoeveelheid puddingpoeder óf
puddingsauspoeder. welke 100 gram
zetmeel bevat, van 28 Dec. t.m. 21 Febr.
Suiker:
Bon 91: één kilo suiker van 18 Jan.
t.m. 14 Februari.
Peulvruchten:

gens zulk een fijnen dag te bezorgen, is
hier stellig op zijn plaats.
Waarlijk schitterende prijzen (schaatsen,
mooie boeken, 4-kleurenpotlooden, zilveren
ringetjes, colliers etc. etc.) hebben zij be
schikbaar gesteld, terwijl ook anderen van
hun medeleven blijk hebben gegeven. Hul
de ook aan de schippers, die onderling een
aardig sommetje bij elkaar brachten en
daarmede het „pierement" bekostigden.
Er was dus een echte feeststemming op en
om de baan en het was alleen jammer, dat
de koesterende zon ontbrak.
De wedstrijden op den voet te volgen
zou onbegonnen werk zijn. Wij constateeren slechts, dat er verwoed om de fraaie
prijzen is gestreden en dat de vele series,
tusschenritten en eindritten in een prij
zenswaardig tempo werden afgewerkt. Eén
finale willen we echter niet onvermeld la
ten: den eindrit der jongens van 9 en 10
jaar, waarin zich hadden geplaatst Gerrit
Eikendal en Theo Thissen. Winnaar werd
eerstgenoemde. „Zoo de ouden zongen pie
pen de jongen" kan hier met recht worden
gezegd, of „Een goed zoon, die naar zijn
vader aardt", want Gerrit is de zoon van
den bekenden veteraan-hardrijder Tinus
Eikendal, die nog steeds met liefde en toe
wijding de schaatsensport dient. Evenals
de organisatoren, die zich bij de prijsuitdeeling ruimschoots schadeloos gesteld
achtten voor moeite tijd, bergen werk en.,
geld, die het organiseeren van dergelijke
wedstrijden nu eenmaal vragen
Hieronder laten wij ten slotte de uit
slagen volgen:
Meisjes van 9 en 10 jaar: 1 Mien v. dVeen; 2 G. Wentink; 3 Frida de Graaf; 4
Mini Holtman; 5 A. Akkerman; 6 G. Stam;
7 Moni Gutter; 8 A. Brinkman.
Meisjes 11, 12 en 13 jaar: 1 Jo Jonkman;
2 Antje Kersen; 3 Margje van Dijk; 4 Willy de Klerk; 5 A. v. d. Berg; 6 Willy Knip;
7 Mientje Dusschoten; 8 M. Schenkel.
Jongens van 9 en 10 jaar: 1 Gerrit
Eikendal; 2 Theo Thissen; 3 Han Kamp; 4
Aart de Jong; 5 Eddy Koldenhof; 6 Anton
Pleiter; 7 Menk van de Hoef; 8 Jan de
Walle; 9 Bertus Kruitbosch; 10 M. Diks;
11 Reinder Yntema; 12 Anton Scherpenzeel.
Jongens 11—14 jaar: 1 E. de Graaf; 2
B. de Weerd: 3 A. Riphagen; 4 J. v. Ton
geren; 5 H. Straatman; 6 F. Hulshof; 7 K.
Witteveen; 8 G. Kleiboer; 9. J. Bakker.

Bij het ter perse gaan van dit nummer,
was de nieuwe bon nog niet bekend.
Bon 103 is niet meer geldig.
Rijst, enz.:
Bon 108: V2 pond rijst of rijstemeel of

rijstgries of rijstebloem, of gruttenmeel, van 28 Dec. t.m. 24 Jan.
20 0p

0 JJ, 2» *

Bon 113: 150 gr. toiletzeep, of 120 gr.

huishoudzeep, of 150 gr. zachte zeep,

of 300 gr. zachte zeeppasta, of 250 gr.

zeeppoeder, of 600 gr. waschpoeder.
Ook combinaties zijn mogelijk. De pe
riode duurt van 1 Jan- t.m. 31 Jan.
(Oude voorraden zeepvlokken, zelf
werkende waschmiddelen en vloei
bare zeep mogen worden uitver
kocht.)

Scheerzeep:
Bon 117: 50 gr. scheerzeep of, indien

voorradig een tube scheercreme, danwel één pot scheerzeep, van 1 Jan.
t.m. 30 April.
Voederkaart:

Op bon 10, van 1 t.m. 31 Jan. honden
en/of kattenbrood, in hoeveelheden
varieerende naar gelang de groepen.
Petroleum Periode D. Geldig voor
2 liter petroleum voor verlichting, van
20 Jan. t.m. 23 Febr.
Petroleum Periode 8: Geldig voor 2 Lr
petroleum van 30 Dec. t.m. 23 Febr.

AGENDA
Dinsdag 21 Jan. Poort van Kleef half driv-.
Ver. van Huisvrouwen.
:

Zaterdag 25 Jan. The Corner 7 uur. r v
Rythm Maniacs".
Zondag 26 Jan. The Corner half
dansant.

drie, n.

Zondag 2 Februari, The Corner, halt
drie Kunstkring, Willem Andriessen.
Zondag 16 Maart, The Corner, half dn<Kamermuziek Kunstkring, Nieuw Hollandsch Strijkkwartet.
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Overneming van de hier volgende berichten is zonder bronvermelding yerboden.

Gemeenteraad.
De eerstvolgende vergadering van den
gemeenteraad wordt Donderdag 6 Februari
des namiddags om half twee, gehouden.

W. ten Bosch f
Alhier Is 81 jaar oud overleden de heer
W. ten Bosch, oud-technisch nooiaamotenaar bij den Rijkswaterstaat. Zijn laatste
standplaats was Apeldoorn, waar hij van
1913 tot aan zijn pensionneering ih 1925
werkzaam is geweest. Bij zijn afscheid is
hem de ridderorde van Oranfle Nassau
toegekend.
o—
Rijksveldwacht.
De heer D. Loonstra, rijksveldwachter
te Teuge, is overgeplaatst naar de buurt
schap Boskamp (gemeente Olst).

Begrafenis A. Reyers.
Zaterdagmiddag is op de Nieuwe Be
graafplaats aan den Soerenscheweg het
stoffelijk overschot van den heer A. Reljers,
in leven oud-hoofd van een scftool te
Kampen, onder veel belangstelling ter
aarde besteld.
De heer Klasinga, van hier, sprak bij
deze plechtigheid namens vele vrienden van
den overledene. Spr. preês o.a.. de groote
belezenheid van den nu overledene, maar
roemde bovenal diens waarachtige menschelijkheid.
De heer G. Kramer voerde het woord
namens de
vereeniging
„Kinderhulp"
alhier, waarvan de heer Reljers, een zeer
gewaardeerd bestuurslid was.
De heer C. J. Bouhuys(i van Hengelo,
oud-leerling van' den overledene, spraK
van diens invloed op zijn leven.
Ds. G. Munter, van Zutfen, prees den
eenvoud, waarheid en vroomheid van den
nu overledene.
De heer J. Reljers, van Delft, zoon van
den overledene, dankte voor de betoonde
deelneming.
Eenige bloemstukken werden op het praf
neergelegd.

VULPENNEN
GROOTE SORTEÉRING

DEKKER - ÏSTSÊII
Postnieuws.
De Directeur van het Post- en Telegraaf
kantoor te Apeldoorn maakt bekend, dat
het tijdstip van openstelling van het bij
kantoor Het Loo en de postagentschappen
Arnhemscheweg,
Asseischestraat,
tendracht en Schuttersweg met ingang van
3 Februari, 17 Februari en 3 Maart a.s.
wordt vervroegd tot resp. 9 u. 30, 9 u. en
8 uur 30.
Het thans geldende sluitingsuur van
17 uur blijft gehandhaafd tot en met
29 Maart. Na dien datum zal verder liet
normale sluitingsuur gelden.
o

„Johnnie en Jones" in Tivoli.
Een eivol Tivoli heeft gisteren genoten
van de voortreffelijke kleinkunst van het
benende radio-duo Johnnie and Jones en
hun kleine ensemble. Er werden een mid
dag- en een avondvoorstelling gegeven
en belde malen was de schouwburg vrijwel
tot de laatste plaats bezet.
Het programma begon met het optreden
van den imitator Pipof, die ons mee
voerde naar een boerderij, waar hij van ae
gansche fauna een levensechte geluids
imitatie gaf. En het was een genot, weer
eens een varteen te hooren Knorren, als je
twee weken lang je vleeschbonnen hebt
zien verloopen. Jammer, dat mijnheer
Pipof een beetje verkouden was, zoodat
b.v. de koe-loei wat abrupt en voortijdig

Sneeuwgeneugten.
Bassen, die of niet liepen of te laat waren.

Drie paar sokken en een flacon
gelaatscrème.
Wie van sneeuwlandschappen houdt, heeft
gisteren z'n hart kunnen ophalen.
Men heeft kunnen arren, althans men heeft
arren langs de witte wegen kunnen hooren
rinkelen, ja, enthousiasten hebben zelfs kun
nen skiën, als ze maar ver genoeg wegtrok
ken.
Maar er zijn toch schaduwzijden, zelfs aan
sneeuwgeneugten. We hebben dat gisteren
aan den lijve, of zoo men wil, aan den voet
ondervonden.
Regen of geen regen, we zouden de hei en
het bosch zien in de sneeuw.
Het zonnetje brak even door.
De regen hield op.
En dus gingen we, getweeën.
't Begon al goed.
We misten de bus van tweeën naar Beek
bergen, die a la minute vertrokken was.
In een café, bij een bakje gloeiende thee,
Iets van het weinige, dat nog bonloos is, te
krijgen, zong Zarah Leander met een smel
tend liefdeslied, den wachttijd weg.
De bus van drieën kwam, weer op tijd.
Maar ditmaal was het goede begin niet
het halve werk. Want boven op den Smitten
berg» even voorbij Beekbergen, begon het

eindigde, maar het timbre wist hij noch
tans bijzonder goed te treffen.
Na dit beestachtige begin vierde de zeer
mysterieuze mijnheer Abola triomlen met
verschillende
aardige goocheltrucs, HIJ
deed allerlei wonderlijke en onbegrijpelijke
dingen met touweh, ballen en kaarten en
eindigde met een poging, een jongeman uit
het publiek pijnloos te wurgen.
Hierna was de beurt aan Johnnie en
Jones, de „twee man en een guitaar", die
met een geweldige ovatie begroet werden.
Zij begonnen met „ïlttie Piccmnina" en
„De Spin en de Vlieg" (the spider and the
fly", twee Engelsche liedjes met heel veel
vaart, rhythme en met een grapplgen
Hollandschen tekst in het da capo. Zij ver
volgden met „The cuckoo in the clock",
het populaire „Joseph, Joseph" en „Lou
de ladelichter", een „scat-song" waarin
zij nu en dan herinneringen westen
aan de legendarische grootheden In dit
genre, de „Milis Brothers". Zij besloten
hun eerste optreden met een actueel liertje,
„Maak het donker in het donker" (met
klap- en stamp-begeleiding van de zaal) en
twee verzoeknummers, „The snake-charmer of old Bagdad" en de langzamerhand
wel wat erg tandeloos-geworden „Tigerrag".
Na de pauze kwam mijnheer Pipof terug
met zijn sprekenden pop, een entantterrible met een klaarblijkelijke voorliefde
voor dubieuze mopjes, maar die zich ge
lukkig onthield van politieke farces. Maar
al met al bleek deze mijnheer Pipof met
zijn buik welsprekender dan veie andere
menschen met hun lippen.
Na hem was de beurt weer aan profes
sor Abola, die nu echter Jim Murray bieek
te heeten. Hij kwam overigens ook niet a's
goochelaar terug, doch gaf thans enkele
telepathische experimentten ten beste, die
iedereen in verbazing brachten. Zoo liet hij
o.a. een achttal aanwezigen een voorwerp
in een couvert op het tooneel deponeeren
en bracht daarna elk voorwerp geblind
doekt aan zijn eigenaar of eigenares terug.
Johnnie en Jones besloten den avond
met een tweede serie vlotte liedjes, uii hun
repertoire, o.a. „Mijnheer Dinges", „When
a Dutch band goes to America" en Cailoway's bekende „Minnle the Moocher" van
welke laatste song de zaal het „hidehadeho" dapper mee-„croonde".
o

„Graficus".
Zesde opvoering „Over 13 dagen
tegen
middernacht",
in
de
Bordelaise".

Zeep en peper in beslag genomen.

Uil het Politie-rapport.

o

De politie heeft op de Molenstraat een
paar personen die daar fietsten, aange
houden en zeven doozen zeep en 20 K.G.
peper bij hen in beslag genomen, welke
zij in strijd met de voorschriften, resp. te
a. eventer en te Teuge hadden gekocht.
Tegen de koopers en de verkoopers heeft
de politie proces-verbaal opgemaakt,

De recherche
heeft aangehouden G. W.
B-, die verdacht werd van verduistering.
Na bekentenis is hij op vrije voeten ge
steld.
— Tegen W. K. werd door de recherche
proces-verbaal opgemaakt terzake dief
stal.
— Tegen een 3-tal personen werd pro
ces-verbaal opgemaakt wegens het onvol
doende verduisteren van hun woningen.
— Mej. C. J. P. alhier deed aangifte
van diefstal van een handtaschje met in
houd uit haar fletstasch.
Eenzelfde aangifte deed mej. M. B. arhier.
W. de G. en H. T. alhier werden door de
politie
aangehouden terzake openbare
dronkenschap, en ter ontnuchtering ïngssloten aan het bureau van politie.
In den afgeloopen nacht werd ingebro
ken in een perceel aan de Sumatralaan
alhier. Een geldsbedrag wordt vermist.
Eenige personen deden aangifte van
vermlssign van hun rijwielen.

Aangifte moet worden gedaan.

Tegelijkertijd kan belastingontheffing
worden aangevraagd.
Eenlgen tijd geleden verzocht de K.N.A.C.
aan den directeur-generaal der P.T.T. ont
heffing te willen verleenen- van de ver
plichte luisterbijdrage voor ontvangtoestel
len, welke in opgelegde motorrijtuigen zijn
gemonteerd.
Een beslissing te dien aanzien is momen
teel nog niet genomen, doch ln antwoord
op het bovenstaande verzoek berichtte de
directeur-generaal, dat de desbetreffende
houders van radiotoestellen bij de ver
plichte aangifte een met redenen omkleed
verzoek kunnen voegen om vrijstelling van
de verplichting tot betaling van de luister
bijdrage.
Te zijner tijd zal dan worden beslist of
en zoo ja, onder welke voorwaarden vrij
stelling kan worden verleend.
Met betrekking tot de mogelijkheid, welke
de K.N.A.C. zich eventueel had gedacht in
verbinding met de verzegeling voor de personeele belasting, zullen zoo spoedig mo
gelijk nadere bepalingen worden bekend
gemaakt.
In eerste instantie dient men dus van
radio's in opgelegde auto's aangifte te doen
en tegelijkertijd ontheffing te vragen on
der vermelding der feiten. Eveneens dient
men in afwachting der beslissing de ter
mijnen der bijdrage te voldoen. Hierop kan
restitutie plaats vinden, wanneer t. z. t.
ontheffing wordt verleend.
o

Sociale Voorlichtingsdienst van de
Ned. Unie.
Men schrijft ons:
Het is nu juist een maand, dat deze dienst
hier ter plaatse lederen Dinsdag van 1—2.30
uur ln „The Corner" zitting heeft gehouden
en we mogen met groote vreugde en voldoe
ning constateeren, dat er een ruim gebruik
wordt gemaakt van de geboden gelegenheid
tot het stellen van vragen.
De moeilijkheden in den huidigen tijd zijn
vele en men weet vaak zelf zijn houding niet
te bepalen in kwesties, die tegenwoordig op
iedereen komen afstormen.
De Sociale Voorlichtingsdienst reikt de hel
pende hand. Alle zaken worden streng ver
trouwelijk behandeld, dus men kan met al zijn
bezwaren terecht. Velen zijn reeds met een
opgelucht gemoed uit The Corner weer naar
huis gegaan, zij waren uit hunne moeilijk
heden geholpen.
Wij hopen dat nog velen gebruik zullen ma
ken van den Socialen Voorlichtingsdienst en
wij vertrouwen dat langzamerhand deze dienst
de vraagbaak zal worden voor geheel Apel
doorn.
O

o

Schaatswedstrijden Centrale Werkplaats.
Zaterdagmorgen vonden op de Nieuwe Ijs
baan aan den Zwolsoheweg wedstrijden
plaats van de Centrale werkplaats voor jeug
dige werkloozen. Er bestond voor deze wed
strijden, die ln twee groepen gehouden wer
den, flinke belangstelling en er is vaak felle
strijd geleverd, om in het bezit van de fraaie
prijzen te komen. De leiding was bij de heeren
Eikendal en Hoekstra ln beproefde handen, en
alles had dan ook een uiteraard vlot verloop.
Wethouder Stempher woonde een deel der
wedstrijden by en toonde aldus zijn belang
stelling in de prestaties der werklooze jeugd.
Het resultaat was tenslotte dat in groep I
de prijzen gewonnen werden door: 1. P. Barmentlo, 2. H. Lampe, 3. Teune, 4. J. van
Asselt, 5. J. Achterkamp, 6. B. ten Pas.
Tijd van den winnaar 1 min. 15.6 sec.
In groep II was de uitslag: 1. J. Ooster
hout, 2. H. Töpfer, 3. J. Mulderij, 4. P. Noordende- Hier bedroeg de tijd van den winnaar
1 min. 19 sec.

Bridge-drive A. A. C.
De brldge-drlve der Apeldoornsche Amusements Club, die door het onverwacht groote
aantal deelnemers Zaterdagmiddag met in
Hotel Suisse doch in de groote zaal der Bor
delaise werd gehouden, is een groot succes
geworden. Om ca. kwart over twee heette de
voorzitter der A. A. C., de heer W. Jonker,
de 100 deelnemers van harte welkom, en werd
terstond met do drive begonnen.
Om zeven uur kon de voorzitter der A. A. C.
de fraaie prijzen uitreiken, en den aanwezigen
dank brengen voor hun deelname. Tevens
maakte de voorzitter bekend, dat er een
onderafdeeling bridge der A. A. C. in oprich
ting was, waarvoor zich direct een groot
aantal aanwezigen als lid opgaf.
Tenslotte bracht de voorzitter een woord
van dank aan den heer E. J. Gaasbeek, die
deze drive op zijn bekende vlotte wijze ge
leid heeft.
De uitslagen waren:
Scheveningsch systeem: N.-Z. 1. H. F. H.
Breustedt—S. R. Hermanides 18 m.p.; 2. R.
Th. Oostenbrug—F. A. Prins 27 m.p.; O-W.
1. M. van Son—Mevr. van Son 20 p.; 2.
mevr. Molewijk—mevr. Woudstra 22 m.p.
Wilde drive: Groep I: 1. H. Krea—J. A.
Wissink 6020 pt.; 2. mevr. E. J. Brouwer—
Dr. G- H. Millenar 3620 pt.; 3. heer en mevr.
van Houten 3500 pt.; 4. M. M. Philips—
L Tiijbits 34500 pt. Poedelprijs: mej. G. H.
Eijkelboom—J. v. Essen 5630 verliespunten.
Groep II: 1. A. J. de Vaal—J. Gelderman
5530 pt.; 2. mevr. Trijbits—mevr. Willemsen
3140 pt.; 3. J- D. Jaarsma—H. M. v. d. Velde
2990 pt.; 4. G. J. ter Borg—mevr. ter Borg
2860 pt. Poedelprijs: mej. C. Rockx—W. J.
Hartland 5050 verliespunten.

Het was gisterenavond weer een succes
volle avond voor de spelers van Graficus
die voor de zesde maal en voor een stamp
volle zaal optraden- Voorzitter J. Barelds
sprak er zijn vreugde over uit dat het
publiek „Graficus" in dezen moeilijken tijd
zooveel steun verleent, doch ook moest hij
zijn teleurstelling uitspreken dat zoo vele
honderden
geen plaats meer Konden
vinden. Spr. hoopte dat aan dezen voldoe
ning zal worden gegeven door een 7e op
voering in ernstige overweging te nemen.
Voorts heette spr. in 't bijzonder welkom
de eere-voorzitter, die heer J. C. G. Wegener, die door zijn steun aan „Graficus",
het haar mogelijk maakt zooveel avonden
te organiseeren.
Hoewel door ziekte van eenige leden, een
kleine rolwijziging had plaats gevonden,
deed dit aan 't geheel niets af aan de
•uitvoering, daar „Graficus"' steeds over
goede reservekrachten beschikt. Mede
werking werd verleend door de Krontjong
club „Sapoe", die eveneens bij het publiek
veel applaus uitlokte.
Bij 't slot van dezen avond werd speciaal
net woord gericht tot mevr. LammersBarelds die tijdens haar 25-jarlg huwelijks
feest toch nog gelegenheid gevonden had
om aan de repetities en de uitvoering van
„Graficus" mede te werken. Namens oestuur en leden werden haar bloemen aan
geboden.
Het was weer een goede avond en het
publiek was enthousiast gestemd.

De politie heeft hier dezer dagen nog een
belangrijke hoeveelheid vleesch, dat van
frauduleuze slacht afkomstig was, ach
terhaald. Ambtenaren van den C.C.D. had
den haar op het spoor gebracht door aan
houding van een man op den weg met een
pak vleesch. Het politloneele onderzoek
wees uit, dat vier personen een koe ge
kocht en geslacht hadden en bezig waren
het vleesch clandestien van de hand te
doen. Een vierde gedeelte van de koe wa
ren zij op die wijze reeds kwijt. Bij de
huiszoeking bij den leverancier kon de
politie geen vleesch vinden. Een verhoor
van de betrokken personen op het politie
bureau leverde echter de bekentenis op,
dat zij, nadat de politie de slacht gewaar
was geworden, het vleesch, dat bij een
buurman in den kelder verborgen was ge
weest, 's nachts in de drinkbakken voor
het vee in het weiland bij hun woning in
den Barnewinkel hadden verstopt.
De inbeslaggenomen hoeveelheid vieesoh
bedroeg niet minder dan 243 K.G. Ook de
huid van de koe is gevonden.

De klacht van onze kleine Nelly, die was
gaan schaatsenrijden op den vijver in het
Oranjepark en toen haar tasch met school
boeken miste, heeft geen effect gehad.
Noch de tasch, noch de boeken zijn terecht
gekomen. En Nelly zit zoo om haar boeken
verlegen.
De tasch is niet het ergste, heeft Nelly
gezegd, maar de boeken
Die zijn zoo goed als nieuw, als ze die nu
maar terug heeft.
't Zijn: een groote atlas, een leerboek
voor de Fransche les, een Rekenboek, een
Taalboek, een boek Bijbelsche geschiedenis
en een leesboek van de schoolbibliotheek.
Nelly moet nu, wil zij haar huiswerk kun
nen maken, leentjebuur spelen bij vrien
dinnen.
Wat niet prettig en bovendien lastig is.
Haar adres is Brinklaan 12b.
Onze redactie neemt de boeken ook in
ontvangst.

koelwater in de motor akelig te stoomen. De
kachel, die achter onze bus bengelde deed 't
best, daar niet van, maar wat doe je met gas
als je geen water hebt
„Heelemaal droog gekookt" constateerde
de chauffeur, die, geassisteerd door de con
ductrice en de controleuse — hebt u er wel
eens op gelet, wat voor knappe kaartjesjuf
frouwen de A.A.A. heeft? — bij een pension
in de omgeving aanklopte om water. Dat hij
natuurlijk kreeg.
Emmers vol.
Wat zoo'n A-T.O. bus een water verslinden
kan! Er kwam geen eind aan. De eene em
mer, de eene kan, en een paar gieters vol na
de ander.
En tocli was er geen lek, constateerde de
chauffeur zuchtend, die 't in z'n cabine —
precies een kajuit, waarin je zwemmen kon,
zei een van de geuniformde kinderen echt
vrouwelijk — waarlijk niet gemakkelijk had
en zich in allerlei bochten moest wringen om
te kunnen zien of de koeler al vol begon te
worden.
De regen kletterde op het dak von onzen
wagen.
Een inderdaad prettig vooruitzicht, voor
wie zich voorstellen te gaan dolen in het land
van de blanke sneeuw.
Aan alles komt een einde. Ook aan het
water. Niet dat het pension 't had opgegeven,
maar de koeler raakte vol, de chauffeur
diepte, na heel veel gewurm, den dop op, die
uit z'n hand gegleden was, ergens van onder
den motorkap
en we reden weer. Met een
kalm gangetje, maar we reden toch maar
Spoekweg, „het doel van ons streven"*..,...
Eindeloos wit en lang.

Daar aan den blauwen einder moesten het
bosch zijn en de hei.
M'n horloge wees ruim 4 uur aan.
Weg de mogelijkheid om de bus van half
vijf weer te halen.
Geen bezwaar overigens, want t was droog
en heerlijk buiten. Wel kon je op het spe
ciaal geruimde fietspad beter schaatsenrijden
dan loopen, maar dat was minder.
We gleden naar boven.
De wijdsohe, haast heilige stilte boven, ver
dreef alle moeite en zorgen, alle gedachten
aan de misère van eiken dag.
Er was alleen maar een ongerept Natuur,
in al haar grootsche, wonderlijk wlntersche
schoonheid, wanneer een blanke wade zich
gevleid heeft over het landschap. Hier en
daar het spoor van klein wild, dat de on
beroerdheid nog te scherper accentueert.
Geen beweging in de boschrand, zelfs niet
het suizen, dat in den zomer bijna altijd hoor
baar is.
Stilte, stilte.
Volkomen rust.
En je komt er eenvoudig niet toe, die stilte
door een of andere banale opmerking te ver
storen. Want elk woord zou ln dezen tempel
van heilige stilte banaal zijn.
Maar, wat moet je ? Wij menschen van 1941
zijn de slaven van onze moderne beschaving.
Apeldoorn is nog 12 Kilometer ver.
En de bus wacht metDe bus
We baggeren door de sneeuw, die minstens
een voet hoog ligt, naar beneden, stappen
naar Beekbergen, waar we klokke zes in „De
Smittenberg" blnnensoppen. Daar zijn de
gloeiende kachel en de gloeiende thee. Maai,

er zijn ook nog twee bekenden, die al van
kwart over vier af op de bus van half vijf
wachten
Inderdaad een prettig vooruitzicht.
t Wordt 5 uur.
't Regent.
De bekenden breken op en loopen naar
Apeldoorn.
't Giet.
Kwart voor zes.
Twee heeren komen binnen, met twee kof
fers.
Zijn bij de Hagebrug gestrand.
De chauffeur zal waarschuwen, als ie
voorbij komt.
De heeren nemen een borrel en een koffie.
Even zes uur.
De bus voor Arnhem
De heeren rekenen af, maar als ze buiten
komen, zien ze nog slechts den groenen
achterwand van den wagen.
De waard van „De Smittenberg' troost de
heeren met de verzekering, dat dit de laat
ste snelbus is naar Arnhem. Maar er gaat
om 7 uur nog een bus uit Apeldoorn over
Hoenderloo. Als nu de Arnhemsche bus op
tijd is
De beide heeren nemen hun ziel
onder hun arm, gaan zitten en bijten in een
boterham
Eén ding leert een mensch in dezen tijd en
dat ls berusting.
Kwart over zes.
Er wordt weer een bus gesignaleerd en nu
werkelijk de laatste, naar Arnhem.
De beide heeren springen op, de een holt
naar bulten, de ander zal volgen. Maar de
eene koffer springt open. .We graaien vrat we

*
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RADIO'S IN OPGELEGDE AUTO'S.

Frauduleus slachten.
243 kg. rundvleesch achterhaald.

O

Niet de tasch, maar de boeken!

KANTONGERECHT TE APELDOORN.
Vonnissen.

Geen richting aangeven: J. E. W., Apel
doorn, f 6 of 1 week tuchtschool.
Rijwiel zonder licht: P. v. D., Apeldoorn
f 6 of 6 d.
Transportrijwiel zonder witte spatbor
den: A. R., Apeldoorn, f 3 of 3 d.
Rij wellicht niet behoorlijk afgeschermd:
A. D„ Apeldoorn, f 5 of 5 d.
Rijwiel zonder achterlicht; A. V., Apel
doorn, f 5 of 5 d.
Links naast twee andere wielrijders: B.
J. S., Apeldoorn, vrijspraak.
Rijwiel zonder bel: T. v. A., Apeldoorn,
f 3 of 3 d.
Dronkenschap: D. B., Apeldoorn, f 5 of
5 d., J. de B., aldaar, idem.
Zich in een portiek ophouden zonder
goedvinden van bewoner: J. S., Apeldoorn,
f 3 of 1 week tuchtschool, G. J., aldaar,
idem, G. R„ aldaar, f 3 of 3 d., A. E., aldaar,
idem, W. A. M. v. d. B., aldaar, idem.

BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
„WIEGEKIND EN KLEUTER".
— Maandblad voor Moeders.
Uitgave: C. A. Spin en Zn., Am
sterdam.
— De Januari-aflevering van dit steeds
frissche tijdschrift bevat weer een groot
aantal artikelen, waaruit jonge moeders
een schat van wetenswaardigheden kunnen
putten. Verscheidene medici geven dezen
keer adviezen op verschillend gebied; mevr.
Beernink—Trip b.v- schrijft over een doel
matige baby-voeding in dezen daarvoor zoo
moeilijken tijd, tandarts Huurman geeft
wenken voor een goede gebit-verzorging van
onze kleuters en mevr. O. van Andel—Ripke
vertelt behartenswaardige dingen over het
zenuwgestel van kinderen.
De heer Daalder vervolgde zijn verhaal
over de gedragingen van zijn jongsten zoon
Joost en mevr. M. J. Daan—Siemens leverde
een geestige bijdrage: „Teeken des tijds".
Voorts een uitgebreide „Vraagbaak voor
Moeders" en de gebruikelijke handwerkrubriek.

WINTERHULP^NEDERLAND
POSTGIRO-NO.'S VAN DE
WINTERHULP NEDERLAND.
Winterhulp Nederland, den Haag,
no. 5553
Als bank der Winterhulp Nedei land is
aangewezen de kasvereeniging N. V.,
Amsterdam, no. 877.
Stort op 5553 of 877,
ge brengt geluk in veler leven.

graaien kunnen. Smijten den boel in de koffer,
de heer nommer twee rent naar buiten, kan
nog juist in de bus springen.
Als de rust in het café teruggekeerd is,
heeft een onzer drie paar sokken in z'n hand,
puntloos, zoo maar gevonden, en een ander
een fleschje gelaatscrême.
De waard deponeert èn sokken èn crème
bij z'n collectie gevonden voorwerpen.
Jammer, echt jammer, want als je klets
natte, ijskouwe voeten hebt, zouden een paar
droge sokken welkom zijn.
We wachten verder
Zeven uur, kwart over zeven, half acht,
kwart voor acht
We wachten verder.
Soesen zoo'n beetje, het klotsen van de
billartballen is het eenige contact met de
buitenwereld. Waar 't alsmaar regent en
schimmig donker is.
Acht uur, heit de klok.
Nog geen bus.
We beginnen aan Streng te denken of aan
een bed in „De Smittenberg".
Vijf over acht, tieh
Eindelijk de bus, de laatste.
Stampvol. We wringen ons naar binnen.
Stemming onder al die menschen uitstekend.
Ieder helpt ieder. Stappen uit op het aarde
donkere
Marktplein,
waar we iemand
naarstiglijk hooren informeeren of er een bus
naar Epe gaat
De optimist
Ja, de sneeuwgeneugten zijn vele.
Arren en skiën, maar achter Beekber-
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Buyen wint te Kolhorn.

SPORT EN WEDSTRIJDEN

ALGEMEEN
DIE

DAN

GEMIDDELDE
PARTIJEN

EVENVEEL

DE COCK VERRAST DOOR ZEGE
OP DEN NIEUWEN TITELHOUDER.
De Amsterdammer P. J. M. Geestman
heeft na een zwaren vijfdaagschen strijd
gisteravond beslag gelegd op den kam
pioenstitel der hoofdklasse kleinbiljarters. Het Kras-lid leverde hiermee een
goede prestatie, daar de kwaliteit van de
deelnemers op hoog peil stond. Vooral in
de eerste dagen werd er uitstekend spel
vertoond. Later liet de vermoeidheid zich
gelden, waardoor de gemiddelden van de
deelnemers aanmerkelijk daalden.

Toen Zaterdagmiddag het tournooi werd
voortgezet, hadden Geestman, Haberer en
Hoogland, met ieder een verliespartij, de
beste kansen. Zeer belangrijk was üernaive
de partij Haberer—Hoogland, want de ver
liezer zou zijn kans op den titel aanmer
kelijk zien dalen. Het was Hoogland, die
aan het kortste eind trok, nadat hij in een
hoogstaande partij van den Zuidelijken
speler De Cock gewonnen had. Haberer
verstevigde dus zijn positie en stond nu
gelijk met Geestman (die op fraaie wijze
over Van Leeuwarden had gezegevierd) ni.
met vijf gespeelde, waarvan vier gewonnen,
partijen. Hierna volgden De Wied en
Hoogland, elk met drie gewonnen partijen.
les de Wied werd uitgeschakeld door De
Cock, die zijn tweede overwinning be
haalde en tot besluit van den middag zege
vierde Brands met fraaie cijfers over
Buitekant.
De resultaten waren:
Hoogland
De Cock

pnt.
400
131

brt.
15
15

h.s.
79
25

gew.
26.66
8.73

Geestman
Van Leeuwarden

400
239

18
18

90
57

22.22
13.27
15.38
12.19

Haberer
Hoogland

400
317

26
26

62
54

De Cock
De Wied

400
366

24
24

98
58

16.66
15.25

Brandts
Buitekant

400
273

21
21

67
62

19.04
13 —

De spanning zat er nog volop in, toen
met de avondpartijen Haberer—Geestman
en Buitekant—De Cock begonnen werd.
Daar laatstgenoemde partij geen invloed
meer kon hebben op de bezetting der
bovenste plaats, trok vanzelfsprekend de
partij tusschen de ernstigste candidaten
voor den titel de algeheele belangstelling.
Het is een vlotte demonstratie van fraai
klein spel geworden, afgewisseld door goed
berekende bandstooten. Na tien beurten
was de stand 211—200 in het voordeel van
Geestman, die er in de dertiende beurt
door een serie van 60 in slaagde zijn voor
sprong te vergrooten.
Haberer poogde
voortdurend de ballen naar het middenvak
te dirigeeren, doch het wilde niet lukken
en ten slotte maakte zijn tegenstander met
een serie van 36 de partij uit.
De Cock
Geestman
Haberer

400

26
26

96
73

15.38
12.88

400

18
18

66
81

22.22
19.88

335
358

De laatste dag.
Op den laatsten dag waa de situatie zoo,
dat Geesitman practisch reeds kampioen
was. Zelfs al zou hij zijn partij tegen De
Cock verliezen, ook dan kon hem niet veel
gebeuren. Slechts als Hoogland zijn par
tijen tegen Van Leeuwarden en Brandts
met een hoog gemiddelde zou winnen, kon
Geesfaman den titel nog ontgaan.
Hoogland verloor echter zijn eerste par
tij al tegen Van Leeuwarden. Hij begon
in deze ontmoeting zeer slecht, boekte
vele poedels na elkaar, doch ook zijn te
genstander bracht er niet veel van te
recht. In de negende beurt vergastte
Hoogland de aanwezigen echter op een
subliem gespeelde serie van 59, waardoor
hij een voorsprong van 189—79 verkreeg.
Daarna geraakte hij voortdurend meer
uit zijn spel,, terwijl Van Leeuwarden er
danig in kwam, zoodat Hoogland tenslotte
een verrassende nederlaag moest accepte6 ren.
De andere sensatie was de nederlaag
van Geestman tegen De Cock, die, geheel
in strijd met de algemeene verwachtin
gen, over den nieuwen titelhouder zege
vierde. De strijd was zeer spannend en
eerst op het einde liep de Zuidelijke spe
ler, die in den loop van deze dagen er
steeds beter in kwam, uit. Geestman bleef
ten slotte op 375 staan.
De beslissing was in feite reeds gevallen,
want Geestman kon, ondanks zijn neder
laag tegen Van Leeuwarden, door een
hooger algemeen gemiddelde den titel
niet meer ontgaan Haberer kon slechts op
een gelijk aantal gewonnen partijen ko
men, v/ant wilde hij voor den titel in aan
merking komen, dan zou hij Buitekant in
acht beurten moeten kloppen. Dit kon wel
uitgeschakeld worden, vooral nu Buitekant
het hem zeer lastig maakte. Niet acht,
doch 27 beurten had Haberer noodig om
de 400 punten vol te maken.
Jtfat voor Haberer gold, gold ook voor

HABERER

DE

en

WIED,

WONNEN.

De Wied, die 34 beurten noodig had, om
Brandts te kloppen. HIJ boekte echter
evenveel overwinningen als Geestman en
Haberer, daar hij in zijn laatste partij ook
zegevierde over Van Leeuwarden.
Een waardig besluit van dezen laatsten
dag vormde de partij Hoogland—Brandts,
waarin Hoogland met flinken voorsprong
zegevierde en daardoor het hoogste alge
meen gemiddelde van alle deelnemers op
zijn naam kon brengen.
De uitslagen luidden:
pnt. brt. h.s. gem.
Hoogland
376
30
59
12.53
Van Leeuwarden 400
30
51
13.33
Brandts
De Wied

De wedstrijden, welke gisteren op de
baan van de „IJsclub Kolhorn" gehouden
werden waren vrijwel een revanche van
de Nederlandsche kampioenschappen. Ds
groote rivalen Buyen en Langedijk maaxten het elkaar weer geducht lastig, maai
ook ditmaal gaf het betere rijden van den
Nederlandschen kampioen op de 500 en
1500 meter den doorslag. Van Hoorn, die
ïeeds in Bergen een uitstekenden indruk
maakte, zorgde voor de verrassing door da
500 meter te winnen en op de 1500 meter
voor Langedijk te eindigen. Vooral zijn
lijden tegen Buyen op de 500 meter was
prachtig; met ruim een seconde verschil
ging hij in den fraaien tijd van 47-6 sec
voor Buyen over de eindstreep.
Op de 1500 meter nam Buyen revanche
voor deze nederlaag door Van Hoorn op
een behoorlijken afstand achter zich te
laten. Dat echter deze twee rijders zeer
snel gereden hadden werd eerst duidelijk
toen Langedijk met niet minder dan zt»ven seconden boven Buyens en zes secon
den boven Van Hoorns tijd bleef.

163
400

34
34

30
68

4.79
11.76

De Cock
Geestman

400
.... 375

28
28

64
49

14.28
13.39

Buitekant
Haberer '

307
400

27
27

44
62

11.37
14.81

|\r . . ;

Van Leeuwarden 168
De Wied
400

21
21

30
92

8.—
19.04

[

Brandts
Hoogland

16
16

56
87

16.37
25

brt. h.s.
146 119
168 136
163 149
138 99
171 98
156 127
170 83
156 73

gem.
18.—
15.97
15-65
18.45
13.36
14.17
12.66
11.83

262
400

ii

jSnk
•1

fL

f- . |.r

k

i

De eindstand luidt als volgt:
gw.
P. J. M. Geestman.. 5
F. Haberer
5
I. de Wied
5
H. J. Hoogland .... 4
J. de Cock
4
A. D. Brandts
3
F. v. Leeuwarden .. 2
B. Buitekant
.... —

pnt.
2629
2684
2552
2547
2286
2211
2153
1846

SCHAATSENRIJDEN

PRESTATIETOCHT DOOR HET
GRONINGERLAND.
Lou Geveke wint de gouden schaats
van Winsum.
De tocht langs de kanalen van Noorde
lijk Groningen, die den vorigen winter door
den Noorder Ijsbond ter gelegenheid van
zijn derde lustrum voor de eerste maal werd
gehouden, heeft Zaterdag opnieuw langs
hetzelfde traject plaats gevonden. De dooi
was oorzaak geweest dat men dezen wed
strijd, die oorspronkelijk tegen Woensdag
j.1. was aangekondigd, had moeten uit
stellen, maar dank zij de hernieuwde vorst
en de groote medewerking van de aange
sloten ijsvereenigingen kon de tocht Zater
dag worden gehouden- Of het kwam, door
dat de eerste rit zulk een groot succes had
opgeleverd dan wel doordat de Friesche elf
stedentocht dezen winter niet kan worden
gehouden, mogen wij in het midden laten,
zeker is dat er Zaterdagmorgen meer dan
400 dames en heeren voor den strijd over
de 150 K.M. onderweg gingen en dat de toe
risten, die een traject van 72 K.M. hadden
te rijden, in de 1300 liepen. Het laat zich
denken dat het in en rondom hotel de Til
in Winsum, de centrale van den Bond, een
geweldige drukte was. De regeling vlotte
evenwel uitstekend en zoo kon precies op
het gestelde tijdstip, 8 uur in den morgen,
het startschot klinken voor de wedstrijd
rijders. Zij waren op een terrein in de buurt
van het Kanaal bijeengeroepen om onge
lukken bij een dergelijke massale start op
het ijs te voorkomen.
De Bedumer Korst en de Garsthuizenaar
Vos, die het vorig jaar als tweede en derde
eindigden speelden ook nu weer een belang
rijke rol, maar moesten toch de vlag strijken
voor de Friezen. Vrijwel van het begin af
had en behield de Leeuwarder rijder L.
Geveke de leiding en de winnaar van den
Elfstedentocht in 1933, A. de Vries, was
steeds in zijn onmiddellijke nabijheid. In
Appingedam meldde Geveke zich het eerst
aan de controle gevolgd door Vos en De
Vries, maar toen een val Vos op tijdverlies
kwam te staan schoof de recordhouder van
den Frieschen elfstedentocht op naar de
tweede plaatsIn Loosterburen reden de beide Friezen
juist van den controlepost af op het oogenblik, waarop Korst en Vos aankwamen,
maar dit verschil van enkele minuten was
voor de taaie Friezen meer dan voldoende
om Winsum, waar eveneens de eindstreep
was, als eersten en in denzelfden tijd te be
reiken.
Van de toeristen hadden tegen het in
vallen van de duisternis duizend het eind
punt bereikt. Eerstaankomenden waren: G.
M. van der Veen uit Bedum, G. Vos (Gro
ningen) ; T. P. Smits (Woltersum) en K. J.
Schuling (Noordhorn) allen in 3 uur 29 min.
De uitslag van den wedstrijd over 150
K.M. luidt:
1- L. Geveke, Leeuwarden 7 uur 7 min.
(Geveke verbeterde daardoor den tijd van
den winnaar van het vorige jaar G. Duiker,
Groningen, die den Groninger tocht toen
aflegde in 7 uur 41 min. 30 sec.); 2. A. de
Vries, Giethoorn, 7 uur 7 min.; 3. K. Korst,
Bedum 7 uur 21 min.; 4. J. Vos, Garsthuizen
7 uur 21 min.; 5- T. Luursema, Loppersum
7 uur 33 min.; 6. T. Noot, Baflo, 7 uur 44
min.; 8. H. J. Haak, Oldenhove 7 uur 45
min.; 9. J. Toxopeus, Zoutkamp 7 uur 45
min.; 10- W. Vos, Dedemsvaart 7 uur 48 min.
Eerstaankomende dame in den wedstrijd
was de bekende beroepsrijdster op de korte
baan mej. E. Zuiderveld, Roden. Zij bezette
de 53e plaats in den tijd van 8 uur 33 min.
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HERMAN BUYEN.
Foto Archief.
Op de 5000 meter toonde Jan Langedijk
echter zijn vorm weer. Tegen Strijbis rij
dend ging hij fraai over de baan en won
in den tijd van 9 min. 21.2 sec.
Van Hoorn had op dezen afstand tegen
Buyen een hevige inzinking en bereikte
zijn peil van de 500 en 1500 meter lang
niet meer. Herman Buyen reed zijn ron
den regelmatig en werd tweede achter
Langedijk in 9 min. 28 secMet één eerste en twee tweede plaatsen
werd Buyen eerste in het totaalklasse
ment vóór Langedijk.
Er waren 16 deelnemers. Het ijs be
vond zich ondanks den dooi in goeden
toestand. De uitslagen luidden:
500 meter: 1. S. van Hoorn (Zaandijk)
47.6 sec.; 2 H. Buyen (Amsterdam) 48-8
sec.; 3 A. Schouten (Warnsveld) 50 sec.;
4. J. Langedijk (Oudkarspel) 50.1 sec.
1500 meter: 1 H. Buyen 2 min. 39.6 sec.;
2 S. van Hoorn 2 min. 40,4 sec-; 3 J. Lan
gedijk 2 min. 46.2 sec.; 4 M. Strijbis
(Harenkarspel) 2 min. 48.1 sec.
5000 meter: 1 J. Langedijk 9 min. 21.2
sec.; 2 H. Buyen 9 min. 28 sec., 3. M. Strij
bis 9 min. 28.4 sec., 4. J. Akerboom (Ber
gen) 9 min. 39.8 sec.
Totaalklassement: 1. H. Buyen 2. JLangedijk; 3. M. Strijbis; 4. J. Akerboom,
5. P. Zwanenburg.

LANGEDIJK WINT TE NIEUWE
NIEDORP.
Op twee afstanden geklopt.
Te Nieuwe Niedorp werd Zaterdag een wedstriid gehouden voor amateurs over de af
standen 500, 1500 en 3000 meter. De Neder
landsche kampioen Buyen was niet van de
partij en zoo kostte het Jan Langedijk geen
moeite de overwinning te behalen. Het merk
waardige feit deed zich evenwel voor, dat hij
op twee afstanden geklopt werd, n.1. op de
500 M. door Jan Roos, die ruim één seconde
sneller was en op de 1500 M. door den Rotter
dammer Zwanenburg, die langzamerhand weer
in vorm begint te komen. Slechts op de 3000
M. werd Langedijk eerste in den fraaien tijd
van 5 min. 23.4 sec., hetgeen slechts drie se
conden boven het Nederlandsch record van
Dolf van der Scheer is. Op dezen afstand reed
Strijbis uit Harenkarspel uitstekend; hoewel
hij in zijn serie van v. d Heide slechts weinig
tegenstand
ondervond,
noteerde hij den
fraaien tijd van 5 min. 25.2 sec., een tijd, die
dus slechts even boven dien van Langedijk
ligt.
De uitslagen luiden:
500 M.: 1. Roos 49 sec., 2. Langedijk 50.2
sec., 3. Muts 51.2 sec., 4. Breed 51.6 sec.
1500 M.: 1. Zwanenburg 2.40.2, 2. Langedijk
2.40.6, 3. Akerboom 2.43, 4. Roos 2.44.6.
3000 M.: 1. Langedijk 5.23.4, 2. Strijbis
5.25.2, 3. Zwanenburg 5.26.4, 4 en i. Akerboom
en Muts beiden 5.34.2.
Algemeen klassement: 1. Langedijk 5 pnt.,
2. Zwanenburg 12 pnt., 3. Roos 13 pnt., 4. Muts
14 pnt.

RUDI

CHRISTL

EN

CRANZ.

De kompioenschappen van het district
Garmisch-Partenkirchen, waaraan aooi
vele vooraanstaande Duitsche skiloopers
en loopsters deelgenomen werd, hebben
Christl en Rudi .Cranz weer successen op
geleverd. Beide wonnen den afdalingawedstrijd met grooten voorsprong; in de
slalom was Christl haar tegenstandsters
verre de baas, Rudi moest daarentegen
op dit nummer de eerste plaats deelen
met Lantchner. De totaaluitslag bracht
broer en zuster Cranz op de eerste plaato.

mmxyGEiD...
WEER PERFECT GEKLEED!
Uw oude cosfuum als nieuw
6ESTOOMD.GETRIKOHLEERD of GEVERFD?

KOPCKE'TtT,?

WIELRENNEN

Tijdelijk

SCHULTE-BOEYEN ZEGEVIEREN
TE BRUSSEL.

15 % Korting

Koppelwedstrijd een teleurstelling.
Ter gelegenheid van de zoogenaamde Bel
gische Ronde trok een talrijk publiek naar de
Brusselsche winterbaan.
Het voornaamste deel van het aantrekke
lijke programma bestond uit den omniumrit,
waaraan de beste Nederlandsche en Belgische
renners deelnamen.
De omnium, verdeeld in drie reeksen: tien
ronden tijdrijden, een puntenrit over vijftien
ronden en een inhaalwedstrijd over vijftien
ronden, werd een overwinning voor het Ne
derlandsche koppel Schulte—Boeyen.
Alhoewel dit koppel in den aanvang bij tijd
rijden onderscheidenlijk op de derde en vierde
plaats eindigde, waren zijn verrichtingen in
de beide andere onderdeelen zeer tactisch en
goed. Onze landgenooten hielden slechts reke.
ning met datgene, wat hun naaste tegenstan
ders deden en traden in deze omstandigheden
als struikelblokken op, teneinde het gewenschte doel te bereiken. Hierin zijn zij tenslotte
geslaagd en behaalden een welverdiende over
winning. Naast hen noemen wij Wals en Pellenaers, doordat zij in de reeks achtervolging
bij den aanvang op den voorgrond traden.
Scherens—Bruneel werden pas daarna waak
zaam, waarna zij Cools—Clautier het nakijken
gaven. In deze achtervolging verrichtte Wals
prachtig werk, door op het laatst alleen het
werk te verrichten. Diens vlucht bracht het
aanwezige publiek in extase en bezorgde hem
een prachtige overwinning.
De koppelrit over honderd kilometer bracht
niet wat er van verwacht werd. Vooral wat
de kopstukken aangaat, ontbrak het aan
strijdlust. Het werk der winnende Belgische
koppels werd vergemakkelijkt, doordat de
groote bazen geen by zonderen weerstand
boden.
Op 75 ronden voor het einde, toen het lei
dende koppel zijn krachten reeds verspild had,
trad het koppel Schulte—Boeyen op den
voorgrond. Hun meesterschap was alsdan on
betwistbaar, want al de tegenkantingen, die
zij op den weg ontmoetten, werden zonder
groote krachtsinspanning overwonnen. Zij
konden zich aldus bij de kopgroep voegen.
Anders was het gesteld met Wals—Pellenaers. Zij gaven den indruk niet te kunnen
volgen en eindigden op vijf ronden achter de
leiders. Aangezien nog steeds vier koppels de
leiding hadden, werd een afzonderlijke sprint
toegevoegd. De uitslag werd:
1. Naeye—Van Simaeys, 100 K.M. 2 u. 12
min. 15 sec.; 2. Claessens—Depredomme; 3.
Grysolle—Bruyland; 4. Schulte—Boeyen; op
één ronde: 5. Wierinckx—Putseys; op twee
ronden: 6. Scherens—Bruneel; 7. Cools—
Clautier; 8. Thijssen—Acou; 9. Coppens—Van
Kerckhoven; op vijf ronden: 10 Wals—Pellenaars; 11. Sylvere Maes—Meulenberg.
Omnium, tijdrace over één ronde: 1. Sche
rens in 18 seconden; 2. Cools 19 sec.; 3.
Boeyen 19.6 sec.; 4. Schulte en Pellenaers 19.8
sec.; 5. Bruneel 20 sec.; 6. Wals 20.4 sec.;
7. Clautier 20.8 sec.
Puntenrit over vijftien ronden: 1. Cools—
Clautier 19 punten, 2. Scherens—Bruneel 22
punten, 3. Schulte—Boeyen 33 punten; 4.
Wals—Pellenaers 34 punten.
Achtervolging over vijftien ronden: 1. Wals
—Pellenaers 4 min. 25 sec.; 2. Schulte—
Boeyen op tien meter; 3. Cools—Clautier in
gehaald na twaalf ronden, tijd 3 min. 15 se
conden; 4. Scherens—Bruneel ingehaald na 7
ronden, tijd 2 minuten.
Totaal uitslag omnium: 1. Schulte—Boeyen
13 punten; 2. Cools—Clautier 14 punten; 3.
Scherens—Bruneel 15 punten; 4. Wals—Pel
lenaers 17 punten.
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STAYER METZE WEER THUIS.
De wereldkampioen-stayer Metze is, na
een langdurig verblijf in het ziekenhuis,
weer naar zijn huis in Dortmund vervoerd.
Hier zal hij verder moeten herstellen van
zijn schedelbreuk, welke hij eenigen tijd
geleden, bij de wedstrijden in de Deutschlandhalle te Berlijn, opgeloopen heeft.

LAWNTENNIS

ZWEDEN-HONGARIJE

2—4.

Asboth verliest van Rohlsson.
De eerste dag van den landen wedstrijd
Hongarije en Zweden is geëindigd in een
1—1 gelijken stand. De Hongaarsche speel
ster Klara Somogy won met 6—4, 6—4 van
Lilea Halb.
De partij tusschen Rohlsson en Asboth
leverde vervolgens een verrassende neder
laag' voor den Hongaar op. In vier sets werd
Asboth door den zeer sterk spelenden Rohlsison verslagen, 6—1, 6—4, 6—8, 6—3.
Ook de tweede dag van den landenwedstrijd tusschen Hongarije en Zweden is in
een verdeeling der punten geëindigd- Gabory slaagde erin Norlen met 7—5, 6—2,

Blauwe lampjes
voor zaklantaarns
met Rijkskeur 23 cent
Verkrijgbaar in de
Rywielmagazjjnen

SPORT I en II
Hoofdstr. 41 en 85.

6—4 te slaan, waarna het gemengd dubbel
spel een overwinning voor het Zweedsche
paar Nilsson-Rohlsson opleverde. Clara So
mogy en Szigeti werd met 6—4, 7—5 ge
slagen.
De wedstrijd is tenslotte met 4—2 door
Hongarije gewonnen. Szigeti sloeg Johansson 3—6, 6—1, 6—3, 6—2 terwijl Asboth en
Gabory met 9—11, 6—3, 7—5, 2—6 een moei
lijke overwinning behaalden op het Zweed
sche paar Rohlsson-Oestberg.
BOKSEN

NEDERLAAG

VOOR

ARMSTRONG.

De bokswedstrijd tusschen den wereld
kampoen weltergewicht ZiVic en zijn uit
dager Armstrong is in een overtuigende
overwinning van Zivic geëindigd.
De titelhouder was in uitstekenden vorm
en bracht den negerbokser in groote moei
lijkheden. In de twaalfde ronde was Arm
strong niet meer in staat voldoende weer
stand te bieden aan de voortdurende aan
vallen van Zivic, waarop de scheidsrechter
den ongelijken strijd staakte. Zivic won
dus door een technisch knock out.

SPORT IN 'T KORT.
De landenwedstrijd boksen
tusschen
Duitschland en Denemarken, welke door
2500 toeschouwers te Kopenhagen werd bij
gewoond, leverde een 10—6 overwinning
voor de Duitsche ploeg op.
— Joe Louis zal in Juni zijn titel in het
zwaargewicht verdedigen in een wedstrijd
tegen Billy Conn, welke strijd te New-York
gehouden zal houden.
— Evenals in het afgeloopen seizoen zal
ook dezen zomer een drielandenwedstrijd
tusschen Duitschland, Finland en Zweden
gehouden worden. Op 6 en 7 September zal
deze wedstrijd in het Olympisch Stadion
te Berlijn plaats vinden.
— De Zian-zwemmer Seton zal Donder
dag 23 Januari a.s. een poging doen om
het record op 100 meter schoolslag, dat op
naam van H. Smitshuyzen met 1 min. 13.2
sec. staat, te verbeteren.

RADIO-PROGRAMMA's
DINSDAG 21 JANUARI.
Hilversum I. Ned. Prof.
8.00 AVRO. Gram.; 8.30 Ber. ANP; 3.45
Gram.; 10.00 Morgenwijding; 10.15 Gram.;
10.30 Voor de vrouw; 10.35 Orgelspel; n.'jo
Wenken voor de huish.; 11.20 Arnliemsch
strijkkwartet; 12.05 AVRO-Amusementsorkest; 12.45 Ber. ANP; 1.00 omroeporKest;
(Ca. 1.25 Declamatie); 2.00 Gram.; 2 15
Omroeporkest; 3.00 Cyclus „In den schijn
werper"; 3.15 Cabaretprogr.; 4.15 Dans
muziek (gr.pl.); 4.45 Ensemble Bandl
Balogh; 5.15 Ber. ANP; 5.30 RVU: Cyclus
„In vier Ned. musea op bezoek"; 6.00 AVRO
Gram..; 6.15 AVRO-Musette-ensembie en
soliste; 6.45 Actueele reportage of gram.;
7.00 Vragen van den dag (ANP); 7.15 Viola
da gambo en piano; 8.00 Ber. ANP; 8.15
Gram.; 8.30 Ber. (Eng.); 8.45—10.15 Derde
acte van de opera „Lohengrin"; Sluiting.
Hilversum II. 301 M.
8.00 KRO. Wij beginnen den dag; 8.30
Ber. ANP; 8.45 Gram.; 11-30 Godsd. half
uurtje; 12.00 Berichten; 12.15 Gerard Leoon
en zijn orkest; 12.45 Ber. ANP; 1.00 Gram.;
1.15 Gerard Lebon en zijn orkest; 1.45
Gram.; 2.00 Vrouwenuurtje; 3.00 Zang met
pianobegel.; 3.10 Gram.; 3.20 Zang met
pianobegel.; 3.30 Gram.; 4.45 Cyclus „Wij
en onze tijd"; 5.00 VPRO: Jeugduitzending;
5.15 ANP; 5.30 KRO: Gram.; 6.00 KROSymphonie-orkest en solist; 6.45 Actueele
reportage of gram.; 7.00—7.15 Vragen van
den dag (ANP), sluiting.
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TEELTPLAN AKKERBOUW 1941.
Het is gewenscht gebleken, in het op 27
September 1940 gepubliceerde Teeltplan
Akkerbouw 1941 eenige wijzigingen en ver
eenvoudigingen aan ie brengen, terwijl
het tevens noodig bleek, een nadere toe
lichting te geven betreffende de scheur

onder b, c, d en e genoemd, gehandhaafd

premie.

Om voor een geldelijke tegemoetkoming
voor het scheuren van grasland in aan
merking te komen, moet men zoo spoedig
mogelijk, in elk geval vóór 1 Maart recmstreeks aan de landbouw-crisisorganisatie
van zijn gewest opgave te doen van de te
scheuren perceelen, met nauwkeurige op
gave van grootte en ligging.
Eerst wanneer door de landbouw-crisis
organisatie op advies van den provincia
len productecommissaris de te scheuren
perceelen zijn goedgekeurd, kunnen deze
.oor scheurpremie in aanmerking komen
Bij de beoordeeling wordt uitgegaan van
de volgende richtlijnen:
a. Het te scheuren perceel moet van
dien aard zijn, dat het als bouwland een
behoorlijke opbrengst doet verwachten.
Perceelen, welke b.v. door een ongunstige
ligging ten opzichte van het grondwater
of door hun aard als bouwland geen vol
doende garantie geven op een behoorlijke

blijven.

Het onderploegen van onrijp graan voor
groenbemesting is eveneens verboden, uit
verbod is niet van kracht wanneer net fc^n
mislukt gewas betreft.
Premie voor scheuren vau grasland.

Hoewel de aangebrachte wijzigingen van
niet ingrijpenden aard zijn, komt het ge
wenscht voor, de korte samenvatting van
het teeltplan, zooals het thans is, hier
onder te laten volgen:
I a- De teelt op bouwland van andere
gewassen dan tarwe, rogge, gerst, haver,
kanariezaad, veldboonen, erwten, stamboonen. -aardappelen, suikerbieten, chlchorei, voederbieten, korrelmais (zaadmais), koolrapen, voederwortelen, koolzaali '(oliezaad), vlas, uien, boekweit, hen
nep en tabak als hoofdgewas is verboden.
De voor laatstgenoemde gewassen werden
in de vorige publicatie niet genoemd.
Di landbouwcrisisorganisatie kan
OP
advies van den provincialen productiecommissaris van dit verbod ontheffing
verleenen, wanneer de bedrijfsomstandig
heden daartoe aanleiding geven.
Deze ontheffing zal echter slechts dan
gegeven worden, wanneer gewichtige re
denen aanwezig zijn.
b. De teelt van landbouwzaden, waar
onder verstaan worden: gras- en klaver
zaden, zaden van mangels, voederbieten,
koolrapen, stoppelknollen, landbouwwortelen, uien, spurrie, boterzaad
cichorei,
karwij, blauwmaanzaad, gele en bruine
mosterd, op bouwland is toegestaan. Daar
bij wordt echter de te verbouwen oppermum beperkt. Nadere mededeelingen dien
aangaande zullen nog volgen- Aan eiken

erfperceelen.

Aan den toegestanen verbouw van snijlogge is echter.de voorwaarde verbonden,
dat deze rogge vóór 10 Mei gemaaid moet
zijn en dat de desbetreffende oppervlaKten in 1941 als hoofdgewas zullen dragen
een der gewassen, genoemd in de samen
vatting onder la, met dien verstande, aat
de beperkingen voor sommige gewassen

FEUILLETON

NAAR GEZONDMAKING DER
VOORTBRENGENDE INSTANTIE
Vaststelling algemeene regelen
noodzakelijk.
Schappelijke overgangsbepalingen.
Instelling van cursussen.
Vrijdagmiddag jj. heeft te s-Gravenhage de installatie plaats gevonden
van den architectenraad. De insta'latie
werd bijgewoond door den heer lr. Z.
Y. van der Meer, als vertegenwoordiger
van den algemeen gemachtigde voor
de bouwnijverheid.
De installatie geschiedde door den
voorzitter van den bond van Nederlandsche architecten, prof. ir. H. T.
Zwiers.
Aan diens rede ontleenen wij het vol
gende:
Het bestuur van den bond acht den aan
leg van een architectenregister de eerste
dringend noodzakelijken stap op den weg
tot saneering van het bouwvak en van het
architectenberoep. Daarom betreurt het
bestuur dat hiertoe eerst thans en alleen
langs den weg van een zelfstandige onder
neming van de tot een grooten bond vereenigde landelijke architecten-organisaties,
kon worden overgegaan.
De vrijheid om zich architect te noemen
en het beroep uit te oefenen, heeft gfeieid
tot het aan den eenen kant uitgroeien van
de voorschriften tot een ware beklemming
voor hen, die wel hun vak verstaan, ander
zijds zijn schoonheidscommissies in het
leven geroepen die alle goede bedoelingen
ten spijt, met de zich steeds uitbreidende
diensten van bouwtoezicht zijn uitgegroeid
tot ware instituten tot hulp aan onbe
voegden.

32.)
— Neen, dank u, ik wilde u alleen iets
vragen. Zij wierp een blik naar het huis, alsof
7,ij zich vergewissen wilde, dat er niemand in
de buurt was.
— Mijnheer Pinkerton, is het waar, dat
Eric Syivia's minnaar was?
Ik aarzelde een oogenblik. Een blik in haar
oogen vertelde mij. dat de tijd van halve waar
heden voorbij was, zij wilde de geheeie waar
heid weten en daar had zij recht op. — Ja,
dat was hij, antwoordde ik.
— Zij is zijn minnares geweest? Weet u
dat zeker ?
— Heel zeker, antwoordde ik.
— Ik dank u. Dat was mijn eerste vraag.
De tweede is, of Eric mij terwille van mijn
geld wilde trouwen?
Deze vraag was nog verrassender dan de
eerste en ik betwijfelde of ik recht had, haar
naar waarheid te beantwoorden. — Heeft u
ieden voor deze veronderstelling? vroeg ik
•ntwiikend.
Ja, Ethel heeft het mfl gezegd. Zij vond
<'at ik het weten moest. Ik wilde u vragen,
of u van dezelfde gedachte bent — of allen
dit gtiooven?
— Ja, ik ben van deze meening en, zooals
ik geloof, de anderen ook.

kelijk goedgekeurd, niet voor premie «in
aanmerking. Is het gewas mislukt of laat
de stand te wenschen over door oorzaken
buiten de schuld van den teler — een en
ander naar het oordeel van de landbouw
crisisorganisatie — dan komt de teler toch
voor een — zij het dan niet de maximum
— scheurpremie in aanmerking. Het be
drag van de scheurpremie wordt in den
loop van den zomer voor elk perceel af
zonderlijk bepaald. Het maximum be
draagt f 100.— per H.A.

'c. Eveneens komen na goedkeuring door
de landbouwcrisisorganisatte voor scheur
premie in aanmerknlg, die reeds ge
scheurde perceelen, waarop in 1940 nog
geen hoofdgewas is geteeld en geoogst.
Opgave van deze perceelen moet zoo spoe
dig mogelijk, maar in elk geval vóór 1
Maart. 1941, rechtstreeks bij de landbouw
crisis-organisatie geschieden. Na dien da
tum worden geen reeds gescheurde per
ceelen meer voor keuring aangenomen.

Landbouwers, die wenschen af te wij
ken van de hiervoor genoemde richtlijnen
voor de teelt van landbouwgewassen,
moeten, voor wat betreft de zomergewas
sen. een met redenen omkleede aanvrage
indienen bij de landbouw-crisisorgani
satie in elk geval vóór 15 Februari 1941.

rasland. kunstweide, groenvoeder-, men:
sel- of klaverveld wordt gebruikt.
e. De aanvankelijke goedkeuring van
de landbouw-crisisorganisatie geeft nog
geen recht op de scheurpremie. Dit ls eerst
het geval, wanneer naar het oordeel van
de landbouw-crisisorganisatie de bewer
king en verpleging van • het betreffende
perceel en van het daarop te telen gewas
op oordeelkundige wijze is geschied. Verwaardoosde en onoordeelkundige bewerkte
perceelen komen, ook al zijn ze aanvan-

Wordt echter afwijking gevraagd ter
vervanging van uitgewinterde gewassen,
dan moet de aanvrage geschieden vóór 1
April 1941.
Aanvragen en afwijkingen tengevolge
van het mislukken van een zomergewas
moeten zoo spoedig mogelijk, maar in elk
geval vóór 1 Juni, de landbouw-crisisor
ganisatie bereikt hebben.
Uitdrukkelijk wordt de aandacht van de
telers er op gevestigd, dat alle aanvragen
rechtstreeks moeten worden ingediend bij
de landbouw-crisisorganisaties, dus niet
via districts-secretarissen of plaatselijke
bureauhouders.

d. Niet voor scheurpremie in aanmer
king kennen die gescheurde perceelen,
waarvoor een gelijk oppervlak, dat in 1940
als bouwland in gebruik was, in 1941 Als

worden in de gezondmaking van de
actieve, de handelende, de voortbren
gende instanties zelf.
Wanneer ons land over een corps erkende
architecten zal beschikken, die hun vak in
alle opzichten verstaan, zal het controle
apparaat der overheid tot een minimum
kunnen worden teruggebracht. Dat de
bond nu besloot tot instelling van den
architectenraad moet gezien worden ais
een daad in het belang van onze geheeie
volksgemeenschap. Het gaat den bond er
slechts om goede verhoudingen in het
bouwbedrijf te krijgen en niet den naam
van onze organisatie hieraan te verbinden.
De eerste taak van den architectenraad
zal zijn het vaststellen van algemeene
regelen nopens de wijze, waarop de inge
schrevenen in het register hun taak ultoeienen. leder, die woreit ingeschreven m
het register, zal zich hieraan moeten bin
den. Vervolgens zal de raad de inschrijving
in het register openstellen. Hierbij vestigde
spreker er de aandacht op, dat het belang
rijker is, allen, die het vak uitoefenen, te
binden aan een goede wijze van vakultoeiening, dan betrekkelijke tekortkomin
gen, die overwonnen kunnen worden, te
doen gelden als motief voor afwijzing en
tevens, dat de sociale rechtvaardigheid
tegenover hen, die in andere maatschappe
lijke verhoudingen vaak noodgedwongen
het architectenberoep hebben moeten op
nemen, dwingt tot een zeer milde öeoordeeling van hen, die thans reeds gedurende
geruimen tijd als architect werkzaam zijn.
Deze overwegingen hebben destijds
geleid tot het vaststellen van alge
meene normen en van redelijke over
gangsbepalingen in het wetsontwerp,
die door den bond in het reglement
op het architectenregister volledig zijn
overgenomen.

gangsbepalingen vallen en voor allen die
na dat eene jaar ingeschreven zullen wor
den, gelden de opgestelde bekwaamneidsnormen in vollen omvang.
De derde taak van den architecten
raad zal bestaan in het afnemen van
een architecten-examen. Dit zal voor
het eerst in 1942 geschieden.
Spreker kon reeds thans de verzekering
geven, dat ae hoogleeraren van de aideeling bouwkunde der Technische Hoogeschool bereid zullen worden gevonden,
hieraan hun medewerking te verleenen.
Als laatste taak heeft de architecten
raad het uitoefenen van toezicht op de
beroepsuitoefening en het handhaven van
de discipline. Grenzen worden nu gssteia.
Het zullen echter geen onoverkoiheiijke
barrières zijn. De bond wil geen sluiting,
die een uitsluiting zal worden. Daarom
ziet het bestuur als een noodzakelijke aan
vulling van het instituut van het register,
speciaal in den overgangstijd, de instel
ling voor eenmaal van een driejarigen op
leidingscursus om aan erkenden en nieterkenden de gelegenheid te geven zich
verder te bekwamen. Deze cursussen zullen
op verschillende plaatsen in het land,
30 Zaterdagen per jaar worden georgani
seerd en stellen ieder in staat veel te ieeren en — zoo noodig — veel af te leeren.
De cursussen worden voor eenmaal voor
drie jaren ingesteld omdat het bestuur ver
trouwt, dat binnen dat tijdsbestek de op
leiding van een architect met het desbe
treffende departement tot een goede rege
ling zal zijn gebracht.
Deze rede werd beantwoord door den
voorzitter van den architectenraad, dr. J.
P. Fockema Andreae, die zeide, dat de raad
met lust en goeden moed zijn taak zal
aanvaarden, wetende daarmede in het be
lang van het algemeen een nuttig werk te
verrichten.
De burgerij en de overheid beide
zullen er ten zeerste mee gebaat zijn,
als de leiding bij het bouwen in han
den is van mannen, die daarvoor ten
volle toegerust zijn en zich aan hun
arbeid zullen geven met die bezieling,
welke elk scheppend werk vraagt.

De sleutel tot gezondmaking van
welken tak van arbeid ook, ligt nooit
in de perfectie van de controleerdende
instantie, maar kan alleen gevonden

Op grond van de overgangsbepalingen
wordt het voor hen, die gedurende 5 jaar
als architect werkzaam zijn geweest of
voor hen, die 10 jaar in particulieren of
overheidsdienst verantwoordelijken bouw
kundigen arbeid hebben verricht, mogelijk
inschrijving in het register te vragen. Deze
overgangsbepalingen zullen slechts gelden
een jaar na de inwerkingtreding van het
register. Voor allen, die niet onder de over

Het zal het streven van den raad zijn het
vertrouwen van de belanghebbenden te
winnen. Het tijdstip waarop deze raad
woföt geïnstalleerd is er rijp voor. De tijd
dringt, want er moet in Nederland veel
worden opgebouwd wat verloren ging. Men

Daar Ethel Hillyard de verantwoordel^kvan deze mededeeling op zich genomen had,
vond ik het mijn plicht, haar te bevestigen.
Elsa Verity zweeg een oogenblik. — Dank
u, mompelde zij, dat . . . maakt het . . . iets
minder zwaar.
Zonder er nog een woord bij te voegen,
keerde zij zich om en ging naar huis terug.
Ik volgde haar met de oogen en zag, dat
zij Ethel bü de deur tegenkwam en haar voor
bijliep. Tegelijkertijd ving ik een blik op van
Ethel, die mij scheen te zeggen, dat ze mtj
wilde spreken. Zij kwafn reeds op mij toe.
Voor ik een woord kon zeggen, greep ze
mijn hand en drukte die hartelijk. — Wat er
vanmorgen ook gebeuren mag, beste Cyril,
fluisterde zij, je weet, dat wij... dat Ik ... Zij
kon van ontroering niet verder spreken. Ook
mijn verlegenheid was veel grooter dan eerst
gedurende mijn gesprek met Elsa.
Het gelukte mij, mijn hand onopvallend uit
die van Ethel te bevrijden. — Ik dank Je,
Ethel. zei ik en legde meer zorgeloosheid in
mijn stem, dan ik werkelijk gevoelde.
— Maar er zal niets gebeuren, overigens,
voegde ik er snel bij, ongerust geworden door
de gespannen uitdrukking van haar gelaat,
heb ik zooeven Elsa bevestigd, wat gij haar
reeds gezegd heb, namelijk dat Eric haar geld
wilde hebben. Zij vroeg er mij juist naar en
ik dacht, dat ik in je geest zou handelen, met
haar de waarheid te zeggen.
Ethel scheen verrast. — Wat zou ik haar
gezegd hebben? Ik heb haar nooit op een
dergelijke wijze over Eric gesproken, Cyril.
Nu was ik verbaasd. — Maar zij beweerde
het heel beslist. Zij verklaarde, dat je gezegd
had, dat het beter was, dat zij het wist.
— Natuurlijk zou dat beter geweest zijn,
azaar ondanks dat heb Ht haar niets gezegd.

Ik was ervan overtuigd dat ze mij niet zou
gelooven. Het was mijn plan het haar later te
zeggen, als zij den eersten schrik te boven
was. opdat zij Eric gemakkelijker vergeten
zou. Wat merkwaardig.
— Zij zal het vermoed hebben, dat je het
haar toch niet eerlijk zoudt zeggen, merkte
ik nadenkend op. Ze heeft een list gebruikt
om de waarheid van mij te weten te komen.
Dat was erg dapper.
— Ja, stemde Ethel toe, ztj ls werkelijk
moedig. Ik moet toegeven, dat zij meer ruggegraat heeft, dan ik dacht. Hoewel ze niet
veel ondervinding heeft is zij toch niet de onnoozelheid zelf, zooals Sylvia de Ravel zich hlbeeldt. Ik ben er nu niet meer zoo zeker van
of Sylvia de overwinning behaald zou hebben,
als het tot een strijd was gekomen. Dat is ons
gelukkig bespaard gebleven.
— Ja geluKkig wel, voegde ik er ernstig btj.
— Dank zij jeu, beste vriend zie Ethel.
— Ik verwacht Sheringham ieder oogenblik
ierug, ging ik snel voort. — Hij zal wonderen
doen, dat zal je zien. Ik denk dat ik hem lang
zaam tegemoet ga.
Ik ging de zes treden naar den tuin af, liep
het pad af en ging aan den rand van de steil
afioopende weide zitten, vanwaar ik Shering
ham zien kon, uit welke richting hij ook
kwam.
Maar zelfs nu zou Ik ook niet alleen zijn.
Ik had een courant bij mij en deed alsof ik las.
Toen ik toevallig naar huis terugzag zag ik
Armorel langzaam de steenen trappen afko
men. Zij scheen op mij toe te komen. ,
Zij ging naast mij zitten, trok de knieën bijna
bijna tot aan dc kin op, sloeg haar armen ar
omheen en keek somber en zwijgend voor zich.
— Nu, Armorel? zei ik.
— Naar den duivel met dat ellendige voor

onderzoek, mompelde zij. — Ik ben er ziek van.
— Jij? vroeg ik verbaasd.
— Ja, ik antwoordde zij bijna woedend.
Ik aarzelde een oogenblik.
— Als je bang bent dat uitkomt wat je op
dien morgen hebt gezegd — ik kan me niet
indenken, dat de politie daar iets van zou
weten.
Armorel was altijd een raadsel voor mij ge
weest. Dikwijls dacht ik dat ik haar begreep,
maar het volgende oogenblik betwijfelde lk het
weer. Een ding was zeker — op dezen morgen
kon ik niet wijs worden uit haar. Ik begreep
niet, waarom zij ln zoo'n slechte stemming was
en waarom zij mijn gezelschap zocht en mij
dan zoo grof behandelde. Men had kunnen
denken, dat zij er van verdacht werd, Scott
vermoord te hebben.
— Ik heb zoo juist een paar woorden met
Elsa gesproken, zei ik, besloten het onder
houd van ons beiden af te leiden. — Werkelijk
ik ben verbaasd, hoe zij alles heeft opgenomen.
Ik had gedacht, dat zij gevaar zou loopen een
zenuwschok te krijgen.
— Jawel knikte Armorel, — het mag Eric
misschien gelukt ziin haar te verblinden, maar
zij heeft het klaar gespeeld om Jou, Pi nkie,
goed bij den neus te nemen!
— Mij bij den neus te nemen? In hoeverre?
— Door haar zachten oogopslag. ,,0 mijn
heer Pinkerton, vertel mij toch wat van Uw
merkwaardige
postzegelverzameling.
Hoe
heerlijk moet het zijn, om zoo te verzamelen.
Ik was verbaasd, zoo precies als zij dit
wist. — Wat bedoel je eigenlijk, Armorel?
— Toen is Elsa naar huis gegaan en heeft
Eric en mij haar gesprek met jou verteld,
tot we krom van het lachen waren, ging Ar
morel voort en zag er bijna kwaadaardig uit.
— Heeft ze dat gedaan? riep lk ontzet Bit.

Wie ? Of de onbestrafte
e
misdaad.

b. Het grasbestand van het te scheuren
perceel moet zoodanig zijn, dat hiervan in
1941 een behoorlijke opbrengst aan gras
verwacht had kunnen worden.
Hieruit volgt dus, dat klavers, Westerwolsche raaigras en versleten kunstwel
den. welke toch gescheurd hadden moetan
worden, niet voor scheurpremie in aan
merking kamen.

INSTALLATIE ARCHITECTENRAAD.

landbouwer echter is het toegestaan, op
bouwland maximum 5 are te bestemmen

voor zaadteelt, zonder dat hiervoor ver
gunning behoeft te worden aangevraagd.
c- De teelt van haver is voor ieder be
drijf beperkt tot de oppervlakte, welke in
cat bedr jl in de jarrc 1933 en W9 £emidddeld met dit ge<vas b°teeld is ge
weest, met dien versuar.de, dat in exk ge
val voor ieder bedrijf niet meer dan 15 pet.
van de oppervlakte, welke voor der: cogst
1941 ais Doiiwland ui yetiuik is
eventueel te scheuren grasland inbegre
pen) met haver beteeld mag zijn.
d. De teelt van uien is beperkt tot de
oppervlakte, welke in 1940 voor dit gewa->
toegestaan was (het gemiddelde van het
in de jaren 1937, 1933 en 1959 verbouwde
oppervlak).
.
Teeltvergunningen moeten bij de betref
fende landbouw-crisisorganisatie worden
aangevraagd.
e.
De totale oppervlakte kunstweade,
klaver, lucerne, voederbieten, koolrapen,
voederwortelen en andere groen te maaien
of af te weiden groene gewassen als
hoofdgewas op bouwland en gescheun
grasland is voor ieder bedrijf beperkt tot
de oppervlakte, welke in 1940 met deze
gewassen in gebruik was.
Hiervan kan slechts afgeweken worden,
wanneer ten genoege van de landbouwf.risisorganisatie, in overleg met den pro
ductiecommissaris, kan worden aange
toond, dat in het betreffende bedrijf nor
maal meer verbouwd werd en dat het bedriif ook werkelijk meer noodig heeft.
2. Het afmaaien van onrijp graan, dat
op bouwland is geteeld, is verboden, n.
uitzondering van snijrogge
rogge voor
s.trooband en groene mais. De teelt is ech
ter wel toegestaan op verloren hoekjes en

opbrengst, komen niet in aanmerking.

RAAD VAN BESTUUR IN ARBEIDS
ZAKEN INGESTELD.
Eenheid van optreden in werkgeverskingen gewaarborgd.
op het gebied der sociale wetgeving.
Van officieele zijde wordt het volgende me-J
degedeeld:
In overleg met de daarvoor in aanmerking
komende officieele Instanties is door de werkgeverscentralen, t.w.: het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, het R.K. Verbond
van Werkgeversvakvereenigingen, het Ver
bond van Prot.-Christ. Werkgevers in Neder
land, en Centraal Overleg in Arbeidszaken
voor Werkgeversbonden, opgericht een cen
traal orgaan voor de behandeling van sociale
aangelegenheden, genaamd Raad van Bestuur
in Arbeidszaken.
Aan dezen Raad van Bestuur hebben
genoemde centrale werkgeversorganisa
ties volledig haar bevoegdheden en werk
zaamheden op het gebied der sociale wet
geving, benevens ten aanzien van het
terrein der arbeidsvoorwaarden gedele
geerd.
Besloten is derhalve, dat genoemde Cen
trale Werkgeversorganisaties op het zooevert
omschreven gebied niet meer zelfstandig naar
buiten zullen optreden en zich zullen bepalen
tot de interne voorbehandeling van zaken,
die in den Raad van Bestuur in Arbeids
zaken aan de orde komen.
•
De thans tot stand gekomen Raad van Be
stuur in Arbeidszaken zal bestaan uit ver
tegenwoordigers der voornaamste werkgevers
verenigingen in de verschillende bedrijfstak
ken, die zich bezig houden met de behandeling
van sociale aangelegenheden.
Het ligt in de bedoeling, dat uit den Raad
van Bestuur een uit 7 leden bestaand dage
lijksch bestuur zal worden aangewezen.
De secretarissen van voornoemde centralen
zullen met adviseerende stem in dit dagelijksch.
bestuur zitting hebben.
Het dagelijksch bestuur kiest uit ztjn mid
den een voorzitter, terwijl als gedelegeerde
van het dagelijksch bestuur zal optreden mr.
B. C. Slotemaker te Wassenaar.
De taak van den Raad van Bestuur in Ar*
beidszaken is ten anzien van de sociale wet
geving en op het gebied van de arbeidsvoor
waarden als volgt omschreven:
a. De georganiseerde werkgevers ten over
staan van de bevoegde autoriteiten en ande
ren te vertegenwoordigen,
b. te bevorderen, dat op deze gebieden tusschen de georganiseerde werkgevers een zoo
groot mogelijke samenwerking tot stand
komt, waarbij ten aanzien van de regeling
der sociale verhoudingen in de verschillende
bedrijfstakken zooveel mogelijk naar eenheid
van beleid wordt gestreefd.
Aldus is op sociaal terrein eenheid van op
treden in werkgeverskringen gewaarborgd.
Dr. M. DE VISSER TE MILAAN
ONDERSCHEIDEN.

MILAAN, 18 Jan. ANP.) Dr. Marius de
Visser tè Milaan is benoemd tot ridder van
magister der souvereine militaire orde van
Malta, met inschrijving in het grootprio
raat van Lombardije en Venetië.
Het besluit is gegeven in Rome, op 7
December 1940. Door de behartiging van
verschillende Nederlandsche belangen in
Italië, is dr. M. de Visser aan vele landgenooten bekend.
BENOEMING INSPECTEUR L. O.
Tot inspecteur van het lager onderwijs in
de inspectie Winschoten is benoemd de heer
J. P. Kruize, schoolopziener te Rotterdam*
wonende te Schiedam.
staat voor de oplossing van groote proble
men, zooals die ons slechts zelden worden
voorgelegd. De Nederlanders zouden hun
aard en hun verleden verloochenen, als zij
niet van den nood een deugd vermochten te
maken. De handen ineen slaande, zullen de
architecten onder hen in benarden tijd
voor de toekomst weten te bouwen, pas
send, en eenvoudig, stevig en schoon.

Eric's opmerkingen op dien ongelukkigen
avond kwamen mij weer in de gedachte. Was
het mogelijk, dat het niet alleen uitvindingen
van hem waren, zooals ik toen gedacht had?
— Dat heeft zij werkelijk gedaan, hoonde
Armorel. — Ja arme Pinkie. Ze heeft je te
pakken gehad. Geen wonder dat zij zich verdeeldde. dat je op haar verliefd was.
— Maar lk heb mi) dat nooit verbeeld, ant
woordde ik. gekwetst door de onthulling van
Elsa's verbazende boosaardigheid en onop
rechtheid.
Werkelijk ik geloof dat lk Armorel nooit zal
kunnen begrijpen.
Zij siste mij toe: En toch je het, kan je
dan niet eens voor een keer de waarheid zeg
gen. Je weet heel goed, dat je het was. En
alleen omdat je ijdelheld gekwetst is, doe je
alsof je niet verliefd was, ofschoon je het niet
ontkennen kunt.
Ik was zoo verbaasd over dezen aanval, dat
ik mij zelfs niet over de onwaarheid en valsche
logica ervan kon ergeren.
Ik bleef volmaakt rustig en zei niets dan:
— Men zou bijna denken, Armorel, dat je wilt
dat ik op Elsa Verity verliefd ben.
Deze inmenging in mijn privé-aangelegenheden was een brutaiteit.. Maar zonder twijfel
kwelde haar nog het belachelijke idee, dat zij
voor den dood van haar neef verantwoordelijk
was, omdat zij naar haar meening indirect tot
moord had aangespoord.
— Natuurlijk wil lk niet dat je op haar ver
liefd bent, zei ze nu, — Wat voor den duivel
denk je tenslotte dat het me Interesseert of
je het wel of niet bent ? Mijnentwege is het wel
zoo. In leder geval ls het mij volkomen onver»
schlllig. Zoo, nu weet Je het.
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Daar is het pas winter. Een sneeuwploeg in

Zuid-Limburg in winterkleed. — De witte kolenvoorraden bij de mijnen geven

Rechts: Holland op zijn mooist. De arreslede
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Centrale Keuken aan den Haarlemmerweg te Amsterdam het eten bereid, dat
thans in duizenden porties wordt uitgedeeld aan hen, die daarvoor in aan
merking komen.
(Foto Pax-Holland)
een

GEMENGD NIEUWS

SPAKENBURGSCHE VISSCHERS
OP HET IJSSELMEER VERDWAALD
Een benauwd avontuur, dat
nog goed afliep.
Nauwelijks een week geleden is drie Huizer
jongens op het LJsselmeer een benauwd avon
tuur overkomen, of thans heeft zich dit her
haald met twee jonge visschers uit Spaken
burg. Zij waren Vrijdagmorgen vroeg uitge
gaan, het ijs op. Uren lang liepen ze langs ie
kust en al visschend naar spiering verloren zij
de kust uit het gezicht De jongens oriënteer
den zich op de windrichting en dachten met
behulp daarvar de kust wel weer te kunnen
vinden. Doch de wind was inmiddels gedraaid
en toen raakten zij aar het dwalen Den geheelen dag waren zij onderweg
zonder te
weten waar zij zioh bevonden D« avond viel,
steeds liepen zij door.
Tegen IC uwr 's avonds merkten zij een
licht op en zij gingen ei op af Weldra dron
gen de tonen van muziek tot her door. Zij
meenden Muide te hebbel bereiKi doc^ toen
zij voer aa. land zetten, des avonds om elf
uur, bleken zij in.
Harderwijk te zijn. Spa
kenburg wer opgebeld en de verontruste
ouders gerustgesteld
jLri Harderwijl Verkochten de jongens de
gevangen spiering ar brood 'vt koopen. Zij
brachten den nacht dooi op het politiebureau
en keerder ü den ioop ra». Zaterdag naar
Spakenburg terug
POLITIE TE AMERSFOORT DOET EEN
GOEDE VANGST

De politie te Amersfoort heeft aangehou
den en in arrest gesteld zekeren U. verdacht
van diefstal van een groote partij goederen.
Bij een huiszoeking werden door de recher
che in beslag genomen 2 vaten, elk inhou
dende 50 K.G. boter, een doo& met 30 schor
ten een doos met 12 nieuwe lakens en sloopen, een doos met verbandmiddelen een
groote partij koffie, een pak bloembollen en
twee hammen. Van de vermissing van deze
inbeslaggen omen goederen is echter nog
geen aangifte bij de politie gedaan.

van

JEUGDIGE DIEVEN TE UTRECHT
AANGEHOUDEN.
Zij hadden beter van het leven
willen genieten . . .

Studenten voor aanmerkelijke
bedragen bestolen.
In eenige van de laboratoria aan de Croeselaan en de Vondellaan te Utrecht werd sinds
den zomer van het vorige jaar telkens het een
en ander vermist. Studenten, die practikum
liepen, misten telkens iets uit de zakken van
hun jassen. Na verloop van een paar weken
kwam geen der studenten met veel geld of
waardevolle voorwerpen op practicum, daar
dan de kans bestond, dat dieven hun slag zou
den slaan. Een onderzoek werd ingesteld, maar
leverde niets op. Wel werden er, nadat de stu
denten zoo goed als geen geld meer meenamen
naar het laboratorium, vrijwel eiken dag rij wielbelastingmerken
van de fietsen ont
vreemd. Dit euvel nam zoo'n omvang aan, dat
de vele studenten het beter vonden hun fiet
sen onder te brengen in een stalling in de
buurt van de laboratoria, waar zij werkten,
in plaats van de rijwielen te plaatsen in de
studentenloods. En maar steeds wist men niet.
dat de daders zoo dichtbij te vinden waren en
dat men bij wijze van spreken eiken dag met
de dieven in gesprek was.
Eindelijk echter viel het op, dat een der
laboratoriumjongens, die maar enkele
guldens per week verdiende, zooveel geld
uitgaf, dat men zich ging afvragen, waai
de jongen het geld vandaan haalde oir.
den geheelen dag te rooken en te snoepen
Toen deze 17-jarige jongen gehoord werd
viel hij al gauw door de mand Hij bekende
gedurende een half jaar met een anderen be
diende van het laboratorium kleine en groot*
lief stallen te hebben gepleegd en dat zt) a)
maanden lang eiken dag op rooftocht warer
sregaan. Hierop waren de beide jongens van
17 jaar voor den commissaris van poiitie ge

Een
oorlogsfotograaf
in
dit
actie.
Over
rotsblokken
leidde
zijn
vooruitgeschoven
weg
Een
oorlogsfotogfaaf
in actie.
— Over
rotsblokken leidde
zijn
weg naar dit
vooruitgeschoven punt,
om het overtrekken van een leger-afdeeling over een rivier te filmen.
(Foto Weltbild)
naar

—

leid, waar zij een volledige bekentenis hebben
afgelegd.

Brutale inbraak te Utrecht.

KOFFIE OP VALSCHE BONNEN.

Zt gaven toe voor honderden guldens
te hebben gestolen om het geld te beste
den aan rookartikelen, snoeperijen en
bioscopen. Zij hadden niet voldoende zak
geld om, naar hun zeggen, genoeg van
het leven te kunnen genieten.

Inhoud van brandkast uit groentenhandel ontvreemd.

Bonnenvervalschers op den bon

De e&n bekende eerst van een student een
bedrag van twintig gulden te hebben wegge
nomen en enkele weken later van een anderen
student een biljet van honderd gulden te heb
ben verduisterd. Hun ongure praktijken de
den z\j op een bepaald geraffineerde wijze,
zoowel onder hun werk als des avonds als
het laboratorium gesloten was. Dan lieten zij
een deur op een kier staan en desnoods ver
schaften zij zich toegang tot een der gebou
wen door middel van braak. Zij namen dan
weg v/at zij konden gebruiken. Van de gesto
len gelden werd zoo goed als niets op de da
ders teruggevonden. De knapen zijn ter be
schikking gesteld van cle justitie.

In den nacht van Donderdag op Vrijdag is
ingebroken in de kantoren van een groentenhandel aan de Croeselaan te Utrecht. De die
ven hadden een kelderraam opengeschoven,
lieten zich naar beneden glijden en wisten via
de kamer in het kantoor te komen. En pas
sant hebben zij behalve hun eigen gereed
schappen ook nog boren en veilen medegeno
men uit den kelder en met deze werktuigen
gewapend was het voor hen een klein kunstje
de brandkast, welke in het kantoor stond, open
te breken. Vooral de boren deden goed werk
en daarmede wist men het slot te forceeren en
de deur open te krijgen Uit de brandkast
werd een bedrag van ruim 3000 gulden gesto
len en via denzelfden weg ontkwamen de die
ven. Na een kort, doch krachtig onderzoek is
het de Utrechtsche politie gelukt de hand te
leggen op de daders.
Gearresteerd werden twee betonwerkers van
achttien en twintig jaar, waarvan de oudste
als sjouwerman bij den groentenhandelaar lan
gen tijd in dienst is geweest. Na een verhoor
van eenige uren hebben de daders bekend.
Daar de politie het vermoeden heeft, dat deze
daders zich ook nog aan andere diefstallen
hebben schuldig gemaakt, wordt het onder
zoek voortgezet. De dieven zijn aan een
scherp verhoor onderworpen en het staat wel
vast, dat zij bij verscheidene inbraken in het
Sticht betrokken zijn geweest. De betonwer
kers, die momenteel werkloos zijn, zijn naar
het Huis van Bewaring overgebracht. In de
woning van een der jongens heeft de politie
onder het vloerzeil een gedeelte van de gesto
len 3000 gulden teruggevonden.

DRIEBOERDERIJEN
AFGEBRAND.
ND.
Vijf vette varkens en kippen
in vlammen omgekomen.
Zondagochtend ontstond, door nog onbe
kende oorzaak, brand in de boerderij van den
heer C. te Dingelrade. (L.) Doordat het vuur
gretig voedsel vond in den voorraad stroo.
breidde deze brand zich geweldig uit en
werden de naastliggende boerderijen van de
heeren V. en Van de C eveneens door het
vuur aangetast De brandweei van Dingelrade
bestreed het vuur, dat na een uur bedwongen
was, De brandweer van de gemeente Brunsgum Kwam ter assistentie.
Van de drie boerderijen werden schuur en
3tallen met de zich daarin bevindende voor
raden stroo en vruchten verwoest, terwijl de
woning van' den heer Van de C. totaal uit.
brandde. Het vee werd grootendeela gered
doch vijf vette varkens en talrijke kippen
verbrandden.

VAN EEN WAGEN GEVALLEN.
Slachtoffer aan bekomen kwesturen
bezweken.

De 28-jarige gehuwde arbeider J O. uit
4uid Scharwoude is Vrijdag te Oud-Kar
spel zoodanig van een paard en wagen
komen te vallen, dat hij in bewusteloozen
toestand naar zijn woning werd overge
bracht. Zaterdagmorgen is de man aan de
bekomen verwondingen overleden.

De Haarlemsche politie heeft Zaterdag y
een 47 jarigen koopman aangehouden, diejl
in een winkel te Haarlem trachtte op ver-1
valschte bonnen koffie te koopen.
De man werd overgebracht naar het
hoofdbureau van politie, waar hij bekende,
dat de in zijn bezit zijnde bonnen valsch
waren, doch bovendien mededeelde, dat hij I
zich reeds meerdere malen aan een derge-I
lijk misdrijf heeft schuldig gemaakt.
Dit was voor de politie aanleiding een
verder onderzoek in te stellen, waarbij aan
het licht kwam, dat niet alleen de koop- •
man, doch ook zijn echtgenoote, zoon en J
schoondochter in het complot zaten. Zij
kochten op de door hem en zijn zoon ver-1
valschte bonnen koffie, die zij dan weer j
tegen een veel duurderen prijs en zonder
•
bon aan particulieren verkochten. Zij i
moeten hiermee reeds langen tijd op dezei
wijze een belangrijke bron van 'inkomsten -j
hebben gehad. Bij een huiszoeking werd
de aanwezige voorraad koffie ongeveer 5%S
pond in beslag genomen. Tegen alle ge- <
zinsleden is proces verbaal opgemaakt.
DOOR KOLENDAMPVERGIFTIGING
OVERLEDEN.

Tengevolge van kolendampvergiftiging,»
welke Dinsdag j.1. heeft plaats gehad in de
woning van het echtpaar W. in de Terwes-i
tentsraat te Den Haag, is gisteravond mevr.
W. in het ziekenhuis aan den Zuidwal
overleden.
DOOR

GASVERGIFTIGING
LEVEN

OM

HET

GEKOMEN.

Ouders van drie kleine kinderen
de slachtoffers.

Vrijdagavond is een echtpaar, woonachtig»
aan den Amsterdamschenweg te Amstel-|
veen aan gasvergiftiging overleden. DeJ
knecht vond het echtpaar Zaterdagmorgens
in de keuken.
De politie stelde een onderzoek ln eii
constateerde een defect aan de gasslang]
Vermoedelijk zijn de 36-jarige man en d(3
35-jarige vrouw na het eten op hun stoe'eij|
in slaap gevallen en zoo omgekomen, zit
laten drie kinderen, resp. van 8, 5 en ï
jaar na.

Voor

onze

Dameshoed
Een

vermaakt

gedragen

tot

Een heerenhoed, die om een of andere re
den niet meer gelragen wordt, kan nog
met succes vermaakt worden tot een flat
teus model dameshoed, die de garderobe
kan uitbreiden zonder dat dit iets kost. Al
leen hebben we wat tijd te offeren, doch
dat zal wel niet zoo'n groot bezwaar zijn,
want immers, de lange winteravonden lee
nen zich uitstekend voor het verrichten
van allerlei werkjes.
We geven de verschillende handelingen
aan met de cijfers I tot en met XII en de
ze leiddraad moet precies gevolgd worden.
Vergelijk ieder cijfer met de afbeelding, die
weergegeven is. Begonnen wordt met fig.
I, met den hoed stevig af te borstelen, na
dat eerst het lint losgetornd is, daarna
stoomt men het vilt op boven de stoom van
een ketel en rijgt een draad van het mid
den voor naar den bol xA.
Fig. II. Bol afknippen, doch zoo, dat men
boven den rand nog 2 cM. verwijderd
blijft.
Fig. m. Knipt den rand aan den achter
kant door, hetgeen lioodig is omdat de om
trek meer dan 54 cM. bedroeg. Voor een
grooteren omtrek hoofd zal men eventueel
55, 56 of 57 cM. binnenrand moeten reke
nen, afhankelijk van de grootte van het
hoofd. Geeft daarna met rijggaren een
nieuw merkteeken aan xB, dat het midden
van dit nieuwe model zal worden.
Fig. IV. Spelt den rand over elkander en
vergewischt U of hij past.
Fig. V. Legt den rand op een blok hout
en steekt deze met punaises vast, waarna
men het overtollige vilt met een giletmesje,
dat in een kurk is gestoken om ongelukken
te voorkomen, afsnijdt. Eventueel kan men
een scherpen schaar gebruiken.
Fig. VI. Verbindt de beide uiteinden van
den rand door kleine overhandsche steken.

Kinderspelen
in China
De wensch om een talrijk nakomeling
schap te hebben is wel nergens ter wereld
zoo groot als in China. De geboorte van een
zoon wordt als een bijzonder gelukkige ge
beurtenis gebouwd en zelfs de armste ge
zinnen zien hun kinderen liefst zoo jong
mogelijk getrouwd, om zoo spoedig moge
lijk een groot aantal kleinkinderen te heb
ben, waarover ook zij min of meer mede
zeggenschap hebben. Het grootste leed, dat
Chineesche families kan overkomen is, een
kinderlooze echt, omdat er na den dood der
echtelieden dan geen nakomelingschap is,
die op het huisaltaar kan offeren.
Vanzelfsprekend kan er in de arme, rijk
met kinderen gezegende families niet veel
zorg besteed worden aan de opvoeding. On
middellijk na de geboorte legt de moeder de
zuigeling, wiens huid voor temperatuurs
verschillen nog zeer gevoelig is, zonder zo
merhitte of winterkoude in acht te nemen,
onder een dun dek en „lucht" dit zoo vaak
als belangstellende familieleden het kleine
wereldwonder wenschen te zien. Ongetwij
feld draagt dit feit zeer veel bij tot de bui
tengewoon groote zuigelingensterfte. Na
korten tijd worden de babies in verschil
lende streken van China — zondeT onder
scheid van geslacht — in een soort zakachtige broek gelegd die ten deele met kiezel
steentjes en ten deele met aarde gevuld is.
Doel daarvan is, dat de kleintjes op een
zelfde plaats blijven liggen.
Aan de opvoeding der jeugd voor deze
naar school gaat, wordt weinig waarde ge
hecht. De Chinees is van meening, dat de
tijd een krommen boom wel recht zal ma
ken en bedoelt hiermede, dat ondeugende
kinderen tot brave menschen kunnen op
groeien. Kinderliefde wordt als een der

Heerenhoed

flatteusen
waarna men deze aan den binnenkant plat
maakt en vervolgens stikt men op de ma
chine eenige rijen stiksels met zijde van de
zelfde kleur, zoodat de verbindingsnaad on
zichtbaar is. Naait tenslotte een stuk ribslint van pl.m. 2 cM. breedte op den binnen
kant van den rand, dat precies overeen
komt met den omtrek van het hoofd.
De rand is klaar en thans komt de bol
aan de beurt.
Fig. VII en VIII. Krijtstreep trekken over
het midden van den bol van voor naar
achterzijde, daarna door midden knippen,
en beide deelen zooveel over elkander spel
den totdat hij past. Van het onderste ge
deelte zal een klein deel in opgaande lijn
afgeknipt dienen te worden (fig. VIII stip
pellijn).
Fig. IX en X. Leg beide deelen precies
tegen elkander en verbindt ze met een
ribslint, dat men aan den binnenkant rijgt.
Fig. XI. Stikt het vilt met het lint meer
dere malen op de machine door, hetgeen
tevens een aardige garneering aan den bol
geeft.
Fig. Xn. De gestikte bol wordt omge
keerd en met den rand verbonden zóó, dat
naden van bol en rand precies tegenover el
kander vallen. Het ribslint, dat om den
rand gezet is. zorgt dat deze goed aansluit.
Verbinding bol en rand eerst spelden, daar
na rijgen en vervolgens op de machine
stikken.
De hoed is klaar, thans rest nog het om
leggen van een ribslint en het medelleeren
zooals dit voor het gelaat het meest flat
teus zal blijken te zijn. De rand kan naar
omlaag gebogen of opgeslagen worden, ter
wijl men in de wijze van aanbrengen van
het lint aan de achterzijde een kleine va
riatie kan brengen, door op den rand af
hangende einden.

grootste deugden beschouwd en de eeuwen
door heeft de oud-Chineesche literatuur
hieraan reeds boekdeelen gewijd. Oude kro
nieken verhalen, dat ten tijde der Chinee
sche dynastie (1125—1234) een jongen van
acht jaar leefde, wiens ouders te arm waren
om zich muskietengaas aan te schaffen. Hij
ging iederen dag reeds zeer vroeg slapen
en bleef den ganschen nacht wakker, ging
onbewegelijk liggen, opdat de muskieten
zich aan zijn bloed zouden laven en zijn
ouders rustig konden slapen. Men leest an
dere verhalen uit dien tijd van kinderen,
die door stiefmoeders gekweld werden,
doch de grootste martelingen ondergingen
zonder in opstand te komen. Men verhaalt
van een jongen, wiens stiefmoeder gaarne
karpers at en die daardoor op de gedachte
kwam, midden in een kouden winter onge
kleed op het ijs te gaan liggen, opdat zijn
lichaamswarte het zou doen smelten en hij
een karper kon vangen. Het boek, dat han
delt over kinderliefde geeft 24 van derge
lijke voorbeelden en er wordt in verhaald,
dat dit op de visschen zoo'n indruk maakte,
dat zij zich gaarne voor stiefmoeders lie
ten vangen!
Zoodra de kinderen naar school gaan,
houdt het toezicht der ouders op en dit
heeft ten gevolge, dat de scholieren in het
hemelsche rijk door hun onderwijzers lang
niet altijd even mild behandeld worden.
Een leerkracht, die niet streng optreedt
is volgens het oordeel der Chineezen niet
bekwaam voor zijn taak, zoodat het in de
scholen niet ontbreekt aan lichamelijke
straffen. Beklaagt een kind zich hierover
bij zijn ouders, dan komt het niet zelden
voor, dat zij op hun spruit losslaan om hem
tot zwijgen te brengen!
Chineesche ouders eischen v»n hun kin
deren een groote liefde, die zij echter in
vele gevallen niet met moederliefde be
antwoorden.
(Nadruk verboden).

WANDELEN
als medicijn

Beweging is een wet des levens, iets dat
door vele menschen maar al te vaak wordt
vergeten. Hoe kan men nu inderdaad ge
zond blijven, indien men het grootste deel
van den dag binnenshuis op een stoel blijft
zitten, terwijl een dagelijksche wandeling
en het inademen van versche lucht zoo on
ontbeerlijk voor het lichaam zijn.
In oude tijden onderdrukte men soms be
paalde ziekten door een flinke wandeling te
gaan doen. Men weet van Ceasar te verha
len, dat hij, wanneer hij voelde ziek te zul
len worden, zóó lang ging loopen, totdat hjj
flink transpireerde en zijn ziekte in de kiem
smoorde. Ook Napoleon paste dit middel
toe en liep zijn „ziekte" als het ware weg,
hetgeen meermalen een uren en urenlange
wandeling vereischte.
Thans nog passen menschen, die de na
tuurgeneeswijze aanhangen, deze methode
meermalen toe. Natuurlijk leenen dergelij
ke maatregelen zich niet voor ieder mensch,
doch wel zijn de medici het eens over het
feit, dat wandelen gezond is.
Een bekende Duitsche arts, Dr. Botten
berg, uit Frankfort, zegt over de dagelijk
sche wandelingen der stedelingen: De
mensch heeft behoefte aan beweging; ver
schillende organen worden tot beter functioneeren geprikkeld.
Alle verrichtingen van het lichaam, stof
wisseling, het ademhalen, water omzetting
en afscheiding, de bloedsomloop, de func
ties der huid en der darmen en vooral ook
de bloedsomloop worden door een verstan
dig gedoseerde lichaamsbeweging gezond
gemaakt of in conditie gehouden.
Hahnemann, een beroemde arts, die in de
vorige eeuw leefde en de grondlegger der
homoeopathie was, heeft een wijs woord

Dames
gepredikt, dat veel meer betracht dient te
worden, dan tot dusverre meermalen het
geval is: „Beweging is de ziel van alle li
chamelijke gezondheid, slechts hierdoor
wordt het drijfwerk der menschelijke ma
chine aangezet."
De boer, die dagelijks in de buitenlucht
zijn werk verricht, is in een betere positie
dan de stedeling. De voortdurende bewe
ging, het vele transpireeren ten gevolge
van zijn inspannende arbeid verdrijft de
kwade stoffen en maakt zijn leven gezon
der dan dat van den stedeling.
Bovendien hardt het hem tegen de wis
selende weersinvloeden. De menschen, die
in een groote stad wonen, moeten zich da
gelijks gewennen aan het maken van een
flinke wandeling, niet drentelende, doch
met stevigen pas, waardoor zij slechts in
het belang van hun gezondheid handelen.
Een avondwandeling is uitstekend voor
allen, die aan slapeloosheid lijden, niets
kalmeert zoozeer als de avondlucht. De
spieren ontspannen zich en het lichaam ont
doet zich van een menigte stoffen, die de
vermoeidheidsverschij nselen veroorzaken.
Ademgymnastiek gedurende de wande
ling is aan te bevelen, doch deze moet zon
der veel inspanning geschieden.
Hoofdzaak is, dat men rustig en gelijk
matig inademt en de verbruikte lucht weer
op de juiste wijze weet uit te ademen. Wie
op zijn dagelijksche wandeling de noodige
beweging geeft aan zijn ledematen en door
een goede ademhaling zijn inwendige or
ganen aan het werk- zet, zal met de aller
eenvoudigste middelen zijn gezondheid ver
beteren en zijn leven- verlengen.
(Nadruk verboden).

dat zeer aparte effecten verkregen worden.
Met de hand gewerkte garneeringen ge
tuigen van een oorspronkelijke gedachte en
mocht een of ander detail soms eens iets
te opvallend van kleur zijn, dan spreekt er
toch altijd weer de wil uit om iets persoon
lijks te brengen. De opleiding omvat niet
alleen het verkrijgen van vaardigheid in
het hanteren der naald, doch wel in hoofd
zaak mode- en ontwerp-teekenen, anato
mie, kleurenleer, waardoor de zin voor
mooie kleurcombinaties wordt aange
kweekt.
Het aldus verkregen reaultaat is, dat niet
een model op een ander lijkt en zelfs de
regenkleeding, welke aan de meest practi?che eischen moet beantwoorden een aesthetischen aanblik biedt.
Het laatste kan trouwens ook van het
werk van andere modehuizen getuigd wor
den, want op dit gebied is men wel zeer
vindingrijk geworden. Wanneer wij thans
kleine meisjes in haar kleurige regenman
teltjes met capuchon, die het hoofdje met
een plooisel omlijst, in haar wit gummi
overschoentjes zien voortstappen, staan we
onwillekeurig even stil en genieten van
zoo'n tafreeltje. Ook voor de dames is de
regenuitrusting flatteus en kleurig en tot
in de details verzorgd.

Wanneer de kleintjes
spelen
Opvallend is het, dat vele kinderen een
bijzondere voorkeur geven aan het spelen
op den grond. Tot ongeveer het vierde le
vensjaar spelen zij bij voorkeur met een
voudige dingen, waarvan zij er vele gaarne
naar den mond brengen. De meeste klein
tjes vragen het wakend oog van moeder,
temeer daar zij nog menigmaal bij het loo
pen in conflict komen met de pooten van
stoelen of met den rand van de tafel. Stooten en vallen zijn aan de orde van den dag,
evenals allerlei andere kleine misères.
Het zou natuurlijk verkeerd zijn om te
veel angst en zorg aan den dag te leggen,
want hierdoor kweekt men geen zelfstan
dige kinderen. Een zekere vrijheid moeten
zij hebben, vooral komt deze hun geestelij
ke ontwikkeling ten goede. Iets anders is,
dat men moeten weten te voorkomen, dat
zij spelen met dingen, die minder geschikt
voor hen zijn. Voorts moet bijzondere aan
dacht geschonken worden aan de lichaams
houding bij het spelen en zal bij alles waar
mede zij in aanraking komen, de uiterste
zindelijkheid worden betracht.
Het speelgoed zal bij voorkeur onge
kleurd moeten zijn, eventueel gewasschen
of gestoomd moeten worden, om de stoflaag
die zich vormt te verwijderen. Zoodra de
kleintjes eenig begrip van plaatjes krijgen,
zullen linnen prentenboeken er toe bijdra
gen hun voorstellingsvermogen te vergrooten. Steeds moeten de platen voor kinderen
duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn,
zij moeten aangenaam op hen inwerken en
zullen de fantasie der oudere kinderen ont
wikkelen. Bij het kijken van prentenboe
ken, evenals bij bezigheden, die meer van
de oogen vergen dan gewoon spelen, moet
er op gelet worden, dat het licht van links
komt. Kinderen moeten — indien zij niet in
de kinderkamer spelen — een speelhoekje
hebben, dat voor hen een eigen wereldje
beteekent en dat zonnig en licht is. Bij het
spelen moet tevens op de houding gelet
worden, aangezien kinderen veelal krom
zitten, hetzij uit gemakzucht, dan wel uit
zwakte. Vergroeiingen, die men meestal
eerst te laat bemerkt zijn hiervan het ge
volg.

GARNEERINGEN
en details zorgen voor
een aparte noot
De „Meisterschule ftir Mode" in Miinchen
heeft sedert geruimen tijd de belangstelling
der velen, die bij het modevak betrokken
zijn in het Groot-Duitsche Rijk. In harmo
nische samenwerking worden collectieve
ontwerpen van mantels, costumes, japon
nen en nog veel meer, die ook de aandacht
van het buitenland op zich vestigen, temeer,
daar de Fransche Haute Couture nog
slechts een beperkt afzetgebied buiten de
grenzen heeft.
De in de Meisterschule ontworpen model
len passen zich volkomen aan het beeld
aan, dat de Mode in de gegeven omstandig
heden brengt. Weefsels worden overeen
komstig hun bijzondere eischen verwerkt
en een bijzondere waarde wordt gehecht
aan het ontwerpen van smaakvolle, soms
zelfs kunstzinnige modellen.
Hiervoor is noodig een exacte beheersching der techniek, die de jonge meisjes,
die deze opleidingsschool bezoeken door
bekwame
vakleeraren
en
leeraressen
wordt bijgebracht. Ontwerp en uitvoering
van de eene leerling wordt vaak verder uit
gewerkt door een ander met het gevolg,

Hoe groot de verscheidenheid der model
len ook moge zijn, wordt smsikvolle een
voud toch steeds betracht, hetgeen niet
wegneemt, dat details er een aparte noot
aan vermogen te geven. Zoo zagen wij een
mantel van flesschengroene wollen stof in
princessemodel met klein beverkraagje en
sluiting in het midden met tien kleine stofknoopen. Een bijzondere noot brachten de
ruime, ingehaalde zakken, die alléén aan
den bovenkant (even onder de taillelijn),
waren opgestikt en bij nadere beschouwing
met bever gevoerd bleken te zijn en aan de
buitenkanten gedeeltelijk open waren om
op koude dagen als mofjes te kunnen fungeeren.
Zakken worden op alle mogelijke kleedingstukken aangebracht, en zelfs aan een
aparte ceintuur bevestigd op een sportieve
japon of dito mantelcostume gedragen. We
zagen o.a. een zwart zijden crêpe dinerja
pon met een lang goudband om de schou
ders met aan de uiteinden, goudbrocaat zak
jes in halvemaansvorm, die aan de zijkan
ten op taillehoogte waren vastgehecht.
Zoo ongeveer op de wijze, waarop men
babywantjes aan een lint om de schouder
tjes bindt om verliezen te voorkomen. Veel
oplossingen om aparte effecten te verkrij
gen worden gezocht, zonder dat men even
wel van alle kan zeggen, dat zij inderdaad
geslaagd zijn.
Smaakvol daarentegen is de garneering
van smalle satijnen biezen op een zwart
wollen georgette japon aan het bovendeel
en den rok. Een weinig pretentieus model,
dat evenwel met deze weloverwogen en
niet algemeene garneering zeer gebaat is.
Hooge halsafwerking en lang split met
overtrokken knoopjes en lusjes aan de rug
zijde, dat een al te sober effect weet te
breken.
(Nadruk verboden).
(G. C. M.—S.)

