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Dagblad voor Arnhem en Omstreken

BUITENLANDSCH
OVERZICHT
1940
"'aar is v°l-eboekt
boft"
st. Zij, die het beleefden,

héél volge-

moeten er in
schuw en in verbijstering
onbekend als het hun is
uitem^e'ijk zijn beteekenis voor de
Menschheid zal blijken. Eén ding nog
echts weten zij met zekeiüeid: dat het een
Posant jaar is geworden in de „histoire
bataille". Maar voor henzelf is dat minr lmPosant en minder zwaarwichtig dan
kr--skun_igen en de historici van
I lat deMeer
zeSt het hun, zegt het óns, dat
het oude Europa,
.'t
in zichzelf verscheurd,
'oedde uit vele wonden en dat wij, die het
dit voor altijd in het geeUgen zullen
opsluiten met bitterheid en
"et een huivering.
I Veer voltrok zich, dat ons, als collectiviPt, vervulde van eeg besef van stoffelijke
1,. etiS'ieid. We ondergingen gebeurtenissen
een zo° g-oot eruptief vermogen, dat
Ifce ze veeleer
registreerden als onvatbare
atuurversc_iijnselen dan als handelingen
Usschen menschen. Somwijlen gevoelden
ze w °onstee als overgeplaatst naar de
i 6 °.!}
- ooiïngen van een vulkaan, die juist haar
Werking begon toen de speling van een
ons daar gebracht had. Hoe we de
rangen ook ervoeren, somtijds waanden wij
ns meer de bezoekers van onze eigen planeet dan de erfgenamen van misschien het
verhevenste monument der schepping.
Sommigen zijn opgestaan, velen zijn ge-tllen. Nieuwe staatsvormen of nog onstaatsvormen zijn aan den dag geil ""eden, met andere leiders en andere proIframma's ■Van beleid. De gekroonde hoofden
Nederland en Noorwegen weken uit
den vreemde; dat van Roemenië ab«ceerde, dat van België verkoos de tijdelijke
eenzaamheid in eigen land; de president van
maakte plaats voor een „chef
«'Etat"; de Baltische landen, met uitzondering van Finland, beëindigden hun bestaan
*'s souvereine grootheden".
Velen zijn gevallen, bovenal te velde; en
«e meeste hunner deden dat, naar wij in
°ntroering vermoeden, in het magische beizijn dat hun lijfelijke dood de glorie
s van hun land. Menschen, ook hier dus
r menschen, op den achtergrond der
'.sche lotgevallen: wat wij oppervlakkigoven geneigd waren toe te schrijven aan
v, erkingen van vulkanischen oorsprong,
d door menschen bepaald, menschen die
tot nieuw aanschijn door kwamen of er
v°or stierven.

ROOSEVELT'S REDE EN DE PARTNERS
VAN HET DRIELANDENPACT
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1940, ontmoedigde het?
Alvorens een antwoord te zoeken, eerst
Bê_ andere vraag: wat is het eigenlijk,
*°on jaar? We plegen het „een mijlpaal"

Een „defensieve actie" van liet
Britsche luchtwapen
commentaar vernomen

Zouden Amerikaansehe leveranties onder Amerikaansehe
vlag door de tegenblokkade worden gebracht en de in Amerikaansehe havens liggende Duitsche en Italiaansche schepen aan
Engeland worden uitgeleverd, dan zou dit als een openlijke
breuk van de neutraliteit beschouwd moeten worden.
Het voornaamste Japansche blad „Yomioeri" schrijft in een
bespreking van de rede, dat de huidige politiek van Washington de V. S. steeds dichter bij den oorlog brengt.
zen.

Siemen,
komst

Churchill heeft gisteren de schade, veroorzaakt door den
jongsten luchtaanval op Londen, in oogenschouw genomen.
Volgens een ooggetuigeverslag was er een „bui van brandbommen" boven de hoofdstad.
Men acht het te Berlijn opmerkelijk, dat de Britsche luchtmacht haar actie minder richt tegen de doelen in Duitschland,
dan tegen vliegvelden in de bezette gebieden. Men verklaart het
daaruit, dat de R.A.F, een demonstratie moet stellen tegenover
de Duitsche aanvallen, die ondanks hetslechte weer blijven aanhouden.

o",

Bren^t vf" "
milliofin^"

De Führer vaardigde bij de jaarwisseling een dagorder uit,

waarin hij de soldaten en de Duitsche weermacht dankte voor
wat in het afgeloopen jaar werd gepresteerd, „1941 zal de voltooiing van de grootste overwinning in de geschiedenis brengen".

HOE ROOSEVELT'S REDE WERD
ONTVANGEN
Critische commentaren
van Congresleden
De Zondag door Roosevelt gehouden rede

heeft volgens een bericht van Mackay Radio
in kringen der afgevaardigden veel stof opgeworpen. Afwijzend liet zich de democratische
senator Mac Carran uit, die als zijn meening
te kennen gaf, dat Roosevelt duidelijker had
moeten zijn en dat hij had moeten zeggen, wat
men voor de landsverdediging moet doen, om
de Ver. Staten buiten vreemde oorlogen te
houden. De democratische senator Blow verklaarde van meening te zfln, dat de rede nauwelijks in overeenstemming te brengen is met
de belofte, Noord-Amerika buiten den oorlog
te houden. De republikeinsche senator Capper
zeide, dat de rede den indruk heeft gewekt,
dat men reeds dicht bij den oorlog is.
De republikeinsche candidaat voor het presidentschap in 1936, Landon, heeft verklaard,
het persoonlijk var. de hand te wijzen, Engeland een blanco cheque te overhandigen door
het alle hulp te beloven. Een dergelijke houding zou er slechts op uitloopen, dat de V.S.
een expeditieleger naar Europa moesten sturen.

EEN BEROEP

OP DE VERANTWOORDE-

LIJKHEID DER PERS.

De „Washington Daily News" levert kritiek
op de Zondag door Roosevelt gehouden rede
en noemt deze een hol gebabbel, dat niet gesteund wordt door een overeenkomstige beCRISIS.
wapening Verblijdend in deze rede is alleen
leger
Domei is uit Tsjoengking bericht de verzekering, dat het Amerikaansehe
zal
want
hierdoor
is
gaan,
Europa
ontva ngen dat generaal
Tsjang Kai Tsjek nog niet naar
dat
duidelijk
gemaakt,
zy
st S Zl6k' iS
Engelschen
het den
6n "iet in Staat 'S bezoekera
te niet, zooals in 1917, een expeditieleger uit de
ontvangen
"
als gevolg van een zenuwinstorkunnen verwachten. Overigens is het te
ting,
veroorzaakt door het conflict tusschen hopen,
dat alle door Roosevelt voorgenomen
de Kwomingtang
en de communisten. In het stappen zorgvuldig door het parlement worbericht wordt verder gemeld, dat Ho
Jing den bestudeerd en slechts langs grondwettige^
Tsjing hem in militaire aangelegenheden
ver- weg ten uitvoer zullen v/orden gelegd.
vangt
De bekende criticus Flynn is in hetzelfde

TSJANG KAI TSJEK IN EEK ZENUW-

V.S.'

blad nog letwat sceptisch. Want, zoo schrijft
hij, uit Engeland komt het bericht, dat eenige
van de afgestane oude torpedo jagers nog
steeds in Canadeesche havens liggen en niet
in dienst gesteld kunnen worden, omdat de
Engelschen geen geschoold personeel hiervoor
hebben. Zal daarom, aldus vraagt Flynn, niet
een dezer dagen de vraag naar Amerikaan-

sehe matrozen worden gehoord?
die Amerika in den oorlog willen
den steeds brutaler, zoodat zelfs
hun een sensationeel „halt" moet

De groepen,
drijven, worAllen White
toeroepen.

ITALIAANSCH BLAD VRAAGT OM
NUCHTERHEID

VAN OORDEEL.

De asmogendheden z\jn tot dusverre zeer
tolerant geweest, doch ook tolerantie heeft
haar grenzen,

aldus schrijft de

voor wat door

„Giornale

d'ltalia" in een commentaar op de rede. Zouden Amerikaansehe leveringen onder Amerikaansehe vlag den versperringsgordel der tegenblokkade breken, zouden de in Amerikaansehe havens liggende-Duitsche en Italiaansche
schepen Engeland in handen gespeeld worden,
dan zou dit, aldus het blad, als een openlijke
breuk der neutraliteit beschouwd moeten worden.

haar

bereikt werd
omvang in de lucht in onvermoeibaar optreden ten uitvoer gelegd en door uwe
hulp aan de helden van Narvik de kracht tot
grootsten

volhouden gegeven.
In het Westen duurde het slechts enkele
dagen alvorens onze eskaders gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers tezamen
met
de jagers, torpedovliegtuigen en de luchtdoelartillerie de superioriteit in de lucht hadden
veroverd en de luchtstrijdkrachten van den
vijand versloegen. De hagel van bommen van
de vliegers, het vechten der valschermjagers
van man tegen man en de vuurkracht van de
luchtdoelartillerie ondersteunden de zegenrijke
doorbraak van ons pantserkorps en gemotoriseerde divisies, alsmede de aanvallen van onze
infanterie. De luchtberichtentroep heeft steeda
de voor de leiding en de afdeelingen noodzakelijke verbindingen tot stand gebracht. Het
grondpersoneel en de bouwformaties hebben
in een voortdurende actie het optreden van
onze eskaders gewaarborgd. Zeer sterk wa«
de luchtverdediging in 't vaderland e:i in het
bezette gebied. Zij heeft bereikt, dat de vijand
bij zijn vluchten geen militaire en nauwelijks
noemenswaardige andere schade kon aanrichten. Gij hebt het woord van de honderdvoudige vergelding waar gemaakt. Gij zijt thans
naast onze zeestrijdkrachten de voornaamste
strijders vnr. den onmiddellijker] strijd tegen

„Een
bui
duizenden
vau

brandbommen".
De Engelsche berichtendienst heeft gisteravond nog een ooggetuige aan het woord gelaten over den jongsten nachtelijken aanval
van Duitsche vliegtuigen op Londen. De ooggetuige spreekt van een „bui van duizenden
brandbommen". Binnen enkele minuten stond
bgna ieder huis van de straat, waarin hij zicli
bevond', in brand. De branden waren voor een
deel zóó fel, dat de brandweer voor de redding
der huizen en gebouwen niets meer kon doen.
Men kan wel zeggen, aldus de ooggetuige, dat
de Londensche brandweer sedert haar bestaan
nog nooit zoo veel te doen gehad heeft als in
den afgeloopen nacht.

Hitler: leder van u zal
zijn plicht doeu

CHURCHILL AANSCHOUWT DE VERNIELING.

Engeland.

De Führer en opperste bevelhebber der
Duitache weermacht heeft bij de jaarwisseling de volgende dagorder uitgevaar-

WAT

DE MARINE PRESTEERDE.

In de dagorder van den opperbevelhebber
en ztfn echtgedei marine, groot-admiraal Rader, wordt gedigd:
noote hebben gisteren, naar de Britsche bezegd: Koen. hard en vastberaden heeft de mameldt,
de
in
oogenschouw
richtendienst
schade
rine het afgeloopen jaar den strijd tegen een
Soldaten! In het oorlogsjaar 1940 heeft 1e numeriek verre superieuren vijand voortgegenomen, die ln de City was aangericht.
De brandweer was nog steeds bezig met het nationaal-socialistische weermacht van het j zet. Grootp opgaven zijn met behulp van alle
blus_chen der branden. Van de Guildhall, aldus Groot-Duitsche Rijk glorierijke overwinningen
.bar» krachten opgelost, uitnemende
.ijn veroverd,
is
meer
berichtendienst,
niet
veel
de Britsche
van ondubbelzinnige grootte behaald,
heid om te vechten hebben op de v. oioldzeeën
overgebleven dan een leeg omhulsel.
een dapperheid zonder voorbeeld heeft -r-i} 'ien " en aan de kust den vijand den eenen slag na
ROLLS-ROYCEFABRIEK GETROFFEN.
vijand te land. ter zee en in de lucht versla- den anderen toegebracht, en de positie van
Omtrent den in het weermachtsbericht ven gen.
Alle opgaven, dle ik gedwongen u moest Engeland a!.s wereldmogendheid ernstig doen
gisteren gemelden aanval van Duitsche gewankelen.
I
stellen,
werden door uwen heldenmoed :-n uw
vechtsvliegtuigen op een groote fabriek te
Gij hebt de strijdenCrewe verneemt het D.N.B, ter aanvulling, krijgsmanschap opgelost.
de krachten van onze vijanden door de kracht Ook een dagorder van generaal
dat dit de internationaal hekende Rolls-Roycefabriek was. De Duitsche vliegtuigen vielen de der wapens overwonnen, de door u in bezit
Fr. Christiansen.
fabriek in scheervlucht aan en plaatsten ver- genomen gebieden echter moreel veroverd
scheiden voltreffers, die groote uitwerking
door uwe trotsche houding en voorbeeldig-;
De weermachtsbevelhebber in Nederland,
hadden.
"
discipline. Zoo is het, dank zij uw groot sol- generaal der vliegers Fr. Christiansen, herAANVALLEN OP VLIEGVELDEN.
datendom, gelukt in enkele maanden strijd innert in een ter gelegenheid van de jaarwisGisteren heeft één enkel Duitsch vliegtuig van wereldhistorische beteekenis aan den seling uitgegeven dagorder aan de onvergetwee Britsche vliegvelden met veel succes
lijkelijke successen van de Duitsche weermacht.
vergeefschen heldenstrijd van de Duitsche
aangevallen, aldus het D.N.B. Verscheidene
Bij het einde van het jaar lijkt het omvathet
bommen troffen onderkomens en richtten weermacht in den wereldoorlog thans
tingsfront tegen Engeland op het vasteland
groote verwoestingen aan. Een aantal in dek- succes te verleenen en de schande der onder- van de Noordkaa.p tot aan de Spaansche grens.
king staande Britsche vliegtuigen werd met werping van toen in het bosch van Compiègne Generaal Christiansen dankt alle leden van de
weermacht in zijn bevelsgebied voor hun in de
succes met machinegeweervuur beschoten
definitief uit te wisschen.
afgeloopen maanden aan den dag gelegde houIk dank u, mijne soldaten van net leger ding. Zijn dagorder besluit:
van de oorlogsmarine en van het lHChtwapen
„Vooitdurende strijdvaardigheid zij ook voor
als opperste bevelhebber voor uwe onvergeR.A.F,
lijkelijke prestaties. Ik bedank u echter ooi- het komende jaar onze leus. Onze wensch is,
dat de Führer en opperbevelhebber ons in 1941
Het D. N. B. meldt uit Berl\jn: Men acht namens het geheele Duitsche volk. Wij heropdrachten zal plaatsen waarbij een ieder
voor
het hier opmerkelijk, dat zoowel in feite als in denken de kameraden, die voor de toekomst
Engelsche
ministe- van ons volk in dezen strijd hun leven moes- kan toonen. dat wij in deze worsteling om de
de mededeelingen van het
rie van Luchtvaart de operaties tegen doelen
geven. Evenzoo herdenken wij de dap- toekomst van alle Duitschers tot den laatsten
op Duitsch gebied op den achtergrond treden, ten
man bij elkander staan. Dan zal de zege ons
terwnl tevens in toenemende mate gesproken pere soldaten van het met ons verbonden
wordt van Britsche aanvallen op Duitsche fascistische Italië. Volgens den wil van de zijn."
vliegvelden in Nederland, België en democratische
en
oorlogsophitsers
hun.
Noord-Frankrijk.
mOet
deze
lastgevers
Joodsch-kapitalistische
Deze opmerking stemt overeen met de opvatting van neutrale kringen, die melden, dal oorlog worden voortgezet. Dc vertegenwoorde bevolking van het Engelsche moederland digers van een ten ondergaande wereld geloosteeds dringender de vraag oppert, waarom de ven in 1941 misschien toch nog te kunnen
Duitsche acties voortdurend met onverminder- bereiken, wat hun in het verleden mislukte.
de kracht doorgaan, ofschoon sinds maanden
gepropageerd wordt, dat het winterweer ver- Wij zrjn bereid. Bewapend zooals nog nooit Velp:
lichting zou brengen.
tevoren staan wij op den drempel van het
Dr. A. Ron der Willigen S
den.
Van Duitsche zyde wordt hieromtrent ver- nieuwe jaar. Ik weet: ieder van u zal zijn
klaard, dat de lukrake sporadische Engelsche
plichtffeoen.
aanvallen nog nooit geleld hebben tot storing
God zal echter diengene niet verlaten, die, Klst:
of zelfs beletting van de Duitsche acties tegen Engeland.
bedreigd door een wereld, met een dapper hart
De behandeling van de gemeente- en b#>
besloten ls zichzelf te helpen.
diijfsbegrooting in den Gemeentere

Minister-president Churchill

;

een steunpunt om het leven naar
r te verdeelen, naar een zelfde bedoeals waarmede de verkeerswegen vooral
i)€hoeve van wielrijders worden onderverdeeld door kilometerpalen; deze vergeving blijkt niet al te onnauwkeurig, want
1
- zooverre heeft een fietstocht overeenniet het leven, dat beiden begrippen
.in van voortbeweging. Anderzijds eebter,
evenmin als weg en afstand begrippen zijn
van gelijke orde, is dat het geval met de
"-grippen Tijd en Leven. Met andere woorden, 'het zou onzuiver zijn, ontmoediging
toe te schrijven aan een onderdeel van den
Tijd, 'n jaar namelijk, dat trouwens nauwelijks meer is dan een menschelijke methode
v _n dateering. Dit ware een afwenteling van
Verantwoordelijkheid en dus het leven zélf
nebben wij te vragen, of het ons ontmoedigde; het leven zooals we het waarnamen
_aar de schokkendste lotgevallen in dit ééne
jaar.
Meermalen lijkt het, vooral in deze
aspecten, van allen redelijken zin verstoken. Maar ook dit weer is bij nader inzien
een oppervlakkige beschouwingswijze. Want
geen oorlog, ook deze niet, is redeloos, volkomen zonder een objectieve rechtvaardiging. Het is een uitzonderlijk harde vorm
Van rechtspleging, een militaire, maar ten
-lotte: het is er een. Altoos in den nieuweren tijd beoogde hij, eerst nadat vreedzame
middelen faalden na beproefd te zyn, een
andere groepeering van krachten, in het
«-midige geval tevens een herziening van
maatschappij en samcnlevii-f*. zelfs van de
wereldordening. En of die bedoeling het geweldige offer is waard geweest, zal eerst
nen blijken uit de resultaten van dezen
snrpb-8' erder is er _een oordeel over uit te
ZOnder een te groote rol toe te bedeel
PersoonuJke wenschmotieven.
,g
hIJ
de
menschheid vooruitgang, dan
Zal
van een oogenblik blij*-ontm°e<_ging
ken
meer
te
zi
**n geweest dan de in'
leidin » een verheffing.
Misschien, en in
tiidgenooten
onzer
leeft dat als
een
gSte hoop zal 1941 het
Jaartal
worden v-n deze *
verheffing.

Huidebetuigingen

DE JONGSTE AANVAL
OP LONDEN

op de
radiorede van Roosevelt, evenmin werd melding gemaakt van
een reactie in de Duitsche pers. De „Giornale d'ltalia" is van
meening, dat de Asmogendheden tot dusver zeer tolerant waren
tegenover de V. S. Maar ook deze tolerantie heeft haar gren-

Uit Berlijn is weinig

aan Duitsche

weermacht op oudejaar

Hitler dankt zijn soldaten voor wat zij
in het afgeloopen jaar presteerden

In.

J
II

Dagorders

.

„Defensief offensief" der
trekt de aandacht

HET BELANGRIJKSTE
NIEUWS

(Dt

i).

van de nationaal-socialistische
Japansche meening
Binnenland:
weermacht van het Groot-Duitsche Rijk
i
voltooiing
„Yomioeri"
in
het
1941
de
de
Japansche
schrijft
jaar
grootHet
blad
zal
van
Ir. r. cl. Vegte behandelt voortaan van
een hoofdartikel over de rede van Roosevelt: ■ ste overwinning in onze geschiedenis brengen.
de film zaken.
overheidswege
„Met hoeveel nadruk president Roosevelt
Stoldaten

Een

ook tegenspreekt, dat de V. S. aan den Europeeschen oorlog deelnemen, de tegenwoordige*
politiek van Washington brengt het Amerikaansehe volk dichter bij den oorlog. Derhalve
zal, hoe de toestand zich ook in het komende '
Roosevelt heeft beweerd, dat Engeland voor jaar zal ontwikkelen, de verantwoordelijkheid
de vrijheid der geheele wereld strijdt en dat er voor gedeeltelijk door de V. S. moeten worde V. S., door hun politiek met dezen oorlog den gedragen".
te vereenzelvigen, de eigen vrijheid zouden
verdedigen. De Amerikaansehe president weet
GEEN NIEUWE ENGELSCHE VOORdat de zaken in werkelijkheid geheel anders
STELLEN.
staan. Engeland heeft steeds zijn eigen oogmerken toegedicht aan de mogendheden, waarPresident Roosevelt heeft gisteren met deni
mede het oorlog wil voeren. De oorlog der as minister van Financiën, Morgenthau, geheeft zijn duidelijke, tot Europa en het daar- luncht. De leider van de Britsche inkoopcomvan afhangende Afrika bepaalde, doelstellin- missie, Purvis, verklaarde later, dat tijdens s
gen. De as strijdt voor de bevrijding van Eu- deze lunch over het algemeen gesproken is.
ropa van de drukkende Britsche heerschappij, over kwesties van oorlogsmateriaalleveringen
evenals indertijd de V.S. in hun onafhankelijk- Purvis heeft een beeld gegeven van den toe
heidsoorlogen hun gebied en hun zeeën van de stand in Londen, vanwaar hij de afgeloopenn
ondraaglijk geachte Britsche voogdij willen be- week is teruggekeerd. Hij heeft geen nieuwer
vrijden.
Engelsche voorstellen ingediend.

-

—

De verrichtingen van het luchtwapen.
Voorts zijn te gelegenheid van de jaarwisseling dagorders uitgevaardigd door de
opperbevelheb. ."s van het leger, de luchtmacht en de marine.
De dagorder van
luidt 0.m.:

rijksmaarschalk

Göring

Toen onze Führer en veldheer bevel gaf tot
een veldtocht in het Noorden, hebt gij met de
meest dappere actie in de wereldgeschiedenis
vijandelijke
unieke prestaties volbracht. Het
vloot
expeditiecorps alsmede de Britschehet
vela
slagen
moesten onder mve krachtige
heerschappij
de
tijd
ruimen. Gü hebt in korten
vlakten van
in de lucht boven de eindelooze
veroverd, transporten van den

Noorwegen

_

(Eerste blad).

Mededeelingen over de samenstelling van
(Derde blad).
het brood.
.-liten land:

Hoe Roosevelt's rede ontvangen

irerd.

(Eerste blad).

Een dagorder van den Führer hij tic jaar'Eerste blad).
wisseling.
7jL

verder: Laatste Berichten.
(Eerste blad).

Morgen, Nieuwjaarsdag, verschijnt de ..Arnhemsche Courant" niet.

Ir. v. d. Vegte behandelt

HOTEL BEEKHUIZEN

filmzaken

NATIONAAL PARK, VELP

NIEUWJAARS-AVOND

DINNER BV CANDLELIGHT.

TELEFONISCHE RESERVEERING WORDT OP PRIJS

GESTELD: K 8302

—

3713

(Ingezonden mededeeling.)

BINNENLAND

Van liet Grieksche front
DOELTREFFENDE ACTIES VAN HET
ITALIAANSCHE LUCHTWAPEN.

Uit de Staatscourant

bijzondere correspondent van Stefani

Een

Rijksuniversiteit

meldt:

Leiden

samenwerking met het landleger heeft

In
Bij beschikking vsn den secretaris-generaal
de Italiaansche luchtmacht een belangryke van het departement van Opvoeding, Wetentactische en strategische actie ondernomen, schap en Cultuurbescherming zijn dr. J. Th.
waarbij den vgand zware verliezen werden toe- Henrard, conservator aan het Rijksherbarium,
gebracht. Ten Noorden van Koritza werd een en mej. dr. C. M. Koomans, assistente bij de
geologie

en mineralogie, beiden aan de Rijkslange vijandelijke colonne overdag aangevaluniversiteit te Leiden, en mej. dr. M. F. E.
len. Vier uren lang wercJen de Grieksche troe- Nicolai, te Leiden, tot wederopzeggens toegepen door onze jachtmachines met machine- laten als privaat-docent(e) in de faculteit der
geweren beschoten. De uitwerking was doel- wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit
treffend. Een afdeeling van onze jagers onder- te Leiden om onderwijs te geven in onderscheidenlijk
systematische plantkunde, de petronam aanvallen op de wegen, loopende van log_e en de
de milieukunde.
Kortohanö naar Kalibaki. Ook de bombarde-

mentsvliegtuigen waren onophoudelijk in
actie.- De „Sperwers" hebben het gebied van
Viscopia gebombardeerd, waar men vjjandeHjke troepenconcentraties had waargenomen,
alsmede dë wegen tusschen Pogradec en
Lesjnica. Andere formaties keerden zich tegen
Prevesa, de meest vooruitgeschoven marinebasis van den vijand. Verscheidene tonnen
bommen van elk kaliber werden uitgeworpen,
die vele branden verwekten. Een schip werd
zwaar getroffen. De verwoesting aan de kust
werd voltooid door onze oorlogsschepen, die
de vijandelijke stellingen beschoten.

BRITSCHE AANVALLEN OP VALONA
AFGESLAGEN.
vijandelijke aanval op de haven van
Valona werd evenals de vorige pogingen daartoe- afgeslagen. Van de vier Blenheimmaohines, die den aanval probeerden te orfdernemen en die genoopt werden haar bommen
in zee te laten vallen, zijn drie brandend op
ons grondgebied neergekomen en wist de
vierde achter de wolken te ontkomen, na herhaaldelijk getroffen te zijn. De vorige week
heeft de vijand nog twee andere aanvallen
ondernomen en telkens verloor hij drie toeEen

zooals de Italiaansche weermachteberichten gemeld hebben. In totaal zh'n negm
Fngelsche bommenwerpers in Albanië neergestort met zoovele anderen, die hetzelfde lot
ondergingen. Een der bestuurders der neergestort? vliegtuigen wist zich met een valscherm te redden en werd gevangen genomen.

Belastingen.

De ontvanger der directe belastingen, invoerrechter, en accijnzen J. 3uma is verplaatst van
de inspectie der directe belastingen te Sneek
naar de Inspectie der registratie aldaar.

Burgemeesters.
Bij besluit van den secretaris-generaal van
het departement vah Binnenlandsche Zaken is
A. Fintelman, met ingang van 1 Jan. 1941 opnieuw tot burgemeester van de gemeente Herwijnen benoemd;

is dr. J. C. M. Swee.ns, met ingang van 16
Jan. 1941 tot burgemeester van dc gemeente
Dongen benoemd, met gelijktijdig eervol ontslag
als burgemeester van da gemeente Gilze en
Rijen;

is D. M. A. Kruyen, met ingang van 28 Jan.
1941 opnieuw tot burgemeester van de gemeente Schinnen benoemd;
is A. H. L. Speetjens, met ingang van 11 Jan.
1941, opnieuw benoemd tot burgemeester van ie

gemeente S'.enaken;

is M. J. H. M. Hermens, met ingang van 26
Jan. 1941. opnieuw tot burgemeester van de gemeente Amby benoemd;
is J. H. van Geldrop, met ingang van 1 Jan
1941, opnieuw tot burgemeester van de gemeente Herten benoemd.

stellen,
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Gebr. Klompé

Moeilijkheden bij de Finsche
kabinetsformatie.

Jansstraat

PEKHONEN GEEFT DE OPDRACHT

(Ingezonden mededeeling.)

TERUG.

LIED „OP DEN GREBBEBERG"
VERBODEN

Finsche regeering, heeft deze opdracht gisteren teruggegeven. Zijn besluit moet worden
toegeschreven aan de afwijzende houding van
de meerderheid in het parlement.

Gr am ophoonplaten ln
genomen.

beslag

De Telegr. meldt: Van hoogerhand is opgewenschen
Socialisten
treden tegen het verspreiden van gramofooneen meer neutralen platen met het smakelooze lied over de oor-

logsgebeurtenissen Op den Grebbeberg".
Er zijn gramofoonplaten in beslag genomen
De sociaal-democratische fractie heeft gis- en maatregelen getroffen om verderen verteravond een verklaring gepubliceerd, waarin koop stop te zetten.
Den chansonnier is verboden het lied verder
gezegd wordt: „De sociaal-democratische parder
kabinetsgehoore te brengen.
kwestie
ten
lementsfractie heeft de
der
meening
de
behandeld.
Naar
Het
verbod betreft uitsluitend den Nederformatie
fractie moet men een regeering van eenheid landschen tekst en niet de melodie, die met
op zoo breed mogelijken grondslag tot stand de oorspronkelijke Duitsche woorden uiterbrengen. Onder de gegeven omstandigheden is aard gespeeld en gezongen kan worden.
Pekhonen echter niet de man, die voor deze
taak noodig ls."
In politieke kringen is men van meening,
aldus het D.N.8., dat het afwijzen door de
FAMILIEBERICHTEN UIT ANDERE
sterkste fractie van Pekhonen, die tot de
BLADEN.
agrarische fractie, de op één na sterkste, behoort, niet beteekent, dat de sociaal-democraUit het „Alg. Hbl.": Geboren: Abraham, zoon
van
een
den heer en mevrouw De Meester—Fokker,
benoeming
thans
streven
naar
de
van
ten
's-Gravenhage; Ineke, dochter van den heer en
premier uit hun midden.
Doordat een hunner de functie van voorzit- mevrouw dr. O. Deggeler—Ras, Spaarndam.
Verloofd: L. M. Donkersloot, Zeist en H. Slager,
ter der Kamer bekleedt, aldus zegt men, heb- kap.
op N. A., Amsterdam. Overleden: mr. A.
zekerheid,
dat
de
door
hen
ben zij voldoende
van der Feltz, oud-procureur-generaal
Baron
verlangde handhaving der parlementaire
Gerechtshof
te Amsterdam, Baarn; Ir.
bij
het
structuur een feit is. Wellicht wenschen zij Jan Reusing, Amsterdam; Jkvr. E. H. Six,
daarom eerder een neutralen minister-presi's-Gravenhage.
dent. In dit verband wordt wederom Rrjdman
Uit de
N. Rott. Crt.": Verloofd: Fien Does
als kabinetsformateur genoemd.
en Ing. Dr. Augusto da Rias, 's-Gravenhage.
Overleden: H. H. Montauban van Swijndregt,
's-Gravenhage; P. J. Brussaard, Ged. commissaris van Brussaard's Vet- en Vleeschwarenhondel N.V. en Brussaard's Handel Mij., RotTjang-Kai-Tsjek heeft gisteren, naar het terdam.
D. N. B. meldt, den generaal-majoor brj het
Uit de „Tel.": Verloofd: Renèe Nix , tandluchtwapen, Tsjen-Tsjing-Joen, ontvangen, die arts en F. J. Balt, tandarts, Utrecht.
verslag uitbracht over zijn reis naar
hem
Uit de „Maasb.": Getrouwd: Leo Mischgofsky, Lett. Ger. Drs. en Jeanne Coeken, Wamel.
Amerika.
premier.

—

verstandig. Ik kan het toch ook niet helpen,
dat alles zoo gekomen is. Verwijten hebben
nu geen zin meer. Je moet een beetje zelfstandiger worden. Ik wil een man hebben voor

(Nadruk verboden.)

wien ik achting kan hebben en niet.... niet....
een nietsnut en een moedersjongen, dat
wilde je toch zeggen ? valt hij haar bitter in
de rede.
Zij buigt het hoofd. Zeggen wilde zij dit
niet, maar gedacht had zij het.
Vaarwel Koert!
Opeens rukt zij zich los.
Zy is reeds weg, hij Kijkt haar na.

Hh staat langzaam op.
Kom Koert, ga naar huis, zegt zij
Ik zal je niet langer lastig vallen, je wilt
ook weg, naar je. Amerikaan. Ik hoop, dat het
je daarginds goed zal gaan en vergeet mrj
niet heelemaal?
Het klinkt zoo moe en wanhopig, dat Gertrude schrikt. Onwillekeurig laat zij hem haar
hand vasthouden.
Maar Koert, je praat ajsof wij elkaar
niet meer terug zullen zien. Wij gaan toch
morgen nog niet weg. Wij zullen nog afscheid
van elkaar nemen.
Hij kijkt haar treurig aan.
Misschien
Nu, zie je wel, troostte zij,
wees nu

Nu loopt Koert weer door de straten en
straatjes van het stadje. Hier is hij opgegroeid en op school geweest, hij was ook een
korten tijd in de leer bij een koopman, tot
zijn bezorgde moeder hem plotseling weer
thuis liet komen. Hij moet een uitweg vinden
in den tweestrijd, die in zijn binnenste woedt.
Terwille van Gertrude heeft hij vanmiddag
weer ruzie met zijn moeder gehad. Dat was
nog noiot gebeurd. Of eigenlijk, zjj had voortdurend gesproken en hij had niet anders geIk houd van Gertrude.
zegd dan:
Plotseling staat hij in het straatje achter
het klooster. Zijn schreden weerklinken hier
en hij denkt er aan, dat hij als kleine schooljongen hier bang was, maar nu is dat anders.
Hij staat stil en kijkt rond. Het licht van een
lantaarn valt op een koperen bord aan den

Circus Wenger —

Roman van HERBERT STEINMANN.
Bewerkt door LIZZY VEEN

S>

——
—

——

BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM
HERSTELLENDE.
De burgemeester van Amsterdam, die onlangs uit de ziekenverpleging op de Prinsengracht ontslagen is, maakt het thans goed

Het is echter nog niet bekend, wanneer dr.
De Vlugt zvjn werkzaamheden zal hervatten.

.

—

—

—

DE STATIONSKAPPER
WENSCHT zljn geachte tegenwoordige en toekomstige clientèle GELUKKIG NIEUWJAAR, vooral veel voorspoed ln zaken, daar wordt zyn zaak allicht ook beter van.
Aanbevelend,

H. D R E NT, Stationskapper.
(Ingezonden

kan

worden medegedeeld, dat de representatieve
Ned. deelneming, welke in de parterre van
het Ring-Messhaus een oppervlakte van ruim
150 M.- zal beslaan, zich op agrarisch gebied
zal bewegen. In dezen stand zal ook de inzending van de Stichting ..Havenbelangen",
Rotterdam, worden ondergebracht; tevens zal
hier het informatiebureau van den economischen voorlichtingsdienst een plaats krijgen.
De inzending „Kunst im Handwerk und
Industrie" en de collectieve inzending komen
op de 4e verdieping van het Ring-MeSShaus.
Aan eerstgenoemde inzending zullen circa
35 firma's deelnemen; voor de collectieve inzending hebben zich tot dusver een achttal
ondernemingen opgegeven.

verstrekt zullen kunnen worden. Hg, die
nauwkeurige gegevens noodig heeft, alvorens
hij een keuze kan doen, zal dus goed doen
het overleg met het adviesbureau nog wat uit
PROGRAMMA VOOR WOENSDAG.
te stellen. Trouwens het behoeft wel geen beHILVERSUM I, 415 M. Nederlands**'
toog, dat het voor de hiervoor genoemde inVARA.
gramma.
stanties niet mogelijk zal zijn, alle gevallen
8,00 Nieuwsberichten ANP., gram.mu_l^^B
op korten ter- 8,30 VARA-Almanak);
er zyn er meer dan 14.000
9,30 Orgelspel;
mijn af te wikkelen.
Gram.muz.; 10,20 Declamatie; 10,45 K»"9*'^,

RADIO

__

—

ziek; 11,15 Gram.muz.; 12,00 Esmerald» '".,<
(in de pauze:
listen
Nieuws- en economische berichten AN- ■#
Esmeralda en solisten; 1,30 Gram.muz-;
Bachsantaté; 2,30 Declamatie; 3,00 Graiß'%.
3,30 Orgelspel; 4,00 Kinderliedjes met
geleiding; 4,35 Vraaguurtje; 5,00 Kind'^j
club; 5,15 Nieuws-, ecoonmischerichten ANP.; 5,30 Onderwijsfonds

VARA-AlmanaW^^H
■'

ZEEP-BONAANWIJZINGEN.
Gedurende het tydvak van 1 Jan. t/m 31
Jan. geeft de met „113" genummerde bon van
het algemeen distributiebonboekje recht op
het koopen van 150 gram toiletzeep (nieuwe
samenstelling) of 120 gram huishoudzeep of
150 gram zachte zeep, of 300 gram zachte
zeéppasta of 250 gram zeeppoeder of 600 gr.
waschpoeder.

P"*^-l

en^^H

Nieuwjaarsrede met mv* jjj
omlijsting; 6,00 Radio-fantasie; 6,40 VA--A
manak; 6,45 Actueels reportage of granJ,*i
7,00 Economische vragen van den dag A- '
Scheepvaart:

HILVERSUM 11, 301,5 M. NCRV.
8,00 Nieuwsberichten ANP.; 8,10
8,30 KRO.: Morgenwijding; 9,30 Gewijde
g
(gr.pl.); 10,00 Geref. Kerkdienst. Hierndmuz.; 12,00 Berichten; 12,15 Reportagf
ziek? 12,45 Nieuws- en economische
ANP.; 1,00 Jac. Stoffers's sextet; 1,50
concert;
2,30 Bach-cantate (opn.);
orkest,
solisten en gram.mui.; 4,20
benevens
een
zachte
Sted.
vetzuurgehalte
hooger
muz.; 4,30 Voor de jeugd; 5,00 VPRO
zeeppasta, waarvan het vetzuurgehalte uiter- den aanvang van het nieuwe jaar", toerfj
aard lager is. De voorraden zachte zeep van 5,15 Nieuws-, economische- en beursber' j
5,35 Gram.muz-;
ANP.; 5,30 Berichten;
de huidige, samenstelling kunnen alsnog worNCVR.-orkest en solist; 6,45 Actueele
den uitverkocht en wel 200 gram op één bon. ot gram.muz.; 7,00 Brabantsch praatje A^

Grai--^

De aandacht wordt er op gevestigd, dat de
zachte Zeep van de huidige samenstelling met
ingang van Januari niet meer zal worden
aangemaakt. In de plaats hiervoor word
thans een zachte zeep aangemaakt met een

-

berL>

<^J

"

_^H

Voor ioover de verpakking dit toelaat, kan
PROGRAMMA VOOR DONDEKDAG.
p
de verbruiker gedeelten van bovenstaande
HILVERSUM I, 415 M. Nederlandsch
hoeveelheden zeep naar keuze tezamen op één gramma. AVRO.
bon köopén.
8,00 Nieuwsberichten NAP,, gram.mv** : $
Voorts blijft de bepaling van kracht,' dat de Morgenwijding; 10,15 Gram.muz.; 10,30,
J
roeporkest (11,00—11,20 Voor da jeugd);
oude voorraden zeépvlokken zelfwerkende
en
12,45
NieuwsGram.muz.;
waschmlddelen en vloeibare zeep, welke zeep- richten ANP.; 1,00 AVRO.-Amusementsc r A
soorten thans niet meer worden aangemaakt, (1,20—1,35 Reportage); 2,00 Declamatie;
nog mogen worden uitverkocht, met dien ver- Concert (opn.); 3,00 Voor de vrouw; 3,1" fj
stande, dat elke bon recht geeft op het koopen en piano; 3,35 Pianovoordracht; 4,00 D4.45 Ensemble Pali; 5,10 Nieuw_van 125 gram zeépvlokken of 250 gram zelf- serie;
en beursberichten ANP.; 5,30 P J
mischewerkende waschmlddelen of 200 gram vloei- orkest; 6.00 Orgelspel; 6,25 Cyclus Sp°n J
bare zeep.
lichamelijke opvoeding (met inleiding^ >
geschieden.
Met betrekking tot de wasscherh'en blgft Actueele reportage of gram.mue.; 7.00 V'
het voorschrift geldig, dat deze instellingen van de.n dag ANP.
Om teleurstelling, zoo | verplicht zijn voor de behandeling van de geHILVERSUM 11, 301.5 M. KRO.
mogeltjk, te voorkomen.' zinswasch gedurende bovengenoemd tijdvak
8,00 Nieuwsberichten ANP.; 8,15 Wij beg'^t
Zij, die na het overleg met het bureau te- den met „113" genummerden bon van hun den dag; 8,30 Gram.muz.; 11.30
leurgesteld naar huis snn gegaan of zich om clientèle in ontvangst te nemen voor het koo- halfuurtje; 12,00 Berichten; 12,15 Mv
a
andere redenen tekort gedaan voelen, zullen pen van zeepproducten en hiervoor per bon 12,45 Nieuws- en economische berichten
1,15 KRO.-Melodlstc:
daarenboven, zoolang althans de algemeen : twintig kilogram droog waschgoed in behan- 1,00 Gram.muz.;
list; 1.45 Gram.muz.; 2,00 Orgelconcert en
gemachtigde geen beslissing heeft genomen, deling te nemen.
2,45 Nederlandsch concert (opn.); 3,00 ï_* 0|
hun bezwaren aan een commissie kunnen,
,c
De wasch van kantoren, hotels enz., voor octet; 3,30 Rotterdamsch
voorleggen. Met Ingang van 1 Jan. 1941, ls zoover het handdoeken, tafelgoed, poetsdoeken kest en solist (opn.); 8,45 KRO.-orke.?:
4,45 Gram.muz 0
deze commissie ingesteld onder voorzitter- en
stofdoeken betreft, kan ter behandeling list; 4,30 Ziekenpraatje;
Cyclus: „Lezen in den Bljbf
deze
VPRO.:
commisse
Dutilh.
In
daarbij
bonnen
schap van mr. J.
worden gegeven, zonder dat
Nieuws-, economische en beursberichten *\j
hebbenzitting de heeren L. C. Kok, ir. N. Th.
behoeven te worden afgegeven.
5,30 Voor de jeugd; 5,50
Koomans, C. J. A. van Lede en mr. W H.
6,35 Nie.uwja»'
6,00 Cabaretprogramma;
Stenfert Kroese. Deze commissie adviseert
spraak; 6,45 Actueele reportage of
7,00 Persoverzicht voor binnen- en bui_"1
dan den algemeen gemachtigde.
N_ *0 jaren dè gemeente Utrecht t« héb- ANP.
ben gediend, is gisteren dr. W. S. SchuylenSchatting van gronden.
burg afgetreden als archivaris der gemeente
ln
de
kobedoeling
is
de
dat
Het
voorts
en als directeur van het Ceitraal Museum,
alle
besuccessievelijk
wegen»
maanden
aan
BRAND IN EEN SCHUUR.
het bereiken van de gestelde leeftijdsmende
langhebbenden per brief wordt medegedeeld, grens.
Gisternacht omstreeks 4 uur werd
waarop hun grond geschat is en welke tege- . ,B. en W. hebben dr. Schuylenburg de grooinn een kolensehuur van den _e'
ontdekt
geschonken.
moetkoming ztj zullen ontvangen. Alleen tegen te medaille van de gemeente
aan de Lindelaan alhier. Een gedeelte *-'a
den grondprijs zal bezwaar kunnen worden
schuur en aanmaakhout, dat er zich '-1
ingediend by de reeds eerder gepubliceerde
vond, werd door het vuur verteerd.
,j
commissie onder voorzitterschap yan mr.
De heer 95 van de Edesche Waterl»
Drost.
Mh'. begon het blusschingswerk op zijn 1
Wat den prijs van uitgifte van de gronden
en werd later bijgestaan door de bra*
betreft, zal het nog wel eenige weken duren,
RAADSLID K. H. HEY PLOTSELING
van den Luchtbeschermingsdienst. Eo
alvorens nauwkeurige gegevens daar omtrent
OVERLEDEN.
zoek naar de oorzaak van den brand j
ingesteld. Het bleek later n.1., dat. -c*
Te Geld. Veenendaal overleed op 72-jarigen van de schuur scheen verbroken te -dj"lleeftijd de heer K. H. Hey, gemeenteraadslid
van Ede.
De heer Hey werd op 21 Januari 1913 door
MARKTBERICHTEN
den ioenm&ligen burgervader A. baron van
t J»„
Heeckeren van Keil, geïnstalleerd als lid van
Op de Eieren- en Biggenmarkt bij bc
den gemeenteraad der A. R. Partij, welke funcvan Gelderland alhier, werden op M&*
tie hü tot zijn overlijden, dus ruim 27 jaren 80 dezer aangevoerd 15.000 eieren en 50
met groote ambitie vervuld heeft. Vooral dc gen. Prijzen de reieren
1.07 per K.G.
belangen van Geld. Veenendaal gingen hem
stuk.
biggen
per
17—24
der
ter harte en bleef hij steeds een fel tegenstander van annexatie bij de gemeente Veenendaal,
Op de Coöp. Veilingver. Ede en ornst' p
iets wat ook thans weer vele gemoederen bezig werden aangevoerd 165.000 eieren, die
houdt.
vastgestelde regeeringsprijzen werden ve
De overledene zal in den Raad door den heer
deld.
G. van Veldhuizen te Geld. Veenendaal opgevolgd worden. De teraardebestelling zal op 1
Januari a.s. te Geld. Veenendaal plaats vinden.
Aan den Driesprong alhier blee"
In een café alhier ontstond gisteravond schaap te zijn ontvreemd door verbreki- f .j,
een hevige twist en werd om politie-assistentie het slot van de schuur, waarin zich
verzocht. Toen deze verscheen, bleek de voor- bevond. De politie stelt een onderzoek I_'
naamste vechtersbaas reeds te zijn verdwenen,
waarna de rust weder spoedig was wedergeTe Bennekom en Ederveen werden
keerd
woningen onvoldoend verduisterd bevo(Ingezonden mededeelingj
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BUITENGEWONE KOOPJES!
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fk dacht, ik meende, ik moest toch één
zijn,
waarin nog de glans van reizen en
avonturen ligt, maar het grijs bij de Slapeh keer bewyzen, dat ik geen nietsnut ben.
spreekt weer van ervaring.
Eeri klein lachje ligt om den scherp besneSnelle, besliste bewegingen, scherpe', onder- den mond van den man.
Dat is niet zoo
zoekende oogen, een zware hand en goede pen, eenvoudig als je je voorstelt, jongetje. Het
dat is Gerard Korting, de wereldreiziger en leven ver van moeders steun is niet alles, dan
de schrijver. Hij is overal geweest, in alle kan men gemakkelyk struikelen als men niet
landen en onder alle menschen! Velen daarvan vast met beide beenen op den grond staat.
zijn zijn vrienden geworden.
Daarginds blaast de wind anders, myn jongen,
Koert,
ermee,
Nu
voor den dag
had en er zyn er veei, dle daarby den nek breken.
Dat kan mij niet schelen, maar Trude
Korting gezegd.
Als je tegen het bevel van
zal
denken, dat ik laf ben, zegt Koert
niet
bij
mij
komt,
dan is er zeker, iets
je moeder
Korting
knijpt zijn oogen half dicht
trotsch.
Zijn
hartelijkheid
aan de hand.
doet Koert
goed. Eerst aarzelend, maar dan hoe langer en kijkt naar den jongeman tegenover hem,
hoe vlotter vertelt hy. Niets verzwijgt hh'. Hij die zich plotseling styf opgericht heeft, zyn
verontschuldigt zich zelf nlet. Hij praat over mond is vast gesloten en ln zijn oogen ligt
Gertrude en hh' wordt er rood bij. Zelfs dat.zij oproerigheid, hy is opeens een geheel andere.
Korting denkt aan zijn besten vriend, den
hem een nietsnut heeft genoemd, vérzw-ügthij niet. Waarby Korting, die onophoudelijk ip vader- van dezen jongen, dle een dapper en
de kamer heen en weer loopt, knikt. Koert oprecht man was, een kerel! Zal in de allerlegt zijn geheele hart bloot. Niets houdt hij eerste levenscrisis Van dezen al te veel beachter. Hg vertelt over den zonderlingen hoeden jongen nu toch het beeld van den
Amerikaan en dat de Wengers een circus.heb- vader spreken? Of is het maar een strooben geërfd, ja, hij herinnert zich zelfs den vuurtje ? Hü gaat tegenover Koert zitten.
naam „Excelsior", waarbij de oom weer enkele Zoo mijn jongen, wy zullen nu eens een paar
passende woerden met elkaar spreken.
onverstaanbare woorden bromt.
is
voor hem
Eindelijk zwijgt hn .Korting
Het wordt een lang en ernstig gesprek. Zoo
blijven staan. De handen in de zakken van zijn heeft nog geen man met Koert Wolter gejasje, monstert hij zijn petekind.
Jongen, sproken, zoo heeft nog nooit iemand hem aanuit,
je
gedacht,
wat had
gepakt en door elkaar geschud en duidelyk
barst hij eindelijk
niets,
dat nu zou gebeuren? Heelemaal
hè? gemaakt wat het werkeiyke leven is en wat
kijkt
hem onzeker aan.
Koert
het leven van een man beteekent

—

’

—

—
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gevel van een oud huis. Koert Wolter blijft
staan en opeens weet hij waarom zljn voeten
hem hier hebben gebracht. Het is een verboden gedachte, die met dit koperen bord samenhangt en met een gevoel van schuld valt zyn
oog op den naam „Gerard Korting".
Mevrouw Wolter heeft dezen man, die een
vriend van haar overleden echtgenoot was en
de peetvader van Koert, nooit erg kunnen
lhden. Zij heeft haar zoon zelfs streng verboden dezen mijnheer Korting ooit te bezoeken. Want het ontbrak er nog maar aan, dat
deze Korting, deze, naa_r haar meening, oude
zonderling, haar zoon opstandige gedachten
tegen het moederlijk gezag in het hoofd
bracht. Maar dit moederlyk gezag geldt op
dezen avond niet. Snel besloten trekt Koert
aan de schel naast het bord. De zware eikenhouten deur-wordt even later geopend En
weldra zit hij, na lange, lange jaren, weer
tegenover zijn oom Korting. Doch het lijkt
hem alsof de man en de kamer beide niet veranderd zijn.
Daar is nog steeds dezelfde oude, reusachtige schrijftafel vol boeken en bergen manuscripten, die zinloos door elkaar liggen,
antieke voorwerpen, naast de blinkende telefoon. Zoo is de geheele kamer, het verleden
naast de toekomst en daartusschen het heden.
Zoo is ook de man, die zich nu tegenover
Koert zet. Het bruin verbrande gezicht is glad
geschoren en daarin een paar oogen, die jong

,

*" -

ttt^_&^°
.

'm^rirdt-'

-

VOORJAARSBEURS TE LEIPZIG.
de komende voorjaarsbeurs te Leipzig

Pekhonen, die een week geleden opdracht
gekregen had tot het vormen vah een nieuwe

Met

DE UITGIFTE VAN GROND.
De raadsadviseur bij het departement van
Volksvoorlichting en Kunsten, de heer ir W.
Velen, die door oorlogsgeweld onroerende
L. Z. van der Vegte, is door den secretaris- eigendommen in Rotterdam verloren en wier
al van genoemd departement voorloopig gronden onteigend werden, zullen zlch afvrübelast met de behandeling van alle füm- en gen, waar en wanneer zij met den herbouw
bioscoopaangelegenheden.
van hun verwoeste panden kunnen beginnen.
De algemeen gemachtigde voor den wederopbouw, wier. het A.N.P. inlichtingen verzocht
omtrent den verderen gang van zaken in RotMR. A. A. BARON VAN DER FELTZ
terdam, deelde hieromtrent o.m. het volgende
OVERLEDEN.
mede:
De onteigening van de gronden, welke opis
in
den
ouderdom
van
78
jaren
Te Baarn
nieuw
verkaveld gullen moeten worden om
overleden mr. A. A. baron van der Feltz, oudstadsplan tot uitvoering te kunhet
nieuwe
procureur-generaal bij het Gerechtshof te Amgeschiedt om administratieve
brengen,
nen
sterdam.
redenen
gedeelten.
in
Ook buiten het verwoesZijn loopbaan bij de staande magistratuur
nog verschillende teren
zullen
gebied
zijn
te
1891,
toen
hij
hg
aan in
benoemd werd
ving
worden
om deze te veronteigend
tot ambtenaar van het O. M. bij liet Kanton- reinen
ten
kavelen
behoeve
van
den herbouw van
gerecht in de hoofdstad. In 1896 werd hij bewoningen
en
Dit
is noodig, omdat
bedrijven.
noemd tot subst.-officier van Justitie by de
alle
woningen
niet
en
wfelke ln het
bedreven,
toenmalige P^echtbank te Heerenveen, na een
waren,
verwoeste
gevestigd
stadsdeel
daarin
jaar kwam hij in gelijke functie bij de Rechtkunnen
Immers
het
verwoeste
terugkeeren.
te
Zutphen
bij
bank te
en in 1902
die
Utrecht.
Van 1908 tot 1910 was mr. Van der Feltz stadsdeel, dat de kern van Rotterdam is, zal
officier van Justitie te Roermond. In laatst- ruimer opgebouwd worden.
Men mag er op rekenen, dat verschillende
genoemd jaar werd hij benoemd tot advocaatgeneraal bij het Amsterdamsche Gerechts'-.of, getroffenen de voorkeur zullen geven aan herwaarbij hij van 1918—1927 als opvolger van nu bouw tn de buitenwijken, waar de grond goedwijlen baron Baud het ambt van procureur- kooper is. Het is echter geenszins uitgesloten,
generaal vervulde. Gedurende de jaren 1927— dat de vraag naar grond binnen het getroffen
1929 vertoefde hh' vele malen te Genève bij gebied toch het aanbod nog zal overtreffen.
de conferenties ter bestrijding van de valsehe Het gevolg hiervan zal dan moeten zijn, dat
munterij.
bij de toewüzing een selectie wordt toegepast.
De teraardebestelling
zal plaats hebben
Het belang van den wederopbouw brengt
Donderdag a.s. te Baarn.
bovendien mede, dat allereerst die rechthebbenden geholpen wórden, die zich willen verbinden onmiddellijk met den herbouw te beBEZOEK VAN DR. RINGERS AAN
ginnen, zoodra dit mogelvjk is.
NOORD-BRABANT.
Voor velen zal het moeilijk z^n om te bepalen waar hij zich opnieuw wil vestigen,
De algemeen gemachtigde voor den weder- daar men zich nog geen volledige voorstelling
opbouw, dr. ir. J. A. Ringers, heeft dezer dakan maken, van het aspect van de verbouwde
gen een bezoek gebracht aan verschillende ge- stad.
meenten in Noord-Brabant, teneinde zich van
Om aan de behoefte om raad eenigszins
de vorderingen van het wederopbouwwerk op
te komen, heeft de algemeen getegemoet
de hoogte te stellen. O.m. werd een bezoek
„Adviesbureau stadsplan Roteen
machtigde
gebracht aan St. Oedenrode, waar een beterdam"
aan het hoofd waarvan de
Ingesteld,
langrijke verbetering tot standwordt gebracht
herbouwplan, ir. Wittehet
ontwerper
van
in den loop van de Dommel en tevens
de
provinciale weg Schijndel—Son wordt omge- veen, zal staan, en waaraan verschillende deslegd. Ook bezocht dr. Ringers de gemeenten kundige raadgevers zullen worden verbonden.
Deurne en Mill, waar een aantal boerderijen Op dit bureau zullen belanghebbenden de geverwoeste werd en tenslotte het dorpje Kat- legenheid hebben overleg te plegen omtrent
wijk aan de Maas, dat ook zwaar van de oorplaats en plan van herbouw.
logsverrichtingen te lijden heeft gehad. Dr.
Dlt bureau zal ook de toewijzing van grondRingers voerde in deze gemeenten met de bur- van een ieder voorbereiden, waarna deze toegemeesters besprekingen over den stand van wijzing dan op advies van het college van
werkzaamheden.
B. en W. door den algemeen gemachtigde zal

Betreffende de Nederland-sche inzending op

FEUILLETON

De wederopbouw van
Rotterdam.

BLAtT,

EERSTE
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t
Hy overreedt niet, hy vraagt niets,
hij wakkert, met een enkel woord, de{ joe<]
A
aan, die een jong meisje in het hart v&n
vlam
een
heeft ontstoken. Maar of het
werkelijk
hart brandt of dat het

in*het

een stroovuur is, dat kan. op het ooi?
nog niet beslist worden. Het is al erg l9
Korting zijn petekind naar de loge«r *

'^

brengt.

.

Voor Korting is de dag nog niet ten ti
Weer loopt hij peinzend in de kamer ne
weer, tot hij plotseling blijft staan en ne JH
■el van een oude kist opent. Papieren, j^r**!
ren, half vol geschreven cahiers, br0* jK*|
prospecti, dagboeken, alle mogelijke

aa;

ningen en kaarten komen in zijn han<Je 'f C<
buit van een wereldreiziger. Hij zoeKc jfl*
rond en vindt eindelijk wat hij nood'?
een oud schrift, vol geschreven met e'
handschrift. Eén schrift vol adressen '
Amerikaanschen tijd. H(j bladert er
gooit eenige losse notities op zijn sen"
t U|
en loopt naar de telefoon en .dan I? 9 e«i
m
zijn huis een telegram door de werd"'
telegram met een curieuze Inhoud. !"& -jj
juffrouw van de centrale verwondert €*
niet over. Zij is dergelijke dingen ge^^
Als Korting met zijn werkzaamheden klaar ■
drukt hy een grooten hoed op zijn hoofd, c I
het licht in zijn kamer uit en gaat de st J
op. Hij hoeft heelemaal niet lang te zo 'Jj
een
(Wordt vervolg'j
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EERSTE BLAD

LAATSTE BERICHTEN

van Landbouw en Visscherij is een verBINNENLAND
bod ingesteld tot het verwerken van melkproducten, andere dan magere melkpoeder en
ondermelk, in beschuit, koek en banket zooals
dat reeds bestond voor brood.
Burgemeesters.

Hulpbetoon.

Bij besluit van den secretaris-generaal van
het departement van Binnenlandsche Zaken is
jhr. mr. A. F. C. de Casembroot op zijn verzoek, met ingang van 1 Jan. 1941, uit den
dienst als burgemeester van de gemeente
Westkapelle eervol ontslagen.

MOOUDAMBTENAAR B. W. WILLEMSEN
VERLAAT DEN DIENST.

.r-middag heeft de heer B. W. Willemhoofdambtenaar bij den dienst van Werk;_-__chaffing en Steunverleening in den kring
-,n het personeel en van het bestuur van de
-emeentelijke Instelling voor Maatschappelijk
..lulpbetoon afscheid genomen van zijn werkkring, dien hij wegens het bereiken van den
pensioengerechtigden leeftijd verlaat. In een
samenkomst van personeel en bestuur van
Maatschappelijk Hulpbetoon had dit afscheid
plaats.
In de eerste plaats heeft namens het personeel de heer J. v. d. Laaken, commies van
den dienst W. en S. namens personeel den
heer <en mevrouw Willemsen toegesproken en
hem in de eerste plaats persoonlijk dank gezegd voor den steun, dien hy in het tydvak
van 28 jaar van gezamenlijk werken had verleend, een steun, welke in byna dezelfde mate
door den heer Willemsen als hoofdambtenaar
ook aan het geheele personeel werd betoond.
Als bewijs van dankbaarheid bood spreker
een schemerlamp aan, terwijl aan mevrouw
Willemsen een ruiker anjers werd geschonken.
Vervolgens heeft de wethouder van Sociale
Zaken, voorzitter van het bestuur van M. H.,
de heer Chr. Matser, het woord genomen. Hij
herinnerde er aan, hoe namens het bestuur
van M. H. in zijn jongste vergadering reeds
woorden van dank werden gebracht aan den
heer Willemsen voor de vele diensten, door
hem aan deze instelling bewezen.
Ook namens het gemeentebestuur is hem
een groote dank kenbaar gemaakt voor den
meer dan 30 jaar trouwen dienst gewijd aan
M. 11., waarvan de thans heengaande hoofdatnbtenaar het wel en wee persoonlijk heeft
meegemaakt.
„Het is U reeds gebleken", aldus de wetliooder, „dat Uw diensten op hoogen prijs werden gesteid. Wy wisten, dat weinigen zooals
U op de hoogte van zaken waren en zich door
studie daar in werkten. Toch heeft het bestuur van M. H. gemeend, nog éénmaal hier
voor U te moeten verschijnen, alvorens U den
gemeentedienst verlaat, door U opnieuw te
danken en dit vergezeld te doen gaan van een
stoffelijk blijk van waardeering. Spreker bood
den heer Willemsen een boekwerk aan en
sprak ten slotte den wensch uit, dat hij met
zijn vrouw een reeks van gezegende pensioengerechtigde jaren zou mogen doorbrengen.
De heer Willemsen heeft daarop zeer getroffen dank -gebracht aan de hem gebrachte
waardeering en de geschenken, welke hem en
■

Dividendbeperking in Italië.

ken is met ingang van 1 Jan. 1941 benoemd
tot referendaris der P.T.T. M. J. Holzenbosch
thans referendaris 2e klasse der P.T.T.
Bij beschikking van den directeur-generaal
der P.T.T. is te rekenen van 1 Sept. 1940 aangewezen als directeur van het post-, telegraafen telefoonkantoor te Oss de referendaris der
P.T.T. H. J. W. Leenders.

Twee mijnwerkers verongelukt.

Nederlandsche danseres Maud

even en o.a. ook te Arnhem optreden.
De pianiste Wia de Rook zal de danseres begeleiden.

schedé president-commisfaris.
Na de totstandkoming van de Grafische
Inrigting N.V. werd hy hiervan directeur.
Deze functie legde hy in 1938 neer.

dividenden
is onmiddellijk

WIJZIGING DEK TARIEVEN.

besluit

Mr. Enschedé was vice-voorzitter van den

Maatschappijen, die in de laatste drie jaren
hoogre dividenden hebben uitgekeerd, kannen
óf
het gemiddelde van de laatste drie jaren
uitkeeren öf het re**rer-tage vnn het laatste
jaar, doch zij moeten de aldus gevonden per; in beide gevallen met eea achtste verminderen.
Bij een ander koninklijk decreet wordt de* tot
dusver geheven rentebelasting op papier
toonder van tien tot twintig pet. verhoogd.
Door deze heffing worden echter staatspapier
en -obligaties niet getroffen.

’

Valutakoersen der Ned. Bank.

’

(schriftelijke en tel. t—-nsacües):
New-York 1.88 3/16—1.88 9/16.
Beriyn 75.28—75.43.
Brussel 30.11--30.17.
Helsinki 3.81—3.82.

AMSTERDAM, 31 Dec. De directie der Ned.
Spoorwegen heeft op de stations het voor de
treinreizigers verheugende nieuws doen aanplakken, dat de uurdienst Utrecht--Den
Bo3Ch weer regelmatig en zonder onderbreking doorgang kan vinden.

—

HEERLEN, 31 Dec.
Gistermiddag zijn de
23-jarige gehuwde houwer G. R. Lammers en
de 21-jarige sleeper J. M. Erkens in een kolenmijnpijler van de staatsmijn Hendrik onder
plotseling neervallend gesteente bedolven geraakt. Met het opruimingswerk werd onmiddellijk begonnen, doch het duurde nog eenige
uren, voordat de slachtoffers bevrijd konden
worden. Beiden waren toen reeds overleden.

Stockholm 44.81—44.90.
Zurich 43.63—13.71.
Bankpapier:
Berlijn 75.19—75.34.

OPBRENGST WINTERHULP-COLLECTE.

New-York 1.86%—1.90..
Brussel 30.08—30.20.
Stockholm 44.76—44.75.
Zürieh 43.59—43.75.

Dagelijksch indexcijfer.

Dr. A. van der Willigen Sr.
overleden.

Het indexcijfer van koersen van aandeelen

was Maandag 156 (Zaterdag 154).
OPRICHTING

In den ouderdom van ruim 79 jaar is gisteren na een kortstondige ziekte overleden dr.
A. van der Willigen Sr., arts te Velp.

Heden is te Amsterdam opgericht de firma
en Co.
Heldring
Koersen voor stortingen op 31 December
Het
doel
der firma is de uitoefening van
tegen verplichtingen luidende in:
het
effectenvaken bankiersbedrijf in den
Reichsmarken 75.36.
zin.
uitgebreiden
I
Belga's 30.1132.
De firma werd opgericht met medewerking
Zwitsersche francs 13.56.
van de firma Heldring en Pierson te 's GraLires 9.87.
venhage, terwijl als
Deensche kronen 36.40.
beheerende vennooten
zullen optreden de heeren Jhr. E. J. van HolNoorsche kronen 42.82.
theen mr. H. Albarda, beiden firmanten
Zweedsche kronen 44.85.
Tsjechische kronen (oude schulden) 6.42.
der firma Heldring en Pierson.
Tot directeur der firma is benoemd de heer
Tsjechische kronen (nieuwe schulden) 7.54.
Dinar (oude schulden) 3.43.
Dinar (nieuwe schulden) 4.23.
-X
Turksche ponden 1.45'j.

—

achtig in de Vierheemskinderenstraat, door de elftal:
Doel: Hak; achter: De Vries en N.N.; midduisternis misleid in het water van de Troelden: Coenders, De Winter en Joosten; voor:
strakade gereden.
Op zijn hulpgeroep schoot de 20-jarige C. Snelders, Grotenbreg, Loos, Peelen en Sluiter.
Böseken toe en sprong zonder zich een oogenblik te bedenken geheel glkleed te water.
BUITENLAND
Hij slaagde er aanvankelijk in den drenkeling te grijpen, doch helaas moest hij hem
later weer loslaten, waarna de man is verdronken.

TWEE LIJKEN OPGEHAALD.

Lewa 2.30.

MAASTRICHTSCHE
ZINKUIT MIJ.

INTERIMDIVIDEND

De raad van beheer van de Maastrichtsche
Zinkwit Maatschappij heeft besloten een vooruitbetaling op dividend boekjaar 1940 van 4 pet.
te doen, betaalbaar van af 30 Dec. a.s. Over het
vorig boekjaar werd in totaal een dividend van
5 pet. uitgekeerd.

Daarentegen zware aanval op
Londen in vorigen nacht.

—

Artillerie weer actief
in Cyrenaica

van ons blad

verschijnt Vrijdag
3 Januari 1941
Aangeboden:

8 Heden overleed, tot onze i
droefheid,
tt diepe
onze
De Heer en Mevrouw
Vader
en Broeder
lieve
[
DE MEESTER—Fokker
WIJLEN DR. A. VAN DER WILLIGEN Sr.
RUTGER
geven met groote dankbaarRUTGERS,
FRANS
On 23 Juni 1861 werd hy te Haarlem ge- heid kennis van de geboorte
Wedr. van
boren. Hij studeerde medicijnen te Leiden en van hunnen Zoon
I
Johanna Daniëls,
Aleida
vervolgens
als arts te Haarlem.
vestigde zlch
GERRIT ABRAHAM.
in den ouderdom van 73
Op 12 Juli 1890 kwam hij naar Velp als
's-Gravenhage, 30 Dec. 1940.
jaren.
opvolger van dr. Aaldersberg. Gedurende ruim
Stalpertstraat 109.
Mary ' Rutgers.
een halve eeuw heeft hij de lijdende mensch- , Tydelyk:
A. J. Rutgers.
heid gediend. Onlangs vierde hij zjn gouden
Elisabeth, Parkweg 21.
Villa
doktersjubiieum.
Geen bezoek.
i
Geen bloemen.
Vooral het Velpsche Ziekenhuis had zijn bij- *
zondere belangstelling. Byna een halve eeuw I
Arnhem, 30 Dec. 1940
was hy' lid van het bestuur dezer instelling
Cronjestraat 9.
en vele tientallen jaren voorzitter. Verleden
De begrafenis stol plaats
jaar trad hij in verband met zijn hoogen Ie
vinden Donderoaj, a.s.
tyd af als voorzitter en werd hij tot eerelieden overleed, zacht en j
'.alm,
op' „Moscowa'*. 3 uui
Oom
myn
voorzitter benoemd.
Vertrek van het sterfder Willige- geduren
Voorts had
GERARDUS
huis
2 uur 15.
veie jaren zitting in de besturen van „Hulp
CORNELÜS
in Nood", het Groene Kruis en andere v
VAN HAAREN.
eer.ie/ir.gen op het gebied der ziekenvcrple- '■
Uit allrr naam:
ging. De laatste jaren heeft hij zich evenwel j
B;j vonnis van de ArrondisseH. van Haaren.
ments-Rechtbank te Arnhem
uit deze verschillende functies teruggetrokvan
23 December 1940 is weken.
Janoplaats 33.
krankzinnigheid
onder
ger
_.
vindt
plaats
De begrafenis
Pondordagm'd- I
Arnhem, 30 Dec. II
CURATELE
GESTELD
be-_,
cp
hall'
cen
de
ist"
dag
Geen bloemen.
te Worth-Rhcden.
DIRKJE THEUNISSEN,

'

,

-

|

i

Bommenwerpers bedrijvig
boven Grieksche doelen.
ENGELSCHE VLIEGERS NEERGEHAALD.

RENKUM

—

Heden overleed onze
beste Vader, Behuwd- en

Grootvader
DR- ADRIAAN
VAN DER WILLIGEN. '1
Weduwnaar van Vrouwe I
S. C. 't Hooft,

in den ouderdom van 79

kruissnarige PIANO
zwarte kast. Nieuweplein 38,
Telef. 23996.

WEGENS INVENTARISATIE
IS ONZE WINKEL DONDERDAG 2 JANUARI 1941

GESLOTEN.

Te Rheden werd iemand aangehouden,
kg. veevoeder ongedekt vervoerde.

Aangezien een dergelijk vervoer zonder vergunning verboden ls, kreeg de man een proces-verbaal; het veevoeder werd in beslag ge-

nomen.

Januari afwezig.

Boekhandel vraagt:

Duitsche PIANO

Eindhoven:
Dr. P. C. van der

Willigen
A. van der Willigen—
Broers
en Kleinkinderen.

nKECu

TE KOOP:
Keurig onderhouden

IBACH PIANO
PRINS

Persi

Praghtj.!

HENDRIKSTRAAT 50

HOE UW PIANO

't best wordt ond»
Door een stem-abonnement by:

Pianostemmer

GROENEVELD

en: 1 x p. ja
2 x p. j. 4,—. 4 x p. j.'
St. Ant.laan 160, Telef. 24893.

’

Te koop gevraagd:
Ken zeer prima gebruikte

BABY VLEUGEL,
bekend m?rk. Aanbiedingen:
C. Hendriksen, Doetinchem,
Tel. 616.

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

zyn

van het stempel

„Geen Bezwaar"
tegen de plaatsing, afgegeven door de Commissie
van Controle op het adverteeren van Geneesmiddelen en <^n ces wijzen

Secretari tiat:

"«MA STR AAT. TELEFOON 26765.

SEGBKOEKLAAN SS,
DEN HAA-ti.

Velp (G.), 30 Dec. 1940.
Rosendaalschelaan 15.
Liever geen bloemen.
Geen bezoek.

VOOR DIRECT GEVRAAGD:
'

i

[

E

EEN MEISJE

voor de inpaktafel en hulp aan de
cassa om e.v. later te worden opgeleid

Rani-i-elweide

ROUWVEKVEN in 24 uur
Stoomen van Beddegoederen

in het manufacturcnvak.

di* I

50

2

BAKKERSTRAAT 22.

BEDIENDE (vr.)

NV

ONGEDEKT VERVOER VAN VEEVOEDER.

FtTS,

VRG

J. G. van der Willigen i
Dr. A. van der Willigen I
J. H. van dcr Willigen I voor kantoor en winkel. Br.
—Dronsberg von
onder No. 19421 Bur. v. d. blad
oer Linden S
PIANO. Particulier vraagt een
W. A. Ropelacr
gebruikte
va:i Driel— 9
van der Willigen B
Jhr. O. A. W. Repelaer I Merk en prijs. Br. o. 19454
bur. v. d. blad.
van Driel

1941
j Begrafenis 2 opJan...Heideom 12.30 uur
j rust", te Vorth-Rhec'en.

DORP RENKUM

I

Dr. E. TONKES

A. v. d. LAAN,

JONGSTE

Doodelijk

neergeschoten.
/
In Oost-Afrika activiteit van de artillerie
en van patrouilles. Vyand-elyke vregt-ji'-jen
bombardeerden een onzer bases, waarby een
vlegtuig in brand geraakte. Aanvallen van
onzo jagers. Twee vliegtuigen werden neergeschoten. In den nacht van 30 op 31 December vlogen vijandelijke vliegtuigen boven
enkele plaatsen in Zuid-Italië, waarbij
zij
vuurpijlen
afschoten. Een der vliegtuigen
werd brandend neergeschoten.

I
9

note van P. Boon, wonende te Arnhem.
't Welk certificeert
Mr. K. TH. KOCH,
Procureur.
19423

Een gebruikte

DUITSCHE

.

ERGENS IN ITALIË, 31 Dec. (Stefani).
Naar J. J. A. Gouverneur.
Het
207de Italiaansche weermachtsbericht
Reizen en avonturen van
m
luidt:
mijnheer Prikkebeen.
DE WINTERHULP-COLLECTE. B
In het grensgebied van Cyrenaica acties van
onze artillerie en jachtvliegers, met een bomDe collecte voor de Winterhulp bracht
E
bardement met bommen van klein kaliber en de gemeente Renkum
443,07% op.
E
mitrailleurvuur op groepen pantserwagens en
geblindeerde auto's van den vijand, die afgeslagen of beschadigd werden, terwijl zij onze
!
stellingen trachtten te naderen.
OOSTERBEEK
Acties van de verdragende artillerie en var.
bommenwerpers tegen de basis van Solloem.
ongeval.
In den nacht van 29 op 30 December bombardeerden vijandelijke vliegtuigen onze kamCAFÉHOUDER IN KELDER GESTORT.
pen in Cyrenaica zonder verliezen te veroor-*
Hedenmorgen werd de 60-jarige gehuv
zaken of schade aan te richten.
plaatselyk
Gevechten met een bij uitstek
caféhouder H. F. K. te Oosterbeek levenloos
karakter
speelden zich aan het Grieksche in den
kelder van zijn woning gevonden. Verfront af. De vijand leed aanzienlijke verliezen,
wordt,
moed
dat de man wegens onbekendheid
waarby wapens en gevangenen ons in handen
in zijn woning, die hij nog moest inrichten, ln
vielen.
Marine-eenheden voerden een hevige bomden nacht een verkeerde deur heeft geopend,
bardementsactie op vijandelijke ravitaillee- met
E
het noodlottige gevolg.
ringscentra aan de Griek3ch-Albaneesche kust
i
en wel met zichtbaar effect uit. Taltijke forcaféhouder,
De
voor
die
tot
kort
te
Arnhem
maties bommenwerpers en Picchiatelli treffen
zich
vorige
woonde,
had
week
te
Oosterbeek
voortdurend militaire installaties, bruggen en
wegen. Jachtvliegtuigen beschoten verschei- gevestigd in het Sport-café aan den Utrechtdene troepenconcentraties, colonnes en gemo- scheweg. Men was nog bezig het huis in te
toriseerde vervoermiddelen, die in beweging richten en het electrische licht was nes niet gg
aangesloten.
waren, met mitrailleurvuur.
Gedurende den afgeloopen nacht schijnt K., B
doelen
te
Saloniki
en
De havens en militaire
Preveza en de vliegvelden van Janina en Zo- die de situatie in het huis blijkbaar nog niet
nani werden met schitterend resultaat gebom- goed kende, een verkeerde deur binnen gegaan te y.ï.n. welke de kelderdeur bleek te zijn.
bardeerd. Twee vijandelijke vliegtu'gen wer!
Hij stortte in den kelder, waar hij door de
den op den grond vernield. Een patrouille
Hurricanes, die een onzer formaties bommenfamilie hedenmorgen levenloos werd aan
weg
te
versperren,
trachtte
werd troffen. Medische hulp mocht niet meer baten.
werpers den
Een
van
de
Hurricanes werü
afgeslagen.

En daar vriest het, dat het kraakt.
Prik en Dik zien dan ook al gauw
Pimpelpaars en hun neuzen blauw.

GROOTE EDITIE

ADVERTENTIËN

’

Maar als de reddingsvreugde is gestild,
Had het tweetal wel weer terug gewild,
Want ze zijn ver Noordelijk geraakt

De eerstvolgende

Pengoe (oude schulden) 36.519.
Pengoe (nieuwe schulden) 45.89.

Hedennacht geen
luchtactie

BERLIJN, 31 Dec. (D.N.8.) Het opperbevel
vin de weermacht maakt bekend:
In den nacht van 29 op 30 Dec. hebben vry
sterke formaties
gevechtsvliegers Londen
aangevallen, zooals reeds gemeld. Zij wierpen
een groot aantal bommen van elk kaliber op
voor den oorlog belangrijke doelen, vooral in
het centrum van de stad. Er ontstonden vele,
buitengewoon hevige branden, die tot aan de
Kanaalkust zichtbaar waren. In den loop van
den 30sten Dec. beperkte de activiteit van het
luchtwapen zich tot enkele aanvallen op vliegvelden en industrieele doelen in Norfolk en
Cambridgeshire. Daarby werden op het vliegveld Mildenhall door aanvallen van geringe
Alhier is opgehaald hoogte verscheidene vliegtuigen op den grond
HAARLEM, 31 Dec.
het lijk van den 35-jarigen J. V., die 's mor- vernield-. In den nacht van 30 op 31 Dec. zijn
gens tydens duisternis naast de brug en in het geen oorlogshandelingen gepleegd.
water wa3 geloopen.
Voorts is het lijk opgehaald van den 64-jarigen P. D., die eveneens ln de morgenuren nabij
de spoorbrug in het Spaarne was geloopen.

FIRMA HELDRING EN CO.

KOERSEN NED. CLEARINGINSTITUUT.

Met het overlyden van dr. Van der Willigen
SPORT verliest de gemeente Rheden in het algemeen
en Velp in het bijzonder een zeer geziene fiEENDRACHT—V.D.Z.
guur.
Dr. Van der Willigen was een huisarts by
VERSCHILLENDE VEDRINKINGSMorgenmiddag te 2 uur zal op het terrein
uitnemendheid, die velen aan zich verplicht
GEVALLEN.
van Eendracht de wedstryd Eendracht I
heeft.
V.D.Z.
I worden gespeeld.
's-GRAVENHAGE, 31 Dec. Hedenochtend
Eendracht zal uitkomen met het volgende
omstreeks 7 uur is de wielrijder P. 8., woon-

!

De secretaris-generaal van het departement
van Financiën maakt bekend, dat beschikkingen over onder artikel 2 van' het geb'.okkeerde-markenbelastingbesluit 1940 vallende beleggingen en vorderingen uitsluitend voor de volgende doeleinden vrij van belasting kunnen ge-

schieden
Betaling van kosten, welke rechts ■
band houden met het beheer van beleggingen
ci. vorderingen als bovenbedoeld of mi
verkoop of verkrijging van zoodanige beleggingen of vorderingen (provisies en andere
kosten, onderhoudskosten van cnroeren.i
hypotheekrenten, grondbelasting en
dergeli;
Betaling van door ingezetenen verschu'.digde
belastingen naar inkomen en vermogen.
Reis- en verblijfkosten van ingezetenen.
Ten laste van ingezetenen komende kosten
van levensonderhoud, verpleging, studiegelden,
ondersteuningen en dergelijke van in Duitschland vertoevende personen, zoomede gei
ken.
In de bovenbedoelde gevallen wordt -.
ling verleend van de verplichting tot aangifte.
Het Ned. Clearinginstituut heeft eer
meene ontheffing verleend van de verplichting
tot storting in de clearing ter zake van betalingen als bovenbedoeld.
In alle andere gevallen blijft storting in de
clearing verplicht. Slechts in die gevallen,
waarin het Ned. Clearinginstituut ontheffing
van deze verplichting verleent, is het gebruik
van beleggingen en vorderingen als bovenbedoeld, voor andere dan de genoemde doeleinden toegestaan. De belasting blyft in deze gevallen verschuldigd, tenzij hiervan door of namens den secretaris-generaal voornoemd in
elk bijzonder geval ontheffing is verleend.

Valuta's

’

BEDOLVEN.

van

Zooals bekend, zullen de radiodistributiebedfijven in Nederland met ir.gang van 1 Jan.
1911 door den Staat worden overgenomen.
Tegelijkertijd wordt een herziening der tarieven ingevoerd.
Voor dc aangeslotenen bij het Radiodistributiebedrijf der gemeente Rheden beteekent
dit, dat het maandabonnement, dat tot nogtoe
2.— bedroeg, zal worden verlaagd 'tot 1.50

De Winterhulp-collecte heeft in de gemeenNederl. Journalisten Kring en voorzitter van
te
Rheden 893.52 opgebracht.
den Bond van Handelaren in Grafische Artikelen. Voorts heeft de thans overledene deel
uitgemaakt van het hoofdbestuur der vereeniging tot oprichting en exploitatie van volkssanatoria voor borstlyders.
VELP

TREINVERKEER UTRECHT—DEN BOSCH

REIZEN EN AVONTUREN VAN
MIJNHEER PRIKKEBEEN
68.

AERDENHOUT, 31 Dec. In den ouderdom

ONDER VALLEND GESTEENTE

DELFT, 31 Dec. De politie heeft vanochTE ARNHEM.
tend twee lyken opgehaald, waarvan een herIn het kader der uitvoeringen van de Ne kend i 3als dat van den 50-jarigen C. Wubderlandsch-Duitsche Cultuurgemeenschap zul- ben. De man laat een vrouw en elf kindelen door Impresario Ernst Krause een reeks ren na.
opera- en operettevoorstellingen in verschilLEIDEN, 31 Dec. Tengevolge van de duislende steden van ons land worden georganiternis
zyn gisteravond in deze stad vyf perseerd, o.a. op 10 Jan. te Arnhem in den Stadste
water geraakt, waarvan een viertal
schouwburg met Eduard Künneke's succes- sonen
gered. Een hunner, de 32-jarige
kon
worden
operette
Reise".
geraakte
D& Krefelder Stedelijke Opera zal met eigen kleermaker R. K., uit Rynsburg,
orkest, ballet en decors naar "Nederland komen omstreeks half elf in de Haarlemmervaart.
en met pl.m. 100 medewerkenden. Een der Eerst na een kwartier slaagde men er ln zijn
hoofdrollen zal worden vervuld door de jeug- lichaam op te halen. De Eerste Hulp heeft nog
dige operette-ster Martel Zorn.
geruimen tijd gepoogd door het toepassen van
kunstmatige, ademhaling de levensgeesten op
DANSAVOND MAUD KOOL.
te wekken, doch tevergeefs.
Kool, wier debuut eenige weken geleden in
Diligentia, Den Haag, een groote verrass'ng
werd, zal onder
auspiciën van Impresario
Ernst Krause een reeks dansavonden in ons

MR. H. 3. D. D. ENSCHEDé OVERLEDEN.

Geblokkeerde-Markenbelastingbesluit 1940.

■ Bij koninklijk
decreet is volgens een bericht
van het D.N.B. uU Rome het maximum van
daar ie lande op 7 pet. bepaald. Dit

’

KREFELDER STEDELIJKE OPERA

(Teekening van Aart van Ewijk).

Het Radiodistributiebedrijf aan
het Rijk.

’

WOERDEN, 31 Dec. Gisteravond is de 50-jarige P. te water geraakt en verdronken.

aangeboden.

KUNST

jonge

FINANCIEN

van 80 jaar is heden alhier overleden mr. H.
J. D. D. Enschedé, oud-directeur der N.V.
Grafische Inrichting Joh. Enschdé en Zonen
te Haarlem.
De heer Enschedé promoveerde eertijds te
P. T. T.
Amsterdam in de rechten op een proefschrift per maand.
De aangeslotenen moeten evenwel met inBy beschikking van den secretaris-generaal getiteld: „De hoofdbeginselen van het zeegang
van 1 Januari de verplichte luisterbijvan het departement van Binnenlandsche Za- assurantierecht".
0.75 per maand bebetalen, welke
drage
ken wordt aan den referendaris der P.T.T. A.
Na korten tijd ambtenaar van het O.M. by
zoodat
totale
draagt,
maandelijksche kosde
G. Schram de Jong, aangewezen als directeur het kantongerecht te Haarlem te zijn geweest,
racliodist--ibutie-aa-...luit-_ng in de
van
een
ten
van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor volgde hij zijn vader op als firmant der firma
2.25 per maand zullen bedragen.
te Middelburg, met ingang van 1 Jan. 1941 Joh. Enschedé en Zonen.
Hij werd tevens toekomst
betreft, is bepaald, dat
het
personeel
Wat
eervol ontslag verleend.
hoofdredacteur der Oprechte Haarlemmer Cou- diegenen,
die aan het radiobedrijf een volle
Bij beschikking van d-en secretaris-generaal rant en toen dit blad later door een afzonderdagtaak hebben, in dienst van het Rijk zullen
van het departement van Binnenlandsche Za- lijke N.V. werd uitgegeven, werd mr. En- overgaan.

.

De

RHEDEN

Uit de Staatscourant

Een afscheid bij Maatsch.

vrouw werden

"s-GRAVENHAGE, 31 Dec. By beschikking
van den secretaris-generaal van het departement

STADSNIEUWS

;-ijn

VERWERKING MELKPRODUCTEN IN
BESCHUIT, KOEK EN BANKET.

3

GRAFMONUMENTEN
Steenhouwerij fl.o. -« VrieiSz.
A.nhem
Apeld. sti. Bi| Viaduct.

-

TEL. 23444
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Hertogstraat 16
Telefoon 26341
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wenscht alle Clientèle en
bekenden
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ieder een
Gelukkig Nieuwjaar!

—

--__--_______.-_____.__■-_»

MIES ROBAT

TH.VANHAEREN

Boulevard Heuvelink 47,

v.h. J. B. VAN HAEREN Sr.
Nae" Tyiinegieterstraat 58
ARNHEM

wenscht haar begunstigers een
GELUKKIG NIEUWJAAR.

Electrische Slypinrlchting

en

19388
9mederUwenscht zijn clientèle een

E. NEKKERS,
„ .

_.

Timmerman

- Metselaar

werkpi. Boulevard 55
Privé: Sonsbeeksingel 144

Gelukkig

'
1941

__

Gelukkig Nieuwjaar!
J
_.
.
IntemüanSStll 010

■

Rijnkade 53

wenscht U

St. v.

d. Sluis,

Stroolaan

14, Arnhem.

r^

■■

1 .■!■■

.i

I_.

II

II

KT

FIRMA RIJKS
Spoorwegstraat 80

Z«HBQllïinClel
wenscht ieder gelukkig 1941.

een GELUKKIG NIEUWJAAR
HET BESTUUR DER ARNH.
BOYS
WENSCHT
HAAR
LEDEN, DONATEURS EN
BEGUNSTIGERS EEN

GELUKKIG
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

—

SIGARENMAGAZIJN
HEKMAN TEN SELDAM
alléén Steenstraat 88 A
wenscht een ieder Gelukkig
Nieuwjaar'

A. G. TRUYMAN
KLEEDERMAKER
NIEUWE PLEIN 8
GELUKKIG NIEUWJAAR!

C. O. REINSDORF
OPTICIEN
BANDAGIST
VELPERBUITENSINGEL S
t.o. Station Geld. Tram
TELEF. 33993
ARNHEM
,/

-

19434

_^_^__^_____^_^__^

F. RATELBAND,

N VTHANS' GOEDKOOPE
KI IW-ELHANDEL
wenscht zijn geachte clientèle

een
GELUKKIG NIEUWJAAR!

Brood-, Koek- en Banket-

bakkery.

m.h.g.

—

■

m

._■■

MAUVESTRAAT 39,
wenst haar geachte Clientèle

een geluk-

ROBBERS

I

moge U brengen

r\

MARKIEZEN
EN
ROLLUIKENFABRIEK

—

KONINGSTRAAT 80

-*>;

TELEFOON 2189Ó

ARNHEM

GEVRAAGD: bij jonge onderneming

Boekhouder-Administrateur

zien

in het bezit diploma typen. Goede vooruitzichten. Sollicitaties
met opgave van godsdienat, leeftijd, kantoorervaring, verlangd salaris enz. onder No. 19388 Bureau van dit blad.
Licht oorlogsinvalide geen bezwaar.

Aardewerk, enz.
*

WIJ VERWACHTEN:

I

Hötel „Sluis" Café-Restaurant
—
OUDE STATIONSTRAAT 11
Ondergeteekende

■■

EEN DER SCHOONSTE EN
MEEST AANGRIJPENDE FILMS, RrSLÈND IN HET
OUD* pH O S L A H D.«*

TELEF. 23701

wenscht

■
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geachte Clientèle en Kennissen

een voorspoedig

NIEUWJAAR!

Wï --'

' ________r_■

\^f* _f__/____!!___A

W. Jacobs.

lel. 25545

19405

Handel in Zuivelproducten.
JAC VAN OMME,
in koloniale w-iren, Sehrasrertstraat 76a, wenscht ieder

—

~*"""""**"~—""""""—*""~—————

■

■

._■■..

&

wenscht allen een gelukkig
19382
Nieuwjaar.

*"""

—

Genemuider Matten

■

kig en voorspoedig Nieuwjaar toe.

1941:
Mede te helpen schoonheid in Uw huis te brengen door ons te blijven specialiseren
op gebruiksvoorwerpen van werkelijke ambachtskunst.

Lekalampen

—

' '

MODEVAKSCHOOL v. STRAATEN

voor

Meubels' uit eigen werkplaats

'

voorspoed en gezondheid

wenscht zijn clientèle een
voorspoedig
19410

.......

.....

„_,„

**

■

ARNHEM

Telef. 35583

1941 DE

VREDE

SCHOONMAAKBEDRIJF
GLAZEN WASSCHERIJ

1941

H.H. LENSEN*
Jansstraat hoek W'illemsplein.

—

VOORSPOED

ENGELSCHE EENHEIDS KLEERMAKERIJ EEK
STEENSTRAAT 56
ARNHEM

"—

Sigarenmagazijn
UNI(>UE

I
fl

-HJ flf

VT

__

—
WENSCHT
VOOR
GELUK

Café-Restaurant „RICHE"
Nieuwe PJein
tn. g.

KOGGEHUYS
Apeldoornsestr. 10-10 a ,
.
.
.
.
.
n Nieuwjaarswens met wezenlijke inhoud kan niet per advertentie worden gedaan.
,
,
,
Arnhem - telef. 21820 ... . .
...
!> .
Wel kunnen wij hierin mededelen, wat wij voor t Koggehuys
als taak blijven
»

wenscht U een gelukkig Nieuwjaar.

en

GELUKKIG NIEUWJAAR.
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DAMES- EN HEERENKAPPER
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MAISON HOEDT
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Bureau Correct

U

Fa. G. BAX,

______________________■

fl

Vertegenwoordiging
lste klasse Huizen van BinnenBuitenlandsch Gedistilleerd.

wenscht Leden,
Donateurs (trices)
een voorspoedig en
gelukkig jaar 1941

fl
fl

WELKOM!

ALTIJD

19392

vereeniging

jfl
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- ARNHEM
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Bestuur der Voetbalw-7!ff-
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BAKKERSTR. S

1

d*

Wenscht zijn geachte Clientèle
een gelukkig en voorspoedig
Nieuwjaar.

FONGERS Filiaal
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Ik wensch U het beste!
Ik wensch U . .. Droste!

I

ARNHEM

TEL. 22305
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geachte clientèle

Nieuwjaar gewenscht
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een Gelukkig Nieuwjaar.
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Telefoon 22846
MELK BOTER KAAS EN
Specialiteit
EIEREN
ln f^ne Vleeschwaren.

EERSTE BLAD

19394

NieUWStad ~~
44

Onze vele klanten wenschen wij een
GELUKKIG NIEUWJAAR!

BAKKERIJ VAN ONNA
TAVEERNE „OLD DUTCH"
Alle cliënten, kennissen en vrienden, het
allerbeste toegewenscht voor 194r.
De Directie.
R. E. STOK,

Sloetstraat 30,
Rijwiel- en Motorenhandel

wenscht zijn clientèle gelukkig Nieuwjaar.

A. FRANK
KONINGSTRAAT 70-71-72
WENSCHT U EEN

H

GELUKKIG NIEUWJAAR

Zouf u/f Neêrlands bodem!

______________________
„AU FIGARO"
Damesk a p p e r
Jansbinnensingel 15 - Telef. 25376

GARAGE TH. L. KREYTZ
EUSEBIUSPLEIN 35A

GELUKKIG NIEUWJAAR !

TAPPERIJ

ZONDAG 5 JANUARI

*

„OVERSCHOTJE"
Hoofdrol: ANNIE VAN EES.
Pr.:
1.25 pl. rechten.
0.50, 0.75, I.—
Plaatsbespr. vanaf Vrödag van 11—3 uur. Tel. 22741.

WENSCHT ZIJN GEACHTE CLIËNTèLE EEN
VOORSPOEDIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Zondagmiddag 5

VOOR U GEREED

EDAH

NV-

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

ZALIG NIEUWJAAR

LOUISE WIJNGAARDEN, Viool; WILLY MEEUWISSE, Piano.
Programma 0.a.: MOZART
SCHUBERT PIJPER.
0.60, alle rechten inbegr. Kaarten bij: Wagenaar,
Toegang:
ECcen-Straat; Bergmann, Koningstraat en aan de zaal.
19452

BÜ

Sr s„h

M

ande,

Jansbinnensingel 12.

—
E» R. REINHOLT

P-f-

1-413

i

V |

p

19407

TIIRPWH .AT
TURFSTRAAT

’>. ’.

-

Adverteeren doet verkoopen

___________

GEWIEEHTE-SPAARBANK
75
BAKKERSTRAAT

'

"~—~—~—■"—"■"—"■~ —■

FIRMA WAGNER

-

’

HUPKES
-

AVN*lm

NIEUWJAAR!

— BAKKERSTRAAT 7

Kamermuziek-Matinée

WIJ STAAN WEER GEHEEL

Chem. Wasscherij - „Model Pers-inrichting
Telefoon 21300
RIJNSTRAAT 4

B. DE PONT

- 3 uur
Januari
RIJNSTRAAT.
-

VOLKSUNIVERSITEIT

Swart's Cleaning Service

AAN SCHOENEN CLIËNTEN
EN VOETEN PATIËNTEN,
ALSOOK ALLE MENSEN,
. DIE PRIMA SCHOENEN WENSEN.

’ ’ ’

*’

TELEF. 25761

feel geluk en voorspoed in 1941

EEN VOORSPOEDIG

HALFACHT

POPULAIRE VOORSTELLING

SLIJTERIJ

KERKSTRAAT 33

—

Het Nederlandsch Tooneel

P. W. KALDENBERG

aan

Directie KOFA - Arnhem

TELEFOON 26876

WENSCHT ZIJN GEACHTE CLIËNTèLE

Een ZALIG NIEUWJAAR
heel onze schare van
clientèle, vrienden en bekenden

____________J

Ingelegd
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Het vreemdelingenverkeer

■ponder

Ht
B>

karakter, in de eerste plaats door
beperkte gebied, dat zij tengevolge van
gebeurtenissen in 1940 bestrijkt en ook
*" den terugslag van die gebeurtenissen op
cijfers. Toch zullen die cijfers dikwijls

B-0

Bde

en tegenspoed in
tat jaar dat voorbij ging. Zij illustreeren als
snel voorbij trekkende beeldenreeks het
tfldvak van 366 dagen, dat heden afsluiting

■Wrukken geven van voor-

"***"

vindt.

Arnhem telt 92.806 zielen.
Het aantal inwoners van Arnhem bedroeg
°P 1 Januari 1940: 90.449 (43.314 mannen en

*7.185

vrouwen).

De bevolking vermeerderde door geboorte
tot en met 28 Dec. 1940 met 1726 zielen (869
■"nannen en 857 vr.) en door vestiging met 7273
Melen (3300 mannen en 3973 vrouwen), zoodat
<Je vermeerdering in totaal bedroeg 8999 (4169
-lannen en 4830 vrouwen).
De bevolking verminderde (tot en met 28
Dec. 1940) door overlijden met 838 zielen
(412 mannen en 426 vrouwen) en door vertrek met 5854 zielen (2651 mannen en 3203
Vrouwen), zoodat de totale vermindering -bedroeg 6692 zielen (30C3 mannen en 3629
Vrouwen).

was dus tenslotte
Het
2307 zielen (1106 mannen en 1201 vrouwen).
Het aantal inwoners op 28 Dec. 1940 bedroeg 92806 (44420 mannen en 48386 vr.).
Het aantal voltrokken huwelijken was 758
(1939:
782), het aantal ingeschreven echtbevolkingsaccres

scheidingen 36

(1940: 40).

TELEFOONVERKEER.
Hieronder volgen eenige telefoonvcrkeersCijfers over 1940, betreffende het telefoondistrict Arnhem, benevens het aantal abonné's
van Arnhem en enkele naburige telefoonletten.
1939

1910

Uitg. interl. gesprekken 1.407.300 1.186.000

in 1940.
Waar het in het begin van 1940 te voorzien
was, dat Arnhem en omgeving druk bezocht
zou u-orden, aangezien de Nederlanders niet
naar het buitenland zouden kunnen reizen,
achtte het bestuur van Vreemdelingenverkeer
het noodig, om in het voorjaar op buitengewone wijze de aandacht op Arnhem te vestigen.
#
Het millioen bloembollen op Sonsbeek en
Zijpendaal was hiervoor een welkom middel.
Met de onontbeerlijke financieele medewerking van Horecaf en verschillende groote
firma's in Arnhem, konden 1100 reclameplaten
en 10.000 folders worden verspreid.
Eind April en begin Mei kwamen reeds tal
van vreemdelingen naar Arnhem, tot 10 Mei
de plannen in rook vervlogen.
Na eenige weken van ruit werd echter doorgegaan met den reclame-opzet. Ofschoon men
het bestuur te optimistisch vond, is het uiteindelijk resultaat toch niet ongunstig te
noemen.
Wel was het dagbezoek aan Arnhem en
omgeving veel en veel minder als gevolg van
het feit, dat geen extra-treinen werden ingegeen toerwagens konden komen,
steld en
maar het bezoek aan de hotels van Nederlanders was grooter dan in 1939.
Jeugdherberg. De bezetting van de jeugdherberg, was ongeveer een vierde van 1939,
mede het gevolg dat men in Aug. en half
September geen beschikking over deze inrichting had.
Kampeerterreinen. Ook het bezoek aan de
kampeerterreinen was ongeveer de helft, maar
moet deze vermindering ook toegeschreven
worden aan het slechte weder in Augustus.
Burgers' Dierenpark. Het Dierenpark werd
ongeveer door een derde bezoekers bezocht in
verhouding van vorige jaren.
Openlucht Museum. Ook dit museum telde
ruim 12.000 bezoekers minder dan in 1939.
Kon. Museum Bronbeek. Het bezoek aan
dit museum bedroeg 2300 personen.
Jachthaven. In de jachthaven werd geen
motor- of zeiljacht geregistreerd.
Tram en spoorwegen. Ofschoon het getal
vervoerde reizigers, door de Geld. Tram, de
Ned. Buurtspoor en verschillende andere autobusdiensten nog altijd op ongeveer een millioen kan worden geschat, was dit toch nog
ver beneden dat van vorige jaren.
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Ingekomen stukken 3847
inlichtingen 12.432.

1972

+

2934

totaal aantal

Nog enkele uren en dan gaar. de afsluitboomen open om ons toe te laten tot het Bezoek aan hotels: Hieronder volgt het
nog in mist gehulde jaar 1941.
aantal ga*sten dat verblijf hield in d-e ArnhemMet den twaalfden in de stilte weggon- sche hotels van 1 Jan. tot 31 Dec. 1940 in
?enden slag, is ook de figuur die we Oud- vergelijking met het jaar 1939.
jaar noemen vervaagd. Zijn last moet schier
1939
1940
ondraaglijk zwaar zijn geweest. Hoe onein- Nederlanders
24254
27221
veel leed heeft hij* te dragen gekregen, Duitschers
2064
2065
van ons persoonlijk, van ons volk, van hen Belgen
134
321
die dicht en ver over onze grenzen wonen.
151
36 j
Franschen
Hoe veel is er te gedenken, straks, als ,
19
329
Engelschen
we samen .zijn in de veilige beslotenheid Amerikanen
7
100
van het gezin, met hen die ons zoo lief zijn.
156
634
Div. nationaliteit
We moeten nog wachten voor den over29638
27853
gang. En onwillekeurig buigen v/e ons in
oogenblikken
eigen
ervaringen
over
en
die
Het resultaat mag gunstig worden genoemd
tekortkomingen. Het heeft ons wel eens geleken of dit onbarmhartige jaar ons dingen dank Zij een grooter bezoek van Nederlanders
te dragen gaf, waaronder wij dreigden te ten bedrage van 2967 gasten.

bezwijken.

VERMAKELIJKHEIDSBELASTING.

Er zijn leege plaatsen in menigen familie-

kring, waarover de pijn nog naschrijnt. De opbrengst van de belasting op vermaMenschen met nog een heel leven met hon- kelijkheden: bioscopen, schouwburg, belasting
derden mogelijkheden voor zich, vaders die muziek, radio, concerten, heeft in 1940 (tot
onmisbaar leken, werden plotseling wegge89.000 tegen
Dec.) in totaal bedragen
nomen in die zonnige Meidagen zonder zon. 28
Vanavond zullen veler gedachten weer seer 104.333 in 1939.
dicht bij hen zijn.
BRANDWEER.

’

’

Hoe heeft het leed óns achter gelaten?
Dit mogen we elkaar op een dag als deze
vragen. De nagedachtenis der gevallenen
bewijzen we immers geen enkelen dieast,
wanneer we ons murw hebben laten beuken
door de slagen die velen onzer getroffen
hebben; de kinderen die hun plaats zullen
moeten vinden in een zich veranderende
wereld, helpen we niet in den werkelijken
zin wanneer we ons laten overmannen door
een moedeloosheid, die de beste krachten in
ons verlamt.

Leed kan louteren, voor zoover

het leert

Wij laten hier volgen een jaaroverzichtje
van de verschillende branden en looze alarmen,
waarbij de Arnhemsche brandweer in actie

is geweest.
In totaal zijn er in 1940 (tot en met 28 Dec.)
157 meldingen (brandalarmen en verzoeken
om hulp) ' geweest. Deze betroffen: 6 kleine
uitslaande branden; 3 zware binnenbranden;
43 kleins binnenbranden; 65 schoorsteenbranden; 2 kleine boschbranden; 3 heidebranden;
4 gra;branden; 6 auto- en/of motorbranden;
3 buitengewone branden; 16 looze- en rook2 hulpverleeningen buiten de gealarn-.cn;
4
hulpverleeningen binnen de gemeente;

doen opzien naar Hem, die deze wereld
toch liefheeft ondanks al onze mislukkingen meente.
en ongerechtigheden.
werkzaamheden
..En Hij legde zijn rechterhand op mij, De
■""eggende tot mij: vrees niet! Ik ban de
en de laatste!" (Openb. 1 : 17).
weten geeft de uiteindelijke rust,
Waardoor wij tóch voort kunnen gaan met
LS in ons van dat sterke vertrouwen, dat
?lC i_atste beslissing over leven en wereld
on? menschen, maar bij God berust.
j *Hi
Zijn tijd is niet ónze tijd, en Zijn
waarmede wij
tv,flten zijn andere dan die

eerste
Dit

j-'

meten.

1940 ons niet geheel
«J^0-overdenken.
n.
Het is niet alleen verdriet,
te
is

en al ontglipt.

der Kamer
van Koophandel.

Da volgende mededeelingen betreffende het
werk 'der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Arnhem en Omstreken loopen tot en
met 28 December 1940.
Handelsregister (de cijfers tusschen. haakjes
hebben betrekking op 1939): Aanta! nieuw ingeschreven zaken 307 (210), opgeheven zaken
266 ' (214), ingeschreven wyzigingen 1692
(2234), schriftelijke inlichtingen H.R. 1168
(1007), mondelinge inlichtingen H.R. 5836
(6756).

Aantal certificaten van oorsprong, legalisav. handteekeningen, handelsverklaringen
2050 (4386).
Aantal afgegeven vergunningen, in verband
met de contingenteering 2763 (8390), waarvoor een administratierecht werd gcinoasseerd
en aan het Crisis Invoer Bureau afgedragen
Als dan zoo meteen, bij het verbeiden der een bedrag groot 4705.39 (’ 11.244.97).
laatste minuten, de blikken elkander vinAantal vergunningen in verband met de
den, is er ook reden tot dankbaarheid en wet op de opruimingen en uitverkoopen: ingeoe belofte dat 1941 ons niet beangst, maar diend 7 (20). aanvragen voor uitverkoopen,
waakzaam en vastberaden op onze post zal toegestaan 6 (19) verzoeken, afgewezen 1 (teruggetrokken 1); ingediend 6 (11) ..anvragen
vinden.

£"_arbij onze gedachten zich behoeven
öePalen. Naast dc droefenis bloeide ook onverdiende vreugde op, die we in dit uur eerwillen aan Hooger wil. in
£lcdi.*besefopdragen
pet
dat we haar zóó alleen verdiepen
kannen.

ties
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—

en sterngebreken.
De groote vijver van Sonsbeek voor
10

Ink. interl. gesprekken 1.230.400 1.281.000
Uitg .en ink. intern, ge8-500
57.700
sprekken
466.300
374.700
Transiteerende gespr.
5.000
5.150
Aantal abonné's Arnhem
760
750
Oosterbeek
1.100
1-100
Velp
320
825
Dieren
330
330
Renkum
250
230
Bennekom
Aan het bureau Stationsplein Verkeershuis
620 werden de navolgende inlichtingen verstrekt:
620
Wageningen
In het geheele district
Mond. schrift, tel.
inlichtingen
20.500 Soort van
20.300
Arnhem
157
en
restaurants
250
190
Hotels
815
469
December
1040
Pensions
De gegevens over de maand63
125
65
Vestiging
moesten uiteraard worden geraamd.
621
891
Toerisme binnenland
1316
1295
1134
314
~ Algem. inlichtingen
*■
14
26
—
Buitenland

..

jaar zet in met sneeuw-

24 /25 —De Paaschdagen brengen moo:
weer en een 5:
... u.iv.
vindt hier ter stede het 12 de Nederlandsch*
Esperanto-congres van
La Estondo Esta;

val en gladde wegen.
2
De Gulden Eodem-buslijn A wordt in Nia" plaats.
gebruik genomen.
In den Stadsschouwburg wordt he
28
5
Ged. Staten keuren de plannen tot 25-jarig bestaan van de P.G.E.M. herdacht er
verbouwing van Musis Sacrum goed.
wordl de scheidende directeur ir. H. Lohr, ge
6
De vereeniging voor Logopaedie en huldigd. 's Middags recipieeren commissaric
Phoniatrie opent een polikliniek voor spraaksen en directie in het nieuwe administratie-

Indrukken door cijfers
Rt)itmaal vertoont onze versnelde film een

1

opengesteld.
De „Veluwsche Verkenners" vieren

schaatsenrijders

gebouw.
30
Officieeie opening van de geëlectrifi
ceerde lijn Arnhem-Nijmegen.
30
Eerste jeugd-congres in de jeugd

—-

—

13
hun 10-jarig bestaan.
herberg Alteveer.
15
Nieuwjaarsrede van den burgemeester in den gemeenteraad.
APRIL.
16
De Rijn „zit" voor Arnhem.
j.
1
anters treedt af als Rijk.- Ir.
19
Uitslaande brand in een drogisterij
hoofdinspecteur
voor
het verkeer en word.
in de Nieuwstad.
21
Uitslaande brand in een kleermalfcry opgevolgd door mr. G. M. J. Henket.
4■— De
Arnhemsche vereeniging
aan de Utrechtsche straat.
„Zeelandia"
Zeeuwen
viert haar koperen jubiDs. J. H. Wessel doet intrede bij de
21
leum
met
feestavond
in „Tivoli"
een
N. H. Gemeente te Schaarsbergen.
7
Ds.
A.
Th.
Stegenga
doet zijn intred;
overgeDe Saxen Weimar-kazerne
27
als predikant bij de Ned. Herv. Gemeente aldragen aan het dep. van Defensie.
hier in de vacature ds. Drost.
11
Dr. W. R. M. Noordhoff, die beroeFEBRUARI.
pen is naar Haarlem, neemt .afscheid van de
1
De spoorweg Arnhem—Zutfen be- Remonstrantsche Gemeente.
staat 75 jaar.
13
Afscheid van ir. J. P. Lonkhuyzen
2— Er wordt een geslaagde verduisteals directeur van de Nederl. Heide Maatringsoefening gehouden.
schappij en installatie van het nieuwe direc3
Prof. ir. I. P. de Vooys, directeur der torium.
A.K.U. gehuldigd ter gelegenheid van zijn 6513
Evenals voor vele andere wordt ook
-sten verjaardag.
voor onze stad dè staat van beleg afgekon5
Mr. J. W. U. Doornbos wordt be- digd.
noemd tot president van den krijgsraad voor
De heer J. \
de landmacht te Utrecht.
ger gehuldigd ter gelegenheid van zijn 40De Gemeenteraad voteer t
66.500 -jarig jubileum.
5
18
voor nieuwe Ford-trambussen ten behoeve
Drie Engelsche vliegeniers, die in een
van verbinding met Heyenoord en Arnhem luchtgevecht boven Babberich den dood vonZuid.
den worden op Moscowa met militaire eer ter
Er komt beweging in het ijs in den aarde besteld.
7
19 —In een woning aan de Vijverlaan
RUn.
12
In een byeenkomst van „De Club" vindt men twee bejaarde menschen, die door
worden de Arnhemsche elfsteden-rijders ge- kolendampvergiftiging om het leven kwamen.
19
Installatie van pastoor J. C. A. Mets
huldigd.
Nieuwjaarsrede van den voorzitter in de H.-Hartkerk.
14
der Kamer van Koophandel en Fabrieken.
20
Oprichtingsvergadering van de Stich14
De politie arresteert zes jongens, die ting „Vrienden der Gel':
zich schuldig maakten aan diefstallen uit
23
Opvoering van Vondel 's „Gijsbreght
auto's en automaten.
van Aemstel" door het Ned. Tooneel, des mid17
De aannemer R. Fokkens ontvangt dags voor de middelbare scholen, des avonds
van B. en W. opdracht voor uitvoering van voor volwassenen.
het bestek betreffende den bouw van het café25
Minister Albarda en de directeur-gerestaurant voor Musis-Sacrum.
neraal van de electriciteitsvoorziening bezoe19 —■ Brand in een winkelpland aan den ken de K.E.M.A.
25
In een te Royal gehouden bijeenJansbinnensingel.
20 —Op initiatief van mevr. Bloemers- komst wordt het feit herdacht, dat op 6 April
Snellens wordt een comité gevormd inzake dé woningstichting „Patrimonium" 25
hulp aan Finland.
bestond.
_.9
De Gemeenteraad benoemt den heer
21/22 —■ De dooi zet door," zoodat na 57 dagen schaatsenrijden de Arnhemsche ijsbanen N. F. Hartland tot directeur van
definitief gesloten worden.
schaffing en steunverleening.
De heer G. Jager Gzn., administra30
De verjaardag van Prinses Juliana
26
teuur der Vereeniging voor Handel en Nijver- wordt gevierd met e
heid, gehuldigd ter gelegenheid van het berei- en een instuif in Tivoli.
ken van den 70-jarigen leeftijd.
26
De Gemeenteraad benoemt den heer
MEI.
P. van de Koppel tot directeur van den dienst
2
Ter gelegenheid van Hemelvaartsdag
voor werkloosheidsverzekering en arbeidsbe-
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Jaar heeft haast zijn loop

volbracht,

't Afscheid klinkt ons tegen.
Ziet, een nieuwe tijdkring wacht....
voor opruimingen,

toegestaan 3 (3)
ken, afgewezen 3 (8).

verzoe-

Verzoeken om vergunningen in verband met
de Vestigingswet:
Januari 1940 werden verleend 6 vergunningen, afgewezen 1. T.w. 1 bijzondere vergunning voor de aanstelling van een beheerder in.
rsbedrijf; 1
een rund-, varkens- en I
broodbakkersbevoor de vestiging van een
drijf, 1 voor de vestiging van %en bioemvertiging van een
koopersbedrijf, 1 VOO]
schoenhcrstellcï..bedrijf; 1 voor een nii
beheerder in het kruideniersbedrijf: 1 voor de
vestiging van een dameskappersbedrgf; afgewezen 1 voor de aanstelling van een beheerdor
ir het damC-kappersbedrijf.
Februari 1940 werden verleend 4 vergunnineen broodgen. T.w. 1 voor de
bakkersbedrijf, 1 voor dtg van een
broodverkoopersbedrijf, 1 voor de vestiging
van een schoenherstellersbedriji, 1 voor de
vestiging van een dameskappersbedr-jf.
Maart 1940 werden verleend 10 verguningen. T.w. 1 voor de vestiging van een rund-,
varkens- en lamcslagersbedrijf, 2 voor de overname van een broodbakkersbedrijf, 2 voor de
overname van ,een broodverkoopersbedrijf. 2
voor de vestiging van een schoenverkoopersbedrijf, 1 voor de overname van een schoenllersbedrijf, 1 voor de overname van een

NECROLOGIE ARNHEM
16 Jan. Jhr. J. Th. van Spengler, oud-kolonel dei- infanterie, overleden te Haarlem.
18 Jan. Ds. J. H. Houtzagers, emerituspredikant der Geref. Kerk te Kootwijk.

19 Jan. D. H. Holsboer, oud-adjunct-directeur van de Gem. Gasfabriek.
5 Febr. J. C. Metzer, oud-opzichter van het
rivierbad, overleden te Den Haag.
10 Febr. Dr. J. L. C. Overbosch, genees. cteur van het Gemeente-ziekenhuis.
14 Febr. Mej. A. van Dooren, voorzitster
dem. vrouwenclub.
28 Febr. Ir. R. H. Gockinga, oud-hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat,
'den te Parijs.
3 Maart. A. L. Morcau, ondei-wijzer en
vooraanstaand Arnhemsch Esperantist.
4 Maart. Joh. P. Rietbergen, oud-contrabassist en tubaïst van de A.0.V., overleden te
Den Haag.
6 Maart. L. J. H. Breuker, voorzitter van
den Kon. Ned. Bond van oud-onderofficieren.
10 Maart. D. E. Wentink, oud-inspecteur
van de volksgezondheid.
16 Mei. O. R. Baronds, handelsagent en
o.m. oud-secretaris der Vereeniging voor
Handel en Nijverheid.
29 Juni. B. ter Haar, oud-lid van den gekruideniersbedrijf.
vergunnin15
meenteraad
en bestuurslid van „Thialf".
April 1940 werden verleend
5 Juli. D. Fontein, oud-inspecteur der dir.
gen, t.w. 2 voor de overname van een rund...tingen.
en varkensslagcrsbedrijf, 1 vóór de vestiging
6 Juli. K. v. d. Weyden, lid van den gevan een broodverkoopersbedrijf, 2 voor de
overname van een broodverkoopersbedrijf, meenteraad en voorzitter van den Arnhemschen Bestuurdersboni.
1 voor dö vestiging van een schoenherstellera7 Aug. J. van Woerkom, oud-hoofd der
van
een
kruide1
de
vestiging
voor
bedrijf.
buitengewone school voor openbaar lager
niersbedrijf, 3 voor de overname van een kruideniersbedrijf, 2 voor dc aanstelling van een onderwijs, overleden te 's-Gravenhage.
11 Aug. G. André de la Porte, directeur
beheerder in het kruideniersbedrijf, 1 bijzonArnh.
aanstelling
Verzekering Mij. tegen brandschade en
voor
een
de
van
dere vergunning
figuur op verschillend gebied.
1
de
vooraanstaand
kruideniersbedrijf,
voor
beheerder in het
27 Aug. M. Bicknese, oud-danaleeraar hier
vestiging van cci autobedrijf, 1 vooi de vester stede, overleden te Velp.
tiging van een bioemverkoopersbedrijf.
5 Sept. Dr. B. G. E. W. v-an Dugteren, rusJuni 1940 werden verleend 5 vergunningen,
tend
huidarts en verzamelaar van oude kunst.
vergunning
afgewezen 1, t.w. 1 bijzondere
17
Sept. B. dc Jongh, vooraanstaand Arnvan
'een
runden
varkensvestiging
voor de
sch zakenman.
slagersbediijf, 1 voor de vestiging van een
20
H. A. Jochim van Nootdorp, luitebroodbakkersbedrijf, 1 voor de vestiging van
een broodverkoopersbedrijf, 1 voor de vesti- nant-kolonel der infanterie b.d.
21 Sept. A. Kuiler, oud-directeur van het
ging van een kruideniersbedrijf, 1 Voor de
een
en telegraafkantoor te Den Helder.
schildersbedrijf;
afgewezen
postovername van
1 vergunning voor de vestiging van een brood23 Sept. L. G. A. graaf van Limburg Stirum, o.m. mede-oprichter en eerste voorzitter
verkoopersbedrijf.
Juli 1940 werden verleend 9 vergunningen, van V.V.V.
1 Oct. B. Pollmann, hoofd van de N.V. B.
t.w. 1 voor de overname van een rund-, var1
de
vestial en oud-lid van de Kavoor
kens- en l__mssl_ig_.r__bedr.jf,
ging van een rund- en varkensslagersbedrijf,
1 voor de wijziging in de ondernemers van
-5 Oct. J. E. Labots, Arnhems oudste inbijna
een broodbakkersbedrijf, 1 voer de wijziging
in de ondernemers van een broodverkoopers7 Oct. Jhr.' mr. A. D. H. Quintus, oud-presibedi-iji, 1 voor de overname van een broodvan
aanstelling
1
voor
de
verkoopersbedrijf,
-19 Oct. H. Hoogendam, brandmeester op
een helieerder in het kruideniersbedrijf, 3 voor
Johannahoeve.
de overname van een kruideniersbedrijf.
19 Oct. R. W. N. Keyser, oud-onderwijzer,
Augustus 1940 werden verleend 3 vergunm.
ningen, t.w. 1 voor de vestiging van een brood- overleden te
21 Oct. G. Bergmann, bekende figuur in muverkoopersbedrijf, 1 voor de vestiging van een
qen.
kantoorboekhandel, 1 voor de vestiging van
28
Oct.
A. Vis, hoofdcommies ter gemeentedameskappersbedryf.
een
etarie, chef der afdeeling burgerlijke
September 1940 werden verleend 7 vergunnd.
ningen, afgewezen 1, t.w. 1 voor de overname
5 Nov. A. Tamminga, oud-directeur der N.V.
van een i-und-, varkens- en lamsslagersbedrijf,
-kerij.
Arnh. _'"
1 voor de overname, van een broodbakkersRoos,
5
Nov.
C.
A.
Mej.
c,e
oud-directrice
Geovername van een broodbedrijf, 1 v*001"
ekenhuis, <
verkoopersbedrijf, 1 voor de vestiging van een
14 Nov. A. Verpoort, pachter van hotel-penschapenslagersbedvijf, 1 voor de vestiging van
i „De Schelmsche
Brug", overleden bij
een heerenkappersbedrijf, 1 voor de overname
ongeluk te Venlo.
van een schildersbedrijf, 1 voor de vestiging
van eon rijwielbedrijf; afgewezen 1 vergun18 Nov*. J. Verhorst, havenmeester der Go
ning voor de vestiging van een rijwielbedrijf.
30 Nov. Gert Stegeman, kunstschilder.
October 1940 werden verleend: 13 vergun20 Dec. H. A. Jochim van Nootdorp, luiteningen, afgewezen 1, t.w. 3 voor de overname
van een rund-, varkens- en lai
bedrijf, nant-kolonel der infanterie b.d.
2 voor de vestiging vun een schapenslagers25 Dec. J. C. J. A. van der Mast, oud-hoofdvan
een
broodcommies by de d'.recte belastingen.
bedrijf, 3 voor de overname
bakkersbedrijf, 3 voor de overnam-- van een
broodverkoopersbedrijf, 1 voor de vestiging
van een schocnherstellersbedrijf, 1 voor de met de Vestigingsw-et aangevraagd: Automobiel- en garagebedrijf verleend 4, geweigerd 1;
voortzetting van een schildersbedrijf.
November 1940 werden verleend 4 vergunbakkersbedrjjf verleend 42, geweigerd 2;
ningen, t.w. 1 voor de overname van een bioemverkoopersbedrijf verleend 1, geweigerd
dameskappersbedryf, 1 voor de overname van ■ geen; brandstoffenhandel verleend 3, geweieen kruideniersbedrijf, 1 voor de vestiging van gerd 2; kantoorboekhandel verleend 2, geweieon lamsslagersbedrijf, 1 voor de voortzetting gerd 2; kantoormachinehandel verleend 1, gevnn een brandstoffenhandel.
weigerd geen; kappersbedi-ijf verleend 21, geDecember 1940 werden verleend 3 vergun- weigerd 1; kruideniersbedrijf verleend 34, geningen, t.w. voor de vestiging van een paarweigerd 1; rijwielbedrijf verleend 7, geweigerd
den- en lamsslagersbedrijf.
1; schildeisbedrijf verleend 1, geweigerd 1;
Voor de volgende bedrijven werden minis2; slagerij- '
terieele verklaringen over 1940, in verband
j_ verleend 18, gew.ig.rd 3.

—

—

—

—
—

—
—

—
—
—

—

—

—

_

—

wordt Arnhem buitengewoon

middeling.

druk

bezocht;

ral richt de belangstelling zich op de bloeIr. J.J. Fels wordt door aand.29
racht in Sons:.
ders benoemd tot directeur van de P.G.E.M.
4
Het gouden jubileum van het Instiheeren
J.
Weber
en
Vogelzang.
29
Dc
I.
resp. directeur van het bureau voor sociale tuut Künkspoor wordt gevierd met een uitzaken en kamerbewaarder ten Gemeentehuize, voering in den Schouwburg.
6
In Bronbeek wordt het 125-jarig be'nemen afscheid in verband met het bereiken
staan
van
de Militaire Willemsorde feestelijk
leeftyd.
van den pensioengerechtigden

—
—

—
—

herdacht.

MAART.
4■— Herdenking van het 75-jarig bestaan

van het Chr. Lyceum.

—
—

5
In Arnhem-Zuid wordt een Montessori-kleuterschool geopend.
De vertegenwoordiging van de leden
8
van het Arnh. Ziekenhuisverplegingsfonds
draagt haar rechten over aan den Gemeenteraad.
9 —De speeltuinvereeniging „Van Verschuerswijk" herdenkt haar 12 Va-jarig be-

De Duitsche troepen trekken ons
land binnen.
16
Ten gemeentehuize vindt onder leiding van den Duitschén Feldkommandant een
conferentie plaats in verband met maatregelen tot herstel van het normale econorr.:
leven.
17
De Gemeenteraad benoemt in een
spoedeischende vergadering den heer C.
Smeenk tot tijdelijk wethouder.
22
Het Thialf-bad wordt opengesteld.
Arnhems ingezetenen ontvangen een
25
oproeping inzake het afhalen van distri.
bonboekjes en broodkaarten.
27 —De Arnhemsche Stoomsleephelling
maakt een aanvang met de opruiming va:
restanten van de opgeblazen Rijnbrug.
Oprichting van de „Stichting Gelder28
land 1940" inzake credietverleening aan

—

—
——

staan.
11 — Houtopslagplaats der W. J. Stokvis'
Kon. Fabriek van Metaalwerken aan de Vijfzinnenstraat uitgebrand.
14 — Oprichting Arnhemsche Bond van
Volkstuinders.
16
De
Arnhemsche Bestuurdersbond
troffen bedrijven.
herdenkt, zijn 40-jarig bestaan.
Ter besparing van benzine worden de
16
In een uitvoering wordt het 75-jarig
29
bestaan van de Arnhemsche Muziekschool gemeentelijke busdiensten opgeheven.

—
—

—
—

dacht.
18 —De Gemeenteraad wijst Onderlangs
aan als permanent feestparkterrein.
19
In intieme kring wordt het 50-jarig
bestaan van den winkel van Pollman in de
De foto's
zijn uit het
Bakkerstraat herdacht.

(Zie vervolg

—
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WESTELIJKE TOREN VAN DE

SABELSPOORT,

EEIJWK

HUIZEN BEKNELD, IN HET DAGLICHT TRAD.

*HEN

ARNHEMSCHE COURANT VAN DINSDAG 31 DECEMBER 1940

4

R. ACHTERBERG

____

Rosendaalsche-«traat 468
Ptv

■

Telefoon 22846
MELK BOTER KAAS EN
Specialiteit
EIEREN
in füne Vleeschwaren.
wenscht zn geachte clientèle
een Gelukkig Nieuwjaar.

-

__^R

B_^___fl

fkr^*—-__^
____

%>

*,-■_-_«

*

jy^

IBL

-

Een Gelukkig
Nieuwjaar gewenscht

-»r^^"i,,___i__
■___»_
<4_*¥_;

*,___■_■______■*

EERSTE RLAD

Joh. EL Stil

|

|9

HOOFDVERTEGENWOORDIGER
N.V. HEINEKENS BIERBROUWERIJ MIJ.

I

ARNHEM

TEL. 22305

Ik wensch U het beste!
Ik wensch U . .. Droste!

I

DACOSTA'S

■BV e^-^ee7:r

Goedkoope
s'

I t 6 *»*-"-J Com/o^*>e' _u',
f
2
en

af'00p-

f

69 m

°*«

*<-»

"

(

50'"

Wani'

oo

m

,

**

een gelukkig en voorspoedig

I

d«
*"9

FONGERS Filiaal

I

BAKKERSTR. 5
m.h.g.

1

""" *

Wenscht zijn geachte Clientèle

Beddenwinkel

-

ARNHEM

Bestuur der Voetbalvereeniging

Vertegenwoordiging
lste klasse Huizen van BinnenBuitenlandsch Gedistilleerd.

Jri.
wenscht Leden,
Donateurs (trices)
een voorspoedig en
gelukkig jaar 1941
Fa. G. BAX,
-__.

p.f.

19443

MAISON HOEDT

M

Café-Restaurant „RICHE"
Nieuwe PJein
tn. g.

't
KOGGEHUYS
Apeldoornsestr. 10-1
.,
, ,
, ,_,,„_,,_. , ...
Arnhem - telef. 21820 ... . .
..... ...
,

Oa

—

Lekalampen

—
TH.VANHAEREN
■

"■■

MIES ROBAT
Boulevard Heuvelink 47,
wenscht haar begunstigers een
GELUKKIG NIEUWJAAR.

■■

"

_.

een

s

Gelukkig Nieuwjaar !
J

_"

.

.

,

..

Genemuider Matten

—.——

.

1

_—

/ >

,

T

19405
~~————^—————

Handel in Zuivelproducten.

———

JAC VAN OMME,
ln koloniale waren, Schrasfortstraat 76a, wenscht ieder

een GELUKKIG NIEUWJAAR
HET BESTUUR UER ARNH.
WENSCHT
BOYS
HAAR
LEDEN,

DONATEURS EN
BEGUNSTIGERS EEN
GELUKKIG

FIRMA RIJKS

(MARKIEZEN

EN
ROLLUIKENFABRIEK

V"\

KONINGSTRAAT 30

.

wenscht zyn geachte clientèle

een
GELUKKIG NIEUWJAAR !

in het bezit diploma typen. Goede vooruitzichten. Sollicitaties
met opgave van godsdienst, leeftijd, kantoorervaring, verlangd salaris enz. onder No. 19388 Bureau van dit blad.
Licht oorlogsinvalide geen bezwaar.

Aardewerk, enz.
|

IMI

j

WIJ VERWACHTEN:

■■■■!■ I—____■________—-—■

EEN DER SCHOONSTE EN
MEEST AANGRIJPENDE FILMS, f_:>2L*ND IN HET
O U n
pH U S L A M D.

-

TELEF. 23701

WfITF!fiïF2&fQÊiJJJJ!9 IPfy'JÜ E___9fl B-B

znn

Ondergeteekende

wenscht

geachte Clientèle

en Kennissen

Jê^P_^-_______^__^___________i-_B

W. Jacobs.

_K.

*s*-*" '■HwSHmA

A. FRANK

Hfflß*

KONINGSTRAAT 70-71-72
WENSCHT U EEN

■_____

—A. G. TRUYMAN GELUKKIG NIEUWJAAR

fll

_Mb

'

Bjjyjrff^
ü Br
JP-*

■ B--

■

'

:

:'|H

sHri.

:_^B

P :^È\I
Bar**'-^*.

' \WÊ

Zouf u/ f Neêrlands bodem!

**°B WW ,f: n HM tl lik \ A

uf-

iil

1

KLEEDERMAKER

NIEUWE PLEIN 8
GELUKKIG NIEUWJAAR !

OPTICIEN
BANDAGIST
VELPERBUITENSINGEL 3
to station Geld. Tram
TELEF. 23993
ARNHEM

NATHANS* GOEDKOOPE
KIJWIELHANDEL

Boekhouder-Administrateur

wenscht ieder gelukkig 1941.

VOORSPOEDIG NIEL\\ JAAR

Nieuwjaar'

|

TELEFOON 2189Ó

GEVRAAGD: bij jonge onderneming

een voorspoedig NIEUWJAAR!

ZaaQnßnClCl

C. O. REINSDORF

■

m

—

ARNHEM

*f-

Hötel „Sluis" Café-Restaurant
—

Spoorwegstraat 80

en
SIGARENMAGAZIJN
HEK.VIAN TEN SELDAM
alléén Steenstraat 88 A
wenscht een ieder Gelukkig

«■_■________.._________—_—

ARNHEM

lel. 25545

St. v. d. Sluis,
14, Arnhem.

,

—

-.

_.

Rijnkade 53

1

.

intern.Dansstudio

Gelukkig 1941 wenscht U

——

.

OUDE STATIONSTRAAT 11

ARNHEM

wenscht zijn clientèle

wenscht allen een gelukkig
Nieuwjaar.
19382

—

_■_

Electrische Slijpinrichting
en snwderU'
1938

Timmerman Metselaar
werkpi. Boulevard 55
Privé: Sonsbeeksingel 144

Stroolaan

!■■■■

v.h. J. B. VAN HAEREN Sr.
NlM!l1 Tynnegieterstraat 58

NEKKERS,
_,
„,.E.
,

-

,

—

EEK

SCHOONMAAKBEDRIJF
GLAZEN WASSCHERIJ

n Nieuwjaarswens met wezenlijke inhoud kan met per advertentie worden gedaan.
,
,
,
CWel kunnen wij hierin mededelen, wat wij voor t Koggehuys als taak blijven zien
voor 1941:
Mede te helpen schoonheid in Uw huis te brengen door ons te blijven specialiseren
op gebruiksvoorwerpen van werkelijke ambachtskunst.

Meubels' uit eigen werkplaats
■

,

KLEERMAKERIJ

ROBBERS

moge U brengen
voorspoed en gezondheid

Jansstraat hoek Willemsplein.
ARNHEM
Telef. 2358 S
wenscht zljn clientèle een
voorspoedig 1941.
19410

VREDE

MODEVAKSCHOOL v. STRAATEN
MAUVESTRAAT 39,
wenst haar geachte Clientèle een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar toe.

1941

—

|

—

VOORSPOED

STEENSTRAAT 56

ieder een
Gelukkig Nieuwjaar!

Sigarenmagazijn
„UNIQUE"
H. H. LENSEN

______-_____________________■___■

—

GELUK

ens clit

wenscht alle Clientèle en
bekenden
GELUKKIG NIEUWJAAR.

____r

en

_nm o.*

**

Hertogstraat 16
Telefoon 26341

._ _ _.

wenscht U een gelukkig Nieuwjaar.

ENGELSCHE EENHEIDS

DAMES- EN HEERENKAPPER

__v

Bureau Correct

WENSCHT U VOOR 1941 DE

BRANDSTOFFENHANDEL
TUINSTRAAT 20.

_^r

WELKOM!

ALTIJD

19392

»£ii-

"""n""^l—"

g|

Nieuwjaar.

.

p.^

-

19434

______^______^^_^^_

F. RATELBAND,
Brood-, Koek- en Banket-

bakkerij.

.

111.11.g.

19394

NieUWStad ~~
44

Onze vele klanten wenschen wij een
GELUKKIG NIEUWJAAR!

BAKKERIJ VAN ONNA
TAVEERNE „OLD DUTCH"
Alle cliënten, kennissen en vrienden, het
allerbeste toegewenscht voor 194r.
De Directie.

R. E. STOK,
Sloetstraat 30,
Rijwiel- en Motorenhandel
wenscht zijn clientèle gelukkig Nieuwjaar.

„AU FIGARO"

Dameskapper
Jansbinnensingel 15 - Telef. 25376

/./.

GARAGE TH. L. KREYTZ
EUSEBIUSPLEIN 35A

TELEFOON 26876

WENSCHT ZIJN GEACHTE CLIËNTèLE

GELUKKIG

Een ZALIG NIEUWJAAR

TAPPERIJ

heel onze schare van
clientèle, vrienden en bekenden

Het

Swart's Cleaning Service

WIJ STAAN WEER GEHEEL

4

EEN VOORSPOEDIG

Telefoon 21300

Atnmin "

AAN SCHOENEN CLIËNTEN
EN VOETEN PATIËNTEN,
ALSOOK ALLE MENSEN,
DIE PRIMA SCHOENEN WENSEN.

— BAKKERSTRAAT 7
EDAH nv.
B. DE PONT

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

ZALIG NIEUWJAAR

v c i

—

- 3 uur
Januari
- RIJNSTRAAT.

VOLKSUNIVERSITEIT

Kamermuziek-Matinée

LOUISE WIJNGAARDEN, Viool; WILLY MEEUWISSE, Piano.
Programma 0.a.: MOZART
SCHUBERT PIJPER.
Toegang:
0.60, alle rechten inbegr. Kaarten bij: Wagenaar,
E'icen-straat; Bergmann, Koningstraat en aan de zaal.
19452

-

’

HUPKES

NIEUWJAAR!

’ ’ ’

Zondagmiddag 5

VOOR U GEREED

Chem. Wasscherij - „Model Pers-inrichting

RIJNSTRAAT

Hoofdrol: ANNIE VAN EES.
Pr.: 'f 0.50, 0.75, I.— 1.25 pl. rechten.
Plaatsbespr. vanaf Vrijdag van 11 3 uur. Tel. 22741.

TELEF. 25761

i'lJ:l*-J--jQl'-WWJ!H--l

Tooneel

„OVERSCHOTJE"

WENSCHT ZIJN GEACHTE CLIËNTèLE EEN
VOORSPOEDIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR.

feel geluk en voorspoed in 1941

HALFACHT

POPULAIRE VOORSTELLING

SLIJTERIJ

KERKSTRAAT 33

—
Nederlandsch

ZONDAG 5 JANUARI

P. W. KALDENBERG

aan

Directie KOFA - Arnhem

NIEUWJAAR !

p

-

Adverteeren doet verkoopen

Bü= s„ha„_ie,! GEMEENTE-SPAARBANK
BAKKERSTRAAT 75
Jansbinnensingel 12.

IWIS

P-f-

=■_——___---_——_—-

'

■"■"■^■^^■"■^■■■---i

E,

Ro RE IN MOLT

FIRMA WAGNFR
19407

TURTOTRJ
TURFSTRAAT
AT

_ _ _ _ _ _ _ _p._ _ _ _ f._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4e kwart. 1940

Ingelegd
f 1.133.919.904
Teru Bbe,aa,d " " " ..'"_222.073.934
,0352
Aanta' P°S,en Va" inlCg
posten v. terugbetal.
14371
Aantal nieuwe boekjes
553

-

afecloste boekjes

713

In 1940

4e kwart. 1939
I 1.213.962.81

f 4.559.815.27

.2.354.438.45

.8.057.205.894

15565
13730
556
f_A7

M5Bl
67962
1691

2400

In 1939
f 6.180.786.47

.

9.239.711.094
76991
63723
2174
-JA**
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TWEEDE BLAD

ARNHEM IN 1940

1940-1941

VERSNELDE FILM VAN
ARNHEM IN 1940

JANUARI.

—

t Ditmaal vertoont onze versnelde film een
Mzonder karakter, in de eerste plaats door
Pt beperkte gebied, dat zij tengevolge van
Waar het ln het begin ..-an 1940 te voorzien
gebeurtenissen in 1940 bestrijkt en ook
was,
dat Arnhem en omgeving druk bezocht
op
den
die
terugslag
gebeurtenissen
loor
van
worden,
zou
aangezien de Nederlanders niet
|*_e cijfers. Toch zullen die cijfers dikwijls
naar
het buitenland zouden kunnen reizen,
«drukken geven van voor- en tegenspoed in achtte
het
van Vreemdelingenverkeer
!_*t jaar dat voorbij ging. Zü illustreeren als het noodig,bestuur
om in het voorjaar op buitengei'en snel voorbij trekkende beeldenreeks het wone wijze dc aandacht op Arnhem te ves.-vak van 366 dagen, dat heden afsluiting tigen.
#
Het millioen bloembollen op Sonsbeek en
Vindt.
Zijpendaal was hiervoor een welkom middel.
Met de onontbeerlijke financieele medewerking van Horecaf en verschillende groote
Het aantal inwoners van Arnhem bedroeg firma's in Arnhem, konden 1100 reclameplaten
°P 1 Januari 1940: 90.449 (43.314 mannen en en 10.000 folders worden verspreid.
Eind April en begin Mei kwamen reeds tal
*_185 vrouwen).
De bevolking vermeerderde door geboorte van vreemdelingen naar Arnhem, tot 10 Mei
tot en met 28 Dec. 1940 met 1726 zielen (869 de plannen in rook vervlogen.
mannen en 857 vr.) en door vestiging met 7273 Na eenige weken van rust werd echter door_elen (3300 mannen en 3973 vrouwen), zoodat gegaan met den reclame-opzet. Ofschoon men
de vermeerdering in totaal bedroeg 8999 (4169 het bestuur te optimistisch vond, is het uit"hannen en 4830 vrouwen).
eindelijk resultaat
toch niet ongunstig te
De bevolking verminderde (tot en met 28 noemen.
1940) door overlijden met 838 zielen
_cc.
Wel was het dagbezoek aan Arnhem en
(412 mannen en 426 vrouwen) en door veromgeving veel en veel minder als gevolg van
trek met 5854 zielen (2651 mannen en 3203 het feit, dat geen extra-treinen werden ingevrouwen), zoodat de totale vermindering -be- steld en
geen toerwagens konden komen,
droeg 6692 zielen (3063 mannen en 3629
het bezoek aan de hotels van Nedermaar
Vrouwen).
landers was grooter dan in 1939.
Het bevolk.ngsaccres was dus tenslotte
Jeugdherberg. De bezetting van de jeugd2307 zielen (1106 mannen en 1201 vrouwen).
was ongeveer een vierde van 1939,
herberg,
Het aantal inwoners op 28 Dec. 1940 behet
gevolg dat men in Aug. en half
droeg 92806 (44420 mannen en 48356 vr.). mede
geen beschikking over deze inrichSeptember
Het aantal voltrokken huwelijken was 758
ting
had.
(1939:
782), het aantal ingeschreven echtKampeerterreinen. Ook het bezoek aan de
scheidingen 36 (1940: 40).
kampeerterreinen was ongeveer de helft, maar
moet deze vermindering ook toegeschreven
TELEFOONVERKEER.
worden aan het slechte weder in Augustus.
volgen
eenige
telefoonverkeersBurgers' Dierenpark. Het Dierenpark werd
Hieronder
cijfers over 1940, betreffende het telefoon- ongeveer door een derde bezoekers bezocht in
district Arnhem, benevens het aantal abonné's verhouding van vorige jaren.
van Arnhem en enkele naburige telefoonOpenlucht Museum. Ook dit museum telde
netten.
ruim 12.000 bezoekers minder dan in 1939.
1939
1940
Kon. Museum Bronbeek. Het bezoek aan
Uitg. interl. gesprekken 1.407.300 1.186.000 dit museum bedroeg 2300 personen.
Ink. interl. gesprekken 1.230.400 1.281.000
Jachthaven. In de jachthaven werd geen
Uitg .en ink. intern, gemotor- of zeiljacht geregistreerd.
57.700
8.500
Tram en spoorwegen. Ofschoon het getal
sprekken
466.300 vervoerde reizigers, door de Geld. Tram, de
Transiteerende gespr.
374.700
5.150 Ned. Buurtspoor en verschillende andere auto5.000
Aantal abonné's Arnhem
760 busdiensten nog altjjd op ongeveer een mil750
Oosterbeek
1.100 lioen kan worden geschat, was dit toch nog
1-100
Velp
320 ver beneden dat van vorige jaren.
825
Dieren
330
330
Renkum
250
230
Aan het bureau Stationsplein Verkeershuis
Bennekom
620
620 werden de navolgende inlichtingen verstrekt:
Wageningen

—
—
—

Het vreemdelingenverkeer
in 1940.

f

—

—
——
—
—
—

Arnhem telt 92.806 zielen.

..

Arnhem

van inlichtingen
20.500 Soort en
20.300
Hotels
restaurants
maand December Pensions

De gegevens over de
moesten uiteraard worden geraamd.

-- Algem.

_.

Mond. schrift, tel.
250

190
. 469

125

157
815
65

1316

621

891

1134
14

314

1295

1040

Vestiging

Toerisme binnenland ...

OUDEJAARSAVOND

inlichtingen

Buitenland

3879

" Ingekomen

Nog enkele uren en dan gaar. de afsluitboomen open om ons toe te laten tot het
nog in mist gehulde jaar 1941.
Met den twaalfden in de stilte weggon?enden slag, is ook de figuur die we Oudjaar noemen vervaagd. Zijn last moet schier
ondraaglijk zwaar zija geweest. Hoe oneinveel leed heeft hij'te dragen gekregen,
van ons persoonlyk, van ons volk, van hen
die dicht en ver over onze grenzen wonen.
Hoe veel is er te gedenken, straks, als
we samen .zijn in de veilige beslotenheid
van het gezin, met hen die ons zoo lief zijn.

..."

stukken 3847

inlichtingen 12.432.

+

—

1972

63
2S
2934

totaal aantal

Bezoek
aan hotels: Hieronder volgt het
dat verblijf hield in de Arnhemgasten
aantal
sche hotels van 1 Jan. tot 31 Dec. 1940 in
vergelijking met het jaar 1939.
1940
1939
24254
27221
Nederlanders
2065
Duitschers
2064
134
321
Belgen
36
Franschen
151
19
'Engelschen
329

100
634

Amerikanen
Div. nationaliteit

7

156

We moeten nog wachten voor den over27853
29638
gang. En onwillekeurig buigen v/e ons in
eigen
ervaringen
en
die oogenblikken over
Het resultaat mag gunstig worden genoemd
tekortkomingen. Het heeft ons wel eens geleken of dit onbarmhartige jaar ons dingen dank zij een grooter bezoek van Nederlanders
te dragen gaf, waaronder wij dreigden te ten bedrage van 2967 gasten.

bezwijken.

VEKMAKELIJKHEIDSBELASTING.
Er zijn leege plaatsen in menigen familiekring, waarover de pijn nog naschrijnt. De
opbrengst van de belasting op vermaMenschen met nog een heel leven met hon- kelijkheden: bioscopen, schouwburg, belasting
derden mogelijkheden voor zich, vaders die
muziek, radio, concerten, heeft in 1940 (tot
onmisbaar leken, werden plotseling wegge89.000 tegen
Dec.) in totaal bedragen

nomen in die zonnige Meidagen zonder zon. 28104.333 in 1939.
Vanavond zullen veler gedachten weer cper

’

dicht bij hen zn'n.
Hoe heeft het leed óns achter gelaten?
Dit mogen we elkaar op een dag als deze
vragen. De nagedachtenis der gevallenen
bewn'zen we immers geen enkelen dieast,
wanneer we ons murw hebben laten beuken
door de slagen die velen onzer getroffen
hebben; de kinderen die hun plaats zullen
moeten vinden in een zich veranderende
wereld, helpen we niet in den werkelijken
zin wanneer we ons laten overmannen door
een moedeloosheid, die de beste krachten in
ons verlamt.

BRANDWEER.

’

Wij laten hier volgen een jaaroverzichtje
van de verschillende branden en looze alarmen,
waarbjj de Arnhemsche brandweer in actie
is geweest.
In totaal zijn er in 1940 (tot en met 28 Dec.)
157 meldingen (brandalarmen en verzoeken
om hulp) geweest. Deze betroffen: G kleine
uitslaande branden; 3 zware binnenbranden;
43 kleine binnenbranden; 65 schoorsteenbranden; 2 kleine boschbranden; 3 heidebranden;
4 gra; branden; 6 auto- en/of motorbranden;
3 buitengewone branden; 16 looze- en rookalarmcn;
2 hulpverleeningen buiten de gemeente; 4 hulpverleeningen binnen de ge-

Leed kan louteren, voor zoover het leert
doen opzien naar Hem, die deze wereld
toch liefheeft ondanks al onze mislukkingen meente.
en ongerechtigheden.
„En Hij legde zijn rechterhand op mij, De werkzaamheden
zeggende tot mij: vrees niet!

fit

weten

?f!tsa_rdoor

geeft

17).
de uiteindelijke rust,

v/ij tóch voort kunnen gaan met

in on*' van dat. sterke vertrouwen, dat
? l&atste beslissing over leven en wereld
'C

j

bij ons menschen, maar bij God berust.

"Mleen:

-„aten

der Kamer
van Koophandel.

Ik ban de

eerste en de laatste!" (Openb. 1 :

Zijn tijd is niet ónze tijd, en Zijn
ziin andere dan dle waarmede wij

u,. 1.
vv
overdenken. Het is niet alleen verdriet,
ónze gedachten zich behoeven te
bpPalen. Naast de droefenis bloeide ook on-

_ °_ is 1940 ons niet geheel en al ontglipt.

verdiendeopdragen willen aan Hooger wil. in
k-edi**
net besef dat we haar zóó alleen verdiepen
kunnen.
vreugde op, die wc in dit uur eer-

Als dan zco meteen, bij het verbeiden der
laatste minuten, de blikken elkander vinden, is er ook reden tot dankbaarheid en
-e belofte dat 1941 ons niet beang3t, maar

waakzaam en vastberaden op onze post zal
vinden.

24 /25 —Dc Paaschdagen

1 —. Het nieuwe jaar zet in met sneeuwval en gladde wegen.
2
De Gulden Bodem-buslyn A wordt in
gebruik genomen.
5
Ged. Staten keuren de plannen tot
verbouwing van Musis Sacrum goed.
6
De vereeniging voor Logopaedie en
Phoniatrie opent een polikliniek voor spraaken sterngebreken.
10
De groote vijver van Sonsbeek voor
schaatsenrijders opengesteld.
13
De „Veluwsche Verkenners" vieren
hun 10-jarig bestaan.
15
Nieuwjaarsrede van den burgemeester in den gemeenteraad.
16
De Rijn „zit" voor Arnhem.
19
Uitslaande brand in een drogisterij
in de Nieuwstad.
21
Uitslaande brand in een kleermakerij
aan de Utrechtsche straat.
21
Ds. J. H. Wessel doet intrede by de
N. H. Gemeente te Schaarsbergen.
De Saxen Weimar-kazerne overge27
dragen aan het dep. van Defensie.

Indrukken door cijfers

ln het geheele district

1

De volgende mededeelingen betreffende het
werk der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Arnhem en Omstreken loopen tot en
met 28 December liriO.
Handelsregister (de cijfers tusschen. haakjes
hebben betrekking op 1939): Aantal nieuw ingeschreven zaken 307 (210), opgeheven zaken
266 ' (214), ingeschreven wijzigingen 1692
(2231), schriftelijke inlichtingen H.R.
1168
(1007), mondelinge inlichtingen H.R.
5836
(6756).

Aantal certificaten van oorsprong, legalisaties v. handteekeningen, handelsverklaringen
2050 (4386).
Aantal afgegeven vergunningen, in verband
met de contingenteering 2763 (8390), waarvoor een administratierecht werd geïncasseerd
en aan het Crisis Invoer Bureau afgedragen
een bedrag groot 4705.39 (’ 11.244.97).
Aantal vergunningen in verband met de
wet on de opruimingen en uitverkoopen: ingediend 7 (20). aanvragen voor uitverkoopen,

’

toegestaan 6 (19) verzoeken, afgewezen 1 (teruggetrokken 1); ingediend 6 (11) aanvragen

—
—
—
—

—

wordt de scheidende directeur ir. -H. Lohr, ge
huldigd. 's Middags recipieeren commissari.sen en directie in het nieuwe administratiegebouw.

—-

30
Officieeie opening van de geèlectrifi
ceerde lijn Arnhem-Nijmegen.
30
Eerste jeugd-congres in de jeugd

—

herberg Alteveer.

APRIL.

_

voor

opruimingen, toegestaan 3 (3)

verzoe-

ken, afgewezen 3 (8).
Verzoeken om vergunningen in verband met

de Vestigingswet:
Januari 1940 werden verleend 6 vergunningen, afgewezen 1. T.w. 1 bijzondere vergunning voor de aanstelling" van ecu beheerder in.
een rund-, varkens- en lamsslagersbedrijf; 1
voor de vestiging van een broodbakkersbedrijf, 1 voor de vestiging van %en bioemverkoopersbedrijf, 1 voor de vestiging van een
schoenhorstellcrsbedrijf; 1 voor een nieuv
beheerder in het kruideniersbedrijf: 1 voor de
vestiging van een dan.eskappersbedrijf; afgewezen 1 voor de aanstelling van een beheer
ir het darre'-kappersbedrijf.
Februari 1940 werden verleend 4 vergunningen. T.w. 1 voor de vestiging van een broodbakkersbedrijf, 1 voor de vesfigïng vnn i
broodverkoopersbedrijf, 1 voor de vestiging
van een schoenhersteilersbeclrijf, 1 voor de
vestiging van een dameskappersbe.
Maart 1940 werden verleend 10 verguningen. T.w. 1 voor de vestiging van een rund-,
varkens- en lamsslagersbedrijf, 2 voor de overname van een broodbakkersbedrijf, 2 voor de
overname van ,een broodverkoopersbedrijf, 2
voor de vestiging van een schoenverkoopersbedrijf, 1 voor de overname van een schoenherstellersbedrijf, 1 voor de overname van een
kruid', niersbec'rijf.

April 1940 werden verleend 15 vergunningen, t.w. 2 voor de overname van een runden varkensslagcrsbedrijf, 1 voor de vestiging
van een broodverkoopersbedrijf, 2 voor de
rsbedrijf,
overname van een broo<!'
1 voor dö vestiging van een schoenherstellersbedrijf, 1 voor de vestiging van een kruideniersbedrijf, 3 voor de overname van een kruideniersbedrijf. % voor dc aanstelling van een
beheerder in het kruideniersbedrijf, 1 bijzondere vergunning voor de aanstelling van een
jjf, 1 voor de
beheerder in het kruid'
vestiging van cci autobedrijf, 1 vooi de vestiging van een b.oemverkoopersbedrijf.
Juni 1940 werden verleend 5 vergunningen,
afgewezen 1, t.w. 1 bijzondere vergunning
voor de vestiging van ven rund- en varkensslagersbedrijf, 1 voor de vestiging van
broodbakkersbedrijf, 1 voor de vestiging van
een broodverkoopersbedrijf, 1 voor de vestiging va:i een kruideniersbedrijf, 1 Voor de
overname van een schildersbedrijf; afgewezen
1 vergunning voor de vestiging van een brood-

verkoopersbedrijf.
Juli 1040 werden verleend 9 vergunningen,
t.w. 1 voor dc overname van een rund-, var-

kens- en lamsslagersbedrijf, 1 voor de vei
ging van een rund- en varkensslagersbedrijf,
1 voor de wijziging in de ondernemers van
een broodbakkersbedrijf, 1 voer de wijziging
in de ondernemers van een broodverkoopersbedrijf, 1 voor de overname van een broodverkoopersbedrijf, 1 voor de aanstelling van
een beheerder in het kruideniersbedrijf, 3 voor
de overname van een kruideniersbedrijf.
Augustus 1940 werden verleend 3 vergunningen, t.w. 1 voor de vestiging van een broodverkoopersbedrij:', 1 voor d2vestiging van een
kantoorboekhandel, 1 voor de vestiging van
een dameskappersbedriif.
September 1940 werden verleend 7 vergunningen, afgewezen 1, t.w. 1 voor de overname
van een ïtind-, varkens- en lajnsslagersbedrijf,
1 voor de overname van een broodbakkersbedrijf, 1 voor de overname van een broodverkoopersbedrijf. 1 voor de vestiging van een
schapenslagersbedrijf, 1 voor do vestiging van
een heerenkappersbedrijf, 1 voor de overname
van een schildersbedrijf, 1 voor de vestiging
van een rijwielbedrijf; afgewezen 1 vergunning voor de vestiging van een rijwielbedrijf.
October 1940 weiden verleend: 13 vergunningen, afgewezen 1, t.w. 3 voor dc overname
van een rund-, varkens- en lamsslagcrsbedi
2 voor de vestiging van een schapenslagersbedrijf, 3 voor de overname van een broodbakkersbedrijf, 3 voor de overnam-- van een
broodverkooporsbedrij.', 1 voor de vestiging
van een schocnherstellersbedrijf, 1 voor de
voortzetting van een schildersbedrijf.
November 1940 werden verleend 4 vergunningen, t.w. 1 voor de overname van
dameskappcrebcdrijf, 1 voor de overname van
een kruideniersbedrijf, 1 voor de vestiging van
een lamsslagersbedrijf, 1 voor de voortzetting
vnn een brandstoffenhandel.
December 1940 werden verleend 3 vergunningen, t.w. voor de vestiging van een paarden- en lamsslagersbedrijf.
Voor de volgende bedrijven werden ministerieele verklaringen over 1940, in verband

van

16 Jan. Jhr. J. Th.

Spengler, oud-kolooverleden te Haarlem.

nel der infanterie,
18 Jan. Ds. J. H. Houtzagers, emerituspredikant der Geref. Kerk te Kootwijk.
19 Jan. D. H. Holsboer, oud-adjunct-directeur van de Gem. Gasfabriek.
5 Febr. J. C. Metzer, oud-opzichter van het
rivierbad, overleden te Den Haag.
10 Febr. Dr. J. L. C. Overbosch, geneesheer-directeur van het Gemeente-ziekenhuis.
14 Febr. Mej. A. van Dooren, voorzitster
soc.-dem. vrouwenclub.
28 Febr. Ir. R. H. Gockinga, oud-hoofdinger.ieur-directeur van den Rijkswaterstaat,
ien te Parijs.
3 Maart. A. L. Morcau, onderwijzer en
■

vooraanstaand Arnhemsch Esperantist.
4 Maart. Joh. P. Rietbergen, oud-contrabassist en tubaïst van de A.0.V., overleden te
Den Haag.
6 Maart.

—

—

—
—
—

riijKr

-jarig jubileum.

—

18
Drie Engelsche vliegeniers, die in een
luchtgevecht boven Babberich den dood vonden worden op Moscowa met militaire eer ter
aarde besteld.
19 —In een woning aan de Vijverlaan
vindt men twee bejaarde menschen', die door
kolendampvergiftiging om het leven kwamen.
19
Installatie van pastoor J. C. A
in de H.-Hartkerk.
20
Oprichtingsvergadering van de Stichting ..Vrienden der Gel.:
23 — Opvoering van Vondel 's „Gijsbreght
van Aemstel" door het Ned. Tooneel, des middags voor de middelbare scholen, des avonds
voor volwassenen.
25 — Minister Albarda en de directeur-generaal van de electriciteitsvoorziening bezoeken de K.E.M.A.
25
In een te Royal gehouden bijeenkomst wordt het feit herdacht, dat op 6 April
de woningstichting „Patrimonium" 25

—-

—

—

bestond.

— De Gemeenteraad benoemt den heer
F. Hartland tot directe-..r van
schaffing en steunverleening.
30 ■— De verjaardag van Prinses Juliana
29

wordt gevierd met eeen een instuif in Tivoli.

—

—

ais

—

—

L. J. H. Breuker, voorzitter van
den Kon. Med. Bond van oud-onderofficieren.
10 Maart. D. E. Wentink, oud-inspecteur
MAART.
van de volksgezondheid.
4
Herdenking van het 75-jarig bestaan
16 Mei. O. R. Barends, handelsagent en
het
Chr.
Lyceum.
van
o.m. oud-secretaris der Vereeniging voor
5
In
wordt een MontessoArnhem-Zuid
—
Handel en Nijverheid.
29 Juni. B. ter Haar, oud-lid van den ge- ri-kleuterschool geopend.
8
De vertegenwoordiging van de leden
meenteraad en bestuurslid van „Thialf".
van
het
Arnh. Ziekenhuisverplegingsfonds
5 Juli. D. Fontein, oud-inspecteur der dir.
draagt
haar
rechten over aan den Gemeentebelastingen.
raad.
ge6 Juli. K. v. d. Weyden, lid van den
9 —De speeltuinvereniging „Van Vermeenteraad en voorzitter van den Arnhemschuerswijk" herdenkt haar 12Va-jarig beschen B....tuurclersbond.
7 Aug. J. van Woerkom, oud-hoofd dei- staan.
11
Houtopslagplaats der W. J. Stokvis'
buitengewone school voor openbaar lager
Kon.
Fabriek
van Metaalwerken aan de Vijfonderwijs,, overleden te 's-Gravenhage.
11 Aug. G. André de la Porte, directeur zinnenstraat uitgebrand.
14 — Oprichting Arnhemsche Bond van
Arnh. Verzekering Mu'. tegen brandschade en
Volkstuinders.
vooraanstaand figuur op verschillend gebied.
16
De
Arnhemsche Bestuurdersbond
27 Aug. M. Bicknese, oud-dansleeraar hier
herdenkt, zijn 40-jarig bestaan.
ter stede, overleden te Velp.
16
In een uitvoering wordt het 75-jarig
5 Sept. Dr. B. G. E. W. van Dugteren, rustend huidarts en verzamelaar van oude kunst. bestaan van de Arnhemsche Muziekschool
dacht.
17 Sept. B. dc Jongh, vooraanstaand Arn18 —De Gemeenteraad wijst Onderlangs
ch zakenman.
aan
als permanent feestparkterrein.
20 — H. A. Jochim van Nootdorp, luite19
In intieme kring wordt het 50-jarig
nant-kolonel der infanterie b.d.
bestaan
van den winkel van Pollman in de
Kuiler,
21 Sept. A.
oud-directeur van het
Bakkerstraat herdacht.
post- en telegraafkantoor te Den Helder.
23 Sept. L. G. A. graaf van Limburg Stirum, o.m. mede-oprichter en eerste voorzitter
van V.V.V.
1 Oct. B. Pollmann, hoofd van de N.V. B.
de Ka-

ax

torium.
13
Evenals voor vele andere wordt ook
voor onze stad de staat van beleg afgekondigd.
- De heer J. V
ger gehuldigd ter gelegenheid van zijn 40-

—

—

hccul

Remonstrantsche Gemeente.
Afscheid van ir. J. P. Lonkhuyzen
13
als directeur van de Nederl. Heide Maatschappij en installatie van het nieuwe direc-

huldigd.

NECROLOGIE ARNHEM

i.aö

—
—
—

’

Nieuwjaarsrede van den voorzitter
14
der Kamer van Koophandel en Fabrieken.
14 ■— De politie arresteert zes jongens, die
zich schuldig maakten aan diefstallen uit
auto's en automaten.
17 — De aannemer R. Fokkens ontvangt
van B. en W. opdracht voor uitvoering van
het bestek betreffende den bouw van het caférestaurant voor Musis-Sacrum.
19
Brand in een winkelpland aan den
Jansbinnensingel.
20 —Op initiatief van mevr. BloemersSnellens wordt een comité gevormd inzake
hulp aan Finland.
21/22 —■ De dooi zet door," zoodat na 57 dagen schaatsenrijden de Arnhemsche ijsbanen
definitief gesloten worden.
26
De heer G. Jager Gzn., administrateuur der Vereeniging voor Handel en Nijverheid, gehuldigd ter gelegenheid van het bereiken van den 70-jarigen leeftijd.
26, De Gemeenteraad benoemt den heer
P. van de Koppel tot directeur van den dienst
voor werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling.
29 — Ir. J.J. Fels wordt door aand.
ders benoemd tot directeur van de P.G.E.M.
29
De heeren J. Weber en I. Vogelzang,
resp. directeur van het bureau voor sociale
zaken en kamerbëwaarder ten Gemeentehuize,
'nemen afscheid in verband met het bereiken
van den pensioengerechtigden leeftn'd.

-___._..

hoofdinspecteur voor het verkeer en wordi
opgevolgd door mr. G. M. J. Henket.
4— De Arnhemsche vereeniging
Zeeuwen „Zeelandia" viert haar koperen jubileum met een feestavond in
7
Ds. A. Th. Stegenga doet zijn intred:als predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier in de vacature ds. Drost.
11
Dr. W. R. M. Noordhoff, die beroepen is naar Haarlem, neemt .afscheid van de

—
—
—

't Jaar heeft haast zijn loop volbracht,
't Afscheid klinkt ons tegen.
Ziet, een nieuwe tijdkring wacht....

moo;

vindt hier ter stede het 12 de Nederlandsch.
Esperanto-congres van „La Estondo Estas
Nia" plaats.
28
In den Stadsschouwburg wordt hei
25-jarig bestaan van de P.G.E.M. herdacht er

FEBRUARI.

1 —-De spoorweg Arnhem —Zutfen bestaat 75 jaar.
2
Er wordt een geslaagde verdulsteringaoefening gehouden.
3
Prof. ir. I. P. de Vooys, directeur der
A.K.U. gehuldigd ter gelegenheid van zrjn 65-sten verjaardag.
5
Mr. J. W. U. Doornbos wordt benoemd tot president van den krijgsraad voor
de landmacht te Utrecht.
5
De Gemeenteraad voteer t
66.500
voor nieuwe Ford-trambussen ten behoeve
van verbinding met Heyenoord en Arnhem
Zuid.
7
Er komt beweging in het ijs üi den
Rnn.
12
In een bijeenkomst van „De Club"
worden de Arnhemsche elfsteden-rijders ge-

brengen

MEI.

I

—

2

Ter gelegenheid

van

Hemelvaartsdag

wordt Arnhem buitengewoon druk bezocht;
ral richt de belangstelling zich op de bloeiacht in Som-r
4
Het gouden jubileum van het Instituut Künkspoor woidt gevierd met een uitvoering in den Schouwburg.
6
In Bronbeek wordt het 125-jarig bestaan van de Militaire Willemsorde feestelijk

—
—

herdacht.
De Duitsche troepen trekken ons
10/15
land binnen.
16
Ten gemeentehuize vindt onder leiding van den Duitschén Feldkommandant een
conferentie plaats in verband met maatregelen tot herstel van het normale econoir.i

—

—

leven.

17 — De Gemeenteraad benoemt in een
spoedeischende vergadering den heer C.
Smeenk tot tijdelijk wethouder.
22 : Het Thialf-bad wordt opengesteld.
25
Arnhems ingezetenen ontvangen een
oproeping inzake het afhalen van distrib
bonboekjes en broodkaarten.

——

27 —De Arnhemsche Stoomsleephelling
maakt een aanvang met de opruiming va:
restanten van de opgeblazen Rijnbrug.
28
Oprichting van de „Stichting Gelderland 1940" inzake credietverleening aan getroffen bedrijven.
Ter besparing van benzine worden de
29
gemeentelijke busdiensten opgeheven.

—
—

(Zie vervolg pag.

De
zijn

foto's in

2 2e

blad).

de Oudejaarsbcschouwingen

uit het A.C.-archief.

[_"'.

5 Oct. J. E. Labots, Arnhems oudste mii bijna

"

7 Oct. Jhr.'mr. A. D. H. Quintus, oud-presi-

-19 Oct. H. Hoogendam, brandmeester op
Johannahoeve.
19 Oct. R. W. N. Keyser, oud-onderwijzer,

overleden i

21 Oct. G. Bergmann, bekende figuur in muziek-kringen.
28 Oct. A. Vis, hoofdcommies ter gemeente.rie, chef der afdeeling burgerlijke

:.

5 Nov. A. Tamminga, oud-directeur der N.V.
Arnh. Boek-, Co_rant- "
ikkerlj.
5 Nov. Mej. C. A. Roos, oud-directrice Ge-14 Nov. A. Verpoort, pachter van hotel-penDc Schelmsche Brug", overleden bij
B Vci-l'i.
18 Nov. J. Verhorst, havenmeester der Gn

sion

m.
30 Nov. Gert Stegeman, kunstschilder.
20 Dec. H. A. Jochim van Nootdorp, luitenant-kolonel der infanterie b.d.
25 Dec. J. C. J. A. van der Mast, oud-hoofdcommies bij de directe belastingen.

met de Vestigingswet aangevraagd: Automobiel- en garagebedrijf vericend4, geweigerd 1;
bakkersbedryf verleend 42, geweigerd 2;
bioemverkoopersbedrijf verleend 1, geweigerd
geen; brandstoffenhandel verleend 3, geweigerd 2; kantoorboekhandel verleend 2, geweigerd 2; kantoormachinehandel verleend 1, geweigerd geen; kappersbedrijf verleend 21, gerd 1; kruideniersbedrijf verleend 34, geweigerd 1; rijwielbedrijf verleend 7, geweigerd
1; achildarsbedrij f verleend 1, geweigerd 1;

igerd 2; slagerijverleend 18,

gewci-fjfd 3.

'i

DE

WESTELIJKE TOREN VAN DE SABELSPOORT, EEUW'E
HUIZEN BEKNELD, IN HET DAGLICHT TRAD.

HEN

—

De Arnhemsche kinderen, die vooi
uitzending in aanmerking kwamen, vertrekken naar de Ostmark.
30

ARNHEM IN 1940
(Vervolg van pag. 1, 2e blad)
JUNI.

comi— Oprichting van een Arnhemsen
zieken.
gewonden
steun
en
:ake
aan
3 — De busverbinding van de N B.M. met

1 — Een wielrijdster tracht nog op den
vertrekkenden pont naar Arnhem-Zuid te
springen, doch mist en verdrinkt in de rivier.
1
Het Arnhemsen Genootschap voor
Oudheidkunde maakt zijn jaarlijksche excur-

—
—

Uo3terbeek wordt opgeheven.
4
In het station wordt een inlichtinireau van de Ned. Spoorwegen geopend. sie, ditmaal naar

—
—

Tramlijn
7
;aan.

II doorgetrokken

tot

de

3

Doesburg.
zendingsbijeenkomst
Interkerkelijke

van Hervormde, Gereformeerde, Luthersche
ter en Chr. Gereformeerde predikanten in het

—

Ds. J. H. van Grieken, beroepen
ulling van de vacature-ds. Loos, doet zijn
le bij de Ned. Herv. Gemeente.
Aankomst van het eerste transport
:>uitschland terugkeerende Nederlandsche
isgevangenen. In Musis Sacrum waren
breide maatregelen voor de ontvangst
:'ten.
Het telefonisch isolement van AmZuid opgeheven.
14
Vorming van een comité „Middendsoffer 1940" inzake steun aan door den
oorlog getroffen middenstandsbedrijven.
De collecte ten bate van den gewon14
en zieken soldaat brengt ’6948,50 op.
De burgemeester herdenkt in den
17
Gemeenteraad de oorlogsslachtoffers.
Opening van de eerste noodbeurs
20
.-rland in Musis Sacrum door mr. S. baron
van Heemstra, commissaris voor de provincie

—

—
—
—
—

Gelderland.

22 — Op een-inspectiereis door Utrecht en
Gelderland bezoekt de Rijkscommissaris dr.

Seyss-Inquart ook Arnhem.
Brandmeester Hulleman legt wegens
23
het bereiken van den 65-jarigen leeftijd zijn
functie te Schaarsbergen neer.
De eerste groepen Arnhemsche
26
werkloozen vertrekken naar Duitschland.
Bij een Engelsche bomaanval boven
28
Arnhem worden vele huizen beschadigd, tervan een drietal gewonden er een in het

—

—

—

Gemeente-Ziekenhuis overlijdt.
„Die Gelre Sangers" geven in den
0
,,Die Gelre Sangers'' geven in den
mwburg een concert ten bate van Wage-

——

Openluchtmuseum.
5
De vacantieschool op de velden van
sportpark wordt geopend;
gemeentelijk^
het
dit jaar profiteeren daarvan tevens in Arnhemsche gezinnen opgenomen. Rotterdamsche
kinderen.
5 - De Gemeenteraad voteert 100.000.—
voor het leggen van nieuwe leidingen voor
water, gas en electriciteit naar Arnhem-Zuid.
Vergadering van den Prov. Gelder13
schen Brandweerbond met officieele ontvangst
der leden ten stadhuize.
Afkondiging van een verkeersrege20
ling voor de toegangswegen tot het Rijksveer
over den Rijn.
20 — Er wordt aangevangen met de afbraak van huizen ter ontmanteling van de
Sabelspoort.
21 — In verband met de verduisteringsmaatregelen wordt er wijziging gebracht in
de uren waarop de diverse markten plaats
vinden.
21 — Sub-comité van het nationaal comité
tot hulpverleening aan dieren in oorlogstijd
opgericht.
Verschillende wegen in deze gemeen30
te, die van rijwielpaden zijn voorzien, worden
voor het rijwielverkeer gesloten verklaard.
31 — Het Sportfondsenbad wordt voor twee
middagen per week beschikbaar gesteld voor
zwem-ondenïcht aan manschappen van den
Opbouwdienst.
31 — Twee R.K. hulpscholen in ArnhemZuid door deken F. L. Stockmann ingezegend.

—

’

—
—

—

SEPTEMBER.
JULI.

1

—
— Bö
—
—

Verlaging
oerd.

der

electriciteitstarieven

1
een demonstratie met een nieuwe
or-brandspuit wordt de stijgbuis in de
groote kerk met succes beproefd.
Voor het eerst wordt op het Roer1
dsplein een groentemarkt voor handelaren
gehouden.
5
De commandant van de burgenvacht
i aandigt aan de leidster van V.V.H, een
1000.—, zijnde door de
ag van ruim
,erij afgestane inkwartieringsgelden, die
eed zullen worden ten behoeve van de genen in Gelderland.
6 — De straat- en huiscollecte in het ka12528.
der nationale inzameling brengt
hetgeen met ingekomen gireeringen een
20.000.— maakt.
";■ van
8
De Arnhemsche Burgerwacht wordt

’

—
—

leven.

’

’ —

Benedenstrooms van de voormalige
.vacht wordt een rijksveer in dienst ge-

8

steld.

Vorming van een comité van samenvang in den Gelderschen land- en tuinbouw.
13
Door nagekomen giften stijgt de opagst der nationale inzameling tot ruim

—
—
—
—
—
—
—
—
—

00.—-

15
De inschrijving voor uitzending van
kinderen naar dc Ostmark sluit met een aantal van 495.
16
De gevolmachtigde voor Gelderland
van dr. Seyss-Inquart bezoekt de Kamer van
Koophandel en Fabrieken.
Door een storing .in het electriciteits17
net zijn verlichting en tramverkeer ongeveer
ten hal uur uitgeschakeld.
Opening van den nieuwen bakkerscur18
sus in de Ambachtsschool.
19
De groentemarkt voor handelaren op
Roermond3plein wordt voor de laatste maal
gehouden.
21
De Rijkscommissaris,
dr. SeyssInquart brengt een bezoek aan het Openluchtmuseum.
25
Dr. G. J. D. Aalders wordt benoemd
tot rector van het Chr. Lyceum ter opvolging
van dr. D. J. Westerhuis.
De heer P. van Rees benoemd ver'd tot lid van den Gemeenteraad ter vervulling van de vacature, ontstaan door het
overlijden van den heer K. van der Weyden.
27 —■ De Zonnestraal-collecte brengt ruim
’3100 op.
29
In Arnhem-Zuid wordt een commissie ter behartiging van de belangen der bers gevormd.

—

—

—
—
—
—

—

10 jaar.
Bij den luchtbeschermingsdienst wor5
den 80 leden van den Opbouwdienst als vaste
kern ingeschakeld.
7
De politie arresteert een zestal jongens van 12—17 jaar, die zich toelegden op
het rooven van goederen uit winkels en
auto's.
10
Onder voorzitterschap van burgemeester Bloemers wordt hier ter stede opgericht de Centrale Stichting van Noodbeurzen.
Huldiging van mej. C. A. Ostendorf.
13
directrice van de Arnhemsche Buitenschool,
wegens haar 25-jarig onderwijs-jubileum.
14
De heer' J. W. Moossdorff, organist
der Evangelisch-Luthersche kerk, viert zijn

—
—

12]

—
, —
—

jaar.

In de ochtenduren raast een storm
over de stad. die vooi al in de parken groote
schade aanricht en het tramverkeer desorganiseert.
17 — Heropening van de electrische spoorverbinding Arnhem—Nijmegen met een uur14

—

18
De Gemeenteraad besluit tot opheffing van den Girodienst en het uitbreiden van

de oven-installatie der Gasfabriek.

—

„De Lichtenbeek" aangekocht door
20
Stichting „Het Geldersche Landschap".
20
Na een behandeling
in record-tijd
stelt
de Gemeenteraad de begrooting-1941

—

21

—
—
—

Mr.

J. Huges aanvaardt de functie

—

—
—
——
—

11
De politie stelt een vijftal personen in
arrest
terzake
van kettinghandel in koffie en
30
Door een storing in een der omvorthee.
mers in het gebouw van de voormalige geDe zinker ten behoeve van de gas- en
meentecentrale worden stads- en tramnet
16
water-voorziening van Arnhem-Zuid wordt in
geruimen tijd uitgeschakeld.
den Rijn neergelaten.
OCTOBEK.
16 — In den Gemeenteraad herdenkt de
burgemeester den overleden commissaris der
1 — De Wijkvereeniging Klarendal
herprovincie Noord-Holland, mr. dr. A. baron
denkt haar 50-jarig bestaan.
Roëll.
oud-burgemeester van Arnhem.
3
Het circus Mickenie Strassburger arOngelukken en moeilijkheden voor
17
riveert te Arnhem.
verkeer
tengevolge van gladde wegen.
het
4
Ten stadhuize vindt de jaarlijksche
23
De
besluit tot verkoop
Gemeenteraad
plechtigheid van het opwinden der St. Nicode
A.K.U.
23
aan
van
V
x H.A. grond in de
laas-loterij-horloges plaats.
Kleefsche
Waard
ten
van den bouw
behoeve
doet
intrezijn
6 — Ds. G. J. Hoenderdaal
de bij de Rem.-Geref. Gemeente na bevestiging eener stroocellulose-fabriek.
23
31 Rotterdamsche gezinnen vestigen
door zijn voorganger, dr. W. R. M. Noordhoff.
6 — Het echtpaar E. Schinning-Daams, zich in Arnhem-Zuid.
wonende Onder de Linden, viert zijn diaman25 26 — Een witte Kerstmis met ijsvermaak.
ten bruiloft.

—

—
—

—
—

—

VERANDERINGEN

7

—
—

FEBRUARI.
De uitspanning „De Geitenberg"

Samenvoeging

gescheiden

HET ARNHEMSCHE MUZIEKLEVEN
IN 1940
Zooals het behoort vormde in het afgeloopen
jaar de A.O.V. wederom het middelpunt van
het Arnhemsche Muziekleven. Nu deze in den
Schouwburg worden gegeven is de belangstelling voor de concerten van het Arnhemsche orkest er zeker niet op verminderd. Bij
de Volksconcerter is de Schouwburg uitverkocht en ook de gewone abonnementsconcerten blijken zich in een voldoende belangstelling te verheugen. Spaanderman en zijn orkest
alles om een hoog artistiek niveau te
; toewijding en ijver ontbreekt
het allerminst. Uitvoeringen van de Eerste
tonie van Sibelius, de St. Anthonie-Variavan Brahms, de Mpzart-Variaties van
Reger, Schumann's Vierde Symfonie, Wages Suite „De Doge van Venetië", de Vierrnle van Roussel, Tschaikofsky's Vijfin slechts een klein gedeelte van het uit' e noemen, kunnen het bewijzen.
In den jongen violist Herman Krebbers
i de A.O.V. een nieuwen concertmeester,
's solist met het vioolconcert van Paganini een voortreffelijken indruk maakte.
De Belgische dirigent-componist Marcel
! als gastdirigent op, onder leiding
Edüard Flipse werd een concert ten bate
ie Rotterdamsche Philharmonie gegeven,
een eclatant succes vormde het concert onder

-

leiding

van Edüard van Beinum. Een zeer

-.deren indrul. maakte eveneens het conten bate van het Pensioenfonds der
A.0.V., waar Flesch het concert van Beetn voordroeg.
voeringen van „Der Freischütz" toonden
om aan van hoe groote verdiensten het
nische Orkest als Opera-orkest is. zooik verder, de samenwerking van orkest
en schouwburg niet anders dan in het belang
van het Arnhemsche muziekleven kan worden
.md. Velen z"llen dan ook met verlangen
uitzien naar een opvoering van Ibsen's „Peer

lijk zijn.

was

Het belangrijkste van het thans eindigende
voor de sportwereld was de concentratie
der diverse bonden. Voorheen hadden we In
nagenoeg iedere tak van sport eenige naast
en soms tegen elkander werkende bonden en
alle pogingen om tot eenheid te komen leden
.schipbreuk, omdat er geen instantie was, die
dere eenheid kon eischen. Het Nederlandsch

spelen. Dat hieraan een einde zal komen is to*
te juichen. Een goed geleide lichaamsbewegiol
is voor onze kinderen even noodig als het heel'
rijtje vitaminen.

Olympisch Comité, het eenige orgaan, waarin
het grootste deel van de Nederlandsche sportbonden is vertegenwoordigd, miste de bevoegdheid en de middelen om dit te bereiken. Hewas een taak van de ove*heid geweest, maar
de Nederlandsche oveiheid en
du sport, dai

*"

jaar

nabij waren nu eenmaal twee, die zoover van elkan-

DE SAMENVOEGING

VAN

SFORTBONDE*

Het afgeloopen jaar heeft ook dc samenvm*
ging van dc sportbonden gebracht en dat is
evenzeer toe te juichen. Op het sportterrein 1'
geen plaats
voor politiek gedoe en dc jport
heeft nooit behoefte gehad aan drie of vi_*
naast elkander werkende organisaties, dle lfl
den grond van dc zaak hetzelfde doel n*'
streefden. In een ommezien ls in tal va*n likken van sport Je eenheid tot stand gekom'o
en vele schijnbaar onoverkomelijke bezwaren
bleken zonder, groote moeite uit den weg ♦"
kunnen worden geruimd. Het sprekendste fc**"
vil is dc samenvoeging van dc voetbalbond*geweest, die alle vereenigingen met behoud vß_
hun eigen karakter en hun eigen opvatting _"
ê-ii organisatie heeft ondergebracht.
Voor Arnhem intusschen heeft deze samenvoeging geen groote gevolgen gehad. Slecht»
twee R.K. clubs. n.l. V.D.Z en St. Jan ging»*
naai
den N.V.B. over. Aanvankelijk voel-»
V.D.Z. zich wat onwennig in dc nieuwe omKvi-'j.. waar het spel wat harder was. doch etirtmaa! aangepast blijkt zij zlch hier
op haar piaats te voelen. St. Jan heeft er wat
m.ei moeite mee, maar ook daar zal. nu do
training energiek is aangepakt, een beter resultaat volgen. Alleen zijn we benieuwd of, nu d«
eenheid zoo ver wordt doorgevoerd, een bewegüif als dc zomeravond-competitie haar eigen
f ai i; zal kunnen gaan
Andere sporten hebben het voorbeeld van ce
voetballers gevolgd. Voor korfbal, hockey, tennis, schaatsenrijden bracht het viijwel
wijzigingen, met zich, dc wandelaars zijn nog
werkende aan dc concentratie, t .rwijl dc biljarters reeds zijn vereenigd in den Nederlandschen Biljartbond. doch enkele details nog nader moeten regelen.
Het gevolg van al deze samenvoegingen 1».
dat er sterkere borden zijn ontstaan, die meer
voor dc sport en meer dus voor dc leden kunnen doen. Dc sport heeft thans dc aandacht
van dc overheid; zij wordt als een onmisbaar
element voor dc verbetering van dc volksgezondheid gevoelt. Het aantal jongelui, dat dc
sport daadwerkelijk gaat beoefenen zal veel
grooter worden, er zal een geslacht opgroeien
van sportieve jongens en meisjes, die in dc
buitenlucht hun spel beoefenen en er gezondheid zullen opdoen, zonder dat daarbij andere '
geestelijke waarden op den achtergrond behoeven te geraken.

schrokken
van dc eigen voortvarendheid,
doorn over het kanaal te maken.
28
Zuster G. J. Vleeming neemt afscheid haastte zij zich de invoering van wat zij zelf
uit te
als wijkzuster van het Groene Kruis te Velp. had voorgeschicven steeds maar weer
stellen en alle bemoeienissen op dit voor de
volksgezondheid zoo belangrijke terrein over te
MAART.
laten aan het particuliere initiatief. De ver6
De Chr. Jongensclubs, onderafdeelin- eenigingen hebben voortreffelijke resultaten begen van de C.J.M.U. te Velp, vieren het halve reikt en het Is niet geheel en al onverklaareeuwfeest
baar, dat sommige leiders liever van alle over12
De heer B. van Leeuwen te Velp, oud- heidsbemoeiing verstoken bleven, omdat zij er
hoofd eener school en oud-lid van den ge- een aantasting der eigen positie van vreesden,
uitstekend
doch naar onze mcening is die vrees ongegrond
meenteraad, bereikt den 80-jarigen leeftijd.
16
Een kinder-Palmpaaschoptocht trekt en bovendien heeft de oveiheid te zorgen voor
het welzijn van de groote massa. Schooltanadoor Velp's straten.
aitscnregeling, het geneeskundig toezicht op de
25
Op den Stalen Enk nabij Velp wordt
het zijn alle zeer nuttige maatregelen,
een Paaschvuur ontstoken, waarmede een oud sfholen,
die absoluut- noodig zijn, want overgelaten aan
gebruik in eere is hersteld.
het initiatief van ouders en kinderen zou er
26
Het Ned. Jonglingsverbond houdt te niet
veel gebruik van worden gemaakt. In NeVelp een Provincialen Bondsdag.
derland gaat men pas naar dep tandarts als de
31
Ds. Laarman neemt in den avond- pijn werkelijk niet meer te verdingen is en dan
zeea
dienst afscheid van de Ned. Herv. Gemeente nog heeft de patiënt drie of vier dagen gete Velp.
wacht in de hoop, dat het misschien wel over
z.sl gaan.
APRIL.
Zoo gaat het ook met de lichamelijke opvoe11
De heer W. Meeuwsen te Velp is ding. Voor sommige ouders is dit nog iets volkomen overbodigs. Voor anderen zijn de kosten,
25 jaar in politiedienst.
het lidmaatschap van een ver27
In „De Vereeniging" te Velp wordt verbonden aan
eeniging een bezwaar, een derde groep vreest
het 20-jarig bestaan van de woningbouwver- da* het huiswerk er
door in het gedrang komt
eeniging „Ons Belang" gevierd.
en voor de jongere kinderen is het voorts een
groot bezwaar een of tweemaal per week naar
MEI.
het terrein pf lokaal van een sportvereeniging
4
In de aula van „Avondzon" te Velp te gaan. Daardoor is de situatie ontstaan dat
wordt een vergadering gehouden van Oost- de Nederlandsche jongens en meisjes van 6 tot
Geldersche Nutsbesturen.
10 jaar in de wintermaanden practisch versto21
Installatie van den nieuwen commis- ken zijn van alle lichamelijke opvoeding. Op
school is er geen tijd en geen gelegenheid voor
saris van politie, den heer C. Borstlap.
en in de schoolvrije uren zitten ze thuis, want
het is te slecht weer of te koud om buiten te
JUNI.
5— Te Velp en Dieren worden sireneproeven gehouden.
14
De in de gemeente Rheden gehouden
AUGUSTUS.
collecte voor den gewonden en zieken soldaat
1824.65 te hebben opgebracht.
blijkt
6
Volksdansfuif op den Meihof.
26
Bij een hevigen brand door bliksem15
Zomergasten en ingezetenen bezoeken
inslag in de villa „Imkershof" komt een eter
de Sint Bernulphus-kerk, waar pastoor Brugomwonenden, die het brandend perceel was
geman een beschouwing houdt over de statie*
binnengegaan, om het leven.
van Toorop.
JANUARI.
23
In de raadszaak hopdt de burgerJULI.
wacht
der
gemeente Renkum haar ontbin2
Op de ijsbaan van de Oosterbesksche
6
De nationale inzameling brengt in de
dingsvergadering.
Usvereeniging op het sportpark Hartensteïn
gemeente Rheden
10.000.— op.
21
Gedep. Staten keuren de gemeentebevinden hardrijderijeii» plaats.
8
Hevige regenval veroorzaakt op vergrootingen diensten 1938 en 1939 goed.
4
De Oostcrbccksche politie arresteert
schillende punten van Velp overstromingen. een 18-jarige
woonwagenbewoonster, die een
SEPTEMBER.
17
Eerste algemeene vergadering na
groot aantal rijwielen te Oosterbeek en omgede
Tuinbouw
oorlog
Mij
den
van
voor
en ving had ontvreemd.
7
De schilder Anton Markus ter gelePlantkunde.
genheid
van zijn 70sten verjaardag gehuldigd.
9
De Chr. School te Heclsum bestaat 30
21
Ds. J. J. F. Franck doat zijn ii.tred ■
13
Gcdep. Staten hechten goeukeuring
jaar.
het raadsbesluit tot aankoopen van Robij de Ned'. Herv. Gemeente te Velp.
aan
19
De Rn'n is zoodanig toegevroren, dat
sande.
AUGUSTUS.
men bij het Renkumsche veer te voet en per
Door de Arnhemsche Arrondisse30.
23
De gezamenlijke Velpsche winkeliers rijwiel de rivier kan oversteken
ments-Rechtbank wordt de N.V. Midden29 -7 In de gemeente Renkum wordt een standscredietbank te Oosterbeek in staat van
besluiten tot vervroeging van het sluitingsverduisteringsoefening
gehouden.
uur op Zaterdag.
faillissemen verklaard.
24
De jaarlijksche kinderoptocht van
„Floralia" trekt door Velp.
FEBRUARI.
OCTOBER.
31
In den nacht van 30 op 31 Augustus
Door een arrestatie slaagt de Ooster7
1
De gemeentcraadbesluit het commiswordt aan verschillende panden in de ompolitie er in een lange reeks van
beeksche
politie
te handhaven.
geving van het station Velp schade aangericht sariaat van
op te helderen.
diefstallen
door Engelsche bommen; bij De Steeg wordt
9
Een in de gemeente Renkum gehouden
7
de Oosterbeeksch MiddenstandsOok
een Engelsch vliegtuig neergehaald.
collecte voor Finland brengt 1297 op.
spaarbank wordt in staat van faillissement
18
Ter. hoogte van Oosterbeek heeft het verklaard.
SEPTEMBER.
ijs zich in den Rijn als een vjsdam vastgezet.
11
De heer J. Swart bedankt voor zijn
12
De laatste groep Rotterdamsche kin19
Te Oosterbeek wordt een afdeeling raadslidmaatschap.
deren, die te Velp een vacantie van vier
21
Het raadslid B. Crumm gewond door
weken hebben doorgebracht, keert naar huis van het Wit-Gele Kruis opgericht.
van
zijn
rijwiel tijdens duisternis.
val
28
In verband met den ingevallen dooi
terug.
23
De
heer
C. P. Q. Roelofsen neemt de
hoogte
geschiedt de overtocht met het Renkumsche
24
Bij een verkeersongeval ter
tot
benoeming
raadslid
in de vacature-Swart
vindt
weder
normaal.
gep.
Laarweg
te Velp
een
veer
van den
aan.
politie-agent den dood.
31
De gemeenteraad besluit tot invoering
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DE GEMEENTE RENKUM
IN HET JAAR 1940
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20
Streekmuseum voor den Veluwezoom.

2

Paddenstoeléntentoonstelling

in

het

NOVEMBER.

—_

’

Het „Arnhemsche Strijkkwartet", de heeren
Jansen, Franken, Koopmans en v. d. Graaf,
Gynt' met de muziek van Grieg, muziek, die vierde zijn tienjarig bestaan met een, ook uit storm heel wat schade aan aan woningen en
ons orkest uitstekend ligt en als concert- een artistiek oogpunt zeer geslaagd weldadig- geboomte.
Tweedaagsche tentoonstelling van
muziek tot het standaardrepertoire van de heidsconcert ten bate van de „Commissie van
15/16
samenwerking voor bijzondere Nooden" in den „Het Raskonijn" in de tuinzaal van Naeff.
A.O.V. behoort.
Rioleringswerken te Velp stopgezet
Wat het orkest presteert 'er begeleiding Stadsschouwburg.
19
Frans Hillen gaf zijn 50sten piano-avond, wegens gebrek aan werklooze arbeiders.
van onze zangvereenigingen i 3algemeen bekend. De uitvoeringen van „Toonkunst", in de de „Arnhemsche Muziekkring" onder leiding
21
De Gemeenteraad van Rheden stelt
van Douwe Draaisma. bewees dat ei- ook in een afvallen-verordening vast.
eerste plaats die van Bach's „Matthaus Pas28
Er wordt te Velp een testproef gesion", zou men zich niet zonder de A.O.V. dezen tijd nog door de Arnhemsche dilettanhouden voor leden van den Opbouwdienst.
kunnen voorstellen. Brandts Buys en zijn toe- ten met vrucht en toewijding wordt gemusigewijcPe schare zangers en zangeressen vor- ceerd.
De „Arnhemsche Muziekschool met afdeeDECEMBER.
men met de A.O.V. een zoo onafscheidelijk
geheel, dat het alleen schade zou beteekenen ling Conservatorium", dir. Douwe Draaisma,
23
De Gemeenteraad stelt de bcgrootingkreeg een nieuw bestuur en een nieuw geals hier verandering in werd gebracht.
-1941 vast.
Herdenkt men de hoogtepunten van het bouw. De voordrachtsavonden der leerlingen
Arnhemsche Muziekleven in 1940, dan moet blijven de aandacht trekken, ook verder toont
zeer zeker de uitvoering door „Toonkunst" de school een activiteit, die het Arnhemsche
van Verdi's „Requiem" worden genoemd. muziekleven ten goede komt.
De Orgelconcerten behoorden wederom lot
Eveneens die van „La vita nuova" van Wolffhet
belangrijkste. Simon C. Jansen bespeelt
Ferrari door „Kunst Veredelt" onder leiding
het
orgel met een meesterschap, dat steeds
21 Jan.
H. W. Kóhlmann, oprichter van
van Co van Beinum. Wagenaar gaf met de
programbewondering
afdwingt,
zijn
opnieuw
te Arnhem en Velp.
uitvoering
„Samson",
Haweko-magazijnen
C.O.V. een
v-an Handels
de
ma's bevatten de voornaamste werken der
Huisman,
Zwolsman met zijn koor een van „Das ParaApril.
19
W.
oud-referendarisorgellitteratuur, in weinig steden van ons
dies und die Peri" van Schumann.
directeur van de P.T.T.
Het „Arnhemsche Zangersverbond" gaf ter land kan men in den zomer zulke belangrijke
29 Mei. Ds. E. Bosman, emeritus-predieere van zijn vijftienjarig bestaan een Jubi- orgelconcerten bezoeken als te Arnhem.
kant van de Geref. Kerk te Valthermond.
In den schouwburg heeft men een opvoeleumconcert, „Die Gelre Sangers" gaven een
4 Juli. L. A. Ruys, rentmeester van Mid-,
concert ten bate van Wageningen; men ziet, ring van Delibes' „Coppélia" door het Ballet dachten.
ook de zangvereenigingen hebben het dit jaar van Yvonne Georgi kunnen bijwonen, Kreutz19 Aug.H. Peters, hoofd-boekhouder van het
berg en Ilse Meudtner vertegenwoordigden
nlet aan activiteit laten ontbreken.
Gar-, Water- en Radiobcdrijf.
Gem.
verder de Danskunst, een concert van het
„Concert St. Caecilia" en de „Arnh. Kamer13 Sept. Jhr. mr. W. C. Quarles van Ufmuziekvereeniging" hebben nog twee maal „Keulsche Kamer-Symfonie Orkest" en een
oud-vice-president van de arrondisseford,
opvoering
„Tiefland"
van d'Albert's
door de
een concert vah het Concertgebouworkest onments-rechtbank
te Amsterdam.
uit
Opera
Krefeld
behoorden
mede
tot
het
der leiding van Mengelberg kunnen geven, de
Driessen, oud-wethouder der
Sept.
beste,
dat
18
Th.
men
hier
muzikaal
heeft
op
gebied
„Arnhemsche Ver. voor Kamermuziek-Uitgemeente Aalten.
voeringen" (Amory-Wagenaar) gaf drie con- kunnen genieten.
„Musica",
„ist
heeft
das
1 Oct. Ds. R. M. Westerink, Geref. prediLuther gezegd,
certen en wel een buitengewoon mooi concert
Menschen,
beste
te Velp.
Labsal
einem
kant
betrübten
door het Calvetkwartet, een piano-avond van
dadurch
das
Herz
zufrieden,
wieder
26
Oct.
erquickt
A. M. A van den Wall Bake, gep.
Renesse,
Cor de Groot en een van George van
eer de tijdsomstandigheden de voortzetting und erfrischt wird", een goed woord om dit luit.-kolonel der artillerie, Velp.
beknopte jaaroverzicht mede te besluiten.
24 Nov. Jhr. A. F. Meyer, oud-reserve-kavan de concertenreeks tijdelijk verhinderden.
pitein,
Velp.
bleef
L.
„Arnh.
Ver.
Mod.
Muziek"
C.
De
voor

—

—

—
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—

—
—
—

APRIL.

Aangevangen wordt met het plaatsen
van geleidetiehten in de hoofdstraat te Velp.
ook in de gemeente Rheden richt een
14

—
—

—

—
—
—
—
—

OCTOBER.

ook dit jaar paraat. Men dankt haar de kennismaking met een violist als Sandor Vegh en
een concert van den violist Alexander Moskowsky en den cellist Palotay, die onvergete-

jarenlang

van wat

Dieren wordt door brand verwoest.
der stonden, dat een samengaan volledig onmoDoor de strenge vorst is het sinds gelijk scheen. De overheid is jaren geleden heei
10
een tiental jaren weer mogelijk den traditlo- ver gegaan door de lichamelijke opvoeding op
neelen schaatstocht van Dieren naar Apel- de scholen verplichtend te stellen, maar, ge-

—

3
Het gouden jubileum van de wijkvereeniging ,.De Heer is mijn Herder" (wijk B)
wordt herdacht met een bijeenkomst in de Sophia-bewaarschool.
7 — De afd. Arnhem van de Vereeniging
van Chr. Handelsreizigers en Handelsagenten
bestaat 10 jaar.
9 — Er wordt een reeks nieuwe woningen
in Arnhem-Zuid ter beschikking gesteld ten
behoeve van Rotterdamsche geëvacueerde gezinnen.
9
In Arnhem-Zuid wordt een hulpkerk
der Ned. Herv. Gemeente in gebruik genomen.
11
De Arnhemsche Stadszending bestaat

in Gelderland.
23
De Arnhemsche Muziekschool betrekt
haar nieuwe gebouw aan den Boulevard Heuvelink.
gouden jubileum als organist.
27
Aangevangen wordt met het baggeren
18 — De jeugdige violist Herman Kreb- van een geul voor de in den Rijn neer te laten
bers wordt benoemd tot concertmeester bij de buis- en kabelleidingen, ten behoeve van ArnA.O.V.
hem-Zuid.
20
Het grootste deel der Arnhemsche
30
Van Ranzow's Bank bestaat 25 jaar.
kinderen keert uit de Ostmark terug.
Tentoonstelling van werkstukken,
30
Aanbesteding door den Rijkswater24
vervaardigd door gewonde Nederlandsche mistaat van de aarden baan voor de Noordelijke
litairen, in het Volksuniversiteitsgebouw.
helft van den auto-snelweg Arnhem—Nijmegen.
DECEMBER.
— De heer J. P. H. van Aalst benoemd
De dader van een groot aantal inbratot leider van den distributiedienst.
2
29
Ds. L. S. den Boer neemt afscheid ken in de binnenstad gearresteerd.
van de Chr. Geref. Gemeente alhier in ver2
De IJsclub Arnhem zet het schaats1 band met zijn vertrek naar Amsterdam.
seizoen in door openstelling van de sproeibaan
29 — De bouw van den kademuur bij het
6 — Een hevige storm richt ditmaal niet
Roermondsplein moet stop gezet worden in
schade aan.
veel
verband met den hoogen waterstand.
De Johanna-Stichting bestaat 40 jaar
9
Burgemeester Bloemers wordt in
30
zijn ambt herbenoemd.

—

NOVEMBER.

—

—

—

—

van Provinciaal Directeur van de Winterhulp

—

—

-—

vast.

—
—

—

—

.

1 940 BRACHT DE SPORT GROOTE

—
—
—

—

—

-

JANUARI.
1
Het nieuwe jaar zet in met stei ken
sneeuwval. De Velpsche rodelbaan trekt veel
publiek.
2
Het aantal werkzoekenden in de gem.
Rheden bedraagt 1119 personen, waarvan er
297 in de werkverschaffing zijn geplaatst.
3
Het aantal inwoners der gem. Rheden
bedraagt 27.435; een jaar tevoren 27.111, een
toename dus van 324.
6
De Velpsche Pluimveevereen.
Het
Nuthoen" organiseert in de Vereeniging een
nationale pluimveetentoonstelling.
6
Op de Velpsche rodelbaan vindt een
gecostumeerde feestavond plaats.
7
Op verschillende ijsllknen in de gem.
P.heden worden schaatswedstrijden gehouden.
28
Dank zij de vele sneeuw en de harde
vorst, kan men het zeldzame schouwspel zien,
dat de heuvels nabg den Zypenberg als ski-'
terrein worden gebruikt.

—

De kweekschool voor onderwijzeres3
sen bestaat 80 jaar.
3
De Arnhemsche buitenschool bestaat dienst.

—

DE GEMEENTE RHEDEN
IN HET JAAR 1940

Obscura-herdenkingsvoorvoor de leerlingen der middelbare scholen.
11
Wethouder M. Rademakers neemt
ontslag.
De afd. Arnhem van den Ned. Kap14
persbond viert haar 45-jarig bestaan.
De heer A. M. J. Kruissink is 25 jaar
15
administrateur van de P.G.E.M.
Opening
16
in de studiezaal van de
openbare bibliotheek eener tentoonstelling ter
herdenking van den dichter Staring.
18
Een doode en vier gewonden tengevolge van een autobotsing op den Koningsweg.
21
De heer C. Smeenk tot wethouder gekozen als opvolger van den heer M. Rademakers.
22
Brand in een opslagplaats van bouwmaterialen der firma Mulder en Van Wessem
in de Vlijtstraat.
29
Voor
Zypendaalsche-, DeelenscheKempenbcrgerweg wordt één-richting-verkeer
ingevoerd.
Heropening van het in „Rotonde"
31
herdoopte café-restaurant van Musis Sacrum.
Camera

stellingen in den schouwburg

—

AUGUSTUS.

X

0
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2

—
—

eener

—

wegbelasting.

3
De heer H. Houtzagers, notaris te BosNOVEMBER.
koop, wordt als zoodanig te Oosterbeek benoemd.
1
Burgemeester J. J. Talsma herbenoemd4
De gemeenteraad besluit, dat Renkum
2
Tramleiding door den storm afgebrozal toetreden tot het Borgstelüngsfonds.
ken, waardoor den volgenden morgen het
verkeer met bussen moest worden onderhouden
MEI.
12
De burgemeester gemachtigd tot uit1
Bü zijn afscheid wegens het bereiken breiding van het politiecorps.
van den pensioengerechtigden leeftijd wordt
14
Tengevolge van een hevigen storm
dr. C. J. Rab te Oosterbeek, rijks- en ge- over den weg geslingerde
boomen maken het
meente-veearts, hoofd van den viecschkeuverkeer onmogelijk.
ringsdienst en directeur van het openbaar
25
De Oosterbeeksche Middenstandsverslachthuis der gemeente Renkum, benoemd ecniging kiest zich een 'nieuw bestuur.
tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.
30
St. Nicolaas bezoekt Oosterbeek.
Bij K. B. wordt de heer J. H. de Groot,
1
inspecteur van politie te Breda, benoemd tot
DECEMBER.
commissaris van politie in de gemeente Ren18
De ijspret neemt op de banen vaß
kum.
Hartenstein een aanvang.
De burgemeester richt tot de winke15
19
De Gemeenteraad stelt de begrooting"
liers een schrijven inzake voedsclrantsocnec- 1941 vast.
ring.
24
Begrafenis te Doorwerth van het"
stoffelijk overschot van den heer W. J. Smit,
ambtenaar bij de Arbeidsbeurs te Oosterbeek,
die te Dordrecht sneuvelde.

——

—

—

—
—
—

—

—

—
—

—

NECROLOGIE RENKUM

JUNI.

In 1940 overleden de volgende bekende per£
uit de gemeente Renkum:
soonlijkheden
het
Een
door
Renkumsch-Heelsumsch
8
5 Jan. Ds. C. J. Warners, oud-vlootprediSteuncomité „Hulp in Nood" gehouden colleckant
1
der Ned. Herv. Kerk te Oosterbeek.
te brengt 2875.74 op.
20
Elisabeth Maria Peters, schilderes
Jan.
Cup-lawnDavis
Het Nederlandsch
29
tennisteam demonstreert op het sportpark te Oosterbeek.
24 Jan. Dr. W. A. Poort, oud-directeur
Hartenstein.
van de Alg. Friesche Levensverzekering MVJ-'

—
—

’

JULI.

—
’—
—

Oosterbeek gehouden collecte
den
en zieken soldaat blijkt
gewonden
voor
ruim 2000 te hebben opgebracht.
6
De nationale inzameling brengt te
Oosterbeek ’4479.18 op.
Tijdens een echtelijke twist valt een
19
vrouw uit het raam en wordt ernstig gewond
in het Gem.-Ziekenhuis te Arnhem opgenomen.
5

Een te

Oosterbeek.
11 Febr.

Jhr. dr. H. G. van Holthe

tot

Echten, Kamerheer ln buitengewonen dienst.
Oosterbeek.
6 Mei. D?. H. D. Drenth, oud-geesteljj1*
verzorger van de Stichting „Wolfheze", overleden te Wassenaar.
6 Aug. N. de Regt, gepensionneerd Onderwijzer Chr. School, overleden te Lunteren.
29 Oct. R. P. Poppes, gep. hoofdwerktuigkundige brj de Ned. Spoorwegen, OosterbeeK-
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NECROLOGIE

WAT HET AFGELOOPEN
JAAR ONS BRACHT
JANUARI.

Dr. W. J. M. A. Asselbergs

(Anton

van

Duinkerken) wordt benoemd tot bijzonder
hoogleeraar in dc Vondelkennis aan de uni-

versiteit te Leiden.
Bij het invliegen van een Koolhoven-vliegtuig stort dit nabij Waalhaven neer; Th. P.
Coppers, de bestuurder, komt hierbij om het

leven.
Koudste winter sinds 1855. Gemiddelde Januari-temperatuur bereikte een minimum, n.l.
5.1 gr. onder het vriespunt.
Buitengewone gladheid maakt autoverkeer
op buitenwegen vrijwel onmogelijk.

Keres wint den schaaktweekamp tegen dr.

Euwe.
Het motorschip „Arendskerk" in de Golf
van Biskaye getorpedeerd.
In het hs van het Usselmeer zitten drie
schepen vast, van welke de „Friesland" als
verloren moet worden beschouwd.
De staat van beleg wordt uitgebreid.
Voor de tweede maal wordt Huisduinen
zwaar geteisterd door een mijn-ontploffing.
Een zware sneeuwval veroorzaakt ernstige
verkeersstremmingen.
De P.H.-A.F.0., een vliegtuig van de K.N.I.
L.M., stort bij Bali in zee; acht personen komen hierbij om het leven.
Na eenigen tijd te zijn ingetrokken, worden
de periodieke verloven opnieuw verleend.
Minister Van Kleffens houdt in de Eerste
Kamer over onze politiek een groote rede,
welke ook in het buitenland zeer de aandacht

FEBRUARI.
Generaal 1. H. Reynders neemt ontslag als
opperbevelhebber van land- en zeemacht; hü
wordt opgevolgd door generaal H. G. Winkelman.
Uitgifte van een vrijwillige 4 pet. Staatsleening 1940, groot 300 millioen, koers van
uitgifte 100 pet.
Verschillende mutaties in de hooge legerleiding.
De regeering besluit tot den bouw van drie

’

slagkruisers.

Het vrachtschip
pedeerd.

„Burgerdijk" wordt getor-

Te Eelde wordt een temperatuur geregistreerd van —24 gr. Celsius, de laagste temperatuur ooit in ons land waargenomen.
De dichter en illustrator P. C. Boutens viert
zijn 70sten verjaardag.
Het schip „Ameland" vergaat tengevolge
van een explosie, de tankschepen „Den Haag"
en Tara" worden getorpedeerd.
In West-Friesland en Groningen drie arrestatie-- in een spionnagezaak.

MAART.
De Tweede Kamer neemt de. herwaardeering van den goudvoorraad aan, de aanvankeBank toegedachte
lijk aan de
uitkeering wordt gehalveerd.
Dr. F. H. Meihuizen benoemd tot leider der
ambulance naar Finland.
De duikboot O 11 wordt voor de haven van
Den Helder geramd door een marinevaartuig.

Drie slachtoffers.
Maatregelen voor e.en eventueele evacuatie
in Nederland.
België—Nederland (voetbal) te Antwerpen.
Het Hollandhuis te New-York geppend.
Nederlandsche jachtvliegtuigen beschieten
een Engelschen bommenwerper, die brandend
moet dalen; één slachtoffer.
In de Haagsche spionnagezaak wordt mr.
Van H. tot twee jaar en acht maanden, zijn
echtgenoote tot anderhalf jaar en mr. B. tot
twee jaar gevangenisstraf veroordeeld.

APRIL.
Luchtiyn Amsterdam—Lissabon geopend.
De minister van Binnenlandsche Zaken zet
\n een persconferentie zijn standpunt in het
conflict met de Ned. Ver. voor Luchtbescherming uiteen.
De Tweede Kamer neemt een wetsontwerp
tot dekking van de jaarlyksche lasten der mobilisatie-uitgaven aan. Hierbij worden de heffingen op suiker en benzine verhoogd, heffing
op koffie ingevoerd en de successiebelasting
verhoogd.
Nederlandsche sleepboot en baggermolen in
de Noorsche wateren vergaan. De opvarenden
worden gered.
Te Waalhaven slaat een militair jachtvliegtuig over den kop. De bestuurder, eerste-luitenant-vlieger H. C. A. van Montfoort, komt om
het leven.
Op 9 April worden de militaire verloven ingetrokken, de ministerraad komt in buitengewone vergadering byeen. Beperkte dienst op
het spoorwegnet, luchtlijnen op Scandinavië en
Shoreham gestaakt.

Financiën, Handel en
Industrie
Januari: H. A. van der Hardt Aberson,
industrieel te Keppel; H. F. van der Wolk,
oud-directeur eener Rotterdamsche bierbrouwerij; mr. J. A. Lucardie, Rotterdamsch industrieel.
Februari: B. v. Marken, Amsterdamsch i
effectenhandelaar.
Maart: P. van Dusseldorp, Rotterdamsch

Uitbreiding van den staat van beleg.
Grensincident bij Venlo. Twee Britsche officieren van den Britschen inlichtingendienst
worden bij Venlo over de grens gevoerd. Een
Nederlandsch chauffeur wordt hierby gedood.
De minister van Justitie dient een wetsontwerp in tot verhooging van de maximumstraf
op spionnage van 6 op 15 jaar.
Op 17 April worden de buitengewone verloven weer verleend.
De 12e-eeuwsche toren te Pijnacker stort in.
De Nederlandsche regeering deelt aan de
Japansche regeering mede, dat tij, indien Nederland in den oorlog betrokken zal worden,
geen bescherming aan eenige mogendheid
voor Ned.-Indië zal vragen.
Huiszoeking bij verschillende leden van de
N.S.B.
Op 19 April geheel Nederland fn staat van
beleg verklaard.
In het arrondissement Den Haag wordt beslag gelegd op „Volk en Vaderland".

industrieel.
April: H. W. Mauser, oud-dir. Delftsche
aardewerkfabriek „De Porceleyne Fles".
Mei: I. Menko Szn., oud-industrieel te

Enschedé.
Juni: A. de Bijll Nachenius, bankier te
Aerdenhout; J. G. Vaes, oud-dir. der Unilever

te Rotterdam.
Augustus: H. A. Stheeman, industrieel,
pharmacie, Meppel.
September: Mr. dr. J. Luden, belinde
pers. in het Nederl. bankwezen, Overvlfn.
October: E. A. Pan, oud-dir. der Billiton

—

aan Rotterdam een bedrag
tien
,ibezoek
Wederopbouwfonds ter
millioen gulden

yan
uit het
jbeschikking van de in Rotterdam getroffenen.
Het Verordeningblad bepaalt, dat voor vergaderingen van meer dan 20 personen toe,stemming
van den procureur-generaal ver'
{ eischt is.
Een herstclfonds 1940 wordt ingesteld.
Op last van rykscommissaris Seyss-Inquart
,wordt de burgemeester
van Den Haag, mr. S.
Monchy,
J. R. de
uit zijn functie ontslagen.
uniformverl_«od
wordt opgeheven.
Het
De werkzaamheden van dc Staten-Generaal
en den Raad van State worden opgeschort. De
land.
verkiezingen worden afgelast.
De Duitsche troepen rukken steeds verder
Er mogen geen nationale vlaggen meer
op. Zij passeeren de Moerdykbrug en doorbreworden
uitgestoken.
ken de Grebbelinie.
Een'
raad
van Voorlichting voor de Neder14 Mei: Rotterdam wordt gebombardeerd.
wordt opgericht.
landsche
Pers
weermacht,
De Nederlandsche
met nitzonwordt, arriveert Prinses
Naar
vernomen
troepen
Zeeland,
de
in
de
legt
wadering van
Juliana met de beide prinsesjes te Montebcllo
pens neer.
15 Mei. De capitulatie van het Nederland- (Canada).
Het ambtenarenverbod voor fascistische
sche leger wordt door de Duitsche en Nederwordt opgeheven.
organisaties
landsche opperbevelhebbers onderteekend.
kinderen
zullen naar de
Nederlandsche
Bekendmaking van den opperbevelhebber,
waarin hij ieder aanmaant rustig aan 't werk Oostmark gaan.
te gaan en iedere vijandelyke handeling tegen
JULI.
het Duitsche leger na te laten.
Dr. Seyss-Inquart benoemd tot RykscomDe radio-uitzendingen naar Ned.-Indië wormissaris voor het bezette Nederlandsche geden
hervat.
s
bied. Generaal von Falkenhausen wordt beafgekondigd te luisteren
Het
verbod
wordt
noemd tot militair bevelhebber voor België en
naar andere radiostations dan die in DuitschNederland.
bezette gebieden.
De koers van den gulden t.o.v. de Rijksmark land of door Duitschland
boter,
vet
en margarine.
Distributie van
R.M. 1.50.
vastgesteld op 1.
Instelling van den „Opbouwdienst" voor het
Zilverbons van I.— en 2.50 worden uitgedeelte van het Nederlandsche leger, dat niet
gegeven.
gedemobiliseerd.
is
Vuurwapens en munitie moeten worden invan ryst, havermout, grutten,
Distributie
geleverd.
macaroni enz.
De geheele Nederlandsche weermacht wordt
Het bestuur van het Ned. Verbond van Vakals krijgsgevangene beschouwd. Duitsche en
vereenigingen wordt verboden zyn functie verNederlandsche militairen zullen elkander
der uit te oefenen. Be heer H. J. Woudenberg
groeten als bewijs van goede verstandhouding.
wordt
als bewindvoerder van het N. V. V. beDoor capitulatie van Walcheren is elk Nenoemd.
derlandsch verzet gestaakt.
De nog aanwezige buitenlandsche gezantDr. ir. J. A. Ringers benoemd tot regeeschappen verlaten ons land.
ringscommissaris voor het herstel van het
In verband met de behandeling der Duitverkeerswezen en den wederopbouw van steschers in Ned.-Indië wordt een aantal Nederden en dorpen.
landsche onderdanen, die vcor het grootste
Op den Grebbeberg wordt een Nederlandgedeelte met het koloniale bestuur in betreksche en Duitsche groet gebracht aan de ge- ' king staan, in hechtenis genomen. Het postvallenen.
verkeer met Indië wordt tot nader order geVerbod van het verbruiken van motorbrandstaakt. Alle houders van postduiven moeten
stof zonder vergunning.
zich opgeven. Mr. M, M. Rost van Tonningen
Dr. Wohltat benoemd tot commissaris bfl de benoemd tot commissaris van de S D. A P.,
Nederlandsche Bank.
de R. S. A. P. en de Communistische Partij
Demobilisatie van ongeveer de helft van Nederland.
het Nederlandsche leger.
De Duitsche rechterlijke macht voor strafDr. H. M. Hirschfeld wnd. hoofd van het zaken wordt voor Nederland ingesteld.
departement v. Handel, Nijverheid en ScheepDe leiding van de „Arbeiderspers" gaat in
vaart.
andere handen over.
Uitreiking van algemeene distributiebonDc Nederlandsche Unie, vertegenwoordigd
boekjes en bonboekjes voor brood.
door de heeren mr. L. Einthoven, mr. J. LintProf. dr. J. E. du Quay benoemd tot regeehorst Homan en prof. dr. J. E. de Quay, richt
ringscommissaris bij het dep. van Sociale Zaeen oproep tot het Nederlandsche volk, zich
ken voor de organisatie van den arbeid.
aan te sluiten om tot een waarlijk national:
Verbod uitgevaardigd om bedrijven stop te samenwerking te komen.
zetten of den arbeidsduur tot minder dan 36
De bekende natuurliefhebber, dr. Jac. P.
uur te beperken.
Thijsse, viert zijn vyf en zeventigsten verRijksminister Scys-s-Inquart aanvaardt in jaardag.
Reorganisatie van den luchtbeschermingsde Ridderzaal te 's Gravenhage met een groorijkscommissaris
functie
voor
dienst.
zijn
te rede
als
Ryksminister Seyss-Inquart houdt een rede,
de bezette Nederlandsche gebieden.
hij de positie van Nederland als bezet
tot
militair
waarin
Christiansen
benoemd
Generaal
bevelhebber over het bezette Nederlandsche land uiteenzet.
Generaal Winkelman wordt naar Duitschgebied.
land overgebracht.
krijgsgevoerde
De eerste naar Duitschland
Prof. mr. A. M. de Jong wordt directeur
gevangenen keeren naar huls terug.
de Nederlandsche Bank
van
Jhr. mr. A. M. Snouck Hurgronje, secretaDe kippenstapel zal tot een derde worden
ris-generaal, wnd. hoofd van het dept. van teruggebracht.
Buitenlandsche Zaken wordt tevens benoemd
Alle betalingen van Nederlandsche schuldtot secretaris-generaal waarnemend hoofd van eischers aan Duitsche debiteuren moeten thans
het dept. van Algemeene Zaken.
via de clearing geschieden.

.

'
'

’’

’

.

JUNI.
Geen inlflving van nieuwe dienstplichtigen.

Een handelsdelegatie vertrekt naar Parys
Het goederenvervoer per spoor wordt geter bespreking v?n kwesties, rijzende uit blok- deeltelijk hervat.
kademaatregelen.
Mr. M. M. Rost van Tonningen, één van de
21 vóór den oorlog geïnterneerden keert uit
Calais, waarheen hfl gedurende den oorlog
DE SPRONG NAAR HET NIEUWE JAAR. gevoerd was, terug.
Het Verordeningenblad voor het bezette
Nederlandsche gebied verschynt.

De Opperbevelhebber verleent groot-verlof
aan alle dienstplichtigen, die werk hebben.
Nederlandsche werkloozen krijgen gelegenheid in Duitschland te werken.
Verbod om werknemers te ontslaan. Na 9
Mei gegeven ontslagen moeten weer ongedaan
worden gemaakt, tenzij zij door of vanwege
den directeur-generaal van den Arbeid zijn

Rijksminister Seyss-Inquart

benoemt vier
secretarissen-generaal: staatssecretaris dr.
Wimmer voor Justitie, Brigadeführer Rauter
voor openbare veiligheid, minister Fischböck
financiën en Hauptamtsleiter dr.
"De-e koene springster, die 1940 vèr achter voor
bijzondere gevallen.
-*10- laat, hoopt, evenals wij, dat 1941 voor U Schmidt voor
Het briefverkeer tusschen Nederland en de
een voorspoedig jaar zal zijn.
neutrale landen buiten Europa wordt hervat.
(Presse 111. Bureau
Rijksminister Seyss-Inquart stelt bij zijn
Kopenhagen)

—

'

SEPTEMBER.

Overheid

Telefoontarief wordt verhoogd.

Tusschen zonsondergang en zonsopgang
wordt de duinstreek en het strand ve>or het
Januari: G. J. G. graaf van Aldenburg
Bentinck, ambachtsheer van Amerongen; jhr.
publiek verboden verklaard.
Bevel tot ontbinding van de Vrymetselaarsloges.

Een botsing tusschen de Haagsche politie

—

en de leden van de W. A.
waarbij de W. A.r.ian Peter Ton om het leven komt ;
leidt
tot ontslag van den hoofdcommissaris van politie te 's-Gravenhage
Voetbalwedstrijden worden voor twee weken afgelast.

—

Omzetbelasting verhoogd en uitgebreid.
Op verschillende plaatsen in ons land worden brandplaatjes, afkomstig uit Engelsche
vaegtuigen, gevonden.
Nederlandsche perskamer opgericht.
Ir. A. A. Mussert maakt een begin met de
oprichting van de Nederlandsche S.S.
Te Amsterdam wordt een Nederlandsche socialistische werkgemeenschap opgericht.
Distributie van rund-, kalfs- en varkensvleesch en ongesmolten vet.
De opneming van gedemobiliseerden in den
Opbouwdienst wordt tijdelijk gestaakt.
Vergaderingen in gesloten gebouwen zijn
weer toegestaan, mits de leden van een schriftelijke uitnoodiging zijn voorzien. Openluchtbyeenkomsten en openbare vergaderingen in
gesloten lokalen blijven verboden.
Aangifteplicht voor alle vereenigingen en
_-inder economisch doel.
c
In de nabijheid van Schouwen wordt een
u._ _.^..o_.e Kruis-schip door een EnN
geisch oorlogsschip beschoten.
Rijksmaarschalk Göring verleent den Duitschén militairen bevelhebber van Nederland,
generaal Christiansen, het gouden vliegerteeken met brillanten.
De Führer onderscheidt dr. Seyss-Inquart
met het Kriegsverdienst-Kreuz eerste klasse.
In tegenwoordigheid van dr. Seyss-Inquart
komt in Pulchri-Studio te 's-Gravenhage de
Nederlandsche Cultuurkring bijeen.
Nederland krijgt nieuwe postzegels, waarop
alleen de waarde is uitgedrukt

.

OCTOBER.
Geen

benoeming

bombardement, waarbij evenwel slechts éé.i

den

Distributie van zeep.
Het motorverkeer wordt — behoudens uitzonderingen
van 22—4 uur verboden.
Ernstig ongeval bij het transporteeren van
een brugstuk bfl Zaltbommel waarbij zeven
dooden en drie zwaar gewonden te betreuren

—

zijn.
Scherper controle op de verduisteringsmaat-

regelen.

mr. R. O. van Holthe tot Echten, oud-vicepres. V/h Haagsche gerechtshof; mr. H. W. B.
Tichelman, hoofd der afd. Alg. Zaken v d
belastingsd. van Financiën, Batavia.
Februari: Jhr. H. G. van Holthe tot Echten, kamerheer i. b. d. van H.M. de Koningin;
H. J. A. Feber, gep. lt.-gen. der artill., Den
Haag; L. J. Scheltema, gep. generaal-majoor
der art., Amsterdam; M. J. A. Masthoff Thzn.,
gep. lt.-gen. der art., Voorburg; H. J. v. d.
Broek, gep. generaal-majoor der genie. Den
Haag.
Maart: Gen.-majoor jhr. J. Tj. Alting
von Geusau; Gep. vice-adm. J. H. O. graaf v.
d. Bosch, Den Haag; Gep. vice-adm. W. C. J.
Smit, Den Haag; Gep. schout bij nacht M. H.
E. Sachse, Den Haag; Dr. H. A. v. Coenen
Torchiana, consul-generaal te San Francisco.
April : Notaris Jos. van Wessen, nestor
der Ned. notarissen.
Mei: Dr. W. J. Leyds, oud-staatssecr. en
oud-gezant der Z. Afr. republiek; Dr. E. Boekman, wethouder van Amsterdam; C. W. F. P.
Baron Sweerts de Landas Wyborg, kamerheer
in b.d.. der koningin; F. L. van den Hoff, gep.
generaal majoor.
Juni: Mr. J. D. van Ketwich Verschuur,
staatsman en diplomaat; Dr. N. M. Josephus
Jitta, oud-voorzitter van den Gezonelheidsraad; Dr. Ir. Th. v. de Waerden, lid der Tweede Kamer; Mr. L. J. Plemp van Duiveland,
oud-ref. A/h Dep. van Buitenl. Zaken en eerevoorzitter van den Ned. Journalisten Kring.
Juli: Mr. G. W. baron de Vos van Steenwijk, gezant te Boedapest (voord, te Peking).
Augustus: G. F. C. Baron van Tiil,
oud-dir. van 's Ryksmunt; R. H. Arntzenius.
lid v. d. Marineraad, schout bij nacht tit., Den
Haag.
September: Mr. A. Baron van Harinxma thoe Slooten, oud-proc.-gen. bij het gerechtshof te Amsterdam.
October: D. F. J. van Wa'.sem, oudburgemeester van Epe; Suze Groeneweg,
oud-Kamerlid.

van Joden in openbare

Onderwijs, Kunst en
Wetenschap
Januari:

April:

Isidore Zwaaf, bekend komiek;

J. F. Staal, architect.
Mei: Prof. dr. Jan P. M. de Vries, wiskundige; prof. dr. P. Th. L. Kan, neus-, keel- en
oorheelkundige; prof. J. van Gelderen, staatliuishoudkundige en Kamerlid; r
A. Bonger, criminoloog en socioloog: prof. dr.
L. Polak Daniëls, geneeskundige; dr. Menno
ter Braak, letterkundige en essayist; Edüard
du Perron, letterkundige en essayist; mevr.
Dinah C. Mollinger-Hooyer, schrijfster: dr. J.
F. Otten, schrijver.
J u 1 i: Ir. J. de Bic Leuveling Tjeenk, architect; Jacques Goudstikker, kunsthandelaar;
mr. H. Marsman, dichter en letterkundige;
Bart Verhallen, musicus en dirigent.
Augustus: A. Burdet, ornitholoog.
September: Dick Ket. kunstschilder.
October: Gerard van Hulzen, schrijver.
November: Prof. dr. E. D. Wiersma,
hoogleeraar aan de Universiteit te Groningen;
W. J. Heydeman, oud-directeur M.T.S. te
Amsterdam; Catharine van Rennes, componiste en muziekpaedagoge.
December: Prof. dr. Eug<
oud-hoogleeraar te Amsterdam; dr. H. W. E.
Molier, rector der oud R.K. Leergangen, lid
Tweede Kamer; prof. mr. S. R. Steinmetz.
oud-hoogleeraar te Amsterdam, rechtswetenschappen, psychiatrie, psychologie, sociologie
en ethnologie; prof. dr. A. G. Honing, rustend
hoogleeraar van de Theol. hoogeschool der
geref. kerken.

Januari: Jhr. H. van Foreest. oud-vicevoorzitter v. d. Kon. Ned. Schaatsenrijdersbond; A. W. T. Schoevers, sportredacteur.
Mei: G. J. van Wickevoort Crommelin,

automobilist.
Juli: W. Keetman, schaatsenrijder.
Augustus: H. H. T. Hoyer. kenner v/h
Arabische paard.
November: H. Derboven, voetballer,
speelde in de Zwolsene club Z.A.C.
December: H. D. Dade, bekend figuur
op het gebied der voetbalsport; G. Bohi.
zwemmer en w-aterpo!ospeler; J. de Haas,
stichter van den Nederl. Dambond.

Diversen

boete veroordeeld wegens het luisteren naar
een verboden zender.
De „Groene Amsterdammer" staakt zijn uitgave.
Prflsverhooging van het brood.
Algemeen colportageverbod te .s-Graven-

In Nederlandsch-Indië geïnterneerde vrouwen en kinderen worden vrijgelaten; bij wijze
van repressaille worden thans ook geïnterneerde Nederlandsche vrouwen uit Duitsctu
interneeringskampen ontslagen.
In ons land zullen centrale keukens worden

geopend.
5.000 W.A.-mannen deflilecren te Amster-

dam voor ir. Mussert.
De afdeeling Neelerland van Verdinaso heeft
zics bij de N.S.B, aangesloten.
Nieuwe verduisteringsbepalingen.
Uitbreiding van de textieldistributie.
Het wordt verboden de Nederlandsche vlag
als partyvlag te gebruiken.
De Deutsche Ordnungspolizei wordt ermee
belast in samenwerking met de Nederlandse!»
politie in alle groote steden controle op het
wielrijdersverkeer uit te oefenen.
Winterhulpcollecte op 29 er, 30 November.
Ontslag Joodsche ambtenaren en hoogleeraren.
Verschillende universiteiten gesloten.

tooneelspeler;

Sport

mark terug.
Op verschillende plaatsen in ons land hevige
Engelsche bom-aanvallcn.
Nieuwe arrestaties als repressaillemaatregelen in verband met de behandeling van
Luitschers in Ned.-Indië.
De NederlandscheHitler-jeugd opgericht.
Mussert bezoekt Adolf Hitler.
Het beroepsgoedcrenvervoer georganiseerd
in één bedrijfsorganisatie.
De heei' K. J. J. Lotsy benoemd tot adviscuj in sportaangelegenheden.
De rector-magnificus van de R.otterdamsc".ie
Handelshoogeschool, prof dr. C. W. de Vries,
wordt door het Duitsche Landsgerecht tot
achttien maanden gevangenisstraf en f 300 J

Distributie van eieren.

Ezerman.

kringen.

Inkrimping van den Opbouwdienst.
Nederlandsche kinderen komen uit de Oost-

hage.

Lau

Wilhelmina Schwab, tooneelspeelster; Dop
Bles. schrijver; Elisabeth M. Peters, schilderes.
Februari: Johan Braakensiek. politiek
teekenaar; ir. Heidema, oud-dir. der Middelb.
Landbouwschool; ir. J. B. van Loghem, architect en publicist.
Maart: Prof. dr. E. C. Godée Molsbergen,
oud-landsarchivaris van Ned.-Indië: Loi'ls de
Vries, tooneelspeler; mevr. H. Ch. P. BJ.
Baart de la Faille-Wichers Hoeth, di<
Max Adolf Carré, bekende figuur in circus-

diensten.

Distributie van kaas.
De Nederlandsche Roode Kruis-ambulance
keert met 52 ernstig zieke Nederlanders uit
Frankrijk terug.
Verbod voor het geheele bezette Nederlandsche gebied om zich tusschen 12 uur 's nachts
en 4 uur 's ochtends op den openbaren weg te
bevinden.
Dansverbod voor het geheele land.
AUGUSTUS.
De stichting Winterhulp wordt opgericht.
Distributie van textie'.goedercn.
Aanmeldingsplicht voor alle Joodsche onHeffing van een winstbelasting van 10 prodernemingen.
cent met 15 procent opcenten ten behoeve
Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" opgevan de gemeenten.
richt.
Verbod om naar radiouitzendingen te luisC. Pieck directeur-generaal van de W.nterteren anders dan uit Duitschland of de be- hulp.
zette gebieden wordt herhaald.
NOVEMBER.
Tal van plaatsen in ons land door Engel-1
Legitimatieplicht voor het geheele land.
sche bommen geteisterd.
Distributie van koek, taartjes, cake, gebak
Schoenen niet zonder bon verkrijgbaar.
enz.
Amsterdam heeft te lijden onder een htvig

slachtoffer te betreuren valt.
Oprichting van het Verbond van Nederlandsche Journalisten.
Mr. J. Linthorst Homan neemt ontslag als
commissaris voor de provincie Gron ngen om
zich to wijden aan zijn taak als leider van de
goedgekeurd.
Unie.,
Ned.
Het bankmoratorium wordt opgeheven.
Persoonlijke
of gezamenlijke demonstraties
De Duitsche krflgsraad wordt bevoegd ver- op
verboden.
gedenkdagen
klaard ook over niet-Duitschers te berechten.
tot directeur-generaal va:i
Ir.
L.
Louwes
S.
Distributie van brood en bloem en bakmeel.
ve>edselvoorziening benoemd.
de
Te 's Gravenhage wordt een SS.-doodskopBomaanvallen op Rotterdam en Hengelo
regiment aan Rflkscommissaris Seyss Inquart maken zestien dooden en tientallen gewonovergedragen.

Mei: Mgr. F. J. H. Evers, oud-hoofdaalNovember: Dr. Ch. E. H. Boissevain. * moezenier van leger en vloot, Den Haag.
Juni: Dr. J. H. Gunning J.H.zn., Ned.
een bek. figuur op politiek, econ. en kunstgebied; Henri van Abbe, stichter en hoofddir. Herv. em.-pred. en redacteur van het weekvan de Karel I fabrieken; ir. R. de Kat, oud- 1 blad „Pniël", Amsterdam.
Juli: Ds. W. L. Welter, voormalig hofdir. van de Staatsmijnen te Limburg; ir. A.
prediker.
J. Roelofsz, commissaris en oud-dir. der Ned.
November: Mevr. D. I. da Costa-van
Siemens Mfl.
December: A. Labouchere, pres.-com- den Bergh. die zich aan arbeid van weldadigmissaris Delftsche Aardewerkfabriek „De ' heid en philantropie heeft gewijd.
Porceleyne Fles".

DE STRENGE WINTER 1940.
Op weg om hulp de brengen
Van het station Purmerend vertrekt een hulptrein, om den ingesneeuwden trein nabfl Ooethuizen te bevrijden. Ook deze locomotief
moest het tenslotte tegen de sneeuwmassa's afleggen.

De

—=

SUZE GROENEWE

Mfl.

MEI.

minister-president jhr. D. J. de Geer
houdt op 4 Mei een radiorede, waarin hij meedeelt, dat het militair gezag 21 Nederlanders
heeft geïnterneerd.
AUe verloven worden ingetrokken.
10 Mcl: het Duitsche leger rukt ons land
binnen. De Nederlandsche regeserlng vraagt
bijstand aan de geallieerden.
De ministers Welter en Van Kleffens vliegen naar Engeland. Bankenmoratorium en detrekt.
vlezenmaatregel afgekondigd. Fascistische en
Het kasteel „De Hooge Vuursche" bij Baarn communistische bladen worden verboden.
door brand verwoest.
Duitschers en N.5.8.-ers worden geïnterneerd.
Na een keer uitgesteld te zijn wordt de elf- Het particuliere telegraafverkeer wordt stopstedentocht gehouden.
gezet.
Dr. Euwe verlaat het onderwas en wordt
13 Mei: De Koningin en de overige leden
economisch adviseur eener Amsterdamsche van de Nederlandsche regeering alsmede verfirma.
schillende ambtenaren vertrekken naar Enge-

3

Februari: Jhr. ir. M. Rappard, oud-dir.
Scheepsbouw der K. N. Marine, Heemstede;
mevr. M. E. A. Cijfer van Wijngaarden, oprichtster en lste presidente v h Nederl. padMR. DR. A. BARON RÖELL,

vindstersgilde.

April: Mevr. E. Sannes-Sannes, bekende
figuur in soc. dem. vrouwenbeweging.
Mei: Mr. R. I. Leopold, dir. van Leopold'»
November: Mr. dr. A. Baron Roëll,
comm. van de Prov. Noord-Holland; Gep. Ge- Uitgeversmaatschappij; mr. A. J. Enschedé,
neraal Majoor D. Merens van de genie mede-dir. eener grafische inrichting te HaarK.N.1.L.; Dr. P. A. Meerburg, oud-dir. V/h lem.
Centraal Labor. v. d. Volksgezondheid.
Juli: J. M. Littig. 103-jarige te Dordrecht,
December: Ir. A. M. Sollewijn Gelpke, oudste Nederlander; Y. G. van der Veen Hzn.,
directeur van „De Arbeiderspers".
Adj. Controleur voor Agrarische aangelegenSeptember: W. C. L. A. graaf van
heden in Ned. Indië, controleur van de landelijke inkomsten in Indië; ir. F. W. Beujnke, Bylandt, dir. v/d Haagschen Dierentuin.
hoofding, der Ned. Spoorwegen.
October: Ir. J. E. F. de Kok, dir.-gen.
Gep. luit.-generaal P. H. A. de Ridder, or- der Ned. Mij. tot Expl. van Petroleumbronnen
in Ned.-Indië N.V.
ganisator van de luchtbescherming.
Commissaris van de provincie Noord-Holland.

-

Kerk
Februari:

G. Wuite Jzn.,

em.-pred. te Den Haag; L. J.

Doopsgezind

van Wijk, alg.

secr. V/h Ned. Bijbelgenootschap.
April: Dr. H. J. Kaajan, nestor der geref.
predikanten van Utrecht.

DECEMBER.
Een oorlogsschaderegeiing komt tot stand.
De opbrengst van de Wiaterhulp Nederland
wordt op twee millioen geschat.
Hevige storm teistert ons land.

Mr. H. C. Schokker als gemachtigde voor
de prijzen benoemd.
Kader wordt opgeleid voor een Nederland-

schen Arbeidsdienst 1941.
Heffing op dc loonen en belastingverhooging voor de inkomstenbelasting per 1 Januari a.s.
Gas en electra worden gerantsoeneerd op
een grondslag van 100 % van het. verbruik in
dezelfde periode van het vorige jaar.
Prof. dr. E. Dubois, geoloog en palaeontholoog, sterft.

Goederen uit Nederland naar Duitschland
worden vrijgesteld van invoerrechten.
Nieuwe belastingbepalingen ingevoerd.
De radio wottlt gecentraliseerd.

IR. J. E. F. DE KOK,
directeur-generaal der Ned. Mij. tot Expl.
van Petroleumbronnen in Ned.-Indië NV.
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HET BUITENLAND IN HEI
AFGELOOPEN JAAR
JANUARI.
iwjaarsboodschap van Rijkskanselier
Hitler, waarin hij o.a. zegt, dat het doel van
den oorlog voor Duitschland is: Duitschland
en geheel Europa te bevrijden van de voortdurende overweldiging en bedreiging door
Engeland en de opbouw van een nieuw
Europa.
Generaal-veldmaarschalk Göring wordt opperste le.der van de oorlogs-economie.
Hore Belisha, minister van Oorlog en Lord
MacMillan, minister van Voorlichting treden
uit het Engelsche kabinet. In hun plaats worden resp. benoemd Oliver Stanley en Sir John

Reith.
Bulgaarscn-P^ussisch handelsverdrag.

In Zuid-Tirol stemmen 82 000 van de 264.000
Fransch-Engelsch-Turksch
handelsaCcoord
geteekend.
In Japan treedt het kabinet-Abe af; Jonai

wordt premier.
De republiek San Domingo verklaart
100.000 vluchtelingen te willen opnemen.
Russische nederlaag bij het Ladogameer;
borrrbardement van Finsche steden.
De Engelsche minister van marine Churchill
acht het in een rede den plicht van de neutralen zich bij de geallieerden aan te sluiten.
Fransch-Grieksch handelsverdrag, gevolgd
door een Engelsch-Grieksch.
Paderewski wordt voorzitter van den Poolschen Nationalen Raad in Frankrijk.
Canada weigert graan aan Rusland te

Op

17

Juni vraagt Pétain om wapenstil-

stand.

Overheid
Januari: Motta, Zwitsersche Bondsraad; W.

gavon, minister-president van Noord-lerland;
Prins Sayonji, Japansch staatsman; Key Pittman, voorzitter der buitenl. commissie van den
Senaat der V.S.; Manuel Azana, ex-president

van Spanje; Hassan Sabri Pasja, ministerpresident van Egypte.
December: Generaal-majoor Wolff von Stutterheim (Duitschland); Lord Lothian, Britsch
ambassadeur te Washington.

.

-

Sport
Januari: Albert Richter, Duitsch wielren-

ner; Saliminen, Finsch athieet.

Maart: Nazzaro, Italiaansch coureur; Soterios Louis, Griek, winnaar van den eersten

WIJLEN NEVILLE CHAMBERLAIN, OUDPREMIER VAN ENGELAND.

Marathon.

April: Agassiz, Zwitsersch amateur-biljartkampioen.
Juli: Gerardin, Fransch wielrenner; Spel-

,

cher, Fransch wielrenner.
Augustus: Henri Desgranges, „vader" van
den Tour de France.
November: Michael Staksrud, Noorsch

SEPTEMBER.
De V. S. leveren vijftig torpedojagers aan
Engeland in ruil voor vloot- en luchtbases.
Rede van Hitler voor het Winterhulpwerk,
waarin hij o.m. den Engelschen oorlogvoerders
toeroept „Stel u gerust, wfl komen!"
Nieuw Roemeensch kabinet onder Antonescu.
Koning Carol II doet afstand van den troon
ten behoeve van zijn zoon. Antonescu wordt
„conducator" en roept den „legionnalren

schaatsenrijder, ex-wereldkampioen.
December: Ronald Shayes, Engelsch
speler (in dienst der R.A.F.).

Februari: Louis Senf, Duitsch philatelist.

Daladier, Gemelinn, Reynaud en Mandel in
voorloopige hechtenis.
Afstand van de Zuidelijke Dobroedsja door
Roemenië aan Bulgarfle.
Italianen bezetten Solloem- en Sidi-el-

Maart: Selma Lagerlöf, Zweedsch schrijfster.
April: Dr. Ernst Heinkel, Duitsch vliegtuigontwerper.
Mei: André Lichtenberger, Fransch schrij-

ITALO BALBO,

GOUVERNEUR VAN LIEVE.

ver.

Augustus:

Barrani.
Siameesche aanspraken op deelen van
Fransch Indo-China (in November breken vij-

De Zuid-Afrikaansche Senaat keurt met 21
tegen 13 stemmen de oorlogsverklaring aan
Duitschland goed.
Balkanconierentie te Belgrado. Het Balkanpact met zeven jaar verlengd. Turkije is niet
neutraal maar non-belligerent.
De Mannerheimlinie in Finland houdt nog i
stand. Een Russische divisie vernietigd. Na- ,
dien weten de Russen in de voorste stelling "
der linie door te dringen, waarna de Finnen
zich,
ook door gebrek aan munitie, op de

andelijkheden uit).

Hevige Duitsche luchaanvallen op Londen en
andere deelen van Engeland, Radiotoespraak
van Koning George: „De strfld thans vlak
voor de deur."
De Spaansche minister Serrano Suner bezoekt Berlijn.
Aan de Nasjonaal Samling wordt de politieke leiding in Noorwegen opgedragen.
Mislukte Engelsche aanval op Dakar ln

van militaire
Noorwegen
Ook
Wil
troepen naar Finland.
Oorlogsmatedoorlaten.
vrijwilligers
alleen
hoeveelheden dooi

Driemogendhedenpact tusschen Duitschland,

Italië en Japan.
OCTOBER.

doch niettemin

Conferentie op den Brenner tusschen Hitler

onvoldoende.

Britsche torpedo jager „Cessac" entert
■_. de Noorsche territoriale wateren het
Duitsche s.s. „Altmark", het petroleum-tankvan de „Graf von Spee" en haalt ongeveer 300 Britsche gevangen zeelieden van
boord.
Ro<
it den uitvoer van vlieg-

en Mussolini.

Japanners landen bij Haiphong in Fransch
DE STRIJD IN FINLAND. DEENSCHE VRIJWILLIGERS KOMEN TE HULP.

Indo-China, zulks in overeenstemming
een gesloten overeenkomst.

met

Duitsche militaire missie in Roemenië.
Jodenstatuut in Frar'
\ Laval, Franco en
Ontmoetng van Hitler

.

tuig.

President Lebrun gaat heen. Nieuw kabinetPétain; Laval vice-president (einde October
MAART.
De Britsche schepen naar het Oosten varen
minister van buitenlandsche zaken, ontslag in
om de Kaap heen.
v<
voortaan
Welles bezoekt Hitler. Vervolgens
December, met vervanging door Flandin als
en Andelsd^et hij Parijs, Londen en opnieuw Rome aan.
minister van buitenlandsche zaken).
n'
mislukte
actie
van
twee
weken.
nes
na
een
r gebrek aan munitie moeten de Finnen
Het Japansche kabinet-Jonal treedt af. KoRussische legers i DDe Noorsche troepen in Zuid- en Midden- noye vormt een nieuw ministerie, met Matsoenog verder terugtrekken
rukken op naar Viborg. De Sovjet-regeering -1Noorwegen geven Zich over.
oka voor buitenlandsche zaken.
De Duitsche weermacht overschrijdt de President Roosevelt vraagt 5 milliard dollar
zoekt contact met de Zweedsche, om tot vrede
Nederland, België en Luxemburg.
met Finland te geraken. Vervolgens komt het. %grenzen van
I voor militaire doeleinden.
E
:
.üderhandelingeri eu een vredesverdrag, j
Rede van Hitler ln den Rijksdag, waarin hfl
gebond staat eenige gebieden aan de Zuid-- ! Na vijf dagen tegenstand te hebben
een laatste beroep d-.et op het gezonde verleger. De
f, alsmede de vlootbasis Hangö; den, capituleert het Nederlandsche
stand van het Engelsche volk. Engeland antwijken
de
regeering
K
Familie
en
Koninklijke
voorts verlangt Rusland vrijer, doorvoer met
woordt bfl monde van Halifax, den strijd voort
] " te zetten.
Rusland vormt een Karelisch- u:uit naar Engeland.
Noorwegen.
Het
kabinet-Chamberlain
treedt
af.
Chur-1
Estland, Letland en Litauen roepen zich ult
tic republiek. In Finland wordt een miVolmachtenwet-Attlee.
premier.
cl
chili
wordt
tot Sovjet-republieken (worden begin Augusrte onder leiding van Ryti gevormd.
worden
het
Grooten
Eupen
Malmédy
bfl
tus opgenomen in het verband der SovjetVerhoogde activiteit van Duitsche vliegtuigevoegd.
Rijk
D
Duitsche
Unie).
gen boven de Engelsche kust.
Weygand
vervangen
door
Gamelin
Generaal
Algemeene dienstplicht ln Amerika.
jgt den troon
naar het
ir
Avenol, secretaris-generaal van den Volkenals heerscher over Thibet.
Zij bereiken bond, neemt ontslag.
z
in
Zuiden
tot
Noord-Frankrflk.
tusplaats
In Roemenië heeft de verzoening
d' Kanaal-kust.
Pan-Amerikaansche conferentie te Havanna.
schen koning Carol en de IJzeren Garde. De de
noemt het in een radio- Verklaring, dat niet-Amerikaansche koloniën
Roosevelt
President
vrijgegevangen genomen Gardisten worden
■ijze te bein Amerika, die gevaar loopen onderwerp van
laten.
\Vapenen.
geschil te worden, voorloopig door Amerikaan,I
Reynaud vormt een nieuw Eransch
Op 28 Mei capituleert koning Leopold.
sehe naties zullen worden -beheerd.
kabinet.
Fransche leger wordt in Vlaanderen
Het
waarbij veruiteengeslagen en het Britsche expeditieleger
ui
AUGUSTUS.
seheidene Britsche oorlogsschepen worden ge- moet zich overhaast inschepen met achterla'
Buitengewoon Japansch gezant naar Ned.troffen. Britsche aanval op het eiland Sylt. ting van het materieel. Bij Nieuwpoort en
Indië.
Nanking wordt een regeering Wang
Te
Duinkerken biedt het nog weerstand.
Gereedkoming van het Dnjepr-Boegkanaal,
Wei geïnstalleerd.
dat een verbinding tot stand brengt tusschen
Ontmoeting tusschen Hitler en Mussolini op
JUM.
de Oostzee en de Zwarte Zee.
den Brenner-pas.
Met den val van Duinkerken is de strfld in
Britsche troepen trekken zich terug uit
beëindigd.
V
Vlaanderen
China.
APRIL.
Dagorder van Rijkskanselier Hitler aan de
Duitsche duikbooten vernietigen in twintig
H. G. Wells oefent critiek uit op de Britsche wweermacht en oproep aan het Duitsche volk dagen tflds bijna een millioen ton Britsche
__.'gedurende acht dagen de vlag uit te steken seheepsruimte.
..ton Churchill wordt leider van de Brit- een* tenminste drie dagen de klokken te luiden.
Polen wordt Generaal-Gouvernement.
■che oorlogsvoering.
Op 10 Juni verklaard Italië den Geallieerden
Italië verovert Britsch Somaliland.
De chef van den Britschen generalen staf dl
den oorlog.
Molotov getuigt van de vriendschappelijke
verklaart, dat Engeland pas sedert 14 dagen
De Koning en de Russisch-Duitsche betrekkingen.
Noorwegen capituleert.
paraat is voor den oorlog.
reregeering wflken uit naar het buitenland.
Duitschland kondigt de totale blokkade
Japan bezet twee Portugeesche eilanden
Op 14 Juni geeft Parijs zich over, zonder tegen Engeland af.
aan de monding van de Parelrivier
t
Ingevolge arbitrale uitspraak te Weener.,
zzich
te hebben verdedigd. Reynaud treedt af,
De geallieerden leggen mflnen in de Noor- eeen
wordt
Borgevormd,
kabinet-Pétain
met
staat
Roemenië Noord-Zevenburgen, Cluj en
<
"Che territorriale wateren, om het vervoer van d<
deaux als voorloopige zetel.
de drie Szekler-comitaten aan Hongarije af.

MEI.

Pétain.
Gecombineerde Duitsch-Italiaansche luchtaanvallen op Engeland.
Italië verklaart Griekenland den oorlog.
Conferentie tusschen Hitler en Mussolini te
Florence.
NOVEMBER.

De Elzas wordt voorgoed Duitsch.

Roosevelt voor de derde maal president.
De Valera verklaart, dat lerland neutraal
blijft.

*'

,

.

—

Een colonne passeert de militaire autoriteiten, die
De intocht der Duitsche troepen in Parijs.
xich op de Place de la Concorde hebben opgesteld

Deensch

met Britsche hulp door houwer; Lugné Poe, Fransch tooneelspeler;
W. P. Chrysler, Amerikaansch auto-industribezet.
eel; Edouard Michelin, Fransch rubberindtiZware aardbeving in Roemenië.
strieel.
Molotov bezoekt Berlijn.
Japan ontruimt Zuid-China.
November: Lord Baden Powell, Chief Scout
Koning Boris van Bulgarije bezoekt Hitler. der padvindersbeweging;
prof. dr. H. F.
Hongarfle, Roemenië en Slowdkije treden Wenckebach, hartspecialist te Weenen.
toe tot het drielandenpact.
December: Jan Kubelik. vioolvirtuoos.
De Italianen ontruimen Koritza in Albanië.
Olie-aceoord tusschen Japan en Ned.-Indië.
Fransch

Gaboen

DECEMBER.
De Communistische Partij in Zwitserland
verboden.
Zeeslag tusschen de Eng. en de Ital. vloot
ten Z. van Sardinië.
Maarschalk Badoglio treedt af als chef van
den generalen staf en admiraal Cavagnari als
chef van den marinestaf in Italië.
ledere 12 dagen een nieuw oorlogsschip in
de V.S.
Roemenië vangt met medewerking van
Duitschland een 10-jarenplan aan.
Rede van Rijkskanselier Adolf Hitler voor
de Duitsche arbeiders. Duitschland zal in den
strijd de eindbeslissing bepalen.
Groote slag in Egypte. Sidi-el-Barrani en
Solloem door de Engelschen heroverd.
Pogradec door de Grieken bezet.
Vriendschapsverdrag Joego-Slavië—Hongarije.
Eden verwisselt de portefeuille van Oorlog
met die van Buitenlandsche Zaken. Halifax
volgt wijlen lord Lothian op als Britsch ambassadeur te Washington.
Duitsche waarschuwing aan de V.S. betreffende den steun aan Engeland.

'

OUDEJAARSHERDENKING OP DEN
GREBBEBERG

geëerd.
Af en toe worden we even vastgehouden
door bekende namen en plaatsen. Daar liggen
naast elkaar res.-luitenant Schoonderbeek uit

Buchholtz,

troepen van De Gaule

"*

Op een laten Decemberdag zfln we even op
den Grebbeberg. Daar, op het hoogste punt
van den Rijksweg, voor een poort van onbewerkt berken- en dennenhout, stopt onze bus.
Het is er stil achter de poort, waar Hollandsche en Duitsche grafteekens in het gelid
staan. In het dorre blad schuifelt een zwarte
lijster, in het blad, dat den glans eener verjongde natuur ten toon spreidde, toen hier
jonge menschenkracht gebroken werd.
De opzichter van deze militaire begraafplaats, de heer Oosterkamp, licht ons in. Hij
draagt zorg, dat hier rust en vrede heerschen,
dat geen onvertogen woord of luidruchtigheid
de stemming verstoort.
Daar staan we dan voor de rflen van jongens, die vielen in de uren, toen wfl in vragen !
en afwachten vergaten, dat het Pinksteren
was. Als op de chambree rusten ze hier zfl aan
zij, slapen hun eeuwigen slaap onder de
rijzige beuken van den Grebbeberg. Netje 3
worden de graven onderhouden: Het werk van
opzichter Oosterkamp en zijn helpers. Scherp
afgeperkt zfln de graven, en alle zijn ze gedekt met een matje van ffln turfmolm, waaronder bollen wachten op de eerste stralen
van een nieuwe lentezon. We gaan langs de
rijen, lezen opschriften, zien portretten en
verwelkte bloemstukken. Ook liggen er bloemen op het graf van hen, die hier worden
aangeduid als „onbekend soldaat".
" zegt Oosterkamp
„Dat doen kinderen
Jongens, sommigen met
Die portretten
de veldmuts zwierig op één oor, lachen ons
vroolflk toe. Jeugd en levenslust stralen ons
tegen van die gezichten. Het meerendeel van
deze jongens komt uit Overijsel, Gelderland en
Zuld-Drenthe. Ze behoorden veelal tot het Bste
alle provinciën zijn hier
en 19de. Maar
vertegenwoordigd. Het was het noodlot van
deze jongens, den strijd te moeten aanbinden
tegen de jeugd uit Stettin, het Noord-Duitsche
Meren-plateau, Sleeswijk. Ook Rijnlanders,
zelfs Oostenrijkers uit Weenen en Pressburg
liggen er. Dat vertellen ons de opschriften.
Daar komen twee heeren met een fraai
bloemstuk. Ze noemen den opzichter den
naam van korporaal P. Kikkert. Oosterkamp
kent „zijn jongens", en wijst hun de plek.
Hoeden gaan af. Er komt een bewogen oogenblik. En dan hangt er een krans met paarse
linten, die zacht bewegen in de koude December-lucht, aan de drie geweren, die een dak
vormen boven de laatste „plaats-rust" van
den jongen korporaal. Een jongeling.ivereeniging van het eiland Texel heeft, zijn doode

Johannes

schrflver; prof. Hugo Lederer, Duitsch beeld-

Fransch West-Afrika.

■igert doorlating

'tennis-

Diversen

staat" uit.

FEBRUARI.

generaal.

hooge-cómmissariij van Syrië; Burggraaf Crai-

.

°-'

der Duitsche

Fransch troonpretendent.
September: Graaf de Broqueville. Belgisch
staatsman.
November: Neville Chamberlain, oud-premier van Engeland; Jean Chiappe, oud-prefect
van de politie te Parijs, zoo juist benoemd tot

„,

Nl
memorandum te verzetten. In Noorwegen
Na een Russisch ultimatum staat Roemenië
"
w
wordt
de regeering van Oslo naar het binnen- i Bessarabië en het Noordelijke gedeelte van de
land verplaatst. De geallieerden zeggen toe, I
Boekowina af.
Noorwegen te steunen.
Frankrijk bereidt een nieuwe Grondwet voor.
Zeegevechten .bij Noorsche havens, waarbij De volksvertegenwoordiging voor onbepaalden
tal vjM^Britsche en Duitsche schepen verloren tfld naar huis.
gaan. Xigeland legt mflnen velden in de Noordgi
Jppan sluit een vriendschapsverdrag met
zee la"s Scandinaafsche, Duitsche en Nec.er- ' Thailand (in December geratificeerd).
kusten.
la
landsche
Maarschalk Balbo, de gouverneur van LyDe Noorsche nationaal-socialist Quisling ' bië sneuvelt in een" luchtgevecht boven Towwordt premier over het door Duitschland be- broek.
:i
zette
:'
sn. Later wordt zijn
Generaal Hertzog eiseht, dat Zuld-Afrlka
t£
taak overgenomen door een bestuurscommis- ' den strijd zal staken.
sie onder leiding van Christensen. De rest van
Graziani, opperbevelhebber ln Noord-Afrika.
Engelsche oorlogsschepen vallen Fransche
NNoorwegen blijft zich verzetten.
bodems bij Oran aan, nadat de commandanten
Anti-geallieerde perscampagne in Italië.
De strijd in Noorwegen duurt voort. De " geweigerd hadden hun schepen over te geven
D
Duitschers trekken naar het Noorden. Narviki of tot zinken te brengen.
D'
in Duitsche handen, doch wordt voortblyft
Frankrijk verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Engeland.
durend van zee uit gebombardeerd.

Beyer, generaal

infanterie; Vor. Winterfeldt, Duitsch

Augustus: Leo Trotski; Hertog de Guise,

Ontmoeting van den Führer en den Duce
te München.
Sovjet-Russische troepen bezetten Estland,
tland en Litauen.
21 Juni. Rijkskanselier Hitler ontvangt in
het bosch van Compiègne de Fransche gevolmachtigden ter voorbereiding van een. verdrag
ij:
ijzererts naar Duitschland door de Noorsche
van wapenstilstand. Dit komt achtereenvolV.'
wateren te belemmeren.
gens met Duitschland (in den zelfden salonHe troepen wagen als dat van 11 November 1918) en met
£,
Denemarken binnen, waar zfl nagenoeg op
Italië tot stand.
ten; zij bezetten eenige NoorIn Roemenië wordt één partij, de partij der
scsche havens.
Natie, gevormd.
Koning Christiaan van Denemarken besluit
JULI.
Q
onder protest zich niet tegen het Duitsche

leveren.
Duitsche vliegtuigen doen op groote schaal
aanvallen op Engelsche schepen.

blijft de hulp

Juli: Eugen

NECROLOGIE

xVmsterdam en de sergeants K. Gort uit Ruinen en Van 't Hof uit Lienden. „Ze hooren bfl
elkaar", aldus de opzichter. „Daar zaten ze
in dat mitrailleursnest
aan den rand van
het voetbalveld hiernaast. De Duitschers !
moesten stormen over dat grasveld. De goal
werd kranig verdedigd. Onze jongens gaven
hun stelling niet cadeau
Door omsingeling werd die ten slotte onhoudbaar. De ongedeerden werdei) als krijgsgevangenen overgebracht naar de Duitsche linies
langs dien
achterweg. Beiderlei uniformen zijr uit de,
lucht zoo moeilijk te onderkennen. Toen heeft
een Duitsch vlieger zich' vergist. Gevangenen
geleiders wei-den vanuit gering»- hoogte ,
beschoten. Eén van de Duitschers, hoewelI
gewond, heeft nog een hakenkrulsvlag op den
grond ontrold. Het was te 1aat...... Wij hier
vonden", aldus de heer 0., „dle drie uit dat
ééne nest, die te zamen zoo tragisch hun
leven lieten; ze hoorden bij elkaar te blflven ..." Ken krans van paarse immortellen!
van „Collega's officieren en onder-officieren"
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DE VERMAARDE ZWEEDSCHE
SCHRIJFSTER SELMA LAGERLÖF.

weer- op d i t kerkhof kent men geen rangen.
De officier ligt er tusschen zijn soldaten.
Op een melkbekertje staat een bevroren
bloementuiltje met een kaartje „Voor Willy's
lieve Papa". En Papa op het portret lacht
gelukkig tot WlUy. Even verder zien wij vijf
opvallend mooie paaltjes. „Het clubje van de
steenfabriek", zegt dopzichter. „Eiken
avond om 6 uur dronken deze vflf jongens
koffie bfl den baas van de fabriek. Ze waren
er als kinderen in huis. Deze kinderen van
één huis hebben we natuurlijk in hun gezinsverband gelaten." We lezen: Guichelaar uit
Meppel, Brakke, Smit uit Giethoorn, Gottemaker en Nijland. Vriendenhanden schijnen
niet vreemd te zfln aan de bijzondere zorg
voor deze graven. Jan Roelofsen, marechaussee te Oosterbeek, die zijn post op de Grebbesluis niet verliet en daar in de eerste linie op
12 Mei „bleef", ligt er naast.
Veel rustplaatsen zfln typisch geteekend
met een wapen of ander militair gebruiksvoorwerp. Zoo zien we veel geweren, die tot
den kolf in den grond steken. Een draadwieltje van een telegraaf of telefoon ligt op
het graf van een man van de verbindingsafdeeling. Een hoorn staat tegen het paaltje
van een jongen, die na dit laatste taptoe de
reveille niet weer zou blazen.
396 Hollanders en 354 Duitschers zijn hier
in den dood vereenigd. En velen rusten er op
het kerkhof van hun woonplaats. Een wagenvracht kransen ligt er op de gezamenlijke
Duitsche graven. Vooral op 2 Nov., Allerzielendag, werden er yele gebracht. „Seine
Ehre hiess Treue" lezen we vele malen. Ook
daar zien we portretten. Jongens als onze
jongens
Bosch en omgeving van den Grebbeberg dragen nog de teekenen van hevigen strijd, zooal»
de brokstukken van het Hotel, doorzeefde
muren van villa's, doorschoten boomen (is er
wel één boom ongewond in dit groote bosch?),
opgeworpen „molshoopen" van boschgrond,
waarmee de liggende schutter zlch, al voortschuivende, dekte. Een terug was er niet
We raden belangstellenden aan, onze dooden eens # een bezoek te brengen. De aanduiding op den weg van Arnhem naar de Grebb»
„Zum Friedhof Grebbeberg" is duidelijk en
zegt het juist. Hier woont de vrede. Hier liggen geen vijanden. Hier rusten kinderen van
liefhebbende ouders
van deze en van gena
zijde van een grens. Hier rusten jongens, wier
noodlot het was, elkaar te moeten dooden.
Laten wfl, die in dezen tijd zoo vlug met
een oordeel klaar zijn, die de wereld willen
redden door haat te zaaien en zoo gauw en
goed weten tè vertellen, wie er schuldig zijn
aan en in deze wereldramp
laten wij eens
naar den Grebbeberg gaan en van de dooden
weer ontvangen, wat het leven in ons stuk
wat een droeve moeder op
geslager heeft
het graf van haar zoon liet schrijven, het
woord uit Korinthen 111:13: En nu blijft
Geloot, Hoop en Liefde, deze drie; Doch d«
grootste van deze is de Liefde.
En bedenken wij dit n u
op dezen Oud»jaarsavond van het jaar 1940.
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Straks schikken wfl ons om- den disch en
dan zullen wij elkaar eens met een jachten
glimlach aanzien om al die verteedering onder
BROOD.
Reeds eerder is er op gewezen, dat de ben- j
lamp.
de
hebben
maar
Wt)
weinig
woorden
zineschaarschte ook voor den medischen stand
Bon 31 (broodkaart) van 80 D*e.
noodig, die laatste uren van 1940, wt) weten
t/m. 0
gevolgen heeft, doordat de doktoren thans geJan.
gram
100
roggebrood
gram
of
100
ook
ander
zwijgende
toegewijd
wel,
dat wfl elkander
dwongen zgn hun praktjjk gedeeltelijk per
brood of 1 rantsoen gebak.
Stort op 5553 of 877,
zitten
zijn.
Wjj
zoomaar
wat
stilletjes
btjeen
fiets of anderszins te verzorgen.
en laten het oude' jaar xjjn toegemeten dood
Ntet gebruikte bonnen SW geldig tot « <?««.
Namens den Geneeskundigen Kring werd
Ge brengt geluk in veler leven.
(Niet in hotels.)
sterven.
daarom verzocht zich aan de volgende richtMisschien zullen wjj bedroefd sijn, omdat de
lijnen te houden:
kring
kleiner ls geworden; laat ons dan wat
BLOEM.
eenigszins
mogele. het spreekuur, indien
KERKDIENST IN DE KOEPELKERK
dichter naar elkander toeschuiven, dan merkt
lijk, te bezoeken, om onnoodige visites aan
Bon t van 30 Dcc t/m. 2« Jan. per bon
DOOR DE RADIO.
men de open gekomen plaatsen niet zoo op.
huis te besparen;
50 gram brood, 6f een half rantsoen irebsk *.
ergens
En
misschien
in
slaapt
ook
boven
het
2e. de noodzakelijke bezoeken aan huis
Op Zondag 3 Januari zal de dienst Uit de
donkere huis een kind, dat eens, groot gewor- df 35 gram meel of bloem.
aan te vragen voor 9 uur Koepelkerk per radio worden uitgezonden
den,
een stoel zal nemen van den wand om
|
's morgens;
door de N. C. R. V.
GEBAK
ons
aan te zitten. Het zal zjjn leven nemet
in
3e. slechts
uiterste noodzaak en in werDs. Van Grieken, Herv. predikant alhier,
dan
eindeljjk
men uit onze
vermoeide handen
kelijk spoedeischende gevallen na dien tjjd zal dezen dienst, die te 10 uur aanvangt, leiBon ■80 van brqpdbonboekje \an 23 Dec.
en het zelf verder dragen, in bloed, tranen en t/m. 29 Dec. rantsoen gebak (beschuit
medische hulp ln te roepen.
den.
75 gr,
zweet, want dat is des menschen lot, maar
Verwacht mag worden, dat het publiek aan
biscuits en wafels 90 gr., speculaas 140 gr., anook in zoelen wind en milden zonneschtJn,
deze gerechtvaardigde verlangens, die nog
dere koekjes 200 gr., koek 1«0 gr-, cake SOO
,
2JANUARI
VOOR
80
JAAR
DROEG
DE
want dat is de troost, de zegen ons geschon- gr_, amandelbroodjes
ARNHEMSCHE
TRAMWEG
MIJ.
HAAR
Immer van l.racht blijven, aandacht zal blijven
400 gr., boterletter 500
ken. Het leven, welks schatbewaarders wt) gr.,
BEDRIJF OVER AAN DE GEMEENTE.
Schenken.
taart cc gebakjes 600 gr...
mogen zjjn, reikt verder dan onze benauwde
OP 13 JUNI 1912 MAAKTE DE PAARDEN RAM DEN LAATSTEN RIT. HET OUDE I oogen vermogen
te peilen; de dood regeert
VLEESCH
VERVOERMIDDEL NAAST HET MODERNE IN DE ARNHEMSCHESTRAAT TE VELP. " slechts in het rijk der menschen, die komen en
R. F. RUTGERS OVERLEDEN.
gaan, maar ln het rflk der menschheid is het
Bon „lf Vle«ach" 100 gram vleesch, been
Egyptologie voor
t
*
Gisteren is hier ter stede
na langdurige ;
Inbegrepen, of een rantsoen vleeschwaren 2«
leven oppermachtig.
«lekte, ln den ouderdom van 74 jaar overleden i
Maar vanavond krjjgen wj) even respijt van Dec. t/m. S Januari.
ontdekkingen?
de heer R. F. Rutgers. oud-voorzitter-polder- j
het opwindende en afmattende geschiedenisMEVR. TITIA VAN LOOY f
Bon „IS Worst, Vleeschwaren' uitsluitend
meester van den buitenpolder Meinerswijß, i BOMINSLAG LEGT OVERBLIJFSELEN
maken. Wij laten de bonnetjes de bonnetjes, de een
Op 81-jarigen leeftijd is te Haarlem overlerantsoen vleeschwaren.
wereld zelfs de wereld. Met een verkwisting,
rentmeester van vele aanzienlijke families.
VAN DE ALLEROUDSTE DYNASTIE
den
mevrouw
de wed. Titia van Looy—Var n
ach, dat is morgen al
die wt) volgend jaar
Twee jaar geleden heeft de heer Rutgers
Gelder, de echtgenoote van wfllen den schilBOTER ENZ.
SVMPHONHCCONCERTEN TE
BLOOT.
misschien zullen betreuren, plengen wt) de
het ambt van voorzitter-poldermeester van
Jacobus van Looy.
FLORENCE.
der-schrflver
zuinig
bewaarde olie voor Alpen van oliebollen
Melnerswijk, dat hjj gedurende meer dan 25
Bon 22 van 21 Dec. t/m 3 Jan. >, pon«
In de buurt van de oase Siwa in de LibyHaar leven was aan de kunst gewfld era en de thee stroomt gestadig ult de trekpotbekleed,
heeft
boter
of *}4 pond margarine.
neergelegd.
Jaren
Op 5 Januari begint te Florence een bui- meer speciaal in haar latere jaren aan de nasche woestijn is een bom van zwaar kaliber
tuit. Zoo luiden wjj 1940 uit, wfl verdrinken
H\j werd door het gemeentebestuur indertijd
tengewoon syrnphonieseizoen van 21 concerten gedachtenis van
Bon 22 (vetkaart) *_ pond margarine of
haar man, Jac. van Looy. Na a het oude jaar in den bisschop en begraven het
belast met öe schatting van de gronden ln ingeslagen, waardoor volkomen onbekendee met medewerking van de Maggio Mus ca e te
Var
II
verscheiden
stichtte
het
museum
boter.
zfln
zfl
onder de harlngsla. naar 's lands oude wfls.
het Arnhemsche Broek, toen deze werden ont- oudheden zfln blootgelegd, aldus meldt eeili Florence onder leiding van de beroemdste di- Looy te Haarlem, dat eerst
in haar woning ?
Wat zullen wfl aan het begrafenismaal
Bon 28 van 28 Dec. t/m 3 Jan. op een boter,
eigend voor het verkriigen van bouwterreinen Egyptisch blad. Reeds bfl het eerste onderzoeki rigenten uit Europa, o.a. De Sabata, Furt- werd ondergebracht
en daarna werd uitge- kwaad spreken van den doode? Laat ons lic- of vetkaart
% pond boter of % pond margain den Broekpolder en ook met de taxatie van kon men constateeren, dat het woestijnzand j wangier. Gui, Ferrara, Jochum. Mengelberg breid in een apart gebouw, daarachter gele- ver elkander ons geloof
belflden aan de toe- rine of twee ons vet.
vermaarde
solisten.
het Park Zijpendaal.
en
gen.
komst, want twijfelen aan de toekomst ls twflhier sinds duizenden jaren rulnes en beeldDe begrafenis is bepaald op Donderdag a.s.
Slaolie mag op bon 21 ook nog in het tfldz.g.
en
reisManuscripten,
de
schilderflen
felen aan onze ouders, aan onszelf en aan onze
houwwerk verborg, stammende uit den tijdi
op de begraafplaats Moscowa. De stoet vervak
van 28 Dec. t/m 31 Jan. worden afgeGOETHE-MEDAILLE VOOR PROI.
schetsen waren er met groote piëteit bijeen- kinderen.
van de alleroudste Egyptische dynastie. Een
trekt te 2 uur van het sterfhuis
Maar wanneer dan aanstonds die twaalf sla- leverd.
gebracht. Vele bewonderaars van Van Looy's s
CAMILLO
HORN.
commissie van oudheidkundigen treft thans9
werk zfln ln de gelegenheid geweest door eer n gen klinken, welker echo geen menschelflk gevoorbereidingen om met de opgravingen tee
Adolf Hitler heeft den componist prof. Ca- bezoek aan dit museum kennis te maken me( t moed onberoerd laat, ook niet onberoerd mAg
KAAS.
VRIJ KATHOLIEKE KERK.
beginnen. In vakkringen verklaart men thanss millo Hom te Weenen ter gelegenheid van zijn veel van zfln werk. Thans is dit museum mclt laten, want aan de mjjlpalen kennen wfl den
Bon 47, 48, 00 en «1 van het algemeen dis80sten verjaardag de Goethe-me(Jaille voor
dan woral zfln schatten en curiositeiten overgegaan irn afstand, dien wfl hebben afgelegd
Op Nieuwjaarsdag zal er in de Vrfl Katho- reeds, dat er sensationeele ontdekkingen voor
tributiebonboekje
30 Dec. t/m. 26 Jan. elk een
kunst en wetenschap verleend om zfln ver- het bezit van de gemeente Haarlem.
den wfl toch gegrepen door het innige besef
lieke Kerk alhier om 11 uur een H. Mis wor- de oudheidkunde van Egypte verwacht kun- "
ons
kaas.
diensten als componist en schrijver ovei- mukleinheid,
van onze kleinmoedigheid
van onze
den gehouden.
nen worden.
KAMERMUZIEK LOUISE WIJNGAARDEN ook —en van de kortheid en onbelangrijkheid
ziek.
Bon 20 van 30 Dec. t/m. 12 Jan. extra 125
EN WILLY MEEUWISSE.
van eeuwen onzer geschiedenis ln de elnde- gram kaas.
:
loosheid van den onmetelflken en geweldigen
'
f
Zondag 5 Jan., 's nam. 3 uur, geven Louisee
cirkelloop des tjjds.
}
EIEREN
Wijngaarden, viool en Willy Meeuwisse, piano
En terwfll wfl elkaar omhelzen en woorden
/
een kamermuziekconcert in het VolksuniversiBon 84 van het alg. distributiebonboekje
fluisteren in elkanders ooren, alleen voor elteitagebouw. Het interessante prrogramml
bestemd, weten wfl, dat op ditzelfde van 30 Dec. t/m. 5 Jan. één ei.
kander
vermeldt naast drie groote werken uit de ka
geBon 21 blijft geldig tot 6 Jan. (niet in resmermuziek-lieratuur, t.w. een Sonate van Ma K moment millioenen en millioenen over de
denken, of fluisteren, of taurants).
heele
wereld
hetzelfde
zart, Duo van Schubert en Sonate van Pijper
bidden:
nog drie kleinere werken van jonge NederVrede.
SUIKER
landsche componisten, n.l. een Suite van on.licht
zal brengen in deze duistere
Dat
1941
Strategier,
een Suitt
zen stadgenoot, Herman
Bon 8_ van 21 Dec. t'm 17 Jan. 1 K.«_
-wereld en verademing zal schenken aan de
(Ingezonden mededeelingj voor piano van Marius Flothuis en de vioolgekwelde menschheid, laat ons dit vooral el- suiker.
solo Sonate van Willy Meeuwisse.
toewenschen.
En dan verder voor U
kander
Luise Wijngaarden is een in ons geheel*e
de Uwen persoonlflk het beste, het AllerEOFFIE EN IHEE
en
_. i E c k om te besluiten,
dat alle niet goedge- land bekende violiste. Zij maakt deel uit var beste
d&nk U, een stevige handdruk is volBon 18 250 gram koffie of 75 gra:
keurde pompen binnenshuis (behalve in stal- het Concertgebouworkest, speelde in vele ste- doende,
TIJL.
wfl begrijpen elkaar wel
len en schuren) moeten zfln opgeruimd vóór 1 den in binnen- en buitenland on trad meervan 21 Dec. t/m 31 Jan.
Jan. 1942, merkt de voorzitter op, dat malen met zeer veel succes als soliste meit
het aan ernstigen twflfel onderhevig is of de het Concertgebouworkest 0.1.v. Willem MenGRUTTERSWAREN.
gemeente het recht hiertoe heeft. Men begeeft gelberg op; ook speelde zij voor alle radioBon IÖB Vt pond rflst of rflstemeei oi rgstzich hiermede op het gebied der particuliere vereenigingen, waarbfl zij ook de Sonate var
(Buiten
Redactie.)
of rflstbloem, of gruttenmeel van 28
gries
verantwoordelijkheid
van de
I gezondheidszorg. B. en W. zullen het denk- Willy Meeuwisse voor de VARA en NCR\/
Dec.
I beeld evenwel in overweging nemen.
uitvoerde.
t/m 24 Jan.
Willy Meeuwisse trad hier reeds vele malei:a
Bon 57 y» pond havermout, jf iiavervloltJAARWISSELING '40—'41.
Bfl de verdere discussie deelt de voorzit* op en komt den laatsten tfld ook in anderee
!ken, of haverbloem, of aardappelmeelvlokken,
ter nog mede, dat er plannen bestaan, een steden meer en meer op den voorgrond. Zoc
of gort, of gortmout, of grutten van 38 Dec.
't Jaar van '40, vol van rampen,
gedeelte van de gemeente Eist, gelegen bui- speelt hfl de volgende maand behalve in ArnOorlogswee en oorlogssmart,
t/m 21 Febr.
hem o.a. nog in Amsterdam, Den Haag, HaarSchaart zich thans weer bfl de andere.
ten den Rijnbandijk, bjj de gemeente Arnhem
Bussurn;
Bon 44: uitsluitend H_ pond gort, of gortlem en
hfl speelde meermalen vooi
Maar de herinnering ligt ln ons hart.
voegen.
te
radio,
mout,
VARA
of grutten van 28 Dec. t/m 21 Febr.
AVRO,
terwjjl
de
de
en NCR\
OVERZICHT.
j wyziging van de daarbij behoorende bebouNiemand zal het ooit vergeten,
composities van hem lieten uitvoeren, oa. dooir
Bon Slt 1 ons vermicelli, of macaroni, of
wingsvoorschriften.
De heer Van den Oever adviseert de Ijouise Wijngaarden
De
Wat dat oude jaar ons bracht.
gemeenteraadsvergadering van Eist .
en Egbert Veen.
spaghetti
van 28 Dcc t/m 21 Febr.
God, Gfl hebt ons kracht gegeven.
werd grootendeels beheerscht door een reeks ) De verdediging om in verband met de stfl- opruiming van pompen niet al te sterk door
LEO VAN DER HAEGEN
voeren,
te
want
als
eens
ging
pompstation
»
van
de
kosten
het
gespaard
van
levensonderhoud
in
dulst'ren
de
Ons
nacht.
voorstellen en vragen, welke de heer Van Eek
Bon 87: 1 ons maizena, of griesmeel, üf
raakt,
onklaar
de
oude
pomp
loonen
kan
uitkomst
is,
meldt,
en
steunnormen
Te
Gent
naar
de
N.
R.
Crt.
de
verhoogen
te
is
ook
c
isago, of aardappelmeel, dan wel een hoevee.-had ingediend.
Droevig staren we naar graven
brengen.
70-jarige Vlaamsche componist Leo van deir
heid puddingpoeder of puddingsauspoeder,
Dit raadslid had een uitvoerig stuk aar t in den Eister Raad gehoord, bfl monde van
in 't hart,
gedenken
En
hen
Het vooistel-Van Eek wordt voor kennis- Haegen gestorven. Van der Haegen, zelf ook
B. en W. en aan den raad doen toekomen, den heer Jacobs.
welke 100 gram zetmeel bevat, van 28 Dec.
Bfl het wisselen dezer jaren
geving aangenomen en de begrooting van het een gevierd concertzanger, begaafd met eer 1
i
Evenals
in
andere
raden
antwoord
is
gewaarin hfl een aantal voorstellen en vragen
Met oneindig diepe smart.
t/m 21 Febr.
geven, wees burgemeester De Leeuw op het waterbedrijf goedgekeurd.
mooie tenorstem, heeft talrflke liederen geien breede had toegelicht, welke ervan ge- |
De begrooting van het grondbedrijf wordt componeerd, een oratorium en verscheiden*e
Saam gaan we met stille schrede
PEULVRUCHTEN
tuigden, dat de heer Van Eek de bedrflfs- en ( jfeit, dat deze materie tot de competentie van na eenige
't Nieuwe jaar in, met een vraag in 't hart:
goedgekeurd.
discussie
waaronder
opera's,
„Lina"
„L'lntruse",
I
en
dit
t
gemeentebegrootingen aan een nauwkeurig het Rflk behoort, die daarover wellicht richtWat zal 't brengen ? Wereldvrede ?
' I lijnen zal uitvaardigen.
laatste werk op tekst van zfln stadgenoot, :t
Bon 108: y% kg peulvruchten var.
onderzoek had onderworpen
nog
grooter smart?
Of
misschien
tot
en met 12 Jan.
Maurice
Maeterlinck.
Zoo ls tenslotte ook de begrooting voor
gemeentebegrooting.
De voorstellen hadden meerendeels betrekAls
leeraar
aan
het
Kon.
Muziekconservavertrouwen,
Laat
ons
meer
en
meer
ongewijzigd
goedgekeurd.
'
.
king op het waterleidingbedrijf en het grond- ' 1941
PETROLELM
torium te Gent vormde hfl talrflke leerlingen,>
Buigen daarbfl eerbiedig 't hoofd.
Bfl de behandeling der gemeentebegrooting waarvan
bedrijf.
operavelen thans deel uitmaken van
Gfl, Heer, hebt in blflde Kerstbelofte
Petroleumzegel Periode c. Geldig voor 2 L.
i vraagt de heer .Van Eek naar de plannen gezelschappen
De voorsteller drong allereerst aan op ver- VERSLAG.
in het buitenland.
België
ln
en
Ons het Eeuwig Licht beloofd.
aanleg
I voor den
van rioleering.
voor verlichting, van 16 Dec. t/m
petroleum
laging der watertarieven, dle
Leo van der Haegen schreef verscheidene werhfl aan den hooDe burgemeester deelt mede, dat ln ken
,
bidden,
De gemeenteraad van Eist is gistermiddag
Leer
ons
leer
ons
10
Jan.
gen kant achtte.
strfldei.
over de menschelijke stem, welke nog
[ Sept. j.l. de waterpassingen hebben plaats geZiende, zoekend naar dat Licht.
Hoewel de Voorzitter toe gaf dat de tarie- 1 bijeen geweest onder presidium van burge- [
met vrucht worden geraadpleegd.
Petroleumzegel 8 van 30 Dec. t/m. 2 Febr.
steeds
j had. Binnenkort zullen de eerste besprekingen
Zachtkens zoo den drempel overschrijden
ven niet laag zfln, ontraadde hij thans tot ver- meester W. Th. de Leeuw
petroleum, alleen voor vergunningbou2
L.
Van het jaar, dat open ligt.
De verordening regelende de eischen van l j over de plannen plaats hebben.
laging over te gaan, omdat de tarieven begin
dere.
Aan de Mabeg is opdracht gegeven het plan
1940 reeds zfln verlaagd en de invloed van die benoembaarheid en de bezoldiging van de , voor te bereiden. Deze
Arnhem.
T. H.
j
mfl. zal uitsluitend als
gemeente
Eist,
waarvan de
Apotheek-dienst.
SCHOENEN.
verlaging op de bedrflfsuitkomsten nog moet veldwachters der
>
optreden
adviseur
en niet als aannemer of leblijken. Hfl achtte het praematuur, hangende duur afliep, wordt opnieuw ongewijz gd vast- j
verander.
Aanvraagformulier voor schoenenbon dageVan Dinsdagavond 31 Dec. 1940 7 uur tot en
gesteld.
deze verlaging, reeds een nieuwe vermindebfldrage
lijks
Een
voorstel-Van
Eek
om
de
voor
behalve Zaterdags verkrflgbaar Walmet Zaterdagmorgen 4 Jan. 1941 8.30 uur zfln
Medewerking wordt verleend aan de besturing van de tarieven aan de orde te stellen,
te
11.
schrappen,
burgsplein
de
Geld.
Schoonheidscommissie
Meihuizen,
open
de Apotheek van J. S.
aporen der bflzondere lagere scholen tot het stichwelke öe gemeentekas bovendien
gebouwd en omdat itheker, Jansstraat 13, tel. 22961 en de Apo3500 per ten en inrichten
omdat
weinig
er
wordt
van een gymnastieklokaal.
jaar zou kosten, wilde men althans den voorZEEP.
1
van H. F. Louwe Kooymans, apotheker,
Tot onderwflzer aan de o. 1. school te Eist de architect zich niet meer kan uitleven, theek
steller
die een verlaging met 10 % had in de vacature-Assink wordt benoamd de heer wordt door den voorzitter bestreden. De ad- , Johan de Wittlaan 55, tel. 25674.
118: 150 gram toiletzeep (nieuwe sain zfln gedachtengang volgen. P. J. van den Mooren,
-voorgesteld
De apotheek Herens \'.h. Boom, Geitenkamp
aan de bfl- viezen kosten ’6O a ’BO per jaar. Een goed
onderwflzer
óf 120 gram huishoudzeep, öf
menstelling)
Het voorste! is daarna verworpen.
zondere lagere school aan de Waterstraat te architect heeft geen last van deze commissie. * 7, telef. 22112, apotheker mej. R. de Boer, is
gram
zeep, óf 250 gram zeeppoezachte
j
geachte
150
Het voorstel wordt verworpen.
( doorloopend geopend,
Nflmegen.
uitgezonderd den len
voorder,
gram
zachte
zeeppasta öf
óf
300
De voorzitter deelt nog mede, dat de , Jan. van 's morgens 10 uur tot 's avonds 10 )
Vastgesteld wordt de begrooting van het
een
voorradig
gram
zeépvlokken,
zoover
125
óf
i
bebouwingsvoorschriften der gemeente Eist iuur.
gem. grondbedrijf.
(Ingezonden mededeeling.)
200
waschmlddelen,
öf
gram
zelfwerkende
Het was een vrfl radicaal voorstel dat de
1250
vermoedelflk binnenkort „op de helling" zulgram vloeibare zeep.
komen,
voorgenomen
heer Van Eek vervolgens deed, om de oude
in
verband
met
een
len
DE WATERTARIEVEN
herziening
op
uitbreidingsplan.
van het
waterpompen in woonhuizen successievelflk
Geldig van 1 Jan. t/m 31 Jan.
Bfl de begrooting van het waterleidingbete ruimen, in het beiang van een goede drinkDit plan is met jhr. De Jonge van Ellemeet
drijf diende de heer Van Eek (Prot.) een van den Prov. Waterstaat dezer dagen beDe boo geldt ook voor gezins* asch per
watervoorziening.
20 K.G. droog wajchgoed.
Het komt n.l. in de gemeente Eist nog veel- voorstel in om de watertarieven tfldelflk te sproken.
De heer Jacobs (S.D.) dringt aan op vervuldig voor, dat ingezetenen wel aangesloten verlagen, door 10 pet. korting op de tarieven
Woensdag:
Restaurant Natlonal-Central: Moleoni-ensemble. Bon 117: (extra-bon, dle gelflk met de texte staan. Spr. llcht dit voorstel uitvoerig hooging vah loonen en steunnormen.
tielkaart aan mannelflke personen boven 15
zfln op het waterleidingbedrijf (hetgeen ver- toe
De voorzitter zegt, dat deze verhoo- !Schouwburg. 6 uur: Nat. Operagroep met Musis Sacrum: Zaterdag en Zondag
toe.
4—7 uur: Jaai ls uitgereikt) 50 gr. scheerzeep óf een
plicht is), doch hun water blflven betrekken
„Tannhaüser".
De voorzitter merkt óp, dat de tarie- ging rijkszaak is. Het is niet onmogelflk, dat
Thé dansant-ensemble Johnny Frederiks.
tube scheercrême, óf één pot echeereeep van
Uit de pompen.
ven Inderdaad aanden hoogen kant zfln. Daarbinnenkort een algemeene gedragslfln omtrent
Hét is echter twijfelachtig of de overheid om is reeds op 1 Jan. 1940 een tariefsverla- verhooging van loonen en steunnormen van Donderdag:
Tivoli. Zaterdags 8 uur. Zondags 3H en 8 uur 1 Jan. t/m 30 April.
dansen.
gerechtigd is een dergelflken maatregel te
hoogerhand
afkomt.
ging ingevoerd. Het is thans nog n.et bekend,
Schouwburg. 2.30 uur: Nat. Operagroep met
BRANDSTOF.
nemen en bovendien was de opmerking van hoe de bedrflfsuitkomsten over 1940 zfln. Deze Een voorstel om twee wegwerkers in vas„Tannhaüser."
De Vereeniging, Velp. Zondagavond 7 uur;
den lieer Van den Oever wel zeer juist, dat in cijfers dient men af te wachten. Spr. ontraadt ten.dienst aan te stellen, wordt met algemeene
dansen.
Bons 08, 09 en 10 (brandstoffenk»_rt haarWaterdag:
tfld van nood, als de waterleiding eens om thans reeds tot een nieuwe verlaging over te stemmen aangenomen.
den
en kachels) per bon van 15 Dec. tot en
wat voor reden dan ook, haar dienst zou moe- gaan, welke de gemeente ’3500 zou kosten.
met 31 Jan. één eenheid vaste brandstoffen
Schouwburg. 3 uur: Abonnementsconcert der Musea. Bezienswaardigheden, etc.:
ten stopzetten, men van de oude waterpomHet voorstel-Van Eek om de tarieven te VerDe begrooting wordt hierna z. h. st. vast- * A.O.V.
(anthraciet, steenkolen, briketten of turf).
Sollsto Janny van Wering, clavepen toch wel zeer veel gemak zou hebben.
lagen, wordt hierna verworpen met 7—3 stemgesteld.
Korenbeurs
Tentoonstelling
Artibus Sacrum.
Bons 15, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28 en 24
cymbel.
Ned.
Daarom blflft het met de waterpompen in men.
van
{brandstoff
Jan.).
Prentkunst.
tot
5
enkaart centrale verwarming) per
(Geopend
Besloten wordt, evenals vorige jaren, 202
Eist voorloopig bfl het oude.
De heer Van Eek vraagt vervolgens, verbon één eenheid vaste brandstoffen. GeldigBioscopen:
Kunstzaal Mariënburg. Tentoonstelling van
opcenten op de personeele belasting te heffen.
De behandeling van de gemeentebegrooting schillende watermeters, die te kleine capaciwerken door C. H. ter Reehorst, led. Stigter heidsduur tot en met 31 Jan.
Rembrandt-Theater: „De trouwelooze Eckerteit zouden hebben en daardoor onjuiste verOp de met één eenheid cokes 3e periode"
tenslotte, is wel zeer vlot gegaan.
en de „Vlieg-Uut". (Geopend tot 4 Jan.).
KASGELDLEENINGEN.
Op het tooneel: de drie Kabe's. Toehardt".
„één eenheid brandstoffen 3e periode" gebruikscijfers
aanwijzen,
vervangen
zouden
en
te
Ook hier was het de heer Van Eek. die vergang alle leeftijden.)
Dagelflks geopend lO—B. merkte bonnen van 1 Jan.
andere.
Gemeentemuseum.
door
gemachtigd
schillende onderwerpen van meer of mindere
B. en W. worden
een bfldrage
t/m 31 Jan. elk
Zondags I—B uur.
De voorzitter merkt op, dat de capaci- uit het werkloosheidssubsidiefonds aan te vra- Luxor-Theater: „Manja". .Toegang boven 14 j.)
één eenheid vaste brandstoffen.
importantie ter sprake bracht.
Ult de mededeelingen van de zflde van B. teit van een meter niet van invloed is op de gen ter dekking van het begrootingstekort en < Cinema-Palace. „Ave Maria". (Toegang boven i Bronbeek Museum. Geopend van '■ morgens
HONDEN- EN KATTENBROOD
18 jaar).
en W. bleek, dat dte voorbereidingen voor het aanwflzing. De aanschaffing van nieuwe me- een kasgeldleenmg aan te gaan van 150.000.
10 uur tot 's middags 8 uur.
De onderwflsvergoeding wordt vastgesteld ( Corso-Cinema;
plan tot aanleg van een rioleering door de ters zou ’5OOO kosten, zoo deze al zfln te
„Bleekeßet". Toegang
alle 1 Burgers Dierenpark. Dagelijks geopend
Bon II van 1 t/m. 31 Det. vau de voedei krflgen.
op ’8.77 per leerling, verhoofd met ’0.50
'eeftflden).
oorlogsdagen eenigszins vertraagd zijn, doch
kaart
voor honden: Groep 1: 10 K.G. bondenNaar aanleiding van enkele andere vragen voor administratiekosten.
Openbare leeszaal en bibliotheek dagelijks gede plannen zfln thans weder voor den dag ge- van
Groep 2: 10 K.G. hondenbrood. Groep
„Het
Arnhemsch
brood.
mysterie
Theater:
van
de
Ju
opend.
heer Van Eek zegt de voorzitter
B. en W. worden voorts gemachtigd een
haald, opmetingen hebben plaats gehad en de nog, den
(Toegang
jaar).
52".
14
3.
8
K.G
hondenbrood. Groep 4: 5 K.G. hondat het technisch toezincht van de Matweede geldleening aan te gaan van
Museum voor den Veluwezoom. Velp. Dagelflks denbrood Groep 5: 4 K.G. honden brood. Groep
eerste conferenties kunnen spoedig tegemoet beg op het
’150.000
waterleidingbedrijf nog nlet ge- ten behoeve van het Drinkwaterleid.ngbedrflf |
Dagelijkb te bezichtigen van 9—12 en 3—6 u. 8: S K.G. hondenbrood.
Dagelijksche Concerten, etc:
worden gezien.
mist kan worden. B. en W. blflven prijs stellen
Zaterdags na 12 uur en Zondags gesloten.
De
voorzitter
wenscht
den
leden
tenVoorts is aangekondigd een herziening van op het behoud van het toezicht van de Ma). ■■■■-.
Hettem,Bon 11 van de voederkaart voor katteyg uiteinde en Nieuwjaar
slott.
Restaurant Royal: Ensemble
het uitbreidingsplan voor hol dorp Eist en een
Museum der Nederlandsche Heidemftatseheppij
aanleiding
van ccii voorstel-V a:.
luiting.
zelfde periode V£ KO. kattenbrood
geopend v-ar 10—12 uur
---t Jut An<iy.
De bank der Winterhulp Nederland is
de Kasvereeniging N.V... Amsterdam.,
Postgiro no. 877.
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Moeder en dochter verdronken.

NOGMAALS: EEN BROODPRAATJE

M
M

Bf

?f-.

Voedingswaarde, grauwe, kleur,
z.g. klef heid en hongergevoel
oe voegde zflde schrflft men on»;

I

■

■

II

SPORT

Gisteravond zfln te Meerkerk de 50-jarige
vrouw van den veehouder Schèrpenzeel en
haar 15-jarige dochter door de duisternis misleid, in de wetering naast den Broekscheweg
geraakt en verdronken.

EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR, AAN
AL ZIJN KLANTEN.

I

Het groote voordeel van deze werkwijze is,
dat men bovendien meer vitamine bl verkrflgt, daar vitamine bl zich in de graankorbevindt in de laag, dle vlak onder de zemel
Ons wittebrood btfv. bestaat voor 65% rel
uit tarwe en voor 35% uit rogge. Door zit.
de:w cjjfers wordt de mogelijkheid voor
DEEG MET 35% ROGGEMEEL RIJST
lembollenmeel" uitgeschakeld. Wel
n eenigen tfld proeven genomen
MOEILIJK.
met aardappelmeel, dat tot een hoeveelDe 35% roggemeel zfln er verantwoorheid vsn 5% in het bakmeel verwerkt
voor, ;dat het brood iêta minder
delijk
4
werd.
Sinds
November bestaat ons
smakelijk is dan vroeger. Deeg met 35%
uit tarwe en rog' brood echter uitsluitend
roggemeel plakt en rflst daardoor moeige, die in de genoemde verhouding in het
lflk. De bakker zal er echter voor een bebrood voorkomen.
r
langrijk deel het zflne toe kunnen bfldragen om het brood zoo smakelflk mogelflk
DE VERANDERDE KLELK.
te maken. De z.g. kleïheld van het brood
kan hfl vermijden door de bloem voor het
De veranderde kleur van het brood heeft
gebruik te zeVen, waardoor, dank zfl de
ook tot vele onjuiste gissingen aanleiding gehoeveelheid frissche lucht, dle op deze
geven.
wijze ln de bloem wordt gebracht, het rflDaar men vroeger gewend was aan het
zen wordt bevorderd.
l__.r-.ke melkbrood, heeft het feit op zichzelf
al, 'dat tegenwoordig alleen waterbrood gebakken mag worden, dat de blanke witheid DISTRIBUTIE VERHOOGT DE VRAAG.
tan het melkbrood mist, de publieke belangHet is een bekend feit, dat een gedistribustelling op zich gevestigd.
eerd artikel plotseling zeer gewild ls. DistriDé oorzaak van de grauwe kleur moet ech- butie verhoogt de vraag: men ls geneigd, juist
ter niet alleen gezocht worden ln de omstan- omdat een artikel gerantsoeneerd is, daarvan
digheid, dat er voor de bereiding van het z.g.
meer te willen hebben.
oor.ogsbrocd geen melk meer gebruikt wordt.
Oppervlakkig bezien, zou men de klacht van
hefc-spoediger optredend hongergevoel na het
grauwe kleur van het brood is n.l. een eten van oorlogsbrood in vergelijking met het
gevolg van de uitmaling. In den tegenwoordi- nuttigen van het voor-oorlogsche brood op regen tfld is het zeker niet verantwoord, meel kening van dlt verschijnsel kunnen schuiven.
verloren te laten gaan. De ultmalingsgraad is
DE KLACHT „HONGER".
dai. eok opgevoerd tot 80 procent.
Hoewel nu, afgezien van het feit, dat er
houden wij verder gaan, dan zou de zemel geen melk in het brood zit, de voedingswaarde
in het meel komen. De ultmalingsgraad van zeker niet minder ls dan dle van het vroegere
ÜO procent rarandeert ons dus een maximum brood, is de klacht „honger" toch nog aan an-
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HelNederlandsch Verbond van Vakvereenigingen
acht het zijn taak de Nederlandsche arbeiders den
weg naar de wedergeboorte van den Arbeid

j

aanwezig,

Gevr. 1 Febr. of vroeger
wegens a.s. huwel. der
B. z. a.: net
tegenw.: besch.
R.K. MEISJE,
DIENSTBODE,
netjes
zelfst. kunn.
in gez. m. kinderen, zelfst. werk., v.end. en
n., v. g. g.
kunn. werken, en koken, V. Mej.D. Mahler, Rijnen
gV.
Katoen
gï
dragend. Hulp 2e straat 54, Doornenburg.
T6BBl
Aanm. liefst 12-1
Ernst
na
6:
of
half
uMevr. Breljer-Horstlng,
Casimirlaan 26. T 6878 dle wegens riekte dezen
winter uitstedig zal zljn,
Gevraagd: net
beveelt haar meisje, P.G.,
DAGMEISJE,
17 jr., zeer aan voor een
n.m.,
tot 5 u.

„,,

arbeidersjaar wisselina
mo uh wü en verJlaan dan
gij slechtJ jg
ééne kunnen doen: U gorden tot den strijd voor
den Vrede .van den Arbeid, hel geluk van U.
Uw kinderen, Uw arbeidskameraden.

gezin

(2

kinde-

benedenflat bewonend. Aanm.: Hotel Rl-

T6684

ehe.

Gevraagd:

DAGMEISJE,

r

nai
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gezocht

TE H.UUR
AANGEBODEN
Nette
SLAAPKAMERS
te huur met of zonder
pension. Br. ond. No.
T 6895 bur. van dit blad.

**

'

'"

"' '

*fc

■_■■■-_

,a.

■

■».

,n

,w

mij

(

ielfst. werken, niet ben.
16 jr. Mondelinge getuig.
Aanm. 4—B: Priimelaan
2a.

T 6887

ten, Annastr. 23, Velp.

T6866

T 6907

15a.

Te huur: gem. of ongem.
KAMERS,

TE HUUR

GEVRAAGD
Bej. wed., gep., vr. ongemeub.

KAMER,
I. beg. gr., m. pension en
huisel. verkeer, 50 per
mnd. Br. ond. No. T 6920
Bur. v. d. blad.

’

v. w. en kookgelegenheid,
voor dame of juffr., moot
gelegen bij tram te Oosterbeek. Briev. ond. No.
T6918 Bur. v. d. blad.

Te huur: 2 ongemeub.
KAMERS,

Te

Velp,

met vrije keuken, voor 1
of 2 dames, met gedeeltelijk pension en algeheele
verzorging. Brv. ond. No.
T6917 Bur. v. d. blad.

I

-»_------__^--M___W_M___P______W___-_P

I

huur aangeboden te
aan dame, goed

verw. zonnige
ZIT-SLAAPKAMER
m. of c. pension en gebr.
v. keuken, ln riant gel.
landhuis bij de Beekh.

bosschen. Zeer bill. prijs.
Br. no. T 6914 b. v. d. bl.
nn__w_a___n_Ban«_-_Mn_n_an_ai

TE KOOP
GEVRAAGD
Gevraagd: gebruikte

PIANO,

voor begeleid, van aangkoor. Briev. met opg. van
merk en prijs ond. No.
T 6916 Bur. v. d. blad.
Te koop gevraagd:
DAMES SCHOEN-

SCHAATSEN.

maat 38 a 39, en jongens

schoensehaatsen

(5 jaar).

L. v. Klarenbeek 68.
T6898

gevraagd:
SCHRIJFMACHINE
en apothek.balans, klein
defect geen bezwaar. Br.
met opg. v. prijs etc. ond.
No. T 6913 Bur. V. d. blad.
Te koop

Te koop gevraagd op
prima stand: een geriefelijk

HEEL HUIS.

nieuwbouw, erfpacht geen bezwaar.
7 e.
10.000.
Koopprijs
Briev. ond. No. T6904
Bur. v. d. blad.

liefst

’ ’

Een zwarte

BONTMOF
te koop gevraagd. Briev.
ond. No. T 6876 Bur. v. d.

blad.

Te koop: twee pera.

DIVANBED
m. matrassen, twee

per*,
opklapbel,
compleet, 1
pers. kapokmatras, wlt

Engelsch ledikant met
gezondheldsmatrsis. Park-

straat 13.

T 6904

Te koop door bijz. omstandigh.: een prima
ONDER- EN BOYENWONING,
uitst geldbelegg. Koopsom 7000. Bruto rente
ruim 8 pet. Briev. ond.
No. T6903 Bur. v. d. blad.

’

Aangeboden: prima
RIJWIEL,

met

Torpedonaaf,

Van Nispenstraat 8.

’

30.

T686»

Een zoo goed als nieuwe
HEEREN OVERJAS
te koop, voor groot persoon. Te bevr. tusscnen
3 en 5 uur: Boschstraat
64, Arnhem.
T6B6t
Te koop: 2 eiken
CRAFEAUDS,

4 stoelen, kinderstoel,
bloemtafeltjes. ZwaluwT6B6S
straat 20.

Te koop: modern
HEEL HUIS,
voorzien van 2 W.C.'e,

compl. badk., keuken os.
5500.
bijk. Koopsom
Huuropbrengst
450. Br.

’’

ond. No. T 6905 Bur.
blad.

v. 4.

TRANSPORTRIJWIEL

ln zeer goeden staat en
een goed werkende handnaaimachine te koop.
Eusebiusbuitensingel 29.

T6897

DIVERSEN

TE KOOP

AANGEBODEN
To koop aangeb.:
3 FAUTEUILS EN

4 STOELEN

z. g. a. n. Zaslaan 79, Gei-

tenkamp.

Te koop: 4-pite

GASFORNUIS,

met oven, merk Junker
Prijs
15. VelT6864
perweg 81.

’

en Ruh.

Aansreboden ruime

ZIT- EN SLAAPu. v.m.
TIJDELIJKEN DDSNST
KAMERS
v. g- g- v. Mevr. Boev6, liefst voor dag en nacht.
r. Heemstralaan 4. T 6877 Adres: Bertha van San- met pension. Steenstr.

In R.K.

i i

dame-al-

ZIT-SLAAPKAMER,

PERSON EL
AANGEBODEN

’

ren),

uw

Gevraagd door
leen (weduwe):

T «899. Juffrouw,
h. b. b. h. h.,
v. d. morgenuren. Van ■■_B__aaM________-_a___Hi-_HMH__-__ii zoekt:
T
6862
Nisper straat 5.
ZIT-SLAAPKAMER.
met voll. pension, Hcf3t
Centrum. Briev. Ond. No.
Ge\-raagd:
NET MEISJE,
T6924 Bur. v. d. blad.
5 per week.
Üan 9—3,
T 6875
Ütr.weg 81.

MEISJE,
yoor dag en nacht, goed
kunn. werken en koken,

|—ir-■

SLAAPKAMERTJE.

Briev. ond. No. T 6883
Bur. v. d. blad.

ongeh.

Gevraagd te Voorburg
(Den Haag): een

-

Beschaafde juffrouw vr.
zoo spoedig mogelijk: net

MEISJE,

Oe WIL van den werker worde da DAAO van het

i

stroom,

en

water. Briev. ond. No.
T6882 Bur. v. d. blad.

’

V. 9

—

verwarming

centrum,

zoekt degelijk en
Voor direct gevr. een Heer
WERKSTER
gezellig
CONFECTIEDinsdagsKOSTHUIS,
gevraagd voor
berging voor fiets,
ên Vrijdagsmorgens. Cat- Zij dle KNIPSTER
met
als zoodanig werk- omgev. station. Bij voortepoelsche weg 105.
T 6901 zaam zijn geweest, geniekeur slager. Briev. ond.
ten de voorkeur. Aanm. No. T 6872 Bur. v. d. blad.
na 5 uur. Kerkstraat 18b.
Gevraagd:

?£££%s&£?
vrouwen,
historische
_ den zin van deS^ST"

Verbond van V.k vereenigi, Sen
viiruw i a D<, nonncrun
NUUWJAAKS-BOODSCHAP

pension,

’

men
"«"«.-onnet ! z°°.
«I"?°
el ls. van UJ"
V'en> 9°kro",d
*"!*ma.
de!,
h,
v\
i
Duitsche Volk zei de KNederlandsche
arbeider,
■" !"*

,

met

ZIT-SLAAPKAMER,
den schrift, of pers. tus(Wasch buitenshuis).
schen 12 en 2.30 uur.
pension. Brv. ond.
13.
zonder
Tel. 21920.
T 6896 Parkstraat
T6908 No. T6893 Bur. v. d. blad.

"_

FleT
'<"

VRIJE ZIT-SLAAPK.
gez., door net jongmensch

Gevraagd: een net, flink bad
DAGMEISJE,
door officier. Briev. ond.
en
den geheelen dag, No. T 6890 Bur. v. d. blad.
voor
kamerwerk verrichten. volle kost. Leon
6 p.
V.g.g.v. Zlch aan te melwk. plus verval, v. g. g. v. Gevraagd: verwarmde

»-tf-fl^,- , "£? luT ,n__ .°_s 9
n"."
t
«oc.ahstische Duitschland
voert dezen oorlog
J»»
Van
de
8"da
u*, V^t^
u VlT,j
£S^^u'^j
8n sche V*nhe1..,
"rbeld_!
"U
opschroefde
dat "ch. z,eU
d°°r. «beidersuitbuiling
verwaandheid,
»«*_*"___

sijn, «énmaal een daadwerkelijk en waarachtig
socialistische gemeenschap gevestigd le zien, een
socialisme, dal gebaseerd is op wertelijke arbeidsaer, op werkelijkekameraadschap tusschen arbeider
___.
J_,,v-,.v»r
w__.-b__.i__i. ,__,-...
__,_.«._--„

omgeving

Arnhem. Briev. ond. No.
T6873 Bur. v. d. blad.

TWEEDE MEISJE

,on,

vormen.^

Heer en Dame,

door

P.G-, kunn. tafeldienen

te wijzen. Honderdduizendenwerkers geven reeds
{aren hun tijd en hun arbeidskracht aan de vakorganisatie, waarvan zij de noodzakelijkheid
an het nul hebben leeren inzien en waarvan zij
walen, dat deze ook in den nieuwen tijd haar
groote taak heeft
Maar andere honderdduizenden hebben gemeend
afzijdig te kunnen zijn en toch de behartiging
van hun sociale belangen te kunnen overlaten
aan de inspanningen van anderen.
Tot hen richt zich thans de wordende arbeidsgemeenschap. Tot hen komt de roepslem van den
nieuwen «jd, die eensgezinden arÉeid voor een
gemeenschappelijk doeTaan alten als opgave stelt,
«««niarcheeren l Ook hen raakt de
"*oe,stnjd voor
*harde
het ideaal van het socialistische
D« b"**"* van dien strijd ondervinden
-. "P.
"ds*<>°' d- beperkingen die hen worden

Enloth.n.deniet-begV-pend.n.demoedelooien,
tot hen voor wien het Hel hoogste ideaal moe

gezocht

’

WEDERGEBOORTE VAN DEN ARBEID

sociaüslische

BLIJVEND PENSION

(buiten)

ETAGE
5
FLINKE WERKSTER of parterre,
4.50 a
Mevr. Muntz—Van Dam, gevraagd, liefst voor Vrij- p. wk. Briev. ond. No.
Van Lennepweg 13, Villa dagmiddag. Jos. Israëls- T6SB6 Bur. v. d. blad.
„De Kluit", Oosterbeek, laan 114.
T6889

______L__rfi_________L*

—

________________^_______-___-_-__-_----_-------__----__-_.

NET MEISJE
gevraagd, ca. 16 jr., halve
dagen. Lorentzlaan 8.
Jongelui, dle ln Maart
T6BBB trouwen, zoeken:

ter een net

—

—

40 per
of étage, pl.m.
maand. Brieven: Hotel
T 6885
Riche.

yraagt voor direct of la-

—

—

KLEIN HUIS

PERSONEEL

Nimmer sal, in aen ïoo bijzender tot overdenking
geschikten tijd als de Jaarwisseling, in vete gezinnen, de vraag: „Wat zal het nieuwe jaat ons
zóó «nat aen moedeloos en niat
brengen?",
begrijpend schouderophalen beantwoord worden
ate nu.
Zeker
er i s hier en over de Oostgrens
weer arbeid voor velen. Er kunnen niet meer
willekeurige ontslagen worden gegeven waar de
arbeider voorheen machteloos tegenover stond en
waarvoor meestal als eenig argument slechts gold
het geldelijk belang van Sen werkgever,
Maar de Nederlandsche arbeiders, de werkers van
hoofd en hand, hebben nog niét geleaat, deze
«uut sociale maatregelen in vollen oSrlogstijd te zien als een gevolg van socialistische
daadkracht: De
daadkracht die onverbiddelijk doorzet als het gaat om het belang
van de arbeiders, die de n.euwe arbeidsgemeenschap in geheel Europa zullen

Overschrijving is gevraagd door C. Freijtert
Boys naar Arnh. Boys.

van Plattenb.

.

werp met vette letters.
De prijs bedraagt voor de Dinsdag-editie 60 cent,
voor de eerste 20 woorden, ilk woord meer 5 cent.
Voor de Vrijdag-editie 60 cent voor de eerste 20
woorden, elk woord meer 6 cent.
._'. vertenties onder nummer 15 cent extra voor de
bezorging der brieven.
Opname heeft alleen na vooruitbetaling plaats.
"Telefonische aanbieding is daardoor nlet mogelijk.
per postwisRetaling kan geschieden in postzegels,
sel, postchèque of postgiro (No. 276432 ten name
Uitgevers-Maatschappij Arnhem N V.
ivan _e

fi) E

OVERSCHRIJVING

Het~belooft

GEMENGD NIEUWS

Nlet bestemd voor zaken-advertentiën. De advertentiën worden alle op dezelfde wijze gezet. Het onder-

**2~*~l^^^^m

dracht 2.

plaats is de belegging niet meer zoo overvloedig als voorheen, maar veel belangrijker is het van den heer P. Klaver zich nabfl de ouder- Teunissen.
te Schagerbrug op het fls. Het
feit, dat de vitamine bl, die men door de In- lijke woning
HOCKEY
door
den
dooi echter te dun geworden
3e klasse E:
tensievere uitmaling juist in grootere hoeveel- fls was
kind
door.
De
had
hem
en
het
zakte
er
vader
(M.
Veenendaal -V.D.Z.
v. Megen); Cito-heid verkrflgt, het hongergevoel opwekt De
K. M. H. C. „UPWARD".
voedingswaarde is dus geenszins verminderd. spoedig op het droge, doch de levensgeesten Lob. Boys: Oosterbeek—W.A.V.V. (J. Kopp).
geweken.
waren
reeds
Integendeel, bet uitmalen tot 80 pet. heeft,
4e klasse E:
De weersomstandigheid is er oorzaak van
behalve een hooger gehalte aan vitamine bl,
geweest, dat de Arnhemsche Hockeyclub „UpOeken- Theothorne; B.l.C.—Worth-Rheden.
ook een hooger ijzer- en kalkgehalte ten geward" op den tweeden Kerstdag geen ondervolge.
4e klasse F;
DE MOORDAANSLAGEN TE
ling tournooi kon latei doorgaan Deze onderOosterb. Boys—A.V.W. (J. Ruysch.; R.K.H. linge wedstrijden
LEIDSCHENDAM.
zouden gevolgd worden
V.V.—Plattenb. Boys (H. Wentholt); V.V.D.O.
De klachten, dat het oorlogsbrood oorzaak
door eer. „boerenkooüuif" in het sportpark'D. Weigraven):
Giro—St.
De kruideniersbediende W. A. K., die ver- —Hert. Hendrik
zou zfln van op schurft gelijkende huidaandoerestaurant. .£>it boerenkoolfeest is natuurlflk
Jan (W. Thieme).
den
nacht
van
op
dacht
wordt
in
16
17
Noningen, worden van medische zijde geheel ontwel dooorgegaan en droeg een zeer geanivember j.l. een moordaanslag te hebben geRes.
le
klasse:
meerd karakter.
zenuwd. De samenstelling van het brood is, pleegd op burgemeester H. A. C. Banning van
Ensch. Boys 2—Go-Ahead 2; A.G.O.V.V. 2M. H. C. ..Upward" heeft voor
De A.
naar van de zflde van vooraanstaande huid- Leidschendam en den gemeente-architect G. Enschedé 2.
Woensdag 1 Januari de H. C. „Oosterbeek" op
artsen is medegedeeld, een voldoende waar- de Regt en dle op 20 November j.l. uit hoofde
haar terrein uitgenoodigd voor het spelen vaa
Res. 2g klasse C:
borg, dat geen huidziekten ontstaan door het daarvan werd gearresteerd, is voorloopig op
eenige wedstrijden. Zoo wordt om 12.30 uur
S.C.H. 2—Vitesse 3; Quick 2—Be-Quick 2.
vrfle voeten gesteld.
de wedstrfld Upward—Oosterbeek (heeren)
gebruik van oorlogsbrood.
gespeeld. Om 2.30 uur spelen eenige mixedAfd. I. le klasse:
elftallen tegen elkaar, terwfll om 4 uur de
A.D.O—D.H.C.
BIJ BURENRUZIE MISHANDELD
wedstrfld Upward—Oosterbeek (dames) wordt
gespeeld.
—in dien het weer
Afd. 11, le kiasse;
In de Koninginnestraat in Den Haag is een
dag te worden
prettige
meewerkt
een
burenruzie ontstaan, waarvan de 37-jarige M,
Xevxes—D.0.3.;
C.V.V.—V.S.V.: R.F.C.—
J. het slachtoffer ls geworden. In een poort Ajax.
naast
zfln woning is de man bewerkt met een
SCHEEPJE GEKANTELD.
Afd. IV, le klasse:
zwaar stuk flzer, vermoedelijk een putdeksel.
Schlppersknecht verCRICKEP
In bewusteloozen toestand werd hfl hier aanLimburgia—M. V. V.: Roermond—Juliana;
dronk.
getroffen, waarop hfl naar het ziekenhuis aan Eindhoven—L.O.N.G.A.;
Helmond—N. A. C;
EENHEID IN DE CRICKETWERELD
den Zuidwal is gebracht. Hier bleek, dat hfl Willem lI—N.O.A.D.
Gisteren is nabfl Streefkerk ecu motorboot een schedelbreuk bekomen had.
Afd. V, le klasse:
van ongeveer 45 ton, doordat de grintladlng
Ook in de cricketsport is de door den heer
Verdacht van deze mishandeling is gearbegon te werken, water gaan maken en in de resteerd de 26-jarige stratenmaker J. A. C. K.
Achilles-H.S.C.; W.V.V—Be-Quick; G.Y_A.V. Lotsy gewenschte eenheid tot stand gekomen.
De Nederlandsche Damescricket Bond heeft
golven verdwenen. De schipper wist zlch te
—Velocitas; Heerenveen—Veendam.
redden. De knecht, een 20-jarige man, afkomzich aangesloten bij den Nederlandschen CricHet verdere programma. ketbond.
stig uit Papendrecht, kwam echter om het
tengevolge
is
de
Gisterochtend
van
duis
Verder zullen alle plaatselijke bonden in het
leven.
Voor Zondag 12 Jan- is o.m. vastgesteld:
Het schip was afkomstig ult Papendrecht ternls de werkman Stokman te. Alkmaar te Treffers—Vitesse; 's-Heerenberg—S. M. L. -Spa- vervolg als onderafdeellngen btj den N.C.B.
water geraakt en verdronken.
en behoorde aan de Fa. Visser en Smit.
tram; Doetinchem—Gelria; Eendracht—O.A.B.; aangesloten zijn.

Dese rubriek verschijnt DINSDAGS en VRIJDAGS.

" Ü^^MiUrrr

voor a.s.

&e klasse C:
F. A. I _. T. 0.—3.D.0.U.C.;
Gelria—s-Heerenberg (Ch. Lammers): O.A.B.—Doetinchem (C.

Gistermiddag begaf het tweejarig zoontje

TWINTIGJES

rr rr '

progrartlirna

HET OOSTEN.
2e klasse C:
et
T.E.C.—Robur
Velocitas: Apeld. Boys—
S.C.H.: Rheden Theole <H. J. C. Colen».

JONGETJE DOOR HET IJS GEZAKT EN

schrflven. In

T.V.V.—R.K.H.V.V.
Voor 18 Jan. vermeldt het programma: Vitesse—Rheden;
Gelria—S.D.O.U.C.; V.D.Z.Arnh. Boys; Ede—Cito; T.V.V.—V.T.D.O.; A.V.
W.-Oostefb. Boys; G.V.C.—Hert. Hendrik;
Wageningen 2—Rheden 2; Veenendaal 2—EenBoys;

Zondag.

(Ingezonden mededeeling.)

dere oorzaken toe- te

Lob. Boys—V.D.J--.:
Arnh. Boy»;
Ede—E.S.C.A.; (
■AW.; V.T.D.O.—A.V.
W.; Oosterb. Boys—G.V.C.; St. Jan—Plattenb

VOETBAL

Te Amsterdam zfln twee menschen in de
donkerte te water geraakt en om het leven
gekomen.

hoeveelheid meel. Hierdoor verkrflgt men
het meel, dat vlak onder het zemellaagje zit,
waaraan de grauwe kleur dan ook te wijten is.

Onder de vele dwaze geruchten, die ten aanzien v-an de samenstelling van ons brood de
ronde doen, spant het sprookje v«h verwerking van gemalen bloembollen in ons brood
wel de kroon.

DERDE BEAD

GRAMOFOON

met platen te koop aangeboden. Drlekon.dwarsT 6894
straat 42.

Te koop:
EIKEN STOMPEN.
Kachelklaar 11; ketelklaar f 8 p. Meter. Inl. bij

’

G. Mcsland, E 21, Brum-

men.

-6703

Te koop:

RADIOTOESTEL

compleet en damesfiets,
beide in pr. staat. E. J.
v d. Bom, Lebretweg 29,
T 6910
Oosterbeek.

*

-_-_---___-—i

■

Verloren: een
KRALEN BEURSJE,
met zilveren beugel. Te.
rug'te bezorgen tegen be-

looning:

CommandanteT69IS

huis, Bronbeek.

Verloren. le Kerstdag:
HEEREN DOUBLé-

ARMBANDHORLOGB

(gedachtenis), gaande
Vijverlaan
RömerscheL.

—

Vosdijk. Tegen beloonlnf
terug te bezorgen: VerT6B9t
schuerplein 33.
Verloren, 26 Dec.: cc»
zwaar
DOUBLé SCHAKELARMBAND
gedachtenis. Terug te bezorgen: Burgem. WeertsT 6865
straat 1.

TWINTIGJES

worden PiIET per telefoon en NIET zonder
vooruitbetaling aangeno»
men, terwijl omtrent opname van n& 10 unr

aangeboden

twlntlgjea

GEEN ZEKERHEI»
wordt gegeven.

