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ITALIË'S ZORGEN
Wat wil Italië? Deze vraag stellen we
ons, nu dit land zijn houding van

"^rekkelijke afzijdigheid bezig is te laten
*aren en zich hoe langer hoe meer door

Middel van pers, radio en redevoeringen
tegen de geallieerden, speciaal tegen
keert.
Bet is begrijpelijk, dat op alles, wat er
kl Italië gebeurt of gezegd wordt, nauwacht gegeven wordt. Immers Italië
ls nog altijd een onzekere factor. En men
tfient op alles voorbereid te zijn, ondanks
ket feit, dat het logisch schijnt, dat Italië
OO lang als het maar eenigszins mogelijk
is> zich buiten den oorlog zal houden. Zoo
k^g als mogelijk is! Dit houdt in, dat de
kans 'bestaat, dat de ontwikkeling van
den toestand Italië er toe zal nopen
kleur te bekennen en aan den strijd deel

kttend
f

te nemen.

& dit tijdstip thans reeds aangebroken?
*?aar zijn de Italiaansche vlootmanoeuvres,
oproeping van de buitengewone dienstPnctitigen en bovendien de anti-Engelsche
campagne door middel van de pers en

halen zou zijn geweest, indien Rome meer

animo getoond had.
Men ziet dus de weinig benijdenswaardige positie van Italië. Moet het afzijdig
blijven en bij een overwinning van een der
beide partijen maar afwachten, hoe de
overwinnaar(s) tegenover dit land zal
(zullen) staan,
dat zoo gaarne mee de
eerste viool speelt in het Europeesche concert? Of moet het maar vast op een der
beide partijen wedden en zich daarnaar
richten? Doch dit brengt ook groote risico's met zich mede.
Op het oogenblik lijkt het, of Italië op
Duitschland wedt. Men krijgt soms den
indruk, dat het aanstalten maakt partij
te kiezen ten gunste van Duitschland.
Is dit schijn of werkelijkheid?
Het is moeilijk achter de schermen te
kijken en te bevroeden welke factoren
voor Mussolini het zwaarst wegen. Doch
reden eerend van het standpunt van den
buitenstaander, lijkt het toch het meest
waarschijnlijk, dat Rome in ieder geval
voorloopig nog zal blijven volhouden bij
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„Laat Italië

duidelijk zijn"

radio.

We zouden graag weten, wat we van
moeten denken", zoo heeft de
_teJië
engelsche minister Cross gisteravond in
redevoering gezegd.
Maakt men zich bezorgd in Engeland

en

Frankrijk

over een

inmenging

van

TOESPRAAK VAN CROSS.
Hij verwacht een Duitschen
aanval op Zweden.
De Engelsche minister van economische

oorlogvoering, Cross, heeft te Sheffield
een rede gehouden, waarin hij o_i. heeft
gezegd: Wij hebben geen reden om aan te

nemen, dat Italië anders dan als een neutraal land wenscht behandeld te worden
en wanneer dit zoo is, dan moet dit land
Italië verzoeken zich ook als zoodanig te
gedragen. In den laatsten tijd evenwel
heeft de Italiaansche pers een toon tegen
dit land aangeslagen, welke alleen vijandig
genoemd kan worden en dit doet ons nadenken over de houding van Italië jegens
ons. Wij hebben geen ruzie met Italië en
we wenschen vrienden te zijn, doch wij
zijn een volk, dat duidelijk spreekt en we
zouden graag willen weten,- wat we van
Italië moeten denken.

MUSSOLINI.

ïtelië

in den oorlog ten

gunste van

-uitschland? Het is moeilijk de stemming

*r«cies te

peilen, doch we gelooven niet,
er reeds van bezorgdheid sprake is,
natuurlijk op alle mogelijkf; zal men
heden voorbereid zijn. Eigenlijk is er op
net oogenblik, zoover de buitenwereld kan
3?n, geen dringende reden voor Italië om
ZlJn houding van afzijdigheid op te geven.
We hebben al 'eens eerder gesproken
Ver de weinig benijdenswaardige positie
!*an Italië en er toen de aandacht op geZ?.stigd, dat Mussolini geen belang heeft
U een overwinning noch van Duitsch2 atld,
noch van de geallieerden.
, hidien
Duitschland overwint, zoo hebwe toen 'gezegd, dan kan het niet
duren of dit land met zijn explosieve
;fng
xPansie politiek,
die er op gericht is zich
J* verzekeren minstens van de hegemonie
Europa, zal met het eveneens dynafnische Italië in botsing komen, waarbij
j^ntschland zich dan inmiddels al van de
°este posities verzekerd heeft.
. Van een overwinning der geallieerden
Italië ook geen profijt trekken. Van
Se vervulling van zijn .Middellandsche
<ce-verlangens zal dan natuurlijk niet
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Afzijdig.

Hongaren zenuwachtig
en gedrukt door
allerlei geruchten

)
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nog geenszins zeker, dat de geallieerden
het onderspit zullen delven. Doch wat in
dat geval wel vrij zeker lijkt, is, dat Italië
afgesneden zal worden van zijn koloniaal
bezit en harde klappen zal krijgen in het
groote open stuk, dat uitsteekt in de
Middellandsche Zee.
Waarom dan die heftige anti-geallieerde perscampagne? Voorloopig houden we
ons nog aan onze eenige dagen geleden
uitgesproken meening, dat deze dient als
intimidatie van Engeland in verband met
het voorgenomen Engelsche diplomatieke
en politieke offensief op den Balkan. Het
is dan ook wel typeerend, dat, waar
Italië zich bij zijn vroegere campagne
vooral tegen Frankrijk richtte, dit thans
tegen Engeland het geval is. Dus het land,
waarvan het een actie in het Balkangebied verwacht.
Intusschen moet de mogelijkheid niet
uitgesloten worden, dat Italië door de ontwikkeling van den toestand in Z.O.Europa, tengevolge van de Engelsche actie
in dit gebied, gestuwd zal worden in de
richting van een partij kiezen ten gunste
van Duitschland. Mogelijk staat het bezoek van de Duitsche militaire missie aan
Italië hiermede in verband.

TOESPRAAK VAN
GÖBBELS

Rijksminister dr. Göbbels heeft gisteravond in het Sportpaleis te Berlijn de
hulpactie ten behoeve van het Duitsche
roode kruis geopend met een toespraak,
waarin hij o.m. zeide: Het werk van de
winterhulp heeft in het seizoen 193./'4O
602.530.000 M. opgebracht tegen 566 millioen in 1938. In het geheel is voor het
werk van de winterhulp tot nu toe meer
dan 3 milliard R.M. opgebracht.
De organisatie van het werk van de
winterhulp zal van heden af, aldus Göbbels, het door den Führer bevolen hulpwerk
voor het Duitsche roode kruis ter hand
nemen.
Göbbels zeide nog, dat het resultaat
van de inzameling van metaal als verjaarsgeschenk voor Hitler voor den duur
van den oorlog toereikend zal zijn.
De minister 'besloot zijn toespraak met
de woorden: In het geloof aan den Führer
zal het vaderland werken en het front
strijden. Aan' het einde staat de Duitsche
overwinning.

Ned. Indië en de oorlog
Een verklaring van Cordell Hull
als antwoord aan Arita
Reuter meldt nit Washington, dat de
Vereenigde Staten een beroep hebben gedaan op andere landen, in het bijzonder
op Japan, den status-quo van Nederlandsch-Indië te eerbiedigen, ongeacht wat
er gebeurt ten aanzien van Nederland.
Dit is gebleken uit een officieele verklaring, welke Cordell Huil, de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken,
gisteren heeft afgelegd.
"Een inmenging in de binnenlandsche
aangelegenheden van Nederlandsch-Indië
of eenige wijziging in den status-quo van
deze Archipel op een andere wijze dan
langs vreedzamen weg, zou schadelijk zijn

voor de stabiliteit, den vrede en de veiligheid, niet slechts in de zone van Nederlandsch-Indië, maar in het geheele
gebied van den Stillen Oceaan."
Aldus verklaarde de minister, wiens betoog een antwoord was op de j.l. Maandag
afgelegde verklaring van den Japanschen
minister van buitenlandsche zaken Arita,
die uitdrukking gaf aan de bezorgdheid
van de Japansche regeering over het behoud van den status-quo in NederlandschIndië.
De verklaring van Cordell Huil luidt
verder als volgt:
„Elke wijziging in den status quo van
Nederlandsch-Indië zou rechtstreeks de
belangen van vele landen raken. Nederlandsch-Indië is van zeer groote beteekenis voor de internationale verhoudingen in
den geheelen Stillen Oceaan en vormt tevens een belangrijke factor in den handel
van de geheele wereld. Ik baseer mijn ver-

HET CENTRUM NARVIK

CORDELL HULL
klaring op twee belangrijke overeenkomsten, waarvan de een vervat was in de
nota's welke in November 1908 zijn uitgewisseld tusschen de Vereenigde Staten en
Japan, waarin elke der beide regeeringen
verklaarde, dat haar politiek er op gericht
was den bestaanden status-quo in het gebied van den Stillen Oecaan te handhaven. De andere overeenkomst was vervat
in de nota's, welke de Vereenigde Staten,
Frankrijk, het Britsche rijk en Japan in
Februari 1922 gezonden hebben aan de
Nederlandsche regeering, en waarin elk
dezer vier regeeringen verklaarde vast besloten te zijn de rechten van Nederland
met betrekking tot diens eilandbezittingen
in het gebied van den Stillen Oceaan te
eerbiedigen".

Een afschrift van de verklaring van
Cordell Huil zal aan het Japansche ministerie van buitenlandsche zaken worden
overhandigd bij wijze van hoffelijkheid en
ter informatie.

DE DEENSCHE GEZANT BIJ
SUMNER WELLES
De Deensche gezant te Washington,
Kaufmann, heeft een langdurig onderhoud gehad met Sumner Welles. Kaufmann was vergezeld van twee gezantschapsraden. Naar vernomen wordt zijn
en
vraagstukken betreffende handel
scheepvaart besproken in het licht van
den Duitschen inval.

ENGELSCHEN
zouden Narvik volkomen beheerschen
VELDSLAG TEN N.O. VAN OSLO

BEWAKING VAN DEN DONAU
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_t<J?

Duitschland helpen met den inzet

zijn volledige strijdmacht, dan is het

Ik zou zeggen, laat Zweden zorgen, dat
het niet bij verrassing wordt genomen.
Wij sympathiseeren met het Zweedsche
standpunt en we zijn bereid te helpen,
wanneer het wordt aangevallen, doch we
moeten het vragen alles te doen wat in
haar vermogen is om zichzelf te helpen.
We verwachten, dat het op het gevaar
zal letten en alles zal doen om het hoofd
te. bieden aan een aanval:

wicht
*Jkel

al?

het

van

Cross zeide verder te veronderstellen,
dat Duitschland binnen een maand vermoedelijk Zweden aan zal vallen. In het
Westen staat Hitler voor een stalen wal
en het is niet waarschijnlijk, dat hij zich
hiertegen zal werpen. Het is waarschijnlijker, dat hij de zwakke neutralen op zal
slokken om zich meester te maken van
hun voorraden en met het doel de Britsche scheepvaart aan te vallen. Hij heeft
het meest te vreezen van de latente kracht
van de hulpbronnen van het Britsche imperium. Duitschland kan alleen ijzererts
krijgen nit Zweden en het kan niet over
het hoofd zien, dat de Britsche troepen
in Narvik zijn en er zullen blijven. Het
is daarom zeer goed mogelijk, dat Duitschland Zweden aan zal vallen om zelf de
ijzermijnen te bezitten;

**et beste, wat Italië in de huidige omkon doen was afzijdig Mijven
J. hopen op een vrede, welke het evenDUITSCHE TOERISTEN EN
van krachten bestaan liet. Het is
an ook geen
KANONNEERBOOTEN.
wonder, dat men in Rome
blijken, daar niet
e
heeft
laten
malen
o
(Van onzen Boedapester correspondent).
te zijn de rol van vredesbemid, *laar op zich
te nemen. Doch zoover is
Boedapest, 13 April.
,et niet gekomen, integendeel, het conflict
Er
dagen
herhaaldelijk
is
in
de
laatste
zien verder uitgebreid. Om begrijpein de Hongaarsche en in de Duitsche pers,
re redenen
tot teleurstelling van Italië,
at hierin het bewijs mag zien, dat aan
alsmede in de bladen van andere landen
sprake geweest van de mogelijkheid het
en vrede
t
gedacht
behoef
voorloopig
niet
Ie
scheepvaartverkeer op den Donau, dat
Worden. '
vooral
voor Duitschland vanwege den toeMoet Italië, thans, nu het schijnt, dat de voer van
petroleum van het grootste bebit*- ° uitgevochten zal worden tot het lang is onder internationaal toezicht en
ittere einde, zijn politiek herzien? Een bewaking te stellen. Dit natuurlijk om te
j^ns op een vrede, die het evenwicht der trachten daden
van sabotage van de zijde
is er niet, m.a.w. van Duttschland's vijanden te voorkomen.
f airhten laat bestaan,geallieerden
zullen In de eerste plaats zouden de Duitschers
"uitschland öf de
2 gevieren.
Behalen de geallieerden de een 2eer voorname plaats bij dezen bedan behoeft Italië, zooals wakingsdienst moeten gaan innemen. Al
g
eSd,
natuurlijk
te rekenen op wordt van officieele Duische en Hongaarwi Vuuin van zi niet
Middellandsche-ZeeJn mag
sche zijde steeds tegengesproken, dat de
= doch het
,V_si
rlangens,
dan wellicht de Duitschers van plan zijn. de oevers van
m& koesteren, dat er bij de geallieerden den Donau en een deel van Hongarije te
tegemoetkomende houding zal bezetten, toch willen de geruchten, dat
Aw^ere
n wegens het feit, dat Italië zijn zij werkelijk van plan zijn, iets dergelijks
genoot' niet geholpen heeft,
te gaan doen, maar niet verstommen. Wat
Duitschland de overwinning, zou Hongarije dan in zulk een geval doen?
er voor Rome geen aanleiding om
te rwac
Duitsche toeristen.
hten, dat Berlijn dankbaar geHet zou, zoo zegt men verder, misschien
v!pV?d zal zijn jegens Italië en dat in zijn
niet noodig zijn, dat zij in geJiii T*re Politiek zal laten talijken. Dit heelemaal
te meer omdat Italië Hitlers plan sloten militaire formaties het land zou''h-et vormen van een Duitsch-Itali- den binnenrukken, want er zijn in. den
JjT^ch-Russischen -driebond, ter garan- laatsten tijd opmerkelijk veel Duitschers
ring van den status quo op den Bakan, Hongarije binnengekomen, zoowel als
als met de bedoeling om hier
{j-^rPedeerd heeft. Het verluidt althans in toeristen,
als handelslui op te treden. En deze lieden
MosRome,
te
dat
kringen
°matieke
kou
souden op een gegeven oogenblik best
&■_.'■ vat zien ook 'gereserveerd toonde ten
van dit plan, nog wel over te allemaal opeens uniformen kunnen aan-
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zijn houding van afzijdigheid. Zelfs al zou
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trekken, zooals men dit nu pas elders ook
gezien heeft. Maar ook dat zou wellicht
nog overbodig zijn, want ook in civiele
pakjes kan men
en zelfs misschien nog
het verkeer bewaken en conwel beter
troleeren.
Over het algemeen heerscht op het
oogenblik in Hongarije een zenuwachtige en zeer gedrukte stemming.
De gebeurtenissen in het Hooge Noorden hebben hier geen prettigen indruk gemaakt en hebben het gevoel
weer eens versterkt, dat hier ook wel
eens iets dergelijks' zou kunneh geschieden.
Een paar maal al in de laatste dagen
hebben de menschen hier aan elkaar- verteld, dat er Duitsche kanonneerbooten
over den Donau langs Boedapest waren
gekomen, die stroomafwaarts voeren. Den
eersten dag heette het, dat er vier van die
booten voorbijgekomen waren. Den tweeden dag hoorde men al, dat het er zes
geweest waren en dat zij, nog vóórdat het
dag geworden was, in de hoofdstad wa-

— —

ren geweest.
De Donau is een internationale rivier,
waarop booten van alle mogelijke landen
varen. Heel veel ziet men er ook de Nederlandsche driekleur wapperen. Toen de
oorlog nog maar een paar dagen was uitgebroken, hebben de Engelschen een groot
aantal schepen op den Donau gehuurd.
Niet omdat zij die zoo dringend voor zichzelf noodig hadden, maar om er beslag op
te leggen en zoodoende te verhinderen,
dat anderen, en met name de Duitschers,
die zouden kunnen gebruiken.
Vrees voor

aanslagen.

Het scheepvaartverkeer op den Donau
ondervindt altijd de meeste moeilijkheden

bij den IJzeren Poort,

waar zich

aan

Weerszijden hooge bergen en rotswanden

bevinden, waar verraderlijke draaikolken
en gevaarlijke stroomversnellingen zijn en
waar onder water tal van puntige, spitse
klippen omhoog steken, die bij lagen wa-

terstand ten deele bloot komen te liggen.
De Noordelijke oever van de rivier is hier
Roemeenseh grondgebied en de Zuidelijke
behoort tot Zuid-Slavië. De IJzeren Poort
is wel de meest aangewezen plaats om er
aanslagen te plegen of daden van sabotage uit te voeren. Aanslagen zouden van
den wal af kunnen worden gepleegd en
ook zou men hier wel eens schepen kunnen laten zinken om den doortocht te
versperren.
De Engelschen hebben eenigen tijd
geleden van de ongeveer honderdvijftig gediplomeerde Roemeensche loodsen meer dan honderd in hun dienst
genomen. Zij hebben weliswaar veel te
weinig werk voor hen, maar zij krijgen hun vaste loon geregeld uitbetaald
en wat zij hebben moeten doen was:
beloven, dat zij aan geen enkel ander
schip aan boord zouden gaan, dat öf
in Duitsche handen is öf waren naar
Duitschland vervoert.
De Duitschers zijn hierover ten hoogste
verontwaardigd en hebben een druk op
de Roemeensche regeering uitgeoefend
om hier een stokje voor te steken. Roemenië heeft daarop al die loodsen voor
den militairen dienst opgeroepen, welke
daaruit zal bestaan, dat zij als loods op
alle schepen moeten werken, die hun
daartoe door de regeering zullen worden
aangewezen, dus ook op Duitsche booten
en op booten, die ladingen voor Duitschland vervoeren. Daartegen protesteeren de
Engelschen thans weer onder- bedreiging
maatregelen tegen Roemenië te zullen
gaan nemen. Zij gaan van het standpunt
uit, dat door het ingrijpen van de Roemeensche regeering in deze loodsen-affaire het internationale recht en vrije
verkeers-karakter van den Donau geschonden wordt. En dat het ook hier als
regel moet gelden, dat wie het eerste
komt en het eerste betaalt, ook het eerste
maalt. De loodsen waren voor onbsperkten tijd door de Engelschen gehuurd en
of zij nu werken of niets om handen hebben, is van ondergeschikt belang en gaat
buitenstaanders niets aan!!

Havas meldt uit Stockholm: De haven
van Narvik heeft van de bombardementen nog niet veel geleden. De Engelschen
beheerschen de stad thans volkomen.
Volgens berichten, die de Zweedsche
bladen van particuliere zijde hebben bereikt, zouden de Duitsche troepen er de
voorkeur aan geven, de wijk te nemen
naar de Zweedsche grens, liever dan in
handen der Engelschen te vallen. Vijf
Duitsche soldaten zijn de Zweedsche grens
gepasseerd.
Naar het Noorsche Telegraafagentschap meldt, zijn te Hoenofors voor het
eerst Duitsche tanks gezien.
Reuter meldt nog omtrent de situatie
in Noorwegen, dat, naar verluidt, in de
haven van Narvik en op de reede van
Narvik en van Harstad, ten N.W. van deze
stad, Britsche oorlogs- en troepentransportschepen van aanzienlijk sterkte liggen.
Men gelooft, dat thans op ongeveer
100 km ten N.O. van Oslo de grootste slag
sedert het begin van den inval aan den
gang is. Een Zweedsche correspondent te
Kongsvinger meldt, dat de Noorsche en
Duitsche voorposten den geheelen dag in
actie zijn geweest.
De geheele spoorweg van Drontheim
naar Storlien aan de Zweedsche grens is
naar het schijnt in Duitsche handen,
doch hij wordt door een zeer geringe
troepenmacht bewaakt.
De kanonnen van het fort Hegra, dat
gisteren door Duitsche vliegtuigen is gebombardeerd, zouden zich niet meer laten hooren, doch het schijnt, dat Hegra
zelf nog steeds in Noorsche handen is.

DEMOBILISATIE IN
DENEMARKEN
Het Deensche ministerie van oorlog en

marine heeft medegedeeld, dat het leger
is gedemobiliseerd, op enkele kleinere afdeelingen voor bewakingsdiensten bestemd,
na. De opleiding voor officier en onderofficier blijft bestaan.
De marine zal eveneens geleidelijk worden gedemobiliseerd.

DE SCHARNHORST BESCHADIGD
Reuter meldt uit Stockholm: lemand,
die onlangs uit Noorwegen is teruggekeerd, heeft medegedeeld, dat het Duitsche oorlogsschip Scharnhorst beschadigd
in de Rissa-kreek bij Drontheim ligt. Het
voorschip zou onder water liggen. In de
haven van Drontheim ligt een Duitsche
kruiser aan den grond, evenals drie torpedoboot jagers.
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Het weer van morgen
Verwachting geldig van heden- I
avond tot morgenavond 19 uur: =
Meest zwaarbewolkt tot betrokken, |
= kans op eenigen regen. Weinig ver- §
| andering in temperatuur.
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HET SLAGKRUISERPLAN
De Indische regeering antwoordt den Volksraad.
Verschenen is de memorie van antwoord
ep het voorloopig verslag van den Volkstraad inzake het ontwerp tot versterking
der maritieme defensie (slagkruiserplan),
waaraan het volgende is ontleend:
De regeering ziet geen reden om te betwijfelen of het plan ook voor het inheemsche deel der bevolking aannemelijk
ls.
Het gaat thans in hoofdzaak om de
technische oplossing, welke zal worden
gegeven aan de zoo herhaaldelijk vernomen vraag om versterking der vloot. De
viaag of de maritieme verdediging zich
zal moeten uitstrekken over den geheelen
archipel, wordt bevestigend beantwoord.
De regeering zet uiteen, dat het voor de
vloot niet in de eerste plaats gaat om het
tegengaan van locale acties, doch om bestrijding van een totale actie in haar geheel. Rechtstreeksche bestrijding van locale acties zal dienen te geschieden door
het leger, welks grondstrijdkrachten kunnen worden gesteund door luchtstrijd-

krachten.

De houding, welke de inheemsche bevolking in het algemeen zal aannemen bij
een eventueel conflict, baart de regeering
geen zorgen. Zij sluit zich aan bij de leden,
die van oordeel zijn, dat de doelstelling
van de voorgestelde maritieme weermacht niet te splitsen is in bescherming
van een eigen belang van Nederland en
bescherming van Indië. Beide belangen
worden tegelijkertijd gediend.
Op de vraag, of het juist is, dat een z.g.
„plan-Ferwerda" bestaat, enz. moet de
regeering het antwoord schuldig blijven,
aangezien het haar ongeëigend voorkomt
om aan haar uitgebrachte adviezen aLs
zoodanig in bespreking te brengen.
Met de totstandkoming van de beoogde vlootversterking wordt een harmonisch verdedigingssysteem verzekerd geacht. Met de uitvoering van
het voorliggende plan zal de zeegaande vloot de uiteindelijke sterkte
hebben bereikt.
De meening, dat het vlootplan te beperkt is, vermag de regeering niet te
deelen. Steeds zullen tenminste twee
slagkruisers voor den dienst gereed
zijn.
Volledigheidshalve zij vermeld, dat het
voorgestelde artillerieschip feitelijk dient
te worden ondergebracht in de klasse der
..snelle slagschepen". De voor onze maritiem-strategische doelstelling en de door
de omstandigheden noodige, hoog opgevoerde snelheid heeft echter geleid tot de
benaming „slagkruiser".

HET VRAAGSTUK
SORGHVLIET
DE MEENING DER TWEEDE KAMER
Blijkens het verslag van de Tweede Kamer over het wetsontwerp tot machtiging
tot het aangaan van een overeenkomst,
waarbij de staat wordt ontheven van de
verplichting tot nakoming van voorwaarden en bepalingen, welke het eigendomsrecht van het landgoed „Sorghvliet" beperken, verklaarde men vrij algemeen

zich met de voorgestelde oplossing van
hetgeen in den loop der jaren is gegroeid
tot het vraagstuk Sorghvliet zeer wel te
kunnen vereenigen.
Intusschen waren er leden, die als voorwaarde voor hun instemming stelden, dat
het vaststa, dat de waarde van Sorghvliet deze voor een afkoopsom toch wel
niet onbelangrijke uitgave wettigt.
Andere leden gaven als hun oordeel te
kennen, dat de waarde van het landgoed
het gevraagde bedrag zeer zeker verre
overtreft.
Eenige leden, die zich tegen de door de
regeering gekozen solutie niet meenden te
moeten verzetten, omdat zij ook daarin
veel goeds zagen, gaven echter als hun
zienswijze te kennen, dat het nog juister
zou zijn, alsnog van het geschonkene afstand te doen.
Verscheidene leden spraken de hoop uit,
dat na den afkoop van de onderhavige
voorwaarde toch te geschikter tijd een
representatief gebouw op Sorghvliet zal
worden gesticht.
Het in de memorie van toelichting tot
uiting gebrachte denkbeeld, een deel van
het terrein voor villabouw te bestemmen,
vond bij verscheidene leden instemming,
al zal daarbij, naar zij opmerkten, de
noodige reserve zijn in acht te nemen.
Sommige leden achtten in dit opzicht
een al te groote terughoudendheid niet
noodig, aangezien naar hun meer. ing
de gemeente 's Gravenhage zich niet over
een tekort aan parken heeft te klagen.
Deze opmerking gaf vele leden aanleiding, reeds thans tegen een algeheele of
vrijwel algeheele verkaveling van het terrein met kracht stelling te nemen.

GEVAREN VOOR
SCHEEPVAART

WIJZIGING VAN DE SCHEPENWET
De minister van waterstaat heeft bij de
Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend
tot wijziging van de Schepenwet.
Aan de memorie van toelichting is het
volgende ontleend:
Naar aanleiding van een advies, aan
den minister uitgebracht door de commissie voor de veiligheid ter zee, ingesteld bij
zijn beschikking van 8 December 1939, is
de wenschelijkheid gebleken, het mogelijk
te maken, dat de vaart van schepen in geval van oorlogsgevaar aan beperkende bepalingen wordt onderworpen.
Het onderhavige wetsontwerp heeft ten
doel, de mogelijkheid van zulk een maatregel in de Schepenwet neer te leggen.
De Schepenwet geeft in art. 16 den ambtenaren van de scheepvaartinspectie de
bevoegdheid een schip aan te houden, indien de veiligheid van schip en opvarenden door een gebrek van het schip zelf in
gevaar wordt gebracht. Deze wijze van
aanhouding en sanctie op handelingen,
daarmede in strijd, zijn mede in de wet
geregeld.
Het komt den minister voor, dat eveneens aanhouding moet kunnen geschieden, indien de wenschelijkheid blijkt, op
grond van andere veiligheidsmaatregelen
het varen van een schip te beletten.
Het spreekt vanzelf, dat dwang niet zal
behoeven te worden toegepast in gevallen,
waarin te voren gegeven wenken en raadgevingen niet zouden worden gevolgd. De

ruime redactie van de ontworpen bepaling
maakt het mogelijk haar naar behoefte
toe te passen, bijvoorbeeld, zoo mogelijk,
alleen voor de vaart bij nacht.
De nieuwe bepaling luidt als volgt:
Ir.dien Onze minister in geval van oorlogsgevaar van oordeel is, dat de vaart te
groote gevaren oplevert, kan hij een schip
door een ambtenaar van de scheepvaartinspectie doen aanhouden.

Sociale verzekering
kleine zelfstandigen
STAATSCOMMISSIE GEINSTALLEERD.

De minister van sociale zaken heeft op

zijn departement de onlangs ingestelde
Staatscommissie tot uitbreiding van de
verplichte sociale verzekering tot kleine
zelfstandigen geïnstalleerd. De minister
heeft daarbij een rede gehouden, waarin
hij allereerst de beweegredenen uiteen
zette, welke de regeering' tot de instelling
der. commissie hebben geleid en vervolgens

herinnerde aan de taak, welke de regeehaar heeft toegedacht.
Spr. noemde het niet verwonderlijk, dat
uit de kringen der kleine zelfstandigen de
aandrang naar voren komt naar voorzieningen van overeenkomstigen aard, als
thans gelden voor de loonarbeiders. De
tegenstelling loonarbeider en zelfstandige
wordt door velen niet langer gezien als
beslissend voor de vraag omtrent het opleggen der verplichte verzekering. Het
zwaartepunt wordt verschoven naar de
maatschappelijke verhoudingen, zoodat bij
overeenkomst in die verhoudingen verzekeringsplicht gerechtvaardigd is, ongeacht de vraag of aan het bedrijfsleven
wordt deelgenomen als loonarbeider dan
wel als zelfstandige.
De regeering, aan welke de belangen
der kleine zelfstandigen niet minder ter
harte gaan dan die der loonarbeiders,
heeft met belangstelling deze ontwikkeling
der denkbeelden gevolgd en zij heeft gemeend het belang van deze aangelegenheid het beste te kunnen dienen door een
daartoe in te stellen Staatscommissie op
te dragen het vraagstuk van de uitbreiding der verplichte verzekering tot kleine
zelfstandigen van alle zijden te bezien en
de resultaten van dien arbeid in een rapport en eventueel in ontwerpen van wet
aan de regeering, neder te leggen.
De regeering ontveinst zich niet, dat dit
vraagstuk gemakkelijker is te stellen dan
op te lossen. Zij ontveinst zich niet, dat
het vraagstuk zijn bijzondere aspecten
heeft, waardoor het zich onderscheidt
van dat van den verzekeringsplicht voor
de loonarbeiders. Spr. noemde in dit verband reeds aanstonds de vraag van het
bestaan van voldoenden rechtsgrond om
de kleine zelfstandigen. onder den verzekeringsplicht te brengen. Naast deze
principieele vraag rijzen vragen van meer
practischen aard, als deze of de kleine
zelfstandigen in de bestaande verplichte
verzekeringen moeten worden ingeschakeld, dan wel of het aanbeveling verdient
voor hen te komen tot geheel afzonderlijke
regelingen, welke gelegenheid geven met
speciale behoeften der kleine zelfstandigen rekening te houden, voorts of de geldelijke lasten, welke opneming der kleine
zelfstandigen in de verplichte verzekering voor dezen moet medebrengen, door
hen kunnen worden gedragen, of de opneming der kleine zelfstandigen in de verplichte verzekering in technisch-administratief opzicht mogelijk valt te achten, en
dergelijke vragen.
Spr. eindigde zijn toespraak met een
woord van dank tot de leden der commissie, in het bijzonder tot den voorzitter
mr. dr. J. van Bruggen en den secretaris,
mr. Mok.
Dr. van Bruggen heeft de rede van den
minister beantwoord.
Na de installatie is de commissie onmiddellijk met haar werk begonnen.
ring

De buit teruggebracht bij
Koos Speenhoff
In 1936 is de dichter-zanger Koos Speenhoff verhuisd van de Cornelis van der
Lijnstraat te Den Haag naar het Seinpostduin. Tijdens die verhuizing is er bij
hem ingebroken, waarbij een aantal kostbare snuisterijen, waaronder een uit ivoor
gesneden doodshoofd en verschillende ridderorden werden ontvreemd. De politie
werd er natuurlijk van verwittigd, doch
deze heeft de zaak nooit tot klaarheid
kunnen brengen.
Enkele dagen geleden, zoo meldt Het
Vad., werd er in het schemeruur bij de
familie Speenhoff gebeld. Men trok met
het deurtouw de deur open, waarop
iemand een kistje onder aan de trap zette
en weer verdween. Aangezien de familie
wel eens meer op dergelijke wijze geschenken ontvangt, trok deze wijze van doen
niet zoo direct de aandacht. De heer
Speenhoff ging naar beneden, nam het
kistje mee naar boven en kwam toen tot
de ontdekking, dat de vier jaar geleden
bij hem gestolen voorwerpen terugbezorgd
waren. Er was een briefje bij van den volgenden inhoud:
„Oome Koos, Wij hebben er niets aan,
wij kunnen er geen geld voor maken, hier
heb je je spullen weer terug".
Alle gestolen voorwerpen waren present
met uitzondering van een Oranje Nassau
Orde en een eereteeken van Officier de
I'Academie.
Men veronderstelt, dat de dader van de
inbraak voor een ander feit in de gevangenis heeft gezeten en kort geleden daaruit ontslagen, berouw heeft gekregen over
het feit, dat hij Oome Koos benadeeld
had.

Controle kaarten voor
niet-visumplichtige
vreemdelingen

Ondanks het feit, dat voor het vreemdelingenverkeer in ons land grensfaciliteiten zeer gewenscht zijn, maken de tijdsomstandigheden het noodzakelijk, dat
het toezicht op hier te lande verblijvende
vreemdelingen zoo doeltreffend mogelijk
is. De meeste vreemdelingen, die ons land
binnenkomen, zijn visumplichtig, waardoor althans die vreemdelingen niet aan
de controle ontsnappen. Doch voor vreemdelingen van Belgische en Italiaansche
nationaliteit, Amerikanen en onderdanen
van Luxemburg en nog enkele landen is
geen visum vereischt. Met ingang van 1
Mei nu zal voor deze vreemdelingen een
verscherpte grenscontrole worden ingevoerd, welke bestaat in het invullen van
een (kostelooze) contrólekaart. Hierdoor
zal men inzicht verkrijgen in de bedoelingen en de werkzaamheden van
dle
vreemdelingen.

Zwolle
DE HEILIGE, ALGEMEENE,
CHRISTELIJKE KERK
Lezing van ds. Kalmijn.

Gisterenavond sprak ds. L. J. R. Kalmijn
van Vollenhove voor de afd. Zwolle der ConVereeniging
fessioneele
over: „De heilige,

algemeene Christelijke Kerk".
Na het openingswoord van den voorzitter,
den heer B. W. Bello, zeide de spreker dat de
belangstelling voor de kerk de laatste jaren

toeneemt. De materialistische wereld-beschouwing kan de behoeften der ziel niet bevredigen; de geestelijke nood van den tijd richt
veler oog weer op de Kerk.
De Ned. Herv. Kerk kan haar taak niet
naar behooren volbrengen: de eisch om reorganisatie blijft klemmen. Het gaat bij reorganisatie om terugkeer naar het principium,
d.w.z. naar het begin. Op schoone wijze geeft
de Heidelbergsche Catechismus in vraag en
antwoord 54 daarvan een uiteenzetting. De
kerk vindt haar oorsprong niet in een groep
gelijkdenkende menschen, maar in Christus.
Christus vergadert zich een gemeente uit het
gansche menschelijk geslacht: uitverkoren tot

het eeuwige leven. In het woord „zich" bewij het geheele geheim van de kerk;
hierachter- ligt Gods Vrede Raad. In het bijzonder den Raad des Vredes tusschen den
Vader en den Zoon, in de gemeenschap van
den Heiligen Geest. De Geest is de handelende persoon; het Woord is instrument. Het
is één actie, die uitgaat van Christus. Het
Woord is te nemen in zijn vollen omgang:
Wet en Evangelie. En omdat de gemeente over
heel de menscheid verspreid ligt, moet het
Woord aan allen gebracht worden. Met het
Woord gaat altijd de Geest gepaard. Christus'
gemeente heeft er voor te waken, dat het
Woord Gods volle heerschappij in de Kerk

—

K. Visscher
Haan, Hojtenbroekerweg 29 a.
en G. Stel, Frans Halsstraat 13 a.
GEBOREN: 15 April. Gerrit Jan, z. van E.
Bredewout en J. H. Borgmeijer, Beukenstraat 139.
16' April. Hendrik, z. van M.
SfcelJalink en J. van Dijk, Molenweg 151.
link, z. van A. Rijsten en E. Talsma, Hammer18 April. Aleida Hermina,
weg 24, Ommen.
d. van H. P. van den Belt en H. J. Smit,
Achterom 130.
OVERLEDEN: 17 April. H. J. Stegeman, 60
H. Knol,
i. m.j. van W. M. Freriks, Heino.
35
vr. van. D. de Groot, Ittersum B 98,
Zwollerkerspel.
W. Dijk, 8, j. z;, Katersteeg 26.
G. Zandink, 3 m. z., "Westenholte

—

Kerk de nationaal-historische openbaring van
het lichaam van Christus in Nederland. Om
des Woords wil, dat de Heere tot de Kerk
gesproken heeft, is zij heilig en rein. Christelijk is zij vanwege haar belijdenis en omdat
zij gebouwd is op den eenigen grond, die gelegd is, op de Rots Christus. Zij is algemeen,
omdat de Heere Jezus Christus Koning is in
alle landen der wereld. .
De Ned. Herv. Kerk. heeft het wezen der
weg
ware Kerk, het welwezen ontbreekt. Den
der scheiding mag het niet op. God geneest
de breuk der Kerk in den weg van schuldbe-

zoo besloot spr.

lijdenis,

PREDIKBEURTEN TE ZWOLLE
ZONDAG 31 APRIL.
Onder alle diensten collecte voor
het Zuiderzeefonds.
Ned. Herv. Gemeente:
Groote Kerk. Voorm. 10 uur Ds. van
Noppen.
Broerén Kerk. Voorm. 10% uur Ds.
Bouman van Hardenberg (Jeugddienst,
leeftijd 16—30 jaar).
Bethlehem Kerk. Voorm. 10 uur Ds.
J. P. Kruyt.
's Avonds 6'A uur Ds. M. N.
W. Smit.
Jeruzalem Kerk. Voorm. 10 uur Ds. de
Jonge. (H. Doop).
Eglise Wallonne. Pas de Service.
Herst. Evang. Luthersche Kerk. Voorm.
10 uur Ds. L. J. R. Kalmijn, Ned. Herv.
Pred. te Vollenhove.
Dinsdag 23 April, 's avonds 8.15 uur:
Finsche Kerkavond. Sprekers Ds. Toïvo
Viitasaari, Finsch Pred. te Rotterdam, en
Ds. W. F. ten Rouwelaar. (Collecte voor
den geestelijken opbouw van Finland).
Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 uur Ds.
A. P. van de Water. (Schaalcollecte voor
eigen gemeente).
Gereform. Kerk:
Plantage Kerk. Voorm. 10 uur Ds. H. A.
Munnik.
's Middags 3 uur Dr. J. Thijs.
Ooster Kerk. Voorm. 10 uur Ds. J. H.
's Avonds 5 uur Ds. H. A.
Kuiper.
Munnik.
Zuider Kerk. Voorm. 10 uur Dr. J. Thijs.
's Avonds 5 uur Ds. J. H. Kuiper.
Christ. Geref. Kerk (Thorbeckegracht—
Assiesplein). Voorm. 10 uur Ds. L. de
Bruyne.
's Avonds 5 uur Ds. L. de

—

—
—

—

Bruyne.

—

Ned. Herv. Evang. „Elim" (Jufferenwal).
Voorm. 10 uur en 's avonds 5 uur Ds.
J. J. Poot, Ned. Herv. Pred. te Amelde.
Leger des Heils (Diezerstraat 98). De
samenkomsten worden geleid door KapiVoorm. 10 uur
tein E. Westerhoff.
Heiligingsdienst.
's Middags VA uur
Openluchtprediking op den Brink.
's Avonds 8 uur Verlossingssamenkomst.
Donderdag a.s., 's avonds 8 uur Heiligingsdienst. Kapitein E. Westerhoff.
Vrije Evangelisatie (Jufferenwal 44).
Hedenavond 8 uur Bijbe.bespreking en
ZondagBijbelavond voor de Jeugd.
voorm. 10 uur Samenkomst. Voorm. 11'A
's Avonds 7 uur
uur Zondagsschool.
Samenkomst.
Vrije Evangelische Gemeente in „Eigen
Gebouw", Badhuiswal 9. Vrijdagavond 8
uur onderlinge Bijbelbespreking en Bidstond. Voorganger Ds. P. J. Mietes uit
Zondagavond 6 uur VoorApeldoorn.
ganger de heer A. Breet, Zendeling in
Syrië en Mesopotamië.
Waalsche Kerk (Schoutenstraat). Voorm.
10X uur Jeugdkerk voor jongeren (alleen
van B—l 6 jaar).
Lokaal Brink. Voorm. 10 uur Samenkomst.
's Middags 12—1 uur Zondagsschool.
's Avonds 5% uur Samenkomst.
Gebouw' Pniël (Hoogstraat). Voorm. van
10—11 uur Jeugdkerk.
Gebouw De Dageraad. Voorm. 10 uur
Kinderkerk.
Lokaal Eben Haëzer, Westenholte. Zondagavond 6% uur de heer Baas.
Lokaal Eben Haëzer, Spoolde. Zondagavond 7 uur Ds. van Noppen.
Ned. Herv. Kerk, Mastenbroek. Voorm.
9V2 uur Ds. J. H. Kuypers (Bed. H.A.)
's Nam. 2 uur Ds. J. H. Kuypers (Dankz.

—

—

—

—

——

—

——

H.A.).

Ds. Smit hoopt Zondagmorgen 28 April
den H. Doop te bedienen in de Jeruzalem
Kerk. Aangifte Vrijdag ?<6 April tusschen
10.30—12.30 uur in de Consistorie Groote
Kerk.

BURGERLIJKE STAND

ONDERTROUWD: 18 April. W. van Rijn te
's Gravenhage en P. Klomp, Deventerstraat 129.
G. J. A. Burgman. Tulpstraat 10
en M. E. van Essen, Hortensiastraat 34.
M.
Nijman, Heerenweg 89 en H. van Brummen,
Ossenkampsweg 7.
M. H. Schotman, Molenkampsweg 18 en Th. M. Wind, Heemskerck-

—

straat 26.

—

GETROUWD: 18 April. W. Meijer

—

en T. de

—

—

A

—

—

—

226, Zwollerkerspel.

DAMMEN.

OM HET KAMPIOENSCHAP
VAN ZWOLLE
De demi-finale begonnen
De demi-finale om het damkampioenschap van Zwolle, welke uit drie wedstrijdavonden zal bestaan, is gisteravond
begonnen. Zooals te verwachten was is er
al dadelijk door alle spelers zeer scherp
op winst gespeeld, zoodat het resultaat
was, dat geen enkele partij in remise eindigde.
Hier volgen de uitslagen:
C. Beers-^J. C. Spijker-boer, Zalk 2—o
o—2
G. Zomerdijk—J. Moman
2^—o
J. Dvim —J. ten Kate
o—2
H. v. Unen—-K. v. d. Brink
o—2
L. Hoenders—B. J. Hubers
J, Swieninck—B. J. Zomerdijk
o—2
2—o
M. v. Genne—H. Zegeling
S. Jonkvorst, Zwartsluis—H. J. Brands,
uitgesteld.

luisteren

verkrijge.
Er is maar één kerk: Christus' lichaam kan
niet gedeeld zijn. Spreker ziet in de Ned. Herv.

2

ZWOLLERKERSPEL
BURGERLIJKE STAND.
over de week van 11 tot 18 April.
ONDERTROUWD: J. Kleen te Nieuwleusen
en J. Beumer te Haerst, F 51. J. van Dieren
te Voorst I 85-1 en E. Schuurman te Berkurn
Veldhoek D 127.
J. A. van Dam te Mastenbroek, Oude Wetering H 5 en W. J. Jansen
of Lorkeers te Mastenbroek, Oude Wetering
H 2.
B. Lokhorst te Genemuiden en G.
Doren te Mastenbroek, Oude Wetering H 40.
GEBOREN: Hendrika, d. van M. Cuper en
Ida Johanna,
J. Willemsen, Harculo C 25.
d. van H. Dijk en H. Westerkamp, Berkurn
Poepershoek E 38.
Jantje Annigje, d. van
K Visscher en H. Pap, Laag Zuthem C 41.
Stijntje, d. van J. van Ittersum en J. van der
Kamp Mastenbroek, Nieuwe Wetering G 55.
OVERLEDEN: D. Henniphof, 66 j. m.,
ongeh.. Biswetering H 61.
G. J. Timmerman, 60 j. m, van J. Slaat, Spoolde A 33-1,
G. J. Singer, 79 j. weduwn. van H. Visscher,
Berkurn Poepershoek E 31 a.

—

—

—

—

—

—

—
—

Uit de Provincie
STAD HARDENBERG

8.0.0.
In de Chr. Landbouwwinterschool te
Heemse vergaderde de vereeniging van
Oud-leerlingen dezer school. De voorzitter,
de heer J. Wildeman te De Krim, kon, na
met gebed geopend te hebben, een groot
aantal oud-leerlingen, benevens de adviseerende leden, de heeren J. Bosscher en
ir. J. W. Bakker, welkom heeten. Deze
laatste hield, nadat de heer L. Hiemstra
van Balkbrug de notulen had gelezen, een
inleiding over
„Dé verheffing van het
platteland", zooals op de convocatie was
aangekondigd. De heer Bakker verklaarde
echter dat dit een te wijdsche titel was
van zijn causerie, waarin hij een overzicht wenschte te geven van de geschiedenis van ons land, speciaal wat betreft
den landbouw. Na de afname van onzen
wereldhandel in de 18e eeuw door de opkomst van Engeland, kwam de landbouw
meer naar voren, en omstreeks 1800 waren
de prijzen van de landbouwproducten zeer
goed te noemen. Het platteland was echter nog zeer geïsoleerd en zoo kreeg Overijssel zijn eersten harden weg eerst in 1820.
de
De communicatiemiddelen tusschen
landen verbeterden echte-r, hetgeen Rusland in staat stelde zijn graan naar Europa
te brengen, hetgeen de positie van den
landbouw in ons land verslechterde. De
voortschrijdende industrialisatie deed de
vraag naar landbouwproducten weer stijgen, zoodat de landbouw in 1880 een goeden tijd meemaakte. Toen kwam echter
de crisis van de Tachtiger jaren, waarin
de positie van den landbouw heel moeilijk
was. Inmiddels was de ontsluiting van het
platteland echter begonnen. Overal werden harde wegen aangelegd, kanalen gegraven, waardoor het platteland uit zijn
isolement werd verlost, doch hetgeen het
gevaar van geestelijke vervlakking meebracht. De grenzen tusschen stad
en
'platteland verdwenen meer en meer.
Hierop kwamen enkele leden bij de gelegenheid tot het stellen van vragen nader
terug, waarbij de heer Bakker opmerkte,
dat het niet noodzakelijk is dat het contact met de stad tot vervlakking leidt,
doch dat dit gevaar wel -bestaat.
Daardoor wordt de verantwoordelijkheid
grooter. Indien echter, aldus eindigde spr.,
het platteland het Evangelie slechts hoog
houdt, dan kan zij die verantwoordelijkheid wel dragen.
Nadat de voorzitter nog mededeeling
had gedaan van de plannen ten aanzien
van de verschillende excursies, die dezen
zomer zullen worden -georganiseerd, eindigde de heer Bakker met dankgebed.
Uitvoering K. n. A.
Woensdagavond gaf de muziekvereniging „Kunst na Arbeid" haar jaarlijksche
uitvoering. Na een openingswoord van den
voorzitter tot de talrijke aanwezigen en
in het bijzonder tot burgemeester Bramer
werd het muzikale gedeelte van den avond
geopend met „The Commander-marsch"
van J. Grit, hetgeen een goede inzet van
den avond vormde. Dit nummer werd door
een zestal andere gevolgd, die ondanks de
aderlatingen, die de vereeniging door de
mobilisatie had ondergaan, en de moeilijkheden, die daardoor vaak bij de repetities waren ondervonden, op uitstekende
wijze onder leiding van directeur Scheffer
naar voren werden gebracht en door het
publiek telkens met een krachtig applaus
werden beloond.
Het tweede gedeelte van den avond werd
gevuld door den cabaretist Bartoes, die
muzikaal begeleid werd door Cor Veen en
de aanwezigen ook vergastte op eenige
accordeon-soli. Bartoes oogstte met zijn
vlotte en geestige conference en leuke liedjes veel succes en droeg niet weinig tot
het welslagen van dezen feestavond bij.
Een geanimeerd bal vormde het slot.
DE KRIM
Jaarvergadering Groene Kruis
De vereeniging „Het Groene Kruis" kwam
Woensdagavond in matig bezochte jaarvergadering bijeen, onder voorzitterschap
van den heer A. W. de Jager die in zijn
openingswoord wees op den moeilijken tijd
die dokter en zuster in het afgeloopen
seizoen hebben doorgemaakt.
Het financieele verslag van de ver-

eeniging werd uitgebracht door den ad*

ministrateur, den heer J. van Zwolle. De

uitgaven bedroegen f 1803.16, terwijl de
kas sloot met een nadeelig saldo van
f 14.39.
Zuster Kamphuis bracht verslag nit
over haar werkzaamheden in het afgeloopen jaar. Ze legde 4091 bezoeken af en
verzorgde 47 kraamvrouwen. De vereeniging voor Moeder en Kind kon haar nuttig werk actief voortzetten, terwijl voor het
consultatiebureau een flinke belangstelling bestond. Dr. Heep verrichtte de
werkzaamheden hier met groote toewijding, door zooveel mogelijk zijn verlofdagen voor dit werk te benutten. Hulp
werd verleend bij het medisch schoolonderzoek.
Mevr. J. Berg bracht verslag uit
namens de vereeniging Het Zwakke Kind
Ten behoeve van enkele kinderen kon
hulp verleend worden door beschikbaarstelling van fruit enz. Een 7-tal kinderen
werden met prachtige resultaten uitgezonden, terwijl thans weer nieuwe uitzendingen worden voorbereid.
Het financieele verslag voor deze vereeniging werd uitgebracht door mevr.
v d. Lee. De kas sloot met een nadeelig:
saldo van f 74.57*..
Arm gebroken.
Het 5-jarig zoontje van den heer K.
Amsenga kwam Woensdagmiddag bij het
spel van een stapel sfroopakken te vallen
en brak een arm. Op advies van dr. Heep
werd de patiënt naar het ziekenhuis te
Hoogeveen vervoerd.

OMMEN
N.S.B. vergadering afgelast
Donderdagavond zou hier vanwege de
N.S.B, een openbare vergadering gehouden worden, alwaar ds. L. O W. Ekering
het woord zou voeren. De militaire overheid maakte echter bezwaar tegen deze
bijeenkomst, zoodat ze geen doorgang kon
vinden.

VRIEZENVEEN

Vrachtauto weggezakt.
Woensdagmiddag geraakte een vrachtauto van den heer T. uit Zenderen op
den weg Vriezenveen—Almelo, bij !J_t uitwijken van de verharding en zakte in den
berm weg.
De auto, die zwaar afgeladen- was met
balen turfstrooiiel zakte zoo scheef, dat
alle balen turfstrooisel in de bermsloot
vielen. Nadat deze weer opgevischt waren
moest de auto opnieuw geladen worden
voordat de reis kon worden voortgezet.
Persoonlijke ongelukken kwamen niet
voor.

WIJHE

Uitvoering „Ons

Clubje".

De kinderzargvereeniging „Ons Clubje'

gaf alhier haar jaarlijksche uitvoering. De
avond werd geopend door den leider der
vereeniging, den heer H. J. D. J. Maandag,
die de talrijke aanwezigen hartelijk wel-

kom heette.
Voor dezen avond was de keus gevallen
op een tweetal zangspelen voor kinderen,
n.l. „Visite in het Poppenhuis" en „De
Prins van Sint". Er werd door de kinderenmet veel élan gespeeld en de aanwezigen
hadden een genotvollen avond. Alleraardigst was de kleeding der kinderen, welke,
evenals vorige jaren, verzorgd was door
mevr. Brink, alhier.
Aan mevr. Brink werden bloemen aangeboden, terwijl den leider een geschenk
werd overhandigd. Na afloop was er voor
de grooteren gelegenheid tot darsen.
Jaarvergadering R.K. Winkeliersver.
De R.K. Winkeliersvereniging hield alhier haar jaarvergadering, waarop o.m. de
jaarverslagen werden uitgebracht. Er was
een klein batig saldo in kas. Alle'aftredenden werden herkozen. Besloten werd dit
jaar een reisje te maken naar Arrhem en
omgeving. Vervolgens werden de afgevaardigden gekozen voor de bondsvergadering,
welke op 16 Mei ajs. te Deventer wordt
gehouden, en wel de heeren Thoben, Mentink en H. B. S. Elferink.
Raadsvergadering
De raad der gemeente Wijhe is tegen
Woensdag 24 April, des namiddags 2 uur
wederom in vergadering bijeen geroepenBUITENLANDSCH WEEROVERZICHT
Het minimum, dat zich de laatste dageri
over Scandinavië bevonden moet hebben,
heeft thans zijn invloed op het weer inonze omgeving geheel verloren. Over het
Iberisch schiereiland vormde zich een
nieuwe storing, die langzaam over de
Golf van Biscaye en Zuid-Frankrijk i*l
doordringt.
Noord-Oostelijke
richting
Onder invloed hiervan liep in onze om- 1
geving de wind naar het Oosten dm,
waarbij in Limburg eenige regen viel. D 0
Spanje
zelfde storing veroorzaakt in
buiig Weer, waarbij plaatselijk onweer
voorkwam. In de Povlakte bracht zij hiel
en daar zwaren regenval. (Turijn 32 mm)<
Het gebied van hoogen luchtdruk ovefl
Zuid-Oost-Europa veranderde weinig in
omvang en beteekenis. Het weer is helder en rustig met betrekkelijk hooge temperaturen. Een weinig achtieve depressie
o eed den lucvhtdruk op de Azoren verdek
afnemen. De temperatuur bleef er zeeïl
laag, Horta meldde hedenmorgen slechts
10 graden. Over de randstaten bevindt
zich nog een storingsfront, dat daar plaa^
selijk matigen regenval veroorzaakt.
WATERBERICHTEN

Katerveer 18 April (8 uur voorm.) 1.25 nt
boven NAP. Val 10 cm. Wind N.-Oost.
Keersluis te Zwolle 18 April (8 uur voorm-).
0.21 m boven NAP. Val 6 cm.
Deventer 18 April (8 uur voorm.) 4.41 fll
boven NAP. Val 14 cm.
Kampen 18 April (8 uur voorm.) 0.37 ifl
boven NAP. Val 8 cm.
Keulen 18 April (8 uur voorm.) Officieel»
3.70 m boven NAP. Was 5 cm,
Gepeilde diepte IJssei. Geen opgavei
daar de diepte in alle vakken grooter W
dan 2.70 m.

.

AGENDA:
DONDERDAG, Hotel Peters, 8 uur! 1
openbare bridgedrive van bridge cluO
Klein Slem.
Groote Sociëteit 8.15 uurï
Ver. voor Volkenbond en Vrede. Jkvr. 0M. van Asch van Wijck over „De taak de«

—

neutralen".

VRIJDAG. Odeon, 8.15 uur. Ilse Meudt'
ner.
Hotel van Gijtenbeek. 8 uur. Prof*
Casimir.
ZATERDAG, Odeon, 8 uur: „De best*
zet", door de Molleboon, Zwolle.
Bioscoop de Kroon. Hedenavond 8 V.V+
Jeannette Mac Donald en Nelson Eddy iö
„Sweethearts". Van Vrijdag Wallace Beery
in Razzia in New Vork en Het geheim vart
dr. Felgentreu.
Bioscoop Buitensocieteit. Hedenavond
8 uur, Welkom Vreemdeling en de Verloren Zoon. Van Vrijdag: Moeder, me
*
Kate Dorsch en Paul Hörbiger.

—

Donderdag 18 April 1940

PROVINCIALE OVERIJSSELSCHE EN ZWOLSCHE COURANT

NIEUWE TARIEVEN
bij de Ned.Spoorwegen
Invoering van goedkoope dagretours
Plannen voor vastrechttarief
M ROFESSOR

Goudriaan, de president- directeur van de Nederlandsche Spoorwegen, heeft dezer dagen een breedvoerige uiteenzetting gegeven van de verschillende noviteiten op het gebied van de tarieven, welke de Spoorwegen eerlang,
Vroeger of later zullen invoeren.
In de eerste plaats zullen, met ingang van de nieuwe dienstregeling, zoogenaamde goedkoope retours worden ingevoerd, naar analogie van de goedkoope avondretours, de overdag in speciaal daarvoor aangewezen treinen' geldig zijn, en in de
tweede plaats overweegt de spoorwegdirectie nog steeds de invoering van het veelbesproken vastrechttarief, waaromtrent thans door den heer Goudriaan nadere
mededeelingen zijn gedaan. Wanneer dit vastrechttarief zal worden ingevoerd,
staat echter nog niet vast. Het is mogelijk, dat het in den loop van het komende naJaar zal zijn, het is ook mogelijk, dat er nog een jaar mee wordt gewacht. Maar in
ieder geval, als het wordt ingevoerd, zal het in den herfst zijn.

Goedkoope dagretours

Gezinsvastrecht

Wat de goedkoope dagretours betreft

allereerst

het volgende. De gedachte,
Welke er aan ten grondslag ligt, is eigenlijk geboren uit de overweging, dat er op
van de Spoorwegen wel treinen
eJk traject
voortdurend rijden
z.n aan te wijzen, diebezetting.
een te geringe
Tallooze
tellingen en waarnemingen hebben precies
aangetoond, welke treinen dit zijn, en
voor die treinen zullen dan de goedkoope
dagretours worden ingevoerd.
Men heeft nu de vraag gesteld: hoe kunwe het verkeer op slappe uren stimuleeren en voor dezen stimulans moeten nu
de goedkoope dagretours zorgen.

Jnet

den

Deze retours, die precies denzelfden prijs
hebben als de reeds zoo populaire avondTetours, dus 1.25 cent per kilometer derde
'klasse, zijn na 19 Mei voor alle trajecten
Verkrijgbaar, doch ze zijn slechts in bepaalde, daarvoor aangewezen treinen geldig. In het algemeen kan worden gezegd,
dat dit treinen zijn die loopen op de stille
toen: zeer vroeg in den ochtend, voorts
tusschen 9 eh 11 des ochtends, en des namiddags tusschen 3en 4i/2 uur. "

De treinen, in welke deze retours geldig
Zijn, krijgen in het nieuwe spoorboekje
een bepaald teeken en wel een zwart blokje
tusschen de uur- en minuutcijfers. Is het
alleen een zwart blokje, dan zijn de goedkoope retours geldig op alle dagen waarop
*e trein loopt, staat in het blokje een B,
dan alleen op Zon- en feestdagen, staat
er een C in, dan op alle dagen behalve Zaterdag.

Vastrechttarief
Nadat

men alle mogelijkheden op dit

gebied grondig had bestudeerd, is de spoorwegdirectie tot de conclusie gekomen, dat
de invoering van een vastrechttarief ook

Voor de spoorwegen aantrekkelijke pers-

De prijs van de gezinsvastrechtkaarten
bedraagt voor alle leden van eenzelfde
gezin gezamenlijk 0,6 pet. van het gezinsinkomen met een minimum van f 12 en
een maximum van f 48 per jaar. Voor
houders van algemeene abonnementskaarten of van gewone vastrechtkaarten is
alleen het minimum van f 12 verschul-

Bij nadere overweging van dit onderwerp
kwam men ook tot de conclusie, dat het
Noodzakelijk moest zijn, het personenvervoer bij de invoering van een vastrechttarief te splitsen in het vervoer voor zafendoeleinden, dat geschiedde ten koste
van een bedrij f shuishouding, en in het
Particuliere vervoer, dat ten laste komt
Van een particulier huishouden.

Voor beide soorten vastrecht wordt het
tarief voor de variabele quote gefixeerd op
de helft van den enkele-reis-prijs, dus

voor
c

de derde klasse op de helft van 2.25
ent per km, dus op 1.125 cent per km. Op
aUe andere tarieven geeft het vastrecht
Seen reductie. De reiziger op vastrecht zal
Van retours, goedkoope retours en avondr«tuors geen gebruik maken, aangezien
(De
deze voor hem geen voordeel bieden. km,
per
1.625
cent
grijs van het retour is
die van het goedkoope en avondretour 1.25

Cent

per km).

De gereduceerde tarieven voor het reizen
°P bepaalde trajecten behouden echter
ten volle hun beteekenis; zij liggen alle
of minder beneden de 1.125 cent.

Gewoon vastrecht
Treden wij

thans in een nadere beschou-

wing van wat men zal gaan noemen het

gewone vastrecht,
den

de

dat dus is bestemd voor

zakenreiziger, die per maand tamelijk
op reis gaat, maar niet voldoende offl

kosten van een

«alen».

abonnement „er uit te

öe prijs dezer vastreehtkaarten bedraagt
v°or een
tijdvak van 12 achtereenvolgende

baanden:

f 156.— voor de le klasse,
f 138.— voor de 2e klasse,
f 96._ voor de 3e klasse,

£>eze kaarten worden ook per maand

verkrijgbaar gesteld. Zij geven recht pp
!en onbeperkt aantal reizen voor de hel»
an het enkele-reis-tarief in de klasse
"aarvoor zij zijn afgegeven (dus 2,125 cent
Per km voor de le klasse, 1.625 cent voor
?.e 2e klasse en 1,125 cent voor de 3e

Klasse).
, E>e zakenman, die tot dusver afwissereist op enkele reis en retour,
nd
adeld dus voor 1,9 cent per km

—

ge-

(3e

1,25 =
bespaart dus per km 1,9
"■7"5 cent. Hij haalt er de f 8 van zijn
J&strecht dus reeds uit, indien hij
vijand meer reist dan 800 : 0,755 = rond

1000 km.

Pe^

spaar ik dus

UITWISSELING GEVANGENEN
Het eerste contingent Duitsche burgers, die in Frankrijk gevangen zijn genomen, is thans te Genève aangekomen. Zij
worden uitgewisseld tegen Franschen, die
in Duitschland gevangen hebben gezeten.
Het zijn meest vrouwen, kinderen en oude
lieden.

Deze gezinsvastrechtkaarten zullen ook
voor korte perioden dan een jaar verkrijgbaar worden gesteld. Zij geven recht op
een onbeperkt aantal reizen voor de helft
van het enkele-reis-tarief in alle klassen,
met slechts één beperking.
Mannen tusschen 20 en 60 jaar kunnen
er geen gebruik van maken op de eerste
vijf werkdagen van de week gedurende
de maanden Januari tot en met Juni en
September tot en met December tusschen
8 en 18 uur.
Deze beperking is noodzakelijk om te
voorkomen, dat het gezinsvastrecht misbruikt wordt voor zakenreizen.

Een rekensom
Wanneer een huisvader overweegt of
het voor hem voordeelig is vastrecht te
kiezen, zal hij bij een inkomen van f 4000
b.v. ongeveer de volgende rekensom moeten maken:
Bij f 4000 inkomen betaal ik aan vastrecht 0,6 pet. van f 4000 = f 24. Ik reis
dan verder en al mijn gezinsleden afzonderlijk of gezamenlijk voor 1,125 cent per
km. Zonder vastrecht reis ik gemiddeld,
enkele reis en retour dooreen genomen,
voor 1,9 cent per'persoon-km. Per km be-

De oude H. Dunnik, te Staphorst, die
uit baloorigheid, op de jongens heeft
geschoten, door wie hij werd geplaagd,
woonde eenzaam in een houten huisje
op het veld. Door de opening in den
wand, welke men op de foto ziet,
richtte hij zijn geweer op de kinderen.
Drie jongens werden door de hagelkorrels getroffen en moesten naar het
ziekenhuis te Meppel worden vervoerd.
Een van hen zal waarschijnlijk een
oog moeten missen. Het lot wilde, dat
dit zijn eigen neefje was

hoekje

IEDEREEN

Papoea's van het verre Hollandia
één maand van Batavia) zwierven
met hun vlerkprauwen om ons groote
schip. Ze „vischten", naar pakjes tabak,
die wij, aan lange „hengels" gebonden,
buiten boord hielden Onze hofmeester
verkocht twee soorten van die pakjes:
„echte", van de weduwe Van Nelle en een
coucurreerend merk, dat er heel veel op
geleek, maar waarvan het drukwerk kleine
verschillen vertoonde. De „wilden" heten
zich niet verschalken! Ze zagen het verschil onmiddellijk. Ze wilden die „Ersatztabak" nog wel cadeau heblben, maar inruilen tegen p-isangs (bananen) of andere
vruchten, daar was geen sprake van!
In Indië rookt iedereen: mannen, vrouwen, kinderen. Ik heb kinderen van een
jaar of drie het eene oogenblik zien
rooken, het andere naar de moeder gaan....
om te zuigen.
Men rookt sigaretten, heel zelden een
pijpje. Die sigaretten bestaan uit tabak,
gerold in een stuk van boom- of palmblad. Soms ondergaat die tabak geen
enkele verwerking op kerven na. Smaak
is er dan volgens onze begrippen niet aan.
Dit is v.n. op Borneo het geval, op Java,
vooral in het Oostelijk gedeelte rookt de
Javaan met voorliefde ztl „strootje". Dit
bestaat uit een sterk gedroogd schutblad
van maiskolven, waarin tabak, gemengd
met poeder van kruidnagelen is gerold.
Het strootje heeft nu een aangenaam
aroma verkregen en tevens ontstaat er
door die toevoeging bij het rooken een
zwak knetterend geluid, dat de rooker
prettig vindt. KlanknaJbootsend is het
strootje „krètèk" gedoopt. Een pakje
strootjes van 4 a' 5 stuks kost één cent.
Eén fabrikant heeft zelfs kans gezien een
Pakje k 14 kleine krètèks te leveren voor
één cent!
Die strootjes zijn conisch van vorm,
zoodat ze niet fabriekmatig kunnen
"worden gemaakt. Het is alles handwerk.
Per jaar wordt er pLm. f 10.000.000 in
omgezet. Elke gulden komt overeen met
Pl.m. 500 stuks, zoodat er in het geheel
op Java pl.m. 5.000.000.000 verrookt worden. Ongeveer f 52.000.000 wordt er in Indië in rook omgezet. Dit is een hoog
bedrag, maar per persoon toch nog maar
f 0.80 per jaar.-Het is hier in Nederland
veel en veel hooger! Dit neemt niet weg,
dat het rooken heel wat menschen nuttigen arbeid verschaft.
Te Koedoes (Midden-Java) heeft een.
Javaan een modelfabriek voor het fabriceeren van sigaretten, krètèks, rooktahak, shag, enz. opgericht, die werkt met
pl.m. 1000 man. Hij heeft ook verschillende sociale voorzieningen getroffen.
Dit is e e n mooi voorbeeld, dat tot navolgen uitnoodigt.
De tabak wo»dt op Java verbouwd door
De

(ruim

tentoonstelling

van een eminent economisch belang vertegenwoordigt.
Terwijl echter de tuinders nauwelijks
een redelijken prijs voor hun product kunnen maken, is voor vele volksgroepen de
groentenprijs in den kleinhandel vaak te
hoog voor hun draagkracht, zoodat thans
krachtige pogingen in het werk worden
gesteld om het distributie-apparaat zoodanig te verbeteren, dat deze moeilijkheden wellicht weldra tot het verleden zullen behooren.
Nadat reeds verschillende huisvrouwenorganisaties zich met het vraagstuk hadden bezig gehouden, heeft omstreeks een
In den moeilijken tijd, dien ons land behalf jaar geleden de Nationale Vrouwenleeft, zien we het gelukkige verschijnsel,
raad, waarbij zeventig vrouwenorganisadat alle krachten samenwerken en verop sociaal en cultureel gebied zijn
ties
schillende groepen zich vereenigen om te aangesloten, zich met verschillende betrachten
de problemen, waarvoor ons
voegde instanties in verbinding gesteld,
volk zich gesteld ziet, op te lossen. Waar terwijl in een tiental plaatsen van ons
op het gebied der voedselvoorziening de land steekproeven werden genomen, die
vrouwen, die met de zorg voor het gezin het bewijs opleverden, hoeveel de distribelast zijn, in de eerste plaats de moeibutie van groenten te wenschen overliet.
lijkheden, die hier rijzen, ondervinden,
Inmiddels schijnt aan de vernietiging
valt het toe te juichen, dat zij zich in van groenten een einde te zullen komen,
dezen tijd niet beperken tot de passiviteit, nu een nieuw droog-procdéé toepassing
begint te vinden, waardoor de groenten
welke zoo dikwijls den consument kenmerkt, doch dat haar organisaties daadin gecomprimeerden vorm langen tijd bewerkelijk willen bijdragen tot oplossing waard kunnen blijven, zonder dat vitavan bestaande moeilijkheden, daarbij minewaarde en andere kwaliteiten verlokrachtig gesteund door de verschillende ren gaan. Het distributievraagstuk is daaroverheidsinstanties.Het betreft hier vooral mede echter niet opgelost, evenmin als
de voorziening van onze bevolking van
het merkwaardige niveauverschil in den
groenten, van de grootste beteekenis voor
prijs, welke de tuinder voor zijn product
de volksgezondheid, terwijl de cultuur er ontvangt en den prijs, welke de huisvrouw
bij den groenteman moet betalen.
Commissie van onderzoek.
Na grondige bestudeering van het vraagstuk en overleg, zoowel met verschillende
slaap woidt weer rustig door het gebruik van
overheidsinstanties, als met tuinders- en
veilingsorganisaties, heeft de Nationale
eenigen tijd geleden een
Vrouwenraad
Bij
Apoth,
Drogisten
efl
Glazen Buisje 75 et
kleine commissie ingesteld, om een goed
(Adv.)
opgezette enquête te houden, waaruit
eventueel conclusies getrokken kunnen
worden, die tot verbetering in den toewijze maatregel!). Een groot deel van die
stand zullen leiden. De commissie, die ontabak wordt uitgevoerd. Ze wordt gesorder voorzitterschap staat van ir. J. M.
teerd op kleur (5 a 6 soorten) en drie Riemens, rijkstuinbouwconsulent in Zuidlengten. Dat is vrouwenwerk (zie foto).
Holland, en directeur van den rijksproefTabak is zeer onderhevig aan ziekten en
tuin te Naaldwijk, terwijl voor den Natioplagen en wat hoedanigheid betreft afnalen Vrouwenraad de tweede secretahankelijk van klimaat en bodem. Uit resse, mevrouw H. G. van Anrooy—de
geen
Java,
uitgezaaid
op
groeit
Delizaad
Kempenaer, er zitting in heeft, is eenigen
D-elitabak! Een zeer goede grond voor de tijd geleden door de presidente van den
tabak levert de helling van den vulkaan Vrouwenraad, mej. Johanna Westerman,
Merapi. Evenals dit het geval is bij thee,
geïnstalleerd. Zij zal haar onderzoek spesuiker, rubber, kan de tabak de hulp en
ciaal
uitstrekken naar de drie genoemde
voorlichting van de wetenschap niet punten: verschil in prijs tusschen produmissen.
cent en afnemer, groentevernietiging en
H. F. TIIJjEMA.
efficiënter distributie. Daarbij is reeds gebleken, dat ook van de zijde van den consument medewerking dient te worden verleend, om tot een betere distributie
komen en de huisvrouw zal zich meer
moeten aanpassen aan wat op een gegeven oogenblik de markt oplevert. Door
in het goede seizoen de goede groenten,
die dan juist in groote hoeveelheid afgeleverd worden, te koopen, draagt men in
hooge mate tot verbetering bij. Men vergete niet, dat ook de kleinhandel groot
risico loopt door bederf van niet afgenomen waar.
Ook op zijn a.s. jaarvergadering op 25
en 26 April te Zwolle, zal de Nationale
Vrouwenraad aandacht aan het probleem
wijden. Zooals wij reeds meldden zullen
mej. dr. Bader uit Arnhem en ir. J. M.
Riemens inleidingen houden over het' onderwerp De mogelijkheid en wenschelijkbeid van een goede volksvoeding.

GROENTEN
VOORZIENING

IN ONS LAND

van den

Nationalen Vrouwenraad

Ons Indisch
IN INDIË ROOKT

Kamper schoolleven,
der „Brunnepers", onder wie men in hetschoolgaande
jeugd,
voor
gebeurtenis
de
school D verstaat, is elk jaar een
van
de
«P»»*»
bijzonder
jaar
is
veel
werk
Dit
personeel.
de ouders en het
laatste hand
gemaakt, die vandaag is geopend. Men ziet hier den heer Smit de
aan de tentoonstelling leggen.

De

Initiatief

digd.

pectieven

bood.
Speciaal heeft men overwogen, dat een
Vastrechttarief veel sterker prikkelend op
het verbruik moet werken, dan bijvoorbeeld de goedkoope treinen, avondretours
en dergelijke. Het vastrechttarief immers
!aat den gebruiker geheel vrij die vervoersSelegenheid te kiezen, die hem het beste
convenieert.

1,9.— 1,125 = 0,775 cent. Ik
moet dus minstens 2400 : 0,775 = 3100 km
verreizen om het vastrecht er uit te halen.
Als ik dus met mijn gezin per jaar verreis
3100 x 1,9 = f 58,850, dan is het vastrecht voor mij voordeeliger, want dan kan
ik en al-mijn gezinsleden tezamen of afzonderlijk zooveel wij willen-meer gaan
reizen tegen het uitzonderlijk lage tarief
van 1,125 cent per km.
Bij elke vastrechtkaart wordt namelijk
voor. elk lid van het gezin tegen een gering bedrag van b.v. 10 cent een volgkaart
afgegeven, zoodat elk van de gezinsleden
ook bij afzonderlijk reizen ten volle van
het gereduceerde tarief profiteert.
Daarom is het vastrecht voor den reiziger niet alleen eenvoudiger en goedkooper
dan het vroegere kilometerboekje, maar
het biedt ook meer mogelijkheden.
Ter voorkoming van allerlei misverstanden zij echter nog .eens opgemerkt, dat
dit vastrechttarief op het oogenblik nog
niet wordt ingevoerd. Men kan uit deze
mededeelingen dus alleen opmaken, hoe
het zal worden.
Aangeteekend zij nog, dat men bij de
„aanschaffing" van een vastrechttarief
belastingbiljet
voor het gezin daarbij
plus trouwboekje zal moeten overleggen,
ter bepaling van het inkomen en de
grootte van het gezin. Doch dat moet men
er voor over hebben.
Overigens denkt de Spoorwegdirectie
een periode van 10 jaar noodig te hebben
om het vastrechttarief behoorlijk te kunnen populariseeren.
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Javanen op eigen gronden en door Europeesche ondernemingen op gehuurde velden. (Een niet-inheemschekan geen gronden in eigendom verkrijgen. Dit is een zeer

Uw Zenuwen rSü?K

Mijnhardt's Zenuwtabletten

houden

(Bij een beschouwing over een statistiek
van verkeersongevallen merkt de Knac

o.a. op, dat onvoldoende rechts houden
van auto's nog altijd een groote bron

van gevaren vormt).
Ja, om dat nogeens te zeggen
En er dan ook uiteraard
Stevig nadruk op te leggen,
Is meer dan wat drukinkt waard.
Automobilistelingen

Denk, wanneer gij

snelverkeert,

Aan dit punt vóór alle dingen,
Gij zijt allen rechts-geleerd.
Aan dien leer moet gij u houden,
Links zijn komt niet in 't geding.
Bij een jongen of een ouden
Automobilisteling.
Maar: „de middenweg gekozen!"

Is als leuze evenzeer

Bij chauffeeren uit den booze,
Die 's niet gulden in 't verkeer.
Waarlijk bruikbaar als een leuze

Is daar het rechts-richt-u slechte.
Houd dus, zonder andre keuze,
Op den weg rechtswege rechts.
Laat uw rechtsbewustzijn gelden,
Door den kant des rechts te gaan,
Laat de Knac nu niet meer melden:
Daar mankeert nog heel wat aan.

P.

GASÜS.

Qa met de fßus!
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PROVINCIALE OVERIJSSELSCHE EN ZWOLSCHE COURANT

Een „eieren-affaire"
Reeds kort na de Duitsche bezetting van Denemarken doet
zich een kwestie voor met onzen eieren-export, waarvan de
oorsprong stamt uit den tijd daarvóór, doch waarvan het gevolg
" het staken van den Duitschen import uit ons land " anders
wellicht zou zyn uitgebleven.
(Van

onzen

agrarischen

medewerker.)

We leven snel en de toestanden en verhoudingen wisselen van dag tot dag. We
hebben er vorige week op gewezen, dat
door de afsnijding éérst van de Oostzeelanden (Polen, Rusland, Finland, Letland,
Estland en Litauen) en vervolgens door
de bezetting door de Duitsche weermacht
van de Scandinavische landen, Engeland
zich de helft van zijn normale eieren-invoermogelijkheid ziet ontgaan, meer dan
een derde van zijn boter en bijna tweederde van zijn varkensvleeschimport (n.l.
resp. 51 pet., 37 pet. en 62 pet. op basis
van het jaar 1938). Die geweldige „leegte"
kan uit den aard der zaak niet worden
aangevuld door uitbreiding van den invoer
dezer producten uit Nederland, niet alleen
omdat onze productie-capaciteit daarvoor
ln de allerverste verte niet toereikend is,
doch ook omdat we toch al het grootste
deel van ons export-overschot naar Engeland sturen, n.l. tweederde van onze uitgevoerde eieren, driekwart van de boter en
practisch al ons varkensvleesch, voor zoover uitgevoerd.
Aan den anderen kant heeft Duitschland thans alleen al door de bezetting van
Denemarken de beschikking gekregen over
de 1200 millioen eieren, de 120 millioen
kilo boter en de 170 millioen kilo varkensvleesch, welke dit land tot dusver jaarlijks naar Engeland zond. Daardoor alleen
al stijgt Duitschland's invoermogelijkheid
van
procent fl
Veranderd uitzicht.
duidelijk, dat er
meer
dan
Het ls dus
een plotselinge en buitengewoon sterke
verandering heeft plaats gegrepen in de
marktpositie van drie onzer belangrijkste
uitvoerproducten. Duitschland (onze kleinste afnemer er van) heeft er nu minder
van noodig en Engeland (onze grootste
klant er van, die echter de laagste prijzen
vaststelt en betaalt) heeft na de afsnijding eerst van de Oostzee en vooral nu
ha de bezetting van Denemarken meer invoergelegenheid voor boter, eieren en
bacon noodig. Dat er dus Nederlandsche
belangen aan dit „internationale spel"
vastzitten, is duidelijk.
In de eerste plaats kan men zich afvranu de verhouding
gen wat Engeland
rantsoedoor
zijn,
voorafgegane
tusschen
neering verminderde vraag en de door afsnijding van Oostzee en Scandinavië nog
sterker verlaagd aanbod van dle drie prothans zal gaan doen. Zal het
ducten
den bulkrlem nog sterker gaan aanhalen,
d.w.z. zal het de consumptie nog verder
gaan beperken. en wel zoo sterk, dat het
voor de nog binnenkomende hoeveelheden
de bestaande en lage maximumprijzen
boter,
kan blijven bedingen?..of zal.hfit nukoopen,
eieren en varkensvleesch gaan
waar het nog maar te krijgen is en dus,
met of zonder „overbleden" hoogere prijzen gaan betalen? Zooals men weet dekken de tegenwoordige door dat land betaalde en door zijn regeering gedecreteerde maximum importprijzen onze productiekosten niet, ja zelfs in mindere mate
dan voor dezen oorlog op de vrije markt!
Want is niet de boterprijs op 80 cents blijven staan, hoewel onze productiekosten
zijn gestegen?
Wat Engeland zal gaan doen, weten
we natuurlijk niet, maar wel is zeker,
dat het zeer zuinig is met zijn deviezen, om welke reden trouwens het ver, bruik reeds begin Januari werd be- perkt van bacon en boter.
:
Er is echter ook nog een derde partij,
welke naast de twee afnemers (Duitschland en Engeland's „kooplust" en „koopkracht") een stem in het kapittel heeft
bij den Nederlandschen export en de verdeeling daarvan over de landen van bestemming, n.l. onze eigen regeering. Deze
ticht zich uit den aard van de zaak op
het Nederlandsche volksbelang èn op de
plichten eener „evenwichtige neutraliteit".
Dat houdt dus in, dat zij ook op economisch, op handelsgebied waakzaam dient
te zijn, allereerst natuurlijk wat betreft
den doorvoerhandel of her-export, maar
ook in zekere mate bij onzen gewonen
goederenuitvoer. Het kan dus nog de vraag
wenschelijk
zijn of onze regeering het
oordeelt, om den export naar één der oor-
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sde po rweg do ri.bechdolt

Enkele dagen later aanschouwde Ben
Meredith een ander tooneel van het Westen, al even ongedwongen als het vertrek
der familie Cabinal. De spoorweg maakte
gestadige vordering op de velden der
hoeve en daarom moest ook het kampement der arbeiders verplaatst worden.
Een heel stadje van goederenwagens, die
als werkloodsen dienst deden, werden
over een tijdelijk gelegd zijspoor het land
van Cabinal opgereden. En achter de arbeidersbevolking aan. spoelde het schuim
der jonge beschaving mee; handelaars,
sjacheraars en allerlei andere lieden, die
elke gelegenheid, om geld te verdienen,
trachtten uit te buiten. Het gerucht ging,
dat hier of daar op het land van Cabinal,
nu het eigendom van Jeth Hanley, een
nederzetting volgens het nieuwe systeem
zou gevestigd worden. Ace Moseby zocht
ten minste reeds een goed plekje langs de
lijn uit, om er een groote danstent, gelagkamer en speelgelegenheid op te richten.
En van alle kanten kwamen er menschen
van allerlei slag te paard of in wagens
samengestroomd.

Vrachtwagens beladen met ijzer en
hout, werktuigen en benoodigdheden voor
den spoorwegbouw deden stofwolken boven de droge prairie opdwarrelen en groeven door het gras en het jonge struikgewas zulke diepe sporen, dat ze na jaren
nog zichtbaar zouden blijven.
Ben had niet veel tijd om te treuren
over die verwoesting van de Verborgen

logvoerende landen uit te breiden en dien
naar een ander in te krimpen.
Een regeling.
Een aanwijzing in die richting nu heeft
men Maandag j.l. gekregen. Toen heeft
n.l. de Ned. Centrale voor Eieren en Pluimr
vee, onze regeering dus, aan alle exporteurs van eieren medegedeeld, dat zij aan
elk van hen voortaan iedere week zal opgeven, hoeveel eieren zij naar Duitschland
en hoeveel zij naar Engeland mogen verkoopen. En de indruk bestaat bij de betrokkenen, dat de verhouding tusschen die
twee hoeveelheden ongeveer gelijk is aan
die van voor dezen oorlog. Hoe dit ook zij,
er blijkt in elk geval uit, dat de Nederlandsche regeering onzen eigen export
niet langer vrij laat, doch aan een door
haar zelf opgelegde regeling der hoeveelheden verbindt. Of dit ingrijpen al of niet
verband houdt met de Duitsche bezetting
van Denemarken, den grooten eierenleverancier van Engeland, waardoor de
internationale eierenmarkt plotseling en
sterk van aspect is veranderd, weten wij
niet. Doch dat er door Den Haag wordt
ingegrepen, is nu vast komen te staan,
zoodat er reden is voor de vraag of onze
regeering aanstonds een overeenkomstigen maatregel zal gaan nemen ten aanzien van boter en varkensvleesch! Om van
onzen heelen uitvoerhandel maar te zwijgen.
Reeds één dag daana echter
Dinsdag
kwam er een reactie op dezen
Nederlandschen maatregel en wel uit
Duitschland. Dit land heeft n.l. sedert
eenigen tijd een vertegenwoordiger van de
(Duitsche) Eierencentrale in ons land gestationneerd, die hier de eieren opkoopt.
Deze functionaris nu heeft verklaard, dat
men zich te Berlijn niet kan vereenigen
met, een van Nederlandsche zijde opgelegde beperking en verdeeling van den

—
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eieren-export.

Daarom heeft Duitschland besloten
om geen eieren meer in Nederland te

De

koopen, zoolang deze kwestie niet tot
wederzijdsche voldoening is geregeld.
Na wat wij vorige week en in het begin van dit artikel hebben medegedeeld,
behoeft het geen betoog, dat Duitschland
zonder bezwaar onze eieren kan laten
staan, nu het de beschikking heeft over
Denemarken's pluimveestapel, althans
zoolang deze nog voldoende voedsel krijgt
aangevoerd, nu de zee is afgesloten. Doch
welke reden heeft Duitschland voor deze
starre houding?
Het Duitsche standpunt.
In de eerste plaats stelt Berlijn zich op
het standpunt, dat het niet, zooals de Engelschen lage prijzen vaststelt, die slechts
van tijd tot tijd eens worden herzien, doch
dat het vah week tot week koopt en zijn
prijzen richt op onze marktsituatie. Inderdaad betaalden de Duitschers vorige
week voor onze zware eieren 20 en voor
de lichte zelfs 45 cents méér dan de Engelschen,, na verdisconteering van de
vracht en assurantiekosten, welke bij vervoer naar Engeland zeer hoog zijn. Welnu,
op deze gronden vraagt Duitschland het
recht, om zooveel eieren te koopen, als
het wil.
In de tweede plaats zegt de vertegenwoordiger der Duitsche eierencentrale,
dat uit de aan onze exporteurs voor deze
eerste week toegestane kwanta eieren
voor Duitschland en voor Engeland blijkt,
dat er tusschen Nederland en Engeland
bij het onlangs tot stand gekomen „arrangement" een beperking van den eierenexport naar dat land overeen is gekomen.
Dit nu heeft thans tot gevolg
nu Nederland een onderlinge verhouding tusschen den uitvoer naar die twee tegenstanders wil vasthouden
dat er dus ook
minder eieren naar Duitschland zullen
gaan. En dit land wil er niet van weten,
dat zijn invoer van eieren uit Nederland
ook maar éénigermate wordt beïnvloed
door een Engelsch-Nederlandsche overeenkomst!

—
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Ommekeer.
Of er inderdaad onlangs tuschen Nederland en Engeland is overeengekomen,
om onze eieren-uitvoer naar Engeland te
beperken, (en misschien ook, om den export naar de twee oorlogvoerenden aan
een bepaalde verhouding te binden) is
niet bekend. Doch als dat zoo zou zijn,
moet men wel bedenken, dat Engeland
nog allenminst kon verwachten, dat korten
tijd daarna Denemarken zou wegvallen
als leverancier. Wij zouden ons dan ook
best kunnen voorstellen, dat Engeland op
het oogenblik veel meer last, dan lust
heeft van deze al dan niet in overleg met

Dieren-Jamboree

1. Toen Joko in Urnuiden van de boot kwam,
zag hij er uit als een
echte padvinder. Hij
had aan een matroos
verteld, dat hij naar de
Dieren-Jamboree ging.
De matroos had toen
vlug een padvinderspakje voor Joko gemaakt en om geenkou te
vatten, in de gure Hollandsche zeewind, had
hij bovendien nog een
dikke das meegekregen.

4

dat land onlangs overeengekomen, maar
thans door onze regeering in elk geval in
werking gestelde maatregel en zeker meer
last dan Duitschland, hetwelk thans, om
zoo te zeggen, „zwemt" in de Deensche
eieren (die niet alleen als voedsel, doch
ook als grondstof voor weefsels kunnen
dienen). Daarom zot* het niet behoeven
te verwonderen, wanneer Engeland, nu
het Denemarken „kwijt" is, eveneens
zij
het dan ook op een andere manier dan
Duitschland
zal protesteeren tegen den
Nederlandschen maatregel, welke immers
in Engelsche oogen op zijn minst als „verouderd" moet worden aangemerkt, aangezien hij thans uitbreiding van den export naar dat land onmogelijk maakt op
een oogenblik, dat Engeland juist meer,
in elk geval niet minder, eieren wil invoeren uit het sterk geslonken aantal
landen, waar het nu nog terecht kan.
Engeland zou in dit geval, „baas" als het
ter zee is, onzen aanvoer van voederstoffen „onder de loupe" kunnen gaan nemen,
doch het is niet te hopen, dat het zoo
ver zal komen. Dat verwachten we trouwens ook niet.
Men kan tenslotte ook als volgt redeneeren: Nederland wenscht, dat in den
eieren-export naar de twee oorlogvoerende landen (naar andere landen sturen we
bijna niets) een bepaalde verhouding
wordt gehandhaafd, dus laat ons zeggen
twee naar Engeland tegen één naar
Duitschland, zooals in de laatste twee
jaren het geval was.
Nu houdt ineens de export naar Duitschland op, zij het dan ook do.or Duitschlands eigen wil. Hoe moet het nu met die
verhouding? Wil men haar strikt door
blijven voeren, dan moet er dus ook niets

—

—
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(Adv.)

voor te dragen in de plaats van den
heer G. Rohaan te Markelo, dle aan het bestuur te kennen heeft gegeven, voor __n lidmaatschap der commissie te willen bedanken
in verband met de omstandigheid, dat hU in
militairen dienst is en zijn functie voorloopig
niet kan waarnemen.
noeming

Bond van Oud-leerlingen van het
Landbouwhuishoudonderwijs.

Besloten werd aan den Bond van Oud-leerlingen van het Land'bouwhulshoudonderw.s
in Overijssel een subsidie toe te kennen ter bestrijding van de kosten der groententuinkeuringen, over 1939. Aan genoemde organisatie en aan de afdeeling Overijssel van den
Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen, zal worden bericht, dat de Overijsselsche Landbouwmaatschappij in het vervolg aan het verleenen van finaneleelen steun
de voorwaarde zal verbinden, dat deze wordt
bestemd voor de uitvoering van een gemeenschappelijk werkprogramma van beide organisaties.

Varkensprijzen.

Het bestuur kon zich vereenigen met het
van de commissie, ingesteld door Het
K.N.L.C. om te adviseeren over de varkensprijzen. Genoemde commissie was tot de conclusie gekomen, dat de prüzen van de zouters
gesteld moeten worden op 58,5 cent per k£
levend gewicht en die van van de vleeschwarenvarkens op 60.8 cent per kg levend gswicht.
Runderhorzelbestrijding.
rapport
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(Adv.)

meer naar Engeland, doch dan krijgen
we een debacle op onze eierenmarkten!
Ook kan onze regeering gewoon een hoeveelheid aan Duitschland toewijzen, het
aan dit land overlatende, of het die wil
koopen of niet. Weigert het, zooals thans
het geval is, dan blijven we met die eieren
zitten, omdat ze, met het oog op de verhouding, dan niet naar Engeland mogen
gaan en in andere landen zoo goed als
zeker niet zullen kunnen worden geplaatst. Maar dan zullen die door Duitschland niet afgenomen eieren (het derde
deel van onzen export) enze markt gaan
bederven, terwijl Engeland ze thans
na
de bezetting van Denemarken
waarschijnlijk graag wil hebben.
Als men dit alles zoo overziet, dan is het
duidelijk, dat de beste oplossing zal zijn,
dat er een minnelijke schikking komt met
Duitschland. Hoe? Dat blijve aan onze
regeering voorbehouden, die beter dan wie
ook, weet wat aan ons land in de huidige
tijdsomstandigheden te doen staat en
naar welke richtsnoeren onze handelspolitiek zich dient te ontwikkelen. Dat er
glibberige paden zijn en veel hindernissen,
is duidelijk.... Deze eieren-affaire ls de
eerste, doch naar wij vreezen niet de laatste en juist daarom hangt .van een juiste
afwikkeling ervan zooveel af!

——

Het bestuur stond zeer gereserveerd tegenover
de vraag, aan de orde gesteld door een der
zusterorganisaties, of niet de tüd gekomen 19
de runderhorzelbestrijding wettelijk te regelen.
Het bestuur was van oordeel, dat de propaganda voor bestrijding langs vrijwilligen weg
niet tot- het gewenschte doel had geleid, doch
het meende dat het succes van een wettelijke
bestrijding geenszins als vaststaand kan worden aangenomen.

Zakenverlof voor militairen.
De afgevaardigde naar de vergadering van
het K.N.L.C. werd opgedragen met klem aan te
dringen op een zoodanige regeling van het
zakenverlof, dat de gemobiliseerde landbouwers in de gelegenheid worden gesteld, de belangen van hun bedrijf naar behooren te verzorgen. Daarbij zal speciaal gestreefd moeten
worden naar het vinden van een oplossing
voor de moeilijkheden die zich voordoen bij
eenheden, welke grootendeels uit landbouwers
bestaan, en waarbij de regeling zeer veel te
wenschen overlaat, als gevolg van het voorschrift, dat niet meer dan 5 % van de sterkto
afwezig mag z.i_|
Hooivordering.

Naar aanleiding van een schrijven van de
afdeeling Overijssel van den C.8.T.8. besloot
hét bestuur aan de hooicommissie van de drie
landbouworganisaties in de provincie Overijssel
te verzoeken, haar oordeel over de nootvordering die in den afgeloopen winter heeft
plaats gehad, kenbaar te willen maken enteyens hare gedachten te willen uitspreken
over de w\jze waarop eventueel in het vervol?
een vordering van hooi dient te worden georganiseerd.

Overijsselsche Landbouwmaatschappij

Bestuursvergadering
2- Nu was Joko al aardig aan de Hollandsche
temperatuur gewend.
Hij had met dat mooie
zomerweer zijn wollen
das maar in zijn rugzak
gedaan. Hij had al
menig prettig wandelingetje doorKennemerland gemaakt en hij
was al heel wat dieren
tegengekomen, die ook
naar de Jamboree gingen.

Rekening en verantwoording 1939.
Accountantsrapport betreffende de verlies- en winstrekening der
Besproken werd het

Overijsselsche

Dandbouwmaatschappij

over

1939 en de balans op 31 December 1939. Besloten werd de rekening en verantwoording in
dezen vorm aan de algemeene vergadering voor
te leggen.

Kunstmestdistributie.

Van de coöperatieve land'bouwvereeniging
Den Ham was een schrijven ontvangen waarin de noodzakelijkheid werd bepleit van het

beschikbaar stellen van kunstmestbonnen, opdat de boeren in staat zullen zim
spoedig kunstmest te betrekken. Medegedeeld
werd, dat het in de bedoeling ligt met de toewijzing voor het nieuwe seizoen een aanvang
te maken in de maand Mei, zoodat de handelaren en vereenigingen erop kunnen rekenen
dat de boeren tijdig in staat zullen zijn, kunstspoedig

mest af te nemen.

Landbouwwerktuigencommissie.

Aan de Landbouwwerktuigencommissie der
O.L.M, zal gevraagd worden een lid ter beVallei. Hij wist immers, dat de spoorweg
heel wat vergoeding zou brengen voor de
oogenblikkelijke verwoestingen, die hij
aanbracht. Dat het slechts een kwestie
van tijdelijken aard was en dat al die
leelijkheid binnen enkele jaren geheel
verdwenen zou zijn. Toch schoten hem
telkens gezegden te binnen van Mary
over de liefde, door haar oom voor het
vrije, onbegrensde land gekoesterd.
Hoefslagen wekten hem uit die overpeinzingen en toen hij opkeek, zag hij
Mary komen aanrijden. Ze zag er jonger
uit en ze bloosde van verlegenheid, toen
haar blik den zijne ontmoette. Ze voelde
het als een te groote vrijpostigheid, dat ze
hem achterna kwam.
„Ik was ginds op den heuvel en zag,
hoe je dien intocht stond te bekijken,"
zei ze, bij wijze van verklaring.
„'t Is een vrij sombere optocht. Ik zat
er juist over te denken, hoe je me vertelde, dat het hier vroeger zoo veel lieflijker en rustiger was. Ik moet toegeven,
dat het tooneel daar voor ons nu juist
niet zoo aanlokkelijk ls."
Mary keek hem ernstig aan en uit haar
oogen sprak haar dankbaarheid over het
feit, dat hij haar scheen te begrijpen
„Oom zei altijd, dat niemand tegen een
spoorwegmaatschappij opgewassen is. Ik
geloof, dat hij gelijk had. Maar het algemeen belang gaat voor, dat begrijp ik ook
wel."
„Zullen we dus voortaan niet meer' vijondig tegenover elkande.* staan?"
„Kom, wc zijn immers nooit vijanden
geweest?"
„O!" zei Ben. „Dus moet ik aannemen,
dat het slechts een soort Wild-West
speelschheid van je was, toen je dien revolver op me richtte?"
Ze begonnen allebei te lachen. Hij
vroeg haar naar haar oom en Mary vertelde hem, dat de laatste berichten van
Les en Sarah heel bemoedirend waren.

(50003399393.

Hij vroeg verder omstandig naar Bess en
vernam, dat Bess en Mary den winter bij
Etta Hanley en haar zoon zouden doorbrengen, waarop hij beloofde, dan eens te
zullen aankomen.
Hij snapte heel goed, dat Mary hem
niet toevallig achterop gereden was. Ze
was natuurlijk verlegen, om met het doel
van haar komst voor den dag te komen.
Maar toen ze erover begon, viel ze ook
dadelijk met de deur In huls. „Ik had willen vragen, of je nog iets nieuws over
Allan Bowden gehoord hebt? Mijn zuster
en ik hebben enkele
geruchten gehoord. We maken ons nog al bezorgd."
„Ik heb Allan niet in het oog gehouden,
Mary. Ik meende, dat jouw raad heel
goed was en ben daarom uit zijn buurt
gebleven zooveel ik kon."
„O Ja! Doe dat! Blijf dat alsjeblieft
doen! Bess is aldoor al zoo ontzettend
bang geweest voor ongelukken. En ik natuurlijk ook!"
Ben keek haar recht in de oogen. „Vertel me eens eerlijk hij is immers dolverliefd op je zuster, niet waar?"
„Ja
ja, dat geloof ik wèl!"
„En hij is toch ook goed bevriend met
jou?"
„Ja zeker, Ben. Als jij hem kende, zooals Ik. dan zou je inzien, dat hij geen ruziemaker of onruststoker ls. Heusch, hij
Ls niet kwaad van aardl Hij is nogal opvliegend en kan zich soms niet beheerschen, maar hij doet er wel al zijn best
voor."
„Ik begrijp het, Mary. Ik neem het hem
heelemaal niet kwalijk. Ik heb hem nooit
als een schurk of zoo beschouwd, heusch
niet. Het was me genoeg, dat hij een
vriend van jullie was, om ervan overtuigd
te zijn, dat hij een behoorlijke kerel is."
„Ik ben blij, dat je het zoo beschouwt,
Ben!"
„Maar hij moet niets van me hebben.
Dat ls duidelijk. En zooals de zaken er-

..

....

voor staan, kan ik hem geen ongelijk geven
Misschien zou ik me net zoo voelen, als iemand anders een heel aarcüg
meisje voor mijn neus wegkaapte.'„Juist", zei Mary zachtjes en ze bleef
hem glimlachend aankijken, als gaf ze
hem de verzekering, dat ze hem volkomen
begreep.
Ben aarzelde een oogenblik, in de war
gebracht door d_» eigenaardige schittering
in haar oogen. Want achter dien glimlach
lag iets tragisch verborgen, dat hij niet
zoo dadelijk doorgronden kon. Een oogenblik- vroeg hij zich zelfs af, of Mary soms
cok van Allan Bowden hield. Die gedachte maakte hem van streek. Wat zou
dat een ellende geven! Allan was geen
jongen voor haar.
„Wat ik anders over Allan heb hooren
verluiden, klinkt niet zoo bijzonder gunstig, Mary. Ik ben blij, dat ik de gelegenheid heb, je er wat van te vertellen, omde', jij en Bess met hem bevriend tent.
T~"
is na dat gevecht tusschen ons erg
roekeloos geweest en heeft zwaar gedobbeld ln de speelzaal van Ace Moseby. Natuurlijk verloren. Niemand wint daar op
den duur. En ik kan er niet met hem ever
praten. Hij zou me natuurlijk kwalijk nemen, dat ik mijn neus erin stak. Maar ik
zou graag zien, dat een goede bekende
bern er eens over onderhield. Hij doet
krankzinnig, met zijn geld te wagen aan
die roulette van die Ace Moseby. En hij
kan zich de weelde toch zeker niet veroorlooven van ongelimiteerd te verliezen?"
„O, neen, Ben, dat kan hij zeker niet!
Hij had het geld gespaard, om een kleine
hoeve te koopen. Hij had juist ongeveer
genoeg, om te beginnen".
„Dat dacht ik wel". Ben keek somber
naar de spoorwegwerken. „Ik wou, dat ik
dien troep hyerta's kwijt kon raken. Maar
het is zoo moeilijk de menschen aan het
werk te houden, als ze ook niet wat ont-

Faardenvordering.

In verband met een vraag van een der bestuursleden werd besloten te bevoegder plaats.
te informeeren naar de behandeling van de
bezwaarschriften tegen de taxatie van de in
het najaar van 1939 gevorderde paarden.

DE INT. SPORTBETREKKINGEN
MET DENEMARKEN
Voorloopig verbroken.

Besloten is dat buitenlandsche sport-

beoefenaars voorloopig niet aan wedstrijden in Denemarken kunnen deelnemen en,
dat ook de Denen geen startvergunning

voor ontmoetingen in het buitenland kunnen krijgen. Het verbod geldt eveneens
voor demonstraties.

Deze besluiten komen neer op het feit,
dat Denemarken voorloopig de internationale sportbetrekkingen heeft verbroken.
Voor Nederland beteekent dit, dat aan
de voor eenigen tijd gedane uitnoodiging
om enkele Nederlandsche zwemsters te
laten deelnemen aan internationale wedstrijden te Helsingoer en andere steden
van Denemarken, geen gevolg zal kunnen
worden gegeven.
spanning kunnen vinden. Dat ls echter
geen excuus voor zulke schandelijke speelholen, als die van Moseby".
„Ik ben erg blij, dat je me dit over
Allan verteld hebt", zei Mary met trillende stem. „Ik zal zien, of ik er iets aan
kan doen. Het zal wel een toer zijn, hem
raar me te doen luisteren, maar iemand
moet toch eens met hem praten.
„Als ik op een of andere manier helpen
kan, laat het me dan weten. Eerlijk, dat
meen ik". Ben stak haar de hand toe. Ze
nam die aan en hun oogen ontmoetten
elkaar. En heel even zag hij weer die
eigenaardigen glans ln haar oogen, maar
spoedig wendde ze haar blik van hem af.
„Het is heerlijk, met jou bevriend te
zijn", riep hij uit. „Allan Bowden is er
niet half zoo slecht aan toe, als hij zich
voorstelt
tenminste niet, zoolang jij
je nog iets van hem aantrekt".
Mary trok haar hand schielijk terug. Ze
bloosde hevig. En ze vond het een opluchting, toen ze Jeth Hanley zag komen aanrijden en wuifde vroolijk. Jeth reed naar
hen toe en was blij, hen beiden te ontmoeten. Hij verkeerde zelf in een uitstekende stemming.
„Waarvoor schudden jullie elkaar zoo
de hand? Het had er veel van weg, of je
bezig was een vriendschapsverbond met
Indianen te sluiten, Ben. Mary kon best
dienst doen als roodhuidige prinses, zoon*
kleur heeft ze".
„We geven elkaar de hand, omdat we
eindelijk iets gevonden hebben, waarover
we het eens konden zijn", antwoordde Ben
glimlachend. „We vonden beiden, dat een
spoorlijn het landschap nu juist niet verfraait en dat al die rommel en herrie
daar uit den weg geruimd, moest kunnen
.(Wordt vervolgd).

EEN PYROTECHNISCH GEVECHT. RADIO-REPORTAGE IN DENEMARKEN.

Niet minder dan 235 reunisten defileerden voor hel Atjeh-monument in
het Wilhelminapark te Batavia bij

het gouden jubileum der Indisch»
marechaussee

—

De étalages van de Engelsche winkeliers
dagen van oorlog.
Een
z<jn aan de werkelijkheid der voedselvoorziening aangepast.
Londensche kruidenier is trotsch op zijn voorraad
"n

—

Ergens in een kleine Deensche stad.

- Een

militaire omroeper verzorgt een reportage der
actualiteiten van den dag voor de Duitsche
luisteraars in het vaderland

Terug uit het bezette gebied. Luit.

kol. Noël Craig, de
Britsche militaire
attaché te Kopenhagen,

met zijn

dochters in den

trein op weg naar

Londen

Geen nachtelijk gevecht aan het Westelijk of Noordelijk front,
doch magnesium-schieten met machine-geweren tijdens de
pyrotechnische feesten in Californië

Emmakoekjes werden in grooten getale gebakken voor de
"aagsche Emmabloemcollecte. De leerlingen van de Vakschool
*a" de Louise Henriëttestraat in de residentie aan den arbeid

Aan

*""""

-

Een Fransche observatie-post in een
de Maginot-linie.
De handgranaten
stellingen.
vooruitgeschoven
meest
'
liggen voor het grijpen

-

—

Welles betreedt in gezelschap
Welke informaties bracht hij mede ? Sumner
Washington,
Huis te
om presiden^ Roosevelt
van Cordell Huil het Wittebrengen
Europa
verslag uit te

van

zi!n reis door

Het hoogtepunt van de volksfeesten ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan
van de gemeente Batavia was het rnastklimmen om prijzen. Daar inlanders
behendige klimmers zijn, werden de masten extra ingesmeerd

Groote
Paardenmonstering

VEILING BOERENERVE
EN LANDERIJEN

HUIS

- CELESTRAAT

i

Notaris. A. C. DE VRIES Jr. te

I Zwartsluis zal Dinsdag 30 April
te 1940, voorm. 11 uur, in „de Her-

OPHEFFING BEDRIJF
sterfgeval

TH. H. MINKE
wegens
Zwolle zal op Dinsdag 30 April derin" te Hasselt, voor de Erven
1940,
Notaris M. MEPPELINK te
des middags 12 uur in het Mej. de Wed. G. KRACHT—
op Dinsdag 30 April Odeon te Zwolle publiek ver- NEIJMEIJER, bij toeslag
Zwolle
zal
Ondergeteekende komt op ZaNotaris VAN HOLST VAN
des middags 12 uur in koopen:
terdag 20 April met den Heer 1940,
INGEN te Wijhe zal op Dinsdag
publiek verOdeon
te
Zwolle
M. C. de Korver, Gorinchem, koopen:
met
en
23 April 19.0, 's morgens tien
om een groot aantal paarden te
ten sterfhuize van den Heer
uur,
Koiennc: _..i
koopen. Gevraagd Warmbloed
R. RIEKS, in Wijnvoorden H 17
i de Celestraat 19 te Zwolle, ach-

Een Huis

-

Een vruchtbaar Boerenerve
met uitmuntende

van 4—B jaar.
9.00 uur Café Blom, Zalk-9-15 uur Café Van Regteren,
Koelucht.
9.30 uur Station Kampen.
9.45 uur Breman (Smid)

Landerijen.

gelegen in Holten, Genne en
Nieuwleusen,
in 7 perceelen en
IJsselmuiden.
diverse massa's, breeder om10.00 uur Grafhorsterveer.
schreven in de courant van 11
10-15 uur Café Witte Schaap,
April j.l.
Kamperzeedijk.
Stand der perceelen: perc. 1
1050 uur 3 Bruggen, Bisschopf 4100; perc. 2 f 1950; perc. 3
wetering.
f 4300; perc. 4 f 5; perc. 5 f 100;
10.40 uur Café „de Kroon",
perc. 6 f 1700; perc. 7 f 400.
's Heerenbroek.
11.00 uur Veerhuis, Wilsurn.
Aanwijzing geschiedt: van de
1120 uur S. v. d. Weerd, Oude
perceelen I—6 des Maandags en
Wetering.
Donderdaas te 2 uur door de
11.30 uur Kerk, Mastenbroek.
Heeren H. en E. VAN DER
11-40 uur Van Gerner, Ruimzicht KLOCHT, samenkomst op per12.00 uur Put, Hasselterdijk.
ceel 1, en van perceel 7 des
12.10 uur Knol, Hasselterdijk.
Maandags te 2 uur door den
12.20 uur Café Rozendaal,
Heer K. GROOTEBOER, RuitenHasselt.
veen, Nieuwleusen, samenkomst
bij diens woning.
3.50 uur Café Neijmeier,
Den Hulst.
Nadere informaties ten kantore
4.00 uur Café Schoemaker,
van
voornoemden
Notaris
Nieuwleusen.
(Nieuwstraat 48) waar kaarten
4.20 uur Ankurn.
en lijsten der perceelen gratis
4.40 uur Café van Kuik, Dalfsen verkrijgbaar zrjn.
500 uur Kerk, Hoonhorst.
5-15 uur Café Tijhaar.
5.30 uur Café Blom, Heino.
5-40 uur Café Ganzepannebrug. ERFHUIS HOLTEN
6.00 uur Café de Mol, Wythmen
Commissionnair:
Notaris M. MEPPELINK te
JAN SEINE, Berkurn. Zwolle zal op Maandag 6 Mei
1940, des morgens 10 uur, ten
sterfhuize van Mej. Wed. R.
KOEZEN in Holten gemeente
van het Vereenigd College van Zwollerkerspel, publiek verkoopen: '
het Waterschap
MASTENBROEK op Vrijdag 26 April 1940,
des voormiddags lli/2 uur, in de
Groote Sociëteit, Koestraat,
Zwolle.
Agenda: Zie oproepingsbrief.
bestaande uit: 8 melkkoeien,
De Secretaris:
w.o. (1 drachtige, 5 nieuwmelkte
Mr. J. A. WILLINGE
en 2 guste, waarvan 1 slachtGRATAMA. rïjp), 2 pinken met schets, 3
Zwolle, 18 April 1940.
vaarskalveren, 12 kippen met
haan (broed 1939), 2 boerenwagens, hooihark, kruiwagen, eg,
varkensopstel, hekken, ladders,
Notaris WILLEMSE te Zwolle trap, bergwaag met stoel, kisten,
zal Dinsdag 23 April 1940, des balies, tonnen, emmers, melkmiddags 12 uur in het Odeon te jukken, meikrek, modderbeugel,
Zwolle doen inzetten en 14 da- schoppen, grepen, vorken, hargen later aldaar publiek ver- ken, zeisen, schoffels, slijpsteen,
koopen:
één-paardspaardetuig, dommekracht, eenig timmergereedkamp
schap, banken, takelblokken,
boomkettingen, bascules, karnen
molen, voorts een groote partij
rietland,
gelegen
nabij
|
en
het koernest en eenig brandhout.
boerenerve „Wolfshagen" aan Voorts huisraad als: eikenhoude Hasseltersteeg in Masten- ten kabinet, kastjes, tafels, stoebroek, groot 2.86.30 ha.
len, lamp, schilderijen, staartklok, 7 antieke kommen, 2 inkampen uitmun- maakpotten, ledikant, waschketel, fornuis, kachel, turfbaken
ken en hetgeen verder zal worgenaamd „het Leusland", ge- i den voorgebracht.
legen aan den voormaligen Te bezien één uur vóór den vertrambaan Zwolle—Blokzijl, ln koop.
Mastenbroek, groot onderschei- Betaling van posten tot en met
denlijk 1.G8.00 ha en 1.40.00 ha, fs,— contant en overigens onte veilen in 2 perceelen.
;der solide borgstelling op 1 JuU
De voorwaarden liggen ter In- 1940.
zage ten kantore van voornoemden Notaris Badhuiswal 3'

VERGADERING

DE GEHEELE
BOERENVOORTVARING

HOOI- EN WEILAND

I. Een

Hooi-

uitmuntend
Weiland,

.

,

11. Twee
tend Wei-

Hooiland,

j

INBOEDEL
Notaris WILLEMSE te Zwolle
zal Maandag 29 April 1940, des
namiddags 2 uur aan de Bartjensstraat no. 5 a contant publiek verkoopen:

goed onderh. INBOEDEL
stoelen, spiegels,
schilderijen, divan, lampen, gordijnen, ledikanten, beddegoed,
matrassen, kapstokken, kleeden,
pendules,
matten,
klokken,
ouderwetsche klok,
kachels,
radiotoestel, electrische waschnachlne, trapnaaimachine, stofzuiger, trappen, ladder, kasten,
waschtafels, glas- en aardewerk, keukengereedschap en
hetgeen verder zal worden voorgebracht.
Te bezien 's morgens vóór den
verkoop van 10—12 uur.

als:

Notaris J

tafels,

-

erf

teruitkomende aan de Bartjensstraat, kad. Sectie G nr. 2704,
groot 90 ca.
Het bevat osneden: gang, voorkamer, alcoof, achterkamer,
keuken en kelder; boven: slaapkamer en ruime zolder.
Voorzien van gas, waterleiding
en electra.
Ingezet op f 2000,—.
Te bezien Maanuagß en Donderiags van 2—4 uur met toegangsbewijs van den Notaris, te wiens
kantore, Nieuwe Markt 21, de
conditiën ter inzage liggen.

HUIS MET TUINTJE,
w.i. schuur en kippenhok aan de
Bartjensstraat No. 5 te Zwolle,
groot 1 a, 28 ca.
Staande op f 1700,—.
Het huis bevat beneden: gang,
voorkamer, alcoof, achterkamer,
keuken, serre en kelder; boven:
zolder met kamertje.
Te bezien Maandags en Donderdags van 2—4 uur met toegangsbewijs van den Notaris,
liggende de voorwaarden ter inzage te diens kantore Badhuiswal 3 1.

VERKOOP INBOEDEL
Notaris M. MEPPELINK te
Zwolle zal op Woensdag 24 April
1940, des middags 2 uur, ten
sterfhuize van den Heer P. TEN
KLOOSTER, in Genne, gem.
Zwollerkerspel, a contant, publiek verkoopen:

INBOEDEL
bestaande uit: kasten, tafels,
stoelen, kleeden, klokken, ledikanten, bedden en hetgeen verder zal'worden voorgebracht.
Te bezien één uur vóór den verkoop.

aan de Hasseltersteeg in den
Mastenbroekerpolder, dicht bij
Hasselt, bij de boerderij Wolfstiagen, kad. Zwollerkerso!
tic V nos. 253 en 1136 er. 2.22.50
ha. Staande op f 5625,—. Belend: J. G. Veldhuis en Zeepfabriek „de Klok".

2. Een perceel best buitendijksch Hooiland

met riet en water aan het
e f_Zwartewatei t,
nanten en het Waaigat, kad.
Zwollerkerspel Sectie U no. 892
Notaris J. TH. H. MINKE te gr.
2.29.10 ha, op f 4800,—. BeZwolle zal op Dinsdag 30 April
perc. 3 en de Staat.
lend
namiddags
uur,
2
ten
1940, des
huize van wijlen Mevr. Wed. B.
perceel
J. REUVERS, aan de Celestraat
publiek
contant
Zwolle,
19 te
a*
dijksch

MOBILIA

3. Een

verkoopen:

best buitenHooiland

met riet en water, gelegen
als voren, ten Zuiden van
het vorige perceel, kad. Zwollerkerspel, Sectie TJ no. 893 groot
bestaande uit: tafels, stoelen, 2.21.20 ha, op f 3653. Belend:
klokken met candelabres, haard, Perc. 2, J. W. Bartels en de
koperen doofpot, schilderijen, Staat.
eenige kasten, w.o. mahonieh.
perceel
linnenkast, penant-kastje, buffet, theekast, divan met kleed,
spiegels, vloer- en tafelkleeden,
gordijnen, loopers, kapstok met aan de Dedemsvaart, in den
kleed, linnengoed, zeil, lampen, Nadorsterhcek, onmiddellijk bij
rek met lepeltjes, houten kof- Hasselt
kad. Zwollerkerspel
fers, vlaggestok, petroleumka- Sectie A no. 729 gr. 2.32.40 ha.
chel, ledikanten met beddegoed, op f 5656,—. Belend: gem. Haswaschtafels, tuinbank, trappen, selt, G. Kracht en H. Hulzeelec. strijkijzer, luidspreker, bosch Az.
keukeninventaris, glas- en aardewerk, enz.
perceel
Bezichtiging op den dag van den
en
verkoop van 10—12 uur.
na één tusschenliggend stuk,
gelegen achter het vorige
perceel, kad. Zwollerkerspel sectie A no. 90, gr. 1.26.80 ha, op
Notaris C. C. HERMSEN te f 2350,—. Belend: gem. Hasselt,
Zwolle zal Maandag 29 April G. Kracht en H. Rietman.
1940, des voormiddags 11 uur, in
net Burgerwoonhuis
„de Herderin" te Hasselt puverkoopen:
bliek
m. open plaatsje en afdak, a. h.
Burgem. Royerplein te Hasselt,
EEN DUBBEL
kad Sectie A no. 1765 gr. 0.66 a.
met achtergelegen tuin en erf, op f 1205,—.
staande aan het Eiland, D 127 Het huis bevat: voorkamer,
en 127a, te Hasselt, tegenover De gang, achterkamer of keuken,
Heilige Stede, groot 1 are 55 ca. met kelder; boven: slaapkamer
en zolder.
De huizen bevatten ieder: voorkamer met keuken, kelder en Alle perc. vrij van huur dadezolder, en, wat no. 127 betreft,
"k te aanvaarden.
gang. Ze zijn voorzien van elec- Bet. 1 Juli 1940 met rente.
trisch licht, pomp en regenput;
achter ieder huis: schuur met Aanwijzing iederen Maandag,
's nam. van 2 tot 4 uur, van
W.C. Ingezet op f 1111,—.
Aanwijzer, üe Dewoner van no. perc. 1 door den heer J. G.
op Wolfshagen, van
127a, op Maandag en Donder- Veldhuis,
perc.
2
en
3 door den heer G.
van
2—4
namiddags
dag, des
Neijmeijer a. d. Hasselterdijk
uur.
en van perc. 4, 5 en 6 door den
Aanvaarding: 1 Mei 1940. Beheer
G. Kracht te Hasselt.
Augustus
1940.
taling: 1
De voorwaarden liggen ter in- Inl. ten kantore van den Notazage ten kantore van den No- ris, waar kaarten ter inzage ligtaris, Burgem. van Roijensin- gen.
verkrijgbaar.
Biljetten
(Donderdagvoorm. in „de Hergel 9.
derin" te Hasselt).

den geheelen aanwezigen
INBOEDEL,

4. Een

5. Een

uitmuntend
Weiland

best Hooi-

Weiland

DUBBEL WOONHUIS
HASSELT

6. Een

WOONHUIS

BURGERWOONHUIS

GROENEWEG.

ITTERSUM

SCHILDERIJEN,

onderhouden
Een
Bovenhuis
Beneden-

BURGERWOONHUIS

5
11.

8-jarige vosmerrie (drachtig), 4
nieuwmelkte koeien, 1 drachtige

koe, 1 vaars, 2 pinkkalveren met
schets, 2 stierkalveren, 1 vaarskalf, zeug met 9 biggen, zeug en
2 vette varkens, 45 kippen
(broed '38 en '39), waakhond m.
hok, boerenwagen, carpion met

opstel, dogcart, sleepkar, hooihark, 2 melkwagentjes, ploeg,
eggen, slede, snijmachine, wortelmachine, zaaimachine, kafmolen, paardetuigen, zeelen,
s;ierpomp, voor- en achterwagentouwen, koetouwen, trap,
pluk- en andere ladders, bergwaag met stoel, tonnen, balies,
vaten, melkjukken, emmers, balans met schalen en gewichten,
groote en pootaardappelen (Bevelanders), gaas, rijzen, posten,
brandhout, schoppen, grepen,
harken, schoffels, zaaivat, zeisen, zichten, kruiwagens, slljpsteen, kalverhok, oud ijzer, enz.
Verder huisraad als: radio toestel, gramoohoon met platen,
kasten, tafels, stoelen, spiegels,
schilderijen, pendule, lampen,
kachels, naaimachine. 4 bedden
met toebehooren, ledikant met
matrassen, divan, gordijnen,
glas- en aardewerk, enz.
Posten tot en met f 3 contant,
overigens met solide borgstelling. Onbekende koorjers en borden moeten bovendien bewijzen
van gegoedheid, afgegeven door
een Notaris, overleggen.
Te zien Maandag 22 April van
9—4 uur en een uur voor den
verkoop.

3__SëL_,A__mS^

üe 3-jarige bruine witvoet warmbloed Stamboekhcngst

onder Wijhe, publiek verkoopen
de geheele

Boerenvoortvaring:

„GERMAN"

Beide hengsten zijn van het algemeen gewenschte solide typeklM?
maat. DEKGELD f 15.— contant, 2 of meer merries van *e»
eigenaar i 2.50 reductie voor beide hengsten.
De hengsten zijn dagelijks te zien op het

dekstation^^^

UITBREIDING
Kantoor-Inrichting S. KEIZER
Wij openen op 25 April i°
Amsterdam Z., Jekerstraat 10*'
Telefoon 95753, een

|bijkantoor|
Onze zaak Deventerstr. 111, Zwolle
wordt op ouden voet voortgezet l

S. KEIZER

I Vfjg RACKETS
'm

bevel

.

Winkel-

.

I

Woonhuis

in eenvoud'ge uitvoering.
middelklasse en de betere

HtWÊiiilÊM -

| liKfolrt&<P'

kwaliteit^

////fj___^>

/ ï'i' H

Reparaties en

bespanningeti-'

*_'*

[_**__] nuomK N.v.

___________
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Landbouwwerktuigen.
Notaris BATJRICHTER te Heino
zal op Maandag 22 April a.s., des
voorm. 11 uur, bij het huis van
en voor den Heer J. G. Berkhof
te Heino, publiek verkoopen:
4 sleepkarren, waarvan 1 op
gummi, boerenwagen met opzet,
carpion met solide onderstel en
collings patentassen, kapkar m.
collings patentassen, 20 ijzeren
zigzageggen (2 velds), 2 landrollen, 2 ploegen w.o. 1 kipploeg,
hakselmachine, gierpomp, giervat op wagentje, z.g.a.n. Cormick maaimachine, 2 nieuwe
melkkarretjes (4 bussen), 2
waschmachines, 2 fornuizen en
hetgeen verder zal worden voorgebracht.

-''^v.".

it

'mmimanmmmamÊKaaKmmarm**^^^^

is geweest om te vragen of wij onze ta
pijten gestolen hadden, zoo ENORM
zijn onze prijzen. Wij hebben nu nc'
enkele stuks, welke wij verkoopen tegen
NOG LAGEREN PRIJS.
2 x 3 f 5.95; 3 x 4 f 13,50—f 15; 31/, x 4tf
f 22,50. Alle gloednieuw en geheel gaa'
Alleen de betere kwaliteiten.

LAA^

♦
GROOTE KERKPLEIN
Deurw. HEMSTRA is voornemens Woensdag 24 April a.s., des
v.m. 10 uur, ten huize en verzoeke van den Heer W. BASTIAAN, le Oosterholtschesteeg te
IJsselmuiden, wegens afschaf-

fing,
Deurw. STOELENGA zal op
Donderdag 25 April e.k., 's nam. publiek te verkoopen:
2 uur ten huize „Anitsirk" aan
den Apeldoornscheweg te Hat- 16 afgekalfde koeien, 1 zomerkaltem, wegens vertrek, publiek a kalvende pink, 2 éénjarige hooiveren, tweejarige ruin,
contant
schudder, sleepkar, boerenwagen
in. hooibak, hooiharkmachine,
2 modderbeugels, 2 sloothouwers, 3 beste paardetuigen,
Diverse nette en solide goederen, w.0.: tafels, tafeltjes, cra- partij roggestroo, hooivorken,
pauds,
armstoelen,
stoelen, hooischop. wagentouwen, 2 perc.
schrijfbureau, theetafels, schil- mest, enz. enz.
derijen, spiegel, divan, boekenkastje, eet- en ontbijtserviezen,
MOBILIA VENDUHUIS.
z.g.a.n fluweelen en vitrage gordijnen, tafelkleed, loopers, roe- Voor de eerstvolgende veiling
den, vloerzell, matten, 2 rijwie- van meubilaire goederen, kan
len, lampen, schemerlamp, ka- vanaf heden worden bijgevoegd;
chel, haardkachel, gasstel, keu- aanvraag kantoor Venduhuis
kengerei, enz.
Praubstraat 19
Zwolle. TeleBezichtiging 's morgens van foon 4481 en 4117.
10—12 uur.
Makelaar F. J. BOOM.

VERKOOPEN:

Hooge productiecijfers
der Roodbonten

VERKOOPEN:

warmbloed Stamboek- en Premieheng'

I. De 8-jarige zwarte

vet

de
uit

Noord-Brabant en 4 uit Gelderland. Onder de
Gelderschen koeien bevindt zich de 2 koeien
met het hoogst aantal kilogrammen botervet,
n.l. 25176 S van A. Veldwijk te Terwolde
(8 J. 11 m. 7694 x 3.91
301 kg in 351 d.)
en 57279 R. v. J. van G. Essing te Wehl (9 j.
8 m. 7898 x 380
300 kg in 347 d.). De
beide eenige die 300 kg botervet of meer

=

=

produceerden.
De Overijsselsche koe

komt met haar 279 kg
op de -Bste plaats.
De 6000—7000 kg koeien zijn verdeeld als
volgt: Limburg 57, Noord-Brabant 48, Gelderland 26, Noord-Holland 1 en Overijssel 9.
Het opmerkelijkste en voor Overijssel minst
geruststellende is dat van de 9 Overijsselsche
dieren er 7 zitten in de klasse van 3.40—3.50
pet. vet, slechts 1 in de klasse van 3.51—3.60
pet. (die 34 dieren telt) en ook slechts 1 in de
dan hoogere klassen (die tezamen 67 dieren
tellen).

Deze 9 dieren zijn: 60879 R. v. J. van D.
Makkink, Duur Olst, (7 j. 9 m. 6339 x 3.65 =
231 kg in 319 dagen); 33412 S van J. G. ter
Weele te Deldenerbroek, Ambt-Delden (5 j.
9m. 6363 X 3.57 = 227 kg in 363 d.); 29615 S
van G. B. Beldman, Hengeveld, Wijhe (6 j.
3 m. 6451 x 3.44 = 222 in 362 d.); 29727 KS
(6 j.
j\ van G. Bruggink, Lattrop, Denekamp
3 m. 6278 X 3.50 = 220 in 303 d.); 33419 S
van C. H. ten Zeldam te Hengelo (7 j. 1 m.
6266 x 3.50 s 219 in 323 d.); 22897 R van
1
W. v. d. Berg, Hengeveld, Wijhe (12 j. 1 m.
6256 X 3.46 = 216 in 336 d.); 31279 S van
G. H. Peters „Dennenoord", Hengevelde bij
Goor (4 j. 9 m. 6198 X 3.44 = 213 in 349 d.).
36673 S van J. Besselink, Albergen (2 j. 9 m.
6030 X 3.47 = 209 in 357 d.)en 22936 S van
1
H. J. M. van Rossum, Pleegste, Raalte (10 j.
2 m. 6032 x 3.45 = 208 in 352 d.). De meest
opvallende prestatie van dezen is die van de
jonge koe van J. Besselink te Albergen. Als er
geen ongelukken mee gebeuren kan deze wel
eens een hoogere, zelfs heel hooge plaats in
de ranglijst innemen. Helaas spelen tegenspoeden als mond- en klauwzeer, streptococcen, abortus, niet-drachtig worden enz.
groote (en slechte) rol in de rundveefokkerij.
Naast deze dieren met niet overdreven hoog
vetgehalte telt
Overijssel in de klasse der
i ! 5000—6000 kg koeien met meer dan 4 pet. vet
' ! 2 van de 24. Dit zijn 25077 S van W. A. v.
]! Schooten te Zwollerkerspel (9 j. 6 m. 5901 X
4.05 rr 239 kg in 333 d.) en 31691 S van St.
Elisabeth's Gasthuis te Deventer (3 j. 9 m.
5063 X 4.03 = 204 kg in 345 d.).
De 6000
koei?n komen: 5 uit Limburg en
2 uit Noord-Brabant. De overige 22 koeien van
5 a 6000 kg komen: uit Limburg 10. uit Noord-

zoon

+

Brabant 7 en uit Gelderland 5 stuks.

8-ZWOLU

PAARDENMARKf
SNEEK

Woensdag 24 April

l£

Versche "

Vorstenlandene 11
Sumatra Sigar^
'

3 CENT

Allfen

tos vet

ktijQ^

— „De Oude Tijd

—

11 m. gaf 8113 kg melk met 3.40 pet.
VEETEELT overige
botervet in 353 dagen. Van
= 279 kg
22 komen er 14 uit Limburg, 4

BARTJENSSTRAAT
Notaris WILLEMSE te Zwolle
zal Dinsdag 30 April 1940, des
middags 12 uur in het Odéon te
Zwolle, publiek verkoopen:
Een goed onderhouden

Weiland

Zwoll e

bij J. Ruitenberg, Ittersum bij

tuin. PUBLIEK VERKOOPEN:
1. Een perceel uitmuntend

Notaris HIEBENDAAL zal Vrijdag 26 April a-s-, voorm. 10 uur
Notaris C. C. HERMSEN te
Mr. M. TRESLING, Notaris te Zwolle zal Dinsdag 30 April in hotel Carelshaven te Delden,
tegen contante betaling, publiek
;Zwolle, zal op Dinsdag 30 April
1940, des middags 12 uur, in
1940, om 12 uur in het Odeon te Odéon te Zwolle, doen inzetten verkoopen:
;Zwolle doen inzetten en 14 da- en 14 dagen later aldaar publiek
f gen later aldaar publiek ververkoopen:
koopen:
aquarellen, zwart-krijt teekeEen goed onderhouden
ningen en schetsen van den
goed
kunstschilder VAN DER WORP,
met schuur, kippenhok en groo- hoofdzakelijk geschilderd op het
en
ten tuin met vruchtboomen, ge- landgoed Twickel, zooals die
legen te Ittersum, DeventerDonderdag 25 April te bezichtierf,
aan
den
Groenem. tuin en
groot
83,
groot
9 Are.
straatweg B
gen zijn in gemeld hotel.
weg 42 en 42a te Zwolle,
beneden:
kaperceel
Het
bevat:
1.09 are.
mer en suite, keuken, bijkeuken
Het benedenhuis bevat: voor- en kelder;
boven: vier slaapkakamer, tusschenkamer, achtergrooten
mers
en
zolder.
kamer, keuken en kelder.
is
voorzien
van elecperceel
Het
Het bovenhuis heeft een afzon- trisch licht, terwijl zich langs de
derlijken opgang en bevat: over- geheele achterzijde een balcon
loop, keuken, voorkamer, tusschenkamer, achterkamer met bevindt.
Aanvaarding: 1 Juni 1940.
balcon; boven: ruimen zolder en Betaling: 1 Augustus 1940.
2 kamers.
Te bezien: Maandags en DonDe hooge productie-gegevens van de roodZoowel het beneden- als het bo- derdags van 2—4 uur met toe- bonte Maas-Rijn-IJssel-koeien houden ditvenhuis is voorzien van electr. gangsbewijs van den Notaris, te maal vrij aardig het midden tusschen de
licht, gas en waterleiding.
wiens kantore, Burgem. van zwartbonten en de blaarkoppen, die indertijd
Nederl. Rundvee
Roijensingel 9, de conditiën ter bij de reorganisatie van heten
en
DonMaandags
\Te bezien 's
het vleeschras
Stamboek als het melkveeliggen.
Inzage
(derdags van 2—4 uur op verzijn beschouwd door den toenmaligen hoofdinspecteur Iman v. d. Bosch.
ttoon van een bewijs van toeNotaris HERBSCHLEB te HatDat deze indeeling nog als terecht mag
stang, afgegeven door voornoem1
en
15
beschouwd is thans op zijn minst
Woensdagen
op
worden
kantore,
tem
zal
den Notaris, te wiens
geworden. Hierover ditmaal echBurg. van Roijensingel 15, de Mei 1940, telkens des v.m. elf twijfelachtig
uit te wijden valt buiten het bestek van
ter
koffiehuisen
ten
huize
v.
d.
uur,
conditiën ter inzage liggen
ten ditOpartikel.
nadere inlichtingen zijn te ver- houder Joontjes te Wezep,VAN
de consequenties van het feit dat de
v.
JANNES
verz.
d. Erven
de
{
roodbonten meer in de vleesch- dan in
krijgen.
PIJKEREN Dzn., bij inzet en melkrichting zijn gefokt in de laatste jaren,
hebben we bi) een vroegere gelegenheid al
toeslag,
eens gewezen. (P.O.Z.C. 4 April 1940, pagina 7).
Zooals bekend, wordt de fokkerij van het
Verkooping krachtens PUBLIEK
roodbonte M.R.IJ.-veeslag in feite uitsluitend
Perc. 1. Een ruim boerenhuis beoefend in vier provincies van ons land. En
Rechterlijk
met 2 schuren, kippenhokken en de koeien die ditmaal wegens hun hooge
van het N.R.S. zijn opgrond, staande en ge- productie in de lijst ook
bijgelegen
te
tNotaris Mr. M. TRESLING
allen daar vandaan,
komen
dan
genomen
Wezep,
zal op Dinsdag 30 April legen a. d. Straatweg te
komt, n.l.
5
Zwolle
Noord-Holland
na,
één
die
uit
op
]1940, om 12 uur, in het Odeon samen groot 55 aren 70 ca; (de van de N.V. Melker ij Hofstede Oud-Bussurn te
1te Zwolle doen inzetten en 14 groote schuur thans in gebruik Naarden.
We kunnen dus net als bij de zwartbonten
dagen later aldaar publiek ver- bij het Rijk, is niet onder den
parallel trekken tusschen Overijssel en
huis
beeen
Het
begrepen).
verkoop
koopen:
I
Terwijl een vergelijking met de andere
Drente.
goot,
kamers,
deel en
vat twee
provincies
ï
ons al te ver zou voeren.
Een
en
voorzien van elec. geleiding en
Door het N.R.S. worden 141 koeien vermeld
met een productie van 6000—7000 kg melk
met erf, aan de Luttekestraat pomp.
ge- met minstens 340 pet. vet, verder 23 met een
grasland,
Perc.
2.
Een
stuk
bekend
nr. 28 te Zwolle, kad.
dan 7000 kg melk, terlegen in de Bulten te Wezep, gr. opbrengst van meer
isectie F nr. 5617, groot 77 ca.
wijl tenslotte de lijst van dieren met meer
1 68 aren.
dan 4 pet. vet in de melk 7 stuks vermeldt
j
perceel bevat: beneden: Perc. 3 en 4. Bouwland of bouwHet
kg melk en 24 met een
binnenkamer en keuken; terrein, „de Heegenbosch", ge- met meer dan 6000
winkel,
?
van
5000—6000 kg.
melkhoeveelheid
ttusschen/erdleping: 3 kamer- legen a. d. Kerkweg te Wezep, Een vergelijking met de blaarkoppen doet
j
tjes;
le etage: 2 kamers en resp. groot ongeveer 8 aren en ons zien dat van dit veeslag (dat pl.m. slechts
j
2c etage: 4 kamers; 22 aren 15 ca.
4/6 van het aantal der roodbonten telt bij
keuken;
het N.R.S.) 43 een productie hebben van 6 a
daarboven zolder.
Perc. 5. Hooiland en moeras, ge7000 kg, 2
dan 7000 Kg (vorig jaar 12).
Middeldijk
te Hatte- 4 meer danmeer
Te bezien 's Maandags en Don- legen a. d.
6000 kg met pl.m. 4 pet. en maar
derdags van 2—4 uur op vertoon merbroek gem. Oldebroek, groot liefst 33 van 5000—6000 kg met meer dan
4 pet. vet.
van een bewijs van toegang af- 1.72.70 ha.
Ook hier zien we dus dat Groningen, waar
gebruik:
Aanvaarding:
eigen
in
gegeven door voornoemden Nogaat om het hooge vetgehalte, vooraan
bet
taris, te wiens kantore. Eurg. v. perc. 1 1 Nov. '40, overige perRoijensingel 15. de conditiën ter cp°len direct bü gunning. AanVan de 7000 plus-koeien (23 stuks) komt er
inzage liggen en nadere inlich- IH.1 wijzers D. v. Pijkeren Jszn. en één uit Overijssel, n.l. 31500 R van A. Mor-j.
sinkhof te Hengevelde bij Goor, die als 8
H. Zielhuis te Wezep.
tingen zijn te verkrijgen.

HUIS

STAAN TER DEKKING

R.

Voorstraate
\
S\

NED.-INDIE
DE DUITSCHE

SCHEPEN

De her-beslaglegging op het Duits*
schip „Cassel" te Soerabaja liggend, $
geheven nadat een bedrag van f *%
was gestort op een bank in Nederland,;
Naar Aneta verneemt is thans be <,:
gelegd op een gedeelte van de lading, °pt
de „Nordmark" uit Europa aangeto^ ju
Deze lading werd onlangs gelost en Jj.
gouvernementsentrepot te Tandjong'
ak opgeslagen.
De beslaglegging geschiedde door
Asiatic Petroleum Company.

*

DOOR INBREKER

VERMOORD

Een vrouw het slachtoffer.

vafl..^

Mevrouw Dezentje, echtgenoote
regentschapsopzichter voor de vischve* v
\.f. Cheribon, is Maandagnacht het slac
offer geworden van een inbreker.
$
Om ongeveer 1 uur 's nachts drong
inbreker de woning van het echtpaar
zentje binnen, de Gebang Oedik, een
schersplaatsje op ongeveer 15 kmstand van Cheribon.
jii?
Mevrouw Dezentje, die wakker werd,|oC)i
onmiddellijk den inbreker te lijf,
werd door dezen met een steekwapen ap.'
gevallen en op slag gedood. De heer cc
zentje wist hierna den inbreker te °$~
meesteren en hem het mes te ontwri 11.^))
waarbij hij zelf eenige steekwonden
Hij werd in het ziekenhuis te Cher
opgenomen. Zijn toestand is redelijk- pr
De dader werd overgegeven aaP

jV

oV^t

dessa-hoofd.

«-

Het echtpaar Dezentje had vier &
ren, waarvan de oudste vijf jaar is-

WIELRENNEN
RONDE VAN FRANKRIJK GAAT
NIET DOOR
De ronde van Frankrijk 1940 gaat in v**,
met de huidige omstandigheden niet do0*

(

Donderdag 18 April 1940

PROVINCIALE OVERIJSSELSCHE EN ZWOLSCHE COURANT

7

en

Omgeving
Provincie

titeitsbewijzen

AVEREEST
Voorschot voor een plaatsje

Bij beschikking van den minister van

tinancièn van

17 April, is aan de gemeente
voorschot uit 's Rijks kas
tot een maximum van f 3300,
ter verstrekking aan de stichting, in die
uitsluitend werkzaam ter bevor|emeente
dering van de verkrijging van onroerend
Soed door landarbeiders, ter uitbealing
het door een landarbeider benoo:''igd
bedrag voor de verkrijging van een

Avereest een

J'erleend
Jan

Plaatsje.

ELBURG

DE VERNIEUWING DER
HAVENHOOFDEN

.

Bij onderhandsche aanbesteding voor het
eerstellen van het Noorder- en Westerhavenhoofd dezer gemeente, dat door ijsgang geheel
was, is ingeschreven als volgt:
Gebrs. Lipke f 2788; W. Deetman f 3290;

Klaassen
;.1 3180;

f 3080; G. Ruyter f 2810; J. Magré
Tongeren f 3270; J. Pruis f 3125.

A. van

GENEMU IDEN

De heer v.

d. Haar bedankt als raadslid.

Naar wij vernemen

heeft de heer Johs.
der Haar alhier bedankt als raadslid.
öe heer v. d. Haar, die zitting had voor de
S.D.A.P., wordt opgevolgd door den heer

Jan

»"

Bakker.

Dure olie.
In verband met de hoogere kosten van
sm eer_ en gasolie, noodig voor de bepaling, heeft het bestuur van het waterschap „de Zuiderzeepolder lb ij Genemui"aen", in zijn gehouden vergadering besloden te heffen omslag voor het jaar
1940 met een vijfde te verhoogen.

pen

GIETHOORN
Woningbouw

gegund.

Het bouwen van een woning voor rekening van den heer G. J. Kleene, alhier, is
Segund aan den laagsten inschrijver, G. de

te Steenwijk, voor f 2595. Het schilfoer
is gegund aan G. van Essen te
derwerk
Steenwijk voor f 202.

Watersportver. „'t Wiede".
Alhier is de jaarvergadering van de
„'t Wiede" gehouden, onder voorzitterschap van den heer
»" Haveman.
Uit het verslag van den penningmeester
Week, dat het vereenigingsjaar sloot met
een klein batig saldo. De aftredende bestuursleden, de heeren M. M. Groen en J.
Van Ommen, beiden te Steenwijk, werden
nerkozen.
Besloten werd op Zondag 26 Mei a.s.
wedstrijden voor jach tjes te houden, t_r■wijl het bestuur werd gemachtigd om de
wedstrijddagen verder naar eigen goeddunken vast te stellen.
Bij de rondvraag werd geklaagd over de
waterplanten in het Wiede, waardoor het
Zeilen ten zeerste wordt bemoeilijkt. Hierover zal een adres tot het gemeentebestuur
worden gericht.

GRAMSBERGEN
Oprichting vrijwillige brandweer.
Vrijdagavond a.s. wordt alhier een \erKadering gehouden om te komen tot opïichting van een vrijwillige brandweer.
Voetbalvereen. De Zwaluw opgehesen
De plaatselijke voetbalvereeniging De
Zwaluw, welke ruim 10 jaar heeft bestaan, zal thans wegens gebrek aan leden
Worden opgeheven. Reeds zijn de terreinen opgezegd, terwijl de verschillende
|oederen welke aan de vereeniging behoorden zijn verkocht. Door velen wordt
peze opheffing ten zeerste oetreurd. Wei
bestaat het voornemen om, zoodra de
ttiobillsatie is beëindigd, wederom tot opfichting der vereeniging over te gaan

brug opreed. Gezien de geringe breedte
van dezen brug was een botsing niet te
vermijden, aangezien twee auto's elkaar
niet kunnen passeeren.
De marechaussee stelde een onderzoek
in naar de schuldvraag.
HEINO

AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN
De heer Hein Stegeman te Lierderholthuis, die de vorige week tengevolge van
het struikelen van het paard van den
wagen viel, is thans aan de opgeloopen
verwondingen bezweken.

HEERDE
Uitvoering Chr. Jeugdkoor.
Voor een volle zaal gaf het Chr. Jeugd-

koor onder leiding van den directeur, den
heer W. van Dalfsen, een uitvoering, waaraan medewerkte het kinderkoor onder leiding van den heer J. v. Beek Jr. Opgevoerd werd. o.a. de kinderoperette „Als de
klokken luiden". De uitvoering slaagde
heel goed. De avond werd voorts afgewisseld met samenspraken en muziek en
gemeenschappelijke zang.
Elders benoemd.
heer
A.
Smits,
De
hoofd der bijzondere
lagere school aan de Bonenburgerlaan alhier, kreeg gisteren bericht, dat hij benoemd was tot hoofd van een bijzondere
school te Utrecht.
Naar we vernemen heeft mej. G. C. G.
Hofman, tijdelijk leerares aan de Nijverheidsschool alhier, een benoeming gekregen aan de huishoudschool te Doetinchem,
aan welke school zij als directrice zal optreden.

HENGELO

„Koninklijke" N.K.S.
In verband met het 75-jarige bestaan
der N.V. Nederlandsche Katoenspinnerij,
dat op 10 Mei feestelijk zal worden herdacht, heeft H.M. de Koningin het praedicaat „Koninklijke" aan deze onderneming verleend. De burgemeester, mr. J.
M. H. J. van der Dussen, heeft de directie
hiervan gisterenmiddag mededeeling gedaan.
Jubilea.
Gisteren was het echtpaar F. Schouwink—J. Lippinkhof zestig jaar getrouwd,
vandaag (Donderdag) viert het echtpaar
J. Koel—Hali zijn 55-jarige huwelijksfeest,
en morgen (Vrijdag) zal het echtpaar J.
Perton—M. Hindriks een halve eeuw in
den echt zijn verbonden. Zaterdag zal de
heer J. de Roo vijftig jaar werkzaam zijn
als stucadoor.
Oud-leerlingen van het
landbouwonderwijs.
Op 8 en 9 Juli zal alhier de algemeene
vergadering worden gehouden van den
Algeméenen Bond van Oud-leerlingen van

Rijkslandbouwwinterscholen. Het programma vermeldt o.a. verschillende excursies.

ST.

Tweetal Geref. Kerk.
De kerkeraad der Geref. Kerk te AmbtVollenhove—St.-Jansklooster heeft het
volgende tweetal opgemaakt ter voorziening in de predikantsvacature: ds. Th. J.
Kerssies te Bierurn en ds. H. v. d. Weg te
Munnikeburen.

KAMPERZEEDIJK

Paardenkeuring.
gehouden
paarDe Woensdagmorgen
resultaat,
dat
de
acht
had
tot
keuring
den
dieren, die ter keuring werden aangebo-

De Handelsvereeniging.

J*_ goed bezochte
öandelsvereeniging

van de
voor Hardenberg en
Heemse, werd allereerst mededeeling gedaan van het uitvoerig adres, dat is gezonden aan de gemeentebesturen van Staden Ambt-Harder.berg, met het verzoek te
willen besluiten tot vervanging van de begaande smalle brug over de Vecht door
?en, die voldoet aan de eischen van het
huidige verkeer. In het adres komt tot
uiting dat gevreesd wordt, dat als bij de
vechtverbreeding de brug met acht meter
wordt verlengd, zij een groote handicap
voor het verkeer zal vormen en de ontwikkeling van het centrum HardenbergHeemse zal tegenhouden. Daarnaast
gewezen op de werkverruiming voor
~e bouwbedrijven, die door een nieuwe
**rug zal worden veroorzaakt en op het
dat thans kan worden geprofi**erd van een hulpbrug, die het rijk toch
hioet leggen voor de verlenging van de bebrug. Tevens wordt in het adres
staande
«r op gewezen, dat het eveneens
aanbeveling zou verdienen de Veerbrug te verJongen door duikers, zoodat deze op wegDreedte zou kunnen worden gebracht.
Medegedeeld werd, dat aan verschillende
instanties is verzocht adhaesie aan deze
adressen te betuigen.
Voorts werd medegedeeld, dat het bestuur den heer J. P. de Brabander, directeur van de Hanze te Utrecht, bereid heeft
gevonden te Hardenberg op 22 en 29 April
6
een cursus „Ons zakendoen van
nu enMei
morgen" te geven, waarvan verwacht wordt, dat zij uit wijde omgeving
belangstelling zal trekken, gezien het
*ucces waarmede deze spreker in plaatsen
ais Almelo en Zwolle is opgetreden,
v ®en voorstel om de contributie te veroogen0ogen en te brengen op 10 cent per week,
"lelijks te innen, werd met algemeene
aangenomen. Algemeen was men
net met het bestuur eens, dat als de vereniging haar taak zal kunnen verrichen zich tevens op de bevordering van
net Vreemdelingenverkeer wil toeleggen,
*y
over kasmiddelen moet beschikken.
rog eenige inlichtingen waren
Nadat
v
werd de Vergadering door den
7°orzitter met een opwekking voor het
boeken der cursussen gesloten.
Een aanrijding op de brug.
de smalle Vechtbrug bij den heer
plaats tusjj^ttielink had een aanrijdingvrachtwagen
een luxe auto en een
de eerste van voren vrij ernstig
Deschadigd werd.
6 Personenauto.
die bestuurd werd
te
jj°°r den heer baron van Ittersum
■^eemse, was de brug reeds half gepas*=erd, toen uit Hardenberg een groote
vr£tchtauto naderde, die desondanks de

£
Remmen
ven

*^°P

sen
dri?

vergadering

CLDEBROEK
Paard op hol.
Terwijl de landbouwer R. Prins Jz., wonende aan den Bovendwarsweg alhier,
zich met zijn met een paard bespannen
sleepkar op den Zuiderzee-straatweg bevond, ongeveer ter hoogte van de Geref.
School, schrok het paard en sloeg op hol.
P. trachtte het dier weder in zijn macht
te krijgen, doch dit mocht hem niet gelukken.
Hij gleed van de zitbank en kwam achterover in de bak van de sleepkar te liggen; evenwel hield hij de teugels stevig
vast. P. bevond zich zoodoende zeker niet
in een benijdenswaardige positie.
Gelukkig was het verkeer op dit oogenblik op den straatweg nog niet druk. In
de nabijheid van het voormalige tramstation scheen het dier den Stationsweg
te willen ophollen, doch werd hierbij in
zijn' vaart gestuit, doordat het voertuig
tegen een voor de woning van de Gezusters
Blaauw staand tuinhek aanbotste, alwaar
het tot stilstand kwam. De bestuurder
had eenige ontvellingen opgeloopen, terwijl het paard eveneens een been bezeerd
had. Het tuinhek werd beschadigd.

OOSTERWOLDE
DE PACHTPRIJZEN

Polder bracht f 5000 meer op
De verhuringen van de landerijen in
den Polder Oosterwolde zijn weer aangevangen. Vorige week zijn de landerijen
van de gemeente Elburg en aanverwante
Instellingen reeds verhuurd, welke verhu
ring een barometer is voor de volgende
verhuringen. Zooals bekend liepen de
pachtprijzen met ruim 60 pet. op. Ook de
landerijen van den Polder Oosterwolde,
welke Dinsdag zijn verhuurd, brachten
bijna f 16.000 op, tegen rond f 9000 van
het vorige jaar. En de verhuringen van
de notarissen, welke gisteren zijn begonnen, en deze en de volgende week voortduren, vertoonden eenzelfde stijging. Deze
stijging vindt zijn oorzaak niet in den verhoogden prijs voor landbouw- en veeteeltproducten, maar in het teveel aan vee, en
het gebrek aan grasland. Diegenen, die
voor het verkrijgen van hooi- en weiland
op deze verpachtingen zijn aangewezen,
komen dan ook verre van opgewekt uit
het verkooplokaal, en de onderlinge gesprekken onder die boeren gaan bijna
uitsluitend in deze dagen over de prijzen
welke „beloofd" worden, over die en die,
en die, welke veel te gauw „mijnde", dat
het zoo weer 1 April is en de pacht betaald moet worden, dat het spaak moet
loopen enz. Thuis gekomen wordt aan de
hand van publicaties van vorige jaren
nagespeurd welke perceelen den volgenden dag in aanmerking komen.
Bovengenoemde gesprekken en handelingen zijn echter, volgens deskundigen
op dit terrein, niet van reeenten datum
maar keeren telkenjare terug.
Degenen die in dezen uit de practijk
kunnen spreken weten echter dat in de
dagen van de verpachtingen, onle- de
toeren scanning heerscht, wan» zij moeten voor hun vee levensruimte hebben.
Doch als de kosten voor deze levensruim-

te zijn bestaan bedreigen ls dit minder
aangenaam.
Uit een en ander blijkt ,*oort__ dat
het den boer heel wat hoofdbrekens
kost aleer hij weer voor een jaar voor_'ion
ic

RAALTE
R.K. Werkliedenvereeniging.
De leden van de R.K. Werkliedenvereniging kwamen in het St. Bernardusgebouw in
een jaarvergadering bijeen, die als gewoonlijk een eenigszins feestelijk karakter droeg.
Nadat de voorzitter, de heer Bijlsma, met
een kort woord de bijeenkomst had geopend,
bracht de heer Wolfkamp het jaarverslag uit.
dat onveranderd werd goedgekeurd. De heer
Hoonhorst bracht verslag uit van de Centrale
Spaarkas; ingelegd werd f 10.066.78 en terugbetaald f 9.677.66. Het tegoed op 8 Dec. j.l.
bedroeg f 21.309.62.
Na een opwekkend woord van den geestelijk adviseur, werd door de leden van de tooneelvereeniging „St. George" opgevoerd „De
Mexicaansche Zilvermijn"; dit stuk viel in den

smaak.

Speldjesverkoop.
De speldjesverkoop ten bate van Herwonnen Levenskracht heeft in ons dorp f 47 opgebracht.
Jaarvergadering R.K. Middenstand.
De leden van de vereeniging „R.K. Middenstand" kwamen alhier in het jeugdgebouw
in jaarvergadering bijeen.
De voorzitter, de heer H. Peeters, memoreerde met eenige gevoelvolle woorden het
plotselinge overlijden van pastoor C. van Dijk,
die voor de vereeniging steeds een groote
steun was.
De jaarverslagen van den secretaris en den
penningmeester, resp. de heeren Dijkstra en
Beukelaar, werden door de vergadering goed-

Jaarvergadering „Raalte".
voetbalvereeniging „Raalte"
kwamen onder voorzitterschap van den heer
R. Verveer in jaarvergadering' bijeen.
Uit het jaarverslag bleek o.m. dat de mobilisatie het vereenigingsleven ongunstig beïnvloed had, hoewel het ledental slechts met
4 daalde. De gymnastieklessen van den heer
Verveer werden door 13 leden gevolgd; maar
De leden

Uit het laatste bleek dat de uitgaven het
jaar f 493,88 hadden bedragen;
er was "een voordeelig saldo van f 230,64',.
('t vorig batig slot was f 154,12Mi, zoodat de
kas versterkt is met f 76.52).
Boeken en bescheiden van den penningmeester werden in goede orde bevonden. Tot
leden van de kas-commissie werden benoemd
de heeren B. Tielbeek en G. de Haan. De aftredende bestuursleden, de heeren H. Peeters,
J. Beukelaar en J. Dijkstra, werden alle drie
met bijna algemeene stemmen herkozen.
Als afgevaardigden naar de vergadering te
Deventer op 16 Mei a.s. werden benoemd de
heeren B. Tielbeek, B. Clar.s, J. Oosterbaan
en J. Distelhorst.
Besloten werd voor de eerstvolgende vergadering een spreker te laten komen om een
urgent middenstandsprobleem te behandelen.
Nadat van bestuurszijde was toegezegd, het
aanvangsuur der vergaderingen, met het oog
op de vele buitenleden, in het vervolg te stellen op 7 uur 's avonds, sloot de heer Peeters
deze goed bezochte jaarvergadering.
Ringvergadering. Chr. vrouwen en meisjes.
In de Annaschool werd de vergadering gehouden van de ring-Raalte van het Verbond
van Chr. Jonge vrouwen en -meisjes, waarbij
ook vele leden uit Tongeren, Heino en Wesepe tegenwoordig waren.
Na het zingen van het Bondslied las de
presidente, mevr. ds. J. C. J. Dijkstra, een
gedeelte uit Joh. 17, vers 14—21, waarna zij
voorging in gebed.
De voorzitster heette hierna in het bijzonder hartelijk welkom de spreekster van dezen
avond, mevr. Smit—de Cock uit Zwolle, en
de leden uit Wesepe, die deze maal voor de
eerste maal aanwezig waren na de aansluiting bij den ring-Raalte.
Nadat de notulen waren gelezen en enkele
liederen " gezongen, was het woord aan mevr.
Smit, die op interessante wijze haar indrukken weergaf van'het te Amsterdam gehouden
Wereldjeugdeongres. Spr. legde er den nadruk op, dat juist in deze, door oorlogsgeweld
ontwrichte wereld, het congres een opvallende
manifestatie is geweest van de eenheid der
jeugd van vele landen, een eenheid in Christus.
Mevr. Dijkstra was zeer zeker de tolk van
allen, toen zij mevr. Smit dank bracht voor
haar zeer belangrijke lezing.
Na de pauze, waarin thee werd geschonken,
voerde een aantal leden uit Tongeren een
tooneelstukje op, getiteld: „Mechanieke Betje"
dat zeer in den smaak viel.
Na het dankgebed werd deze geslaagde bij-

heden zal komen.
Het financieele verslag gaf een bedrag a_n
uitgaven van f 53.41; het batig saldo bedroeg
f 113,41.
De aftredende bestuursleden G. van de
Wcfp en G. Maat werden bij acclamatie herkozen. In de vacature van voorzitter kon nog
niet voorzien worden.
Bij de rondvraag bracht de heer Jac. de
Lange den heer Verveer, die thans al reeds
een jaar door omstandigheden al het werk
van het dagelnksch bestuur moet verrichten,
dank voor zijn vele moeite en opofferingen
in het belang der vereeniging.

STAPHORST

De geplaagde boer en

zijn kwelgeesten
Jongen kreeg hagel in
het oog

Omtrent de schietpartij, waarvan we

gisteren melding maakten, vernemen we
nog het volgende:

De alleenwonende H. D. was naar de
jaarmarkt geweest, die Dinsdag in ons
dorp werd gehouden. Vermoedelijk heeft
hrj wat te diep in het glaasje gekeken.
Zooals wel meer gebeurt, scheppen kinderen er behagen in iemand, die niet' al
te vast op zijn beenen staat, te plagen.
Tot zijn woning waren vier jongens D.
gevolgd. De man begaf zich in huis en
greep zijn geweer (geen revolver, zooals
eerst werd vermeld), waarmede hij door
een luik een schot hagel loste op de kinderen. Drie van de vier knapen, allen ongeveer 12 jaar oud, werden getroffen; het
waren resp. zoontjes van de landbouwers
Dunnink, Roo en Compagner. De vierde
jongen, een zoontje van Veldman, stond
juist achter een boom en werd niet getroffen. Het zoontje Jacob van den landbouwer Dunnink, een neefje van den
dader, was het ergste verwond. Hij had
de hagel in zijn oogen gekregen. De plaatsvervanger van dokter Berghauser—Pont
was spoedig ter plaatse en achtte overbrenging naar het Diaconessenhuis te
Meppel noodzakelijk. Hier bleek dat een
hagelkorrel vlak langs de oogappel was
gegaan. Of het ventje zijn oog moet missen, is nog niet met zekerheid te zeggen.
De dader was, naar gemeld, spoedig ingerekend.
Het voorgevallene, dat tegen
den avond plaats vond, wekte groote opschudding onder de bevolking.

STEENWIJK
VERDUISTERINGSOEFENINGEN
De burgemeester van Steenwijk herinnert er-

aan, dat in den

kring Steenwijk, omvattende
gemeenten Steenwijk, Steenwljkerwold,
Oldemarkt, Kuinre, Blankenham en Ambt en
Stad Vollenhove, Blokzijl, Giethoorn en

de

Wanneperveen, vanavond van acht tot tien

uur een verduisteringsproef gehouden zal
worden van luchtbeschermlngsdiensten in die

gemeenten. In deze oefening wordt ook het
doorgaand verkeer betrokken, zoodat aan automobilisten en wielrijders hiervan kermis wordt
gegeven, onder mededeeling, dat niet anders
dan met gedoofde lichten en beperkte snelheid
in dien kring mag worden gereden, terwijl
schippers, behalve in het Meppelerdiep, niet
dan na verkregen toestemming en dan met
gedoofde lichten mogen varen.

AMBT VOLLENHOV

(2).

MARKELO

De ooievaars terug.
De ooievaars zijn van de week op het
oude nest terug gekeerd, ze zijn dit voor
jaar laat gearriveerd.
Op de voordracht.
De heer T. R. Stegeman, onderwijzer
aan de Openbare School alhier, komt als
ro. 1 voor op de voordracht voor onderwijzer te Almelo.

LANDBOUWER BREEKT
EEN BEEN
Klap van een paard gekregen.

De landbouwer D. J. Hargeerds te Markelosche Broek kreeg, zittende op een kar,
van zijn daarvoor gespannen dartel paard,
geheel onverwacht, een trap tegen zijn
been. Van schrik sprong hij van de kar
doch bleef toen op den weg liggen.' De
hulp van dr. Wanrooij werd ingeroepen.
Het bleek dat H. een been gebroken had.
Op advies van dr. Wanrooij is de getroffene naar het ziekenhuis te Hengelo ver-

DE WIJK
Met de bajonet uit het water gehaald.
Door onoplettendheid geraakte het vijfjarig zoontje van den winkelier Nijboer te
Wijkbrug in de Hoogeveensche vaart. Een
militair zag het ongeval gebeuren en wist
den drenkeling, door zijn bajonet door de
kleertjes van het kind te steken, op den
wal te hijschen.

voerd.

NIEUWLEUSEN
Identiteitsbewijzen

voor

„Twee jaar lang hebben mijn man en ik het uitstekend
samen kunnen vinden".
„En toen?"
„Toen kwam hü terug van een verre reis".

de

verbruikers van motorbrandstof.
Naar we vernemen zullen in de gemeente
Nieuwleusen op Woensdag 24 April, iden-

BURGERLIJKE STANDEN
AVEREEST.

Ondertrouwd: Hendrik Pienter, metselaar,
25 j. te Emmen en Anna Jager, 26 j. te Avereest; Harm Vrieling, 26 j., landbouwer en
Aaltje Huls, 22 j„ Avereest; Christiaan Koppe,
34 j., controle-ambtenaar te Hoogeveen en
Aaltjen Bruil, 26 j.. Avereest.
Elders ondertrouwd: A. G. J. Jansen 26 j. te Avereest en
B. H. Kok, 30 j. te Maastricht; J. M. Vogelzang, 25 j. en G. Klein, 23 j., Zuidwolde.
Geboren: Hendrik, z. van T. H. Meijerink en
A. Zweers; Jan, z. van H. J. Schipper en H.
Hilberink; Johanna, d. van A. Waninge en
G. Takken; Berend, z. van J. Gerrits en M.
Jansen.
Overleden: Jitske de Vries, 74 j..
Weduwe van W. de Groot.
DALFSEN.
Ondertrouwd: J. Westerman en D. Dijk te
Dalfsen.
Gehuwd: D. van Pijkeren en J.
Esselink te Dalfsen.
Geboren: Maria Johanna Jozefina, d. van W. M. Damman en
H. J. M. Schrijver (Lenthe); Jannes, z. van
R. Bergman en L. van Vreden (dorp); Antonius Johannes Jozef, z. van H. J. Hulsman
en H. M. Tielbeke (Dalmsholte); Martina
Johanna, d. van J. Noordman en J. Boerdijk
(Gerner); Gerda Gezina, d. van J. W. van
Dijk en L. Meuleman (Verspreide huizen);
Jennigje, d. van J. Zielman en H. B. Schiphorst (dorp); Bartha, d. van H. Everts en J.
Keizer (Gerner); Janna, d. van H. J. Brouwer en H. Evertsen (Oudleusen); Wilhelmina
Gerritdina, d. van R. Speek en A. J. Klein
Ganseij (Dalmsholte); Herman, z. van A.
Katgert en M. Bonte (Oudleusen).
Overleden: G. Borger 61 j. m. van T. Kouwen
(Oudleusen); D. Krake, 68 j. vr. van J. Borger

—

—
—

—

—

—

(Rechteren).

GENEMTJIDEN.
Hendrika, d. van A. van Lente en
Geboren:
E. van den Berg; Lambertus, d. van K. Timmerman en J. Hellenthal; Sander, van J.
Brouwer en R. W. Brouwer; Jan, z.z. van
H.
Bruintjes en A. Ziel.
Overleden: Jantje
Visscher, 3 weken, d. van H. Visscher en Chr.

—

van de

het aantal hieraan deelnemende voetballers
is alt.d nog te klein. In het uitvoerig verslag' werd nog dank gebracht aan den heer
8.. Zwarts, die contributie inde en de heeren
ten Brinke en Wessels, die het terrein in orde
hielden. Ook het bestuurslid G. Maat kreeg
een pluimpje voor de vele donateurs die hij
aanbracht. De jaarlijksche uitvoering werd
een succes. Het verslag sloot met den wensch,
dat er spoedig verbetering in de omstandig-

afgeloopen

De eigenaars zijn J. Hoekman (1), J.
Kloosterman (1), L. Roetman (1), J. W.
Schutte (2), H. v. d. Steege (1) en P. v. d.
Steeee

eenkomst beëindigd met het zingen van het

Wilhelmus.

gekeurd.

den, allen in het stamboek werden opgenomen, een record voor deze buurtschap.

STAD HARDENBERG
In de onder presidium van den voorzitten, den heer R. E. de Bruin, gehouden

JANSKLOOSTER

worden uitgereikt, ten
behoeve van de eventueele distributie van
motorbrandstof en smeerolie.
Daar nummenbewijs en geldige motorrij tuigenbelastingkaart getoond moeten
worden, zal geen bekeuring worden opgemaakt op genoemden dag, indien de bestuurder van een motorrijtuig aannemelijk
kan maken, dat deze papieren ter verkrijging van bedoelde identiteitsbewijzen
moesten worden gebrjiikt.

Pleijsier; Gerrit Timmerman, 2 j. en 8 mnd.,
z. van H. Timmerman,en J. Eenkhoorn.
GRAMSBERGEN.
Geboren: Aaltje, d. van G. J. Wilpshaar en
M. Langenberg; Dirk Albertus, z. van G. Tangenberg en A. Meppelink.
Overleden: G.
Bakker 11 j.; A. J. Boerdam 41 j. vr. van
J. W. Reinders; Levenl. kind van J. H. Wenker en J. A. Scholten.

—

NIEUWLEUSEN.
Ondertrouwd: D. Groen 27 j. te Nieuwleusen
en A. Runhart 25 j. te Staphorst; G. Landman 28 j. te Oldebroek en G. Brasjen 20 j.
te Nieuwleusen; B. J. Reuvers 23 j. en F.
Klein 23 j. te Neuwleusen; G. Kok 24 j. te

Ommen en Hje Lefers 19 j. te Nieuwleusen;
D. J. Klomp 23 j. te Nieuwleusen en J.
Schuurman 22 j. te Staphorst.
Gehuwd: J.
B. W. Bridel 29 j. te Wassenaar en A. Brinkman 20 j. te Nieuwleusen; L. v. Duren 21 j.
te Nieuwleusen en Kl. Beltman 19 j. te Nieuwleusen.
Geboren: Hendrik, z. van G. Stegerman en D. Teunessen; Peternella, d. van
R. Hendriks en H. Bruggeman; Gerrigje, d.
van G. J. Timmerman en C. v. d. Kolk; Marten, z. van G. J. Timmerman en G. v. d.
Kolk; Klaas, z. van H. Upper en H. Alteveer;
Johannes, z. van H. Upper en H. Alteveer;
Geertje, d. van P. C. Polman en H. H. Onderdijk; Gerda Antonia d. van C. J. Bonen
en J. Westenberg.
Overleden: Joh. Brasjen 48 j. vr. van B. Timmerman.

—

—

—

NUNSPEET.

Ondertrouwd: J. Bruijnes en E. Lankman
te Nunspeet.
Geboren: Geertje, d. van G.
Visch en H. Juffer.
Overleden: Hendrik
Stip, 57 j. m. van S. Hofstede; Dreesje Florijn
wed. van v. Geus 59 j.

—

—

OLDEBROEK.
Ondertrouwd: Hendrik Koornberg en Aartje van Olst; Gerrit Jan Eghuizen en Geertrui
Jungerman; Jan Antoni Ebrecht en Hendrika
Gerritdina van de Kruisweg.
Gehuwd: Marinus Companjen en Jannetje Lindeboom;
Aalt Wolf en Anna Sellis.
Geboren: Christiaan Jan, z. van P. Prins en D. Spijkerboer;
Grietje, d. van T. Koele en H. Snoek; Ger-

—

—

ZWARTSLUIS

van W. van 't Hof en J.
z. van E. van Rijssen en
H. Schoonderbeek; Jan, z. van G. W. Mulder
en A. van Oene; Harmpje, d. van G. van
Rijssen en C. Schaap.
Overleden: Jan Hoogers 76 j. wnr. van G. van Weeghel; Hendrik
ritje Hendrika, d.
Nagelhout; Eibert,

—

Mulder, 84 j.; Willemina Achter de Molen,
11 mnd.; Dries Barneveld 58 j. m. van J. van
Dijk, (overi. te Zwolle).

OMMEN

Ondertrouwd: Mannes Blikman en Geziena
Lambertdiena van der Vegt; Wilhelmus Antonius van Straaten en Harmina Hendrika
Maria Simons.
Gehuwd: Albert Dubbink en
Hendrikje Kamphuis;
Johannes Wilhelmus
Schanekamp en Maria Ruberta Hulsman.
Geboren: Willem, z. van A. ten Hertog en a.
Snijder, (Arriën); Egbert, z. van M. Hesselink
en J. Scholten (Arriën); Hermina, d. van G.
Stappenbelt en
M. Roelofs (Lemelerveld);

—

—

Cornelia Aaltje, d. van H. Zuiderweg en G.
Burema (Stegersveld).
Overleden: Grietje
Meester, 74 j. wed. van G. de Lange (elders

—

woonachtig).

STAD-VOLLENHOVE.
Geboren: Antoon Hendrik, z. van Kl. Vis
en H. Visscher.
Overleden: ftaltje de Boer,
82 j. vr. van J. Ouderling.

—

ZUIDWOLDE.
Ondertrouwd: Pieter Timmerman 26 j. en
Ida Baas, 24 j.; Roelof Dekker 25 j. Zuidwolde
en Jantina Vos, 22 j. de Wijk; Jan Meeuwes
Vogelzang, 25 j. Avereest en Geesje Klein,
23 j., Zuidwolde; Gerrit van Goor 37 j. en Hendrikje
Stapel 29 j.
Elders ondertrouwd:
Jacob Scheper, 24 j. Ruinen en Jantina Benning 22 j. Ruinen.
Gehuwd: Hendrikus
Zantingh 22 j. en Jantien O ving, 21 j.
Geboren: Lammlgje, d. van J. Boerkamp en
B. Werners, Steenbergen; Roelfina Pummina,
d. van B. Huizing en R. F. Piebes, Schottershuizen; Albert, z. van H. ten Kate en P. Dijk-

—

—

PREDIKBEURTEN
GENEMUIDEN. Ned. Herv. Kerk. Voorm.
9.30 en nam. 2.30 uur ds. T. van de Hee. Bediening H. Avondmaal.
Geref. Kerk. Voorm.
9.30 uur ds. Zwaan van Zwartsluis. Bediening
H. Avondmaal; nam. 2.30 uur geen opgaaf.
Geref. Kerk. Voorm. 9.30 en nam. 2.30 en
7.30 uur ds. Ligtenberg van Kampen, voorm.
bediening van het H. Avondmaal en nam.
bediening van de H. Doop.
HASSELT. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 9.30 en
nam. 6.30 uur ds. A. C. Enkelaar.
Geref.
Kerk. Voorm. 9.30 en nam. 6.30 uur prof. dr.
K. Dijk.
Chr. Geref. Kerk. Voorm. 6.45 en

—

—

nam. 6.45 uur

ZWARTSLUIS.
Ondertrouwd: Jan de Jong en Wilhelmina
Johanna Boon.
Geboren: Johanna Petronella Geertje, d. van G. Hoen en B. de Boer.

—

—

Godsdienstoefening.

NIEUWLEUSEN. Ned. Herv. Kerk. Voorm.
10 en nam. 7 uur ds. G. Moen.
Geref. Kerk.
Voorm. 10 en nam. 2.30 uur ds. E. J. Wassink.
Chr. Geref. Kerk. Voorm. 10 en nam. 2.30
uur leesdienst.
Rehoboth. Voorm. 9.30 en
nam. 2 uur de heer C. v. Donkersgoed.
STAD-VOLLENHOVE. Ned. Herv. Kerk.
Voorm. 10 uur ds. W. Willemse van Kampen;
nam. 6.30 uur ds. Kalmijn.
Lokaal AmbtGeref.
Vollenhove nam. 2.30 uur ds. Honnef.
Kerk. Voorm. 10 en nam. 2.30 uur leesdienst.
WIJTHMEN. Lokaal Rehoboth. Nam. 2.30

— —

man, Veeningen.

—

Afscheid ds. van Veen.
Ds. Th. H. van Veen, Doopsgezind predikant in Meppel en Zwartsluis, zal Zondag
28 April a.s. afscheid van zijn gemeente
nemen in verbar.d met zijn verkregen emeritaat. Ds. van Veen werd 21 Maart 1875
geboren, 28 April 1901 werd hij in Medemblik benoemd en vandaar in Meppel den
20sten Augustus 1905. In 1918 werd de
Doopsgezinde gemeente alhier bij Meppel
gevoegd. Vooral wat maatschappelijk werk
betreft heeft ds. van Veen veel gedaan.
We hopen dan ook, dat hij nog lang van
zijn welverdiende rust zal mogen genieten.
Buitenkwartier wordt verbeterd.
Het buitenkwartier alhier ondergaat een
groote verbetering doordat 't oude brandspuithuisje, eigenaar de heer G. Schaapman, gesloopt is. Tevens wordt het parkeerterrein daardoor vergroot.

—

—

—

uur ds. Cazemier van Dalfsen.

—
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«<e Op Maandag 22 April a.s. 59
g hopen onze Ouders,
| D. J. VAN BERKUM,
§
H. VAN BERKUM—
%
g
BOSSCHERS,
g den dag te herdenken, §
g waarop zij voor 25 jaren
g in den echt werden ver- |
g benden.
|
| Zwolle, April 1940.
g Th. a Kempisstraat 120. |
BE.
|
STIJNTJE
en Verloofde. |

.

■

B———l

'_--______»--_-___-____-__-
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GEEFT!

f

HELPT en STEUNT de nagelaten betrekkingen van hen, die ook voor Uw
bescherming en Uw veiligheid het

f

leven lieten.

Marine-Rampenfonds

1

1

I

Beschermvrouwe HM.

WIE wil as. Zaterdagmorgen enkele uren geven
voor bovengenoemde collecte? Aanmelding bij:
Sassenstraat 21
Telef. 3763
W. VAN OENE

—

In plaats van kaarten.

—

-■

Ondertrouwd:

JAN VAN DIEREN
en
ERBERDINA SCHUURMAN.
Zwollerkerspel, 18 April 1940.
Voorst I 85 ".
Watersteeg D 127.
Huwelijksinzegening door den
WelEerw. Heer Ds. M. N. W.
SMIT, op D.V. 1 Mei a.s., v.m.
10.30 uur, in de Groote Kerk.
Receptie 1 Mei van 3—5 uur n.m.
bij J. Peters, Watersteeg D 121.

NEEM EEN TAXI

ALS U VAN OF NAAR DEN
SCHOUWBURG GAAT ! !

—

MAAR als U

het fantastische koetsje en
de mooie Schimmels van

Diezerplein 4a

De kunst verstaan om
goed gekleed te gaan

Amsterdam,

Baarsjesweg 206-.
v. Oldenbarneveldtstr. 17.
Huwelijksvoltrekking 15 Mei a.s.
te Amsterdam.
Toekomstig adres:
Mosplein 22, Amsterdam.
Heden nam de Heere
plotseling van ons weg, tot
onze diepe droefheid, ons
innig geliefd Zoontje en
Broertje

WILLEM,

i

POOTZAAD VOOR
„CNAL-COREN"

In doozen

I

vdnal

(POFMAIS)

'Tm

jr

" aOW*^

Ik.

j

■

HERMAN HEUKELS

uwelierSmidDiezerstraatJuwell

SmidDiezerstraatJuwelierSmid

"■ïi'Smid
Wuweli

| Zilveren «g*
| -Ringen "
f
m

Juw
mit
Juwe.

?

de te Genne, gem. Zwollerkerspel en aldaar overleden resp..
op 8 April 1940 en 24 Maart 1940,
wordt verzocht daarvan opgave
of betaling te doen ten kantore
van ondergeteekende (Nieuwstr,
48) vóór of op 30 April 1940.
M. MEPPELINK, Notaris.
De regeling voor waarneming
van Praktijk

met echte
steenen

v/e] j

uid

Telj

SmidDii

JuwelierSmidDiezerstraatJuwell
JuwelierSmidDiezerstraatJuwell

SmidDiezerstraat JuwelierSmid

van SPEL EN ERNST in

de Buitensocieteit, op
27 April, VA uur.
l|||||l!!!!llllllllillllllllll!!illlllllllll!ÉII!llllllllll!lll!llllll!llll!IIM

Tandarts,

ZWOLLAND

heeft het middagspreekuur
(1-2) HERVAT

C. J. M. V.
„De Heer is onze Banier"
ALGEMEENE

LEDENVERGADERING
op VRIJDAG 19 April, 's avonds
8 uur, Gebouw A-plein.
BELANGRIJKE AGENDA.
Het Centraal Bestuur

t

rijwielen

duurzaamheid
,

betrouwbaarheid niet
te eveDaren

f32.50
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Gelderland
De Kolonel, Territoriaal Bevelhebber in Overijssel en

Gelderland, uitoefenende het militair gezag, bedoeld in de
wet van 23 Mei 1899, Staatsblad No. 128, zooals die sedert
dien is gewijzigd, onder meer in de aan voet dezes genoemde Gemeente.
Gezien het Koninklijk Besluit van 13 April 1940, Staatsblad No. 182, waarin onder meer deze Gemeente in Staat
van Beleg is verklaard,
Gezien de artikelen 25, 26, 27 en 44 der bovengenoemde
we t "
BRENGT TER ALGEMEENE KENNIS:
„.
. ,
I. Ten aanzien van de m hoofde bedoelde ,Gemeente
voor openbare ververgunningen
zullen schriftelnke
,
J,
gaderingen, openbare lm eenkomsten en optochten, zooals
b
_,„
,
.-.,.,,
„„
„r,
.
bedoeld in de artikelen 25, 26 ,en 27 van bovengenoemde
- T
'
.

_

_

_

.

wet, s echts onder de navolgende Algemeene Voorwaarden
°
' verleend:
°
worden
a. het verzoek tot het verkrijgen van eene vergunning
,
"
,
, ±
, ,
aanvrage , van de
schriftelijke
moet geschieden
door
J
b
,
,
vergaderingen,
personen, die als leiders der openbare
r ,
°,
',
,
„
openbare bijeenkomsten ot optochten wensenen op te
personen niet bekend zijn,
treden. Indien dergelijke
,J
",..,
'
°
dient de vergunning
o
o
e schriftelijk
.i te worden aangevraagd
door de(n) perso(o)n(en) die de organisatie der openbare vergadering, openbare bijeenkomst of optocht

.. ....

.

,

..

.

.

.

.

b.

Vanwege de grote toeloop

in handen heeft (hebben)
de aanvrage om schriftelijke vergunning van het
militair gezag moet worden ingediend bij den Burgemeester der Gemeente, waar de openbare vergadering,
openbare bijeenkomst of optocht zal worden gehouden,
verin de aanvrage tot het houden van eene openbare
v
, .
..
°
openbare
bijeenkomst
optocht
moeten
de
of
aaderino..
ö'
v
h
,
.
■'
/
te behandelen onderwerpen en de aangekondigde
f., , .
,
sprekers,
de inhoud van de te vertoonen lilm(s) enz.
1
..
'
enz., c.g. de te volgen weg, het doel en de regehng
van de optocht z.jn vermeld,
bij het houden van eene openbare vergadering, openoptocht moet worden ,voldaan
of
bare bijeenkomst
J
.
, . .'
....
bepaald
is in de plaatselijke verordeningen
aan hetgeen
K
6
,
i
enz.,
lichtbepcrkmg, brandgevaar,
omtrent sluitingsuur,
6
,
,
t
weg
worden
bijJ het houden. van eene optocht moet de
"
'
worden gevolgd, die vooraf is goedgekeurd door het
hoofd van de plaatselijke politie, en moet de verdere
regeling van de optocht in overeenstemming zijn met
het tevoren door het hoofd van de plaatselijke politie
goedgekeurde plan. Indien tengevolge van omstandigheden, ter beoordeeling van het hoofd van de plaatselijke politie, wijziging wordt gebracht in de te volgen
weg, is de leider van de optocht verplicht er zorg voor
te dragen, dat van de alsdan voorgeschreven weg niet
wordt afgeweken,
p
of
bijeenkomst
vergadering,
openbare
openbare
de
Beschikking
optocht mag niet uitgaan van een bij
van den Voorzitter van den Raad van Ministers van

'

Stoffen 10IL
lß_^i%r

d.

nu voor

,-,.

met
e.

■

.„!_.

Stoffen, die hiervoor eerst nog niet in
aan merkinj kwamen, gaan er nu ook bij

;3Ér^__r

*p_____«____—■«___■«"

Luxe en Huish. Artikelen

«■■■w**^^^^

GEVRAAGD een

Uitvoerige sollicitaties onder No. 371 Bureau Provinciale
Overijsselsche en Zwolsche Courant.

*^

Algemeene Bekendmaking No. 1 Van den
Territoriaal Bevelhebber in Overijssel

c.

wordt de verkoop daarvan
3 dagen verlengd

H

FLINK^

FIETSJONGEN

I

Goed loon. Aanmelden bij:

Hanekamp & Flint,

Diezerstraat 44,

■

|■ ■

SmidDiezerstraat JuwelierSmid

H. KLINKERT De Vrijzinnige Jeugd van
Arts
Zwolle houdt een avond

N. ENGELHART

Een adres sinds 1889

PAG"N"ACHT TE ÖnTbÏÊdÊm ]

vanaf

taid
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ls weer als voor 1 Februari.
Boodschappen, brieven, inlichtingen en betalingen:
Mevr. A. W- KLINKERT—
BLOKHUIS
22,
KOESTRAAT
TEL. 2952

|

f

to tubti»

REIZI G E R

gevraagd voor Zaak in

LUTTEKESTRAAT 4
ZWOLLE

JuwelierSmidDiezerstraatJuwell

*

,

l^^^A^^J
_■

S. Oosterhoff, Zaadhandel
„HET TUINBOUWHUIS"

j Eerste Verkoopster

en Mejuffrouw WILLEMINA
BOVENHOFF, gewoond hebben-

_

Met de heerlijke frissche PASTOL
is tanden poetsen 'n spelletje - een
prettig, leerzaam, gezond spelletje.

't voedzaamste koren, voor
Boerenhof en Burgertuin.
NEDERLANDSCH FABRIKAAT
:,
en schaf U den bril aan,
««BSS-S-11-W
zorg vandaag voor Uw
dien Uw dokter voor
voeding van morgen.
Uw speciale gezichtsaf- Verkrijgbaar bij:
wijking noodig oordeelt.
Maar ga daarvoor naar
FLINKE BOERENKNECHT EN Voor Gelderland en Overijl
een opticien met een
DIENSTBODE gevraagd. J. D.
jarenlange ervaring.
SNEL, Nieuwe Wetering,
„
Nw. Markt 25, Tel. 2193, Zwolle
Mastenbroek. voor dadelijk gevraagd. #1
Een uitgebreide collecsalaris, gedeeltelijke onkoste
tie glazen en monturen
vergoeding of spoorabonneme (
van de vooraanstaande
goede provisie. Referte on
wereldmerken vindt U
No. 372 a. h. Bureau Pr° vl't,
bij den vakman:
Overijss. en Zwolsche c9u^jjBrieven zonder volledige inlw
tingen worden terzijde gel6^,

Dames-, Heeren- en Kinderkleeding

Allen, die iets te vorderen hebDen van of verschuldigd zijn aan
de nalatenschappen van den
Heer PETEIf TEN KLOOSTER

!

Bezie het leven met
ANDERE 00gen....

WOERONGA OV|S"^

Algemeene kennisgeving.

.

———____—

Als het geld U niet op den rug groeit, kunt
U toch nog wel de kunst verstaan om goed
gekleed te gaan.
Wanneer U onze zeer uitgebreide collectie
dames-, heeren- en kindeikleeding bekijkt en
U let bovendien op onze prijzen, dan zult U
zelf constateeren dat ze bij Wieringa de kunst
verstaan U goed gekleed te laten gaan.

1

....

UI I I |"\ C D
f*
\3" IVI ULL/ L EV

Telefoon 3661

in den jeudigen leeftijd
van 8 jaar.
W. DIJK.
H. DIJK—BOER.
GERRI.
JAN.
Zwolle, 17 April 1940.
Katersteeg 26.
De teraardebestelling zal
plaats hebben Maandag
a.s. op de Begraafplaats
Bergklooster. Vertrek 2
uur van huis.

trouwt, gaat U toch

met

Ondertrouwd:
TJ. OOST
en
J. STERK.

ru met zeggen, i
iv ij neen stoffen
roor Iwqeie, of la j
; i/ere, prijs te koop ;
!Mca

de Koningin

___

I%up|a j^_f|/fnaß
___B

Sassenstraat 5
_________■■______________________________—
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I

13 September 1938, No. 385 Kabinet M. R. voor ambteverboden vereeniging.
g. De schriftelijke aanvrage moet worden ingediend ten
minste zes dagen vóór den dag, waarop de openbare
vergadering, openbare bijeenkomst of optocht zal
plaats vinden11. Aan de vergunning tot het houden van eene openbare
vergadering, openbare bijeenkomst of optocht kunnen
door het militair gezag, behalve dereeds in punt I genoemde
Algemeene Voorwaarden, nog BIJZONDERE VOORWAARDEN worden verbonden. In dit geval zal de vergunning niet verleend worden, alvorens de verantwoordelijke leiders zich schriftelijk verbonden hebben, te zullen
zorg dragen voor de juiste naleving van de gestelde voorwaarden.
UI. Indien volgens gevoelen van den Burgemeester, bij
wien de aanvrage om een schriftelijke vergunning van
het militair Seza g wordt ingediend, is voldaan aan het
gestelde in punt I, en volgens de meening van die aulori_.'_."**
teit tegen u*.
het verleenen daarvan verder geen _.bezwaren
, ,
,
bestaan, wordt de gevraagde vergunning door mij veri„„„y n,, n
i i
*-i i .
"
De Burgemeester
op grond van artikel
leend.
alsdan
* is
,
,
,
.
.
. .'.* overeenkomstig4
,? voor de Autoriteiten
T
der „Instructie
,
.„
... "
. ,
.
artikel 7 van de sedert gewijzigde wet van 23 Mei 1899"
voor de uitoefening
(Staatsblad
,
... No.
. 128), aangewezen
■?
.,_.
van het militair gezag", belast
met de uitvoering van het
,
,
;
.
° doet de schriftelnke vergunning
verder vereischte. Hij
, .-.,.. .
,
. ■
van het militair gezag namens mn aan den :belanghebbende
naren

.

j

j

goedkoop^'

is aiujd
laat r aai om door ou S (,
MATRASSEN maken. \.

nieuwen en bijvullen.

G.
ï

„ „,.,..
J

_

■

.

prima wol,
prachtvolle ruiten,

„man-tailored",

f 14.75

H. van Eelen N.V.

1

42 Diezerstraat

-

_

,

j

...

SCHOTSCHE

j

bare vergadenng)
bare bi jeen.
artjkel
komst Qf
ht
bedodd g
25 der w t
lgg Staatsb ad No# 12g wordt
hoi]deni zonder
.
.
.
van het militair gezag, ol de
de vereischte vergunning
,
,
.
. .
niet worden vervuld in het geval
gestelde
voorwaarden
,
oat zulk eene vergunning is verleend, worden de over»„„j„,.„ „„„ j„ ,'
„,,„i„„ u t
"
treders van de wet „olf „„„
van de voorwaarden, ingevolge
het
.g
tfaft met
genoemde
hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten
fa
.
. ~
" .
c..
gesteld in „punt
de opsporing van feiten,
V. Met
strafbaar
, , ,
,
,
,
..
.
.
.
' van hetf Wetboek
x .^„„,, ,van
IV, zijn, behalve de in artikel 141
, . . , .
"
j

m'w

.

gezonden

.

asj

[ BLOUSE.ROKJES

_

___

0

lagas

am*^aaw^^a\ m&WT*mar

uitreiken
n«„_^.
_■;_
*+u
t""
aanvragen tot
De
van een schnttelijke
verhet* verkrijgen
'
.
,
,
.
gunning, waaraan volgens de door den Burgemeester
bijzondere
ontvangen aanwijzin van het mi]itair
voorwaarden moeten worden verbondeil) worden door
deQ Burgemeester< voorzieD van diens raad( aan mij toe.
Iy

B°^,(

dieu /.al de mijs U z6*
meevallen!
.Wil
Veerenbedden driedeelig mar
vooi f 12.— Eigen werk.

.

L

,

BETER werk

j

_ ..

■

Strafvordering genoemde ambtenaren, mede beiast het
personeel van° °
de pohtietroepen en van de Kijks- en

VOOR

BORSTELS

BOENDERS

SCHUIERS

en KWASTEN

■

diezerstraatH^

Zilvertax

I

Telefoon 4580
Roode Torenplein Z

VERHUUR

I

m. en z. chauffeur I

...

„

Gegeven op het Stafkwartier van den Territoriaal Bevelhebber
in Overijssel en Gelderland, den 16 April 1940.

Kolonel
Territoriaal Bevelhebber in Overijssel en Gelderland,
J- DWARS,

Douro Port
HOOPER BROS

ROOD en

per flesch f

Afgekondigd op de wijze door het Militair Gezag bepaald,
0 p den 17 April 1940, in de Gemeente ZWOLLE,
De Burgemeester,

A. VAN WALSUM,

V&'.

miifflMj)jiMfflm__-___-i^^
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Donderdag 18 April 1940

PROVINCIALE OVERIJSSELSCHE EN ZWOLSCHE COURANT

Revisieverzoek in strafzaak tegen
postambtenaar

der eenige merkbare verbreking of forceering, zonder inspanning en in zeer kort
tijdsbestek was de trommel te openen en
te sluiten, n.l. door de pennen uit de
scharnieren aan de achterzijde van den
trommel te schuiven en later weer aan te

De tweede manier om
posttrommels te

brengen.

Het kastje in de kooi, waarin verd. deze
trommel op pleegde te bergen, was eveneens zeer gemakkelijk te openen. De deskundige, die naar de afsluiting van trommel en kastje een onderzoek instelde,
kwam tot de volgende conclusie:
Een ambtenaar, die zijn waarden
in een dergelijken trommel en een
dergelijk kastje moet bergen, kan m.i.
nooit verantwoordelijk worden gesteld
voor hetgeen daar gedurende den
nacht wordt bewaard. Een hangslot
mag voor afsluiting zeker niet worden gebruikt.
Mr. Keune ontwikkelde nog een aantal
gronden tot revisie, waarna hij het request
besloot met het verzoek de zaak opnieuw
door een ander gerechtshof te doen onderzoeken, en te bevelen, dat de straf nog
niet ten uitvoer zal worden gelegd.

openen
, Ift een

strafzaak, die twee en een half

«*ar geleden voor de rechtbank te Am-

r _am diende en die daarna in Maart
io,
hoofd***« door het Gerechtshof in de bij
den
Werd behandeld, is gisteren
5J*<Ï
?°o.en Raad der Nederlanden een verzoek

""revisie

ingediend.
ueze
zaak heeft vooral in postale krin°en veel opzien gewekt. Het betrof hier
2' 1- een postambtenaar, den vijftigjarigen
h J- L-, die als ambtenaar opzettelijk geld
"{
Seldswaardig papier, dat hij in zijn befl
jening onder zich had, zou hebben verduisterd. Het bedrag was f 2993,86.
Met alle klem ontkende verd. Er werd
«iets gevonden, dat er op wees, dat verd.
E°ote of bijzondere uitgaven had gedaan.
el had hij al eens eerder een tekort in
£
*as gehad, doch dit had hij zelf aange-

„

Raad Dalfsen

zuiverd.

De rechtbank legde zes maanden ge:atigenisstraf op, het hof echter verdub-

— —

Kasgeldleening.

Voorschotten bijl.
Weg afgestaan.
t 11.000

de

de straf en veroordeelde den ambte"aar op 24 Maart 1938 tot een gevangenisstraf van een jaar.
Set cassatieberoep werd in Juni d.a.v.
d
den Hoogen Raad verworpen.
SF
Thans -heeft mr. H. G. Th. Keune,
?«ihens den ambtenaar, een uitvoerig gemotiveerd revlsieverzoek ingediend.
hof had om- overwogen, dat het
v_
geld en de geldswaardige pawaren opgeborgen in een met een
ifpshangslot gesloten zegeltrommel, welke
werd
jfgeltrommel op haar beurt 's nachtsgeslohangslot
een
in
een
met
?fwaard
kastje, en dat het derhalve practisch
"iet mogel.k was, dat een ander de gel11 zou hebben gestolen, zonder verbreUUS van de sloten.
Naar deze mogelijkheid heeft mr. Keune
X?n geheel nieuw onderzoek ingesteld.
r'Ver het resultaat heeft een deskundige
rapport uitgebracht.
het
jHet Llpshangslot, aldus is volgens
JeVlsierequest gebleken, behoeft in het ge??el niet te worden verbroken om binnen
Pjsele
oogenblikken voor een leek op inur aakgebied
toegankelijk te worden „zon-

De raad dezer gemeente kwam in openbare
vergadering bijeen, onder voorzitterschap van

burgemeester.
Afwezig was de heer B. van Leussen.
Ingekomen was een besluit van Ged. Staten,
waarbij werd goedgekeurd het besluit van den
raad tot handhaving der 0.1. school te Oudleusen. Eveneens was ingekomen een besluit
van Ged. Staten, waarbij werd goedgekeurd,
dat de 0.1. school te Lenthe wordt opgeheven.
De heer Kamphuis drukt zijn spijt uit over

den

dit besluit, doch zegt, dat de oppositie thans

vermoedelijk niet in beroep zal gaan, daar door
het invoeren van schoolkringen deze school
toch niet meer op peil zal kunnen komen.
Een adres van W. Hilgenkamp om gratis
aansluiting bij het electrische net wordt, ter
afdoening, gesteld in handen van B. en W. Besloten werd een kasgeldleening van f 20.000,

rp
Sf

welke 21 Mei a.s. ten einde loopt voor een
half jaar te verlengen. De opcenten op de
hoofdsom der gemeentefondsbelasting wordt
voor 1 Mei 1940—1 Mei 1941 op 75 vastgesteld.
Aan de besturen der bijzondere scholen werden over 1940 de navolgende voorschotten toegekend: Chr. school te Oudleusen f 1236.95,
Chr. school te Emmen f 671.76, Chr. school te
Ankurn f 769.85, Chr. school te Hessurn f 334.41,

Radioprogramma's
8.00

Berichten ANP. 8.05 Schriftlezing

8.20 Gramofoonmuziek (9.30
''.meditatie
MorgenGëlukwenschen).
10.30

r*erLst. 11.00 Gramofoonmuziek. 11.15
en gramofoonmuziek.
fiahovoordracht
'«.00 Berichten. 12.15 Gramofoonmuziek.
l°«i |2.30 Berichten ANP). 12.45 ToejPraak. 1.00 „Quintolia" en gramofoon-

3.00

j,rge_spel en gramofoonmuziek. 3.45
strijktrio en gramofoonmuziek.
4*agsch
JlO Gramofoonmuziek. 5.15—5.55 Zang
pianobegeleiding en gramofoonmuz.
8$
v.;UQ Gramofoonmuziek. 6.30 Tuinbouwl^atje.
7.00 Berichten. 7.15 Letterkundig
iai.Uur 745 Gramofoonmuziek. 8.00 Bej^hten ANP, internationaal overzicht en
j^haling SOS-berichten. 8.25 Koninkifce Christelijke Oratorium-Vereeniging
j^celsior", het Rotterdamsch Philhar-

_

orkest en solisten. 9.10 Declamatrmisch
8, en gramofoonmuziek. 9.35 Vervolg van
m- 10.30 Berichten ANP, actueel half-

11-0° Gramofoonmuziek.
l2n'n
""u° Gramofoonmuziek.
II

Ca. 11.50—

R

■"" ""
VARA; 10.00
VPRO; 10.20 VARA;
lsnS° AVRO;
VARA;
7.30 VPRO: 9.00
VaJ? 10.40 4.00
VPRO; 11.00—12.00 VARA.
*pA;
0

Berichten ANP, gramofoonmuziek.
lOiin
;u0 Morgenwijding. 10.20 Gramofoon110° Declamatie. 11.20 Orgelspel.
l_ft_ek'"uo

De Palladians. 12.45 Berichten ANP,
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Slowakije 1 9
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De voornaamste buitenlandsche valuta's
werden hedenochtend op de Amsterdamsche wisselmarkt over het algemeen iets
boven de officieele noteeringen van den
vorigen dag verhandeld. Het gisteren ingetreden herstel van de Engelsche munteenheid kon zich vanmorgen verder voortzetten.
Tegelijkertijd kon men, gezien het verloop van den sterling-koers, waarnemen,
dat de rust ten aanzien van het Engelsche
devies op het oogenblik weer is teruggekeerd. Bij opening noteerde het pond 6.61,
tegen een officieele koers van 6.58 1/2 gistermiddag. Vrijwel gedurende den geheelen ochtend bleef de koers zich om en bij
dit niveau, met slechts zeer geringe afwijkingen naar beide zijden, bewegen.
De Pransche franc kon bij kalmen handel vanmorgen verbeteren van 3.74 gistermiddag tot omstreeks 3.75. De Amerikaansche dollar bleef met 1.88 3/8 stationnair
in de markt liggen. Of door het egalisatiefonds materiaal moest worden afgegeven,
kon niet worden nagegaan. Zoodra er van
de zijde van particulieren vraag naar dollars naar voren komt, wordt deze vraag
zonder bemiddeling van de wisselmarkt
voldaan, aangezien in dergelijke gevallen
rechtstreeks bij 't reguleeringsfonds wordt

aangeklopt.

Duitsche marken golden 75.25, Zwitsersche francs onveranderd 42.25, het Belgische devies was verder in herstel. Na een
iets lagere openirg, beneden den officieelen koers van 31.55 gisteren, sloeg de noteering van de Belga spoedig een opwaartsche richting in, en wel tot omstreeks
31.60. Voor de Scandinavische deviezen
waren wederom geen betrouwbare noteeringen verkrijgbaar. Stockholm werd onveranderd op 44.80 geadviseerd.
Op de termiinmarkt waren de noteeringen nauwelijks veranderd. Een maands
ponden golden onveranderd 21/2 cents,
terwijl 3 maands ponden 6 1/4 cents deden.
Het agio voor den dollar was voor 1
maand en 3 maanden resp. 3/16 cents en
\
7/8 cents.
Op de niet-officieele effectenbeurs was
de stemming voor locale fondsen goed
prijshoudend. Kenige belangstelling bestond voor Amerikaansche shares, waarbij vooral Anaconda Copper, g-ezlen de
fraaie resultaten in het eerste kwartaal
van dit jaar behaald, op den voorgrond
traden.
Omrekeningskoersen Amsterdam 18 April
(achterste koers voriere noteerinrr.)
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SPOORWEGEN

SCHEEPVAART
Niev

VISCHMARKT.
HARDERWIJK. Aangevoerde visch in de
week van B—l 3April: Zee-aal of Paling 602
kg, hoogste markt f 0.74. laagste markt f 0.46,
middelmarkt f 0.62H; Bot (zijden net) 2 kg,
f 0.50; Spiering (St.net) 220 k<*, f 0.29, f 0.06,
f 0.19; Snoekbaars 785 kg, f 0.48, f 0.26. f 0.39%;
Blei en voorn 45 kt., f 0.10, f 0.06. f 0.09;
Karper 10 kg, f 0.22, f 0.18, f 0.20; Schol

~_emw "."",1 PlQr'"
"f" pr.w.a.a*V
Muller &Co
122 W

,
MI|NBOUW

_.

stuk.

Banjoewangl
al 6
Rongga Landbouw a 185

;

„Prinses

matig, prijzen vast. Graskalveren en pinken
aanvoer groot met lagere prijzen. Pokvarkens
goede aanvoer, handel en prijzen goed. Biggen goede aanvoer, prijzen en handel vast.
aanvoer, prijzen als vorige
Loopers kleine
week. Schapen en lammeren groote aanvoer,
goede handel, duur. Nuchtere kalveren goede
aanvoer, zeer vluggen handel, iets hooger.
ZUIDWOLDE. Op de eiermarkt alhier waren aangevoerd 89.000 stuks Prijs 3 cent per

..

N. MrJ Havenw al
'eeh Saba.ns c.v.a 89

Republic

APELDOORN. Veemarkt, Aanvoer 130 stuks.
Prijzen: guste koeien f 145—f 175 per stuk;
vette koeien f 0.68—f 0.80 per kg; dragende
koeien f 150—f 250, vaarzen f 150—f 210;
pinken f 100—f 150; graskalveren f 25—f 75;
alles per stuk. Handel goed.
EPE. Aanvoer 325000 eieren en 61 biggen.
Prijzen: bruine eieren f 3.25—f 3.50; witte
eieren f 3.10—f 3.25; alles per 100 stuks; biggen
f 19—f 23 per stuk.
's-HERTOGENBOSCH. Op de alhier gehouden veemarkt waren aangevoerd 3627
stuks: 2134 runderen, 59 vette kalveren, 421
nuchtere kalveren, 710 biggen, 41 zeugen, 19
loopers en 243 schapen-lammeren. De prijzen
waren als volgt: Kalfkoeien f 140—f 210; Magere ossen en koeien f 110—f 130 per stuk;
Vette ossen en koeien (le kwal.) f o.Bo—f 0.86;
Idem (2e kwal.) f 0.70—f 0.74; Idem (3e kwal.)
f 0.62—f 0.66, alles per kg; Jongvee f 110—
f 130; Graskalveren f 70—f 90; Nuchtere kalveren f s—f 9; Zeugen f 70—f 110; Loopers
f 24—f 32; Biggen f 14—f 20; Schapen f 28—
f 34; Lammeren f 13—f 18, alles per stuk.
Aanvoer groot, met vrij kalme handel. Vet
vee le kwal. zeer schaarsch en duur, 2e en
3e kwal. veel aanvoer met trage handel en
dalende prijzen. Weidevee zeer kalme handel,
met prijzen als vorige week. Stieren aanvoer

Ne(l

172

Unilever
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Haaksbergen v.

a ,51
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Kon. Olie
H. V. A
Arnst, Rubber

25 Donderdag. Dalfsen j.v., Hellendoorn v.
(Groote Voorjaarsmarkt), Mafkelo V.,
Vriezenveen v.
22 April. Volle Maan 4.57 v.m.
22 April. Zon op v.m. 4.49, onder n.m. 7.09.

THEE

'T"
Houth

van heden van
10.30 uur tot 11.25 uur.

Koersen

markt).

DIVERSEN
4Jff
'7%

Ochtendbeurs Amsterdam

24 Woensdag. Isr. Paschen. Denekamp v.,

c.v.a. 280
Besoeki Tabak
e 45
Arendsburg

Bieten f 1.50—f 3.10; Prei f 13.30—f 15;
Spinazie f 15—f 22; Witlof f I.6—f 21; Pieterselie f 2.30; Radijs f 2.10—f 2.90; Rabarber
f 4.10—f 5; Raapstelen f 2.20—f 2.40; alles
per 100 kg.

21 Zondag.
22 Maandag. Oldenzaal v., Wierden v.
23 Dinsdag. Isr. Paschen. Delden p.v. (Mei-

TABAK

HANDELS ONDERN.

INDUSTRIEELE ONDERN.
Algem

,il«

ELECTR. MIIEN ENZ.
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VEILING.

Coöp. Tuinbouwvereeniging „De Tuinbouw"
Zwolle.
Kropsla f 5.10—f 9.30; Snijsla f 9—f 22;

20 Zaterdag.

m.

Pagottan OMH

STAD-VOLLENHOVE. De aanvoer aan den
gemeentelijken vischafslag bedroeg in de afgeloopen week 98 kg snoekbaars, 26 kg fuikaal,
en 10 kg voorn. De prijs bedroeg van snoekbaars f 0.40—f 0.45, van fuikaal f 0.50—f 0.52
en van voorn f 0.08, alles per kg.

DAGWIJZER APRIL.
Vrijdag.
19

6.35 Folkoristïsc.h programma. 7.20 Omroeporkest. 8.20 Berichten. 8.50 S. Muchow's orkest. 9.20 Omroeporkest. 10.20
Berichten. Hierna tot H.20 Nachtconcert.
11.50—12.15 Militair programma.

-

mand.

Beatrix" in Urnuiden aangekomen. Het
schip was Dinsdag op de Noordzee door
een vliegtuig met machinegeweervuur bestookt, terwijl bovendien een bom in de
richting van de „Prinses Beatrix" werd
geworpen. Gelukkig werd niemand getroffen, ook dè treiler werd niet geraakt.

12.30 Het Omroeporkest. 12.50—1.20 Gramofoonmuziek. 4.20 Zang en gramofoonmuziek. 4.50 Piano-voordracht. 5.35 Gramofoonmuziek. 7.20 Radiotooneel met muziek. 9.30—10.20 Jazzmuziek (gr.pl.).
484 m: 11.20, 12.30—1.20 en 4.55 Gramofoonmuziek. 5.35 Pianovoordracht en
gramofoonmuziek. 7.20 Voor soldaten. 7.50
Stafmuziek van het le Regiment „Guides". „Les deux billets", opera. 9.30—10.20
Het Omroepdansorkest.

Rnif^l_nrt
Buitenland.

-

Gisterenmiddag is de treiler

Deutschlandsender.
Brussel, 322 en 484 m.
322 m: 11.20 Gramofoonmuziek. 11.50 en

Vereen. Blikfabr. a iBfiK
Ver Chem . fabr a 73«
K. Pap v Gelder e S7K
Ver Touwfabr ga**
Werkspoor
A e IC4I.
w^t. Suikerraff. a 105

BANKEN

Buitenland.

w

63

TREILER UIT VLIEGTUIG
BESCHOTEN

8.30—8.50 Piano a quatre mams. 9.50 Gramofoonmuziek. 10.20 Concert. 11.20 Omroepdansorkest. 12.15 Muzikaal tusschen-.
spel. 12.50 Populair concert. 1.45 Litterairmuzikaal programma. 2.20 Omroepkoor
en orkest. 3.50 Folkloristisch programma.
420 en 5.50 Gramofoonmuziek. 6.35 Omroeporkest. 7.45 Muzikaal tusschenspel.
8.05 Gramofoonmuziek. 8.50—9.20 Zie

N Gist- en .Spirit* K.OH
Ned. Kabelfabr e ?95
Dro°gdols
Rott
8 22<
Scholten A meel a 623*
Spanjaard Borne a fia
Stork en Co. aand 94
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42.000 aangeboden.
Dinsdag heeft op het hoofdbureau van
de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en gelijk Staatsburgerschap
de slotafrekening itan de actie voor de
vrouwen van Finland plaats gevonden, die
ruim f 42.000 heeft opgebracht, geschonken door bijna evenveel vrouwen.
Uit het verslag bleek, dat de Bond van
boerinnen en andere plattelandsvrouwen
U4.000 leden) ruim f 13.500 hadden ingezameld, de Christenvrouwenbond (eveneens 14.000 leden), ruim f 10.000, de initiatiefneemster, de Vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap
(3000 leden) f 5500. terwijl ook belangrijke bedragen waren bijeengebracht, o.a.
cl oor den R.K. Vrouwenbond, de Nederlandsche Soroptimistsclubs, de Rotterdamsche en enkele andere V.V.H.'s, de Vereeniging van academisch gevormde vrouwen
en den Bond van onderwijzeressen bij het
voorbereidend onderwijs. Telegrafisch is
het geld aan de samenwerkende Finsche
vrouwenvereenigingen aangeboden.
De
schriftjes met de duizenden handteekeningen zullen volgen.

Keulen, 456 m.
4.50 SA-orkest. 6.40 Gramofoonmuziek.

Deutschlandsender, 1571

f 0.18, f 0.19; Wijting 37 kg, f 0.15, alles per kg;
Nest 5653 manden f 0.50, f 0.19, f 0.29% per

VOOR DE FINSCHE VROUWEN

Strijkkwartet. 10.35 Reportage. 11.20 Berichten.
Radio-Paris, 1648 m.
11.10 Zang. 11.20 Gevarieerd concert.
12.05 Pianovoordracht. 12.35 Duetten. 1.05
Vioolvoordracht. 1.30 Saxofoonsoli. 2.20
Orgelspel. 3.50 Vioolvoordracht. 4.35 Piano
en zang. 5-35 Piano, viool en cello. 6.20
Raymond Legrand en zijn Jazz-orkest.
6.50 Radiotooneel. 9.05 Piano, viool en
cello. 10.05 en 11.05—11.50 Nachtconcert.

Voor Vrijdag
19 April

dansmuziek (gr.pl.). 1.00 AVRO-Amusementsorkest en Duo Ja. 2.00 Voor de hutsvrouw. 2.10 Disco-causerie. 3.00 Voor tuinliefhebbers. 3.20 AVRO-dansorkest. 4.00
Gramofoonmuziek met toelichting. 4.30
Cello en plano. 5.00 Voor de kinderen.
5.30—5.55 prgelspel. 6.00 De Ramblers. 6.30
Letterkurmig overzicht. 6.50 Zang met
piano-begeleiding. 7.00 Cyclus: „Grondslagen van het democratisch socialisme".
7.18 Berichten ANP. 7.30 Berichten. 7.30
Berichten. 7.35 Jeugdhalfuur. 8.00 Viool,
cello en piano. 8.30 Cyclus: „God roept
c'en mensch". 9.00 Radiotooneel. 9.25
Rosian-orkest en solist. 10.00 Radiotooneel
met muziek. 10.40 Avondwijding. 11.00 Berichten ANP. 11.10 Jazz-muziek (gr.pl.).
11.30 Esmeralda. 11.55—12.00 Gramofoonmuziek.
Engeland, 391 en 449 m. Na 10.20 n.m.
ook 342 m.
11.00 Het Tudor-sextet. 11.20 Concert.
1x.50 BBC-Harmonie-orkest. 12.20 Berichten. 12.35 Don Fellpe en de Cuban Caballeros. 1.05—1.20 Causerie. 2.20 BBCSchotsch orkest. 3.00 Vesper. 3.20 Variété.
3.E0 Het Marie Dare-strijkkwartet. 4.20
Berichten (Welsch). 4.40 Kinderuurtje. 5.20
Berichten. 5.35 Dialoog over voedselproblemen. 5.40 De Cavéndish Three. 5.50
Dansmuziek. 6.20 Mededeelingen. 6.40
Pianovoordracht. 7.00 Causerie: „A Christian look at the world". 7.20 Revue-programma. 7.50 BBC-orkest. 8.20 Berichten.
8.40 Causerie: „Once a week". 8.55 Variété. 9.10 Radiotooneel. 9.50 Het Menges

door de

2.30 Christelijke lectuur.

—

scholen.
voor een vierde lokaal.

*"
leren

Bilversum I, 1875 en 414,4 m.
jj^lgemeen programma verzorgd

Chr. school te Dalfsen f 743.90, Chr. school te
Dalmsholte f 444 Chr. school te Lemelerveld
f 787.15, R.K. Meisjesschool te Dalmsholte
f 1032.20, R.K. Jongensschool te Dalmsholte
f 1170 60, R.K. school te Hoonhorst f 1309 en
de R.K school te Dalfsen f 1069.66.
Aan H. J. M. Zwakenberg werd een tegemoetkoming ex artikel 13 der 1.0.-wet toegekend van
f 30 per jaar vanaf 1 September 1939 voor het
bezoeken van een zijner kinderen van een
M.TJL.O. te Deventer, zoolang dit kind leerplichtig is.
Over 1939 werden de navolgende subsidies
verleend: het Groene Kruis te Dalfsen f 304.50.
het Groene Kruis te Nieuwleusen f 24.30, het
Groene Kruis te Lemelerveld f 21.60, het WitGele Kruis te Dalfsen f 62.70, het Wit-Gel.
Kruis te Lemelerveld f 36.30 en het Wit-Gels
Kruis te Heino f 17.10.
Betreffend, het aan den publieken dienst
onttrekken van den weg benoorden „de
Mataram" was slechts één reclame ingekomen,
n.l. van jhr. C. J. A. Greven. Na een zeer
breedvoerige discussie, werd met op één na
algemeene stemmen besloten tot onttrekking
aan den publieken dienst. Tegen stemde de
heer Dijk, die het geen gemeentebelang vond
om een stukje weg van 30 m te ruilen tegen
een weg van ongeveer 300 k 400 m en slechts
f 40..
toe te beuren.
Overeenkomstig het voorstel van B. en W.
werd besloten tot aankoop van eenige stukjes
grond ten behoeve van de Beatrixstraat.
Eveneens werd besloten tot verharding van
deze straat, daarvoor een geldleening aan te
gaan van f 8100 en deze straat te voorzien
van een ondergrondschen kabel voor het electrische net en deze kosten te betalen uit het
reservefonds.
Ten aanzien van het uitbreidingsplan werd
z.h. st. besloten tot het vaststellen eener
schadeverpoedingsverordening. Omtrent het
ontwerp ziin vier bezwaarschriften meekomen.
Een bezwaarschrift van den heer Schoorlemmer werd toegewezen. De heer E. Wansink
zal naar de schadevergoedin°'sverordening
worden verwezen. Afwijzend werd beschikt op
bezwaarschriften van het R.K. kerkbestuur
en van jhr. Greven. Verder werden twee bezwaarschriften, als zijnde te laat binnengekomen, voor kennisgeving aangenomen. Na nog
eenige besprekingen met den ontwerper, den
beer Verdenius, werd het plan z. h. st. vastgesteld, nadat nog door verschillende sprekers op
soeoele toepassing was aangedrongen.
Door het bestuur der Chr, school te Oudlersen waren gelden verzocht voor den bouw T^i
een vierde lokaal, welke kosten zijn geraamd op
f 11500. Algemeen sprak men de meening uit,
dat men was geschrokken voor deze hooge raming. De heer Muller wilde, nu alles zoo duur
was, een der twee leeg staande lokalen der
openbare school tijdelijk afstaan. De voorzitter
vreesde, dat het bestuur daar geen genoegen
mede zou nemen. Hierna werd besloten deze
gelden toe te staan. Tegen stemde de heer
Muller.
Besloten werd met de IJsselcentrale te
Zwolle een nieuwe leveringscontract te sluiten
overeenkomstig een overgelegd concept en zich
voor overleg aan te sluiten bij een permanente
contact-commissie, uitgaande van de Ver. voor
Nederl. gemeenten.
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1 IS HEEL VAAK
.

PAO BH
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een kwestie van
vergeten. Misschien
heeft U er wéér niet
aan gedacht om zoon
handige huisapotheek
bij ons te halen.
Geef ons desnoods
even een telefoontje.
Onze loopjongen doet
heel graag een boodschap.

Groote
Tentoonstelling
met Fancy-Fair

;,; en krijgt tevens! »1
schitterende helderheid

op 26, 27 en 28 April in hei
gebouw „DE WETTE ROOS'
Melkmarkt.

Hollander

Geheel nieuwe Attracties!

Het Huis met de luifels

■

O. Vischmarkt 17, tel. 2482

il l l l lil l l il l l l l l l l l l l l l l il lil l l l l l l

Pyama's
Onderjurken

Pantalons
Kapmanteltjes

**

verhuren wij een

mettle

■

Nachthemden

p "75
per maand
"■"■■"

Voort

1
ÖODAADT
or AAK I bAo 1 11

„HERWONNEN
LEVENSKRACHT"

.

BIWSD

van Amerikaansch
en Nederlandsch
fabrikaat
van kunstz. crêpe de
Chine en charmeuse
tricot.
Met de hand geborduurd puur zijden

Excelsior Stofzuiger
bovendien in 20mnd. Uw eigendom.
Technisch Bureau

BEKIUS
Telefoon 2251
v
-ZJ
Waterstiaat 117

Italiaansch

Unil
HUL

Ondergoed

dat is, wat iedere Dame
van smaak verlangt.

I
I

Prachtige origineele Engelsche en Fransche

stoffen.

—D

Rollade
35 cent;
Fricandeau p. pd. 30 cent
Lappen per pond 25 cent
Niercarbonade p. pd. 20 et.
Tongen per stuk 20 cent
Kalfsgehakt p. pd. 25 cent
Kalfs- en Varkensgehakt
per pond 35 cent.
Tevens Rund- en Varkensvleesch tegen LAGEN prijs

PLAATST

Zilvervossen

Beëedigd Makelaar en Grossier
in i-ilvervossen.

i ——___

VOOR BLAUWE en GRIJZE WERKJASJES naar:

l^^klJDINGHU'S^

**

~^^^m

BDIMQII
per groot pak
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De nieuwe Diesels

0

rijden

en snel. Maar
heeft U al eens op de niegwe
G a zei I e gezeten? Daar

W_ül __T W__ll_kS

Schoenenmag.

ZWOLLE

Burgman

-

jpp^H

8

Oranjekraag 18ct
Groenkraag 14 et

HOUT TE KOOP. Groote partij
Kraalschroten en grenen planken. Overlaadloods Spoorwegen,
Achter het Eng. Werk.
_______H_____9

I

H. MARSMAN

Rijwielhandel en Reparatie-inrichting

SgjJ

I

(P^,

I

WÊÊsÊk^

Ossenmarkt 17

-

Telef. 2127

jjjljÉ*^.
I

Wie van een pittig, ouder- fl
geurt je houdt, 3
tevens motwerend, in i
kleeren- en linnenkast, J

F wetsch

RtfiJHii

R

|

f

|ft POMANDEkBAL |f
[ H. VAN EELEN N.V. \
f 1.75, 'n ooglijk cadeautje

__-_i

42 Diezerstraat

■

,

GBBl^>
56 Halfjaarl. Examen
ste

voor practijk-diploma

prettig

kan een Diesel het
niet bij halen.

m
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Zoodra de mo^
verandert

past U het toe *8
Uw kleeding betrei
Laat Uw bril hierop
niet ongunstig 8
steken. Twee
is geen luxe, i*lBB,
wel modern. In*
meer eens bij:

bnU^

OLLAND
Sl^
KAMPER

-A

%_* ____>■"

J

Bols is goed voor V!

'"

Kamperstr. 26. Reparaties
uitsluitend handwerk.

Hij wéét,
wat Bols is
en wat niet!

-

~

A

____■ Oranjekraag 40ct
I Groenkraag 30 et

V I^l __/9l_r YtHw \lßyj|

Verwent Uzelf..
Draagt Welf!

Herman Heukels
LUTTEKESTRAAT 4

Wmr

____.

Fotohandel

■—___s^*^

-
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ÏK^Ml^m CA J»"p«

I _/l
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Als U alleen eens nagaat, wat er op het gebied
en verbeterd
van de fotografie veranderd
is. Neem nu eens zoon Karat Kleinbeeld
camera. Dan bemerkt U pas de geweldige
vooruitgang en hoe gemakkelijk en sportief
dan foto's maken is. Zie in onze etalage de
Karat camera's van f 27.—, f 46.50 en f 63—.

"^_^______|^^^__

Hoe? Tja aan 't aroma, 't cachet, de
distinctie aan datgene, wat Bols hemelsbreed van andere genevers onderscheidt...
U weet het ook! Neem zélf maar eens

.."
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IZ2 Ct.
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f 1-98, f 2-10, f 2-25, f 2-48 en hooger

Telef. 3028.

Er is toch veel veranderd!

"^5_S

1

Rinso bevat alles wat U nodig *heeft voor de gehele was. f
Dus voortaan geen geboen ,

"00Ser

KLELNBEELDSPECIALIST
Hr'w jfJs^Bn^&^^

dat niet verdwijnt, &*
j
.r„{J bc'
__„
„„„
geschiktheid"
S°P dat, een
Zlt om het vuil los te maken en dat to
de teerste weefsels niet zal schade '
gen d sop geeft,

BLAUWE en GRIJZE WERKBROEKEN,

ÉkJpJÊ^
___^^^" '

het een overvloedig vet, krachtig rel

a.

...

___?_

he
De bekwame Rinso-scheikundieren
{
" =*-"=»»«"«*_.
ben Rinso „overvet gemaakt, waarop

WAST ZONDER
11 Hl UU VERDERE HULP

1

eEI

UnCR'NSOHETGOEj
nULzO WIT KRIJGT

____________________________9_____S

Brieven onder No. 370 Bureau
Prov. Overijss. en Zwolsche Crt.
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2-minuten-kookmethode.Rinsowerktzosnel

en grondig, dat slechts 2 minuten koken voldoende is om Uw witte was prachtig helder
te maken. Op deze wijze bespaart Rinso gas
—om van tijd en arbeid niet eens te spreken!

I

Onveranderde, NlET kleuren
,
, 1 wasdag
verhoogde prijs
1
%JBIw #$
lf ___«____s_É^^iÉ__l
de volgende
W
uitslui«. -_*.?
~
SLECHTS 101
llf-''ï^_^s^_s^
d
'^Hi^
tendj Rinso*

!"«. 2.15, 2.48,

>

v/b
Diezerstraat 107

aan de Wipstrikkerallee met ingang Heerenweg.

TEL. 2382
HOOGSTR. 5 ii 11..iijiii«f.g|{isi

——_____—■

Frans Bermekers
VV. Engels

IOAreTUINDERSGROND

—

EEN BLAÜWVINGEH »

Daar wij onze vossen direct
van de fokkers koopen,
leveren wij mooie zllverachtige vellen, kant en
klaar, reeds vanaf f 33.50

TE HUUR ong.

G.v. d. Bend

Dinsdags en Vrijdags

tegen engrosprijzen!

_il____E____KHt_H_______----H __R_^_____C-------R'
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j

mogelijk zijn met gas!Een doelmatige manier
om op wasdag gas te besparen is deRinso

KALFSVLEESCH
per pond

Onze modellen bezitten
deze bijzondere eigenschap.
Zij kleeden charmant en
zijn daarbij niet duur.
Onze collectie is geslaagd.
Wij brengen zoowel in gekleed -als in sportief, in
Mantels en Mantelcostwmes

i

—

RINSO GAS

j

42 DIEZERSTRAAT

D

I KDOKMETHODt

BESPAART
....
t
.tui
dagen moeten wij
In deze moeilijke
zo zuinig

H. v. E*len N.V.

Charmant
gekleed gaan....,

1 9 MINIITFIti

BOEKHOUDEN, NEDERLANDSCHE, FRANSCHE,
DUITSCHE en ENGELSCHE HANDELSCORR.

der Nederl. Vereen, tot Bevordering der Handelswetenschappen wordt op 4 en 5 Juni a-s. afgenomen te Amsterdam,
Arnhem, Breda, 's Gravenhage, Groningen, Rotterdam en
Utrecht.' Prospectussen en inschrijfformulieren verkrijgb.bij
den examencorrespondent G. C J. van Heuven, Utrechtschestraat 27, Arnhem en bij den administrateur der examens
B. Haarman, Hoendiepskade 11, Groningen.
AANGIFTE vóór 25 Mei a.s. (ook voor her-examens).
Entreegeld f 2.50; diploma f 10.—
De diploma's der N.V-B.H- zijn erkend door diverse gemeenten
Amsterdam, Groningen, Leiden, Rotterdam, Utrecht en door
verschillende Accountantsvereenigingen.
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De Ruggegraat
.
van elk reclameplan dagbladree B ame!
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PROVINCIALE OVERIJSSELSCHE EN ZWOLSCHE COURANT

DE BENZINEDISTRIBUTIE
PLANNEN DER
REGEERING

Hoewel de benzine-situatie van ons land
oogenblik geen aanleiding geeft tot
nemen van bijzondere maatregelen, heeft
Jj*'regeering,
welke ook op een minder gun"e.
ontwikkeling van den toestand moet zijn
stige
oorbereid,
:°°r het

een regeling voor een eventueele
en voor zoover betrekfj^g hebbende op het motorwegverkeer, ook
benzol, gasolie
smeerolie, doen opstelj°°r
en om in staat teenzijn op korten termijn
n verbruiksbeperking van deze producten in

"«tributie van benzine,

tl
w Voeren.

.Zich voor oogen stellend, dat, mocht een
uenzine-beperking geboden zijn, het motorwegverkeer zoo min mogelijk zou moeten wor"=l ontwricht, heeft de regeering in principe
"e voorkeur gegeven aan een rantsoeneering
*u benzine, waarbij
het aan de houders van
""?torr .tuigen wordt overgelaten op welke
en °P welk tijdstip zij van hun vervoer2
middel gebruik wenschen te maken.
a. het gekozen distributieplan is men uit«egaan van de twee groote categorieën van

ervoer, waaruit

Sr- het

het motorwegverkeer

UITVOER VAN EIEREN NAAR
DUITSCHLAND EN ENGELAND
Naar aanleiding van berichten welke
over den uitvoer van eieren dezer dagen
zijn gepubliceerd wordt van officieele zijde
het volgende bekend gemaakt.
De uitvoer van eieren naar Duitschland
is reeds sedert jaren gebonden aan de voor
dezen uitvoer beschikbare belastingscontingenten. De op dezen grondslag te leveren hoeveelheden werden steeds regelmatig in tiendaagsche of wekelijksche perioden ingedeeld. Deze laatste regeling is
sedert eenige weken achterwege gelaten.
Waar inmiddels bleek, dat hierdoor
moeilijkheden ontstonden zijn met "het
oog op een regelmatige verdeeling van de
bestaande exportmogelijkheden thans wederom wekelijksche contingenten bepaald. Van maatregelen van Duitsche
zijde met het doel den'invoer van eieren
uit Nederland tegen te gaan is niets gebleken. Voortaan zijn met het oog op
een zoo regelmatig mogelijken uitvoer ook
wekelijksche contingenten voor den uitvoer naar Engeland vastgesteld.

De scheeve toren van
Pijnacker ingestort

bestaat,

en het personenverBovendien is in de eerste plaats rekegoederenvervoer

keerJUne gehouden

de militaire vervoeren,
?■
ö- het vervoer door burgerlijke overheids«ensten,

rti

c. het vervoer ten behoeve van de levensnadelen- en de brandstoffenvoorziening,
a- het vervoer van dokters, veeartsen e.d., en
e- het vervoer van geestelijken.
Basis aantal

km.

Aan de hand van de door de houders van

motorrijtuigen in den loop van het vorig jaar
{"gevulde formulieren is thans door het rijks-

voor aardolieproducten voor beide cabureau
lorieën een basis aantal km vastgesteld.

voor het bepalen van deze basisaantallen
<jyn voor het geheele goederen- en personen-

vervoer,
vervoer

voorzoover dit laatste het beroepsd.w.z. autobussen, taxibetreft
verhuurinrichtingen e.d.
jj"dernemingen,
de
aangiften van de autobezitters als maatstaf
tenzij in bepaalde gevallen gerechte
genomen,bestond
J'J'rjfel
aan de juistheid van de vergegevens. In die gevallen heeft het
r.ksbureau
een basisaantal vastgesteld, welke
et billijk voorkwam.
personenvervoer betreft,
h Wat het overige
~etft de regeering het in dit stadium van
voorbereiding nog niet noodig geoordeeld verte maken tusschen het luxe-vervoer en
net vervoer voor zakelijke doeleinden (afgevan de hierboven genoemde urgente verdit gedeelte van het personen»
deren).
vervoer isVoor
als basis-hoeveelheid voor personen850 km en voor motorrijwielen 400 km
per

—

—

dekte

brui

ven

auto'maand
s

Alle voorzorgen waren
vergeefsch.

met:

vastgesteld.

Basisverbruik per maand.
Uitgaande van het hierboven bedoelde basisaantal km per maand is voor elk motorrijtuig
aan de hand van het brandstofverbruik van
betreffenden motor een basisverbruik per
Jfenand
ga
in liters motorbrandstof vastgesteld.
? et basisaantal km is zoodanig bepaald, dat,

indien 100 pet. wordt toegewezen, het ben'itieverbruik reeds wordt beperkt. Het zou zich
kunnen voordoen, dat de voorraadpositie
?en hooger percentage mogelijk maakt. Bij
goederenvervoer en het beroepspersonenVervoer (autobussen, taxi's, e.d.) waarbij het
km op het normale verbruik is behaald, zal zich dit laatste niet voordoen,
k °P het identiteitsbewijs, dat op nader te
PUbliceeren wijze door de plaatselijke distributiekantoren tegen betaling van . 0.75 zal
verstrekt, is naast het nummer van
?°rden
e categorie, waarbij het vervoermiddel is inhet aantal liters motorbrandgedeeld, vermeld
Jtof. dat op bovenomschreven wijze is bereBij een eventueele distributie worden
percentages
voor de verschillende categorieën
'astgesteld, aan de hand waarvan de uiteinvoor
delijke hoeveelheid te verkrijgen benzine
ieri bepaade periode is te bereiken. Voor deze
Weveelheid zullen benzine-zegels bij de postworden aangevraagd. Een drietal
.anvraa gkaarten
bevindt zich bij het ident-Jeitsbewijs.
Nadere gegevens zullen nog worWn bekend gemaakt. Belanghebbenden zulin afwachting van eventueele distributiew.*j'aatregelen,
hun identiteitsbewijs zeer zorgv
dienen te bewaren.

Jet
JJasisaantal

!J

ed.

kantoren

De bewoners van het landelijke, dorp
Pijnacker in Delfland zijn in den afgeloopen nacht tegen half één opgeschrikt
door een doffen slag, die bij velen den
indruk moet hebben gewekt van een bombardement van het vredige dorp. Gelukkig was dit niet het geval, doch sedert
enkele uren kan het dorp niet meer bogen

op een bezienswaardigheid, welke in den
lande bekend staat als de scheeve toren
van Pijnacker.
Jarenlang is deze toren, die uit de
twaalfde eeuw dateert, en los stond van
het kerkgebouw der Nederlandsch Hervormde gemeente, gaandeweg meer voorover gaan hellen en vooral in de laatste
jaren maakte men zich bezorgd over de
eventueele gevolgen.
Vandaar dat het gemeentebestuur den
gemeente-architect, den heer P. Steynis,
opdracht gaf om, nadat was komen vast
te staan, dat voorzieningen dringend noodig waren om erger te voorkomen, den
toren te stutten. Dit geschiedde dan ook
door het aanbrengen van een z.g. betonnen voet waardoor de toren werd ingehulst en juist dezer dagen was men met
dit omvangrijk werk gereed gekomen. Men
was er van overtuigd dat het bouwwerk,
zoo niet eeuwen, toch zeker tientallen van
jaren zou kunnen trotseerep, totdat vannacht aan deze verwachting plotseling de
bodem werd ingeslagen.
Geheel onverwacht kwam deze ontgoocheling evenwel niet, want reeds de vorige
week constateerde men, dat de toren thans
naar de andere zijde
de Noordzijde
ging hellen en onmiddellijk nam het gemeentebestuur maatregelen om het gevaarte ook van dien kant te stutten. Voortdurend waren werklieden op hun qui vive
om te voorkomen dat hij naar die zijde
zou instorten. Het blijkt nu tevergeefsch te
zijn geweest. Met donderend geraas is de
toren over den weg, het Zuideinde, in
brokstukken gevallen,' waarbij de kabel
van het bovengrondsche net der electrische leiding gedeeltelijk werd vernield. Gelukkig bevond zich niemand op dat moment op den weg of in de onmiddellijke
nabijheid van het vallend gevaarte, ook
het in de onmiddellijke nabijheid staande
woonhuis van den tuinder de Vogel werd
niet door het vallend gesteente getroffen.
De schade aan 'het electrisch net is niet
groot en kan spoedig worden hersteld. Van
het monument is slechts de voet, ter hoogte van twee meter, blijven staan.

—
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POSTVERKEER MET
NOORWEGEN GESTAAKT
postverbindingen met Noorwegen
zijn verbroken.
De briefpostzendingen en postpakketten
voor dat land kunnen tot nader bericht
niet ter verzending worden aangenomen.
Reeds ter post bezorgde zendingen zullen
aan de afzenders worden teruggezonden.
Ook het postale geldverkeer met Noorwegen (postwissels, quitanties, verrekenzendingen, aangeteekende- en waardestukken) is in beide richtingen gestaakt.
De

UIT DE STAATSCOURANT
»BÜ K.B. va n 13 April 1940 is aan den heer
J. ten Hope te Voorburg, op zijn verzoek
bfly^ ontslag verleend als lid van het hoofdvan het Nederlandsche Roode Kruis,
1
gje'ks onder dankbetuiging van de door hem in
functie bewezen diensten.
k.B. van 16 April 1940 is benoemd tot
jj "rnandant van de vrijwillige landstorm"rpsen motordienst en vaartuigendienst de
la.oor L. W. Nijland, van het 4e Reg. Inf.
jvf'j Kon. besluit is benoemd tot notaris te
jwSel, W. L. P. M. Raijmakers, candidaatis te Valkenswaard en te Gennep, A. J.
Öhi
Uisebosch, candidaat-notaris te Voorburg.
g.

J^tuur

3**.

c Rotterdam, te Ammerstol in de
de Lek
g
ï_pfdenHoe llet ongeluk is gebeurd, is
precies bekend. Vermoedelijk is de
m° defect geraakt, waardoor de bestuurj^F de macht over het stuur kwijtraakte.
arU am eerst n°S in botsing met een
ri a *£ auto en reed daarna van den dijk
Lek in.
onmiddellijk toe
e slaagden er naschoten
eenigen
tijd in den ingjtt
droge te brengen. Het
het
e
i?de
°P
Wa<!
6cïlter te laat want de levensgeeüfsten bleken geweken' te zijn.

m

J-^-_standers

TWEEKINDEREN OVERREDEN
Zij speelden op de

fiets.

ddas omstreeks half vijf is op
Hu aa-lderweg
op Texel een ernstig onSelut
tje * Sebeurd, waarbij het achtjarig zoonis gp T.an de familie Agter om het leven

meri en zi^n even oud vriendJe, een
Van de familie Schermer, beiden
aan het
hcwl^e te Den Burg, een wond
v°bd heeft opgeloopen. 'De' jongens beop de fiets' Bi-> het sPelen Se"
raakt decilsturen
der rijwielen in elkanti_r J 1
waarvan
beide kinderen
enSevolge
der/
hatjp^°e1 kwamen. Juist op, dit. oogenblik
een militaire vrachtauto. De bestU(
trachtte nog de jeugdige wielider
te ontwijken, doch hij slaagde hieriti
Na de kinderen te hebben overmede., geraakte
de wa;ren in de sloot langs
den i'

_cin<3

,r
niff

ji^eg.

op slaa 200nt 'e van de familie Agter was
S dood, zijn vriendje werd naar de
Ong riijke
k

woning overgebracht.

van den militairen
'Vracht lnzittenden
Scwipwagen
bleven ongedeerd. De beauto is later op den kant

ge"

Te Amsterdam is Dinsdag een zeer druk
bezochte ledenvergadering gehouden van
den Bond van exploitanten van Radiocentrales. In deze vergadering werd krachtig
geprotesteerd tegen het verbod van doorgifte van het gesproken woord uit oorlogvoerende landen, „een beknotting van
vrijheid, die het Nederlandsche volk onwaardig is". Aan het bestuur werd opgedragen om andermaal moeite te doen om
wijziging in dit verbod te krijgen.
Enkele mededeelingen werden gedaan
over den draadomroep. Doordien overeenstemming met de omroepvereenigingen
werd bereikt, mag worden verwacht, dat
de radiocentrales binnenkort in staat zullen zijn gedurende eenige uren per dag
een aanvullend Nederlandsch programma
uit te zenden, verzorgd door de omroeporganisaties. Voorloopig zullen ongeveer
220.000 radiocentrale-luisteraars hierop
aargesloten kunnen worden.
Hierna kwam ter sprake het ontwerp
voor een gedwongen luisteraars-bijdrage,
'zooals dat door den minister van binnenlandsche zaken bij de Tweede Kamer is
ingdiend. Dit ontwerp, waarin raar de
meening van deze vergadering groote onbillijkheden voorkomen werd krachtig bestreden. Het bestuur werd opdracht gegeven alle maatregelen te nemen,,welke er
toe kunnen leiden, dat de' aar.dacht der
leden van Eerste en Tweede Kamer wordt
getrokken voor de misstanden, die van invoering dezer heffing het gevolg zullen
zijn. Een uitvoerig request aan de Kamerleden en mededeelingen aan de pers werden als middelen hiertoe genoemd.

NEDERLANDSCH-DUITSCH
BETALINGSVERKEER
Blijkens de uitgifte van, het desbetreffende Staatsblad is de op 21 December 1939
te Berlijn tusschen Nederland en Duitschland gesloten tweede overeenkomst nopens
het verdrag over het Nederlandsch-Duitsche betalingsverkeer van 18 December
1937 Dinsdag in werking getreden.
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Glorine onovertroffen.

HANDELSONDERNEMINS „EMKA"
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RECHTZAKEN

HET BILJARTWONDER KEESJE
DE RUYTER
Zijn

vader veroordeeld
Gisteren heeft de kantonrechter te
Haarlem schriftelijk vonnis gewezen in
een zaak tegen den vader van het veertienjarige- biljartwonder Keesje de Ruyter,
wien ten laste was gelegd, dat hij een demonstratie van zijn zoontje in een café
te Aalsmeer had toegelaten en aldus in de
hand had gewerkt, dat de jongen arbeid
verrichtte, zonder daartoe den "bij de wet
vereischten leeftijd te hebben bereikt.
De caféhouder was door den kantonrechter reeds eerder veroordeeld tot een
boete van f 15, de vader werd vandaag
door den kantonrechter " veroordeeld tot
vijfentwintig gulden boete, subs. tien
dagen hechtenis. De ambtenaar van het
O.M. had een boete van f 100 subs. vijftig
dagen hechtenisstraf geëischt.

De vorst en de wegen, het isolement van
Welsum; het gemeentehuis wordt uitgebreid; een dreigend conflict afgewend.

De inzittende verdronken.
den

Vergadering van exploitanten.

RAADSVERGADERING OLST

AUTO IN DE LEK GEREDEN
om 1 uur is een auto, begistermiddag
Jong
uurd door
kaashandelaar A.

Haagsche spionnagezaak

RADIOCENTRALES

|_?_3

Onder voorzitterschap van mr. A. G. A. Ridder van R&ppard is gisteren de raad der

gemeente
geweest.

Olst in openbare vergadering bijeen

Bij de ingekomen stukken bevond zich een
verzoek van den Handel en Industrieelen Middenstand om verbetering van de toegangswegen naar het dorp in het bijzonder den weg
van Hengeveld langs de Prinsplaats, de
weg van Wesepe door Middel, beide loopend
over de .ingshof.
Adressante achtte het in het belang van het
marktbezoek naar Olst noodzakelijk, dat deze
wegen verbeterd werden.
,De voorzitter zeide, dat B. en W. diligent
zijn om de wegen, die door de vorst ernstig
geleden hebben, zoo spoedig mogelijk te herstellen. De weersomstandigheden hebben tot
nu toe herstel verhinderd. Hij stelde voor het
adres voor kennisgeving aan te nemen. Het
adres erkent dat B. en W. de wegen in goeden
staat houden. Spr. achtte onder de huidige
omstandigheden aanmerking, op het beleid
van B. en W. ten aanzien der wegen niet op
zlJn plaats. Overeenkomstig het voorstel is na
enkele opmerkingen van den heer Hoekstra

besloten.
De heer P. v. d. Waal, onderwijzer aan de
O.L. school ,te Duur vroeg ontslag wegens
zijn benoeming te Zaandam.
Het entslag werd eervol verleend.
Enkele verzoeken om vergoeding ingevolge
art. 13 aer 1.0. wet zijn ingewilligd. Vervolgens beschikte de raad gunstig op het verzoek
van de werfcommissie van den bloedtransfusiedienst o*n een gemeentesubsidie van f 65.
ïn verband met de tijdsomstandigheden
werd voorgesteld wijzigingen te brengen in
de reglementen op den rechtstoestand van secretaris, ontvanger en van den ambtenaar van
den Burgerlijken Stand. De wijzigingen betroffen in hoofdzaak de regeling van de vergoedingen voor de gemobiliseerde ambtenaren.
Het volgende agendapunt was de benoeming
van de leden der commissie van schoolverzuim, die allen
herkozen werden. In Wesep°
*n de vacature Meuleman benoemd
v,
M- Maandag, niettegenstaande
f.er dat
ue. reit,
één stem op hem van on-

h'5%

waarde was, daar één der raadsleden

zijn

stem had verduidelijkt met de toevoeging

„niet Dinsdag".

Het stroomleveringscontract.
Er is een commissie ingesteld door de afdeelingen Drente en Overijssel van de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten, zoo
deelde de voorzitter mede, die verschillende
wijzigingen ontwierp in het Stroomleveringscontract met de Usselcentrale. Er zrjn moeilijkheden gerezen, waarin Ged. Staten bemiddeld hebben. Dank zij die interventie is overeenstemming
verkregen en thans stelt de
commissie voor het gewijzigde contract met
de Usselcentrale aan te gaan.
De heer Hoekstra verzocht inlchtingen over
de wijzigingen. Hij was geschrokken van het
lijvig

dossier.
De voorzitter zeide, dat enkele technische
wijzigingen in het contract zijn aangebracht.
De commissie heeft getracht den duur van
de overeenkomst op 5 jaar gesteld te krijgen
om de eigen exploitatie der gemeenten gedurende dien tijd nog te waarborgen, doch
dat is niet gelukt. De overeenkomst wordt
thans automatisch ieder jaar verlengd.
Besloten is de overeenkomst met de Usselcentrale te sluiten.
De wegen.

—

IJsselkanalisatie

In de rondvraag vroeg de heer Bakhuis inlichtingen over de Usselkanalisatie. Hij verwachtte
ingrijpende wijzigingen waarbij de gemeente

Olst betrokken is, b.v. de doorgraving van
Portmond, de loozing van het rioolwater en
het zwembad.
De voorzitter zeide dat B. en W. op het
oogenblik nog niets weten. Zij zullen waak-

zaam

zijn.

«

De heer van Dommelen vestigde de aandacht op door de vorst vernielde wegen, zooals den weg Barlo—Portmond, die geheel vernield is door het water. Hij vroeg den weg

te verbeteren.

1

De voorzitter zeide, dat de weg naar Portmond dit jaar niet overstroomde. Alle wegen
hebben echter verschrikkelijk geleden en de
raadsleden zullen dat wel bemerken aan begrootingswijzigingen, ten behoeve van de we-

Ir. Sturm veroordeeld tot vijf jaar
gevangenisstraf.
De rechtbank te Rotterdam heeft gisteren den 50-jar. Ir. F. W. J. H. Sturm,
Duitscher van afkomst, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de Haagsche
spionnagezaak, veroordeeld tot vijf jaar

gevangenisstraf.
De rechtbank nam als bewezen aan het
geven van mededeelingen omtrent troepenverplaatsingen en dat dit geschiedde
in een week van groote spanning (n 1. van
5 tot 11 December) en het fotografeeren
van scheepslijsten, hoewel dit niet voltooid kon worden, aangezien verd. voordien gearresteerd werd.
Hem was ten laste, gelegd overtreding
van de artikelen 46 en 98 van het wetboek
van strafrecht: poging tot opzettelijk
openbaar maken aan een buitenlandsche
mogendheid en het mededeelen of in
handen spelen van berichten of inlichtingen omtrent zaken waarvan geheimhouding in het belang van den staat wordt

Keboden.

De Officier van Justitie had een gevoor den tijd van acht
jaren geëischt.
Verdediger was mr. D. A. van der
Linden.
vangenisstraf

Het Duitsche

legerbericht
Algemeene positie in Noorwegen geconsolideerd
Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte gisteren bekend: De positie in Noorwegen is in den loop van den
16en April door verdere versterking van
de Duitsche troepen, en door de beveiliging van belangrijke spoorwegverbindingen geconsolideerd.
In de zone van Narvik hebben Duitsche
troepen de ertsspoorlijn tot aan de
Zweedsche grens bezet. Een Noorsche afdeeling, welke verzet pleegde, werd na een
kortstondg gevecht met bloedige verliezen
voor den tegenstander vernietigd.
Een deel werd gevangen genomen, de
rest wist zich over de Zweedsche grens in
veiligheid te brengen. Bij Harstad op het
eiland Hinnoey, zestig kilometer ten Noorden van Narvik, heeft de vijand troepen
aan land gezet. In de naaste omgeving
van Narvik werden dergelijke pogingen
niet ondernomen.
In de zone van Drontheim drongen
Duitsche troepen door tot de Zweedsche
grens en bezetten zij de spoorlijn via Meraaker.
In de zone van Bergen verliep de dag
rustg. Bij Stavanger ondernam het Britsche luchtwapen opnieuw luchtaanvallen
in den nacht van 15 op 16 April, welke
echter geen schade aan militaire doelwitten aanrichtten.
In de zone van Kristiansand hebben
nog twee Noorsche batterijen zich aan de
Duitsche troepen overgegeven.
De uitbreiding van het door de Duitsche
troepen in de zone van Oslo bezette gebied wordt voortgezet. De treinverbinding Oslo-Prederiksstad-Halden-Kornsjoe.
tot de Zweedsche grens is weer tot stand
gebracht. Een Duitsche afdeeling heeft
Kongsvinger in den middag van den 16en
April ingenomen en zet thans haar opmarsch noordwaarts voort. Ten Noorden
van Hoefefoss namen Duitsche pantsertroepen met succes aan den strijd deel.
De oorlogsmarine beschermde het vervoer
van personeel en materieel naar Noorsche
havens. Als onderdeel van de stelselmatige
uitbreiding der kustverdediging werden de
kustversterkingen in de Oslo-fjord in vollen omvang voor den strijd gereed ge-

maakt.

De actie op zee.
Bij de verdediging van Narvik is de gezagvoerder der torpedobootj agers, kapitein ter zee Bonte in een heldhaftigen
strijd tegen de Britsche overmacht gesneuveld. Van de bemanningen der beschadigde en niet meer gevechtsklare
torpedobootj agers, die hun mupitie geheel
verschoten hebben, werd tweederde deel
ingelijfd bij de verdediging van Narvik
genverbeteringen. Zij zullen met kracht ter
hand genomen worden, doch er is tot nu toe
nog geen gelegenheid voor geweest.
Teren van den weg te Fortmond is zonder
aanbrenging van een behoorlijken ondergrond
niet mogelijk. En totale verbetering van dien
weg staat nog niet op het programma, daarvoor is hij niet belangrijk genoeg voor de geheele gemeenschap.

Het isolement van Welsum.
de aandacht op
het isolement van Welsum. Bewoners van die
buurtschap, die op het gemeentehuis moeten
De heer Hengeveld vestigde

zijn, hebben recht op gratis voetveer. Spr.
had voor een dergelijke' regeling een kostenberekening gemaakt. Hij kwam op f 10.
De voorzitter zeide, dat in de vorige vergadering een dergelijk verzoek afgewezen is.
De heer Hengeveld moest, indien hij de zaak
nog eens ter sprake wilde brengen, met een

uitgewerkt plan

komen.

De heer Hengeveld meende, dat hrj dan m
de bevoegdheden van B. en W trad.
De voorzitter bestreed dat. Wie een kostenberekening maakt moet ook zeggen voor wie
het vrije voetveer geldt.
De heer Hengeveld achtte het een goede
stimulans om meer eenheid tusschen Welsum
en Olst te brengen.
De voorzitter achtte het belang zeer gering
voor de Welsumers.
Als de heer Hengeveld met een nauwkeurig
uitgewerkt voorstel wil komen kunnen B. en
W. er hun oordeel over geven en de raad kan
zoo noodig uitspraak doen.
Wethouder Dekker drong eveneens aan op

een

behoorlijk uitgewerkt

voorstel.

Hij

was van

meening, dat hier een precedent geschapen
wordt, dat niet verantwoord is. Hij achtte het
belang zeer miniem.
De heer Hengeveld zeide, dat hii iets wilde
doen voor het isolement van Welsum.
Wethouder Dekker: Dan moet u vri.len overtocht voor alle Welsumers vragen, doch dat
vindt u zelf ook niet verantwoord.
Een rioolconflict.
Voorts zeide de voorzitter, dat de raad B. en
W. indertijd heeft opgedragen alles te doen,
opdat in
1942 met de uitvoering der
rioleerinsrswerkzaamheden een aanvang kan
worden gemaakt.
Daarvan is afschrift gezonden aan het
waterschap Salland met verzoek zich aceoord
te verklaren met dezen termijn.
Het waterschap deelde evenwel mede,
zich te houden aan den datum van 1 Mei,

ter versterking van de in die zone opereerende troependeelen.
Ten Noordoosten van de Shetlandeilanden heeft een Duitsche duikboot een
torpedobootjager der „Tribal-klasse" tot
zinken gebracht. Verscheidene Noorsche
torpedobootjagers werden door de oorlogsmarine in dienst gesteld.
Het luchtwapen zette op den 16en April
zijn verkenningsvluchten boven de centrale en noordelijke deelen van de Noordzee alsmede aan de Noorsche Westkust
voort en verkreeg waardevolle inlichtingen. Ondanks het slechte weer werden
eenheden van de Britsche zeestrijdkrachten door Duitsche gevechtsvliegtuigen
aangevallen. Een grcot troepentransportschip werd door voltreffers van het zwaarste kaliber getroffen. Een vijandelijke onderzeeër en een vijandelijke kruiser werden 150 kilometer ten Noordwesten van
de Mold-fjord, zooals reeds gemeld, door
zware treffers van bommen tot zinken
gebracht. Tijdens .ontrölevluchten aan
de Zuidwestkust van Noorwegen schoten
Duitsche jagers op 15 April een LockheedHudson en een Sunderland vliegboot neer.
Een Duitsche machine is van de vlucht
tegen den vijand niet teruggekeerd.
Aan het Westelijke front hebben onze
stoottroepen ten Zuidwesten van Merzig
vier vijandelijke onderkomens opgeblazen,
versloegen de uit meer dan vijftig man
bestaande Britsche bezetting en brachten
gevangenen, wapenen en munitie als buit
binnen.

DE BRITSCHE VERLIEZEN
TER ZEE
Volgens Engelsche opgave.

Reuter meldt uit Londen: Bevoegde
autoriteiten hebben vandaag de Duitsche
beweringen over verliezen van de vloot
in het tijdvak tusschen 9 en 15 April
krachtig tegengesproken. De verliezen zijn,
zooals reeds opgegeven, de torpedobootjagers Hardy, Hunter, Glowworm en
Ghurka, waarbij nog komt de duikboot
Thistle, waarvan het verlies gisteren werd
gemeld.

DUITSCHE AANVAL TER ZEE
D.N.B, meldt uit Berlijn:
Het Duitsche luchtwapen heeft gisteren Engelsche zeestrijdkrachten voor de Zuidwestkust van Noorwegen met succes aangevallen. Als voorloopig resultaat wordt van
officieele zijde medegedeeld, dat een Engelsch slagschip door de Duitsche gevechtstoestellen getroffen werd met een
voltreffer van zwaar kaliber. Geconstateerd werd, dat op het Engelsche oorlogsschip ontploffingen ontstonden en vlammen opstegen. Verdere berichten over den
aanval zullen spoedig gegeven worden.

DE GEALLIEERDE VLIEGTUIGAANKOOPEN IN AMERIKA
Reuter meldt uit New Vork: Naar
de New Vork Times meldt, verwacht men,
dat de geallieerde inkoop-commissie terstond orders zal plaatsen voor ongeveer
4.600 bommenwerpers, watervliegtuigen en
jachtvliegtuigen, die de regeering der
Vereenigde Staten thans voor uitvoer
heeft vrijgegeven. Waarschijnlijk zouden
nog voor het einde der week de contracten geteekend worden.

483eSTAATSLOTERIJ
(Niet officieel)

3de klasse, 3de lijst
Trekking van Woensdag 17 April 1940
Hooge

Prüzen

f 25.000.— 7365
f 2.000.— 19795
f 1 000.— 6810
f
100.— 6226 14509 20652
Prüzen van 45.—
1068 1161 1242 1272 1421 2145
2584 2588 2615 3021 3324 3465
3961 5022 5889 5904 6036 7807
8342 8497 8541 8553 9047 9312
10151 10364 10827 11010 11102 11641
12335 12439 12661 12670 12727 12865
13818 14095 14141 14437 14540 14934
15628 15688 15770 15827 16001 16151
16444 16460 16687 17009 17267 17401
18816 18851 19018 19100 19213 19332
21021 21286 21416 21520 22226 22298
23039 23495 23581 24062 24641 24692

’

2281

3474
7911
9801

11956
13361
15460
16316
17612

2319
3742
8115

9917
12037
13570

15585

16429
18546
19969 20717
22868 22953

MARKTBERICHT

AMSTERDAM, 17 April. Lijnolie, groot-

handel 25 K, kleinhandel 28?,.
kleinhandel 34.

—

Raapolie,

waarop de rioleering zal worden afgesloten.
De voorzitter heeft deze zaak besproken met
den Commissaris der Koningin en met Ged.

Staten.

Het resultaat is een conferentie geweest
met Ged. Staten en het waterschap, waarop
uitvoerig beiderlei standpunt besproken is.
De notulen van deze bespreking zijn voorgelezen om den raad een inzicht te geven in
deze materie. Daaruit vernamen wij het volgende :

Olst meent dat het recht heeft op vrije loova n rioolwater op de Wetering. Besloten
werd door den raad van Olst in 1942 een
rioleering met zuiveringsinstallatie uit te doen
Eerder kan het niet. De rioleering zou
voeren.
dan loozen op den IJssei..
Het standpunt van het waterschap ls ,dat
in 1933 een keur op de loozing van verontreinigd water ingesteld is. Sinds 1934 is de
zing

gemeente

eeregeld

aangeschreven,

om

de

w.aterloozerij te staken. Er veranderde evenwel
niets, doch de ingelanden bleven klagen.
Thans moest een besluit genomen worden.
In 1936 werd voor dit werk f 65.000 geraamd,
doch thans zal het door de omstandigheden
ongetwijfeld hooger geraamd worden, zoo werd
van de zijde van Olst betoogd.
In 1936 werd reeds besloten tot uitvoering

van rioleeringswerken. doch Ged. Staten hadden bezwaar.
Betoogd werd verder, dat afsluiting op 1 Mei
a.s. in Olst een ondragelijken toestand zou
scheppen.

Salland kan alleen meegaan met een uitstel
als binnen afeesnroken termijn de rioleering
ook aanbesteed is.
De rioleeringsplannen van Olst' hangen
spmen met de vaststelling van het uitbreidingsplan.

In de bijeenkomst verklaarde de burgemeester desgevraagd, de afsluiting op 1 Mei. indien
zii aangebracht werd. met geweld te zullen verwijderen. Dan zal proces-verbaal opgemaakt
wordeii en moeten burgerlijke en strafrechter
uitspraak doen.
Dit werd niet in het belai°- van partijen
?eacht. doch zoo verklaarde Olst. de gemeente
kan niet leven onder de censuur van Salland.
Na veel debat in meergenoemde bijeenkomst is beslist, dat uitstel verleend zal
worden tot 1 Mei 19*1. Dan moet de
rioleering aanbesteed zijn. Op 1 Januari
1941 moeten de technische voorbereidingen
gereed zijn.
De raad keurde het beleid van B. en W in

dezen

goed.

De vergadering is daarop gesloten.

,
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NEW RAGPICKERS
Toegangsprijzen: zaal en loges f 1.50,
amphitheaters f 0-75, alles inbegrepen.
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KXTE DORSCH PAUL
Dii superbe filmwerk .naakt ons

is zóó verheven en zóó grootsch,
maar tegelijk zóó menschelijk
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EEN PRACHTFILM MET EEN VERHEVEN
STREKKING !

ZONDAGMIDDAG 2Y2 UUR: MATINEE
TOEGANG 18 JAAR.

niet zoo heel erg van
een citroentje houdt, dan
moet U onze aalbessen
eens probeeren. U loopt
alleen de kans, dat
U a_iet wat vaker
moet bestellen (U bent
gewaarschuwd).
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dan heeft ze pijn. Help het
kind en geef haar zoon on-

m

Bi

kunnen zoo gemakkelijk worden ingenomen want ze zijn
practisch geheel smakeloos.

Nachthemden
v °ore'ke maat
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De ruggegraat van elk
reclameplan is:
Dagbladreclame 1

van FRANZ LÉHAR.
In de hoofdrollen: Hilda
Hirsch,
Harmat, Fritz
Harden,
KarEgon
Paul
ter, Gretl Tüchter, Jula
tttillo, Albert May, Walter Triebel, Leo Reieher,
enz. - Versterkt orkest
r
oJ.v. Hans LiehtensteinGeheel nieuwe costumes:
Sophie Degenhardt. Geheel nieuwe decors: Ge-j
10 Nieuwe Drosle-Bonbons; 35 tot 45 ets. per ons.
rard Vroom.
\
Plaatsbespreking 10-12 UDroste's Wilgenkatjes, Tulpen en Lelietjes der Dalen; smakelijke èn...
Precies 12 uur ïoting.
lichte stukjes chocolade. 30 cent per ons.
Voor
deze voorstelling zijn
lets geheel aparts zijn Droste's Likeurstaafjes (45 cent per ons).
nog plaatsen beschikbaar
en wel: le rang f 2.50;
ALTIJD WELKOM!
2e rang f 2; 3e rang f 1.25
en
4e rang f 1, pi. rechten
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Inlicht, dag. v. 10-12 en
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van 2-6 uur. Zaterdags tot
zonder mankeeren
1 uur. Telefoon 4600.
concurreeren
en
Tekstboekjes reeds ver" Melkmarkt 24 -n
krijgbaar.
HORLOGES
KLOKKEN GOUD en ZILVER
+s

ijl

oU>^?

__

nn ■

_________.__._-_■_-______

..

LAMP EL

r^w^^^i__F____f___^_#^

fl

„Odeon"

Zwolle
WOENSDAG 24 APRIL
8 1/4 uur
9e ABONNEMENTSVOORSTELLING
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HIRSCH OPERETTE
met hun groot succes
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Hoofdpijn, periodieke pijnen
BRINKJI, TELEFOON 3656 ' en depressie kunnen bij jonge
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Kaarten reeds nu verkrijgbaar bij: Mevr. Nijdam, Groot
Weezenland 15; Mevr. Wildervanck, Spoolderpark; Mr. J.
G. Nysingh, Koestraat 10.
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Deze Week Extra Lage Prijzen

VETTE GOUDSCHE KAAS oe
__£Q et.
Per Pond
VOLVETTE QOUDSCHE
GOUDSCHE MEIKAAS

Per Pond

FIJNSTE SEPTEMBER

hebbenop deze lichte, vlotte
ja3 geen vat. Stof èn voering zijn
beproefd op waterdichtheid. Vele
sportieve modellen. Blijvende,
Engelsche coupe in maten voor
ieder figuur. VraagtUw winkelier
de betere „all-weather". Majestic!
weer

VERKRIJGBAAR BIJ:

Oudestraat 100—10!
Speciaalhuis J- Korte, Enschedi
Bervoets, Enschede
Fa- Jansen, Vriezenveen
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EDAMMER KAAS
Per Heele Kaas
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middel tegen
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LEIDSCHE KAAS
2 Pond voor
HEERLIJKE KRUIDKAAS
2 Ons voor
LUNCHKAAS
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Alleen Vrijdag en Zaterdag

het zeker werkend

29

Per Pond

KAAS

Bervoets, Zwolle, Diezerstr. 7—!
Bervoets, Kampen,
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Per Pond

KAAS

Met een nieuwe jas is iedereen
het heertje! Met een Majestic van
Egyptische katoen blijft U een
heer onverschillig hoe lang U
zoon "jas draagt. Een verschil dat
spreekt voor zichzelf! Wind en
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Afgehaald uit de winkel

i

Petit Beurré p. yt pond van 19 voor 16 et.
Amandelboonen
2 ons voor 25 et.
Getruffeerde Leverpagtei per blik 1 9 et.

.

zoowel bij volwassenen als bij I
kinderen. 85 cent bij Apothekers I
.en Drogisten. „Fermitan" wordt I
door de Nederlandsche wet beschermd.

I

Jacoba Maria Wortelboer.
Chem. Pharm. Industrie.
Oude-Pekela.

Roombpter per pond 82. Room versche Eieren 10 voor
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