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ZWEDEN

Zweden op alle strategische punten versterkt en eventueele landingspogingen zouden dan ook op groote moeilijkheden stuiten. In vroeger jarenreeds had de Zweedsche regeering het besluit genomen tot
aanschaffing van twee nieuwe pantserschepen voor de kustverdediging, maar dit
besluit is nimmer uitgevoerd.
Als de Zweedsche vloot relatief gesproken toch haar slagvaardigheid wil bewaren, kan zij echter niet volstaan met den
bouw van twee nieuwe kruisers. De pantserschepen, die Zweden thans bezit, dadragen 141.4 miilioen kr., waarvan een
bedrag van 100 miilioen kr. voor den bouw
teeren bovendien uit vroeger jaren. De drie
van de Zweedsche kustpantserschepen
twee
kruisers.
De
duikbooten
van
zullen
van hetzelfde type zijn als de Zweedsche vloot werden tijdens den vorigen wereldwerden later gemovloot thans bezit. Betreffende de jagers oorlog gebouwd. Zij
kan men ze
volwaardig
maar
derniseerd,
nog
geen
definitieve
keuze
gedaan.
is
De
post van 100 miilioen kr., bestemd voor niet noemen. Ook vijf andere pantserschepen buiten de actieve kustvloot om
twee kruisers, trekt hoofdzakelijk de aaneen eerbiedwaardigen leeftijd; het
hebben
dacht.
Dit wapen was tot dusver slechts zeer jongste dateert van 1907, het oudste van
1902. .5.. De gevechtswaarde kan men dienbescheiden vertegenwoordigd bij de Zweedoorlogsmarine.
Men
beschikte
in dit overeenkomstig bepalen.
sche
Als.de Zweedsche Rijksdag zijn goedopzicht over twee eenheden: de betrekkehecht aan de nieuwe vlootplankeuring
moderne
nog
vliegtuigkruiser
Gotland,
lijk
gereed gekomen in 1934, en de volkomen nen, zal het minstens 2% jaar duren, alverouderde, iets kleinere pantserkruiser vorens de kruisers gereed komen. O.ogenblikkelijke waarde heeft het vlootproFylgia. Dit laatste schip was reeds in 1907
gram
en
werd
dus niet.
hoofdzakelijk
gebruikt
dienst
in
als opleidingsschip voor adelborsten. De
twee nieuwe kruisers, die Zweden zich
voorstelt aan te schaffen, zullen niet een PROCES TEGEN HONGAARSCHE
zwaar type vertegenwoordigen, maar zij
van modern luchtafweerPIJLKRUISERS
worden voorzien
geschut, goede torpedo's en zware bepantHet proces tegen de afgevaardigde der
sering. Bij de constructie wordt rekening
Hongaarsche
Pijlkruisers, Wirth, en 23
met
de
beide
omstandigheid,
dat
gehouden
begint 16
schepen een belangrijke rol kunnen spelen rechtsradicale partij genooten
ingediend
December.
De
weis
aanklacht
vegen
van mijnen.
bij het
gens
„voorbereiding
gewelddadige
tot
een
van
nieuwe bepantserde
Van den bouw
omwenteling" en „het bezitten van ontartillerievaartuigen zal ook ditmaal weplofbare
stoffen". Bovendien hebben de
bestaande,
geen
sprake
kustzijn. De
der
beklaagden het plan gekoesterd, den rijkspantserschepen zijn van een verouderd bestuurder op een reis naar zijn landtype. Dit blijft bij voortduring een zwakke
goed gevangen te nemen en hem te dwinplek in het stelsel der kustverdediging. gen om Salaszy tot
minister-president te
Overigens is de lange Oostzeekust van
benoemen.

Donderdag 5 December 1940

VERSTERKT ZIJN VLOOI
Ter bescherming van zijn neutraliteit
Wan onzen

-

Zweedschen correspondent.)

Nu het als neutrale staat in het hooge
Woorden te waken heeft voor zijn onB*Jdigheid in den maalstroom van den te-

genwooridgen tijd, heeft Zweden zich gegezien, zijn volkomen verouderde
"^oodzaaijt
vloot uit te breiden. Het nieuwe Zweedsche

'-ootprogram voorziet niet alleen in den

°ouw van een aantal jagers en duikboo-

De voornaamste post op het budget
£ïi.
voor den aanbouw van
*«ccuitgetrokken
nieuwe kruisers. Indien de Zweed-

,Ci*e Rijksdag het nieuwe vlootplan goed*eUrt, zal men eerst na enkele jaren een
doelmatige uitbreiding van de vloot heb-

D(-Q

bereikt. De voorgenomen vlootver-

sterking kan er dus bezwaarlijk aanstonds
bijdragen, om Zweden' neutraliteit te

Joe

helpen handhaven en verlichting te brengen in 's lands benauwend isolement aan
de Oostzee.

In het belang van Zweden's defensie is uitbreiding en moderniseering
van de vloot dringend noodzakelijk.
Sinds de idee van een Noordsch defensief verbond en van een Noordsche
neutraliteitswacht schipbreuk leed, is
Zweden in toenemende mate op zichzelf aangewezen. Zijn isolement is tevens zwakheid, in de eerste plaats
üoor den achterstand in zijn militair
vermogen. Drie zwakke punten bleven:
Sebrek aan geoefende reserves, een tekort aan gevechtsvliegtuigen en een
Verouderde, slecht geoutilleerde vloot.

-Het kabinet-Hansson, dat Zweden door
0e branding heen moet leiden onder een
hoogen druk, heeft zich naargezet aan zijn nieuwe taak: de be,r&chting van uiterste waakzaamheid op
"et gebied van Zweden' verdediging en
Naar den tegenwoordigen premier Hansson is ook de verdedigingslinie in het Zuiden des lands genoemd. Men spreekt dan met Zweedsche
gemoedelijkheid van de „Peer Albin-linie".
Peer Albin, zooals hij kortweg wordt aangeduid door het Zweedsche volk, heeft

Schippersgezin gedood.
.

Dinsdagmorgen is op het IJsselmeer een ongeluk gebeurd, dat aan
een gezin van vier personen het leven
heeft gekost, ondanks alle reddingspogingen, die onmiddellijk werden
aangewend.

Omstreeks kwart voor elf, zoo meldt het
Hbld., voeren op korten afstand van elkaar
twee schepen, n.l. de „Friesland"" van
schipper W. Eier te Bolsward en de „De
tijd zal het leeren" van schipper R. Groenhof te Broekerhaven ter hoogte van Pampus in Oostelijke richting, beide geladen
met kunstmest. Plotseling klonk het geluid

MOEILIJKE REDDING
TWEE VISSCHERS AAN DEN
DOOD ONTSNAPT
Gisteravond om half zeven is de motorreddingboot „Hilda", van de Noord- en
Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij,
te Lemmer uitgevaren naar een visschers-

vaartuig, dat door den opkomenden storm

gestrand was. Dit vaartuig had geen seinmiddelen aan boord, zoodat de „Hilda" in
het donker een zwaren speurtocht had.
Omstreeks half tien kreeg de „Hilda"

het gestrande vaartuig bij den Mirdumer
hoek in zicht. Het was de „Lemmer 9"
met twee man aan boord. Zij konden op
net nippertje worden gered. Het visschersschip verging.
Om. half elf zette de reddingboot de
beide visschers behouden aan wal.

Woekerprijzen
voor levensmiddelen
1200 K.G. ACHTERHAALD
antiagitator. Later in zijn leven
hij driemaal minister van oorlog geDe nieuwe tijd vraagt transigee£ eh. Men heeft dit niet steeds in de NoordUropeesche leefruimte verstaan.

phtaristisch

!f

morden!

Het nieuwe vlootplan.

-°e laatste jaren was de Zweedsche oor°§smarine reeds eenigszins versterkt tene van aankoopen in het buitenland
f 1 het bouwen van nieuwe schepen op

j

werven. Het betrof hier uitsluitend
jagers, onderzeeërs, motor-torpedoen mijnenvegers. Het nieuwe vlootvoorziet ook in de aanschaffing
zwaardere typen gevechtsvaartuigen.
totale kosten hieraan verbonden be-

'hkele

£°oten
f^-i
6

Verduistering
Zom onder heden 5.25
Zon op morgen 9.35
Tusschen deze beide tijdstippen
moet verduisterd worden.

VMaan

op n.m. 1.33, onder Vrijdag
V-m. 0-32. Eerste kwartier Vrijdag.

Een gevonden
projectiel
ontploft
Een man gedood, een

huis

verwoest.

Gisteravond is in de woning van de
weduwe den H.' aan de Reepstraat no. 36
te Scheveningen een noodlottige ontploffing geschied, die het leven heeft gekost
aan den alleen thuis zijnden 31-jarigen
zoon des huizes J. den H.
De moeder was met twee van haar zoons
afwezig. Vermoedelijk had de thuis gebleven zoon aan het strand een onontploft
gevonden, dat hij, zoo wordt vervan een hevige explosie en binnen eenige projectiel
oogenblikken zonk de Friesland" met man ondersteld, thuis heeft willen demonteeen muis in de dieote. opvarenden waren ren. Omstreeks acht uur werd in den omde schipper, zijn vrouw en twee kinderen. trek een hevige knal vernomen, waardoor
De bemanning van d&,.,De tijd zal het de boyenwoning vrijwel werd verwoest, terleeren" deed energieke pogingen om de wijl ook het benedenhuis ernstig werd bede politie
slachtoffers te redden, doch zij moesten schadigd. Onmiddellijk werden
geneeskundige dienst gewaarschuwd
na eenigen tijd onverrichterzake worden en de
opgegeven. Beide schepen kwamen van en na een kort onderzoek werd het zwaar
verminkte lijk van den jongeman temidRotterdam en waren op weg naar Nijvan de puinhoopen aangetroffen.
kerk, waar de laatstgenoemde gisteren is den
Uit
droevig voorval moge voor anschipper
heeft daar het deren dit
aangekomen. De
opnieuw de les worden getrokken,
ongeluk gerapporteerd.
dat het hoogst onverantwoordelijk en
De „Friesland" en de „De tijd zal het levensgevaarlijk
is om eenig gevonden proschipper
Groenhof
leeren", zoo vertelde gezamenlijk
jectiel met onbevoegde handen aan te
de
aan het "blad waren
van
Oranjesluizen vertrokken met een lading raken, laat staan te demonteeren.
kunstmest, bestemd voor een Nijkerksche
firma. Mijn schip had een sterkeren motor
dan dat van schipper Eier en na eenigen
tijd was ik de „Friesland" zoo ver vooruit,
dat ik besloot "vaart te minderen en het
andere vaartuig op sleeptouw te nemen.
Zoo voeren wij verder, maar na eenigen
tijd zei iets in mij
hoe het kwam weet
De secretaris-generaal, wnd. hoofd
ik orecies niet
dat het beter was de
van
het departement van landbouw
verbinding te verbreken.
en visscherij deelt mede:
Nauwelijks was dat gebeurl, of mijn
Gedurende het tijdvak van Doneen overweldigend
derdag 5 December tot en met Zonvrouw en ik hoorden
gedreun en zagen onmiddellijk daarop
dag 15 December a.s. geeft elk der
op de plaats, waar de „Friesland" voer,
vier met „11 vleesch" gemerkte boneen zwarte rookkolom en vervolgens
nen van de vleeschkaart recht op het
een witte damp opstijgen. Toen deze
koopen van 100 gram vleesch, been
waren weggetrokken, bleek de „Friesinbegrepen, of een rantsoen vleeschland" volkomen uit elkander te zijn
waren. De met „11 worst, vleeschwageslagen. Over een oppervlakte van
gemerkte bon geeft uitsluitend
ren"
ongeveer honderd nieter zagen wij talop het koopen van een rantsoen
recht
looze wrakstukken en hier en daar
vleeschwaren.
oo
olievlekken
groote
goldreven
de
De bonnen, welke op 15 December
ven. Onmiddelijk draaide ik bij om te
a.s. nog niet gebruikt zijn, blijven nog
probeeren de opvarenden te redden,
geldig tot en met Woensdag 18 Demaar hoe mijn vrouw en ik ook tuurcember a.s.
den, er was geen spoor van hen te
Het rantsoen vleeschwaren, dat per
ontdekken. Helaas konden wij niet anders doen dan onzen tocht naar Nijbon kan worden gekocht, bedraagt 75
gram voor gerookt of gekookt varkerk voortzetten....
rund-, of kalfsvleesch en voor
kens-,
Wij vernemen nader, dat schipper Eier
gerookte
worstsoorten, 100 gram voor
Zijn
36 jaar oud was.
dochtertjes, die
worstsoorten, rolpens en
gekookte
eveneens het leven hebben verloren, waren
125 gram voor lever-artiknakworst,
drie en vijf jaar. Een ander dochtertje, een
tongenworst
en nierbrood en
kelen,
meisje van acht jaar, bevindt zich in
150 gram voor bloedworst.
Sneek, waar zij de Schippexsschool bezoekt.

Schip op IJsselmeer in de lucht
gevlogen

-^«ïanent

loopbaan aangevangen als

Men is thans bezig met het maken van het verkeersplein bij de Spoolderbergbrug
te Zwolle in den rondweg van Overijssels hoofdstad. Het terrein is thans vrijwel
over de geheele oppervlakte opgehoogd. Hier en daar worden nog enkele kipkarren
zand bijgestort om den overgang naar de Veerallee geleidelijk te doen zijn. In het
midden kon men reeds de omtrekken van het plein onderscheiden. Op den voorgrond
(Foto Zw. Courant).
het fietspad aan de Veerallee.

De gemeentepolitie te Aarlanderveen
heeft na langdurig onderzoek licht gec .*lt hi een hamster- kettinghandelaffaire,
waarbij een twintigtal personen is

-5f

Nieuwe vleeschbon

——

Tot 18 December

betrokken.

De kruidenier G. onttrok door tusschenkomst van zijn 27-jarigen broer, die niet
in de kruidenierszaak werkzaam is, groote

hoeveelheden

distr.butie.
deze

levensmiddelen

aan

de

Tegen woekerprijzen werden
een groot aantal ingezetenen van

aan
verkocht.
Aarlanderveen
Tegen

veertien personen, bij wie haaltjes

bloem, vaatjes zeep, groote hoeveelheden
peulvruchten, kaas en grutterswaren wer-

den gevonden, werd proces-verbaal opgemaakt. In totaal heeft de politie 1200 kg
levensmiddelen in beslag genomen.
De kruidenier G. bleek voorts op klandestiene wijze peulvruchten te betrekken
van eenige landbouwers in het nabijgelegen Zevenhoven, die hiermee ook een
strafbaar feit pleegden.
Verder leidde een spoor naar Aalsmeer,
waar bij een winkelier, die aan G. leverde,
huiszoeking werd verricht. Hier werden
ongeveer elfhonderd rantsoenen zeep,
welke niet waren opgegeven, aangetroffen.
Tenslotte liep een restaurateur te Gouda
tegen de lamp. Deze had van den AarJa nderveenschen handelaar honderd pond
fcfffie gekocht en was daardoor met de
distributiebeoalingen in conflict gekomen.
Ook in deze "gevallen werd proces-verbaal
opgemaakt.

De in beslag genomen goederen zullen
ter beschikking van de distributiediensten
worden gesteld.

Het is de gewoonte van haast eiken boer in den winter zijn eigen gemest
varken te slachten. Doch thans gaat dit niet zooals vroeger. De controleur
van den crisisdienst komt het geslachte varken wegen e*i naar het gewicht
wordt voor bepaalden tijd de vleeschkaart ingetrokken.
/Foto Zwolsche Crt.);

ROEMEENSCHE PETROLEUMLEIDINGEN WORDEN

STAATSBEZIT
Het Roemeensche staatsblad behelst een
decreet krachtens hetwelk de staat ge-

rechtigd is petroleumleidingen aan te leggen en te exploiteeren. Tevens gaan alle
reeds bestaande petroleumleidingen, alsmede de daartoe behoorende inrichtingen,
in staatsbezit over. De petroleumleidingen die binnen 14 dagen tijds niet zijn
aangemeld, gaan zonder schadeloosstelling
in eigendom van den staat over.

CSAKY 11 DECEMBER TE
BELGRADO
D. N. B. meldt: In leidende politieke
kringen der Zuid-Slavische hoofdstad bevestigt men het bericht omtrent het a.s.
bezoek van den Hongaarschen minister
van buitenlandsche zaken, graaf Csaky,
aan Belgrado. De eerste dag van het
bezoek zou op 11 December vallen.

Duitsch-Roemeeusche
economische over-

eenkomst
D. N. B. meldt: De laatste weken zijn
te Berlijn omvangrijke Duitsch-Roemeensche economische onderhandelingen gevoerd, waarbij de richtlijnen getrokken
zijn voor de economische samenwerking
na de hervorming der politieke verhouding
tusschen beide staten.
De getroffen regelingen zijn thans onVan deze overeenkomsten is
derteekend.
het belangrijkst een protocol nopens de
Duitsch-Roemeensche samenwerking bij
de uitvoering van een Roemeensch tien-

jaarplan.
Hierin wordt

o_m.

verklaard:

De Duitsche regeerhig verklaart zich
bereid haar technischen en financieelen
steun voor den opbouw van Roemenië op
alle terreinen van het economisch leven
te verschaffen.
1). Duitschland staat voor den duur van
het tienjaarplan doorloopend op bijzondere voorwaarden en op langen termijn
de omvangrijke credieten beschikbaar, die
voor de uitvoering van het plan noodzakelijk zijn.
2. De reeds bestaande samenwerking op
het gebied van land- en boschbouw ter
intensiveering en verbetering der productie wordt voortgezet. Duitschland zal tot
dat doel in het kader van de toegestane
credieten aanzienlijke leveranties van
werktuigen en machines voor de ontwikkeling van den Roemeenschen landbouw
doen en de noodzakelijke installaties voor
drooglegging en bevloeiïng van landbouwgebieden beschikbaar stellen.
3. Om de industrieele productie van
Roemenië in het kader van de economische reorganisatie van Europa volgens een
vast plan te bevorderen zal Duitschland
in- samenwerking met de Roemeensche
nijverheid en in overeenstemming met
het tienjaarplan zijn technischen en
financieelen steun beschikbaar stellen.
4. In het kader van het tienjaarplan
zal Roemenië het Roemeensche verkeerswezen uitbreiden. Duitschland zal in het
kader van de bedoelde credieten de omvangrijke leveranties verzorgen, die voor
de uitvoering van dit plan noodig zijn.
5. Duitschland verklaart zich bereid om
boven en behalve de credieten op langen
termijn, ook kapitaal beschikbaar te
stellen voor uitbreiding van de Roemeensche industrie en het bank- en credietwezen op den grondslag van economische
samenwerking tusschen particulieren.
6. De Duitsche regeering stelt agrarische, industrieele en andere deskundigen
op verzoek var. de Roemeensche regeering
tot haar beschikking.
7. De beide regeeringen zullen er bij de
organisatie van de handels-politieke betrekkingen tusschen de beide landen op
bedacht zijn, dat de Duitsche markt
verzekerd blijft als een veilig afzetgebied
voor de Roemeensche producten met behoorlijke prijzen, die onafhankelijk zijn
van economische crises en dat de beteekenis van de Roemeensche markt voor
het handelsverkeer met Duitschland verder uitgebreid wordt.
8. De beide regeeringen constateeren
met tevredenheid, dat de Duitsch-Roemeensche samenwerking op alle gebieden
reeds begonnen is. Zij zijn besloten de
vruchtbare voortzetting van deze samenwerking i*1 het belang van de beide volksn
te vem'ceren.

Donderdag 5 December 194Q.

Het geteisterde Southampton
ENORME VERWOESTINGEN
D. N. B. meldt: Volgens een bericht van
Stockholms Tïdningen stellen de bewoners
van Southampton na het groote Duitsche
bombardement steeds weer de vraag: Is
het hier zooals in Coventry, of nog erger?
Het blad schrijft: Southampton, de stad
met haar zakenwijk, haar openbare gebouwen, met het geheele gebied, waarin
de polsslag van het leven klopte en een
zakelijken haast geheerscht heeft, bestaat niet meer. De hoofdstraten bestonden na de zware branden uit een langerij leege stukken grond. Van de huizen
zijn thans nog enkel een paar overeind
staande muren te zien, die als wormstekige
tandstompjes in een reusachtigen mond
gapen. In Southampton zijn thans breede
straten vier a vijfhonderd meter lang,
waarin geen enkel huis meer staat. Het
vuur heeft in Southampton steeds nieuw
voedsel gevonden.
De meeste schade op één punt ziet men
in de hoofdstraat van Southampton.
Daar heeft het vuur op rampzalige wijze
voedsel gekregen. Steeds opnieuw gedurende den geheelen nacht zijn op meedoogenlooze wijze brandbommen in de
puinhoopen geworpen. De brandweer was
totaal machteloos. Zij moest zich beperpen tot de poging om kleine branden te
isoleeren. Men heeft een eindelooze rij
van daklooze menschen, die uit de stad
vluchtten, kunnen waarnemen. Soldaten
werken thans in de ruïnes en steeds nog
ontploffen hier en daar dagen geleden
neergeworpen tijdbommen. Duizenden
dakloozen kunnen niet meer naar Southampton terugkeeren. Zij zijn naar het
binnenland vertrokken. Daar zijn thans
de boerderijen en huizen met gasten over-

HONGARIJE MET
DE AS

Roemeensche demonstraties.

Jodenkwestie moet opgelost worden
De in het Hongaarsche Huis van Afge-

vaardigden gehouden debatten zijn Dinsdagavond besloten met een redevoering
van den minister-president graaf Teleki

welke vijf uren in beslag nam.
Teleki begon met een uiteenzetting van
de groote regeeringstaak, waaronder hij
o.a. noemde de omzetting naar de geleide
economie en de corporatieve organisatie,
de hervorming van de staatsleiding en de
bestuurshervorming. Wat de buitenlandsche politiek betreft, onderstreepte hij de
vriendschap van Hongarije jegens de
mogendheden van de as. Hongarije heeft
de wijziging in de Europeesche heerschappij duidelijk ingezien en trekt daaruit
zoowel in politiek als in economisch opzicht zijn conclusies. De betrekkingen tot
Roemenië belichtte de minister-president
onder het aspect der Roemeensche feestelijkheden van 1 December in Karlsburg,
waar, naar hij meende, revisionistische
neigingen, welke Hongarije niet onverschillig kunnen blijven, tot uitdrukking
zijn gekomen. De regeering, zoo betoogde
de minister-president verder, streeft er
ijverig naar om de Hongaren in het buitenland naar hun eigen land te doen terugkeeren. Over de Jodenkwestie zeide
Teleki het volgende:
Deze kwestie kan slechts in het kader
van een eensgezinde Europeesche ordening worden opgelost. Maar zoo lang deze
oplossing er niet is, moet in Hongarije in
het belang van het volk, opheldering verschaft worden over de kwesties welke betrekking hebben op de bijna 1 miilioen
Joden die hier wonen. De sleutelposities
van het economische leven mogen niet
langer in handen zijn van Joden, halve
Joden en stroomannen.
Uitvoerig ging de minister-president
vervolgens in op het vraagstuk der nationaliteiten, waarbij hij betoogde dat het

Duitsch-Hongaarsche minderhedenverdrag

zou worden gehandhaafd. Teleki besloot

zijn uiteenzettingen met er op te wijzen,

dat Hongarije in den loop van den oorlog
den weg naar aanpassing bij het nieuwe
Europa moet vinden.

De Amerikaansehe hulp
aan

Engeland

Ook levering van Amerikaansehe
landbouwproducten?
D. N. B. meldt: De plaatsvervangende
Amerikaansehe commissaris voor den
landbouw, Hutson, heeft te Chicago verklaard, dat het tijdstip komen kan, waarop Engeland zich ook tot de Ver. Staten
zou richten voor de levering van landbouwproducten. Wellicht zal de verkoop
van Amerikaansehe landbouwproducten
dan echter alleen door het verleenen van
verhoogde credieten aan Engeland mogelijk zijn. In dat geval zou een herziening
der huidige politiek noodig zijn en zouden
de farmers voor de vraag gesteld worden
of zij bereid zijn het risico van verliezen
op den koop toe te nemen om de Engelsche markten te behouden.
Senator Holt heeft aan de pers de fotocopie overhandigd van een brief, dien
het lid der Engelsche inkoopcommissie,
Leigh, aan een Amerikaanschen uitvinder
geschreven heeft met het verzoek zijn
plannen ter beschikking van de Amerikaansehe regeering te stellen. In dezen
brief schrijft Leigh 0.a.: „Wij werken zeer
nauw samen met de autoriteiten te Washington. U kunt er zeker van zijn, dat
eventupeel belangrijke uitvindingen die u
doet, Engeland ter beschikking gesteld
worden". Senator Holt verklaart ten aanzien hiervan: Deze brief bewijst, dat de
Amerikaansehe regeering geheimen doorgeeft, die voor Amerika's eigen defensie
van belang zijn.
Tegen verdere hulp.
Senator Johnson heeft verklaard, dat hij
hoopte, dat de Ver. Staten verstandig
genoeg zouden zijn om buiten den oorlog
te blijven. Zij zouden echter in hun hulpactie voor Engeland niet Verder mogen
gaan, dan tot dusver. Het gepraat over
'meningen baarde hem zorgen, wanneer
hij het mocht zeggen, zouden de V. S.
Engeland geen cent leenen, daar het de
leeningen toch nooit zou terugbetalen.
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vol. Slaapplaatsen zijn er in het geheel
niet meer te krijgen. De menschen moeten
in schuren en garages slapen.
Ook het Engeland vriendschappelijk
gezinde blad „Dagens Nyheter" moet het
succes van het Duitsche luchtwapen in
Southampton toegeven. Het blad schrijft:
nauwelijks een enkele wijk, hetzij een
industrieele-, zaken-, of woonwijk heeft
geen bomtreffers gekregen. In Southampton zijn twaalf zeer groote branden
uitgebroken. Het vuur heeft aan de straten meer schade toegebracht dan de
bommen. De stroom van vluchtende burgers uit de stad neemt gestadig toe. Alle
verkeersmiddelen werden gebruikt. Velen
gingen ook te voet, daar er geen plaats
meer was in auto's en op paardekarren.
Lange,
sinistere karavanen van menschen, bepakt met have en goed vluchten
op karren of fietsen uit de stad. Auto's
met luidsprekers rijden permanent door
de stad en geven de bevolking aanwijzingen, hoe zij zich te gedragen heeft en
over de veiligheidsmogelijkheden,
Het schijnt, aldus is ook Dagens Nyheter
van meening, dat de zakenwijk het zwaarste getroffen is. In straten, waar eens
groote winkelmagazijnen, winkels, theaters en bioscopen stonden, zijn thans niets
anders dan zwart geblakerde ruïnes te
vinden. Op regelmatige afstanden steken
in de straten tusschen de de puinhoopen
de masten van het vroegere electrische
net der tram omhoog. De tramdraden
zijn totaal vernield. Ook de parken zijn
zwaar getroffen.
Svenska Morgenbladet moet toegeven,
dat de Duitsche vliegers rekening gehouden hebben met de historische schatten
van Southampton. De oude Noorsche
stadspoort is bij de vernietiging gespaard
gebleven. Het blad meldt verder, dat ook
de Polen zich op hun manier nuttig maken. De Poolsche kadetten nl. moeten
hulp verleenen bij het onschadelijk maken
van tijdbommen en bij de opruimings-

werkzaamheden.

DUITSCHERS IN HONGARIJE
MOGEN GEEN SWASTIKAINSIGNE DRAGEN
Critiek van de Deutsche Zeitung.
D. N. B. meldt: De opperrechter van
het district Gross Altenburg (West-Hongarije) heeft aan alle hem ondergeschikte
Instanties meegedeeld, dat het dragen
van swastika-insignes door Duitschers
ook thans nog verboden is krachtens de
verordening van het ministerie van binnenlandsche zaken. Tegen overtreders zal
gerechtelijk opgetreden worden.
Hieromtrent merkt de Deutsche Zeitung
in een commentaar op, dat deze beschikking mitsgaders ook de verordening, waarop de circulaire zich baseert, in lijnrechte tegenspraak staat tot de overeenkomst
van Weenen, waarbij bepaald is, dat de
Duitschers in Hongarije voor hun nationaal-socialistische overtuiging mogen uitkomen. Het blad staat op het standpunt,
dat de inwerkingtreding van het verdrag
van Weenen alle wettelijke bepalingen,
die daarmede niet strooken, automatisch
ongeldig heeft gemaakt.

EngeJand vraagt nog geen
credieten in Amerika

ambtenaren kwaad bloed zet. Voorts heeft
Enegland tot dusver het denkbeeld verworpen eener liquidatie van zijn investeeringen in Noord- en Zuid-Amerika. Het
standpunt van Washington is, dat minstens een jaar nodig is om het Amerikaansehe werkloozenvraagstuk door het
toewapeningsprogramma in evenwicht te
brengen en dat het thans voor de Ver.
Staten niet raadzaam is, Engeland milliardencredieten te verleenen, zoolang Engeland niet alle andere middelen heeft
uitgeput.

ONGEREGELDHEDEN OP

MARTINIQUE
D. N. B. meldt: Volgens een bericht uit
Fort de France hebben zich in verschillende plaatsen op. het eiland Martinique
ernstige ongeregeldheden voorgedaan als
gevolg van het stijgende broodgebrek. De
bevolking bestormde de bakkerswinkels,
zoodat militairen tusschenbeide moesten
komen om de orde te herstellen. Het gebrek aan brood is veroorzaakt, doordat de
uit de Ver. Staten verwachtte meelleveranties uitgebleven zijn,

Gebruiken Engelsche
oorlogsschepen Amerikaansehe havens?
Wat de kapitein van de Taqui
constateerde
D. N. B. meldt: De kapitein van het
Braziliaansche s.s. Taqui, dat ter hoogte
van Kaap Sao Thomas het Britsche
oorlogsschip met gedoofde lichten heeft
aangetroffen, dat het s.s. „Itape" heeft
opgebracht, heeft bij zijn aankomst in
Rio verklaard, dat deze Engelsche hulpkruiser blijkbaar rechtstreeks van zee
naar het punt gekoerst heeft, waar hij de
Itape opbracht. De kapitein van den
Britschen oorlogsbodem moet dus nauwkeurig op de hoogte geweest zijn van de
bewegingen der Itape. Daarom moet aangenomen worden, dat een illegaal radiostation in Rio den Engelschen oorlogsschepen berichten doorstuurt.
Voorts verklaarde de kapitein van de
Taqui, dat hij onlangs nabij het eilandje
Monta do Trigo, op enkele mijlen van de
Braziliaansche kust, ter hoogte van Santos, een Engelsch oorlogsschip heeft
waargenomen, dat uit een tankschip
brandstof overnam. Op zijn radiografische
vraag heeft hij van geen van beide vaartuigen antwoord gekregen. Hij vermoedt
daarom, dat het eiland aan Engelsche
schepen als basis dient om brandstof in
te nemen. Hij heeft zijn waarnemingen
daarom medegedeeld aan de havenautoriteiten in Santos.
De voorzitter van de inter-Amerikaansche neutraliteitscommissie, de Braziliaansche ambassadeur Mello France, heeft
in een verklaring aan de pers medegedeeld, dat de commissie op een officieel
bericht over het Itape-geval wacht, om de
zaak te gaan onderzoeken. Wellicht zal
hij een gemeenschappelijk protest der
Amerikaansehe landen aanbevelen of,
Wanneer de commissie het geval bijzonder
ernstig beoordeelt, bovendien sancties
voorstellen, welke gumden toestaan uit een
verbod voor Engelsche oorlogsschepen,
Amerikaansehe havens aan te doen, met
de mogelijkheid dit verbod ook te laten
gelden voor Engelsche koopvaardijschepen.

Pogingen voorloopig opgegeven
D. N. B. meldt: International News
Service meldt, uit gewoonlijk betrouwbare bronnen vernomen te hebben, dat
de Engelsche regeering besloten heeft haar
pogingen om credieten in de Ver. Staten
te verkrijgen, voorloopig althans op te
geven. Dit besluit zou aan twee factoren
zijn toe te schrijven: 1. De koele ontvangst der voorstellen omtrent credieten
te Washington, en 2. de 'bezorgdheid een
slechten indruk op het Amerikaansehe
volk te maken. Ook andere overwegingen
hebben tot het besluit der Engelsche
regeering bijgedragen, n.l. het onvermogen, de regeeringsambtenaren in Washington van de noodzakelijkheid der credietverleening te overtuigen, zoolang Engeland weigert investeeringen in de Ver.
Staten en Zuid-Amerika te liquideeren.
De voornaamste oorzaak der Britsche
moeilijkheden in Washington is de schuld
uit den wereldoorlog en de enorme waarde
van het Engelsche bezit in Noord- en
Zuid-Amerika.
De Ver. staten, zoo gaat het bericht
voort, hebben kort na het begin van den
oorlog Engeland voorgesteld aan de Ver.
Staten eenige Engelsche bezittingen op
het Westelijke halfrond alsmede de in
Amerikaansehe havens liggende schepen
als de „Queen Mary" af te staan in ruil
voor een herziening van de schulden uit
den wereldoorlog. Dit aanbod heeft Engeland van de hand gewezen, een feit, dat
thans nog bij verschillende regeerings-

KAMPEN

HET GROENE KRUIS
NAJAARSVERGADERING.
Gang van zaken bevredigend.
Gisteravond vergaderde in het gebouw

aan de Boven-Nieuwstraafc Het Groene
Kruis. Voorzitter was de heer H. A. Ekker,
die tot zijn leedwezen de plaats moest
innemen van den heer J. Butter. Deze
was, wegins een ongeluk, hem overkomen,
niet in de gelegenheid de vergadering bij
te wonen. Spr. hoopte, dat de heer Butter
spoedig hersteld mocht zijn.
Vervolgens las de secretaris, de heer W.
A. van Dalfsen, de notulen, welke werden
goedgekeurd.
Van de mededeelingen vermelden we:
dat er nog steeds geen overeenstemming
is bereikt met de Prov. commissie „Moeder
en Kind", met betrekking tot de kosten
van de instandhouding van het consultatiebureau voor zuigelingen. De Vereen,
moet f 300 voor dit bureau betalen. Tot
nu toe werd f 200 bijgedragen, maar nu
wordt aanzuivering van het achterstallige
bedrag verlangd. De Vereen, heeft dit tot

Woensdagavond 7H uur Ds. Groenewegen.
Gebouw Pniël (Hoogstraat). Donderdagavond 7y 3 uur Hulpprediker Baas.
Gebouw „Wees een Zegen" (Warmoesstraat). Vrijdagavond 7H uur Bijbellezing.

DE WIINTERHULP
COLLECTE
ZWOLLE OFFERDE

£ 3554.42

De collecte voor Winterhulp Nederland,
die Vrijdag en Zaterdag ook hier gehouden
werd, heeft te Zwolle in totaal f 3554.42
opgebracht.
Wij melden dit eerst nu, omdat de directeur-generaal van de Winterhulp Maandag, toen ons de opbrengst bekend was,
aan de redacties der bladen had verzocht
van de resultaten der gehouden collectes
geen gewag te maken, aan welk verzoek
wij meenden gevolg te moeten geven.
Eerst thans werd het verzoek, om plaatselijke uitslagen van de eerste Winterhulpcollecte niet te publiceeren, ingetrokken.

BURGERLIJKE STAND
ONDERTROUWD: 5 Dec. P. van Nieuwenhoven, wnr. van W. M. van Nieuwenhoven
en W. A. Steenbrink, van Ostadestraat 17.
W. Bos, Goudsbloemstraat 23 en K. Visser,
Kastanjestraat 20.
GETROUWD: 5 Dec. E. Kievit en A. Runhart, aan boord Friesche Wal.
H. J. van
Veenen en W. J. Kutterik, Diezerstraat 59a.
GEBOREN: 4 Dec. Jan, z. van K. Akkerman en H. Stappenbeld, Vermeerstraat 57.
Henricus, z. van H. Steegstra en S. van der
Veen, Trompstraat 15.
OVERLEDEN: 3 Dec. J. H. Heijerman, 68 j.
m. ongeh., Heiligeweg 8.-4 Dec. B. J. Kuiper, 72 j. m. van L. Visscher, Vechtstraat 23.
W. J. Oornes, 65 j. wed. van A. A. Lahkhorst, Philosofenallee 29.

—

—

BOND HOTEL-PERSONEEL

Fusie met den Geneefschen Bond.
Op den dag dat de afdeeling Zwolle van
den Bond van hotelpersoneel haar eerste
lustrum vierde, is het besluit afgekomen van
de fusie met den Geneefschen Bond. Dat was
een waardig verjaardagsgeschenk, want door

deze samenvoeging is de kans grooter geworden, dat de wenschen verwezenlijkt zullen
worden, die het hotelpersoneel reeds jaren
koesterde, met betrekking tot zijn maatschappelijke en sociale positie, doch aan welke, door
het gescheiden optrekken, niet voldoende
kracht kon worden bijgezet. Verwacht wordt,
dat ook de R.K. Bond van Hotelpersoneel tot
de nu sterkste organisatie op dit gebied, zal
toetreden, zoodat dan één landelijke bond zal
zijn verkregen. Men koestert van dit samengaan de beste verwachtingen.
De heeren France en Hendriks, resp. secretaris en penningmeester van de afdeeling
Zwolle van den Bond van Hotel-personeel, die
zoozeer geijverd hebben voor de belangenverbetering der leden, zullen deze functies ook
in de nieuwe organisatie blijven waarnemen.

nu toe nog niet gedaan, en meent ook,
dat dit niet behoeft te worden gedaan,
wijl ze geen financieele verplichtingen op
zich heeft genomen. Het dreigement dat
dan het Consultatiebureau zal worden gesloten, is tot nu toe niet ten uitvoer gebracht, evenmin als het voornemen het
bureau van een wekelijksch in een tweewekelijkse!- bureau om te zetten. Het bestuur is van oordeel, dat Kampen ruimschoots aan haar verplichtingen voldoet,
als men in aanmerking neemt, dat de 48
bureaux, die in Overijssel bestaan, tezamen slechts f 6780 hebben bijgedragen.
Meer dan f 200 kan de vereeniging beslist
niet betalen. Men hoopt nog, dat de vrijwillige bijdragen van de ouders, die consult inroepen, erooter zullen worden. Totnutoe wordt gemiddeld '2'A cent per consult inroepen, grooter zullen worden. Totis.
Het bestuur overweegt nog steeds een
soort inschrijfgeld te heffen van de ouders,
die geen lid van het Groene Kruis zijn, en
het consultatiebureau bezoeken. De vergadering verleent hiertoe machtiging. Van
ouders, die onmachtig zijn te betalen, zal
die heffing riet wo_u«_ii gevraagd.
De voorzitter deelt nog mede, dat de
conciërge, de heer A. L. Gilles, die tijdelijk voor een jaar als zoodanig werd aangesteld, thans door het bestuur definitief
is benoemd.
Over den gang van zaken in de vereeniging deelt de voorzitter mede, dat het
ledental nog steeds stijgende is en dat de
vereeniging nog steeds ongestoord haar
gezegenden arbeid voortzet.
Tot leden van de commissie tot het nazien der rekening over 1940 worden aan-

BURGERLIJKE STAND
de week van 28 Nov.—5 Dec.
Elders ondertrouwd: H. Ruijs te Zwoller-

over

—

D. Kuien H. Hendriksen te Ede.
terman te Zwollerkerspel en F. C. Roebertsen

kerspel

te Dalfsen, onlangs te Zwollerkerspel.
Getrouwd: A. Wielink en A. v. d. Stouwe,
Mastenbroek, Oude Wetering H 33—1.
Geboren: Hendrik Jan, z. van G. Klement
Henen M. v. d. Graaf, Ittersum B 280.
drikje, d. van J. van Dalfsen en A. de Lange,
Cellemuiden G 50.
Antonius Willebrordus
Quintinus, z. van A. A. T. Mensink en M. H.
Marten, z.
Teunissen, Herfte D 112—3.
van G ter Wee en J. Snel, Berkurn Poepershoek È 28.
Overleden: J. v. d. Kamp, 78 j. m. van F.
van Ittersum, Biswetering H 62.
L. van
Schellen, 29 j. vr. van H. Withaar, Roebolligehoek G 38.

—

—

—

—

—

UIT DE OMGEVING

—

DOORNSPIJK
Kerkelijke verkiezing.

Tot notabelen van de Ned. Herv. Gemeente
zijn herkozen G. Sneller Hzn. en
G. van
Spijkeren. Voor de verkiezing van een
ouderling in de Geref. Kerk alhier ziin als
candidaten gesteld de heeren B. v. d. Pol en
J. Lieuwerink.

PREDIKBEURTEN TE ZWOLLE

OLDEBROEK
De dief opgespoord.

ZONDAG 8 DECEMBER.
(2e Advent).

Onder alle diensten collecte

voor

de Jeruzalemkerk.
Ned. Herv. Gemeente:
Groote Kerk. Voorm. 10 uur Ds. van
Noppen.
Broeren Kerk.
Voorm. 10J4 uur Ds.
Groenewegen (Jeugddienst).
Bethlehem Kerk. Voorm. 10 uur Dr. G.
Horreus de Haas.
Jeruzalem Kerk. Voorm. 10 uur Ds.
Jonges (Jeugddienst, medewerking van
den heer Rensen, viool).
's Middags 3
uur Hulpprediker Baas.
Eglise Wallonne (Schoutenstraat). Matin
10 hres %\ Mr. le pasteur E. Brandligt.
Lire: Esaïe 8 : 23—9 : 3; Texte: Esaïe
9:5: „Merveilleux Conseiller, Dieu fort,
Perè pour toujours, Prince de Paix".
Herst. Evang. Luthersche Kerk. Voorm.
10 uur Ds. W. F. ten Rouwelaar. Onderwerp „Adventsvreugde".
Doopsgezinde Kerk. Voorm. 10 uur Ds.
A. P. van de Water.
Gereform. Kerk:
Plantage Kerk. Voorm. 10 uur Ds. H. A.
Munnik.
's Nam. 3 uur Dr. J. Thijs.
Ooster Kerk. Voorm. 10 uur Ds. J. H.
Kuiper.
's Nam. 3 uur Ds. H. A. Munnik.
Zuider Kerk. Voorm. 10 uur Dr. J. Thijs.
's Nam. 3 uur Ds. J. H. Kuiper.
Christ. Geref. Kerk (Thorbeckegracht—
Assiesplein). Voorm. 10 uur en 's nam. 3
uur Ds. L. Holtrigter van Harlingen.

Naar wij vernemen werd dezer dagen een
damesrijwiel, staande bij de woning van J.
van 't Hul, wonende in het Boyenveen, alsmede een heerenpantalon, welke bij den
winkelier C. Mulder, aan den Ottenweg, aan
een waschlijn te drogen hing, ontvreemd,
Van deze diefstallen werd aangifte gedaan
bij de politie. Het mocht den gemeente- en
rijksveldwachter alhier, gelukken den dader
van dezen diefstal op te sporen en procesverbaal van een en ander op te maken.

Ledenvergadering Coöp. Boerenleenbank

—

—
—

—

Leger

des Heils (Diezerstraat

98).

De

samenkomsten worden geleid door Kapitein E. Westerhoff.
Voorm. 10 uur
Heiligingsdienst.
's Avonds 7 uur Verlossingssamenkomst.
Donderdag a.s., 's avonds 7M uur Heiligingsdienst. Kapitein E. Westerhoff.
Vrije Evangelisatie (Jufferenwal 44).
Hedenavond geen Jeugdsamenkomst.
Morgenavond TA uur Onderzoek van het
Zondagvoorm. 10
Profetische Woord.
uur Samenkomst. Onderwerp: God roept
u tot Zijn Koninkrijk.
Voorm. 11%. uur
Zondagsschool.
's Nam. 4 uur Evangelieverkondiging.
Vrije Evangelische Gemeente in Eigen
Gebouw, Badhuiswal 9. Vrijdagavond 8
Zondagavond
uur Bijbellezing/Bidstond.
6 uur gewone dienst. Voorganger Ds. J. W.
Verheij.
(Jongeliedenkerk).
Protestantenbond
Voorm. 10 uur in het gebouw van den
Protestantenbond, Thorbeckegracht, Mevr.
J. N. S. Mooy—van Dokkum.
Oud-Ger. Gemeente (Gebouw Brink 13).
Eiken Vrijdagavond TA uur Ds. Kramp
van Grafhorst.
Lokaal Brink. Voorm. 10 uur en 's middags 3 uur Samenkomsten.
Gebouw Pniël (Hoogstraat). Voorm. van
10—11 uur Jeugdkerk.
Gebouw De Dageraad. Voorm. 10 uur
Kinderkerk.
Lokaal Eben Haëzer, Spoolde. Zondagavond 7 uur Ds. Mulder van Hattem.
Lokaal Berkurn. Zondagmiddag 2A uur
Ds. Groenewegen.
Ned. Herv. Kerk, Mastenbroek. Voorm.
10 uur Ds. J. H. Kuypers. (H. Doop).)
's Nam. 2}_ uur Ds. J. H. Kuypers.
Bijbellezingen:
Gymnastieklokaal Kon.
Emmaschool'
(Jaeob Catsstraat). Woensdagavond 7H
uur Ds. van Noppen.
Gebouw De Dageraad (Molenweg 38).

— —

—"

ZWOLLE

ZWOLLERKERSPEL

—
— —

—

—

gewezen de heeren H. A. Barkhof, L.

Kamp en J. W. Kruithof.

v. d.

Ingediend wordt de begrooting over
1941. De ontvangsten worden begroot op
f 7915, de uitgaven op f 3165.. Het tekort
van f 260 is ontstaan doordat van de
bovenverdieping van het gebouw, welke
verhuurd'was aan de Old Fellows, geen
huur meer kan worden geheven.
De heer H. A. Ekker, periodiek aftredend,
wordt met op 1 na algemeene stemmen
als bestuurslid herkozen.
Tot bestuurslid van de Stichting tot bestrijding der t.b.c. wordt herkozen de heer
F. Walkate.

THEOLOGISCHE HOOGESCHOOL
Voor het candidaatsexamen slaagden de
heeren G. Janssen te Ter Aardt en P. van
der Spek te Schipluiden.

VOOR DE KINDEREN
Elk jaar met Sinterklaas geeft de afd.
Kampen van den Centralen Bond. v_._i
ÏX-._..-_.oi-a_b--*-''-*-s 'n *-"idd_ig voor de kinderen van leden met hun moeders. Ook
gistermiddag was zulks het geval in de
zaal van 't Collegie. De voorzitter van de
vereeniging, de heer H. J. Hollander, sprak
een woord van welkom tot de kinderen,
tot Sinterklaas en zijn knecht, alsmede tot
de ouderen in de zaal aanwezig. De heer
van der Kamp vermaakte de kleinen met
voordrachten; de heer J. ten Hove speelde
op zijn accordeon, en toen de tijd ervoor
was aangebroken, liet Sinterklaas meisjes
en jongens op het tooneel komen om voor
hem te zingen. Er werd royaal getracteerd.

Wijziging van statuten en huishoudelijk reglement

Woehsdagmiddag werd in het Bankgebouw
alhier een ledenvergadering gehouden van
de Coöp. Boerenleenbank, onder leiding van
den heer J. G. Veening. Aan de orde was
een wijziging van de statuten en het huis-

houdelijk reglement.
Deze wijzigingen zijn volgens den voorzitter om drieërlei redenen noodzakelijk, en wel:
le. " omdat in verband met de belangrijke
ontwikkeling van het bedrijf der Boerenleenbank, de omschrijving van doel en bedrijf, die thans in de statuten voorkomt, niet
met deze ontwikkeling overeenkomt, zoodat
wijziging wel zeer urgent moet worden geacht, of m.a.w. door deze wijziging zullen de
statuten aansluiten bij het bedrijf der Boerenleenbank, zooals zich dat to den loop der
jaren heeft ontwikkeld;
2e. om de Centrale Bank in verband met

bedrijf een grootere
om controle op het
beheer uit te oefenen en hiermede een waarborg voor een solied beheer te vergrooten;
3e. om eenige ondergeschikte
wijzigingen
van rechtskundigen en redactione'elen e-ard
aan te brengen en de statuten tot een beter
overzichtelijk geheel te maken.
Na deze toelichting van den voorzitter
werden zoowel het ontwerp-gewijzigde statuten als het ontwerp-huishoudelijk reglement, zooals beide ten kantore voor de leden hebben ter inzage gelegen, ongewijzigd
uitbreiding
bevoegdheid te

de

van'het
geven

vastgesteld.

Sint Nicolaas was
Zwarte Piet
Zooals in vrijwel alle plaatsen, was
St. Nicolaas ook tegenwoordig in
Nunspeet. Natuurlijk vergezeld van
zijn onafscheidelijken Zwarten Piet,
die echter in het burgerleven den
naam St. Nicolaas bleek te dragen. Zoo kon het gebeuren, dat er
twee St. Nicolazen waren en er één
Zwarte Piet was, terwijl ze toch met
zijn tweeën waren

VERGOEDING OORLOGSSCHADE
Een verbetering
In de omschrijving van wat oorlogsschade
is volgens het besluit van den secretarisgeneraal inzake schadevergoeding door
oorlogsgeweld, welk besluit gisteren door
ons werd vermeld, is een fout geslopen,
die dient te worden hersteld. Er stond in
den 9den regel der tweede alinea: „een
beroep dienen, dan wel aan hieraan". Dit
laatste woord „hieraan" moet zijn „huis-

raad".

Als door oorlogsgeweld veroorzaakte
schade in den zin van bedoeld besluit
wordt dus, behalve schade aan onroerende
of bedrijfsgoederen, en goederen die tot
het uitoefenen van een beroep dienen, ook
aangemerkt
schade aan huisraad, voor
zoover deze goederen ten tijde van het ontstaan dier schade toebehoorden aan Nederlandsche natuurlijke of rechtspersonen
of aan Nederlandsche onderdanen en binnen de Nederlandsche grenzen door oorlogsgeweld zijn getroffen.

WATERBERICHTEN.
Katerveer 5 Dec. (8 uur voorm.) 0.92 m
boven NAP. Was 27 cm. Wind Noord-West.
Keersluis 5 Dec. (8 uur voorm.) 0.38 m
boven NAP. Was 40 cm.
Deventer 5 Dec. (8 uur voorm.) 3.22 m
boven NAP. Val 1 cm.
Kampen 5 Dec. (8 uur voorm.) 0.53 m
boven NAP. Was 44 cm.
Keulen 5 Dec. (8 uur voorm.) 2.32 m
boven NAP. Val 14 cm.
Gepeilde diepte IJssel: Geen opgave,
daar de diepte in alle vakken grooter is
dan 2.70 m.

Officieele Wisselkoersen van 'de
Nederlandsche Bank
Amsterdam, 5 December.
Berlijn

75.28—75.43
Zwitserl. 43.63—43.71
N. Vork l 88% -1 88*. Stockh. 44.81-44.90
Helsinki 4.81—3.82
Brussel K0U—30.17

Stockh.
Brussel
Berlijn

Bankpapier.
44 76-44 94

SOO3-30.20
75.19—7534

Zwitserl. 43.59—43 75
N. Vork 1.86K—1-90>f

Donderdag 5 December 1940

DE EERSTE WINTERHULP COLLECTE

Uit 't Haagje

Een herinnering aan '18
Den Haag achter blinden.
(Van

De kans der wijkwinkels.

onzen Haagschen correspondent.)

De Haagsche binnenstad begint op het

oogenblik weer meer en meer op die van

burgerij

(den

„dubbelen

raad")

buiten

werking gesteld en de volksvertegenwoordiging uitgeschakeld is. Wat anders wel

1918 te lijken. Toen er in April van dat
jaar nogal rake levensmiddelenrelletjes gejaren kon aanloopen, kan nu een kwestie
van maanden, zelfs weken zijn. Men heeft
weest waren, met een ruitenrevolutie gepaard, die honderden winkels hup ruiten het aan verschillende Gooische gemeenen étalagegoederen had gekost, gingen vele ten gezien, die vrijwel binnen een maand,
Winkeliers er toe over hun ruiten van een nadat zij aangeschreven waren hun adbescherming in den vorm van blinden te vies over een samenvoeging van verschildoen voorzien en in de binnenstad was lende hunner hebben moeten uitbrengen.
De vraag doet zich voor of onder deze
Weldra huis aan huis geblindeerd. Nu komt
omstandigheden
ook de aanhechting van
verduisgevolg
hetzelfde terug als
van het
teringsgebod, waaraan vele zaken alleen de gemeenten Rijswijk en Voorburg aan
Den Haag opnieuw op de proppen zal
gevolg kunnen geven door hun ruiten volledig met blinden af te schermen, die komen. Het lijkt niet onwaarschijnlijk.
's avonds, bij zonsondergang, geplaatst, Indertijd hebben de beide randgemeenten
's ochtends bij het openen van de zaak zich heftig tegen inlijving bij Den Haag
verzet, B. en W. van Den Haag waren er
(dat veelal met zonsopgang thans ommet den gemeenteraad voor, maar de comsamenvalt)
weggenomen
streeks half tien,
missie van ingezetenen ex art. 158 van de
Worden.
de „dubbele raad" was er
Wagenstraat,
waar Gemeentewet,
Zulke straten als de
tegen en wat de deur dicht deed was, dat
(voor
belegde
speciale
veel
avondwinkels
ook de Haagsche oud-wethouder mr. de
broodjes e.d.) zijn, zijn om zoo te zeggen Wilde,
die inmiddels minister van binnenheelemaal geblindeerd; ook in de verdere landsche
zaken was-geworden, er niets van
binnenstad neemt het hand over hand toe bleek te moeten
wat hem een
en het slaat nu ook al over naar de bui- reputatie a la dehebben
bezorgde
verloren
zoon
tenwijken en zelfs naar particulieren. Het
oogen van vele Hagenaars. Zal dit
de
in
timmerlui.
moet een goede tüd zijn voor de
onder de gewijzigde omstandigheden nog
Evenwel gaat deze manier van afscherreden zijn om er af te blijven? Men
men alleen voor betrekkelijk kleine zaken een
het moeten afwachten, waarschijnlijk
zal
°P. Voor de groote magazijnen met hun echter lijkt het, als gezegd, niet. Evenwel
Schier onmetelijke glasoppervlakten, hun zouden
de
lasten, die de
lichtkoepels, enz. is er geen beginnen aan. samenvoeging financieele
op Den Haag zou leggen,
In normalen tijd hoort het licht, dat zij een argument voor onthouding kunnen
Uitstralen, mee tot hun reclame, in een wezen. Destijds kon Den Haag déze lasten
zaak als de Bijenkorf alleen zijn er meer
wel dragen, nu zou dit minder goed gaan.
lichtpunten dan de heele straatverlichting Bovendien
is er in den groei van Den Haag
van menige kleine stad telt. Te verduistezekere stagnatie ingetreden, die uiteen
ren is daar vanzelf niet en men zou in breiding van grondgebied minder noodgeweldige kosten en een onbeschrijfelijk zakelijk doet
schijnen. Vermoedelijk zullen
gedoe vervallen. Voor dit soort van zaken
zit er dan ook weinig anders op dan met wij er eerlang wel van hooren.
het intreden van de verduistering te sluiten. Dit brengt mee, dat in een jaargetijde
als dit met zijn feestdagen de drukte nog
meer dan anders op den dag wordt samengedrongen en dan vooral op den middag.
Want in de huisgezinnen is men door de
latere beginuren van de scholen en de kantoren later aan kant dan normaal en voor
TAPVERBOD TUSSCHEN
de huisvrouw is er dan ook, als zij haar
schaapkens goed en wel de deur uit heeft,
19 EN 4 UUR.
te weinig tijd meer over om vóór de koffie
hog stadwaarts te gaan, het moet dus wel
het Verordeningsblad is opgenomen
daarna wezen. En daar het dan wel zeer eenInbesluit
van de secretarissen-generaal
druk is in de winkels en het verkeer met van de departementen
van sociale zaken,
de trams er noch gemakkelijker, noch
justitie
van
en
van
binnenlandsche
zaken
aangenamer op geworden is, zien vele huisdansvermaak
en
betreffende
betreffende
van
af
en
doen
er maar heelemaal
haar inkoopen in de buurtwinkels, die al- den verkoop van sterken drank in het
dus indirect van den nieuwen toestand klein.
Profiteeren.
Hierin ls bepaald, dat het besluit no.
Den Haag heeft in zijn buitenwijken uit190/1940 van de secretarissen-generaal van
stekende winkels. Het Statenkwartier bij- de departementen van justitie, van binvoorbeeld bezit in de Frederik Hendriklaan nenlandsche zaken en van sociale zaken
en de Valeriusstraat een winkelcentrum, betreffende dansvermaak buiten werking
Waar iedere groote stad mee voor den dag
kan komen; In het Bezuidenhout is er op, treedt.
Het bedoelde besluit behelsde het dansdezelfde manier, hoewel van stand wat
verbod.
minder, de Theresiastraat; het Benoordenhout heeft een goed voorzien winkelcenbePaalt. dit besluit, dat de vertrum in de van Hoytemastraat en omgeving koop, de aflevering,
de
en in de andere wijken is het wel net zoo, het gebruik van sterkenverstrekking en
drank in
al zijn zij niet alle gelijkelijk bedeeld. Toch klein in localiteiten, waarvoor
sommige
inkoopen
graag
wel
ging men voor
voor den verkoop van sterken
naar de stad, want het „stadten"Bijwas op het klein is verleend, tusschen
19 uur en
gelezichzelf een gezellig uitgangetje.
4 uur verboden is.
genheid van winkelweken mochten de wijkdat zij
Ten aanzien van de omschrijving
Winkeliers er nadruk op leggen
van
sterken drank, van verkoop van sterken
evengoed gesorteerd waren als hun collegewoonte
krijgt
drank in het klein en van vergunning is
ga's van de city, een
men er bij het publiek niet zoo gemakke- het bepaalde in de Drankwet toepasselijk
lijk uit.
Hij, die in strijd handelt met het bovenbepaalde,
zijn
de
wordt gestraft met de in
omstandigheden
De nieuwe
Wijkwinkels komen helpen, ook in dezen artikel 59, lid 1 van de Drankwet genoemZm, dat het voor de huisvrouw van belang de straffen. De artikelen 59, lid 2 en 64
en zich tot en met 66 van de Drankwet zijn van
kan zijn hen te vriend te houden
tegenover hen een zekeren „goodwill' te toepassing.
vergaren. Men kan immers niet weten hoe
Dit besluit treedt heden in werking.
men hen noodig heeft.
Tot op zekere hoogte is hetzelfde het
geval met de buurtcafé's. ledere wijk
-Den Haag heeft zijn goed beklante cafe(s).
Toch hadden de cafê's van het centrum
het 't drukst van de menschen, die, m
kopje koffie ot
stad zijnde, bij hen een schouwburg,
het
na
den
thee of 's avonds
concert, of de bioscoop nog een biertje gingen drinken. Dat is nu allemaal veel
moeilijker geworden, tenminste voor de
avonduren. Overdag hebben de cafê's in
de city het nog zeer druk, maar 's avonds
Voor het Duitsche landgerecht te 's-Grazi Jn de buurtcafé's, die men zonder een
stond terecht de 39-jarige schipper
omslachtige expeditie kan bereiken, aan venhage
B ->dle °P 20 October in een
café te Haari_.
bod.
lem heeft gezegd: „De
werpen
Duitschers
nog
wel
de
stad
nier
bommen om de Nederlanders te misZoo komt het leven van
al
leiden en hen tegen Engeland op te zetten",
Wat meer uit elkaar te liggen dan het
v^der zou hij beweerd hebben, dat zelf te
deed.
nebben geconstateerd.
Ter zitting verklaarde beklaagde het nu
En wie weet wat voor blijvenden inniet meer te gelooven en toen in domvloed dit op onze toekomstige gewoonten zelf
neid te hebben gehandeld.
zal hebben!
Staatsanwalt dr. Koblitz merkte op, dat
zich dergelijke beschimpingen
Samenvoeging van Den Haag, "uitschland
niet kan laten welgevallen. Geruchten als
bovenstaande zijn gevaarlijk en moeten, daar
Rijswijk en Voorburg?
*e in hooge mate beleedigend zijn
voor de
weermacht, streng worden gestraft,
zit op öpr.
, Samenvoeging van gemeenten
vorderde 6 maanden gevangenisstraf
het oogenblik in de lucht. De procedure
De rechter, dr. Thier, kon zich met dezen
ac
vereenvoudigd
nu
ervoor is zeer veel
eisch vereenigen, mede omdat beklaagde uit
secretaris-generaal van binnenlandsche aomheid heeft gehandeld en heeft toegegeven
aat zijn woorden in strijd waren met de
volzaken om zoo te zeggen* onbeperkte
te waarheid.
gemeenten
om
gekregen
heeft
macht
Naar Engelsche zender geluisterd.
combineeren, het in art. 158 van de Gedoor
voorgeschreven
beraad
De
meentewet
28-jarige H. 8., spoeler bij een lunchmiddel van een speciale commissie uit de room in Arnhem heeft naar een Engelsche

—

OPHEFFING DANSVERBOD

600.000 gulden.

5è

IN EEN MAAND ROND
£ 1 MILLIOEN.

vJ^°Trf

he*
vergunnhï

De directeur-generaal van de stichting
Winterhulp Nederland, de heer C. Piek,
heeft gisteren in een persconferentie uiting
gegeven aan zijn groote tevredenheid over
het resultaat en het verloop van de eerste
Winterhulpcollecte in Nederland.
Hij deelde mede, dat hoewel alle gegevens daaromtrent nog niet zijn binnengekomen, aangenomen kan worden, dat het resultaat van de huis- en
straatcollecte samen in totaal bedraagt
5 a 6 ton. De afzonderlijk ontvangen
giften hierbij opgeteld, komt men tot
een totaal-bedrag van rond 1 miilioen
gulden, hetwelk in één maand is bijeengebracht.
De directeur-generaal liet zich vol lof uit
over 't enthousiasme en den ijver van ds
honderden collectanten, die zich op voortreffelijke wijze van hun soms moeilijken
taak hebben gekweten.
Tweede collecte 27 en 28 December.
Verder deelde hij mede, dat de tweede
Winterhulpcollecte gehouden zal worden
op 27 en 28 December. Op 27 December
een bus-huis-collecte en op den volgenden
dag een bus-straat-collecte. Wederom is
voor een aardige verrassing zorg gedragen.
Het publiek ontvangt n.l. draagspeldjes,
waarop sprookjesfiguren staan afgebeeld.
Hiervoor zijn gekozen: de Gelaarsde Kat,
Sneeuwwitje, Asschepoeste., Roodkapje,
Hans en Grietje, Doornroosje en Klein
Duimpje.
De stichting Winterhulp is bereids haar
mooie werk begonnen. De directeur-generaal zeide daaromtrent dat allereerst aandacht zal worden besteed aan het gezin
met het kind.

Schendverhalen.
De heer Piek gewaagde verder van de
schendverhalen, die ten aanzien van zijn
persoon en ook ten aanzien van de Stichting de ronde doen, verhalen, waarop hij
nooit heeft gereageerd. En dat zal hij ook
nimmer in de toekomst doen. Hij noemde
deze slechts om duidelijk in het licht te
stellen, dat men met de verspreiding er
van niet zijn persoon of de Stichting treft,
maar de tienduizenden landgenooten, die
een zoo dringende hulp noodig hebben. Hij
gaf uiting aan de hoop, dat dergelijke individuen eindelijk eens zullen inzien hoe
verkeerd en hoe slecht zij doen door op
deze wijze het eigen volk in den nek te
grijpen.

Inkoop van
oudeJuweelen,
Gouden Zilver

Fa. L. Steltman

Diezerstraat 39 Tel. 4758. Zwolle

Sk^l

yan

Beleediging

VERKOOP VAN TUINZADEN

Groentencentrale monopoliehoudster
Bij beschikking van den secretaris-generaal, wnd. hoofd van het departement
van landbouw en visscherij, is de Nederlandsche Groenten- en Pruitcentrale aangewezen als monopoliehoudster van tuinzaden. Voorts zijn in deze beschikking
mede aangewezen als monopolieproducten: jeneverbessen.

van de

Duitsche

Luisteren naar verboden zenders

CHARLES
PLANDERS
TEEKENINGEN VAN

ALEXANDER
RAYMOND

45

■

PHILIPS„BI-ARLITA* B

zender geluisterd, terwijl bij Z ij n arrestatie
voorts een voor Duitschland beleedigend gedicht op hem was gevonden.
Tegen deze beklaagde werd een gevangenisstraf van 8 maanden gevorderd, waarna de
rechter hem zes maanden oplegde.
Ook de 43-jarige J. A*M., echtgenoote van
een expediteur in Den Haag, was ten laste
gelegd, dat zij naar een Engelsche zender
had geluisterd en dat zij het gerucht zou hebben verspreid, dat de Duitschers ziekenhuizen

hadden ingericht als opslagplaats voor munitie en benzine.
Na een uitvoerig getuigenverhoor vorderde
de Staatsanwalt tegen haar een gevangenisstraf van 5 maanden, welke eisch de rechter
terugbracht door een strafoplegging van 3

maanden.
Twee mannen en een vrouw uit IJsselstein
hadden allen naar een Engelsche zender geluisterd en het gehoorde verder verteld.
De mannen werden veroordeeld tot 5 maanden gevangenisstraf en f 60 boete, subs. 1 mnd.
beiden met aftrek van het voorarrest vanaf
24 Augustus, terwijl de vrouw, die tot 3 maanden werd veroordeeld, welke zij door het

Sinaasappelen

1

B ooit door Philips
B vervaardigd f~**f

Rotterdam zijn weer zendingen sinaasappelen uit Italië aangekomen en men verwacht in de
naaste toekomst regelmatige aan-

(Te

LAMPEN. De beste B
B en zuinigste lamp H

(Adv.)

RECHTZAKEN.

De overneming van het
Arena theater te
Rotterdam
In hooger beroep
De Rotterdamsche rechtbank veroordeelde

eenigen tijd geleden den ongeveer 33-jarigen
A. W. J. S. tot twee jaar gevangenisstraf we-

gens oplichting, uitlokking van valschheid in
geschrifte, het opzettelijk gebruik maken van
een valsch geschrift en wegens verduistering.
De veroordeelde, die tegen dit vonnis hooger beroep had aangeteekend, zou het theater
„Arena" te Rotterdam hebben overgenomen
van den toenmaligen eigenaar en hij had
advertenties geplaatst, waarbij de betrekking
van boekhouder van een theater werd aangeboden tegen deelneming in het bedrijfskapitaal, terwijl hij ook op andere wijze
trachtte aandeelhouders te vinden en aldus
gelden binnen te halen en daarin ten deele
slaagde, zonder zelf geld voor de overneming
van het theater te bezitten. Bij een en ander
was als waarde van het theater 50 è. 60 mille
opgegeven en voorts was op verzoek van S
een rapport over de exploitatiecijfers enz. van
het theater opgemaakt, dat als winst f 23.000
noemde, terwijl er in wezen een verlies van
f 7000 op die exploitatie zou zijn geleden. Een
Amsterdamsch advocaat werd als presidentcommissaris van het theater genoemd, doch
bij onderzoek bleek, dat deze advocaat, die
zich aanvankelijk bereid had verklaard, terwille van de relatie, die hij met den vader
van S. had gehad
welke vader een bekend
fabrikant is
het eenige commissariaat op
zich te nemen, zich direct had teruggetrokken,
toen hem duidelijk was geworden, dat S. zelf
niet over eenig kapitaal beschikte.
Op 18 November j.l. werd zijn hooger beroep door het gerechtshof behandeld Er werden enkgle getuigen gehoord en vervolgens
werd de behandeling geschorst tot 23 Nov.
omdat een der getuigen niet was verschenen
en op diens aanwezigheid de verdachte
verklaarde prijs te stellen.
De advocaat-generaal, mr. J. rj. Polman,
concludeerde tot handhaving van het opgelegde vonnis.
Het Hof, arrest wijzende, achtte de
verduistering en de oplichting niet bewezen.

— —

Bewezen achtte het hof het door misbruik
van gezag uitlokken van valschheid in geschrifte en het opzettelijk gebruik maken van
een valsch geschrift als ware het echt en
onvervalscht. S. werd te dier zake veroordeeld
tot een gevangenisstraf van zes maanden met
aftrek van de preventieve hechtenis.

Het doodelijk verkeersongeluk bij de

„Mosterdpot"

Geldboete geeischt tegen
automobilist uit Almelo

(Adv.)

weermacht

GESCHREVEN DOOR

1

In deze tifden van M
stroombesparing: B

I

1

vrouwen
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PROVINCIALE OVERIJSSELSCHE EN ZWOLSCHE COURANT

Op den vroegen morgen van 20 September gebeurde er op den straatweg
Almelo—Wierden nabij het café de Mosterdpot een ernstig verkeersongeluk,
waarbij de landbouwer A. J. Huiskes uit
Almelo zoodanige verwondingen bekwam,
dat hij op slag werd gedood. Huiskes, die
op weg was naar zn land, reed op genoemden morgen per rijwiel over den
Wierdenschestraatweg, aan de hand meevoerende een tweewielig wagentje. Nabij
het café de Mosterdpot werd Huiskes piot-

voorarrest reeds heeft ondergaan, als gevolg
hiervan in vrijheid werd gesteld.
Een gedicht over het bombardement

voeren.)

Velen willen ons bedienen,
Met de kostbre vitaminen,
Bouwstof voor ons vleesch en bloed;
In tabletten of in pillen,
Vloeibaar als je dat mocht willen,
Slik ze want het doet je goed.
Ongetwijfeld zijn ze nuttig,
Want ze maken je weer futtig,
Als je wat bent afgezakt;
En wanneer ze je maar baten,
Kan 't je onverschillig laten,
Hoe de dingen zijn verpakt.

Toch wil Ik het wel bekennen,
Ook al kan ik aardig wennen,
Aan het slikken van een pil;
'k Heb met groote vreugd vernomen,
Dat er sinaasappels komen.
Vitaminen in een schil.
Want ik ben naar waarheid happig
Op die bollen, malsch en sappig,
Waar zoon frissche smaak aan
Vruchten die bij het verdeelen
Ons zoo goede parten spelen,
Vol gezondheid en vol pit.

'k Zou

J' een

zit.

welkom kunnen zingen,

Welbekende vreemdelingen

Kom bij mij ook gauw eens an,
Vitaminespijs der goden,
Dat 'k je aan mijn disch kan nooden
En volmondig loven kan.
P. GASUS.

seling door een hem achteropkomende
vrachtauto, bestuurd door den Almeloër
B L., gegrepen, tegen meerdere boomen
geworpen en tenslotte door de auto over-

reden.
De bestuurder van de auto had zich
gisteren voor
de rechtbank te Almelo te verantwoorden. Aan zijn roekeloosheid, onvoorzichtigheid, onachtzaamheid
en onoplettendheid en onoordeelkundig
rijden zou het ongeluk volgens de dagvaarding te wijten zijn geweest.
Verd. verklaarde des morgens vroeg
reeds vertrokken te zijn. De auto-verlichting was op de voorgeschreven wijze verduisterd, doch aldus verdachte, ik kon niet
veel zien.
Pres.: Als u niet kunt zien, mag u niet
rijden.

Verd.: Dat is wat moois.
Verdachte verklaarde, dat hij Huiskes
niet heeft opgemerkt.
Uit het rapport van dr. Hulst, die de
sectie op het lijk van H. heeft verricht,
bleek, dat H. drie doodelijke verwondingen
had bekomen, waaronder een verbrijzelde

schedel.

De inspecteur van politie, A. Koot, die
tevens als deskundige werd gehoord, verklaarde, dat de auto na de aanrijding ongeveer 46 meter is doorgereden.
Uit het onderzoek van deskundige is
komen vast te staan, dat noch het
rijwiel noch het wagentje, dat H. meevoerde, was verlicht. De verlichting
ontbrak overigens geheel.
Getuige W. Haarman uit Almelo fietste,
terwijl het ongeluk gebeurde, op het rijwielpad langs den weg. Hij heeft gezien,
dat de verlichting van de* auto brandde

Getuige heeft echter ook gezien, dat
Huiskes geen verlichting voerde. Huiskes had nooit licht, aldus getuige, die
H. meerdere malen op den weg heeft
gezien.

De officier van justitie zeide in
quisitoir dat alleen het feit, dat
steeds zonder eenige verlichting
het voordeel van den verdachte
dachte verklaart nu niets gezien

zijn reHuiskes
reed in
is. Verte heb-

van Rotterdam.

De volgende zaak had een ernstiger karakter. De sergeant bij den opbouwdienst, A. H.
B. uit Roosendaal, had in de tram tusschen
Lisse en Leiden het Duitsche rijk en de
weermacht beleedigd door het verspreiden van
een gedicht over het bombardement van
Rotterdam. Toen hij op het station in Leiden
werd gearresteerd, had hij nog 30 exemplaren
van het gedicht in zijn tasch, benevens twee
andere voor Duitschland beleedigende gec p T-\v i f*Ka Tl

Beklaagde zeide uit verveling het gedicht
zrjn bureau te hebben overgetikt, doch. dat
bij hem niet de opzet aanwezig was om dit
te verspreiden.
Staatsanwalt, dr. Koblitz, noemde in zijn
requisitoir de houding van den beklaagde, die
het thans nog wil doen voorkomen, alsof hij
eigenlijk geheel in onschuld heeft gehandeld,
meer dan ergerlijk. Als militair en sergeant
bij den opbouwdienst heeft hij de Duitsche
weermacht op grove wijze beleedigd en om
een voorbeeld voor anderen te stellen, achtte
spr. dan ook een hooge straf noodzakelijk. In
verband hiermede vorderde hij veroordeeling
tot een gevangenisstraf van 2 jaar.
De rechter, dr. Thier, constateerde, dat vasi
staat, dat beklaagde wel degelijk den opzet
had om de exemplaren te verspreiden en dat
hij door zijn daad moedwillig het Duitsche
rijk en de weermacht heeft beleedigd. In verband met den ernst van dit feit legde de
rechter den sergeant een gevangenisstraf van
1 jaar en 6 maanden op.

op

(Adv.)

maar, aldus de officier, wanneer men
geen licht voor zich ziet, dan wil dat nog

ben,

niet zeggen, dat de weg geheel vrij is.
Wanneer de omstandigheden zulks vereischen, moet men desnoods langs den weg
kruipen.
Het staat vast, dat Huiskes behoorlijk
rechts heeft gereden. Verdachte heeft
Huiskes moeten zien, aldus de officier,
maar hij heeft zitten suffen en bovendien
gezien de omstandigheden te hard ge-

reden.
De officier zeide aanvankelijk voornemens te zijn geweest gevangenisstraf te
requireeren, doch daar is komen vast te

staan, dat ook het slachtoffer mede schuld

heeft, wilde de officier thans volstaan met
't vorderen van 'n hooge geldboete, n.l.
van 100 gulden subs. 3 weken en intrekking van het rijbewijs voor den tijd van
zes maanden.
De rechtbank zal op Dinsdag 10 Dec.
uitspraak doen.

Donderdag 5 December 1940

OORLOGSSCHADE
AAN HUISRAAD
De regeling der vergoeding
De Staatscourant van gisteravond bevat
de regeling van den secretaris-generaal
van het departement van financiën betreffende de bijdragen van het rijk in de
door oorlogsgeweld veroorzaakte schaden
aan huisraad.
(1). De schade aan huisraad, met inbegrip van lijfsgoederen en verbruiksvoorraden, wordt in geval van algeheel
verlies voor een gezin, dat op het tijdstip van de toebrenging der schade een
volledige huishouding aanhield, vastgesteld op het bedrag, bepaald volgens de
hierna volgende tabellen:
a. voor gezinnen, wier goederen zich op
het tijdstip van de toebrenging van de
schade bevonden in het stedelijk gedeelte
van een der gemeenten Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht, wordt
de schade vastgesteld op een bedrag in
verhouding tot de huurwaarde der woning per jaar met een minimum van f 550
bij een huurwaarde van f 100 of minder
en een maximum van f 7.500 bij een
huurwaarde van f 1500 of meer.
b. voor gezinnen, wier goederen zich op
het tijdstip van de toebrenging van de
schade bevonden in gemeenten of deelen
van gemeenten, die noch onder a. noch
onder c vallen:
indien de huurwaarde
van de woning per
wordt de schade
jaar bedroeg:
vastgesteld op:
75,— of minder
550,—
f
f
f 150,—
f 850,—
200,—
f
f 1150,—
f 250,—
f 1500,—.
f 300,—
f 1950,—
f 2400,—
f 350,—
f 2850,—
f 400—
f 3300,—
f 450—
f 500—
f 3700,—.
f 4250,—
f 600—
f 4800,—
f 700,—
f 800,—
f 5350,—
f 900,—
f 5900,—
f 1000,—
f 6450,—.
f 1100,—
f 7000,—
r 1200 of meer
f 7500,—.

c. voor gezinnen, wier goederen zich op
het tijdstip van de toebrenging van de
schade bevonden in gemeenten of in
van gemeenten met een plattelandskarakter:
indien de huurwaarde
van de woning per

wordt de schade
op:
550,—
f
75,— of minder
f
150,—
900,—
200,—
f 1350,—
250,—
f 1800,—
300,—
f 2250,—
f 2700,—
350—
f 3150,—
400,—
450,—
f 3600,—
f 4000,—
500,—
f 4600,
600,—
f 5200,—
700,—
f 5800,—
800,—
f 6400,—
900,—
f 6950,—
IOOO,—
f 7500,—
1100,—

jaar bedroeg:

f
f
f
i
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

vastgesteld

—

De secretaris-generaal bepaalt nader
voor welk gedeelte van de gemeenten
Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhage
en Utrecht tabel A van toepassing is en
welke fabelden) van toepassing is (zijn)
voor het niet-stedelijk gedeelte van deze
gemeenten en voor alle andere gemeenten of deelen van gemeenten.
Tusschenliggende huurwaarden.

Indien de huurwaarde ligt tusschen
twee van de bedragen, genoemd in een
van de tabellen, wordt de huurwaarde
zoo noodig naar boven 'op een geheelen
gulden afgerond en wordt vervolgens de
schade vastgesteld door interpolatie tusschen de twee schadebedragen, welke
volgens de tabel behooren bij de naastbij
liggende lagere en hoogere huurwaarde.
Verhooging voor minderjarige
huisgenooten.

De aldus vastgestelde schade wordt
voor ieder op het tijdstip van de toebrenging van de schade tot het gezin behoorend persoon van 6 jaar en jonger verhoogd met f 50 en voor ieder op dat tijdstip tot het gezin behoorend persoon

HETGEHEIM

van het doodelijke gif

DOOR FRANK F. BRAUN

„Niet alleen daarvoor," zei Kybander;
maar hij was opgestaan en sprak deze
woorden tegen de geraniums voor het
raam, en dus kon Hom de opmerking niet

verstaan.

„En kunt u me niets vertellen over dit
plan?"
„Niets. Ik heb er niet naar geïnformeerd. Dat zou op-lafheld geleken hebben."
Kybander knikte. Drie en twintig jaar,
dacht hij, een troubadour, een romanticus; ze sterven nooit uit, ze veranderen
alleen maar.
Hij keek op de koekoeksklok. Daarop
nam hij de telefoon Van den haak. „Is
commissaris Larris al op zijn kamer? Ja?
Dank u." Hij belde weer af. „Excuseert
u me even vijf minuten. Steekt u een sigaret op, doet u dat, dat kalmeert. En loopt
u niet
dat zou jammer zijn." Hij
bezon 7
Maar u zult niet wegloopen
U wilr'
-ers juist integendeel in arrest ge
worden." Zijn glimlach wa?
zonder snot, toen hij de deur dicht trok
Commissaris Larris luisterde oplettend
naar het verhaal van zijn hoofdinspecteur. „Bestaat er werkelijk zoo iets?"
vroeg hij, het hoofd schuddend.
„Drie en twintig jaar," zei Kybander
nog eens verontschuldigend. „Tja, op dien
leeftijd voerde ik als onderofficier al een
heele compagnie uit het vuur."
Larris knikte. „Ga maar eens mee, we
**"---
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(met
uitzondering van personen, welke
krachtens arbeidsovereenkomst in dienst
zijn van een van de andere leden van
hetzelfde gezin), die ouder is dan 6 jaar,
doch den leeftijd van 21 jaar nog niet
heeft bereikt, met f 75.

Wat huisraad is.
Onder huisraad wordt in deze regelen
verstaan al hetgeen tot den inboedel behoort, met uitzondering van paarden en
levende have, van rijtuigen en vaartuigen
met hun toebehooren, van rijwielen, van
sieraden (edelgesteenten, enz.) en andere kostbaarheden en zeldzaamheden,
van verzamelingen (postzegels, porcelein,
munten, enz.), van handschriften, teekeningen, prenten, schilderijen, beelden,
gedenkpenningen, wapens, geld en geldswaardige papieren, van dranken, rookartikelen en andere genotmiddelen.
Deze regelen zijn niet toepasselijk op
huisraad dienende voor de uitoefening
van een bedrijf of beroep in uitgebreiden
zin (zooals in cafê's, restaurants, hotels,
pensions, kantoren, kerken en scholen,
vereenigingsgebouwen, en in woningen of
gedeelten van woningen, die gemeubeld
werden verhuurd of daarvoor waren be-

stemd).

De bijdrage voor huisraad op schepen
wordt afzonderlijk geregeld.
Gedeeltelijke vergoeding.
Voor een gezin, dat op het tijdstip van
de toebrenging der schade geen volledige
huishouding aanhield wordt bij algeheel
verlies van het huisraad de schade zoo
goed mogelijk bepaald naar evenredigheid van het bedrag, dat zou zijn uitgekeerd indien een volledige inboedel zou
zijn aangehouden.
In geval van gedeeltelijk verlies van het
huisraad wordt de schade zoo mogelijk
vastgesteld op een bedrag, dat zich tot
het schadebedrag, hetwelk bij algeheel
verlies zou zijn vastgesteld, verhoudt als
de waarde van het verloren gedeelte tot
die van het geheele huisraad.

Bijzondere bepalingen.
Indien de vaststelling van deze verhouding niet mogelijk is, wordt de schade gesteld op het bedrag van den voor het verloren gegane huisraad besteden inkoopsprijs, verminderd met een redelijk bedrag
wegens afschrijving, met dien verstande,
dat geen hooger schadebedrag wordt aangenomen dan bij algeheel verlies zou zijn
vastgesteld.

Voor huisraad van meer luxueuzen aard
dan noodig is voor een doelmatig gebruik,
wordt de in het vorige lid bedoelde inkoopsprijs niet hooger gesteld dan de inkoopsprijs op 9 Mei 1940 van een deugdelijk doch eenvoudig artikel, bruikbaar
voor hetzelfde doel, als waarvoor het verloren gegane heeft gediend.
Indien huisraad is. verloren gegaan,
hetwelk niet gerekend kan worden te behooren tot de normale huishouding van
het gezin, in wiens woning dat huisraad
zich bevond, (zooals huisraad aangekocht
als uitzet voor een lid van het gezin en
huisraad, dat in een woning tijdelijk is opgeborgen, zoolang de inwonende rechthebbende daarop zelf geen huishouding aanhoudt), alsmede indien verloren is gegaan
niet in een woning aanwezig huisraad, dat
niet tot een huishouding behoort (bijv.
in een bewaarplaats opgeslagen meubelen
afkomstig van een tijdelijk of definitief
opgeheven huishouding), wordt de schade
zooveel mogelijk naar de maatstaven, neergelegd in de voorafgaande artikelen, vast-

rekend, wordt de schade vastgesteld op de
laatstelijk aangegeven waarde voor de
personeele belasting verminderd met een
redelijk bedrag wegens afschrijving. Overigens wordt de bijdrage bepaald op den
voor de zaken besteden inkoopsprijs, verminderd met een redelijk bedrag voor afschriiviner.

Betaalbaar stelling.
De bijdrage wordt betaalbaar gesteld
ten name van het hoofd van het gezin,
onder verplichting voor deze om met de
leden van het gezin te verrekenen het bedrag, dat naar evenredigheid kan worden
gerekend te zijn ontvangen voor de zaken
aan die leden persoonlijk toebehoorende.
Echter kan degene, die de bijdrage vaststelt, gedeelten van de voor een gezin vast
te stellen bijdragen, afzonderlijk betaalbaar stellen ten name van bepaalde leden
van het gezin, mits deze de geleden
schade zelfstandig bij de schade-enquêtecommissie hebben aangemeld.
De op deze regelen gegronde bijdragen
worden in twee termijnen betaalbaar gesteld, elke termijn ten beloope van de
helft der bijdrage. De uitbetaling van den
tweeden termijn geschiedt eerst nadat
aannemelijk is geworden, dat de eerste
termijn doelmatig is besteed.
Uitbetaling

Voorzoover de

uitbetaling

in bonnen.

van de

bij-

DE GROND IN

BOERENBEZIT

Het Huisgezin zegt, dat de consequentie van den genomen maatregel zal
zijn, dat na verloop van tijd alle gronden
waarop landbouw, veeteelt of tuinbouw
wordt gedreven, in handen zullen komen
van hen, die één dier agrarische beroepen uitoefenen.
„Alle anderen, die op het oogenblik den
eigendom van landerijen bezitten, zullen
vroeger of later daarvan afstand moeten
doen: ze kunnen dit bezit niet overdragen
dan aan verkrijgers, die de kwaliteit van
„landgebruiker" bezitten, m.a.w. daadwerkelijk landbouwer, veeteler of tuinbouwer zijn. Zoo ze al niet bij hun leven tot
verkoop van hun landbezit overgaan, dan
zullen hunne erfgenamen, voor zoover ze
geen „landgebruiker" zijn, zelf niet den
eigendom der landerijen kunnen verwerven en dus tot veiling moeten overgaan.
Het is immers niet aan te nemen, dat
toewijzing uit eenige nalatenschap tot de
bijzondere gevallen zal worden gerekend,
waarvan bij wijze van uitzondering toestemming tot de overdracht der goederen
zal worden gegeven.
Ook is het duidelijk, dat een landbouwer
geen eigenaar van een boerderij zal kunnen worden, die hij zelf niet bewerkt,
maar aan een ander verpacht; in dat
geval heeft hij niet rechtstreeks en zonder tusschenpersoon de leiding van het
op die landerijen uitgeoefende bedrijf, en
ls hij voor wat dit betreft niet „landgebruiker" in den zin van het Besluit.
Niet zeer klaar is het, of dit nu ook
van toepassing ls op ieder in pacht uitgegeven stuk cultuurgrond; let men op de
strekking van het geheel, dan komt men
tot de opvatting, dat de bedoeling voorzit
den boer tot eigenaar te maken van zijn
hoeve, den eigenaar-verpachter uit te
schakelen en daarmee dus ook de pachters
te doen verdwijnen.
Dit met het oog op de uitschakeling van
den prijsopdrijvenden invloed van het
naar belegging in vaste goederen zoekende kapitaal, een invloed die de laatste
maanden zich weer krachtig heeft doen
gelden en tot verkoopprijzen voerde, die
in geen verhouding staan tot de bodemopbrengst".

DE GROND EN ZIJN

Motorrijtuigen en rijwielen.
Voorts wordt boven de bovenbedoelde
schadeuitkeering nog een bijdrage verleend wegens het verloren gaan van motorrijtuigen, rijwielen en andere niet tot
het huisraad behoorende onmisbare voorwerpen, voor zoover niet van onbeteekenende waarde.
Voor motorrijtuigen, waarvan de personeele belasting naar de waarde wordt be-

Het Volk is van oordeel, dat door de
verordening inzake de vervreemding van
landbouwgrond het euvel van de grondprijsstijging bij één der wortels is aangegrepen.
„Principieel zijn wij over dezen maatregel zeer voldaan, maar toch hebben wij
een bezwaar tegen één der bepalingen, die
naar onze meening te ver gaat en daardoor onhoudbare eischen stelt. Deze bepaling is de eisch, dat de prijs niet hooger
mag zijn dan de waarde van 1939. Sinds
1939 is het algemeen prijspeil belangrijk
gestegen en deze stijging kan men noch

moeten eens duidelijk met hem spreken."
„Voorzichtig, commissaris, anders wordt
die prachtige bron dichtgestopt."
Larris draalde. „Goed dan," zei hij,
„jouw beproefde toon om iemand zachtjes over te halen." Ze glimlachten tegen

elkaar.

Otto Hom stond op. „Blijft u zitten,"
zei Larris; hij ging zelf ook zitten, „Kent
u me? Goed. Zoo gaat dat niet, mijnheer
Hom, dat zoudt u als jurist toch zelf ook
moeten weten. U kunt niet probeeren de
politie op een dwaalspoor te brengen, ook
voor het goede doel niet. Dat moet ik ook
aan juffrouw Fabreani zeggen, wanneer
ze straks komt. We kunnen samenwerken.
Ik ben de laatste, die particuliere hulp zal
afwijzen. Ik zal u gelegenheid geven, uitvoerig met juffrouw Fabreani te spreken,
waarbij u alles kunt zeggen, wat u op het
hart heeft. Maar dan moet ik u later verzoeken, ons zonder terughoudendheid
opening van zaken te geven."
Otto Hom knikte; er viel hem een steen
van het hart.
„Wanneer u aan juffrouw Fabreani
zoudt wilen zeggen, dat ik het wel gewild heb, dat ik het niet geweest ben, die
het plan heb verraden, maar dat u het
geraden heeft, dat ik pas heb toegegeven,
"■oen het geen zin meer had. me voor den
'ader uit te geven
"
„Dat komt in orde," zei de commissaris.
Wat zullen we nu tot tien uur met u
"■oen? Komt u maar mee naar mijn kamer. De deur naar de gang is op slot; er
'-.an ons dus niemand *ierrassen. In geen
-*eval mag Peter Braubach u hier zien."
Hij gaf Kybander een wenk en nam den
~ngen man mee.
De telefoon gonsde weer
„Hier is een arbeider, een zekere Willem Bank," zei de dienstdoende brigadier.
„Hij zegt, dat hij moest komen. Moet hij
bovenkomen?"
„Nee," zei Kybander. „Luister eens goed,

_

rechthebbenden op de bonnen artikelen,
als waarvoor de in dit besluit opgenomen
schaderegeling geldt, hebben geleverd.
Indien uitbetaling van de bijdrage in
bonnen plaats vindt, wordt voor de rechthebbenden op de bonnen de mogelijkheid
geopend aan te toonen, dat zij zich reeds
op andere wijze van voldoende huisraad
hebben voorzien, in welk geval hun wordt
vergund de bonnen om te wisselen tegen
contanten. Ook overigens zal volgens door
den secretaris-generaal van het departement van financiën te stellen regelen aan
de rechthebbenden op bonnen in bijzondere gevallen kunnen worden vergund de
bonnen om te wisselen tegen contanten.
' Regelen betreffende de uitbetaling, in
afwijking van vorenstaande bepalingen,
van een deel der rijksbijdrage aan personen die aan denrechthebbende op de bijdrage verloren gegane goederen in huurkoop hebben gegeven of aan wie de goederen tot zekerheid in eigendom waren overgedragen, worden door den secretaris-generaal van het departement van financiën
gesteld en in de Nederlandsche Staatscourant bekend gemaakt.

Wat de pers ervan zegt:

gesteld.
In geval van herstelbare beschadiging

van huisraad wordt de schade vastgesteld
op het bedrag van de herstelkosten, met
dien verstande, dat geen hooger schadebedrag wordt aangenomen, dan bij verlies
zou zijn vastgesteld.

drage aan den rechthebbende zelf plaats
vindt, kan bepaald worden, dat deze tot
een bedrag van ten hoogste f 2500 in bonnen zal plaats hebben.
Dè waarde van deze bonnen wordt door
het rijk ten volle vergoed aan de handelaren, die tegen inlevering daarvan aan de

WAARDE

Roetert; trek den man een uniformjas
aan en laat hem bij den portier mee uitkijken. Om tien uur komen twee jonge
menschen, Angelica Fabreani en Peter
Braubach, misschien komen ze ook apart.
Hij moet goed op Peter Braubach letten
en dan moet hij een verklaring teekenen,

of hij hem herkend heeft. Het gaat dus
om dien Peter Braubach, heb je het begrepen?"

Brigadier Roetert verzekerde, dat hij het
begrepen had.
„Ik moet dien Willem Bank daarna nog
weer spreken. Let er vooral op, in geen
geval mag Peter Braubach hem ontmoeten. Je moet wachten, totdat Peter Braubach weer weg is, voordat je me dien
Bank bovenstuurt."
„Begrepen, mijnheer." De brigadier

belde af.

Maar hoofdinspecteur Kybander kwam
niet tot rust. Een heer In burger, hij
droeg in ieder geval een witte werkjas,
stak zijn hoofd om de deur. „Bent u
alleen, inspecteur?"
„Zooals u ziet, mijnheer Belling; komt
u binnen, ik zit al op u te wachten."
„Op mij misschien minder, niet?" de
heer Belling legde een map op tafel.
„Foto's en nauwkeurige resultaten van
het onderzoek," zei hij. „Ik heb de lamp
precies onderzocht. De draad is met een
mes expres, in geen geval door slijtage
beschadigd. De metalen voet is met zekere
handigheid
geleidend gemaakt. Alle
schroeven zijn vast aangedraaid, opdat
de stroom beslist niet gestuit zou worden, wanneer de lamp zou worden inge-

schakeld.

„Heel goed," zei hoofdinspecteur Kyde vingerafdrukken?"
„Er komen verscheidene vingerafdrukken op voor. Veel ervan zelfs heel mooi
Ik wilde eigenlijk met de vergelijking
wachten, totdat we alle vingerafdrukken
van de betrokken personen bij elkaar zou-

bander. En

negeeren, noch teniet doen. Wij hebben
haar als een feit te aanvaarden, hoezeer
wij het ook betreuren, dat een al te lang
aarzelen eer men tot ingrijpen besloot,
deze stijging veel verder heeft doen oploopen dan onvermijdelijk was. Het lijkt
ons daarom te veel gevergd, dat de prijzen
van 1939 als norm zullen worden aangenomen. Beter ware het de gebruikswaarde
van het oogenblik te laten vaststellen
aan de hand van de vastgestelde productenprijzen. Dat wil zeggen: van de richtprijzen, die op het moment van den
grondverkoop gelden. Uiteraard is het mogelijk, dat die prijzen in de toekomst wijziging ondergaan; in dat geval zal de
grondprijs op en neer gaan. De billijkheid
van den op dien grondslag berekende prijs
kan niemand ontkennen".

MOBIELE PACHT
Het Algemeen Weekblad voor
Kerk en Christendom verhaalt
van de regeling der mobiele pacht, zooals
zij ongeveer 30 jaar geleden en meer in
de Graafschap Zutphen en sommige andere streken van ons land werd toegepast.
„De regeling was in de Graafschap Zutphen in den regel zoo, dat de pachter een
klein bedrag per jaar betaalde voor het
gebruik van de woning en dat hij een
moestuin en wat land voor het telen van
aardappels, in den regel ongeveer samen
ter grootte van een halve hectare, kreeg,
waarvan niet afzonderlijk een pachtbedrag gevorderd werd. Ook van het wei- en
hooiland werd geen pacht berekend.
In den regel bestond de boerderij dan
uit twee-derde bouwland en een-derde
wei- en hooiland.
Het bouwland moest geheel met granen
worden betaald, dus met rogge, haver,
gerst of boekweit.
Zöodra de oogst rijp en gemaaid was,
kreeg de verpachter daarvan bericht en
deze kwam dan om van het aan hokken
gezette graan telkens het derde hok van
een takje, dat vooraf van een els of een
berk was gesneden, te voorzien. Vooraf
had de pachter gezorgd voldoende takjes
te hebben en het merken der hokken was
in een halven dag afgeloopen.
Bij het binnenhalen van het gewas
haalde de pachter eerst zijn deel, dus
twee-derde der hokken weg en daarna het
een-derde van den verpachter.
Het deel van den verpachter werd afzonderlijk opgeborgen en als de winter
In het land kwam en er tijd was voor het
„pachtdorschen", werd weer aan den verpachter bericht gezonden en deze zond dan
twee „pachtdorschers", die de leiding hadden bij het dorschen.
Het stroo bleef het eigendom van den
pachter, het koren werd naar den eigenaar gebracht, als pacht over dat jaar
met het bedrag dat betaald moest worden
als huur van het huis.
Dat was dus de meeste primitieve vorm
van een wisselende pacht. Lukte de oogst
uitstekend, dan kreeg de landheer, vooral
bij flinke graanprijzen, een hooge pacht,
was de oogst middelmatig of slecht, dan
deelde de verpachter ten volle in die

slechte resultaten.

De verhouding tusschen pachter en

—

ver-

den hebben u zei immers, dat er nog twee
personen moesten komen
maar ik kon
het toch niet laten en ben toen met het
werk begonnen. Het resultaat zal ook voor
u een verrassing zijn. U kent den dader al.
Hij heet Otto Hom. De lamp laat namelijk
geen andere vingerafdrukken zien dan
van hem. Het ding moet spiegelblank en
pas gepoetst geweest zijn, voordat Otto
Hom er aan kwam. Ik heb nog maar zelden zoo prompt zulk een mooi bewijs kunnen leveren."
„Dank u, mijnheer Belling", zei Kybander, ,maar in de hoofdzaak vergist u zich.
We zijn nog niet aan het eind. Ik weet
nu nog zekerder, dat men Otto Hom een
strik wilde spannen. De opzet gelukte.
Hij heeft alleen de lamp 'in de hand genomen. Dat was na de kortsluiting. De
man, die de draad afvijlde of aansneed
om de voet van de lamp geleidend te maken, had lang tevoren zijn eigen sporen
van het metaal verwijderd."
„En ik dacht, dat ik u geholpen had,
den dader te ontmaskeren." zei de ijverige
Belling teleurgesteld.
„Dat hebt u ook gedaan," verzekerde
Kybander. „Ik weet nu des te zekerder,
wie de dader geweest is." Hij zweeg.
Belling was lang genoeg in dienst van de
-olitie; hij stelde geen vragen, maar ver-

trok.

—

Kybander belde het huls van de famiie Fabriani op. Dora antwoordde. „ïsmijnheer Braubach thuis?" vroeg de
'*" oofdinspecteur..
„Nee, mijnheer," zei Dora, ,hij ls vanmorgen naar zijn kantoor gegaan en komt
nas vanmiddag weer thuis."
,Is juffrouw Angelica Fabreani dan
thuis?"
' „Ja, mijnheer, de juffrouw
is thuis," zei
„Zal ik haar even roepen? Als u
een oogenblikje wilt wachten
"
Het duurde niet lang of Angelica
kwam
aan de telefoon.

pachter

was steeds gunstig. De zich steeds

wijzigende toestanden en vooral de invoe-

ring der Pachtwet hebben die verhoudingen wel wat gestoord in de genoemde gebieden. Toch zijn de verhoudingen nog
steeds goed te noemen.
Het in latere jaren sterk geïntensiveerde
bedrijf, de groote uitbreiding van het aantal gewassen, vooral voedergewassen en de
toenemende uitgebreidheid van het weien hooiland tegenover het bouwland, maken den vroegeren vorm van een wisselende pacht vrijwel onmogelijk.
Gold vroeger de opbrengst van de granen als een basis voor de pacht, tegenwoordig zou daarvoor de opbrengst der
melk, der eieren en der varkens een meer
geëigende basis zijn.
En hoewel de toepassing van een wisselende pacht verschillende aanhangers
vindt, de eenvoud van een regeling als
vroeger bestond, is er niet meer en de
veelzijdigheid van het tegenwoordige bedrijf maakt het haast onmogelijk een
regeling te vinden, die zoowel pachter als
verpachter bevredigt."

DE WEG DER NED.
UNIE
In een artikel met een driestar schrijft de
Standaard:
In het nummer van haar orgaan „De

Unie" van 16 November dient de Unie
zich aan als een revolutionaire groep,
zichzelf daarbij met Nationaal Front en
N.S.B. op één lijn stellend. Ons lijkt dit
een gevaarlijke positie, zooals trouwens
ook blijkt uit de beschouwingen, die het
orgaan wijdt aan een mogelijk samengaan
van deze drie revolutionaire groepeeringen.
Weliswaar schijnt het haar toe, dat eenheid tusschen de drie genoemde stroomingen op het oogenblik nog niet bereikbaar is, maar daarin ligt toch de gedachte besloten, dat het in de toekomst
misschien wel mogelijk zal zijn. Al zal
dan met name de N.S.B. wat water met
den wijn moeten mengen. In elk geval is
er geen principieele afwijzing meer. Zelfs
ging men nog een stap verder door te
verklaren, dat men gaarne zou zien, dat
de N.S.B, door daden toonde, dat men
niet langer hoefde te twijfelen aan de
goede bedoelingen dezer groep. Men zou
wenschen, dat de N.S.B, zekerheid gaf,
dat alle politieke activiteit, ook bij haar,
alleen gedragen werd door de zorg om
de toekomst van het Nederlandsche volk
en „in het werkelijk belang van dit volk
zijn laatste verantwoording vindt".
Nu zal men ons niet verdenken van
overvloeiende liefde voor de N.5.8., welker
leidersbeginsel wij voor Nederland ten
eenenmale onbruikbaar achten, maar dit
belet ons niet aan te nemen, dat men in
den leidenden kring der N.S.B, oprecht
de meening is toegedaan, dat zij het welzijn van het Nederlandsche gemeenebest
op het oog hebben. Daaraan althans hebben wij nooit getwijfeld, al zijn we onzerzijds van meening, dat hun systeem voor
Nederland verwerpelijk moet worden geacht.
Aanvankelijk dachten we, dat dit ook
het standpunt der Unie was, maar daarin
hebben, we ons
klaarblijkelijk vergist.
Want ten aanzien van Nationaal Front,
dat even beslist als de N.S.B, het leidersbeginsel aanvaardt, wordt in het
nummer
van 16 November verklaard, dat de Unie
met het Front op een hechten grondslag
zou kunnen samengaan. Er zijn ook nog
wel verschillen, maar de grondslag wordt
aanwezig geacht.
Men ziet dus hoe de Unie aan het opschuiven is en het zou ons uiteindelijk
niet eens verbazen, indien de leider van
Nationaal Front blijk gaf de verhoudingen
scherper te zien dan de Nederlandsche
Unie.
Waarom we hierop wijzen?
Omdat de Unie door velen gezien is als
een bolwerk tegen de N.S.B. Daaruit is
haar groot ledental te verklaren; daaruit
de sympathie, die haar streven scheen
te wekken.
Ons dunkt, dat de houding van de Unie
In dit opzicht velen, die wat overhaast
tot haar toegetreden zijn, tot nadenken
zal brengen. En dit te meer, indien men
ook acht slaat op de verklaring in hetzelfde nummer, dat de vereeniging van
N.S.B. en Verdinaso geschied is op den
grondslag van een drietal geformuleerde
punten, die door de Unie „geheel onderschreven" kunnen worden. En, zoo wordt
er aan toegevoegd, „waarschijnlijk ook wel
door Nationaal Front".
Waar we van meet aan op de zwakke
constructie van de Unie hebben gewezen,
behoeven we thans niets anders te zeggen, dan dat de loop der gebeurtenissen
ons in het gelijk stelde.
„Met hoofdinspecteur Kybander, juffrouw Fabriani. Ik heb u gevraagd, om
tien uur op het hoofdbureau te komen." ■
..Ja, ik wilde juist ernaartoe gaan."
„Heeft u afgesproken met mijnheer
Braubach, of komt u alleen?"
Ik kom alleen."
„Mooi," zei Kybander, „komt u dan alsubiieft dadelijk en vraagt u maar naar
kamer twee honderd achttien. Ik heb gewichtige dingen met u te bespreken. Haast
u zich alstublieft zoo vlug als u kunt,
want ik zou u graag gesproken hebben,
voordat mijnheer Braubach hier is."
..Goed," zei Angelica, een weinig ongerust, „dan rijd ik dadelijk weg. De auto
staat voor de deur het gaat gauw." Het
gesprek werd afgebroken.

HOOFDSTUK XIV.
De hoofdinspecteur liep In zijn kamer
heen en veer. Voor het raam bleef hij

staan en trommelde een marsch op de
ruit. De gedachten warrelden in zijn hoofd
door een.
Alles klopte, alles zou in ieder geval hebben geklopt, als er niet dat scheikundige
onderzoek geweest was van het restje
wijn in de flesch, d_e het vergif bevat
had, waarbij was komen vast te staan, dat
er geen vergif in zat. Volkomen duidelük,
nietwaar? Peter Braubach doet vergif ta
een flesch vermouth, gaat naar een wijnhandel en laat daar door Willem Bank de
flesch weer kurken. De metalen kapsule
kan hij er uitstekend zelf weer opzetten.
De flesch is niet gemakkelijk te openen,
een echte origineele flesch dus; wie zou
nog verdenking koesteren!
Kybander zuchtte. En het klopte toch

niet.

(Wordt

vervolgd.)
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GRONDBEZIT EN GROND

GEBRUIK

Eenige aanteekeningen bij de deze
week uitgevaardigde en reeds van
kracht geworden bepalingen ten
aanzien van den verkoop van

CVan onzen
agrarischen

cultuurgronden.

medewerker.)

Vandaag één week geleden behandelden
Wij op deze plaats de vraag, of een ordening van het grondgebruik, verder gaande
dan de nieuwe Pachtwet, gewenscht is en
Wij hadden daarbij gelegenheid de aandacht te vestigen op de belangwekkende
denkbeelden van den rijkslandbouwconsulent voor Zuidelijk Gelderland, ir. Addens
te Arnhem.
Precies twee dagen daarna verscheen
er in het Verordeningenblad een besluit,
waarin de éérste schrede wordt gedaan op
den weg naar de verwerkelijking van zulk
een ordening van het cultuurgrond gebruik. Het komt er in hoofdzaak op neer,
dat voor den verkoop van zulken grond in
het vervolg' de goedkeuring noodig zal
zijn van de desbetreffende Pachtkamer en
deze zal slechts worden gegeven, wanneer
wordt verkocht aan iemand, die de boerderij of het land zélf gaat bewerken of
gebruiken. Verkoopen aan een geldbelegger, die het bedrijf verpacht of laat beheeren door een zetboer, is derhalve
voortaan verboden.
In de tweede plaats mag niet worden
Verkocht tegen een prijs, die hooger is dan
die welke in September 1939 voor overeenkomstig land in dezelfde streek is besteed,
öit beteekent dus, dat de landprijzen,
Welke in den laatsten tijd een sterk stijgende tendenz vertoonden, terug worden
gebracht naar het niveau van vóór het
Uitbreken van dezen Europeeschen oorlog.
En bovendien zal het feit, dat de geldbelegger thans als kóóper van de cultuurgrond-markt verdwijnt (een vermindering
van vraag dus en dan van een zijde, die
vlot was met het bieden) wel van invloed
worden op het prijspeil.
In de derde plaats wordt de toestemming tot verkoop van het land alléén
door de Pachtkamer gegeyen, wanneer er
geen algemeene of bijzondere landbouwbelangen door worden geschaad. Wanneer
b.v. door verkoop van eenige hectaren
land de resteerende bedrijfsoppervlakte
onvoldoende of althans onvereenigbaar
met een rationeele bedrijfsvoering wordt
geacht, dan kan de verkoop ook om die
reden worden verboden.
Eigengeërfde boeren.
Dit is inderdaad een zéér ingrijpende regeling, doch daarmede is nog geenszins
gezegd, dat zij onbilllijk of geen rechtmatige algemeene en agrarische belangen
dient. Integendeel. De leuze „boerenland
in boerenhand" is er een, waarover vrijwel
alle boeren het eens zijn, al werd zij tot
dusver in hoofdzaak verkondigd en verdedigd door Landbouw en Maatschappij
en Boerenfront (welke twee onlangs zijn
samengesmolten tot het Ned. Agrarisch

landprijzen was er haast geen mogelijkheid tot het eerste, tenminste als men niet
wilde beginnen met een veel te zware hypotheek.
Een ander bezwaar van de hooge grondprijzen is, dat de belastingdruk aanzienlijk toeneemt. Hoewel men mag verwachten, dat de aanslagen in de vermogensbelasting niet gebaseerd zullen zijn op de
allerhoogste prijzen, die besteed zullen
worden, moet men er toch óók rekening
mee houden, dat de belastinginspecteurs
aandacht schenken aan de verkoopwaarde
van den grond. Ging een verhoogde belasting samen met een verhoogde oobrengst
van den grond, dan zou men er vrede mee
kunnen hebben, maar dat is geenszins het

geval.

Eigenaren.

voor wie de hooge landprijzen
een uitkomst beteekenen zijn de eigenaren, die met een te hooge hypotheek zitten. Het is dan ook in deze categorie van
personen, dat de meeste eigendomsov.rdrachten plaats vinden. Zij verkoopen de
boerderij tegen een zoodanigen prijs, dat
zij na afkoop van de hypotheek nog een
behoorlijk bedrij fskaoitaal overhouden en
zij maken dan verder het beding, dat zij
zelf of één van hun kinderen als pachter
op de boerderij kunnen blijven.
De bepalingen van de Pachtwet bieden
hun daarbij goede waarborgen, want wie
eenmaal bij een geschikten eigenaar zich
als een goed pachter gedraagt, is vrij zeker, dat ook te kunnen blijven, en in elk
geval de eerste twaalf jaren. Daarom verkeert een boer, die met een hooge hypotheek zit, in een aanzienlijk ongunstiger
positie dan een pachter, die tegen een
redelijken prijs nacht. Voor deze categorie
van tè zwaar belaste hypotheekboeren)
wordt door de thans genomen maatregel
wel is waar de gelegenheid ontnomen, om
de boerderij te verkoopen, de hypotheek
af te lossen en er dan als pachter op te
blijven, doch dat pleit natuurlijk niet
tegen den maatregel, doch 't is een motief
te meer, om er bij de overheid op aan te
Degenen,
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In den allerlaatsten tijd echter gingen
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gezichtje uitgaat.

Misschien komt
dit wel vooral omdat
we door ri.n fr.....
stenaar worden binnengeleid ln de
wereld van het kind, in het
het
geheel alleen en voor zichzelf
in vollen ernst speelt.
Spel en ernst van het kind staan ons
hier in een klein beeld helder voor oogen
Dit is de meest directe opwekking tot
hulp. Het kind heeft onze hulp noodig;
voor zijn spel en voor zijn ernst.
Duizenden kinderen moeten in hun opvoeding worden voortgeholpen door verstandige handen, die de gebroken, verwaarloosde leventjes weer in het gareel
moeten brengen. Duizenden kinderen moeten in de zeelucht, in de bosschen worden
verzorgd onder deskundige leiding, om
verloren gezondheid en kracht terug te

_
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vinden.
Alles wordt gedaan om spel en ernst
van het kind zuiver te houden!

Ons

dringen, nu óók bepalingen uit te vaar-

digen ten opzichte van hypotheek-rente,

totale bezwaring e.d.
In de nieuwe verordening wordt, zooals
men zal hebben gezien, niets gezegd over
het euvel van de z.g. uitwonende eigenaren, waarop we vorige week de aandacht
hebben gevestigd. Vooral in Friesland en
Zeeland komt het zeer veel voor, dat
gróóte kapitalen in den vorm van pachtgelden de provincie, dat is: het platteland,
verlaten, om in de groote steden, waar de
eigenaren wonen, te worden verteerd. Wellicht, dat deze eveneens belangrijke kwestie nu óók eens aan de orde komt, evenals
die van den leeftijdsgrens van b.v. zestig
jaar (zie vorige week).
Tenslotte heeft de voorzitter van de Groninger Mij. van Landbouw Dinsdag j.l. in
een rede het grondvraagstuk aangeroerd.
Hij zeide ten aanzien van den eigengeërfden boerenstand en de geldbeleggers, dat
deze laatsten goed moeten bedenken, dat
in onzen tijd en in ons zoo dicht bevolkte
land het steeds méér zal gaan om het belang van hèt gehéél en noodgedwongen
minder om het belang en het inzicht van
den enkeling, óók in zaken, die onzen cultuurgrond betreffen. Daar zal steeds méér
de nadruk vallen op het feit, dat de grond
in de éérste plaats volksbezit is en pas
daarna privé-bezit. En hij herinnerde in
dit verband aan de oude wijsheid der cultuurgrond wet in Leviticus 25:23: „Het
land zal ook niet voor altoos worden verkocht, want het land is mijn, dewijl gij
vreemdelingen en bewoners bij mij zijt."
Hier wordt dus de. cultuurgrond aanvaard als een bezitting Gods, door Hem
gegeven om bij Zijn licht gebruikt te worden tot heil van allen. En dat houdt in,
dat de cultuurgrond zóó moet worden gebruikt, dat zijn vruchtbaarheid ten volle
wordt benut en dat er een boerenstand op
leeft, die zijn eigen bestemming in het
volksgeheel kan vervullen. Grondgebruik
en grondbezit zijn dus niet onderworpen
aan menschelijken willekeur, maar zij hebben hun bepaalde bestemming en bedoeling in het Goddelijk wereldbestel. Het
grondbezit moet niet worden gezien als
voorwerp van absoluut menschelijk bezit,
geheel onderworpen aan het believen van
den tij delijken bezitter of gebruiker, maar
als een leengoed, toevertrouwd door God
om het te gebruiken ten dienste van het
volk, ter voorziening in de stoffelijke behoeften en als bestaansmiddel voor den
boerenstand, die op zichzelf, als bron van
volkskracht, als evenwichtsorgaan in het
staatkundige, sociale èn cultureele leven
van een volk, onmisbaar is.

geven.

geleden ls de Rundveeteeltopgeheven
1934
met deze restrictie

Enkele weken
regeling

dat voortaan voor stierkalveren van meer dan
250 kg gewicht nog een identiteitsbewijs is
vereischt. Voor het verkrijgen hiervan komen
in aanmerking bepaalde ongeregistreerde
stierkalveren nadat ze hiervoor door den
Rijksveeteelt-consulent zullen zijn goed bevonden en daarnaast geregistreerde en stamboekstierkalveren die aan bepaalde productleeischen voldoen. We kunnen wel aannemen
dat door de overheid aan de stieren bepaalde
eischen blijvend gesteld zullen worden zoodat
dus een regeling als die van thans ook in de
toekomst zal gelden. De stier vormt immers
de halve kudde en heeft grooten invloed op
de toekomstige veestapel.
In een en ander heeft de hoofd-inspecteur
van het Nederlandsch Rundvee Stamboek
(N.R.S.) aanleiding gevonden om de beteekenis van de thans voor stierkalveren geldende regeling voor de leden van het N.R.S. eens
nader te bespreken, waaraan we het een en
ander ontleenen.
De cijfers van de Nederlandsche Veehouderij Centrale leeren ons dat in 1938—-'39 ruim

32000 stierkalveren zijn aangehouden. Hier-

van waren ongeveer 6000' of ruim 18 pet. on-

geregistreerden. Dit aantal zal bij de nieuwe
regeling waarschijnlijk nog kleiner worden.
De ongeregistreerden spelen dus geen rol van

beteekenis, temeer niet omdat het aanhouden
van deze stieren voor verreweg het grootste
deel tot enkele provincies beperkt blijft.
Van de 26.800 geregistreerde stierkalveren
waren in ronde getallen: 11.100 geregistreerd
bij het N.R.S., 8000 bij het Friesch Rundvee
Stamboek (F.R.S.) en 7700 bij erkende fok-

De tegenwoordige regeling is dus voor
het N.R.S. van groot belang. Dit beteekent eenerzijds een steun voor het stam-

boekwezen,

anderzijds

worden

den fok-

kers groote verplichtingen opgelegd. Deze
moeten n.l. zorgen om zoodanige geregistreerde stieren af te leveren dat hieruit
gefokt kunnen worden koeien met een
goeden productie-aanleg en een langdu-

rige bruikbaarheid. Want hierom is het
den doorsnee-veehouder, en dat zijn de
grootste afnemers geworden, te doen.

In enkele landbouworganen heeft de dierenarts Siebenga uit Oldeberkoop erop gewezen dat men met het fokken met volbloed
stiertjes die maar juist aan de z.i. laag gestelde productie-eischen voldoen, er niet
komt; doch dat men daarnaast vooral ook
moet letten op de langdurige bruikbaarheid
der moeders als productiedier. Hierin heeft
de heer Siebinga volkomen gelijk. Maar ir.
de Jong verzette zich krachtig tegen de meening die in het schrijven van _den heer Siebenga om den hoek kwam kijken als zouden
de doorsnee-stamboekfokkers er genoegen mee
gaan nemen om dergelijke stiertjes af te leveren en niet te letten op de eigenschappen:
groot

weerstandsvermogen

bruikbaarheid.

en

langdurige

Immers is één van de hoofd-

doeleindenvan onze stamboekregistratie en
-keuring juist het fokken van een krachtig,
lang bruikbaar dier. En het is vooral deze
laatste eigenschap, aan de practijk getoetst,
waaraan wij naast den goeden productieaanleg nog steeds meer aandacht zullen moeten besteden.
De productie-eischen van de VeehouderijCentrale ziin inderdaad laag, maar we moeten
niet vergeten dat ze als minimum-eischen
zijn bedoeld. De gemiddelde productie van
onze stamboekkoeien ligt aanzienlijk hooeer.
Liggen de productie-eischen van de N.V.C.
tusschen 97 (als 2 j.) en 157 kg boter (als
5 .1.), de gemiddelde productie van alle róódbonte melkkoeien van het N. R. S. bedroeg in
het mond- en klauwzeerjaar 1938—'39 nog 114
kg f als 2 j.), 160 kr. (als 5 j.) en 164 kg als
R-jari^e en ouder. In het jaar daarvoor bedroeden deze ciifers resp. 121. 166 en 172 k?,
en voor de zwartbonten zelfs 125,178 en 184kg.

1. Gemiddelde opbrengst zwartbonten 1937—1938.
2,
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roodbonten 1937 1938.
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1938—1939 (mond- en klauwzeer).
4. Eischen stierkalver-moeders van de Nederl Veehouderü-Cen'.a e
i,

.)

kg

botervec:

—

—

UITVOERING DISTRIBUTIEWET
Garantie-commissie
De secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart heeft ingesteld een commissie, welke
hem van advies dient inzake het vervallen
verklaren van garanties, gesteld in verband met de uitvoering van de distributiewet 1939.
Tot voorzitter en leden dezer commissie
zijn benoemd: dr. D- L- Uyttenboogaard te
Heemstede, lid, tevens voorzitter; W.
Graadt van Roggen te De Bilt, lid, tevens
plaatsvervangend voorzitter; Chr. Rueb
J.Gzn. te Wassenaar, lid; mr. J. W. P,
Kickert te 's Gravenhage, plaatsvervangend lid, tevens secretaris.

Indisch

De groote rivieren op Borneo „zingen".
Ligt men stil met een boot of een prauw
dan stijgt uit het water onder het vaartuig een geluid op als van een autotoeter
Sterk is het geluid niet, maar het is toch
heel duidelijk waarneembaar. Het zou veroorzaakt worden door de twee lagen zeewater en zoetwater, die bij vloed over el
kaar strijken. Ik heb die „verklaring
nooit kunnen aanvaarden, maar hoe ht
geluid dan wél zou ontstaan, was e>
raadsel voor me.
Jn het maandschrift van de maatschap
Pn „Nederland" trof ik kort geleden cc
artikel aan, dat tot titel droeg: „Tropi
sche visch-concerten". De schrijver ver
telt, dat hij, op stille avonden met ziji
schuit op een groote rivier op Sumatrliggend,, geluiden waargenomen had ah
van een krachtig en aanhoudend kwaker,
in sterkte zeer verschillend. Het had ooi
veel weg van korte stooten op een claxon
schreef hij. In den regentijd, wanneer er
veel water door de rivier stroomt, is het
geluid alleen waarneembaar aan de monding, in den drogen tijd, waarbij het zeewater diep landwaarts doordringt, 10 a
!5 km stroomop, juist op de grens van
brak- en zoetwater. Het geluid begint tegen de schemering 's avonds, is het sterkst
te middernacht om geleidelijk af te nemen tot zonsopgang. Om 8 a 10 uur was
het zóó sterk, dat hij in de kajuit geen
geregeld gesprek kon voeren. Zijn tochtgenooten
Maleische visschers
schreven het toe aan kaaimannen. Dit was
onjuist, want krokodillen maken alleen
geluid boven water en slechts dan, wanneer zij zeer opgewonden zijn (bij vechtpartijen b.v.). De onderzoeker vermoedde,

—

De voor stierkalveren
geldende nieuwe
regeling.

Door het veelvuldig gebruik
het beloopt nog slechts ongeveer zeven miilioen
zegels
kunnen de beproefde Nederlandsche instellingen voor kinderbescherming
méér kinderen opnemen, beter voor de
kinderen zorgen, kortom, onze misdeelde
jeugd op groote schaal helpen. Dit is hard
noodig, zeker in ónzen tijd!
Daarom: elke kinderzegel, op brief of
briefkaart geplakt, 'beteekent geestelijke
en lichamelijke gezondheid voor Nederlands misdeelde jeugd. Gebruikt dus allen
in deze maand voor geheel uw correspondentie Kinderzegels!

hoekje

„Zingende" rivieren op
Borneo

—

Onze
Rundveeteelt

vereenigingen en bij het Groninger Blaarkop
Rundvee Stamboek (G.8.R.5.) of respectievelijk ongeveer 41,5, 30 en 28,5 pet. Dit eerste
percentage van 41,5 stijgt nogal aanzienlijk
daar een deel der bij het F.R.S. geregistreerde
stierkalveren naar buiten de provincie wordt
uitgevoerd. We kunnen dus wel aannemen
dat stellig de helft bij het N.R.S. is geregistreerd. Het aantal geregistreerde stieren heeft
nog een tendenz, tot uitbreiding; immers in
Friesland zijn van alle gebruikte stieren ongeveer 95 pet. geregistreerd.

De kinderzegels, die dit jaar voor den
zeventienden keer worden verkocht en wel,
gelijk bekend, van 2 December tot en met
6 Januari a.s., stellen een ieder in de gelegenheid om ten koste van 2 a 3 centen
al deze kinderen de noodige verzorging te

ZEGEL ?

Front).

_
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ONGEVALLENVERZEKERING
Het Verordeningenblad bevat een besluit van den secretaris-generaal van het
departement van sociale zaken, betreffende de uitbreiding van de verplichte ongevallenverzekering tot de aan poliklinieken, medische consultatiebureaux en medische keuringsbureaux verbonden personen.
De mythe van het sirenengezang zou in
die visschen haar oorsprong vinden! Het
geluid der rivieren op Borneo is ook afkomstig van visschen. Maar wellicht zijn
dit andere dan op Sumatra.
Geluid makende slangen trof de heer
Pieters ook aan. Ze komen vooi In moerassen op Sumatra. Haar geluid, dat door
een lang gerekt b, r, r, r, o, t, kan worden
weergegeven, is in de stilte van den tro-

Onze fokkers mogen trouwens nooit uit het
oog verliezen dat hun eischen hooger moeten
gaan dan juist te voldoen aan de eischen van
de Veehouderij-Centrale. En dit niet alleen
voor de stieren die ze zelf gebruiken maar
ook voor die welke ze fokken voor den verkoop. Het is wel gemakkelijker goedgebouwde
vroegrijpe stieren te fokken uit moeders met
een, weliswaar voldoenden, maar uiteindelijk,
als ze in het gewone bedrijf komen, slechts
matigen, productie-aanleg. Doch hiermede
loopt men gauw vast, ook wat den verkoop
betreft. De afnemer toch vraagt niet in de
eerste plaats een mooien stier, zelfs niet een
robusten stier, maar een stier die koeien fokt
welke goed geven en die dit lang vol kunnen

houden.
Dit zijn de eigenschappen die we bij onze
stiermoeders op den voorgrond moeten stellen.
In dit verband mag geen gehoor gegeven
worden aan de stemmen van die roodbontfokkers die een verlaging der productieeischen wenschten voor het aanhouden van
stierkalveren. Deze minimum-eischen kunnen
vrij gemakkelijk worden behaald. Verhooging
dier eischen, zooals men uit het ziwartbontenkamp nogal eens kon hooren bepleiten, is ook
niet raadzaam. Het zijn minimum-eischen
en ze zijn niet bedoeld als maatstaf voor
_roede productie-dieren
Mochten de omstandigheden (voederger-rek) nog aanzienlijk slechter worden, zoodat
ie koeien onder abnormale omstandigheden
krijgen te produceeren, dan zou verlaging der
productie-eischen te overwegen zijn. Doch
vóór alles: weest voorzichtig met het fokken
van koeien met goed exterieur, doch met
.nvoldoende productie

ZMPBON VOOR WASCHGOED
Waarschijnlijk voor 20 kg.
Naar het Vad. verneemt, wordt thans
het plan overwogen om de hoeveelheid
waschgoed, welke men bij inlevering van
een zeepbon aan de wasscherij kan mee-even, welke hoeveelheid naar men weet
'hans 8 kg bedraagt, te verhoogen tot
".0 kg.

Men achtte het bij de desbetreffende
mogelijk, dat deze verhooging
.-eer spoedig ingevoerd zal worden.

instanties
dat het veroorzaakt werd door visschen,
wat juist bleek te zijn. Het was een baarsachtig vischje, in volwassen staat 15 cm
lang
zie afbeeldingDe penteekening maakte kapitein J. G.
Sinia voor me volgens de afbeelding in
het maandschrift der Maatschappij „Nederland". De onderzoeker, de heer Pieters,
zend de visch jes op naar het laboratorium
van het visscherij-proefstation te Batavia. Daar onderzocht dr. Hardenberg ze.
Het bleek, dat -ie zwemblaas een voorname
rol speelt bij het voortbrengen van het

—

geluid.

Geluidgevende visschen zijn er ook. Ze
komen ook voor in de Middellandsche Zee.

pische nacht tot op een afstand van hon-

derd meter waarneembaar. Het wordt om
de 10 a 15 minuten voortgebracht en van
alle kanten beantwoord.
De geluiden van visschen en slangen
hcuden vermoedelijk verband met het paren. Bedoelde slangen werden indertijd bij
duizenden uitgevoerd om er damesschoenen, -tasschen enz. van te maken.
(Ik ontleende bovenstaande bijzonderheden aan het tijdschrift „De Tropische'
Na+uvr", ir. 1932 en 1933).
Dr. H. F. TILLEMA.
Voor het Koloniaal

Instituut te Amsterdam.

DOOD LANGS DEN WEG

GEVONDEN
Op een zandweg tusschen den Zutphensche- en den Lochemscheweg in de buurtschap Warken (gemeente Warnsveld) vond
een voorbijganger een werkman aan den
kant van den weg boven op zijn fiets liggen. Het bleek, dat de man dood was. De
voorbijganger heeft onmiddellijk in de
buurt wonende boeren gewaarschuwd, die
een dokter haalden.
Het slachtoffer bleek te zijn N. uit Zutphen. Er kon nog niet worden vastgesteld,
onder welke omstandigheden de man den
dood heeft gevonden.

Donderdag 5 December 1940
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De oorlogsschaderegeling

INBOEDEL ENZ.

EEN TOELICHTING
In een persconferentie is door mr. Ph.
van Campen, deskundige van het departement van financiën, een toelichting gegeven op het besluit op de materieele
oorlogsschaden.
Het besluit huldigt het beginsel, dat
door de geheele gemeenschap in de oorlogslasten dient te worden bijgedragen en
dat deze niet mogen blijven drukken alleen op hem, dien het ongeluk trof.
Hiermede is niet gezegd, dat de te verleenen vergoedingen ook zoodanig kunnen
zijn, dat de getroffenen geheel in den
teruggevroegeren toestand worden
bracht. Voor wie zijn trouwens de omstandigheden van voor en na 15 Mei nog

gelijk?
De massale omvang der ontstane schade noopt ertoe het gemeenschapsbelang
bij den wederopbouw op den voorgrond te
stellen. Eenerzijds moet ervoor worden
gezorgd, dat de op te leggen lasten ter
financiering van een op het algemeen belang gerichten wederopbouw een zoo hoog
mogelijk nuttig effect opleveren. Anderzijds mag door te hooge opvoering dezer
lasten het economisch fundajnent, waarop de wederopbouw van het land uiteraard moet steunen, niet worden ontwricht. Vorenstaande beginselen hebben
geleid tot een zekere begrenzing van de
uit te keeren vergoedingen en voorts tot
het stellen van den eisch, dat de uit te
keeren gelden, met name voor zoover zij
zijn bedoeljl als vergoeding voor onroerend
goed, voor wederopbouw moeten worden

besteed.

Financiering.
Op de vraag hoe het rijk de middelen
zal vinden voor de aan de oorlogsslachtoffers te verstrekken uitkèerlngen, geeft
het besluit geen antwoord. Een systeem
van bijzondere bestemmingsheffingen is
daarvoor niet doelmatig gebleken. De
financiering zal derhalve op den duur uit
de algemeene middelen, die een belangrijke versterking behoeven, dienen te ger
schieden.
Voorbereiding.
Bij het opstellen van de regeling is door
het departement van financiën een ruim
en dankbaar gebruik kunnen worden gemaakt van de adviezen der commissieoorlogsschade. Het besluit is in nauwe
samenwerking met den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw tot stand
gebracht, terwijl voordeel werd getrokken
uit de ervaringen van de schade-enquêtecommissiën, die inmiddels voor een goed
deel met de registratie der oorlogsschade
zijn gereed gekomen.

HANDEL IN PAARDEN
VERBODEN
Ook een slachtverbod
Bij besluit van den secretaris-generaal,
wnd. hoofd van het departement van
landbouw en visscherij, is het slachten
van paarden verboden. Dit verbod geldt
niet, indien en voor zoover door of vanwege de centrale een slachtvergunning is
verleend.
Voorts is het Verkoopen, koopen, afleveren en ontvangen van paarden verboden, tenzij hiervoor schriftelijke vergunning is verkregen van de landbouwcrisis-organisatie of de Ned. Veehouderij
Centrale.

-

VERBEURDVERKLARING VAN
WAPENS, MUNITIE EN
SPRINGSTOFFEN
Het Verordeningsblad bevat een verordening van den Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandsche gebied betreffende
de verbeurdverklaring van wapens, munitie en springstoffen. Hierin wordt bepaald,
dat wapenen, munitie en springstoffen,
welke in verband met de oorlogsgebeurtenissen of op bevel van de Duitsche weermacht bij Duitsche of Nederlandsche instanties of dienstbureaux afgegeven of
door een Duitsche of Nederlandsche instantie in beslag genomen zijn en welke
geen oorlogsbuit zijn, zonder vergoeding
aan het Duitsche rijk vervallen, voor zoover zij niet uiterlijk op het tijdstip van
het in werking treden dezer verordening
rechtmatig zijn teruggegeven.
Tot beschikking over de ingevolge deze
bepaling verbeurd verklaarde goederen is
gerechtigd de Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandsche gebied of de door
hem aangewezen instantie.
Deze verordening geldt niet voor wapenen, welke voor de jacht bestemd zijn.
Bii twijfel, of het al dan niet een wapen,
als bovenbedoeld, betreft, beslist degene,
die krachtens het vorenstaande het beschikrecht heeft.
Deze verordening treedt in werking op
wen dag harer afkondiging.

PRIJZEN VAN GARNALEN
Toeslag aan drogers
Bij beschikking van den secretaris-generaal, wnd. hoofd van het departement van
landbouw en visscherij, is de prijs, waarvoor gedroogde garnalen aan de Ned.
Centrale voor eieren en «pluimvee in rekening worden gebracht, gesteld op f 15,25
per 100 kg. Voorts is bepaald, dat de
prijs, waarvoor een garnalendroger de
te drogen garnalen van garnalenvisschers
koopt, bedraagt: voor gekookte garnalen:
2,60 cent per kg, en voor ongekookte garnalen: 2,15 cent per kg.
Uit het landbouwcrisisfonds zal aan
garnalendrogers door bemiddeling van de
centrale een toeslag voor de door hen gedroogde en aan de centrale afgeleverde
garnalen van de vangst 1940 worden uitgeleerd, ten bedrage van f 1 per 100 kg.

GRAAN EN ALCOHOL
Uit het antwoord van het waarnemend
hoofd van het departement van landbouw
en visscherij op een adres van de Nationale Commissie tegen het alcoholisme, inzake graanbesparing, blijkt dat deze de
aandacht van de regeering heeft. De voor
de alcoholindustrie beschikbare hoeveelheden graan hebben een belangrijke vermindering ondergaan, terwijl de hoeveelheid alcohol, die meer wordt gefabriceerd
dan overeenkomt met de graantoewijzing,

Notaris WILLEMSE te Zwolle
zal Maandag 9 December 1940,
des namiddags 2 uur, ten huize
van wijlen den Heer H. J. HENDRIKS, aan den Deventerstraatweg No. 134 te Zwolle, a contant
publiek verkoopen:

Inboedel

en

Auto

als: groot eikenhouten schrijtbureau met stoelen, schrijfmachine (zoo goed als nieuw),
brandkast, haard, salonameublement, tafels, stoelen, schilderijen,

groot

keukenfornuis,

nachtkastjes,
gaskasten,
comfoortje, luidspreker, klokken, wandelwagentje, tuinparasol, beelden, eenige lancaster
gordijnen, tuinmeubelen, kapstok, parapluiebak, lampen, een
in goeden staat verkeerende
Automobiel (Oldsmobile, 8 cyl.
Sedan 1935), uitstekend origineel ingelijst schilderstuk van
J. J. van der Sande Bakhuyzen,
en hetgeen verder zal worden
voorgebracht.
Te bezien 's morgens voor den
verkoop van 10—12 uur.
Notaris WILLEMSE te Zwolle
zal Dinsdag 10 December 1940,
des middags 12 uur in het Odeon
te Zwolle doen inzetten en 14
dagen later aldaar publiek ver-

koopen:

Een

goed

onderhouden

HUIS MET TUINTJE.

Voorzien van electra, gas en Zwolle, groot 17 centiare.
waterleiding.
Ingezet op f 700,—.
Ingezet op f 2200,—.
Het perceel bevat: beneden:
Bezichtiging Maandags en Donwerkplaats; boven: woonkamer
derdags-van 2—4 uur met toe- en slaapkamer, met zolder, en
gangsbewijs van den Notaris, te is vooreien van gas- en waterwiens kantore, Nieuwe Markt 21, leiding en electrisch licht.
de conditiën ter inzage liggen. Aanvaarding: direct.
Betaling: 1 Februari 1941.
Te bezien Maandag aanstaande van 2—4 uur, met toeNotaris J. TH. H. MINKE te gangsbewijs van den Notaris,
Zwoiie zal op Dinsaag 10 De- te wiens kantore, Burg. van
cember 1940, des middags 12 Roijensingel 9, de conditiën ter
uur, in het Odeon te Zwolle doen inzage liggen.
inzetten en 7 dagen daarna
aldaar publiek verkoopen:
Notaris BLOYS VAN TRESLONG te Kampen is voornemens bij toeslag op Maandag 9
December 1940, des nam. half
aan de Spoelstraat nr. 1 te twee in hotel „De Moriaan" te
verzoeke van den
Zwolle, kad. Sectie F nr. 5865, Kampen, tenVAN
DAM,
Heer J. M.
groit 61 centiare
Voorzien van gas, waterleiding
publiek te verkoopen:
en electra.
Het perceel bevat: beneden: een perceel Hooiland, genaamd
gang, voorkamer, slaapkamer,
„Het Hazenbroek", gelegen aan
keuken en schuurtjes, verhuurd den Oosterschendijk te Hattevoor f2 per week.
merbroek, gem. Oldebroek, kad.
Boven: voorkamer, achterkamer sectie A, no. 105, groot 3.75.40
en keuken, daarboven: slaapka- ha. Ingezet op f 10.855.
mer en zolder, verhuurd voor Het perceel is tot 1 Nov. 1941
f 2,— per week.
verpacht voor f 325 p. j.
Bezichtiging Maandags en DonAanvaarding, in genot der pacht,
derdags van 2—4 uur met toe- terstond na de gunning.
gangsbewijs van den Notaris, te Betaling 15 Februari 1941.
wiens kantore Nieuwe Markt 21,
de conditiën ter inzage liggen. Aanwijzing geeft de Heer J. M.
van Dam, wonende te Hattemerbroek, Gelderschedijk Z 7.

HUIS SPOELSTRAAT

EEN HUIS EN ERF MET
OPEN PLAATS

WONING DIEZE

Notaris J. TH. H. MINKE te
aan de Eigenhaardstraat No. 28 Zwolle zal op Dinsdag 17 Dete Zwolle, groot 75 centiare.
cember 1940, des middags 12
Het gunstig gelegen, in besten uur, in het Odeon te Zwolle
staat verkeerende perceel bevat doen inzetten en 14 dagen daarbeneden: gang, voorkamer, al- na aldaar publiek verkoopen:
coof, achterkamer, keuken en
kelder; boven: twee slaapkamers en zolder.
Te bezien Maandags en Donderdags van 2—4 uur met toe- aan den Diezerenk 68 te Zwolle,
gangsbewijs van den Notaris, groot 4.29 are.
liggende de voorwaarden ter in- Het bevat beneden: flinken kelzage te diens kantore, Badhuis- der, keuken, twee kamers en
wal 3 1.
boven: zolder.
[ Bezichtiging Maandags en Don-1 derdags van 2—4 uur met toegangsbewijs Van den Notaris, te
wiens kantore, Nieuwe Markt 21,
Notaris M. MEPPELINK te de conditiën ter inzage liggen.
Zwolle zal op Dinsdag 17 December 1940, des middags 12 uur, in
Assendorperdijk.
Odeon te Zwolle publiek verkoopen:
Notaris J. TH. H. MINKE te
Zwolle zal op Dinsdag 17 Demet grooten tuin, cember 1940, des middags 12
Odeon te Zwolle doen
en schuur, aan den Schellerweg uur, in het
inzetten
en
14 dagen daarna alno. 26 te Zwolle, groot 2 are
verkoopen:
publiek
daar
15 ca. Ingezet op f 1400-—.
gasen
Het huis, voorzien van
waterleiding, bevat beneden:
.-oorkamer, keukenkamer en kelder; boven: portaal, voorkamer, schuren en bergplaatsen aan
keukenkamer en zolder.
den Assendorperdijk 14 en 16 te
Te bezien Maandags en DonZwolle, samen groot 4.23 are.
derdags' van 2—4 uur, op ver- Assendorperdijk 14 bevat: 2 katoon van een toegangsbewijs, af mers, kelder, gang en keuken;
te geven door voornoemden No- boven: zolder. Nr. 16 bevat:
taris, te wiens kantore (Nieuw- voorkamer, keukenkamer en
straat 48) nadere informaties te bijkeuken en gang; boven: zolverkrijgen zijn en de condities der.
ter inzage liggen.
Bezichtiging Maandags en Donderdags Van 2—4 uur met toegangsbewijs van den Notaris, te
wiens kantore, Nieuwe Markt 21,
ter inzage liggen.
Notaris J. TH. H. MINKE te de conditiën
Zwolle zal op Dinsdag 17 December 1940, des middags '12 uur,
in het Odeon te Zwolle publiek
Notaris C. C. HERMSEN te
verkoopen:
Zwolle zal op Dinsdag 10 Demet
en cember 1940, des middags 12
uur, in Odeon te Zwolle publiek

EEN WOONHUIS MET
SCHUUR EN TUIN

HUIS SCHELLERWEG

HUIZEN

Een huis

TWEE HUIZEN MET
ERVEN EN TUIN

HUIS EENDRACHTSTR.

aan de Eendrachtstraat 32 te

Zwolle, groot 65 ca.
perceel bevat: beneden:
Het
voorkamer, achterkamer, gang:
kelder en keukentje; boven:
slaapkamer en ruime zolder.

GROOTE HOUTVERKOOP OP
„'T REELAER" ONDER HEINO.
Notaris BAURICHTER te Heino
zal op Dinsdag 17 Dec. a.s., des
voorm. 10 uur, op het Reelaer
onder Heino, samenkomst bij
H. Nieuwenhuis, publiek verkoopen:
400 TERC. MOOIE LANGE DENNEN, geschikt voor alle doeleinden, 75 perc. doode dennen,
geschikt voor boonestokken,
posten, enz., 34 vim zware droge
eiken- en dennenrijzen, 15 perc.
spanen en 6 perc. dennentakken (de rijzen vooraf te bezichtigen) en eenig meubilair, als
kasten, tafels, stoelen, enz.
(Meubilair te bezichtigen op
Maandag 16 Dec. a.s. van des
nam. 2—4 uur in de schuur op
het Reelaer).

Notaris W. G. HEMMERS te
Heerde zal Dinsdag 10 Dec., des
morgens 10% uur, in het Hotel
Boeve te Heerde, ten verzoeke
Notaris D. L. UYT DEN BOvan A. BOONSTRA aldaar, bij
GAARD te Nieuwleusen zal Zaterdag 14 December 1940, des toeslag publiek verkoopen:
namiddags half twee, bij de KlaVereenigingsgebouw
verkampen, aan den Hoevenweg
in Ankurn, gem. Dalfsen, publiek verkoopen:
met erf aan de Kanaalstraat te
Heerde,
groot 6 Aren, ingezet
perc.
mooie
Dennen,
200
op f 4600.—.
geschikt voor slieten, palen en
rikkingen, lang van 8 tot 14 m,
Notaris HERBSCHLEB te Haten een partij dennen takken.
Dinsdagen 17 en 31
Aanwijzer Jan Scholten aldaar. tem zal op
December 1940, telkens des v.m.
elf uur, ten huize v. d. koffieVERKOOP BOOMEN.
huishouder Joontjes te Wezep
voor de Heeren HERTMAN &
Notaris FRANKENA te Dalfsen WAGENAAR, bij inzet en toezal Dinsdag 10 Dec. 1940 voor slag, publiek verkoopen:
de Gem. Dalfsen publiek verkoopen, beginnende des n.m. 2
uur a. d. Tibbensteeg te den
Hoonhorst: 60 mooie POPULIEmet bijgelegen grond, staande te
REN BOOMEN, op stam staande Wezep, groot 13 aren 25 ca, veraldaar; vervolgens b. d. molen huurd aan A. A. Ruiter voor
van Feijen te Dalfsen 46 stuks f 2,50 per week. Aanw. de huuren a. d. Zwolscheweg aldaar 167 der. Aanv. in het genot der huur
stuks, alle geschikt voor klomp- en bet: der kooppr. 1 Febr. 1941.
hout, palen, brandhout, enz,
Notaris HERBSCHLEB te Hattem zal op Woensdag 11 Decem1940, des v.m. tien uur a. d.
ber
Dennenverkoop

DENNEN ANKUM

Het

„Irene"

HUIS

2de

uitspanning Molecaten bij Hattem, publiek verkoopen de vol-

Rechteren.

Notaris FRANKENA te Dalfsen
zal Woensdag 11 Dec. 1940, des
n.m. half één in hotel Van Kuik
te Dalfsen, voor den Hoog Geb.
Heer A. R. Z. GRAAF VAN
RECHTEREN LIMPURG, publiek verkoopen:
Ongev. 300 PERC. DENNEN,
waarbij mooie rikken, verder
gesch. voor sporen, slieten en
palen, lengte tot 12 m, doorsn.
6—lB cm, liggende a. d. weg
naar de Schaapskooi en verder
naar het Wolfshok (bij Langenkamp), alles nauwkeurig' op
borden ter plaatse aangegeven.
Aanw. door W. TJiterwijk uitverkoopen:
sluitend Woensdag 11 Dec. a.s.
Samenkomst des v.m. half 10
b. d. weg naar de Schaapskooi.
Perc. lijsten verkrijgbaar in hoERF,
tel van Kuik, bij Nots. FRANKENA,
no.
den Rentmeester, TJiter29,
de
Waterstraat
aan
nabij de Vlschpoortenplas, te wijk en Wolfkamp te Oudl.

WATERSTRAAT

erf
EEN HUIS
tuin en schuur

Notaris BAURICHTER te Heino
zal op Maandag 9 Dec. a.s. bij
inzate en op Maandag 16 Dec.
a.s. bij toeslag, telkens des
voorm. 11 uur, in het café van
Rijssen te Heino, voor den Heer
R. SPEEK, publiek verkoopen:
een NIEUW WOONHUIS MET
BOUWLAND, groot 10 a 30 ca,
gelegen aan den Berkendij k bij
de Hooge Haar en nabij den
harden weg Heino-Rechteren.
Aanvaarding en betaling 1 Februari 1941.

EEN WERKPLAATS MET
BOYENWONING

EN

gende perc. hout op het landgoed „Molecaten" en wel:

50 PERC DENNEN,
in Hugenkampen en Trijzenberg, geschikt voor riggels, slieten, posten, enz., 70 perc. beuken, eiken-, berken-, en dennen brandhout, ook voor generatoren, in Trijzenberg en om
de stal, 10 'vim zware eiken rijzen aan het Boschpad; aanwijzer H. v. Assen, boschbaas.
Morgen Vrijdagmiddag 2 uur,
ten sterfhuize van D. J. UCHTROP, Molenweg 108, publieke
verkoop a contant van den geannonceerden
INBOEDEL.
Bezichtiging één uur voor den
verkoop.
i
Deurwaarder BURBACH.

SINAASAPPELEN EIS
CITROENEN
VIT SPANJE EN ITALIE
In verband met het feit, dat er dezer

dagen te Rotterdam een partij sinaasappelen is aangekomen, heeft het Vad.

zich gewend tot de afdeeling Zuidvruchten
van dê Groenten- en Fruitcentrale in Den
Haag, teneinde eens te vernemen, hoe het
stond met de mogelijkheden van import
van zuidvruchten onder de huidige omstandigheden. Wat het blad gehoord
heeft, was meer dan het had durven te
verwachten en het stelt onze zuidvruchtenpositie in een gunstiger daglicht, dan
menigeen zal hebben verondersteld.
Onder normale omstandigheden worden
hier veel sinaasappels geïmporteerd en wel
uit Spanje, Palestina, Callfornië en Brazilië, citroenen komen vrijwel uitsluitend
uit Italië, bananen worden ingevoerd uit
Honduras en Guatemala. Van deze leveranciers blijven op het oogenblik alleen
Spanje en Italië over, zoodat de invoer van
bananen niet meer mogelijk zal zijn.
Behalve citroenen is Italië echter ook
een groote producent van sinaasappelen,
zoodat de mogelijkheid van import van dit
product uit Italië open blijft. Met Italië
hebben wij een clearingverdrag, waardoor
de omvang van den sinaasappelimport zal
moeten worden bepaald. Bovendien zit
men met de moeilijkheid, dat het vervoer
over land zal moeten geschieden en de
spoorvracht is nu eenmaal belangrijk
duurder dan de zeevracht. Om deze reden
was Italië voor zijn sinaasappelexport dan
ook steeds meer aangewezen op het Oosten. Voorts is de Italiaansche sinaasappel
iets anders van smaak, dan wij hier gewend zijn.
Ook de import van sinaasappelen uit
Spanje is open gebleven. Naar wij vernamen heeft de bezettende overheid een
contract afgesloten met Spanje over de
levering van sinaasappelen en een deel
van dit contract is voor ons land bestemd.
Ook hier zal het vervoer geheel over land
moeten geschieden en dat dit groote moeilijkheden met zich brengt, laat zich denken. Hoe groot dan ook het quantum zal
zijn, dat Nederland van dit contract ontvangt, staat nog niet vast, daar dit ten
nauwste verband houdt met de transportmoeilijkheden. Wel zijn er te dien aanzien
reeds toezeggingen gedaan.

MARKTBERICHTEN
Op de alhier geAPELDOORN, 4 Dec.
houden veemarkt waren aangevoerd 185 stuks
rundvee. De prijzen waren:
guste koeien
f 230—f 250; vette koeien f 0,82—f 0,94 per

kg; dragende koeien f 275—f 335; dragende
vaarzen f 245—f 275; pinken f 160—f 175;
graskalveren f 75—f 100, alles per stuk.
Handel goed.

EPE. Ter weekmarkt waren aangevoerd
17.000 eieren, die verkocht werden voor f 1.07
per kg; 25 biggen, prijzen f 17—f 20 per stuk.
's-HERTOGENBOSCH. Op de alhier gehouden veemarkt
waren aangevoerd 2606
stuks: 1339 runderen, 45 vette kalveren, 137
nuchtere kalveren, 691 biggen, 87 zeugen, 231
loopers en 76 schapen-lammeren De prijzen
waren als volst* K&lfkoe.fvn T jw>o_-F 450;
Jongvee f 160—f 230; Graskalveren f 70—

f 140; Nuchtere kalveren f 16—f 26; Zeugen
f 100—f 160; Loopers f 32—f 44; Biggen f 11—
f 18; Schapen f 34—f 44: Lammeren f 20—
f 30, alles per stuk.
Aanvoer van rundvee zeer matig met zeer
geringe levering voor de Centrale. Handel levendig

en hoogere prijzen.

Jongvee

goede

aanvoer, vlotte handel, goed aan prijs. Fokvarkens ruimen aanvoer, duur. Loopers ruime
aanvoer, handel iets stugger, prijzen vast.
Schapen en lammeren, weinig aanvoer, veel
bokken en geiten die voor f 23—f 50 gingen,
enkele hooger.

OLDEBROEK Op de j.l. Woensdag alhier
eiermarkt waren aangevoerd 25000
eieren. De prijs bedroeg f 1.07 per kg.
gehouden

VISCHMARKT.
HARDERWIJK. Aangevoerde

visch In de

wesk van 25—30 Nov.: Bot (zijden net) f 1.10
per kg; Snoekbaars 1307 kg, hoogste markt
f 1.03, laagste markt f 0.84. middelmarkt f 0.95;
Baars 150 kg, f 0.53, f 0.41, f 0.48: Blei en
voorn 811 kg, f 0.53, f 0.31. f 0.38; Karper
26 kg, f 0.63, f 0.50, f 0.58, alles per kg; Nest
30._ mand , f 1.50 per mand.
CliKoernstNeearditseurielanutng-dsch

gemaakt wordt uit grondstoffen, welke
voor de menschelijke consumptie slechts in
geringe mate geschikt zijn.
De Nationale Commissie tegen het alcoholisme betreurt het, dat nog niet in sterkere mate deze beperking is opgelegd.

Mr. Dr. A. BARON ROELL

TER AARDE BESTELD
Onder zeer groote belangstelling is gistermiddag op de Algemeene Begraafplaats
te Heemstede het stoffelijk overschot van
den Commissaris der provincie NoordHolland, mr. dr. A. Baron Röell, ter aarde
besteld.
Op den doodenakker waren o.m. aanwezig de Reichshauptamtleiter Seitel,
Beauftragter voor de provincie NoordHolland en vertegenwoordiger van den
Rijkscommissaris, rijksminister Seyss Inquart, de secretarissen-generaal mr. dr.
Frederiks en mr. Tenkink, commissarissen
der provincies, de leden van Gedeputeerde
Staten, leden van de Provinciale Staten,
en burgemeesters van vele gemeenten in
den lande, mr. dr. J. M. Jolles, president
van het gerechtshof te Amsterdam, mr. dr.
J. A. van Thiel, procureur-generaal te
Amsterdam, vele bestuursleden van vereenigingen en commissies, waarin mr. dr.
Röell zitting had en vele andere autoriteiten uit den lande.
De commissaris der provincie Limburg,
mr. dr. W. G. A. van Sonsbeeck, was wegens ambtsbezigheden verhinderd.
In het sterfhuis aan de Nieuwe Gracht
te Haarlem heeft ds. H. E. Beker, predikant
bij de Ned. Hervormde gemeente te Haarlem, een rouwdienst gehouden. Toen de
stoet het raadhuis te Heemstede passeerde,
sloten de burgemeesters van de gemeenten
in de provincie Noord-Holland en de ambtenaren van de griffie zich bij den stoet
aan.
In de aula, die tot op de laatste plaats
gevuld was, herdacht jhr. Röell, een broer
van den overledene, namens de familie
den overledene en nam met een kort woord
afscheid. In gevoelvolle woorden getuigde
spr. van de groote erkentelijkheid, die de
»eheele familie voor den overledene koes-

terde. Op schitterende wijze vervulde hij
zijn ambt en zijn maatschappelijke plichten.
Vervolgens sprak de heer Vening Meinesz, oud-griffier van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Namens ambtenaren en burgemeesters van de provincie
Noord-Holland en namens de vele vereenigingen en commissies, waaraan de overledene zijn beste krachten heeft gegeven,
bracht spr. den overledene dank.
De baar werd hierop grafwaarts gedragen, terwijl het orgel een gedeelte uit de
Matthaus Passion speelde.
Het graf was bedekt met zeer veel bloemen. Onder andere waren er kransen
van den Rijkscommissaris, Commissarissen der provincies, de Provinciale Staten
van Noord-Holland, gemeenten Amsterdam en Haarlem en de burg****r_fr©**te*ES der
provincies.
Aan het graf werd gesproken door een
zoon van den overledene. Hij dankte den
Reichshauptamtleider Seitel en het waarnemend hoofd van het departement van
binnenlandsche zaken voor hun aanwezigheid. Woorden van dank sprak Jhr.
Röell tot alle belangstellenden, in wier aanwezigheid hij de groote waardeering zag,
die het werk van zijn vader had ondervonden.
Ds. Beker las een passage voor uit het
Evangelie en bad het Onze Vader.

EEN

ONWELKOME SINTERKLAAS

Een winkelier uit de Kerkstraat kwam
gisterenmorgen tot de ontdekking, dat een
vreemde Sinterklaas op visite was geweest. Er was n.l. een flinke partij banket, een hoeveelheid marsepein en een bedrag van f 45 uit de kassa in den winkel
gestolen, terwijl ook een flets verdwenen
was. Het onderzoek der recherche wees
uit, dat een inbreker zich door het verbrijzelen van een ruit in de achterdeur
toegang tot het perceel had verschaft en
de lekkernijen benevens het geld had gestolen. De man heeft daarna een rijwiel,
dat in het magazijn stond, meegenomen
en is daarop met de buit vertrokken. De
dader kon echter nog niet worden ontdekt.

IN AUTOBUS BEDWELMD
Een inzittende overleden
Toen Zondagavond een autobus met werkvolk uit Eindhoven in Made aankwam, aldus
meldt het „Dagblad voor Noordbrabant", deed
men de verschrikkelijke ontdekking, dat een
der inzittenden was overleden. Het was ac
23-jarige Hendrik van Mook uit Made.
Daar ook de anderen zich onwel gevoelden,
neemt men aan, dat zich in de autobus gassen uit de motor hebben opgehoopt, waardoor de arbeiders bedwelmd zijn.
Het lijk en de bus werden voor nader onderzoek in beslag genomen.

Maandagochtend zijn de arbeiders met dezelfde bus weer naar Eindhoven vertrokken,
doch onderweg zijn zij weer onwel geworden.
Op advies van een geneesheer zijn zij daarop
naar Made teruggekeerd om zich daar door
een dokter te laten onderzoeken.

RAAD HOLTEN
-

-

In de gisteren gehouden openbare vergadevan den raad, was een verzoek ingekomen van J. P. Nagelhout, arts te Holten, om
"de door hem bewoonde gemeentewoning te
mogen koopen voor f 7200. Door B. en W.
werd ingesteld in beginsel te besluiten tot
verkoop over te gaan, doch het pand te laten
schatten. Dit voorstel wordt z.h.st. aangenomen. Tot leden der schattingscommissie
Werden benoemd de heeren Nijland, Veneklaas, Slots en Rietberg.
Goedgekeurd werd de verkoop van 2_ks
populieren aan den Stationsweg in het Holterbroek. Eveneens werd goedgevonden instemming te betuigen met een ontwerpde firma N.V. ter
wachtgeldregeling van
ring

Horst te
alwaar enkele
uit Holten werk hebben.
Vervolgens werd de gemeentebegrooting
1941 behandeld en behoudens een
enkele
wijziging overeenkomstig het ontwerp vastgesteld en wel de inkomsten en uitgaven
van den gewonen dienst op f 139.895.72 en
den kapitaaldienst op f 180.400. Daarna de
begrooting
voor het slachthuïsbedrijf, gewone dienst op f 330.055.30 Inkomsten en Uitgaven en de kapitaalsinkomsten en -uitgaven
op f 49.470.94; de begrooting voor het G.E.B.
op gewonen dients f 34.649 inkomsten en uitgaven en kapitaalsinkomsten en -uitgaven
op f 52.536.56.
Rijssen,

Belga's 30,1*32;

Kwitsersct-t
Lires 9,87;

Deensche

francs 43,56;

kronen 36.40;

Noorsche kronen 42.80:
Zweedsche kronen 44.85:

Tslechlsche

kronen Coude

ingezetenen

schulden)

6.42:

Tsjechische kronen (nieuwe schulden) 7,54:
Dinar .oude schulden) 3,43;
Dinar (nieuwe schulden) 4,23;
Turksche ponden 1,451/4;

Lewa 2.30.

Sffeetenkoersen New Vork

..

Gemeentewoning: wordt verkocht.
Verkoop populieren.
Begrootingen
vastgesteld.

Koersen voor stortingen op 5 December
1940 tegen verplichtingen luidende in:
Reichsmarken 75.36;

American Can Co.
Amer. Smelting
Am. Teleph. en Telegr
Amer. Tobacco B
Anaconda Copper
Atchison Topeka
Baltimore en Ohio
Bethlehem Steel
Canadia Pacific
Chrysler Corp

....
....
......
....
....
........

General Electric
General Motors
Good Year
£r-t ItNMr^ -f n w
Int. Tel. & Tel «^

Kennecott

..

....
..
..
....
....

Copper

Montgohiry Ward
New Vork Central
North American Co.
Pënnsylvania Railr.
Radio Corporation
Shell ünion
Southern Pacific
Standard Brands
Standard Oil of N. I
Union Pacific
U. St. Steel
ex div.

"

Slot

30
2
Nov Dcc

8
rv<*
86"*ü 87% 87
t^H HH 44'
\mH ïfifi Kif

«9V 70% 7P
27*« 27M 2.
*7% 16% 16'
8K 3% 6ÏS
85!m*i 86
3% 3% 8)S
76% 77% 76»4
88
32% 38
49% 49% 48%
lt% 17 16%
on»/ rgft
»gj<

1«

84%
37%
13%
ifi%
22%
4%
10.6
8

6%

HM

"l«

84%
37%
13%
16%
21%
4%
10%

4

P"C
iv

4?£
6Jf
0

7%

6%
8%

SH
75?.
33%
49%
17%
*jB«i

1%
34%
37 %
13%
16%
21%
4H 4%
10% 10%
2

34%
87%
13%
16%
21%

—— —— ——

84
-3H :.3%
78% 78% 78
78%
68% 68% 67% 67*
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Nieuws uit Overijssel
LUTTEN

ALMELO

De begrooting sluit
De thans door B. en W. dezer gemeente
&an den Raad aangeboden begrooting voor
t jaar 1941 sluit voor zoover 't den gewodienst betreft, met een totaal bedrag van f 3.848.045,70. De kapitaaldienst
geeft aan een bedrag voor inkomsten en
Agaven groot f 2.873.619,44.
Hoewel de begrooting, zooals die in ontwerp aan B. en W. is aangeboden, een niet
or'aanzienlijk tekort aanwees, is het college er in geslaagd door het aanbrengen
Van tal van bezuinigingen, het verhoogen
van enkele ontvangsten, het beschikken
°ver bedrijf sreserves en vermindering van
afschrijvingspercentages bij de bedrijven,
de begrooting sluitend te maken met volledige berekening van de bijzondere bijlage uit 's Rijks kas.

gen

„Onder Ons".
der
jaarverslag
Coöp.
Verbruiks,Aan het
vereen. „Onder Ons" ontleenen we: Omzet
winkel f 65368,71, overschot f 1416.37. Omzet
bakkerij f 22179.63, overschot f 1656.55. Op de
balans zijn aangegeven: vlottende en vaste
bezittingen f 28288,25; schulden f 9969.56, plus
f 15245.77 aan eigen vermogen, als inleggelden reservefonds en uitbreidingsfonds. Het
jaaroverschot Oct. 1939—'40 is totaal f 3072.92.
De schulden bedragen in procenten tot het
pet., het eigen vermogen
balanstotaal 35.25
53.89 pet., het overschot 10.86 pet.

ROUVEEN
Dure paarden.
De landbouwer J. D. verkocht een paard voor
f 1075 en de landbouwer H. S. voor f 1050.
werden prijzen besteed van om de
VerderDegene,
die thans een paard over heeft,
f 900.
is nu goed af.

STAPHORST
VECHTPARTIJ TUSSCHEN
POLITIE EN PAARDENKOOPMAN
Dronken man ging veldwachter
met een bijl te lijf

BLANKENHAM
Winterhulpcollecte.

. De collecte voor
1 48.73 op.

Winterhulp

bracht hier

BLOKZIJL
Over December geen contributie.
vernemen heeft het bestuur van
ziekenhuisverpleging met
vereeniging
net oog op denvoor
gezonden toestand, waarin de
"nanciën der vereeniging verkeeeren, besloVan de j eden over e maand December
*n dit jaar geen contributie te heffen.

. Naar
oe

wij

_

pen

Ledenvergadering B.0.0.
van den heer J.
.Ant *"er
kwam de 8.0.0. afdeeling „De Zeej?aten,
kant" m algemeene ledenvergadering bijeen.
JU. werd besloten deel te nemen aan het
van hooi- en kuilmonsters op
«Un voedingswaarde. Als afgevaardigden naar
°e algemeene ledenvergadering te Almelo werden aangewezen de heeren T. van Veen en B.
voorzitterschap

"^

Stellingwerf.
De heer Groenewoud uit Steenwijk
een causerie over het grondonderzoek, in hield
verband met de bemesting, onder de huidige omstandigheden.

Het beroepingswerk der Doopsgezinde

gemeente.

Naar wij vernemen heeft de kerkeraad der
Doopsgezinde gemeente alhier besloten, to
verband met het vertrek van ds. St. J. Verveld naar den Hom, een zestal candidaten
te laten preeken, ten einde hieruit een keuze
te doen voor een nieuwen herder en leeraar.
"e pastorie is inmiddels verhuurd, doch met
«en opzeggingstermijn van één week, zoodat
*e spoedig
aan haar eigenlijke bestemming

Er is hier een ernstige vechtpartij voorgevallen tusschen den 'rijksveldwachter
den paardenkoopman H. Z.
Coenraads en werd
Z. op den weg aangeavond
den
In
aan de hand. Hij
paard
een
met
troffen
staat van dronverkeerde in kennelijken
kenschap. Twee politiemannen, die hem
aldus aantroffen, wilden hem naar huis
brengen, doch Z. verzette zich hiertegen.
een gevecht met de politieEr ontstond
mannen, waarbij Z. hun met een mes bedreigde. Ernstiger werd het, toen hij het
paard op stal had gezet. Hij kwam toen
weer met een bijl te voorschijn en sloeg
Coenraads,
hiermee naar den veldwachter
die licht gewond werd. Coenraads liet zich
n iet onbetuigd en trok zijn sabel, waarmede hij op zijn aanvaller afging. Hij veraan den arm.
wondde Z. ernstigpolitie
verklaarde deze
Tegenover de
later niemand te hebben herkend, doch
hij had in huis reeds verteld, dat hij „de
politie de hersens had ingeslagen en ze
nu dood op het erf lag".
Gelukkig is het niet zoover gekomen.
Geneeskundige hulp werd verleend door
dr. Berghauser Pont. Z. is inmiddels opgesloten.

Kan worden teruggegeven.

Duikers g-ereed.
„«kening
Thans is ook de tweede duiker, die voor
van den dienst der Zuiderzeewerken
111 deze gemeente
wordt gezet, gereed gekomen.
Werkloozen naar Duitschland.
.Het aantal arbeiders, dat uit deze gemeente
ff'bansDuitschland is tewerkgesteld, bedraagt
4

GRAMSBERGEN
Oe

Als raadslid bedankt.
heer R. Gerrits te Anc heeft be-

Gankt als raadslid. De heer G. had zitting
Voor de S.D.A.P. Als opvolger komt op de
lijst voor de heer van Faassen te De Krim.
Vergadering Coöperatie Ons Belang.
Onder voorzitterschap van den heer G.
vergadeWillink werd alhier de algemeene
ring gehouden van de Coöp. Ons Belang.
Aan het verslag van den bedrijfsleider, den
heer w A Bruins, ontleenen we, dat de
ongeveer ge?.*?-zet in het afgeloopen jaar
vorige
jaar. De
het
was aan dien van batig
Dala_is
saldo.
sloot met een
de heer
T
>, ot bestuurslid werd herkozen
den
van
plaats
terwijl
in
?" J. Habers,
'"eer g J Keuken tot lid van de comvan toezicht werd gekozen de heer
Kok te De Schans.
Eindles kookcursus.
*a' het gebouw van het Groene Kruis
alhier werd Woensdagmiddag de emdies
gehouden van een kookcursus, georganidoor de vereen iging Het Groene
Kruis alhier Nadat de 15 cursisten de
patste les ontvangen hadden, nam de heer
F- van der Hulst, secretaris van het
£"
Groene Kruis het woord en bracht mej.
leidster
; an der Molen uit Ommen,hetde bestuur
cursus,
Van
namens
dezen
«ank voor hetgeen ze had gepresteerd.
sprak den wensch uit, dat de cursisten
£-1
net geleerde in praktijk zouden brengen.

STAD-VOLLENHOVE
Gezonken botter gelicht.
visschersvaartuig
van den heer A.
Het
H. de Boer, dat de vorige week bij den
sluisput aan de Voorst op een anker liep
en dientengevolge zonk, is thans met veel
moeite gelicht en naar deze gemeente gesleept om te worden gerepareerd. Het bleek
dat tengevolge van de aanvaring een groot
gat in het vlak was ontstaan.
De aanvoer aan den vischafslag.

De aanvoer aan den gemeentelijken vischafslag bedroeg in de afgeloopen week 1340 kg
voorn, 86 kg snoekbaars, 66 kg baars en 137 kg
blei. De prijs bedroeg van voorn f 0.21—
f 0.25, van snoekbaars f 0.73—f 0.80, van baars
f 0.20—f 0.25 en van blei f 0.20—f
0.23, alles
per

missie

""

seerd

GENEMUIDEN
Een filmvertooning.
A hier is vanwege den Dienst der Zuiderzeein een in de haven liggende
woonark een filmvoorstelling gegeven, meer
;°°r de elders woonachtige, doch alhier werk-

Jerken

-■aam zijnde Zuiderzeewerkers. Vertoond werd
e sP°oktrein", die zeer in den smaak viel.
ï_*
""e
zaal was flink bezet.

HET UITBREIDINGS-

trieele
ele> een bedrag van vijftig

ten

van zijn baas, den landbouwer K.
gulden ge-

Het geld is gedeeltelijk weggenouit
een spaarpot en gedeeltelijk tut
e.
kast. waarvan het slot met een beitel
met
<j verbroken. De knaap, die al eerder
is
geweest,
voortaanraking
in
is
Politie
Vf

01en.

■^

Ernstig verkeersongeval
Delden is op de
o]^e wielrijder V. uit
aangereden
door een
hzaalscl-estraat
o]:£
Hij
zoo erngebleven
ekend
auto.
werd
st

jv^ gewond,

dat hij in het ziekenhuis te
"«en is opgenomen.

HOLTEN

Molenaarsknecht door

drijfriem

gegrepen
Slachtoffer aan de gevolgen
overleden.
hs\} knecht van gebroeders Dikkers, de arM., werd in de malerij door een drijfÊO gegrepen en over de machine geslingerd.
6r . tig gekwetst werd hij opgenomen,
kuj Nagelhout verleende de eerste geneesopname in het ziekef.?-ge hulp en achtte
s te Deventer noodzakelijk. Hier is
het
slachtoffer aan de gevolgen van het
Otj
>irip ,al overleden. M. laat een vrouw en
kinderen achter.

ïl^r

woningen
Nadat reeds meerdere malen hieromtrent
besprekingen werden gevoerd tusschen den
ontwerper, den heer Verdenius te Zwolle, en
net gemeentebestuur is het uitbreidingsplan
üer gemeente thans zoover gevorderd,
dat het
rijp is voor publicatie, hoewel het niet uitgesloten is, dat er nog enkele wijzigingen in
zullen worden aangebracht.
Het plan heeft de bedoeling regelend te
werken, zoowel ten opzichte van nieuw te
bouwen woningen als ten opzichte van nieuw
te vestigen bedrijven.
In het plan is rekening gehouden
met de
eenigszins eigenaardige structuur der gemeente, d.w.z. in Steenwijkerwold kan niet gesproken worden, zooals in de meeste gemeenten, van een bepaalde kern, doch moet
worden gesproken van meerdere
Het is niet de bedoeling eencentra.
of meer dezer
en °P den duur te doen verdwijnen,
~f"
aocn om deze meer het karakter van kern
te geven, door te trachten,
nieuwbouw zoomet het oog op de bedrijven
mugenju jSi op eze kernen te
concentreeren.
1
plan is voorts rekening gehouden
rf
me. ae ontginningswerken der N.V. Ontginningsmaatschappij „Land van Vollenhove",
meu een wegomlegging oostelijk
Tuk, met
een mogelijke wegomlegging van
westelijk van
een mogelijke wègafsnijding te
i„f-j,en niet
van den bestaanden provincialen
r*enlethoorn—Zuidveen—Steenwijk—Fredeeinae de in ontginning zijnde gronden
■

_

~,

contact te brengen met het randmet den Provincialen hoofdstad Zwolle,
en den Noord-Oostpolder, is, naast

l-ornr.'
I""
.-aanleg ziJnde Oost-West verbinding
_-f
—Blokzijl, een Noord-Zuid weg Olfl^^l^
deanarkt-Blokzijl ontworpen.
oov,,

ge-

van

na. Hiervan
in 1930 slechts 1650
voor land- en werd
gebruikt, terwijl
tuinbouw
de rest als weidegebied werd geëxploiteerd.
Door de meergenoemde ontginningen zal
dit weidekarakter echter spoedig veranderen.
R°nd.2soo ha toch zal bij deze ontginning
betrokken worden en zooals het zich thans
laat aanzien, zal dit gebied als bouwland
worden geëxploiteerd, wellicht met uitzonder-nf_.
VanYan de vele kleinere bedrijven langs
de Wetering, die nu geheel op het weidebedrijf
zijn ingesteld. Dat deze bedrijven zooveel mogelijk in den nieuwen polder zullen moeten
worden ingeschakeld, wordt thans vrijwel algemeen erkend.
Daarom is, in overeenstemming met het
standpunt, ten deze ingenomen door de
9)100

nen

georiënteerd zijn.

De loop der bevolking van Steenwijkerwold
ontwikkelt zich langzaam in stijgende lijn.
Daar tegelijkertijd
de gezinnen gemiddeld
kleiner worden, stijgt het aantal woningen
belangrijker dan het inwonertal.
In totaal is de behoefte aan nieuwe woningen tot 1970 te stellen op circa 1000.
Volgens de volkstelling 1930 bedraagt het
aantal woningen in de kernen 645 en dat ;n
het landelijk gebied 796. De verhouding ls
dus 42%—57%.
De regelende invloed van het uitbreidingsplan in aanmerking genomen, zal een in verhouding sterkere groei van kernen moeten
worden aangenomen, zoodat de ontwerper is
uitgegaan van de veronderstelling, dat in de
toekomst tenminste 50 pet. van het aantal
nieuwe woningen hierin zal moeten worden
ondergebracht, derhalve. pl.m. 500.
Deze zijn verdeeld over de kernen Tuk, Gelderingen, Willemsoord, Wetering en Eind van
't Diep, alsmede over enkele kleinere kernerl,
n.l. Kallenkote, Onna, Molenhoek, Zuidveen
en Eesveen. In laatstgenoemde kern zijn tevens
eenige terreinen vrijgegeven voor grootere en
kleinere villa's.
Het plan splitst de mogelijke bebouwing
in 9 groepen. Eenvoudigheidshalve zullen wij
echter volstaan met een splitsing der bebouwing in 4 groepen t.w.:
1. Burgerbouw (villa's, vrijstaande woningen en blokken).
Deze zullen zooveel mogelijk en in hoofdzaak worden geconcentreerd op de volgende
punten: Tuk, kruispunt te Kerkbuurt, kruispunt te Willemsoord, Eind van 't Diep en
Driesprong te Eesveen. Bovendien zijn nog
terreinen van minder belang hiervoor aangegeven te Zuidveen, Onna, Kallenkote en
Wetering.

2. Zomerhuizen. De bouw hiervan zal geconcentreerd worden in de omgeving van Pre-

desbiem.
3. Industrie terreinen. Deze zijn aangegeven
in de omgeving vin de boterfabnek „Ons

Belang".

4. Kleine landelijke bebouwing, ten dienste
van den landbouw, tuinbouw, veehouderij,
kippenfokkerij,
enz. Daar de hiervoor bestemde gronden moeilijk in kort bestek nader
zijn aan te geven, zouden wij hiervoor willen

naar de bij het plan behoorende
Hopenlijk ten overvloede willen wij ter geruststelling van onze lezers onder verwijzing
naar den aanvang, nog vermelden, dat het
plan niet de bedoeling heeft in bestaande
toestanden in te grijpen.
verwijzen

kaarten.

ZWARTSLUIS

Raadsvergadering.
De raad dezer gemeente zal op Vrijdag
6 Dec. a.s., des namiddags te 4 uur, ten
gemeentehuize in openbare vergadering
bijeen komen.
Opbrengst Winterhulpcollecte.
Naar we vernemen heeft de hier ter
plaatse door 15 collectanten gehouden inzameling voor de winterhulp een bedrag
van f 282.66 opgebracht
Aanvangsuren scholen.
Het aanvangsuur der scholen is op 10
uur bepaald, uitgezonderd dat aan de
schippersschool, waar de lessen om half 10
beginnen.
Gelijk met St_. Nicolaas jarig.
Naar we vernemen zal de heer Atse Lammerts op 6 Dec. a.s. zijn 90sten verjaardag
vieren. De heer Lammerts is oud-schipper
en mag zich nog in een goede gezondheid
verheugen. Hij vertoeft momenteel aan
zijn

schoonzoon.

7 Zaterdag.

De bouw van nieuwe

11* het Plan bl«kt' beslaat
,nppn°t» ---teenwijkerwold
een oppervlakte
Jjiflq ir o!

moeten worden opgevangen in enkele kernen,
waarvan „Eind van 't Diep" en „Wetering"
in deze gemeente zijn geprojecteerd.
Vooral van eerstgenoemde kern, gunstig
gelegen tusschen Wetering, Steenwijkerdiep en
den Provincialen weg Steenwijk—Blokzijl en
in de onmiddellijke nabijheid van het Giethoornsche meer, zal zeker eenige ontwikkeling mogen worden verwacht. Een agrarisch
gebied van ongeveer 2500 ha zal op deze ker-

DAGWIJZER DECEMBER.
6 Vrijdag, st. Nicolaas. Hengelo p.v.
2e Advent Zondag.

PLAN

rv.it

zorgende bedrijven (winkels, smederijen, e.d.)
in het ontginningsgebied, zal grootendeels

boord bij

STEENWIJKERWOLD

T^

HENGELO

'

kg.

w*

Oneerlijk boerenknechtje
Een 15-jarig boerenknecht je heeft
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Streekplancommissie, op het plan in hoofdzaak onderstaande regeling opgenomen voor

de bebouwing langs de wegen, die door dit
deel der gemeente zijn ontworpen. De bedoeling hiervan is, dat het bestaande kleinbedrijf
zich hier als zoodanig zal handhaven of zal
kunnen vestigen en dat de oprichting van
grootere bedrijven zal worden tegengegaan.
Landbouw, tuinbouw en veeteelt, met de
daarbij behoorende bedrijfsgebouwen met een
schuurruimte van ten hoogste 300 kub. m inhoud, benevens woningen met een schuur-

8 Zondag. Maria Onbevlekte Ontvangenis.
9 Maandag. Den Ham v. (St. Nicolaasmarkt), Hardenberg v., Rijssen v.
10 Dinsdag. Tubbergen v.
11 Woensdag. Vroomshoop v.
12 Donderdag. Almelo p.v., Den Ham v.,
Holten v.

Nieuws uit Gelderland
EPE

0e Winterhulpcollecte.
De Winterhulpcollecte beeft in de geheele
gemeente opgebracht ruim f 595.

VAASSEN

DE

ZUIVELFABRIEKEN
EN DE OVERHEIDS-

Een overzicht van
den Gelderschen
Overijsselschen Bond

MAATREGELEN

In een mededeeling aan de algemeene
vergadering van den secretaris van den
Geldersch Overijsselschen Bond van

van kaas en

Coöperatieve Zuivelfabrieken wordt net
interessante overzicht gegeven
van de overheidsmaatregelen ten aanzien
volgende

van de

zuivelbereiding.

De secretaris, ir. Jonkman, zegt daarin dat
het weinig doel heeft bij de bestaande omstandigheden nog diep in te gaan op de diverse crisisregelingen, welke voor 10 Mei bestonden. De toestand is nadien tijd zoo radicaal gewijzigd, dat het beter is, ons bezig
te houden uitsluitend met wat de laatste
maanden is geschied.
Na den wapenstilstand ging aanvankelijk
de boter vlot weg. Voor de kaas en melkproducten bleek van de zijde van Duitschland aanvankelijk minder belangstelling te
bestaan, zoodat groote voorraden zich op-hoopten, welke echter ten deele naar het
binnenland afvloeiden. Langzamerhand is
echter het beeld duidelijker geworden en zijn
wij meer en meer gekomen op het gebied
van de geordende productie en afzet. Het is
vooral boter, die de belangstelling heeft en
daarnaast ook kaas, terwijl dit in veel mindere mate het geval is met de melkproducten,
waarvan de gecondenseerde melk achteraan
komt. Verder zien wij op het gebied van dï
prijsvorming een streven naar de gelijke uiteindelijke opbrengst van de melk,
bij het

bereiden van verschillende producten
Dat dit laatste wel een van de allermoei-

lijkste vraagstukken is, bewijst de practijk.
Ir. Jonkman wijst erop, dat, evenals dat
voorheen reeds het geval was, ook voor den
zomerprijs van dit jaar en den thans geldenden winterprijs, de daarvoor bestaande commissie van den PNZ en de 3 CLO nuttig
werk heeft gedaan, door het opstellen van
een rapport, waarin is becijferd hoe hoog
de melkprijs moet zijn. om den boer een redelijk bestaan te geven.
Aanvankelijk ontbraken voor het treffen
van de noodige regelingen, de Zuivelcentrale de noodige bevoegdheden, terwijl anderzijds verplichtingen tot levering bestonden, die moeilijk waren uit te voeren.
Het feit, dat vette producten aanvankelijk
in prijs werden vrijgelaten, terwijl de boter
prijs geregeld was,
had uit den aard der
zaak tengevolge een prijsstijging van de vette

-

producten (kaas en melkproducten),
terwijl
de gewenschte verhooging van de boterpro-

ductie uit bleef. Naderhand zijn echter successievelijk alle producten, zoowel wat betreft de productie als de prijzen, geregeld
en is vooral gewerkt op een verhooging van
de productie der boter. De standaardisatie
der melk op een vetgehalte van 2,5 pet. moet
ook in dit licht worden gezien. Een principe
dat bij alle regelingen is gevolgd, is, dat de
tusschenhandel zooveel mogelijk op haar
plaats moet blijven. Dit geldt zoowel voor de
boter als voor de kaas en volgens de jongste
regeling thans ook voor de melkproducten.
Er heeft in den handel dus een zekere bevriezing plaats gehad, die onder de tegenwoordige omstandigheden wel begrijpelijk is,
maar die toch ook, doordat zij zeer streng
is doorgevoerd, wel bezwaren oplevert. Vooral is dit het geval bij de kaasregeling, die
trouwens wel buitengewoon ingewikkeld is
geworden.
Het verloop van zaken.
Voor 10 Mei en ook de eerste maanden
daarna, vormde de kwestie van den afzet een
probleem. Slechts met zeer veel moeite kon
het kwantum, dat boven de binnenlandsche
consumptie werd geproduceerd, worden verkocht. Engeland nam voor 10 Mei een kleiner
kwantum dan het vorige jaar. De export
naar Duitschland was wel grooter, maar toch
niet zoodanig, dat onze productie geheel vlot
werd opgenomen. De stand der clearing was
hier de allesbeheerschende factor. Voor boter
was in het voorjaar zoodoende een koelhuisregeling noodig. Voor kaas was de prijs in
April—Mei zoodanig gedaald, dat
mede op
aandringen der zuivelorganisaties
de
steuntoeslag,
welke gedurende den winter
3/10 van die boter had bedragen, weer gebracht werd op het oorspronkelijke bedrag

——

van 3/5.

Teneinde den afzet van de magere melk-

poeder te garandeeren, was de regeling getroffen,- dat de producenten hun
magere
poeder tegen 15 cent per kg aan de NZC

konden leveren.
De 10e Mei bracht in dezen toestand niet
onmiddellijk verandering. De afzet van de
producten naar Duitschland, dat practisch
het eenige land werd. waarheen afzet mogelijk was, ging in den beginne, behoudens
wat de boter betreft, niet erg vlot. In den
loop van den zomer veranderde deze toestand echter geheel. Het kwantum, dat
Duitschland ging afnemen, werd hoe langer
hoe grooter, terwijl ook in het binnenland
een groote vraag naar de zuivelproducten

kwam.

Kerkelijke verkiezing.
Bij de verkiezing van 5 leden voor 't Kiescollege der Ned. Herv. Kerk alhier, werden de aftredende leden herkozen verklaard.
Het zijn de heeren: Jaeob Kieskamp, Joh.
Huisman, J. Prins Jzn., W. Vosselman en J.
Veldhuis, allen te Vaassen.

De prijs, die door de fabrieken voor de
boter werd gemaakt, bedroeg gedurende den
zomer f 1,55 en in den nazomer voor export
boter f 1,58. Voor kaas, waarvoor geen prijzen waren vastgesteld
zooals voor boter
liepen de prijzen van 10 Mei al zeer spoedig
op, evenals voor de andere zuivelproducten
(melkpoeder). Op 28 Juli waren de prijzen

BURGERLIJKE STAJVDEN

J. Uitzetter en A. M. Reins; Evertje, d. van
J. Kapteijn en T. Westra.
Overleden:
Joanna Haverkamp, 76 j. vr. van L. M. Heet-

GENEMUIDEN.
Ondertrouwd: D. Puite, 27 jr. en G. G.
Brouwer, 27 jr„ beiden te Genemuiden
Getrouwd: L. Roetman, 24 jr. en A. Na'berman, 24 jr, 'beiden te Genemuiden.
Geboren. Ein'bert en Gerrit, zoons van H. Tim-

merman en S. van

Dijk.

—

—

AMBT-HARDENBERG.
Geboren: Jan, z. van G. W. Kampherbeek
en W. Nijeboer, Sibculo; Janske Catharina, d.
van J. W. Haverkort en H. J. A. Smema'nn,

Slagharen; Willemijntje Antoinetta, d. van
A. Haandrikman en C. J. Hack, Bergentheim;
Jentina, d. van B. J. Gerrits en J. Marsman,
Heemserveen.
Overleden: Hendrikus Bernardus Kleinheerenbrink 87 j. m. van M. E.
Lange, Slagharen; Hendrik Jan Voorstok 1 w.
z. van G. J. Voorstok en G. Rundervoort,

—

Lutten.

HEINO.

Gehuwd: G. W. Pronk, Zwollerkerspel en H
B. Broekhaar; J. R. Dijkstra, Den Helder en'
B. Koster.
Overleden; Gerrit Meiierman
69 j„ ongeh.

—

OLDEBROEK.
Gehuwd: Aalt de Haas en Bat je van Oene
Geboren: Hendrika, d. van h.
kamp en A. van Weeghel; JannetjeVeluwend van
H. Kloek en Marrigje Roerink.

—

RAALTE.
Ondertrouwd: J. Bosman en I. bos.
Gehuwd: A. J. Bannink en J. Jonkman
Geboren: Johannes Wilhelmus, z. Van A* M.
Binnenpoorte en G. W. Jansen; Johannes
ruimte in het hoofdgebouw, de bergruimte Hermanus, z. van H. J. Hoogeslag en H J.
Grolleman; Johannes Theodorus, z. van g' j!
boven de woonvertrekken niet medegerekend,
van tenminste 180 kub. m en ten hoogste 800 A. Temmink en G. __.. Otten; Wiihelmina
kub. m op terreinen groot tenminste 2 ha, Bernardina Antonia, d. van R. E. H. ter Haar
m et inachtneming van een op het plan aanen G. M. ten Hove; Geertruida
gegeven onderlingen afstand.
| Maria, d. van P. Hettinga en A. M.Willibrorda
a. Nieüwkamp; Johannes Hendrikus Gerhardus, z. van
De arbeidersbevolking, alsmede die der ver-

—

—

—

—

kamp.

STAD-VOLLENHOVE.
Ondertrouwd: G. Weening te Blokzijl en
Overleden: Harmpje StokeH. de Lange.

—

brand 54 j. ongeh.

KERKNIEUWS

PREDIKBEURTEN.
GENEMUIDEN. Ned. Herv. Kerk. Voorm.
10 uur en nam. 2.30 uur ds. T. v. d. Hee.
Geref. Kerk. Voorm. 10 uur en nam. 2.30 uur
ds. A. Quak.
Geref. Gemeente. Voorm. 10
uur en nam' 2.30 uur Leesdienst. Woensdagavond 7 uur' ds. Ligtenberg van Kampen.
GRAMSBERGEN. Ned. Herv. Kerk. V.m
10.30 en nam. 2.30 uur ds. Kool.
Geref
Kerk. Voorm. 10.30 en nam. 2.30 uur ds.
Bavinck.
HASSELT Ned Herv. Kerk. Voorm. 10 uur
ds. A. C. Enkelaar, Voorbereiding H. Avondmaal; nam. 2.30 uur ds. A. C. Enkelaar, Bediening Heilige Doop. In beide diensten gewone maandelijksche collecte voor de Armen
aan de kerkdeuren. Censura Morum, tevens
aangifte voor den H. Doop a.s. Vrijdagavond
van 7 tot 8 uur in de consistoriekamer.
Geref Kerk. Voorm. 10 en nam. 2.30 uur ds
J. Hettinga.
Chr. Geref. Kerk. Voorm. 10
en nam. 6.30 uur ds. P. H. v. Marrum van
Nieuw-Amsterdam; Woensdag 11 Dec. nam
7 uur ds. J. G. v. Minnen.
STAD-VOILENHÓVE. Ned. Herv. Kerk
Kalmijn: nam. 3 uur
Voorm. 10.30 uur ds. Ambt-Vo_>nbove..
Lokaal
Nam
ds. Honnef.
Geref. Kerk. Voorm.
3 uur ds. Kalmijn.
10 uur leesdienst; nam. 2.30 uur ds. Spijker
van Ambt-Vollenhove.

—

—

—

—

—

—

zijn aangeboden.

Teneinde de vetvoorziening in ons land
in den komenden winter te waarborgen en
ook om te voldoen aan de vraag naar zuivelproducten van de zijde van Duitschland,
werd het reeds spoedig noodzakelijk, dat de
NZC meer regelend optrad in de zuivelproduct-ie en den afzet der producten.
Op 15 Juli werd een boterdistributie ingevoerd. De regeling volgens welke personen
met een inkomen beneden f 1400 boter tegen
gereduceerden prijs konden krijgen, had tot
gevolg dat de totale consumptie van boter
in het binnenland aanmerkelijk grooter was
dan vroeger, hoewel het kwantum dat per
persoon werd verstrekt 250 gram per week

was. De consumptie van margarine en andere
vetten was hierdoor veel geringer.
De kaas.

kaas duurde het tot 18 Augustus
voordat een beperking van de consumptie
Voor

werd ingevoerd. Wel had de NZC reeds in
Juli maatregelen genomen om voorraden opzet kaas te vormen. De fabrieken werden
verplicht een bepaalde hoeveelheid 40 plus
of volvette kaas te maken en deze rechtstreeks of via hun relaties aan de Centrale
aan te bieden. Het kwantum, dat moest
worden aangeboden varieerde van 35 tot
50 pet., terwijl in de week van 11 t.m. 17
Augustus een kwantum 'moest worden afgeleverd van 100 pet. van de productie van de
week van 21 t.m. 27 Juli.
Op
28 Augustus kwam de regeling voor
kaasproducenten
en handelaren tot stand,
welke ook nu nog geldt. Hierbij werd bepaald
dat de geheele productie moest worden geleverd aan z.g. kaashandelaren met vergunning, waaronder worden verstaan handelaren, die over een- bepaalde periode een bepaald kwantum kaas rechtstreeks van producenten betrokken en producenten, welke
vroeger kaas hebben geëxporteerd of over
een opslagruimte voor 50.000 kg beschikken.
De totale hoeveelheid kaas moet dus eerst
over den kaashandelaar met vergunning
gaan. Deze laatste heeft dan de verplichting
een bepaald percentage van die kaas als
opzetkaas aan de Centrale te leveren (kaas
met opzetverplichting).
Het kwantum dat
overblijft wordt door de Centrale periodiek
vrijgegeven voor den verkoop in het
binnen-

land.

Het vrije deel moet langs dezelfde banen
den consument bereiken als vroeger hot gegeval was. Een zelfde percentage, dat vroeger via winkeliers en grossiers ging, moet
thans ook aan deze groepen worden geleverd.
Natuurlijk bracht deze regeling verschillende bezwaren mede. Vooral het feit,
dat
alle kaas den kaashandelaar met vergunning
moet passeeren, leverde juist voor vele onzer
fabrieken, die geen kaashandelaren met
vergunning zijn, bezwaren op, omdat zoodoende het rechtstreeksche contact tusschen
fabriek en afnemer-winkelier of fabriek en
handelaar zonder vergunning was verbroken.
Weliswaar werd hier een mouw aangepast,
door levering en teruglevering alleen op
papier te doen plaats hebben,
maar deze
fabrieken zijn toch wel gekomen in een positie die sterk van den kaashandelaar afhankelijk is.
De productie van volvette kaas en 30 plus
kaas is verboden.
De definitieve regeling voor de kaasdistributie, waarbij het kwantum werd bepaald op
100 gram per persoon en per week, trad op
21 October in werking.
Vermeld dient nog te worden, dat bij den
ingang der regeling voor kaas maximumprijzen voor de levering van kaas aan handelaren met vergunning werden vastgesteld.
voor 40 plus faThans bedragen deze prijzen
et. per kg, 20 plus fabiïeksbriekskaas 67,5 kg.
kaas 44 et. per
Met ingang van 27 October is aan de
kaasproducenten de verplichting opgelegd
om voortaan ten minste 85 pet. van het
percentage melk, dat in het vorige jaar tot
kaas werd verwerkt, nu ook tot kaas te verwerken, terwijl ook de verhouding 20 plus tot
ongeveer gelijk moet worden
40 plus kaas
gehouden.

Wat de boter betreft, ook hierbij is met
ingang van 20 September een zelfde regeling getroffen als bij kaas. ledere producent
is verplicht om een bepaald kwantum ZKBboter aan de Centrale te leveren. Het

restant (het vrije deel) moet door den producent procentisch op gelijke wijze worden
verdeeld over de verschillende groepen afnemers als in een bepaalde periode van het

het geval was, waarbij echter
thans de afleveringen aan de leden voorrang hebben.
De boterprijs. die tot op 21 October f 1.55
—f 1,58 had bedragen, werd met ingang van
den laatsten datum verhoogd tot f 1,95 bij
levering aan handelaren met vergunning. Bij
het ingaan van deze prijsverhooging werd
verschil gemaakt tusschen ZKB- en nietZKB-boter.
Het ligt in de bedoeling om het systeem, waarbij
een verschillende prijs
berekend
voor
ZKB- en niet-ZKBwordt
boter in de toekomst nog uit te breiden.
Met ingang van 15 December zal n.l.
voor boter op de binnenlandsche markt
een stelsel van prijsklassen worden invorige jaar

gevoerd.

Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Ee (Fr.) C.
Aalders te Oudega.
Chr. Geref. Kerk. Tweetal te Middelburg
ds. C. Smits te Sliedrecht en ds. J. Tijmes
te Nunspeet.

—

melkpoeder zoodanig gestegen,

dat de steuntoesiag op deze producten kon
vervallen. Als gevolg van het stijgen der
kaas- en melkpoederprijzen en het gelijk
blijven van den boterprijs steeg de ondermelkwaarde aanmerkelijk. De magere melkpoeder, die' voor 15 cent aan de NZC kon
worden aangeboden, kon in den vrijen handel meer opbrengen,
zoodat voor levering
aan de NZC na 10 Mei wel niet veel meer zal

De verplichte levering van boter heeft den
laatsten tijd vooral voor de fabrieken groote
moeilijkheden opgeleverd.
Voor volle melkpoeder is de productie reeds
in Augustus verboden. Magere melkpoeder
kon tot voor kort tot in onbeperkte hoeveelheden worden aangemaakt. Sinds enkele weken is echter de productie beperkt tot 10 pet.
Wat de pnjzen van de poeder betreft, deze
zün gedurende den zomer voortdurend opgeloopen. De magere melkpoeder noteerde
den laatsten tüd omstreeks 39 cent per kg
In verband met het feit, dat de kaaspr'ijzen en boterprijzen door de NZC zijn vastgelegd, bracht het oploopen van de prijzen
van de magere poeder mee, dat de ondermelkwaarde bij het maken van poeder belangrijk hooger was dan de ondermelkwaarde bij kaas maken. Daarbij was, zooals
reeds is medegedeeld. Ean de kaasfabriek de
verplichting opgelegd om een bepaald gedeelte van rl"- ontvangen melk tot kaas te
werd het
''erwerkÊn. Om deze redenen
"oodzakeli.jk ook de ooederpr.izen aan
behaalde maximumpriiVen te binden. Daarom
Ineang
van 24 Nov. de
's bepaald, dat met
"*ia?ere mPlkooedPr**irli7Pn bedrijen 25.5 et.
*.or Vit en voo*- vol-p meUrnoed**** 75 et. ner ks*.
Ook" voor de co"-;u-n*.t,lempik wenschte de
overheid "een nrüsstt)***ine b-**'en het nel
*'an 9 M«i. A*<n<*"e**ifin pchtpr <*p ander? *-iji.'e*r_*-r--ii,>*ten """e1 waren vprhcx'd.
en het
■-etseba'te van dp melk in den loop van
den zomer en herfst re-*elmati-_ steeg, had
dit tot. gevolg dat de melkin-ichtingeu belangrijk op hun verkoop verloren.

Het Bestuur van het Waterschap „KAMPERVEEN" doet te weten:
dat het in zijne vergadering van 22 Juli
1940 heeft vastgesteld
en dat de Gedeputeerde Staten van Overijssel bij hun besluit van
22 October 1940, 3e afdeeling, no. 10375/7047, hebben goedgekeurd
de navolgende keur of politieverordening:

welke soort schouw zal worden
gehouden.

_______________

I—

■"%.

'■

De schouw wordt gevoerd door
een of meer leden van het bestuur, zoo noodig bijgestaan
door den secretaris.
Artikel 15.
Wanneer eene modderschouw
KEUR op het onderhoud, gebruik en beheer der water- wordt gehouden, zijn de schouwkeeringen en waterleidingen, met de daarbij behoorende plichtigen gehouden de wallen
DEZE WEEK, lEDEREN AVOND HALF ACHT EN
der waterleidingen glad af te
werken, zoomede op de samenstelling van het dijkleger, in steken met een
ZATERDAGMIDDAG DRffi UUR,
talud van 1 op 1,
het Waterschap Kamperveen.
zoodat op N.A.P. de voorgeschregeweldig
ven breedte wordt verkregen, de
4 TREKKING HAIGHTON £ Co.
waterleidingen tot de voorgeBestuur daartoe toestemming schreven diepte uit te
Wettige Premieleening 1912
Artikel 1.
baggeren
le KLASSE, 2e LIJST
HBsfefp.f^WlPil-fi
De waterkeeringen in dez< verleent.
en alle daarin liggende of drijBfcaPas wnmaïtWtz(pm*
Artikel 7.
ff T_F°"ffl
TREKKING VAN WOENSDAG 4 DECEMBER 1940
verordening bedoeld, zijn:
vende voorwerpen te verwijdeDe
bestaan
uit
het
Veenend-j
wegen
weg1. De IJssel- of
k
HOOGE PREMIËN:
ren.
beginnende 20 m beneden de lichaam en de bermen.
Waar eene waterleiding de
t 2000.— 6366
H^m_3^_i__^____l^____l_____H___. .***£&^ï^iflfl
___n_f___^____l
f 1500.— 9209
Zalker- of Kolksluis en loopende
De bermen worden geacht voorgeschreven diepte reeds bef 1000— 983
zich
strekken
tot
Slapertot het snijpunt met den
uit te
de bermzit, moet toch zooveel worden
X 400.— 20758
f 200.— 8049 16493 20914
slooten.
dijk der Gemeente Kampen;
WTtjÊfii
uitgebaggerd, dat de op den bo1 100.— 865 1974 4076 5618 8672 16763
2. de Noordwendinge, loopende Het is verboden op de bermen dem groeiende waterplanten
PREMIËN VAH ’2O :
van de Roscamsluis tot de grens pluimvee te houden of te laten worden verwijderd.
82
9
17
37
50
128
163
182 206
217
loopen.
van Gelderland;
De waterleidingen moeten ook
231
242
274 291
377 384 413
414
416
489
Artikel 8.
562 570
574
581
643
688
689 690
716
717
3. de binnen het waterschap
tusschen de hoofden der brug719
751
796
819
824
761
829
840
886
891
gelegen kaden, als:
Het vee, dat in strijd met ar- gen worden uitgebaggerd, tot
901
Sll
913
916 927
937 1033 1131 1172 1175
1208
1265
1274
1282
1354
1382
loopende
1419
1430
1443
1592
Spijkerboer,
op
voorgeschreven
diepte,
A. de
tikel 5, sub 1, op de waterkeede
$_■
Hh_H1601 1623 1672 1736 1762 1771 1779 1805 1817 1827
'I
van den IJsseldijk tot de Witte- ringen en dat, hetwelk op de terwijl de duikers van modder
1840 1880 1941 1956 1979 2086 213. 2136 2148 2194
steijnsche allee;
2204 2234' 2275 2318 2335 2370 2401 2455 2467 2471
bermen der wegen aanwezig en daarin geraakte voorwerpen
2475 2497 2585 2610 2626 2638 279. 2893 2935 2938
B. de Rietekade, loopende van wordt bevonden, zal dadelijk op moeten worden gezuiverd.
2945 2971 3017 3021 3035 3053 3111 3129 3131 3197
den IJsseldijk bij het gemaal last van het Dagelijksch Bestuur
3203 3210 3339 3408 3430 3479 3492 3508 3517 3545
Artikel 16.
3611 3624 3630 3637 3708 3751 3848 _867 3908 3922
Adsum tot den straatweg Kamen ten koste van den eigenaar,
Wanneer
eene
ruit3938 4057 4121 4129 4131 4163 4178 4_.^_ 4233 4249
snijof
pen—Wezep;
ter voeding en bewaring worden schouw wordt gehouden, zijn
4251 4276 4344 4386 4411 4455 4502 450 i *ril 2 4520
4655 4678 4680 4715 4725 4799 4817 4844 4905 4927
C. de Zuidwendinge, loopende gebracht in een der schutstal- de schouwplichtigen gehouden
4970 4981 5005 6054 5065 5069 5073 5155 5158 5201
van de Wittesten' nsche allee len, welke door het Bestuur de wallen der waterleidingen
5216 5224 5238 5324 5330 5411 5440 5446 5449 5455
langs de grens van het Waterdaartoe zijn of zullen worden glad af te maaien,
5457 5463 5474 5596 5628 5646 5655 5865 5974 5983
de
daarin
6012 6014 6052 «074 6115 6131 6160 6177 6202 6228
schap Kamperveen weder naar aangewezen.
groeiende waterplanten op den
6236
de Wittesteijnsche allee;
Voor de bewaring en voeding bodem af te snijden en deze,
6244 6309 6310 6336 6338 6367 6394 6410 6428 6436
6458
6502 6521 6559 6583 6621 6642 6668 6704 6713
Wang
langs
D. de
of kade
de zal per etmaal en voor gedeelten benevens
alle andere daarin lig6715 6731 6739 6743 6800 6803 6863 6881 6957 7033
Geldersche gracht, loopende van daarvan worden betaald:
7080 7199 7200 7232 7234 7244 7263 7289 7323 7324
gende of drijvende voorwerpen
7339 7369 7376 7411 7502 7549 7564 7617 7625 7640
de Zuldersluls tot de Noordwenvoor een paard, ezel of rund te verwijderen.
7660 7741 7775 7776 7777 7803 7822 7902 7925 7928
dinge;
f 2.00;
7940 8039 8047 8052 8054 8059 8068 8119 8198 8210
De schouwplichtigen zijn beE. de kaden aan weerszijden
geit,
voor een
8242 8259 8346 8355 8395 8427 8538 8555 8564 8602
bok, schaap, voegd aan de uiteinden van hun
8609 8655 8692 8705 8753 8759 8770 8840 8841 8851
van de Binnenwetering van het varken of ander stuk klein vee
8855 8904 8945 8981 8985 9001 9023 9046 9171 9239
onraad een weep of weer te
gemaal aan de Naaide tot de f 1.00. Tegen betaling van dit plaatsen
9268 9290 929 S 9318 9340 9407 9410 9416 9511 9524
om
te
beletten,
dat
de
9534 9583 9637 9710 9711 9743 9786 9811 9831 9846
Noordwendinge; en
» j '
loon zal het geschutte vee aan door anderen losgesneden ruig9933 10004 10010 10021 10031 10042 10068
9865
9896
9930
!?^jï?3^,-^,^^"*^________^WEr?nft*i________f^___________SH____BvJt
lt__st^
*:
F. de kade langs den zooge- de eigenaren worden terugge- ten in hun vak drijven.
10111 10123 10145 10175 10237 10245 10246 10252 10285 10296
püf!
10297 10300 10319 10339 10349 10361 10373 10563 10663 10705
v»
naamden Nieuwedijk, loopende geven.
Deze weepen of weeren moe10741 10752 10769 10855 10856 10878 10898 10909 10918 10958
van de Roscamsluis tot het snijArtikel 9.
10965
ten
terstond
afloop
na
der
11017 11018 11129 11196 11212 11279 11301 11316 11398 11401
punt Slaperdijk-Zwartendijk.
Indien binnen acht dagen het schouw worden verwijderd.
iaM,{iiiM
11499 11503 11504 11519 11565 11566 11628 11639 11663 11675
11693 11760 11814 11837 11892 11901 11917 11932 11957 11980
geschutte
terugvee niet wordt
Artikel 2.
Artikel 17.
12004 12032 12057 12130 12148 12208 12219 12222 12289 12295
Dagelijksch
12300 12302 12369 12378 12412 12417 12425 12428 12479 12497
bij het schouwbaar maken
De onderhoudsplichtigen der gehaald, brengt het
De
12516 12526 12551 12611 12624 12636 12650 12657 12669 12676
waterkeeringen dragen zorg, dat Bestuur, onder opgaaf zooveel uit de waterleidingen komende
12705 12725 12815 12868 12897 12924 12929 12933 12941 12964
12999 13020 13061 13141 13178 13190 13202 13210 13216 13221
bij iedere schouw alle gaten of mogelijk der kennelijke teeke- modder, waterplanten en annen
van
vee,
schutting
het
de
13233 13241 13254 13269 13291 13302 13349 13386 13422 13440
uitspoelingen behoorlijk met
dere voorwerpen moeten een
13451 13460 13501 13528 13535 13543 13572 13575 13586 13596
op
gewone
wijze
de
ter
openaangevuld.
goede specie zijn
13607 1P624 13626 13685 13696 13723 13750 13754 13825 13833
halven meter uit den kant der
en
bare kennis.
13914 13926 13954 14007 14009 14015 14022 14067 14070 14099
waterleiding
op
den
wal
worden
Artikel 3.
14108 14118 14125 14130 14139 14161 14164 14219 14248 14275
Is binnen veertien dagen na gebracht en daar tot na afloop
Verdere medewerkenden o-a.: Annie van Duyn, Cissy
14287 14294 14393 14441 14516 14595 14620 14629 14703 14704
Tot de waterkeering behoort de bekendmaking het geschutte der schouw blijven
14728
14733
14744
14757
14821
van Bennekom, Julia Cuypers, Matthieu van Eysden,
14832 14859 14999 15026
liggen.
15070 15103 15111 19131 15168 15180 15181 15201 15248 15048
niet slechts de grondophooping, vee door den eigenaar of recht15264
Wordt deze aan hoopen gezet,
15265 15406 15410 15417 15431 15495 15501 15530 15614 15628
Ceesje Speenhof.
bestaande uit de kruin met bui- hebbende niet teruggevorderd, dan
15631 15637 15737 15753 15762 15881 15921 15949 16021 16048
moeten deze ten minste 2
16050 16091 16109 16157 16160 16188 16198 16200 16237 16307
ten- en binnenglooiïng, doch dan wordt hetzelve door het m uit den wal zijn verwijderd.
Deze gezellige film, met zijn pittige liedjes, zijn
16312 16327 16342 16353 16364 16432 16444 16446 16526 16549
behooren ook de bermen, aan de Dagelijksch Bestuur, na opengoede bezetting en het leuke gegeven, verschaft U
16581
16588
16604
plaatsen,
1.6626 16658 16712 16715 16727
Op
waar de water16813
16827 16854 Ï6895 16911 16959 16962 16979 16985 16757
buitenzijde ter breedte van 4 m bare bekendmaking, met ver- leidingen langs waterkeeringen
16986 16993
17002 17101 17127 17146 17151 17202 17214 17270 17321 17345
en aan de binnenzijde ter melding van tijd en plaats, in of wegen loopen, kan met
'n avond van echte Hollandsehe feestvreugde!
min}% 51 17438 17449 17455 17494 "504 17506
17535
\lltl
uit
gemeten
openbaar
breedte van 8 m
het
aan den meest- der dan een halven meter wor17594 17617 17636 17695 17701 17745 17752 17848 17507
17849
17°81
17992 18023 18070 18106 18121 18125 18140 18157 18187 18190
den teen der grondophooping, biedende verkocht.
18265 18267 18272 18314 18331 18345 18352 18357 18378 18424
den
wanneer
daardoor
volstaan,
een rijk verzorgd bijprogramma,
voor zoover niet de aan de waUit de kooppenningen worden de modder en waterplanten ge18442 18444 18460 18480 18500 18516 18545 18546 18548 18585
18688 18643 18699 18705 18719 18802 18820 18901 18944
terkeering evenwijdig loopende betaald: de kosten van stalling,
19007
heel of gedeeltelijk op het be19015 19024 19088 19114 19128 19169 19203 19232 llltt ]wl
o.a.
in de
waterleidingen zich op korteren voeding en die van bekendma- gaanbare gedeelte van den weg
19339 19353 19365 19373 19376 Ï9380
Ï9398
Ï9402
*fÜ?
19440
19444
19452 1949 . 19522 19524 19525
king en verkooping.
afstand bevinden.
1955? 19?«
zouden komen te liggen.
19656 19673 19675 19677 19706 19801 19809 19546
19839 19858 19870
overblijvende
worgelden
De
19871
19894
19931
Artikel 4.
19896
19934
20035 20038 20079 2tnns
Artikel 18.
20129 20154 20187 20214 20222 20001
TOEGANG 14 JAAR
PRIJZEN ALS GEWOON20246
20 ?p
Onverminderd de bepalingen den gestort in de kas van het
20384 20452 20476 20480 20499 20504 20537 20545 20308
op
De
minder
dan
één
meter
0612
Waterschap
eigeen
aan
den
MMS
van het Provinciaal Reglement
Plaatsbespreken iederen dag van 10—11 en van 2—3
20754 20818 "33 20855 20891
van den kant der waterleidingen
§8ü!
op het bouwen op of in de dij- naar van het verkochte vee staande
aan de zaal. Telefoon 505boomen,
of
ONGECORRIGEERD
ken enz. in Overijssel, welk re- uitgekeerd, indien deze die gel- heggen moeten struiken
bij
iedere
e Masse
glement van toepassing is op de den binnen den tijd bij de Wet
schouw aan de zijde der water' »" »-**" Premie van 20.n4893
op
bepaald, opverjaring
de
wa1,
1,
in artikel sub bedoelde
leiding tot één meter boven de
vordert.
terkeering, is het verboden:
hoogte van het maaiveld zijn
Artikel 10.
1. in de waterkeeringen den
opgesnoeid.
grond los te woelen;
Verschijnt de eigenaar binnen*
Artikel 19.
WIJ BRENGEN IN DEN HANDEL:
2. op de waterkeeringen den in het vorig artikel bepaalIndien Uw vee lijdt aan NAVUIL, NAGEBOORTE of
bij
Alle
het
schouwbaar
mapluimvee te houden of te laten den tijd tot lossing van het geWITVUIL, gebruikt dan het alombekende middel:
ken der waterleidingen op de
loopen;
schutte vee, dan zal het door wallen gebrachte waterplanten,
3. over de waterkeeringen, den houder van den schutstal
bedoeld in art. 8 der wet van 29 Dcc '33, Stbl. 780 (gew.)
voor zoover daarover geen open- worden teruggegeven op vertoon modder en andere voorwerpen
Binnen twee dagen ziet U verandering in den algemeenen
Standaardmodel è, 6 vel in stevig omslag
bare wegen loopen, te rijden of der kwitantie van den Ontvan- moeten vóór 15 November van
f 1.10
toestand der koe en vooruitgang in de melkproductie.
ieder
van
wallen
verjaar
de
vee te drijven, behoudens de ger, dat de kosten van stalling
Verder in iedere gewenschte dikte en uitvoering.
UNICUM
wordt door vele veeverloskundigen aanbevolen, i
wijderd
zijn.
rechten van uitweg;
en voeding aan dien Ambtenaar
wahesrgen
langs
op
4.
of
de
Artikel 20.
zijn voldaan.
terkeeringen onopgesnoeid en
Het is verboden op den dag
Artikel 11.
voor Naaml. Vennootschappen (No. V 1). In ledere geVerkrijgbaar bij: drogisten, winkeliers en veeverloskundigen.
hooger dan 1 m te laten groeien.
der
schouw
andere
werkzaamwenschte
dikte en uitvoering en eventueel genummerd.
waterleidingen
De
in deze ver5. rikkingen of afscheidingen
maheden
tot
het
schouwbaar
dwars over de waterkeeringen. ordening bedoeld, zijn die, welke ken der waterleidingen te verN.V. DE ERVEN J. J. f IJL
ZWOLLE
bedoeld in artikel 1, sub 3b, 3d voorkomen op den ligger der richten, dan het met een hark
en 3e te maken of te hebben, waterleidingen, of daarop als- verwijderen van losdrijvende
reclameplan
van
nog zullen worden gebracht.
bestaande uit prikkeldraad.
ruigten.
De waterleidingen zijn verArtikel 5.
Het is verboden op den dag
deeld in hoofdwaterleidingen of
schouw de waterleidingen op
Artikel 24.
der
meter van den kant der waterHet is verboden:
Artikel 28.
rotten afgedeeld en de rotmeeS'
weteringen en gewone waterlei- een of andere wijze troebel te
bruggen en dui- leidingen.
Bestaande
zij
het
het
Eenig
zij
1.
vee,
los,
De
tot
het
verters daarvoor aangewezen.
dingen of slooten.
verzoeken
maken, zoodat de toestand van. kers, die van ouds aanwezig
aan touwen of kettingen, op de
Alles, wat in strijd met de ver- richten van een der handelinGeen rot mag langer das
De eerste zijn op den ligger den bodem niet kan worden op- zijn, moeten door de onderwaterkeeringen te laten loopen; als zoodanig vermeld en aldaar
bodsbepalingen van dit artikel is gen, bedoeld in de artikelen 5, 24 uur den hem toevertrouwde- 1
houdsplichtigen tot de oor- gemaakt, gesteld, gepoot
2. gebouwen, werken of be- nader aangeduid door de letters genomen.
of be- en 26 worden schriftelijk ten post innemen.
spronkelijke afmetingen in zoo- staat, moet
plantingen op de waterkeerin- H. W.
Artikel 21.
onverminderd
de Kantore van het Waterschap
De manschappen, het dijK
danigen staat worden onder- toepassing der
gen te plaatsen, te doen plaatstrafbepalingen,
waterleiding
ingediend.
leger
Wanneer
eene
uitmakende, zullen op deizijn
overige
op
bij
De tweede
de
dat de waterafvoer door binnen eenen door het
mag niet bepaalden tijd, na daartoe op'
sen, te vernieuwen of uit te bedoelden ligger voorkomende de schouw niet, of onvoldoende houden,
uitvoering
Bestuur'
Met
de
hunne aanwezigheid geene be- te bepalen tijd na de
breiden;
daartoe tvorden begonnen vóór de schrif- geroepen te zijn, zich ter bc'
waterleidingen.
in orde gebracht blijkt te zijn, lemmeringen ondervindt.
strekkende
3. in de waterkeeringen te
schriftelijke
schouwplichtige,
wordt
den
onaan- telijke ontheffing is verkregen. schikking moeten stellen vaö
Artikel 12.
graven;
zegging opgeruimd, verplaatst of
Artikel 25.'
verminderd de toepassing der
De door het Bestuur aan de het Dagelijksch Bestuur.
Daar, waar de onderhoud- hierachter volgende strafbepaverpoot worden.
4. hout, rijzen, riet, hooi, stroo
Het is verboden:
ontheffing te verbinden voorHet Bestuur wijst aan elk op'
of andere voorwerpen op de wa- plichtigheid der waterleidingen lingen, schriftelijk de dag aan1. den afloop van het water
waarden moeten worden nage- geroepen rot den post aaO»
Artikel 26.
terkeeringen te plaatsen of te of werken niet rust op de aan- gezegd, waarop de her- of na- op eenige wijze te belemmeren
leefd.
welke het te bewaken heeft.
belendende landerijen, zal elk schouw zal worden gehouden.
hebben.
te
verhinderen;
of
Het Bestuur is bevoegd te
Het is verboden:
Het bepaalde sub 1 is niet van onraad of vak op het terrein
2. boven de waterleidingen
Artikel 32.
Op deze her- of naschouwen
1. de waterleidingen te dem- allen tijde de verleende onttoepassing op de waterkeerin- door een naampaaltje worden zijn de bepalingen omtrent de secreten, varkenshokken, mest- pen, te vernauwen of van rich- heffingen in te trekken.
Overtredingen dezer verorde'
gen bedoeld in artikel 1, sub 3 b, aangeduid, volgens vorm en modder- en ruitschouwen toe- vaalten of inrichtingen tot ber- ting te doen
ning zullen, voor zoover daarop
veranderen;
kleur door het Dagelijksch Be- passelijk.
Artikel 29.
ging van goederen te maken of
3 d en 3 e.
waterleidingen
2.
in
de
door eene Wet of Algemeen-'
stuwen
ontheffing is ver- Maatregel van Bestuur
Zij,
Het bepaalde sub 2 en 3 is stuur te bepalen, welke paalaan
wie
Blijkt de waterleiding ook dan te hebben;
plaatsen,
te
te
doen
plaatsen,
geelte
niet van toepassing op de in ar- tjes door de schouwplichtigen nog niet of niet voldoende in
leend tot het plaatsen of heb- straf is gesteld, worden gestraftl
3. in de waterleidingen boo- vernieuwen of uit te breiden;
tikel 1, sub 1- bedoelde water- geplaatst en steeds goed zicht- orde gebracht te zijn, dan be- men, twijg of ander hout te
ben van fuiken, aalkorven of
3. in de waterleidingen damdie van artikelen 2; 4, sub lï
baar, voorzien van een behoor- paalt het Bestuur of nog een wateren;
keering, waarop van toepasmen te leggen, bestaande dam- andere vischtuigen in de water- 0, sub 2 en 3; 6; 27 en 28; mesing is het Provinciaal regle- lijk leesbaar volgnummer onder- derde schouw zal worden ge4. de bij het bewerken der men te verleggen en bestaande leidingen, zijn gehouden deze in eene geldboete van ten hoogste
ment op het bouwen op of in de houden moeten worden.
de maanden April tot Septem- vijf-en-twintig gulden;
houden, dan wel of gehandeld gronden te voorschijn komende duikers te vernieuwen;
dijken, het graven daarin en het
Artikel 13.
zal worden overeenkomstig ar- puin, steenen, boomwortels en
4. over de waterleidingen ber van des voormiddags 6 tot
die van artikelen 4, sub 5; 5>
daarop aanleggen van wegen.
De waterleidingen worden tikel 1, sub 3, van de Bevoegd- andere voorwerpen in de wa- bruggen of vonders te leggen, des namiddags 6 uur daaruit te sub 1 en 4, 7, 13, 24, 25, suf
Van de in dit artikel vervatte door de onderhoudsplichtigen hedenwet.
terleidingen te werpen;
bestaande bruggen te verplaat- verwijderen en verwijderd te 1, 2, 5, 8, 9 en 10; 26 sub 1, 2,
verbodsbepalingen kan door het voortdurend in een toestand geArtikel 22.
5. in de waterleidingen asch, sen of te vernieuwen;
houden, in de overige maanden 3, 4 en 6; met eene geldboete
Dagelijksch Bestuur onder daaren
andere
dat zij voor den afvoer
5. in de waterleidingen fui- tusschen een uur na zonsopgang van ten hoogste twintig gulden;
De eigenaren en gebruikers afval, doode beesten
bij te stellen voorwaarden houden,
voorwerpen
storten
te
of
te
ken,
aalkorven of andere visch- tot zonsondergang.
die van de artikelen 4, sub 2,
van het water geschikt zijn en der in het Waterschap gelegen
schriftelijk en tot wederopzegbrengen;
tuigen
te
hebben
diepte,
gronden
zijn
verplicht
plaatsen;
een
bodemsbreedte en
of te
Artikel 30.
3 en 4; 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
hen, die
ging ontheffing worden ver6. voor de uitwateringen van
6. bij ophooging van terreinen
23, 25, sub 3, 4, 6, 7 en 11 met
verdere afmetingen hebben, als met het doen der schouw belast
maand
Jaarlijks
in
de
Octoleend.
zijn, hunne helpers en hen, aan het Waterschap, zoowel aan de het talud der ophooging steiler ber wordt door het Dagelijksch eene geldboete van ten hoogste
op den ligger is aangegeven.
Artikel 6.
wie in geval van toepassing van binnen- als aan de buitenzijde, te maken dan 1 op 1.
Artikel 14.
bestuur eene lijst opgemaakt tien gulden;
Zij, die van ouds zoogenaamde
Van de in dit artikel vervatte van de manschappen, tot het
artikel 1, sub 3, van de Bevoegd- schuiten, vlotten of andere
die van de artikelen 26, sub s',
doorritten in de waterkeeringen
Over de waterleidingen en de hedenwet, het schouwbaar ma- voorwerpen vast te leggen of verbodsbepalingen kan door het
29; met eene geldboete va»
en
behoorende,
dijkleger
bij
bedoeld
bezitten, zijn gehouden deze in zich daarin bevindende kunstwaterleiding wordt vastgelegd te hebben;
Dagelijksch Bestuur
eener
hoogste vijftien gulden eö
ken
onder
ten
reglement
artikel
80
van
het
te richten naar door het Dage- werken wordt ten minste twee opgedragen, tot vervulling van
7. gier of aalt in de water- daarbij te stellen voorwaarden
verbeurdverklaring
Kamperder voorwer-.
Waterschap
voor
het
lijksch Bestuur te geven voor- maal per jaar schouw gevoerd. hun taak op hunne gronden toe leidingen te laten loopen;
schriftelijk en tot wederopzeg- veen.
pen, waarmede de overtreding
schriften.
De schouwen worden onder- te laten, zoolang en zoo dikwijls
8. opgaande boomen, schut- ging ontheffing worden verOp deze lijst worden gebracht ;s gepleegd.
Zü zullen de tot sluiting be- scheiden in modderschouwen en als dit noodig is.
tingen, rietschermen of andere leend.
de manschappen van 18 tot 60
noodigde materialen te allen ruit- of snijschouwen.
Vastgesteld in de vergadering j
Deze v°rr>lichting bestaat ook afsluitingen op minder dan een I
jaar welke hunne woonplaats van het Vereenigd
Artikel
27.
tijde in voldoende hoeveelheid
De modderschouwen worden te<T'vno*""'** rf e leden van het Da- halven meter van den kant der
College van
hebben binnen het Waterschap,
en in goeden toestand in de on- gehouden in de maanden April gelijksch Bestuur en de be- waterleidingen te plaatsen;
De stuwen in de hoofdwater- uitgenomen die uit hoofde van het Waterschap Kamperveen,
middellijke nabijheid der ope- en October en de ruit- of snij- ëedigde beambten
9. struiken, heggen of andere leidingen worden door het Waden 22sten Juli 1940.
van het Waning aanwezig moeten hebben. schouwen in de maanden Mei terschP*^ zoo dikwijls deze zich afsluitingen van levende plan- terschap geplaatst en onder- ambt of bediening behooren te
vrijgesteld.
worden
Het Vereenigd College van het
De openingen zullen op den tot en met November. Ten min- t*!*.n de" toestand der waterlei- ten op minder dan één meter houden.
de leden
Waterschap Kamperveen,
Hieronder
behooren
eersten October van ieder jaar ste veertien dagen te voren
in dingen of der daarin gelegen van den kant der waterleidinDe eigenaren der aangren- van het Bestuur des Watergesloten moeten worden en gespoedeischende gevallen ten werk- -villen overtuigen.
W. A. VAN DALFSEN, Dijkgraafgen te poten;
zende landerijen zijn gehouden
sloten moeten blijven tot den minste acht dagen te voren
waterleidingen dieper de aanwezigheid der stuwen, schaps, de genees- en verlos- T. A. KAMPHOF, Secretaris.
10.
de
Artikel 23.
vijftienden Maart daaraanvol- worden de ingelanden met den
te maken dan een halve meter alsmede de aan de plaatsing en kundigen, de bedienaren van
gende.
tijd van elke schouw bekend
Zij, die langs de waterleidin- beneden de diepte, die in den het onderhoud verbonden werk- den Godsdienst, de hoofden der En ïs hiervan afkondiging gescholen, de verdere onderwijzers schied, waar het behoort den
Zij zijn verplicht ook tus- -.emaskt oo de wijze als voor gen afsluitingen van prikkel- ligger is voorgeschreven;
op
gronden
zaamheden
hunne
r
en
de gemeenteveldwachters.
sden December 1940.
aanz<*-°"*,in"chentiids oo éérste
bekend*-"".-*Mneren in het regle- draad hebben, zijn gehouden
11. opstapelingen of ophoodoor of vanwege het Dagelijksch ment van het waterschap is deze zoodanig in te richten, dat pingen van steen, hout, riet, te gedoogen.
Het is verboden de door het
Artikel 31.
Het Bestuur van het Waterschap
Bestuur de openingen terstond vnors'p'*''!. reven.
op de dagen der schouw de mest, grind, zand of andere Waterschap geplaatste stuwen
Kamperveen,
opmaken
na
het
Onmiddellijk
te dichten en deze niet weder
Bij het aankondigen van een I schouwcommissie ongehinderd voorwerpen te maken of te heb- te openen, te beschadigen, te
vorig
der in het
artikel vermelde W. A. VAN DALFSEN, Dijkgraaf.
te openen vóór het Dagelijksch schouw wordt bekend gemaakt Ikan pa*seeren.
ben op korteren afstand dan één verhoogen of te verlagen.
lijst, worden de manschappen in J. A. KAMPHOF, Secretaris.
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Donderdag 5 December 1940

Ehiitsche luchtaanval op Bristol
Britsche aanval op W.

en

(Kreta) twee vijandelijke kruisers getorpedeerd.
In Oost Afrika heeft op 29 November
een vijandelijke kruiser het vuur geopend
op de werken van Aloela. Er werd eenige
schade toegebracht, doch er zijn geen
slachtoffers. Op 1 December heeft één
duikbooten op den Atlantischen
onzer
Oceaan een vijandelijken torpedobootjager

Z.W. Duitschland
Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt d.d. 4 Dec. mede:
Het Duitsche duikbootwapen heeft in
öer_ handelsoorlog tegen Engeland nieuwe

successen
behaald. Een duikboot heeft zes
bewapende

getorpedeerd.

vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van
"1.500 brt. tot zinken gebracht. Hierdoor
«eeft de onder bevel van den korvettenkapitein Viktor Schütze staande duikboot
"i totaal 94.500 brt. vijandelijke handelsscheepsruimte tot zinken gebracht.
Zooals reeds gemeld, vielen in den
üacht van 2 op 3 December vrij sterke
gevechtsvliegers de havenvan Bristol met bommen van
"jstallaties
aI-e soorten kaliber aan. Bij de algemeen
weersomstandigheden doken de
vliegtuigen soms door de laaghangende
onderste wolkenlaag, teneinde de opgegeven doelen met zicht op den grond aan te
«allen. Talrijke waarnemingen bevestigdat de bommen goed in het doel gewaren. Bovendien werd dezen
Southampton opnieuw met bomr?acht
-316*! bestookt.
■-n den loop van den dag vielen lichte en
?ware gevechtsvliegtuigen vliegvelden,
J;°ePenkampen, verkeersinstallaties en
aan. Zoo werden op Lonj.^11 en op een wapenfabriek in Grantham
g?*nrnen geworpen. Op het vliegveld van
noreham gelukte het hangars te treffen
, n Verscheidene vliegtuigen op den grond
ce

DOOR DE DUISTERNIS MISLEID
Dinsdagavond geraakte door de diepe
de heer Wiers te Veendam, dide Veendammer cartonnagevan
recteur
fabriek, te water en verdronk. De heer
Wiers was 53 jaar oud.

duisternis

BOOMKWEEKERIJ-PRODUCTEN

Rechte

was bekweekt.
Voor rozenonderlagen-zaailingen: op 100

ö^Penfabrieken

trokkene
onderlagen-zaailingen mocht kweeken.

afstandsbommenwerper viel

Begrooting voor 1941
der provincie Drenthe

eh bracht daarbij een koopvaardijschip
4000 brt., door voltreffers tot zinken.
In den nacht van 3 op 4 December werden, ondanks de slechte weersomstandigheden, aanvallen gedaan op verschillende
voor den oorlog belangrijke doelen in Midden- en Zuid-Engeland.
Afzonderlijke Britsche vliegtuigen wierPen in dezen nacht in West- en Zuid-West
iJuitschland bommen neer, waardoor
slechts geringe schade aan gebouwen werd
aangericht, zonder dat hierbij personen
werden gewond.
De commodore van het jachteskader■ttichthofen, majoor Wiek, keerde na zijn
ooste overwinning in de lucht van een
vmcht naar den vijand niet terug. Hierdoor heeft het Duitsche luchtwapen één
[ aii zijn dapperste en meest succesvolle
jachtvliegers verloren. Majoor Wiek, die
*°or zijn heldhaftig gedrag in den strijd
volk,
;°°r de toekomst van het Duitsche
Eikenloof
behet
"ftderscheiden was met
ierende bij het ridderkruis van het
;Jzeren kruis zal in het Duitsche volk en
v°°ral in de Duitsche jeugd als voorbeeld
DllJven voortleven.

van

Ged. Staten
bijdrage in de lijn ligt van het standpunt
dat gedurende de laatste jaren is ingenomen. Dit standpunt is, dat de Rijksbijdrage
elk jaar met f 15.000 verminderd wordt en
is ingenomen toen de actie van het provinciaal bestuur van Drenthe, om voor een
aantal jaren een vaste bijdrage te krijgen,
mislukte. Blijkens de toelichting hebben
Ged. Staten geen zekerheid, dat bedoelde

kigen tegenstand

Amsterdam, 4 December.
De effectenbeurs te Amsterdam verkeert
op het oogenblik blijkbaar in een toestand
van apathie. Factoren, zooals de koersvariaties in Wallstreet en de mutaties in de
cijfers van de Nederlandsche Bank, welke
voorheen nog wel eens de een of andere
stemming te voorschijn konden roepen,
worden thans voor kennisgeving aangenomen. Het beleggende publiek houdt zich
geheel op den achtergrond en een van de
meest typische kenmerken van de markt
is de afwezigheid van orders. De affaire,
die de laatste dagen al niet veel te beteekenen- had was heden nog verder ingekrompen en op geen enkele afdeeling
vonden omzetten van beteekenis plaats,
terwijl er ook geen enkele specialiteit was,
die uit den band sprong. De Amerikaansehe waarden hadden een lusteloos verloop. De koersen waren nauwelijks veranderd maar legden toch onder beurstijd
een neiging tot achteruitgaan aan den
dag, en de kleine inzinking, die kon worden waargenomen, werd veroorzaakt door
de verhandeling van slechts zeer weinig
materiaal. In de Staalaandeelen was nog

Het 180ste communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier, d.d. 4 Dcc, luidt:
het Grieksche front zijn hernieuwartillerieafdeelmgen
deAan
> door belangrijke
aanvallen van
gesteunde
en
v°orbereide
vijandelijke afdeelingen bedwongen
van
d°or den hardnekkigen tegenstand
krachtige
ol-ze troepen, die bovendien
t
tegenaanvallen
hebben gedaan. Onze
hebben het optreden
«er troepen gesteund en in het bijzonder
het gebied ten westen van Erseke hevig
gebombardeerd. De havens van Prevesa
door onze
Santa Maura zijn met succes
aangevallen. Bij een geoommerwerpers
Vecht tegen een escadrille vijandelijke
Vliegtuigen heeft een onzer formaties
Doven Tirana zes toestellen neergeschoten. Drie onzer vliegtuigen zijn niet terugFekeerd. Vijandelijke vliegtuigen hebben
bommen geworpen op Miraka (El Bassan),
V/aardoor twee vrouwen, een kind en een
Schade
arbeider om het leven kwamen.
torpedovhegOnze
aangericht.
niet
tuigen hebben in de baai van Soeda

.

iterke

Juchtmachtformaties

der voor-

naamste gisteren verhandelde
fondsen.
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uiting kwam in het koersverlooo van aandeelen Dcli Mij. zonder dat daarvoor een
direct aanwijsbare oorzaak was te vinden.
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In Amsterdam. Rubbers, was ook maar
weinig te doen en het aantal verhandelde
stukken was gemakkelijk te tellen. De suikerafdeeling was rustig. H.V.A.'s zakten,
na vaste opening, een kleinigheid in, doch
konden desniettemin toch nog een klein
voordeelig verschil aanwijzen. Industrieelen hadden een zeer beperkte markt. Aku's
waren vrijwel onveranderd, de Philipsaandeeien iets hooger, Unilevers eerder iets
luier. De minder gangbare soorten meerendeels prijshoudend.
Voor Duitsche fondsen werd weer eenige
belangstelling aan den dag gelegd. Dezelfde aangelegenheden, welke een stagnatie van den handel gedurende de laatste
weken hebben veroorzaakt, vormden weliswaar nog een belemmering voor de
affaire, doch met zoeken en tasten trachtten de koopers en de verkoopers elkander
wederom te benaderen. Vooral werd nog al
attentie aan den daa; gelegd voor pandbrieven, dollarobligatiën en kerkelijke leeningen; voor zoover er noteeringen tot
stand kwamen moesten nadeelige verschillen met de vorige prijzen vergeleken worden geconstateerd.
De Nederlandsche belegginesmarkt was
kalm en weinig veranderd. Dit gold zoowel voor de Nederlandsche staatsobligatiën als de prov. en gem. leeningen en de
pandbrieven.
Prol. 2% procent.

gaven nauwelijks teekenen van aanwezigheid. De spoorwegshares en Public milities waren bijna geheel verwaarloosd.
Op de locale markt was het niet veel
beter gestemd. Bij de opening werden diverse fondsen op een lichtelijk verhoogd
peil afgedaan en de stemming kon goed
prijshoudend worden genoemd, maar er
was bijna geen belangstell. en onder beurstijd ondergingen de koersen niet veel verandering, hoewel hier en daar toch een
kleine afbrokkeling kon worden opgemerkt. In de scheepvaart rubriek was
echter geregeld iets te doen in Scheepvaart Unies, alsmede de aanverwante aandeelen. Na goed prijshoudende opening
trad een kleine achteruitgang in. De diverse minder courante soorten werden iets
hooger genoteerd.
De affaire in Petroleumfondsen was gering. Olies openden een vijftal punten
hooger, maar zakten geleidelijk aan eenige
procenten in en traden op ongeveer hetzelfde peil als gisteren uit de noteering.
Voor cultuuraandeelen was de animo gering. Voor tabakken bestond desniettemin
een vaste tendenz, die voornamelijk tot
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zeer weinig te doen en ook Anaconda's
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Van den heer Nijsingh was een verzoek ingekomen om de recognitie, betreffende den
uitweg van het z.g. Eekhoutsland, hem verleend bij raadsbesluit dd. 31 Mei 1932, in te
trekken, daar hij geen gebruik meer maakt
van den uitweg. Op het verzoek wordt gunstig beschikt.
Van de hengelaarsvereeniging „De Plumpert"

en van de visschers Kloosterziel en Grolleman
was het verzoek ingekomen om de door hen
gepachte vischwateren voor het jaar 1941 wederom onderhands in pacht te mogen ontvangen op welk verzoek eveneens gunstig werd
beschikt, behoudens goedkeuring van Ged,
Staten van Overijssel.
Als belangrijkste punt kwam hierna aan de
orde de benoeming van een nieuwen gemeentesecretaris-ontvanger en ambtenaar van den
burgerlijken stand, welke vacature ontstaan
was door de benoeming van den vorigen func-

v. d. Wal, tot

tionaris, den heer

_

burgemeester

van Staphorst. Op de oproeping van B. en W.
had zich een 60-tal sollicitanten aangemeld.
Zooals we gemeld hebben werd de heer Malcorps benoemd.
De voorzitter heette den nieuwen secretaris
hartelijk welkom en sprak den wensch uit
dat hij nog vele jaren zijn beste krachten aan
de gemeente zou geven, welke toespraak door
den nieuw benoemden werd beantwoord.
In de rondvraag kwam het vellen van de
kastanjeboomen aan de Kastanjelaan ter
sprake. De inschrijving voor het verkoopen
der boomen was niet bevredigend geweest. Een
voorstel van den heer Moed om de boomen
toch te gunnen werd in stemming gebracht,
doch verworpen met zes stemmen tegen. Be-

sloten werd de boomen niet te verkoopen doch
door de gemeente te laten vellen. De heer
Moed wees nog op de schade, die aan het
rietland werd toegebracht door het aanleggen
van den nieuwen weg. De heer v. d. Berg wees
op de prijsopdrijving van verschillende artikelen. De voorzitter beloofde hier door de politie scherp op te laten letten.
PRADI
ROGRAM OA'S

Kootwijk en

Jaarsveld.

VRIJDAG 6 DECEMBER.

Hilversum I. 415 m. Nederlandsch programma. AVRO.
8.00 Nieuwsberichten ANP, gramofoonmuziek. 8.45 Concertgebouw-orkest (opn.) 10.00
Morgenwij ding. 10.15 Gramofoonmuziek. 10.30
Voor de vrouw. 10.35 Omroeporkest (11.15—
11.30 Reportage). 12.15 Gramofoonmuziek.
12.45 Nieuws- en economische berichten ANP.
1.00 AVRO-Amusementsorkest en soliste 2.00
„De ruilhandel in het internationale goederenverkeer", causerie. 2.20 Sylvestre-trio. 3.00
Cyclus „Levende volkskunst". 3.20 Versterkt
kamerorkest van Leipzig, Riedel-koor en solisten (opn.). 4.40 Orgelspel. 5.00 De Romancers (5.15 —5.30 Nieuws-, economische- en
beursberichten ANP). 6.00 AVRO-Musett**ensemble en soliste. 6.25 „Binding", toespraak.
6.45 Actueele reportage of gramofoonmuziek.
7.00—7.15 Economische vragen van den dag
en nieuwsberichten ANP en sluiting.
Hilversum 11. 301.5 m. NCRV.
8.00 Nieuwsberichten ANP 810 Schriftlezing en Meditatie. 8.25 Gewijde muziek (gr.
pi.). 8.35 Gramofoonmuziek.
10.30 Morgendienst. 11.00 Gramofoonmuziek. 11.40 Viool
met pianobegeleiding en gramofoonmuziek
12.15 Reportage of muziek. 12.45 Nieuws- en
economische berichten ANP. 1.00 Apolloensemble. 1.30 Orgelspel. 2.20 Molto Cantabile.
3.00 Vrouwenhalfuur. 3.30 Vocaal concert
(opn.). 3.45 Bijbellezing. 4.15 Gramofoonmuziek. 5.00 VPRO: Gesprekken met luisteraars.
5.15 Nieuws- economische- en beursberichten
ANP. 5.30 Berichten. 5.35 Christelijke ge-

.

mengde zangvereeniging

„Harmonie" (00r..).

6.00 Clavecimbelvoordracht. 6.25 Gramofoonmuziek. 6.45 Actueele reportage of gramofoon. 7.00—7.15 Economische vragen van den
dag en nieuwsberichten ANP en sluiting
Kootwijk. 1875 m. VARA.
700 Berichten (Duitsch). 7.15 Gramofoonmuziek 7.30—7.45 Berichten (Engelsch). Otn
8.00 Nieuwsberichten ANP. 9.00—9.15 Berichten (Duitsch), 10.30 Or-relst)el. 11.00 Gramofoonmuz. 11.30—11.45 Bericht-».. fEneelsch).
12.00—12.15 Berichten.
12.30 Berichten
(Duitsch). 12.45 Nieuws- en economische berichten ANP. 1.00 Gramofoonmuziek. 1 30—
1.45 Berichten (En--p_sehï. 2.00—2 15 Berichten (Duitsch). 2.30—2.45 Berichten (Engelsch) 345 Tweede en derdp acte van de
opera
„Tosca"
(aT.pl.).
5.00
Berichten
(Duitsch). 5.15 Uit Berlijn: „Gruss aus
der
Heimat", o**-><*Ta*r\-ma voor de Duitsche weermacht. 6.00 Or-relsDel.
6.30 Berichten
(Ens-elsch). 6.45 Gramofoonmuziek. 7.00—7.15
Ecoflómisch-» vrasren v?n den dag en nieuwsberichten ANP en sluiting.
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c.v.a
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Verpachting
Tekort Zwembad.
Benoeming Secretaris.
vischwater.
De raad der gemeente Hasselt vergaderde
onder voorzitterschap van burgemeester J. P.
Roijer. Alle leden waren aanwezig. Bij de
ingekomen stukken bevond zich een schrijven
van de Stichting Zwembad Hasselt om een
bijdrage in het exploitatie-tekort. Besloten
werd dit verzoek in handen van B. en W. te
stellen om advies. De heer Hellenthal zou
gaarne zien dat het college met een gunstig

*-„. Copp c. io a..
Natlon _J Dairy
c.v.a
ReP Steel c.v.a. $
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advies kwam.

Na bijna zeven maanden zijn nog drie
Bredanaars van de evacuatie teruggekeerd. Het waren de heer T. Couwenberg,
gepensionneerd kapitein van het Indische
leger met echtgenoote en dochter. Ook dit
drietal is op den Eersten Pinksterdag
uit Breda vertrokken en terecht gekomen
in het plaatsje Sentin in het uiterste
Zuiden van Frankrijk, waar de machtige
bergruggen van de Pyreneeën Frankrijk
van Spanje scheiden. Vele maanden hebben zij daar vertoefd, onkundig hoe het
in het vaderland was en geen kans ziende
om naar Nederland terug te keeren. Aanvankelijk leefden zij van het meegenomen geld, doch dit was vanzelfsprekend
op zulk een lang verblijf niet berekend,
zoodat men naar middelen omzag om op
een of andere wijze in eigen onderhoud te
voorzien. De Fransche familie, waar de
familie Couwenberg onderdak had gevonden, wees haar den weg en
deze
familie bleek bereid het drietal te onderhouden wanneer dit meehielp hout te
hakken in de Pyreneeën. Van dit aanbod
werd een dankbaar gebruik gemaakt en
zoo trok men iederen morgen de bergen
in om boomen te vellen, deze met zware
kettingen naar beneden te transporteeren
en daar verder te zagen en te kloven.
Ruim vier-en-een-halve maand heeft
men dit vol gehouden tot zich drie weken
geleden de mogelijkheid voordeed om via
Toulon naar Perpignan te vertrekken,
vanwaar met twee Nederlandsche ambulance-autobussen verder gereisd kon
worden, eerst naar Toulouse en later naar
la Palessade. Van hieruit moesten de autobussen echter eerst zieke Nederlanders
uit Zwitserland ophalen en zoo duurde
het nog zeventien dagen voor en aleer
men definitief naar Nederland kon vertrekken. Maandagavond arriveerden de
autobussen met 65 Nederlanders, onder
wie twee ernstige zieken, te Breda. De
familie Couwenberg was de eenige Bredasche familie.

Overzicht Amsterdamsche Effectenbeurs
Stille markt. Prijshoudende stemming. Amerikanen
kalm. Nederlandsche beleggingen
weinig veranderd.

stuiten op hardnek-

Gep. Indisch kapitein met
vrouw en dochter
als houtakkers in de
Pyreneeën.

De bedrijfsleider van een papierhandel
aan de Bierkade in Den Haag, die in Rotterdam woonachtig was, had er de gewoonte van gemaakt zijn bankpapier
steeds in de zak van zijn colbert te dragen. Zoo droeg hij reeds eenige maanden
een portefeuille bij zich, inhoudende f 145.
's Morgens als hij op kantoor kwam, hing
hij zijn colbert in een kast en trok zijn
kantoorjasje aan.
Toen de bedrijfsleider Dinsdagochtend
toevallig het geld eens natelde, bleek, dat
van de f 145 alleen nog maar een bankbiljet van f 20 aanwezig was.
Hij deed onmiddellijk aangifte bij de
politie, die het personeel van de firma
eens aan den tand voelde. Hierbij ont-

Drenthe hebben de
Ged. Staten van
Staten aangeboden de begrooting
voor 1941. Deze sluit met een totaal van
f 4.811.117,56. Ten bate van de begrooting
van f 90.000, welke
komt een rijksbijdrage
geraamd hebben, omdat deze

RAAD HASSELT
— —

Geëvacueerden uit Breda vertoefden

BEDRIJFSLEIDER

Prov.

dekte zij, dat een 17-jarige magazijnknecht een gouden zegelring en een duur
polshorloge droeg en daar de jongen verklaarde, dat hij 60 cent zakgeld per week
genoot, kwam haar dat verdacht voor. De
jongen viel dan ook al spoedig door de
mand en bekende, dat hij vijf keer een
bankbiljet van f 25 uit de portefeuille had
genomen. Daar de bedrijfsleider het geld
eenige weken in de portefeuille had gelaten zonder het na te tellen, kwam de
diefstal eerst thans aan het licht.

terug

MAGAZIJNKNECHT BESTAL

Een tekort van £ 1500. Rijks.
bijdrage geraamd op
£ 90.000

Grieksche aanvallen

noteering

de oppervlakte, waarop de bevan in
het kalenderjaar 1940 rozen-

■net.

°P 400 kilometer ten noord-westen van
"■srland een groot beschermd convooi aan

Officieele

waarnemend

en visscherij, heeft de
gesteld van de in 1941 te beplanten opperDit
vlakte met boomkweekerijproducten.
percentage is als volgt:
Voor alle boomkweekerijproducten met
uitzondering van rozenonderlagen-zaailingen: op 100 pet. van de oppervlakte,
welke 'op den eersten Augustus 1940 met
daadwerkelijk
boomkweekerijproducten

en,

BEURS AMSTERDAM

secretaris-generaal,

De

van landbouw
hoofd van het departement
percentages vast-

kaatst

vernielen.
Een lange

f 90.000 als Rijksbijdrage zal worden ontvangen.
Voorts komt ten bate van deze begrooting f 142.055,28 van vorige diensten. Daarbij is f 53.000, dat op vorige begrootingen
reeds was bestemd om gereserveerd te
worden. Het resteerende is het batig saldo
van het dienstjaar 1938, voorzoover daarover nog niet is beschikt. Van dit bedrag
wenschen Ged. Staten weer f 124.000 te
reserveeren voor volgende dienstjaren.
Ruim f 18.000 wordt dan aangewend voor
den dienst 1941. Voor onvoorziene uitgaven
ramen Ged. Staten f 16.702,67. De dienst
op zich zelf zal dus volgens de raming
met een tekort sluiten van rond f 1500 en
de rijksbijdrage van f 90.000.
Voor aflossing van geldleeningen wordt
f 210.850 geraamd en voor rente van geldleeningen f 134.672,25. Dit laatste bedrag
is f 7000 lager dan voor 1940 geraamd
werd. Dit vindt zijn oorzaak in het feit,
dat de provincie elk jaar ruim f 200.000
aflost en hoegenaamd geen nieuwe schulden maakt.
De opbrengst van de orovinciale opcenten, die weer geraamd worden tot een aantal van 50 op de grondbelasting en 40 op
de inkomsten- en vermogensbelasting,
wordt geraamd op f 467.516,48. Dat is ruim
f 5000 meer dan de raming voor 1940. De
opbrengst van de grondbelasting wordt
rond f 2500 hooger geraamd en die van de
vermogensbelasting ruim f 6000 hooger. De
opbrengst van de inkomstenbelasting
wordt echter rond f 3000 lager geraamd.
Raamden Ged. Staten de ontvangsten
voor 1940 uit 't Verkeersfonds op f 420.000,
thans achten zij het niet verantwoord
deze ontvangst hooger te ramen dan
f 200.000, terwijl zij de ontvangsten voor
de tertiaire wegen ramen op f 50.000, wat
f 67.000 lager is dan de raming voor 1940.
Volgens de raming zal ten bate van de
begrooting 1941 komen f 500.000 voor de
secundaire en f 400.000 voor de tertiaire
wegen. In uitgaaf zijn dezelfde bedragen
geraamd, aangezien de opbrengsten en
uitgaven van 't Provinciaal verkeersfonds
wel door de begrooting loopen, maar deze
niet bezwaren noch ontlasten.

Southampton

en
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Koloniale Bank aand.79^
N.-I. Handelsbank aand .291
N .-Hand.-M f 1000 cv.a 11?

'■ Berkels Patent aand
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Calvé Oliefabr
Centrale Suiker M«
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Amsterdam Rubber a 576
Bandar Rubber Mij a i9fi
Dcli Bat Rubber Mlj a 205
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Ver Ind. Cult Ond
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RUBBER

Southern Rallwav

16

u.

Hiermede geven

PIET v. NIEUWENHOVEN
en
MIEN STEENBRINK
kennis, dat zij D.V. 19 December trouwen.
Zwolle, 5 December 1940.
v. Ostadestraat 17.
Geen nadere kennisgeving.
Geen ontvangdag.

I

Heden overleed na een
langdurige ziekte, onze
lieve Zuster, Behuwdzuster
en Tante, Mevrouw
WILHELMINA
VAN KEEKEM,
geboren VAN DER VEGT,
eerder Weduwe van den
WelEdelGestrengen Heer
HUGO CALES,
in den ouderdom van
72 jaar.
Namens allen,
H. J. v. d. VEGT.
ALIDA VERWEIJ.
VAN DER VEGT.
WILLY VAN DER VEGT.
Zwolle, 5 December 1940.
Coetsstraat 6.

Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons
Zoontje en Broertje
JAN.
KL. AKKERMAN.
H. AKKERMAN—
STAPPENBELD.
11
WIM.
———t*
Zwolle, 4 December 1940.
De Heer en Mevr. MEYER—
Vermeerstraat 57.
RAS
zullen gaarne bezoek
Tijd. Sophia Ziekenhuis.
ontvangen op Zaterdag 7 en
Zondag 8 December vanaf 4 uur
Wl liHMMlllilMlllimil—lllH I tot 5% uur, Eekwal 16l.
Heden overleed na een geduldig gedragen lijden, in
de Hope des Eeuwigen
Levens, onze geliefde Zoon
en Broeder
Op 1 November zijn vele conLUCH,
tracten onder de Pachtwet geEchtgenoot van
komen. Het besluit tegen pachtH. WITHAAR,
opdrijving is voor U van groot
belang, ook dat mondelinge
in den ouderdom van
contracten nu schriftelijk moe29 jaar.
ten
worden vastgelegd.
Fam. W. VAN SCHELLEN.
De
Pachtwet
biedt U gelegenHaatland, Erf 68.
heid om verschillende redenen
3 December 1940.
pachtvermindering te kunnen
vragen.
Laat U deskundig voorlichten
door den Bond van Landpachters; op Vrijdag 6 December
Algemeene kennisgeving.
wordt zitting gehouden in het
Wijnberg te Zwolle van
Café
mijne
Heden overleed, tot
10—1 uur door de Heeren E. W.
diepe droefheid, na een
PUT en P. MARTENS, die U
langdurig, doch geduldig
gaarne te woord zullen staan.
gedragen lijden, in de
Hope des Eeuwigen Levens, mijn innig geliefde
Man
LUCH VAN SCHELLEN,
in den ouderdom van
29 jaar.
Wed. H. VAN SCHELLEN—
WITHAAR.
DAG EN NACHT TE
Roebolligehoek,
3 December 1940.

.

IPAUL

LANDPACHTERS!

I

QNTBIEDEI^

Gebouw „Pniël"
HOOGSTRAAT.

Heden is zacht en kalm in
Jezus ontslapen, onze innig geliefde Man, Vader,
Behuwd- en Grootvader
BALDUS JOHANNES

I
I
f

Hedenavond

GEEN BIJBELLEZING.

♦

KUIPER,
in den ouderdom van
72 jaar.
Eerder Weduwnaar van
TRIJNTJE VAN 'T ERVE.
Zwolle, 4 December 1940.
Vechtstraat 23.
Namens de familie,
L. KUIPER—VISSCHER.
De teraardebestelling zal
plaats hebben a.s. Zaterdag op de Begraafplaats
Bergklooster. Vertrek van I
het sterfhuis dcs n.m. 2 I
uur.

Wy repareeren
zonder mankeeren
en
concurreeren

..

LAM PEL,

Melkmarkt 24

HORLOGES
KLOKKEN, GOUD en ZILVER

Weet U een Huis, Fabriek
of Loods te koop
voor afbraak?
Bij aankoop VERDIENT U s°/»
ran de koopsom.
JOH. H. WESTHOFF, Oosteinde 2
MEPPEL
TELEFOON 2337.

__fl9__l
______9B_H

mWBmW

I~

TOONKUNST
„Caecilia"

II nßffWlft
____] | j SwiSß

f n_____9_______R_____________nflH_________^___S__nsKM

BIOSCOOP BUITENSOCIETEIT

I

Van Vrijdag t/m Donderdag, behalve Woensdag,
op veelvuldig verzoek, het GROOTE MONUMENT
der filmkunst:

Het aanvangsuur der repetities
te beginnen morgenavond,
voorloopig gesteld op 7 uur inplaats van half 8.
is,

I■<

mazurka]

Coöp. Boerenleenbartk

Algemeene Vergadering
der Coöp. Boerenleenbank te
Hasselt (O.), op Zaterdag 14
December 1940, des voormiddags
half elf, in het Gebouw „Immanuel" te Hasselt.
(Oproeping ex art. 47 Statuten
en art. 5 Huish. Reglement).
Punten van behandeling:
1. Opening en Notulen.
2. Statutenwijziging.
3. Wijziging Huishoudelijk Reglement.
N.B. Het ontwerp-gewijzigde
Statuten en het ontwerpgewijzigd Huish. Reglement
liggen ten kantore der Bank
ter inzage voor de Leden, tot
na afloop der vergadering.
4. Rondvraag en sluiting.
Namens het Bestuur:
ROIJER, Voorzitter.
J. TER WEE, Secretaris.
Hasselt, 5 December 1940.

I

ZONDAGMIDDAG HALF DRIE MATINEE

MB

___

PRIJZEN ALS GEWOON

ZONDAGOCHTEND, 1030 UUR:
INTERESSANTE

DE

CULTUURFILM

-^g

„Onder de wilden der Kannibaleneilanden"

IH—

■

in de adembenemende circusfilm

tot bijwoning eener

DEZE ONSTERFELIJKE SCHEPPING VAN
WILLI FORST zult U ongetwijfeld met een druk
bezoek vereeren.
HET ZAL STORM LOOPEN!!

—

———

_i___-S_E jjß&jSJffi^' '■'

ODÉON j-_ZWOLLE ——H

DANS-INSTITUUT HENNY VAN OORTMERSSEN
Zondag en volgende Zondagen, 7—ll uur:

SOIREE-DANSANTE
in de zalen van Odéon, met medewerking van
HERMAN v. d. BEND'S TRIO.

B

Dogterom's Houthandel

REMBRANDTLAAN 9

—

TELEFOON

2128,

MJ geen gehoor 2027

Scherp concurreerende prijzen!
||

*~iam^—m—l-^^^—-m-r-lÊHmmmmmmmmnmn-^mm^-^mmm-m^^-mm^m^^^—mmmwem^—m—m

Plaatst
Dinsdags en Vrijdags

11.

,

|

x^k_^_\W

\\_____j___r-

*|a

W

w
Inde

B

SCHOUWBURG „ODÉON"
Zwolle
Maandag 9 Dec., ly uur
3e Abonnem.-voorstelling
te geven door de
N-V. Residentie-Tooneel
Dir.: DERK VERBEEK,
met haar groot succes, hetwelk nog steeds overal
uitverkochte zalen trekt:

■■■

wk wm~

PP"

l

:

hoofdrollen:

RENÉ DELTGEN, LENA NORMAN,

ANNELIES REINHOLD
ERNSTv.KLIPSTEIN, HARALD

.-.

PAULSEN, JOSEF SIEBER

REGIE:

ARTHUR MARIA RABENALT
Muziek: Peter Kreuder

II

VOORAF.

„Toontje heeft een
paard geteekend"

ENTREE f 0.50 (alle rechten inbegrepen.)

____

DE REUZEN VAN HET VARIÉTÉ
EN DE KONINGIN DER LUCHT,
SPOTTEND MET DEN DOOD.

OPROEPING

—

TOEGANG 18 JAAR.-

lEDEREN AVOND HALF ACHT. Zaterdag van fi uur af.
Zondag doorloopendvan 2u. af. Zondag en Woensdag MAT IN EE.
PRIJZEN vanaf 40 cent.
TOEGANG 18 JAAR.

Hasselt (O.)

waarin POLA NEGRI één van haar grootste
triomfen vierde.
MUZIEK: PETER KREUDER.

—

Ïi"DE

KROÖFFS|

KRAAI EN PLAAG een vroolijke, gekleurde
teekenilm,enHET LAATSTE NIEUWS

Plaatsbespr. voor abonné's
op den dag der uitvoering
van 10—12. Precies 12 uur
loting. Prijzen der plaatsen voor niet-abonné's:
le rang f 3.-, 2e rang f 2.25
3e rang f 1.40, 4e r. f 1.10,
alle rechten inbegrepen.
Plaatsen v- niet-abonné's
kunnen iederen werkdag
worden opgegeven van 10
tot 12 en van 2 tot 6 uur.
Zaterd. tot 1 u. Telef. 4600.

Uw garderobe is verzekerd. Consumpties verkrijgbaar. Rijwielstalling achter de Bioscoop. De gezellige zaal is aangenaam
verwarmd.
Plaatsbespreken

aan de kassa

iederen morgen van 10 tot 12 uur en telef. 3501 en 4988.

-——

-

B Accountantskantoor H. J. DAGGERT
Lid Nat Vereen, van Accountants

Zwolle, Tel. 3083, Oosterlaan 21

N.V. Aardappelmeel-, Stroopen Dextrinefabriek
„DÊ BAANBREKER"

Inrichten, bijwerken en controleeren van
boekhoudingen- Opmaken van balansen.

—

(Ambt Hardenberg),

■■ "_■"_""__"">"-."«

Belastingzaken. Contracten enz.
Opleiding voor Praktijkexamen Boekhouden.

111l

Algemeene Vergadering
van Aandeelhouders

Waterschap

'

_...

ii

._

..

min

-i

Voor direct te huur gevr. voor binnen- en buitenland:
op Donderdag 19 Dec. 1940, n.m.
een Blauwvinger! Het Bestuur van het Water- 2 uur in de Groote Sociëteit te
staat
schap „HASSELT EN ZWARTZwolle.
SLUIS" is voornemens bij open- ■ Punten van behandeling:
m*
In Teuge kunnen VANAF HEDEN
bare inschrijving te verkoopen
1.
Verslag van den Directeur.
het
Motor- of handkipper of vaste open laadbak. Ondergetee2. Vaststelling van Balans,
kende verzoekt schriftelijke ruime omschrijving van
den
Winst- en Verliesrekening
wagen
door
aanbieder.
motorOmschrijving
handkipper
of
over het boekjaar
of open vaste laadbak, merk, laadvermogen, bouwjaar, alsvan de navolgende perceelen , Voorziening in de 1939/1940.
vacature
3.
mede in welken staat de wagen en banden verkeeren.
buitendijksche riet- en Wezenwegens periodieke aftreding
Hiermede vervullen wij
landen) :
van den Heer Mr. S. J. VAN
H. ROOK & ZONEN N.V.
Ouderkerk a. d. IJssel
den treurigen plicht kenvan Mui1.
van
Leusensland
en
als Commissaris.
ROVEN
genomen
bedrijf
nis te geven, dat na voordensland bij de Koppels (in ,4. Mededeelingen van het Bezien te zijn van de H.H.
Gevraagd een goed ORGEL, 3
't
hal snijden) met gedeelte
stuur.
Aan te melden bij Fa. NAT. WEGENBOUW in Teuge,
Sacramenten der Sterventot 5 spels, met doorloopende Voor
van Domeinen;
Namens het Bestuur: harp. Brieven met prijsopgave
den is overleden, onze inCafé „DE ZWAAN".
(de
op
helft
2. Korversland
HasE. MULDER, Directeur. aan P. KREULE, A 104,
BAULEITUNG TEUGE.
nig geliefde Moeder, Beverhuren wij een
aan) (in 't hal snijden);
selt
(O.).
huwd- en Grootmoeder
December 1940.
3
Nieuwleusen
Lutten,
3. v. d. Woudesland achter het
WILHELMINA
z.g. Koeland (in 't hal snijJOSEPHINA OOMES,
bovendien in 20 mnd. üw eigendom
den);
In Teuge werden AB SOFORT
]
Weduwe van ANTONIUS
4. ten Kloostersland (in 't hal
Tecbntscb Bureau
ALEXANDER
snijden);
van het departement van landbouw en visscherij.
LANKHORST,
Koebrink, met ge5.
Achterste
in den ouderdom van
was Domeinen (in 't hal snij117
Telefoon 2251,
bedragen, mag f I.— per 100 kg
65 jaar.
van Koffie
Distributie
den);
of f 0.50 per 100 stuks worden beDIEN LANKHORST.
rekend.
6. Jan Meulinksland onder
en Thee.
PIET LANKHORST.
De kleinhandelaar mag zijn kostgewas Domeimet
Zwartsluis,
Teuge,
ANNIE LANKHORST—
bei
Secretaris-Generaal,
melden
Fa.
NAT.
WEGENBOUW
in
]
Zu
De
wnd. prijs met ten hoogste 30 % vernen (in t hal snijden).
Departement van hoogen. Zün kostprijs wordt by
LINDEMAN
van
het
Hoofd
ZWAAN".
„DE
Café
door
De inschrijvingsbiljetten moe- :Landbouw en Visscherij
maakt inkoop ter veiling gevormd
en Kinderen.
BAULEITUNG TEUGE.
de werkeveilingprijs
plus
den
1
het
Donderdag
volgende
12
Debekend.
uiterlijk
ten
TOON LANKHORST.
In verband met de aanstaande lijke verpakkings- en vrachtkosten
cember a.s. zijn ingeleverd ten '■feestdagen
ANNIE LANKHORST.
dienen de detaillisten en bij inkoop van een groothan- Te koop gevraagd door particuWaterschap,
kantore
van
het
-;
de opplakvellen met de met „81" I delaar door den prijs, welke hij lier
Zwolle, 4 December 1940.
Meppel.
Parklaan
4,
namiddag
2
genummerde bonnen voor koffie aan
den groothandelaar heeft
a.s.,
VRIJDAG
Philosofenallee 29.
en thee in den loop van Maandag moeten betalen. Als deze verhoo,„.„
uur:
Rouveen
.
__.
De plechtige gezongen H.
I9 December tot en met Vrijdag ging minder dan f 2-— per
December 1940.
»;
Meppelz—, 4
Uitsluitend
13 December a.s. in te leveren brj 100 kg of f I.— per 100 stuks zou voor belegging.
Mis van Requiem zal
per
mag
aanbiedingen
volledige
f
100
ke
met
ombedragen,
de
distributiediensten.
2.—
plaatselijke
Zaterdag
op
plaats hebben
Het Bestuur van het Waterschap ■Het bepaalde, dat deze opplak- of f I.— per 100 stuks berekend schrijving, ook omtrent huur,
morgens
des
December,
7
„HASSELT EN ZWARTSLUIS", vellen in den loop van de week worden.
etc, worden ingewacht onder
om half tien in de ParoDuitsch kruissnarig. Niet boven 1
van 23 tot en met 27 December Voor de hier bedoelde veilingprij- No. 2040 Bur. Prov- Overijss. en
Dijkgraaf.
KLOOSTER,
K.
chiekerk van den H. Mia.s. zouden moeten worden inge- zen moge worden verwezen naar Zwolsche Courant.
f 125.— a, contant.
Mr. J. W. BAST, Secretaris.
leverd, komt dus te vervallen.
de Nederlandsche Staatscourant
chaël, waarna de begrafef 0.40 per pond (op > Brieven onder No. 2038 Bureau
a
De bonnen „81", welke de detail- van 2 December 1940
nis vanuit de kerk op het g
Prov. Overijss. en Zwolsche Crt.
vleeschbonnen) in het
listen na 8 December a.s. van
Waterschap
R.K. Kerkhof.
hun klanten in ontvangst nemen,
uur.
avonds
7
Biduur 's
Distributie van Boter
dienen bewaard te worden tot het
einde van de volgende distributieGaarne gebeden en
's Morgens van 10—11 uur veren Vetten
periode van koffie en thee en teH.H. Missen.
volgnummers voor dezen verVergadering van het Vereenigd izamen met
bonnen, welke voor De
de
Secretaris-Generaal,
wnd.
koop verkrijgbaar.
College op Donderdag 12 Dedie periode zullen worden aan- Hoofd van het Departement van
ingeleverd
voormiddags
te
gewezen,
cember 1940, des
te
worden.
vestigt
Landbouw en Visscherij,
niet meer er in verband met de verplichting
10 uur in het café „De Hane- 'Ook de bepaling, dat
dan negen bonnen, (in dit geval tot het inleveren van bonnen bij
'_amp" (Albersen) te Zwolle.
bon 81) van een vorige periode gebruik van boter, margarine en
Zwolle, 5 December 1940.
tezamen met de bonnen van de
in hotels, restaurants, cafê's
A. VAN DEDEM, Dijkgraaf. volgende periode mogen worden vet
e.d.
de aandacht op, dat ook de
ingeleverd, komt
dus voor dit Duitsche hotel- en reizigersbonnen
is thans een groot gemak
1maal te vervallen.
E KOOP
voor boter hier te lande recht
Wij ontvingen een iuime
geven op het koopen van boter,
collectie
goed sluitende
Raadt U eens bij wie
margarine of vet.
'i
Maximumprijzen binnenland De
met
trommels
in
aai dige kleuren
zijn
awarten
geel
bonnen
i wilgen, 2 bergroeden, ook per
opdruk „5 gr. butter".
en fruit
groenten
voor
vanaf V_7_ö%_?
', stuk. B. J. BONGERS, BerkumZooals reeds eerder werd gepubliDe Secretaris-Generaal, waarne- ceerd mogen deze bonnen niet op
merbrug E 45.
spelen??
mend Hoofd van het Departement de opplakvellen worden geplakt. FA
van Landbouw en Visscherij, Degenen, die deze bonnen in ontmaakt in verband met de per 2 vangst hebben genomen, kunnen
December vastgestelde maximum50 stuks of veelvouden
hiervan Diezerstraat 50-52
prijzen
groenten
voor
en
fruit
het
bij den plaatselijken distributieEen flink glas
van: Hebt U een oud Corset? Wij volgende bekend.
dienst inwisselen tegen de met
maken alles volgens maat in
groothandelaar mag bij leve„één rantsoen boter"
t'emerkte
met volledige bezetting (6 personen) 0.1.v. Chris Backers
orde. U hebt geen hinder meer De
ring aan den kleinhandelaar zrjn 'bonnen.
op
maag
rug.
van baleinen
en
kostprijs, bestaande uit den vel- De aandacht wordt er voorts nogspeciaal in maat buste- lingprp plus werkelijke verpak- maals op gevestigd, dat ook de als
A.s. Zaterdag en Zondagavond van 7-11 uur jj |S^^Pggsjyffifr-*fc*:^jE^'jffijg^Sj Ook
lste hypotheek op solide
Zaterd. en Isr. feest- kings- en vrachtkosten, met ten Duitsche hotel- en reizigersbon| houders.
panden,
in kleine en groote behoogste
12
verhoogen.
%
Als
ger.i
4101
deze
nen
voor
in
distributie
dagen
gesloten.
Entree f 05J
Veemarkt 23
andere
j
verhooging minder dan f I.— per brachte goederen hier te lande dragen. Brieven onder No. 2039
" Geen toegant- beneden 18 laar Tel.
Ii
"PHOENIX
Jufferenwal 34 100 kg of f 0.50 per 100 stuks zou i geldig zrjn.
Bur. Prov. Overijss. en Zw. Crt.

—

„Hasselt

en

Zwartsluis"

verkeerende
of zonder chauffeurs

500 in goeden

Vrachtauto's

100 VRACHTAUTO'S

RIETGEWAS 1940

(KIPWAGENS)
in
worden

-

X^

ExcelsiorStofzuiger

OFFICIEELE PUBLICATIES

100 L. K.W.' (KIPPWAGEN)

BEKIUS

eingesetzt.

HUIZEN

B

VERKOOP VAN
GEKOOKT
VARKENSVLEESCH

PIANO

.

_

GESCHIKTE PERCEELEN

'

—

te koop gevraagd

jj ABATTOIR TE ZWOLLE

de Züider Vechtdijken

Bon 81 voor

koffie

|jfc
|I

.

\i
j\VJk

!f

Een provisiefrommel

\mDatisen!

9 PEPPELENBOOMEN,

j

„The Merry Swingers"

J^rJ~ büH of e | Wijnberg'
"

en thee

"

"

DAMÊS~~

H. Oldenhof

COGNAC

—

GELDEN BESCHIKBAAR

—

