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GIGURTU EN MAN0ILESCU
HEDEN TE ROME.
Van goed ingelichte Duitsche zijde wordt
bekend gemaakt, dat de Führer gistermiddag
om 4 uur den Roemeenschen minister-presi
dent Gigurtu en den Roemeenschen minister
van Buitenlandsche Zaken, Manoilescu, heeft
ontvangen.
Gistermiddag waren de Roemeensche minis
ters te Fusch de gasten van den rijksminister
van buitenlandsche zaken. Daarna begaven zij
zich, begeleid door den Duitschen gezant te
Boekarest, Fabricius, den chef van het proto
col, von Dörnberg en gezant Schmidt naar
den Berghof, waar zij door den rijksminister
van buitenlandsche zaken, von Ribbentrop, op
de statietrap werden begroet. Een eerewacht
presenteerde het geweer. De Führer ontving de
Roemeensche staatslieden in de groote hal van
den Berghof, waar onmiddellijk daarop een
aanvang werd gemaakt met de besprekingen.
Hierbij waren ook de rijksminister van buiten
landsche zaken, de Roemeensche gezant te Ber
lijn, Romalo, en de Duitsche gezant te Boeka
rest, Fabricius, aanwezig.
De besprekingen werden in den geest van de
tusschen Duitschland en Roemenië bestaande
vriendschappelijke betrekkingen gevoerd en
duurden ongeveer twee en half uur.
In aansluiting hierop stelde minister-presi
dent Gigurtu de heeren van zijn gevolg aan
den Führer voor. Daarop verlieten de Roe
meensche staatslieden in gezelschap van den
rijksminister van buitenlandsche zaken, von
Ribbentrop, den Berghof en keerden naar
Salzburg terug, vanwaar zij na een kort op
onthoud naar Rome vertrokken.
Volgens de Romeinsche avondbladen, aldus
verneemt het D.N.B., zullen minister-president
Gigurtu en minister Manoilescu heden om
11,40 uur in de Italiaansche hoofdstad aan
komen. De Roemeensche gezant bij het Quiri
naal zal de Roemeensche staatslieden tot aan
de Italiaansche grens tegemoetreizen. Ook de
Italiaansche gezant in Boekarest zal de ont
moeting bijwonen.
De Roemeensche gasten zullen, volgens het
„Giornale d'Italia" spoedig na hun aankomst
een bezoek brengen aan graaf Ciano in het
Palazzo Chigi en met hem het eerste onderhoud
hebben. In aansluiting hierop zal graaf Ciano
in de Villa Madam„ een lunch aanbieden,
waaraan verscheidene Italiaansche en Roe
meensche persoonlijkheden zullen deelnemen,
des middags zullen de Roemeensche ministers
kransen leggen op dc Koningsgraven in het
Patheon, op het graf van den Onbekenden
Soldaat, alsmede op het gedenkteeken van de
gevallen fascisten.
Dit program wordt besloten met een diner
in het gebouw van het Roemeensche gezant
schap. Hedenavond zullen de Roemeensche
gasten naar Boekarest terugkeeren.
Dobroedsja en Thracië
De Bulgaarsche minister-president en de
Bulgaarsche minister van buitenlandsche za
ken hebben tezamen met de andere leden der
delegatie de Bulgaarsche hoofdstad gistermor
gen verlaten met een Dultsch extra-vliegtuig,

BRETAGNE WIL
ONAFHANKELIJK WORDEN.
Program van 18 punten opgesteld
door Nationalen Raad.
Uit Parijs wordt gemeld, dat het bestuur
van den Bretonschen Nationalen Raad heeft
besloten, dat Bretagne op het geschikte
oogenblik een onafhankelijke staat zal wor
den.
De „Deutsche Zeitung" verneemt in dit ver
band uit Rennes, dat het aldaar verschijnende
weekblad „L'Heure bretonne", het volgende
meldt: „Om goed te maken, dat Bretagne 150
jaar lang door het Fransche bestuur is ach
tergesteld bij de Fransche belangen, hebben de
Duitsche autoriteiten het bestaan van Bre
tagne officieel erkend door de instelling van
de functie van gouverneur van Bretagne. De
vijf Bretonsche departementen zijn
onder
zijn gezag geplaatst. Gouverneur-generaal
Weyer heeft zijn zetel gevestigd In de prefec
tuur te Rennes."
Verder meldt „L'Heure bretonne" volgens de
„D. Z.", dat in het kasteel Rehan te Pontivy
(Bretagne) bij een openbare betooging een
verklaring van het bestuur van den Breton
schen Nationalen Raad met algemeene stem
men werd aangenomen. In deze verklaring
wordt o.a. gezegd:
le. De Bretonsche Nationale Raad verklaart
in naam van het Bretonsche volk, dat de po
litieke positie van Bretagne na den oorlog in
ieder geval niet meer dezelfde zal zijn als
vroeger. Het systeem, waardoor Bretagne on
der de knie werd gehouden, is voor altijd ver
nietigd.
2e. De Bretonsche Nationale Raad zal te ge
legener tijd Bretagne tot een onafhankelijken
staat maken.
3e. De grondwet van den Bretonschen staat
zal de volgende principes omvatten: Bretagne
voor de Bretons; het welzijn der Bretonsche
gemeenschap is de hoogste wet en staat boven
ieder egoisme.
4e. De internationale status van den Bre
tonschen staat en de aard van zijn betrek-

MANOILESCU.

Het opperbevel van de Duitsche weermacht
maakte gisteren bekend:
De luchtmacht heeft Britsche vliegvelden in
Midden-Engeland en het radiostation te Dover
aangevallen. Onze gevechtsvliegtuigen en duik
bommenwerpers hebben, zooals reeds is medege
deeld, in weerwil van het slechte weer een aan
zienlijk succes in het Kanaal behaald Van een
convooi, dat krachtig door zee- en luchtstrijd
krachten beveiligd was, konden 11 koopvaardij
schepen met een gezamenlijken inhoud van
43000 br. reg ton tot zinken worden gebracht.
Drie andere koopvaardijschepen, met een ge
zamenlijken inhoud van 12000 br. reg ton zijn in
brand gebombardeerd, of zoo zwaar beschadigd
dat zij als geheel verloren moeten worden be
schouwd. Bovendien gelukte het een torpedo
jager in brand te bombardeeren en een tweeden
ernstig te beschadigen. Ten Zuiden
van het
eiland Wight is verder een koopvaardijschip van
8000 br. reg. ton tot zinken gebracht zoodat men
kan aannemen dat op een enkelen dag uitslui
tend door aanvallen der luchtmacht de vijand
63.000 br. reg. ton heeft verloren.
Bij deze aanvallen op de Engelsche scheep
vaart ls het verschillende malen
tot hevige
luchtgevechten gekomen. In het Kanaal heeft
een numeriek sterkere Britsche formatie jagers
onze vliegtuigen aangevallen en daarbij 8 toe
stellen van het type Spitfire en een Hurricane machine verloren, terwijl slechts twee Duitsche
vliegtuigen werden neergeschoten.
De Britsche luchtmacht heeft ook in den nacht
van 25 op 26 Juli haar vluchten boven NoordWest- en Midden-Duitschland voortgezet. Scha
de van militaire beteekenis werd niet aange 
richt. Ook de materieele schade aan niet-militaire objecten is onbeteekenend. In den loop
van den nacht zijn vier vijandelijke vliegtuigen
door luchtdoelgeschut neergehaald, een ma
chine werd neergeschoten door nachtjagers. In
totaal heeft de vijand gisteren 23 vliegtuigen
verloren, waarvan 19 bij luchtgevechten en de
rest door luchtdoelgeschut werden neergehaald
Negen Duitsche vliegtuigen worden vermist.
Het frontbericht.

dat hen naar Salzburg zou brengen. De dele
gatie vliegt via Weenen, waar zij een onder
houd zal hebben met den Bulgaarschen ge
zant te Berlijn.
Op het vliegveld van Sofia hadden zich ver
tegenwoordigers van den Koning en van de
regeering, de Joego-Slavische gezant en de
Italiaansche gezant, alsmede een groot aantal
parlementsleden verzameld om de delegatie
uitgeleide te doen. De delegatie wordt door
den Duitschen gezant von Richthofen bege
leid.
Kort voordat het vliegtuig opsteeg, verza
melde zich een groep Bulgaarsche jonge meis
jes in de nationale kleederdracht van de Do
broedsja en Thracië voor het vliegtuig.
Zij braken daar een aarden kom met water
om de delegatie olgens oud Bulgaarsch ge
bruik een voorspoedige reis te wenschen.

Het frontbericht van het D.N.B. luidt als
volgt:
Ook het bepaald slechte weer der laatste da
gen, dat het gebruik van het luchtwapen sterk
belemmerde, was voor de Britsche scheepvaart
geen doeltreffende bescherming tegen aanvallen
van Duitsche bommenwerpers. Van Engelsche
zijde was klaarblijkelijk de poging ondernomen
om de slechte weersomstandigheden te gebruiken
voor den tocht van een groot en bijzonder
krachtig beveiligd convooi door het Kanaal, in
de hoop, dat bij zulk weer gevechtsvliegtuigen
niet konden starten. Deze berekening is niet
uitgekomen. In een speciaal bericht was reeds
bekend gemaakt, dat
verscheidene
groepen
Duitsche gevechts- en duikbombardementsvliegtuigen het grootste deel van het convooi hadden
vernietigd Het legerbericht van vandaag deelt

De Rijkscommissaris
OVER DE PROBLEMEN
VAN DIT OOGENBLIK.
Rede voor de buitenlandsche organisatie van de N.S.D.A.P.
In een gisteravond te Den Haag in de groote
zaal van den Dierentuin gehouden bijeenkomst
welke was georganiseerd door de afdeeling Ne
derland van de buitenlandsche organisatie der
N.S.D.A.P, heeft de Rijkscommissaris voor de
bezette Nederlandsche gebieden, rijksminister
Seyss-Inquart de volgende rede gehouden:
Huis, Vaderland, volk, het zijn begrippen, die
ons allen van de jeugd af zijn bijgebracht. Hoe
verschillend echter was hun beteekenis, zoolang
ons niet de Fuehrer door zijn geloof aan het
Duitsche volk boven alle individueele belangen,
bijzondere wenschen en meeningen uit een on
vergankelijk doel gaf. Al naar den stand, het be
roep
der
maatschappelijke verscheidenheid
verstond de een onder vaderland en volk de
mogelijkheid en het object van zijn maatschap-

kingen met Frankrijk en Duitschland zullen
door wederzijdsche verdragen worden vast
gesteld.
5. In den huldigen oorlog tusschen Duitsch
land en Engeland stelt het Bretonsche volk er
prijs op te verzekeren, dat het In alle opzich
ten een tegenstander van den ouden vijand
der Kelten is.
In de achttien punten van het politieke pro
gram van den Bretonschen Nationalen Raad
wordt o.a. gezegd:
„Het Bretonsche volk vormt een geestelijk,
politieke en sociale volksgemeenschap. De uit
roeping van een Bretonschen Staat en de we
deropstanding van Bretagne vereischen de
leiding van een verantwoordelijken leider De
officieele talen zijn het Bretonsch als lands
taal en het Fransch In het departement Basse-Bretagne zal een Bretonsche universiteit
worden gesticht. De pers en de radio moeten
in overeenstemming met de belangen van den
opnieuw ontstanen staat werkzaam zijn. De
bodem en de gebouwen in Bretagne kunnen
slechts toebehooren aan Bretons. De Breton
sche rijkdommen, die Frankrijk zich heeft toe
geëigend moeten aan den Bretonschen staat
worden teruggegeven.
Ten slotte volgt een uitgebreid economisch
program.

pelijke bezigheid, de ander echter zag daarin
de vesting der uitbuiting van zichzelf en zijn
arbeidsmakkers, de derde gaf zich over aan fan
tasievolle en romantische begrippen
en de
vierde stelde zich tevreden met een weinig hui
selijke, Idyllische rust, waarin hij de rest van zijn
energie verloor.
Degenen, die aan de steeds bloedende gren
zen van het volk stonden, ervoeren reeds in de
ervaringen van hun kindertijd, wat het beteekent tot een volk te behooren, gelijk het Duit
sche volk in werkelijkheid is. Zij ervoeren ook,
dat hun eigen kracht slechts in de kracht van
het volk zelf gegrondvest kan zijn en dat zij
zich slechts handhaven kunnen binnen een sterk
volkswezen. Op dezelfde wijze ls het hun ge
gaan, die in den vreemde en temidden van een
ander volk vertoevende, dagelijks dit onder
scheid beleven moesten en alle vragen hadden
op te lossen, die daaruit ontstonden, dat zij niet
te midden van hun eigen volk leefden als iets
dat gelijk een vanzelfsprekendheid hun zelfs
niet meer bewust werd, doch in den vreemde.
Daaruit ontstond het bewustzijn der beteeke
nis van een volk bovenal in zijn randgewesten
en bij hen, die in het buitenland leefden. Voor
ons was dat spoedig duidelijk en waren zoo
doende bijzonder ontvankelijk voor de roepstem
van den Fuehrer, dat het eerste en laatste gebod
van ieder persoonlijk het toebehooren tot zijn
volk en tot het eigen land van zijn volk is.
Gij zelve hebt dat hier in Nederland beleefd
en niet slechts hier in Europa, maar ook ginds
in Ned. Indie. Zeer talrijk zijn de volksgenooten, die hier in Nederland waren en zijn en naar
verhouding is ook het getal dergenen, die naar
Ned. Indie gingen groot, om— dat mogen wij
wel vaststellen — in een volkomen spontane en
energieke levensmoed mee te helpen aan alles
wat hier te scheppen was. Zij beleefden, dat wij
Duitschers na den wereldoorlog hoogstens met
een licht gevoel van medelijden werden geduld.
Ons volk en ons vaderland waren immers zwak
en machteloos.
Toen echter de nat. soc. wedergeboorte na
de machtsaanvaarding werkelijkheid werd,
moesten juist zij, als de eersten onmiddellijk
den haat en de vijandschap van al diegenen
aanvaarden, die het niet dulden wilden, dat

en de Toekomst.

opgeheven.
De Nationale Stichting tot bevordering
van de Lichamelijke Opvoeding deelt
het volgende mede :
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thans mede dat de dag van gisteren ondank,
de ongunstige weersomstandigheden
voor de
Britsche koopvaardij een totaal
verlies
van
63.000 brt. heeft opgeleverd.
De Duitsche Superioriteit in de lucht is ook bij
de luchtgevechten van 25 Juli duidelijk aan het
licht getreden. Van een sterkere Britsche groep
jagers die Duitsche gevechtsvliegtuigen boven 't
kanaal aanvielen, werden 8 Spitfiremachines en
'n Hurricane neergeschoten, terwijl de Engelschen slechts twee Duitsche toestellen konden
vernietigen.

De ondergang van het
s.s. Meknes.
De Deutsche Allgemeine Zeitung komt heden
op den ondergang van het Fransche s.s. Mek
nes terug en wel in verband met het jongste
Reuterbericht over dit geval. Reuter moet dus
toegeven, schrijft het blad, dat de tijd van ver
trek en de te nemen route door de Britsche
admiraliteit, in tegenstelling tot vroegere be
weringen, niet bekend was De reis van de
Meknes viel daarmede niet onder de speciale
regeling, welke met de wapenstilstandscom
missie gesloten is Volgens de ondubbelzinnige
verklaring van de Duitsche Rijksregeering
moet het schip als een door de Britsche admi
raliteit misbruikt Fransch schip beschouwd
worden. Zijn bericht doet Reuter van de op
merking vergezeld gaan, dat er blijkbaar een
misverstand over den ondergang van het Fran
sche s.s. Meknes heerscht. Op dit z.g. misver
stand. aldus het blad, ls de Britsche regeering
door de Duitsche uiteenzetting zoo ondubbel
zinnig vastgezet, dat de Britsche schuld aan
den dood der Frans^bf» soldaten bewezen is

het Duitsche volk zich van de boeien der
dwangdictaten bevrijd had en weder tot
macht komen wilde. En dit verergerde nog,
toen in September 1939 Duitschland naar de
wapenen moest grijpen om zich in het Oosten
recht te verschaffen, en Engeland en Frankrijk
diu oogenblik gebruikten tot een voorwendsel
om het Rijk aan te vallen en het weer tot on
macht te brengen. Wij kennen de bestrijdin
gen en vervolgingen, die zij moesten dulden
vooral toen de Fuehrer in Mei van dit jaar
besloot, de aanvalsplannen der tegenstanders
te voorkomen en dit land niet opmarschgebied van de Engelsche en Fransche legers
te laten worden.
Toen beleefden zij dagen van zeer zware ver
drukking. Zij waren niet slechts in kerkers ge
worpen en bedreigd, doch zelfs aan zware mis
handelingen blootgesteld. Maar zij beleefden
ook de dagen van den grootsten yeldslag aller
tijden en van de overwinning der Duitsche
wapenen. Gij, mijn partijgenooten, hebt onzen
dank verdiend voor uw sterk moreele en op
offerende houding in de verloopen jaren,
bovenal echter in de zware Augustusdagen en
gedurende uw interneering.

De taak der in Nederland
wonende Duitschers.
En nu zijt gij weer teruggekeerd op de plaats
van uw bezigheid en moet principieel in uw
maatschappelijke bezigheid in dit land blijven,
want gij ziet u nu tegenover een taak ge
plaatst, die in haar doeleinden een nieuwe taak
is, in haar wezen echter op het geheel van
ervaringen en feiten berust, waarin een Duitscher in het buitenland leeft. Gij kent het
volk, waaronder gij leedt en door deze erva
ring hebt gij dit volk ook leeren verstaan. En
in dit verstaan, op grond waarvan gij persoon
lijk bemiddelen kunt, zult gij de goede eigen
schappen van dit volk te baat nemen en daar,
waar gebreken zich openbaren, trachten daar
doorheen te helpen. Gij leeft hier niet in een
verwijderd land, bij een volk. dat u naar zijn
wezen vreemd is. Gij zult u daarom niet af
zonderen, doch als begrijpende bemiddelaar
temidden van het Nederlandsche volk leven,
dit medeleven als uw goed recht handhaven,
want gij hebt u dit verworven door uw jarenlangen medearbeid en gij wordt heden door de
macht van het rijk gedragen. Steeds echter
moet gij u voor oogen houden, dat ieder per
soonlijk een vertegenwoordiger van het Duit
sche volk, van het Duitsche rijk en van den
wil van den Fuehrer ls. Vooral de gezags
dragers staan onder de roepstem, zich voor
alle Duitschers hier verantwoordelijk te ge
voelen, zich aan allen te wijden en als voor
beelden en leiders in onze rijen te staan. Bij
deze taak hebt gij de waardigheid en de
kracht van het Rijk te bewaren, en kunt een
aanval op deze goederen niet dulden, maar
juist de innerlijke grootheid van ons volk, dat
nu om zijn plaats in de wereld strijdt, kent
geen wraak waar het misschien wegens het
geleden ongemak tot vergelding wordt ge
noopt. Zoo is er voor ons en bovenal voor de
Duitschers in het buitenland thans geen rust-

BIJ AVENOLS AFTREDEN.
Het bericht, dat de secretaris-generaal van
den Volkenbond, de Franschman Avenol, zijn
functie heeft neergelegd en Genève zal ver
laten, vestigt eensklaps de aandacht weer
even op den Volkenbond, op bet feit, dat drze
instelling nog bestaat, al is haar oelangrijkheid er door het uittreden van verscheidene
leden den laatsten tijd ook niet, bepaald grooter op geworden.
Nog bestaat de Volkenbond
Maar het is
slechts de vraag, voor hoe lang nog. Het lijdt
geen twijfel dat in het na den oorlog te formeeren nieuwe Europa voor het Geneefsche
instituut geen plaats meer zal zijn En men
mag tevens wel vaststellen dat niemand daar
erg over treuren zal.
In Genève is weinig goeds tot stand georacht. Er werd op speciaal terrein wel eens
iets bereikt maar telkens, als het er om ging,
de menschheid verder te brengen op den weg
der welvaart, verbroedering en vooruitgang,
faalde de Volkenbond volledig.
Wat immers waren de voornaamste doel
einden die men zich bij de stichting van den
Volkenbond voor oogen stelde? Algemeene ont
wapening, goede economische samefiwerking,
volkeren verbroedering.
En juist op deze terreinen werd niets be
reikt De Volkenbond heeft de algemeene ont
wapening niet kunnen doorvoeren Zelfs tot
een redelijke bewapeningsbeperking wist men
het niet te brengen. En moeilijk kan men
daar Duitschland de schuld van geven, want
Duitschlana was te dien tijde vrijwel volledig
ontwapend en had niets liever gezien, dan dat
de andere mogendheden eveneens hun bewa
peningen hadden verminderd. Het wilde even
wel niet lukken. Economische samenwer
king .. heeft de Volkenbond iets kunnen
doen om' de wereldcrisis van 1929 tegen te
houden of haar ergste gevolgen doeltreffend
te bestrijden? Het tegendeel was waar en men
zakte hoe langer hoe dieper weg in het moeras
De volkerenverbroedering.... Het heeft geen
zin hier diep in te gaan op de oorzaken van
het falen ook ten opzichte van dit programma
punt. Hoofdzaak is, dat de volkeren elkander
niet gevonden hebben, dat wantrouwen en na
ijver ook in Genève den toon aangaven, dat
er tenslotte zelfs ruzie ontstond in Genève en
dat telkens, als er twee staten tot elkander
moesten worden gebracht, de verwijdering
nog grooter werd, dan zij te voren was geweest.
Neen, het lijdt geen twijfel: de Volkenbond
heeft zijn tijd gehad.
Maar tegelijkertijd blijkt uit de verklarin
gen, die regelmatig worden afgelegd door de
leidende Duitsche en Italiaansche staatslieden,
dat men zich de toekomst toch ook niet denkt
als de samenleving van een aantal staten,
die er naar streven, zoo weinig mogelijk met
elkander te maken te hebben. Het tegendeel
is waar. Er moet — en hierop wordt telkens
de nadruk gelegd — een volkerengemeen
schap ontstaan, er moet in de toekomst wor
den samengewerkt. In een tijd als deze kan
de eene staat niet buiten den anderen, de
ondergang van een staat zou de ondergang
van de andere staten beteekenen.
Zoo zal er dus een lichaam moeten ontstaan,
dat leiding geeft. De Volkenbond is daarin niet
geslaagd: nimmer was hij een instantie, die
boven de staten wist te staan. Voortaan zullen
Duitschland en Italië deze rol op zich nemen.
Rondom hen zullen zich de andere staten scha
ren, als gelijkberechtigde opbouw-partners,
zooals ook weer blijkt uit de gisteren gehouden
rede van dr. Seyss Inquart.
Ook ten aanzien van de samenwerking en
samenleving der volkeren wordt dus gebroken
met het oude. terwijl er iets nieuws voor in
de plaats komt. En het schijnt voor de hand
te liggen, dat in de toekomst practisch werk
gemakkelijker verricht zal kunnen worden, dan
in het verleden.
Avenol gaat heen. Nog wordt zijn taak door
anderen overgenomen. Drif hooge ambtenaren
zullen zijn werk voortzetten.
Het is goed en nuttig dat dit geschiedt,
want al was er dan een falen op economisch
en politiek terrein bij den Volkenbond te constateeren. daartegenover staat, dat niet alles
verkeerd was en dat op verschillende gebieden
wel degelijk zegenrijke arbeid werd verricht.
Deze arbeid dient te worden voortgezet En
er zal wel niemand in Europa te vinden ziln,
die met het vele foutieve, ook het vele goede
achteloos weg zal willen werpen Wat er goed
was, moet behouden blijven. Het is ook in de
toekomst bruikbaar en dient te worden over
gedragen in andere handen, als over korteren
of langeren tijd definitief een streep wordt
gezet onder den Geneefschen arbeid

tijd gekomen, doch een steeds voortdurende
plicht van overgave voor het Duitsche volk,
met daarbij voor ons allen het bewustziin,
medearbeiders van den Fuehrer te zijn in het
grootste oogenblik der geschiedenis van het
Duitsche volk.
(Zie vervolg op bladz. 1, 3e blad).

EERSTE BLAD

BINNENLAND
Concentratie in de
bouwmaterialen-industrie.
Dezer dagen werd te Utrecht onder leiding
van Ir. W. G. Lingbeek een vergadering ge
houden van het algemeen bestuur der vereeniging van fabrikanten van bouwmaterialen
in Nederland, waarbij tevens enkele andere
groepen producenten van keramische artikelen
waren uitgenoodigd.
In zijn inleiding zeide de voorzitter, dat de
drang naar samengaan der verschillende fa
brikantengroepen in de bouwmaterialen-indu
strie reeds tot uiting was gekomen bij de op
richting in 1939 der vereeniging.
Spreker wees er op, dat de veranderde om
standigheden dit streven sterk hadden gesti
muleerd, welk streven ook van hoogerhand
•wordt aangemoedigd.
Deze vergadering was belegd om de oprich
ting te overwegen van een federatie van groe
pen en vereenigingen van fabrikanten van
bouwmaterialen en andere keramische pro
ducten. Spreker meende dat het op den weg
der vereeniging lag hiertoe het initiatief te
nemen.
Uit de gedachtenwlssellng kwam sterk naar
voren, dat in de verschillende groepen van fa
brikanten het besef leefde, dat de beoogde con
centratie noodzakelijk was, vooral met het oog
op de zeer belangrijke taak, die de bouwmaterialenindustrie wacht bij den wederopbouw
en de problemen, die dan slechts gezamenlijk
tot oplossing zullen kunnen worden gebracht.
De vraag of een nieuwe organisatie moest
worden gesticht, of dat de vereeniging van fa
brikanten van bouwmaterialen in Nederland
— na wijziging der statuten — ais zoodanig
zou kunnen optreden, werd in laatstgenoem
den zin beantwoord, waar deze vereeniging
reeds een sterk federatiéven inslag heeft, door
dat zij verschillende vereenigingen van fabri
kanten onder haar leden telt.
Besloten werd om niet alleen de fabrikanten
van bouwmaterialen doch ook van keramische
gebruiksartikelen bij de federatie te betrekken
Tijdens de vergadering werd reeds medegedeld, dat de groepen dakpannen, kalkzand
steen en gresbuizen gereed waren terwijl de
toetreding der groepen straatklinkers en metselsteenen in ver gevorderden staat van voor
bereiding was. Met andere groepen, zooals be
ton, glas en aardewerk, zouden nadere bespre
kingen worden gevoerd.
De voorzitter constateerde dan ook in zijn
slotwoord, dat de totstandkoming der federa
tie verzekerd was.

Betooging van de afd. Nederland
der buitenlandsche organisatie
der N.S.D.A.P.
Massa-bijeenkomst in den dierentuin i*
Den Haag,
In de groote zaal van den Dierentuin te Den
Haag, had gisteravond een betooging plaats van
de afdeeling Nederland der buitenlandsche or
ganisatie der N.S.D.A.P., waarin de rijkscom
missaris, rijksminister Seyss-Inquart zijn groote
rede uitsprak, waarvan men elders in dit num
mer melding vindt gemaakt. Onder de genoodigden bevonden zich oud-minister Posthuma,
mr. K. P. van der Mandele, voorzitter van de
Kamer van Koophandel te Rotterdam, en vele
anderen. Terwijl de met de Duitsche kleuren
versierde zaal gestadig volliep, bracht een mu
ziekkorps van de veiligheidspolitie muziek t?n
gehoore.
Nadat de rijkscommissaris met zijn staf was
binnengetreden, werd de vlaggegroet gebracht,
waarna het vlaggenvendel zich in een halven
cirkel op het podium opstelde. De heer Lauffer
opende de bijeenkomst en gaf het woord aan
den leider van de afdeeling Nederland, den heer
Ruhberg. Spr. wees erop. dat met deze betooging
een nieuw tijdperk voor de afdeeling der buiten
landsche organisatie der N.SD.A.P. is aange
broken. Hij begroette voorts den Rijkscommis
saris, de vertegenwoordigers der weermacht, der
S.S., der politie en die van den arbeidsdienst en
de talrijke leden van de Italiaansche kolonie.
Spr. v/ierp voorts een terugblik op de ge
schiedenis der afdeeling, waarbij hij wees op den
toestand vóór de machtsovername in 1933 en
op het verbod door de Nederlandsche regeering
In 1934. Dit verbod, aldus spr., ging uit van
verkeerde veronderstellingen en zal altijd on
gerechtvaardigd blijken. Men heeft nimmer ge
probeerd de Duitsche levensbeschouwing aan
de Nederlanders op te dringen, doch men hééft
het recht genomen, zich buitenlands als Duit
schers te doen kennen. Dit verbod bewerkstel
ligde slechts, dat men zich nog vaster aaneen
sloot en meer vertrouwen kreeg. Vervolgens nam
de heer Ruhberg de gebeurtenissen tijdens dë
interneering in oogenschouw, waarna de her
denking plaats had van de daarbij gedoode
Duitschers. Hieronder waren er tachtig die in
Rotterdam tengevolge van de krijgsverrichtin
gen het leven lieten. Terwijl de vaandels zakten,
hoorden de aanwezigen staande het „Ich hatt'
ein Kameraden" aan. Vervolgens las de heer
Ruhberg enkele telegrammen voor, waaronder
één van den plaatsvervanger van den Fuehrer,
Rudolf Hess.
Hierna gaf spreker, onder luide toejuichin
gen. het woord aan den rijkscommissaris voor
het uitspreken van zijn rede.
Nadat de rijkscommissaris zijn rede beëin
digd had, brachten de aanwezige Duitschers met
een driewerf Sieg Heil den groet
aan den
Fuehrer. De volksliederen
weerklonken, het
vlaggevendel marcheerde af en onder heil-geroep verliet de rijkscommissaris de zaal, waar
na de vergadering door den heer Lauffer ge
sloten werd.

KERKNIEUWS
NEDERL. HERV. KERK.
Aangenomen naar Zaltbommel cand. J. van
Dijk, hulpprediker te Eindhoven, die bedankte
voor Westzaan; naar Harkstede-Scharmer
(toez.) cand. J. Smids, hulpprediker te Dokkum

Van onze adverteerders
De heer A. W. F. Schmal heeft zijn borduurinrichting overgeplaatst van Haaksberger
straat 55 naar Oldenzaalschestraat 77 en
daarmede de beschikking gekregen over een
pand, dat uitstekend geschikt is voor dit
bedrijf.
De winkel is op doelmatige wijze ingericht;
Langs de wanden bevinden zich talrijke kas
ten, waarin de artikelen zijn uitgestald, terwijl
eveneens de toonbank, welke als vitrine is in
gericht, voor dit doel dienst doet. Speciale
ateliers zijn ingericht voor ajouren, plisseeren.
borduren, festonneeren, cordonneeren, terwijl
voorts in de winkel talrijke artikelen, zooals
corsages, shawls en dergelijke aanwezig zijn
Het geheel is met de groote etalage een keu
rig ingerichte zaak.

TWENTSCH DAGBLAD TUBANT1A

Twentsch nieuws
ENSCHEDE
De voorgenomen ruilverkaveling
van een aantal Twentsche
esschen.
Adres van de Federatieve V.V.V. voor
Oost-Twente aan de Centrale Cultuur
technische Oommissie.
MOGE ZOOWEL DE UITERLIJKE ALS DE
INNERLIJKE WAARDE DER ESSCHEN VOOR
EEN DEEL BEHOUDEN BLIJVEN.
De Federatieve Vereeniging voor Vreemde
lingenverkeer Oost-Twente heeft een door den
voorzitter, den heer H. B. Peteri en den secre
taris-penningmeester, den heer K. Jassies on
derteekend adres gezonden aan de centrale
cultuurtechnische commissie, mede fungeerende als centrale commissie als bedoeld in
artikel 8 der Ruilverkavelingswet 1938. Dit
adres heeft betrekking op de voorgenomen
ruilverkaveling van een aantal Twentsche es
schen. Aan het adres is het volgende ontleend.
„Eenerzijds met instemming, anderzijds niet
zonder eenige bezorgdheid heeft het bestuur
van dé Federatieve Vereeniging voor Vreem
delingenverkeer Oost-Twenthe, omvattend de
gemeenten Delden, Denekamp, Enschede
Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal-de
Lutte en Ootmarsum kennis genomen van drplannen tot ruilverkaveling van den Usseler
esch en van andere Twentsche esschen. Ook
wij zien in deze ruilverkaveling vanzelfspre
kend een middel om tot een veel economische'
bebouwing van de Twentsche esschen te gera
ken. Ook wij zien tn. dat daarmede de Twent
sche boerenstand is gebaat en daarmee uit
eindelijk de volksgemeenschap. Vandaar onze
instemming.
Ons gevoel van eenige bezorgdheid heeft be
trekking op het volgende: Zooals U bekend is
vormen de Twentsche esschen een typisch ele
ment in het landschapskarakter van deze al
oude. om haar natuurschoon terecht steeds
treer bekend wordende landstreek. De beko
ring schuilt in de eerste plaats in het uiterlijk
van de Twentsche esch: de golvende hoogte
waarop het koren deint, met vergezichten
rondom, met een rand van bosschen, waar
tussen de eeuwenoude eschboerderijen ver
scholen gaan en met prachtige wallen. Dit
uiterlijk van de Twentsche esch is van geheei
eigene bekoring. Doch de Twentsche esch heef!
nog een andere waarde. De oude benamingen
der verschillende perceelen gronds, de merk
waardige „boakens", de stille dikwerf „holle'
weggetjes tusschen het koren, een weg met
een historie als de „Helweg" dwars over deii
Usseleresch — dit alles vertegenwoordigt eer
historisch een cultureele waarde, die elkeii
zoo aan traditie gehechten Twentenaar niet
onverschillig laat. Ons gevoel van eenige be
zorgdheid is gefundeerd op de vrees dat zoo
wel de uiterlijke als de innerlijke waarde van
de esschen door de voorgenomen ruilverka
veling zal verminderen.
Het algemeen nut van deze verkave
ling vooropstellend veroorloven we
ons toch de vrijheid er bij U op aan
te dringen de plannen aldus op te stél
len of deze mochten ze reeds opgesteld
zijn, aldus
t te doen voeren dat zoo
wel de uiterlijke als de innerlijke
waarde van de TWentsche esschen al
thans voor een deel behouden blijft.
Dit zou ons inziens kunnen geschieden door
historische plaatsen als de „boakens", door
aloude wegen als de Helweg op den Usseleresch,
door enkele typische esch-weggetjes en wal
letjes en door een enkel perceel met een typischen, uit den Germanenstaat stammenden
naam te handhaven ln hun huidigen toestand
Dit zou ons inziens aan het plan ln zijn alge
meenheid geen afbreuk behoeven te doen
terwijl tallooze Twentenaren er dankbaar voor
zouden zijn.
Ook het vreemdelingenverkeer, dat even
zeer als een algemeen belang van gioote beteekenis mag worden gezien, zou erdoor ge
baat zijn".

-

ZATERD

DIRECTEUR OPENBAAR SLACHTHUIS EN
LEIDER VAN DEN DISTRIBUTIEKRING.
Naar aanleiding van een schrijven van het
lid van den Raad, den heer J. H. H. Wevers
van 17 Juli 1940 inzake de functie van den
Directeur van het Openbaar slachthuis,
tevens Leider van den Distributiekring En
schede, berichten B. W. het volgende:
Klachten over het niet aanwezig zijn van
den Directeur van het Openbaar Slachthuis
op zijn bedrijf hebben ons College, het orgaan,
waarbij dergelijke klachten behooren te wor
den ingediend, nimmer bereikt. Dat genoem
de Directeur op elk tijdstip van den dag op
het Slachthuis aanwezig is, is o.i. geenszins
noodzakelijk, noch zelfs mogelijk, reeds omdat
de Directeur tegelijk is het Hoofd van den
Vleeschkeuringsdienst en uit dien hoofde dik
wijls werkzaamheden buiten het abattoii
heeft te verrichten.
Naar ons oordeel is bedoelde hoofdambte
naar door het tevens hem opdragen van de
functie van Leider van den Distributiekring
Enschede bij de hier getroffen organisatie
niet zoodanig belast, dat een zijner beide func
ties niet meèr voldoende tot haar recht zou
komen.
Door de aanwijzing van den huidigen
Directeur van het Openbaar Slachthuis tot
Leider van den Distributiekring Enschede is
bereikt, dat deze laatste, belangrijke functie
vervuld wordt door iemand, die op dat gebied
de noodige ervaring heeft verworven (n.1. ge
durende de vorige distributieperiode) en voor
die functie getoond heeft de geschikte persoon
te zijn. Er is o.i. overwegend bezwaar tegen
hierin verandering te brengen. Dè onzeker
heid van den levensduur van dezen crisis
dienst en de eisch van geschiktheid en erva
ring voor een dergelijke betrekking maken
dat een andere vervulling als afzonderlijk
ambt op groote, zoo niet onoverkomelijke
moeilijkheden zou stuiten.
Medégedeeld zij voorts, dat betrokkene
naast zijn gewone salaris tot dusverre geen
geldelijke toelage ln verband met zijn functie
als Leider van den Distributiekring heeft ge
noten, ofschoon de distributiewerkzaamheden
thans, vergeleken met het tijdstip van in
werkingtreden der distributie, aanmerkelijk
in omvang en belangrijkheid zijn toegenomen
HET RITUEELE SLACHTEN.
Naar aanleiding van desbetreffende vragen
van het lid van den Raad, den heer J. H. H
Wevers, hebben B. en W. medegedeeld, dat het
ritueele slachten geschiedt krachtens de be
palingen der Vleeschkeuringswet en geregeld
is bij het koninklijk besluit van 5 Juni 1920
Stbl. 285.
Het Gemeentebestuur is verplicht aan de
desbetreffende bepalingen uitvoering te geven
en heeft derhalve niet de bevoegdheid het
ritueele Slachten te verbieden. Zoodanig ver
bod zou moeten uitgaan van het centrale
gezag.
HET GEOPEND ZIJN VAN JOODSCHE
WINKELS OP ZONDAG.
Naar aanleiding van een desbetreffend
van hem ontvangen schrijven, deelen B. en W
het lid van den Raad, den heer Wevers mede,
dat ingevolge artikel 5, lid 1, der Winkel
sluitingswet 1930 (S 460) door hun College aan
het hoofd of den bestuurder van een winkel
die tot een kerkgenootschap behoort, dat de
wekelijksche rustdag op de Sabb&th viert, op
zijn verzoek vergunning moet worden ver
leend om zijn winkel op Zondag voor het
publiek geopend te hebben, onder voor
waarde, dat hij geen winkel voor het publiek
geopend zal hebben gedurende de Sabbath.
Zoolang deze .wetsbepaling van kracht is, zijn
B. en W. verplieht daaraan uitvoering te
gevén.
DINSDAG VERTREK DER KINDEREN
NAAR DE OSTMARK.
Naar wij vernemen, zal Dinsdag a.s de trein
met kinderen uit Enschede naar de Ostmark
vertrekken. Het uur van vertrek zal nog n^der
worden bekend gemaakt.
De ouders, wier kinderen meegaan, zullen
tijdig op dé hoogte gebracht worden van de
verschillende aanwijzingen.

Rijwiëldief aangehouden.

Op Zaterdag j.1. werden hier twee rijwielen
ontvreemd. De politie stelde een onderzoek in
en aldra verkreeg ze verschillende aanwijzin
gen, met het gevolg, dat gisteren de 28-jarige
J. H. van hier werd aangehouden als de dader
H., die geen onbekende van de politie is. kon
JUBILEA BIJ HET ZIEKENFONDS VOOR
tegen de grooté hoeveelheid bewijzen, tegen
ENSCHEDE EN LONNEKER.
hem verzameld, niet ontkennen. Hij had de
Heden worden bij het Ziekenfonds voor En fietsen gestolen en ze hier te gelde gemaakt.
schede en Lonneker twee jubilea gevierd, n.1
Hedenmorgen is hij naar Almelo overge
van den heer A. J. ten Kate. directeur-secre
bracht.
taris, en Van mej. G. Lempersz, werkster, die
gedurende een kwart eeuw in dienst van hei
Ziekenfonds zijn geweest.
VORMING VAN EEN NEDERLANDSCHE S.S.
De heer Ten Kate is in 1915 in dienst ge
Voor de in Nederland op te richten S.S.
treden voor het incasseeren der premiën van
de bij het Ziekenfonds aangesloten fabrieken Standarte „Westland". bestaande uit Neder
In 1919 werd hij benoemd tot beambte op het landers en Vlamingen, bestaat, blijkens een
kantoor. In 1924 volgde zijn benoeming als kennisgeving elders in dit nummer, momen
teel gelegenheid tot opleiding van jongeman
boekhouder.
Dezer dagen is de heer Ten Kate als opvol nen fn den leeftijd van 17—25 jaren.
Eén der zich reeds te München voor oplei
ger van wijlen den heer J. H. M. Temmink tot
Directéur-Secretaris van het fonds benoémd ding bevindende Nederlanders schrpef aan zijn
Het Ziekenfonds voo. Enschede en Lonneker ouders een brief waaruit wij op verzoek het
heeft in den loop dezer 25 jaren een groote een en ander publiceeren:
Over het leven te München schrijft hij: Het
uitbreiding ondergaan. In 1915 telde het fonds
pl.m. 14339 leden, welk aantal thans gestegen is leuk hier in dienst te zijn. Tot nu toe hebben
we nog niet veel gewerkt. Wel hebben we ons
is tot ruim 41.400.
uniform en schoenen gekregen
Het eten is
góed, men moet er alleen aan wennen. We
staan 's morgens om 5.00 uur op, 's avonds om
GESLAAGD.
10.00 uur ligt alles er weer in. Je slaapt na
Te Utrecht slaagde voor de akte Fransch tuurlijk dadelijk in. Alles hier in de kazerne
L. O. de heer F. B J Alink, van hier.
is ruim en zindelijk Vandaag heb ik kamer
jacht.
De heer H. Feenstra alhier slaagde te Den
Ik wou. dat u er eens bij kon zijn en de
Haag voor het examen handelskennis l.o.
Hollandschè Compagnie soldaten en de Duit
sche recruten kon zien Dan kon u eveneens
De heer P. Schwarts, alhier, slaagde te zien hoe stram dat gaat. De opleiding hier is
Zaandam voor het Leidersdiploma van het heel zwaar maar ik weet zeker, dat wanneer
Kon. Nederl. Gymn. Verbond, met aanteekening deze tijd voorbij iè men een geheel nieuw
voor spel.
mensch geworden is. Dan wil ik npg wat zeg
gen, er zijn er veel, voor wie de dienst te
Aan
de
Rijkslandbouwhulshoudschool zwaar is en die teruggaen of die bij de twee„Nieuw-Rollecate" te Deventer slaagde voor dé keuring afgekeurd zijn. Die vertellen na
het getuigschrift van „huishoudkundige ten tuurlijk in Holland heel andere dingen dan
platte lande" mej. G. H J. Scholten, te Usselo de waarheid Ik vind het hier heel prettig en
vertroüw er op dat fle Führer allés ten goe
de zal volbrengen. Het is in ons eigen voor
deel.
BENOEMD.
Toch zie ik hier de mogelijkheid, een an
De heer Joh Heleenders, te Enschede, Is tot dere kerel te worden en mé een nieuwe toe
directeur van de muziekvereeniging „Vriend komst te bouwen in een gemeenschap waar
schap" te Oene (Gld.) benoemd.
ik mijn volk tot nut kari zijn.

HENGELO
Het politiekorps.
WEDEROM EEN BELANGRIJKE
UITBREIDING.
Hoewel de in de raadsvergadering den 23en
Januari 1940 genomen beslissing ten opzichte
van de uitbreiding van net politiekorps alhier
den indruk wekte, dat hiermede voorloopig zou
kunnen worden volstaan, zien B. en W dezer
gemeente zich thans genoodzaakt deze aange
legenheid opnieuw aan de orde te stellen, nu
de werkzaamheden voor de gemeentepolitie on
der de huidige omstandighden zoozeer zijn
toegenomen en door opheffing van de militaire
politie met vrijgekomen personeel bij voorkeui
moet worden opgenomen in de plaatselijke po
litiekorpsen.
Een ontwerpbesluit tot wijziging en aanvul
ling der verordening betreffende het politieper
soneel wordt den raad ter vaststelling aange
boden. Naar wordt medegedeeld kan de Perso
neelscommissie en Commissie voor het Georga
niseerd Overleg voor het Politiepersoneel zich
met de voorgestelde wijzigingen en aanvullingen
veréeni^en.
Het College meent, dat het geen aan
beveling verdient thans ln te gaan op
den wenk der Personeelscommissie tot
verhooging
van de minimum-wedde
voor de vaste agenten.
Verder' wordt voorgesteld het op 23
Januari 1940 voor prae-advies in handen
van B. en W. gestelde request van den
Algemeenen Ned. Politiebond, betref
fende verhooging van salarissen ln ver
band met de stijging van de kosten van
het levensonderhoud voor kennisgeving
aan te nemen, daar de buitengewone
omstandigheden zich voor verdere be
handeling van dit verzoekschrift niet
leenen.
De door de voorgestelde uitbreiding van het
korps veroorzaakte hoogere uitgaaf is verwerkt
ln de eveneens ter vaststelling aangeboden wij
ziging der gemeentebegroting voor 194H,
Uit het ontwerpbesluit hierboven be
doeld, blijkt, dat het aantal agenten we
derom een belangrijke uitbreiding zal
ondergaan. Het zal van 42 op 69 worden
gebracht. Verder zullen 3 brigadiers wor
den benoemd, terwijl het aantal hoofd
agenten, dat thans zes bedraagt zal
worden uitgebreid tot negen.
Bij het korps zal één hoofdinspecteur
blijven ingedeeld, terwijl verder twee
nieuwe inspecteurs zullen worden be
noemd. Hiervoor zijn door de Centrale
Wervingscommissie voor de politie aan
gewezen de eerste luitenant der artille
rie A. R. H. Pino en de eerste luitenant
der genie L. C. Dijkstra. Het aantal ad
junct-inspecteurs ondergaat geen ver
andering en blijft bepaald op twee. Ver
der zullen in totaal drie administratieve
krachten bij het korps worden inge
deeld.

De beekvervuiling.
WIJZIGING IN STRAATRIOLEN
REEDS DIT JAAR.
Blijkens mededeeiingen van den Di
recteur van Gemeentewerken en -be
drijven is bij de werkzaamheden voor
het ontwerpen van het plan voor den
centralen afvoer van het rioolwater ge
bleken, dat wijziging zal moeten wor
den gebracht in de bestaande straat
riolen, o.m. van den Oelerweg. voor
welke straat op de loopende begroo
ting gelden voor bestratingswerken
zijn uitgetrokken. Deze rioleering zou,
in overeenstemming met het in bewer
king zijnde plan voor den centralen
afvoer, dienen te worden vervangen
door een dubbel riool van het profiel
30/45 cM.
Aangezien het niet onmogelijk moet
worden geacht, dat met de werkzaam
heden voor den centralen afvoer reeds
het volgend jaar een aanvang zal kun
nen worden gemaakt, is het gewenscht, om opbreking van de nieuwe
bestrating binnen afzienbaren tijd te
voorkomen, dat dit jaar reeds de nieu
we rioleering wordt gelegd in dit ge
deelte van den Oelerweg, waarmede
een bedrag gemoeid zal zijn van
113000,—.
HERBENOEMING LEERAREN.
Onder overlegging van tercake ingekomen
stukken noodigen B. en W. den raad uit over
te gaan tot herbenoeming voor het tijdvak
1 Sebtember 1940 t.m. 31 Augustus van:
W. Markx als leeraar in het teekenen aan
het Gymnasium en de Hoogere Burgerschool
en Drs E. L. E. van Hemert als leeraar in
het Fransch aan de Hoogere Burgerschool.
Zij merken hierbij op, dat het in hun voor
nemen lag voor deze leeraren een vaste aan
stelling te bevorderen, hetwelk voor zoover de
benoeming van eerstgenoemde aan het Gym
nasium betreft ook de bedoeling was van het
College van Curatoren, doch op grond van
een circulaire van het waarnemend Hoofd van
het Departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, volgens welke benoemingen
ln vasten dienst voorloopig achterwege moeten
blijven, moést hiervan worden afgezien, zoo
dat Slechts herbenoeming voor een cursus kan
volgen.
BOUW VAN EEN RIJWIEL.iERGPLAATS BIJ
EEN SCHOOL.

In aansluiting op hun voorstel tot afwijzing
op formeele gronden van het verzoek van het
bestuur der Vereeniging tot Stichting en In
standhouding van scholen voor Christelijk
Nationaal Onderwijs om volgens artikel 72 der
Lager Onderwijswet 1920 een bedrag beschik
baar te stellen voor het bouwen van een rij
wielbergplaats bij de school aan den Beukweg
FEUILLETON.
VOOR HET OORLOGSRAMPENCOMITÊ.
hebben B en W de eer den Raad voor te stel
Het feuilleton, waarmede Maandag wordt len een crediet /an f 285,— ten laste van den
Opbrengst van het concert der
begonnen, ij getiteld: „Een 'vlooi verdween —' gewonen dienst der begrooting 1940 te verleeTw. Orkest Vereeniging.
nen voor het aanbrengen van een rijwielber
door Paul Schott.
Het concert, dat door de Twentsche Orkest
ging bij genoemde school van gemeentewege
Vereeniging, v.h. Symphonie-Orkest Mozart.
onder leiding van den heer A. C, de Hoop, in
GOOR.
ARM GEBROKEN.
het Volksparkgëbouw werd gegeven ten bate
BEKEURD.
Bij het afdalen van een trap viel M. alhie>
van het Oorlogsrampencomitè, heeft alleszins
Door de politie werd een 2-tal pérsonén be met het gevolg dal hij een bovenarm brak Hl,'
aan het beoogde doe) beantwoord. Een batig
saldo van f245,52 kan aan het comité worden keurd, wegéns het fietsen over het trottoir in is ter verpleging in een ziekenhuis opgenomén.
de Hengevelderstraat.
afgedragen.

UITKEERINGEN BINNEN HET KADER EENER
WACHTGELDREGELING.
B. en W. berichten den Raad .dat bij be
schikking van den toenmaligen Minister van
Sociale Zaken van 27 Mei 1935 algemeene re
gelen werden vastgesteld betreffende het verleenen van subsidie in uitkeeringen, die door
werkgevers bij tijdelijken stilstand van of
slapte in de onderneming aan hun arbeiders
worden verstrekt.
Volgens deze wachtgeldregeling, komt de
nelft van de uitkeeringen ten laste van den
werkgever en wordt de andere helft door het
Rijl en de gemeente tezamen gedragen. Het
aandeel der gemeente is gelijk aan haar ge
woon aandeei in de Kosten van steunverleening aan werkloozer. (voor 1940 vermoedelijk:
Rijk 73'/2% en de gemeente 26V2 %)
Tot heden heeft een dergelijke wachtgeld
regeling in deze gemeente og geen toepassing
gevonden, doch blij :ens enkele ln de laatste
dagen ontvangen brieven laat het zich aanzien,
dat binnenkort voor alhier woonachtige werk
nemer. van enkele ondernemingen regelingen
aan de hand van de hienoor bedoelde alge
meene regelen in het leven zullen worden ge
roepen. B. en W. hebben ten aanzien van eeni
ge regelingen reeds verklaard, dat de gemeen
de bereid is in de kosten van een eventueel te
verleenen subsidie bij te dragen in de hiervoor
aangegeven verhouding.
Aangezien omtrent de hiermede voor de ge
meente gemoeide bedragen nog niets met ze
kerheid valt te zeggen stellen B. en W. voor
voorloopig een memorie post op de begrooting
1940 te brengen en t.z.t. het noodige bedrag te
putten uit den post voor kosten van steunver
lening aan werkloozen, welke post, naar ver
wacht mag worden, hiervoor voldoende ruimte
laat.
VOORLOOPIGE VERHARDING VAN DEN
PRUISISCHEN VELDWEG.
Naar aanleiding van een bij B en W. ingeko
men verzoek van de N V. Twentsche Handels
onderneming „Gietart", alhier tot het aan
brengen van een voorloopige bestrating in den
Pruisischen Veldweg stellen B en W den Raad
voor, om voor het aanbrengen van een 4 M.
breeden rijweg van oude keien en een eenvou
dig riool een crediet te verleenen van f 4700
ten laste van den gewonen dienst der begroo
ting 1940, onder voorwaarde dat de genoemde
vennootschap een bijdrage van f 1000 in de
kosten verleent.
RAADSAGENDA.
De Raad dezer gemeente is op Dinsdag 30
Juli. des namiddags 7,30 uur in openbar» -rergadering bijeengeroepen.
Aan de orde is: Ingekomen stukken. - Her
benoeming van tijdelijke leeraren aan het
Gymnasium en de Hoogere Burgerschool. Benoeming van onderwijzend personeel: a.
hoofd van school G1 (opleidingsschool voor
het middelbaar en voorbereidend hooger on
derwijs); b. twee onderwijzers aan school IV;
c. onderwijzer aan de school voor het centraal
7e en 8e leerjaar. - Aankoop van grond aan
den Oelerweg. - Vestigen van erfdienstbaar
heden op bouwterreinen gelegen op den Hengeloschen Esch. - Subsidie voor toepassing
wachtgeldregelingen ten behoeve van perso
neel van ondernemingen - Vernieuwing van
de rioleering in den Oelerweg. - Bouw van een
rilwielbergplaats bij de school aan den Beuk
weg. - Leggen van een noodverharding in een
gedeelte van den Pruisischen Veldweg. - Voor
stel tot het niet-houden van kermis ln 1940. Verstrekking van extra hulp aan werkloozen
over 1940 (steunverleening Bi. - Aanvaarding
van een gedane schenking. - Wijziging der ver
ordening betreffende het politiepersoneel (uit
breiding van het korps) - Wijziging der gemeentebegrooting dienst 1939 en 1940. - Be
zwaarschrift straatbelasting, dienst 1939. - Be
zwaarschrift precariobelasting, dienst 1939 en
1940.
AFWIJZING BEZWAARSCHRIFT.
Naar aanleiding van een schrijven van het
accountantskantoor „M. F. Pieters" te Am
sterdam als gemachtigde van de N V. Konink
lijke Weefgoederen fabriek C. Th. Stork & Co.
alhier betreffende een bezwaarschrift tegen de
aanslagen op grond van de verordening op
de heffing van gelden wegens het hebben
van werken in op of over openbare gemeen
tegrond of voor het gebruik van gemeente
lijken openbaren grond berichten B. en W. het
volgende:
Aan genoemde N V. is bij besluit van on3
College vergunning verleend voor het hebben
van een waterleidingbuis in de Brugstraat en
de Dorpsmatenstraat, waarin o.m. de voor
waarde is opgenomen, dat ingevolge de bo
venaangehaalde verordening voor het hebben
van genoemde leiding per kalenderjaar of ge
deelte daarvan f 36.— verschuldigd is, bere
kend naar de oppervlakte van den door da
leiding ingenomen openbaren gemeentegrond.
Tegen de in de vergunning genoemde voor
waarden is indertijd geen bezwaar ingebracht
terwijl het thans ingediende bezwaarschrift
tegen den opgelegden aanslag zonder meer
vermeldt dat bezwaar wordt gemaakt zonder
dat daarvoor gronden worden aangevoerd.
B. en W zijn van oordeel, dat de aanslagen
terecht zijn opgelegd, weshalve zij voorstellen
deze te handhaven.

H.K.C. huldigde J. Veneman.
Gisteravond
neefé
de Hengelosche Korf
balclub H.K.C. in een
speciale vergadering
in
Hotel
Luyerlnk
haar lid, den heer J.
Veneman, die
een
kwart eeuw lid van
H.K.C. was. gehul
digd.
De vergadering stond
onder leiding van den
heer J. C. van Meerem, die ln zijn ope
ningswoord de nieuw
gekozen
bestuursle
den, de heeren J. Len
derink G Gruttering
en B. Wassink toe
sprak. De heer Lenderink werd als voorzitter
geïnstalleerd, terwijl de beide andere leden in
het bestuur welkom werden geheeten. Van
hen wordt, als jongere leden nog veel ver
wacht.
De heer Lenderink. die kort voor zijn benoe
ming tot voorzitter uit. krijgsgevangenschap
terugkeerde, nam daarna de leiding der bij
eenkomst over. Nadat eenige agendapunten
waren behandeld, onder meer dat betreffende
een nieuw terrein werd de heer J Veneman
toegesproken. De voorzitter herinnerde aan
het vele. dat de heer Veneman gedurende 25
jaar voor H K.C. heeft gedaan, als speler en
als adviseur Tal van belevenissen uit het vereenigingsleven werden door spreker nog eens
verteld. Als blijk van groote waardeering werd
den heer Veneman een actetasch aangeboden,
terwijl mevr Veneman bloemen werden over
handigd Van den O.K.B ontving de heer Ve
neman. die in vele commissies zitting had °en
telegrafische gelukwensch. De vele vriendeltlke
woorden van den voorzitter werden door de
leden onderstreept door een spontaan applaus.
De heer Veneman dankte voor de tot hem
gerichte woorden en voor de geschenken.
Nog geruimen tijd bleef men hierna gezellig
bijeen.

TWENTSCH DAGBLAD TUBANT1A

LAD
ZICH ERNSTIG BEZEERD.
Gistermiddag stapte V. uit Overdinkel, die
met een leege turfwagen was meegereden, op
de Thiemsbrug van dit voertuig, waarbij hij
echter struikelde en leelijk kwam te vallen. H'j
bezeerde de rechterheup zoo ernstig, dat hij
niet kon loopen. Dr. K. verleende medische
hulp en achtte overbrenging van V naar het
R.K. Alg. Ziekenhuis noodzakelijk.

Ook het hoofd van school G. de heer L. van
der Zee voerde het woord, waarna de kinderen
onder leiding van mej. Dingstee een zangspel
letje opvoerden.
andere school, werd toegesproken. Des morOok mej. Dingstee, die overgaat naar een
gens waren de beide dames geschenken aan
geboden.

GESLAAGD.

Mej. A. G. Kamphuis van hier slaagde te
Deventer aan de Rijkslandbouwhuishoudschool „Nieuw-Rollecate", voor het diploma
BENOEMD TOT INSPECTEUR VAN POLITIE. „Huishoudkundige ten plattelande".
Tot inspecteur van politie is door de Cen
VRIEZENVEEN.
trale Wervingscommissie voor deze gemeente
benoemd de heer J. H. G. Seheffer, le luite
DROEVE PLECHTIGHEID.
nant der Infanterie te Leiden.
Onder zeer veel belangstelling had gisteren
GEESTELIJK ADVISEUR VAN QUICK.
op de algemeene begraafplaats de begrafenis
Naar we vernemen, is aan den weleerw. heer plaats van den gesneuvelden soldaat Egbert
B. A. Knippers op zijn verzopk door Z.H. Ex Nijen Twilhaar.
Het was op den 13en Mei (2e Pinksterdag)
cellentie den Aartsbisschop eervol ontslag ver
leend als geestelijk adviseur der R.K. Sport- dat Nijen Twilhaar bij de Kralingsche plassen
vereeniging „Quick", alhier, en is in diens sneuvelde. Hij hield de wacht bij een batterij.
plaats benoemd de weleerw. heer F. A. L. Ko Het was niet zijn beurt, doch hij vervulde een
ning, kapelaan der St. Antoniusparochie, al vriendendienst. Deze daad en waarbij hij den
hier, en adviseur van de R.K. Sportverenigin dood vond, geeft wel een zeer bijzonder sym
pathiek beeld van zijn karakter. Een granaat
gen „Kring Twenthe".
maakte aan het jonge leven een einde.

OLDENZAAL

25 JARIG JUBILEUM.
Op 9 Augustus a s. hoopt de seinhuiswach
ter E. J. Kasteel, alhier, zijn 25 jarigen dienst
bij de Nederl. Spoorwegen te herdenken.

AVOND-HUISHOUDSCHOOL.
In de school der Eerw. Zusters Franciscanes
sen had de uitreiking plaats van de getuig
schriften aan de leerlingen der R.K. AvondHuishoudschool. Met de Eerw. Overste, het
hoofd dier school en de Zusters- en damesleeraressen waren oo1: aanwezig de heer H. P.
Gelderman Dz. en mevr. H. P. Gelderman—
Fuhrken.
De heer Gelderman bracht namens de firma
Gelderman en de leerlingen dank aan de Zus
ters en damesleeraressen voor het gegeven on
derwijs. Verder wees hij op het groote nut
voor de meisjes van dit onderwijs, waarop wij
len de H. E. Kanunnik-Deken Scholten ook zoo
dikwijls de aandacht had gevestigd. Hij hoop
te en vertrouwde, dr.t dit onderricht haar in
't later leven dienstig mocht zijn.
Vervolgens reikte hij aan de volgende cur
sisten het getuigschrift uit: voor costuumnaaien: M. Lokotte, M. Leemkuil, M. Stegge. S.
Segerink, S. Egberink, M. Christenhusz, T.
Breuker en M. Veldhuis. Voor knippen, naaien
en verstellen: D. Teggeler, A. Gosenshuis, M.
Kasteel, M. Gieselink, S. Breuker, B. Siemerink, A. ter Grote, M. Hendriks. M. Veld, A.
Ikkink, Chr. Op de Weegl- en M. Walhof.

OOTMARSUM.
DE MODERNISEERING VAN HET
KERKPLEIN.
Hadden
de moderniseerlngswerkzaamheden
aan het Kerkplein in den aanvang door ver
schillende omstandigheden
een minder vlot
verloop, tnans schiet het werk goed op. Met de
werkzaamheden aan het plein zelf is men, op
beplanting en inzaaiing der gazons na, zoo goed
als gereed. Thans is men bezig de omliggende
straten van een klinkerbestrating te voorzien,
waarna de Keerweer en t.z.t. andere straten, die
verbetering meer dan noodig hebben, onder
handen ger.omen zullen worden.

GESLAAGD.
Voor het hoofdacte examen A slaagde
Zwolle de heer M, A. Neep.

GESLAAGO.

ALMELO
Rede van den heer Ruyter.
Gelijk wij gisteren reeds mededeelden heeft
de heer H. Ruyter, secretaris van den A.B.T.B.
In de alhier gehouden vergadering
van den
Kring „Overijssel" een rede gehouden over:
„Onze taak in de veranderde omstandigheden".
Allereerst wilde spreker zijn opvatting over
de reorganisatie, vooral in materieelen zin, waar
over thans algemeen gesproken wordt, uiteen
zetten.
Wij willen, aldus spr., een eenheid, maar wij
willen voortbouwen, op wat is, opdat wij komen
tot een nationaal economische organisatie, wel
ke moet zijn een bedrijfsorganisatie. Dat kan
een eenheid zijn, omdat deze organisatie de
stoffelijke belangen van den boer, die gelijk
zijn, zal behartigen.
Meer materieel zou spr. vandaag voorop willen
stellen dat wij hebben te aanvaarden, dat de
bezettende overheid het civiele bestuur in han
den heeft, en het is aan ons om op loyalé wijze
mede te werken.
Wat de lotsverbondenheid met Dultschland
betreft, deze hebben we te aanvaarden als een
realiteit; ons economisch leven zal er op gericht
zijn.
Spr. wees er uitdrukkelijk op, dat de leden
zich met hun grieven en wenschen moeten
richten tot het eigen bestuur;
wie zoo niet
handelt, handelt on-nationaal.
Vervolgens
behandelde spr.
verschillende
vraagstukken, die thans aan de orde zijn, o.a.
veervoederbeperking, varkenstoewijzing, enz.
Verder wees hij erop, dat ons bedrijfsloon moet
gericht zijn op een zoo groot mogelijke pro
ductie voor eigen volk. Maar wij moeten ook
exporteeren, willen wij importeeren.
Hoe zal het na dezen oorlog zijn met onzen
land- en tuinbouw? De heer Ruyter gaf op deze
vraag het anwoord, dat ondanks alle ar
moede op het oogenblik onze land- en tuinbouw
kans hebben uit de moeilijkheden te komen,
maar wij moeten gewoon doorgaan met onze
werkzaamheden, ons aanpassend aan den nieu
wen tijd.
Als katholieken hebben wij reeds jarenlang
gevraagd om bedrijfsordening. Wij zijn daartoe
bereid: het is voor ons het bereiken van een
ideaal.
Iedere groep, aldus besloot spr., die op dit
standpunt staat, zal ons aan haar zijde vinden,
samenwerkend om te komen tot een nieuwe
maatschappij.
AFSCHEID MEJ. ESHUIS.
Gisteravond werd dooi de ouders en de oud
ste leerlingen van de Voorbereidende School
aan dt Ootmarsumschestraat in een der
schoollokalen afscheid genomen van het hoofd
der school mej. Eshuis, die in het huwelijk
treedt.
Om 8 uur opende de voorzitter van de ouder
commissie de heer Van dsr Kerk de bijeen
komst. Vervolgens werd het woord gevoerd
door den heer G. W. Snijders, bestuurslid van
de Vereeniging van voorbereidend neutraal
onderwijs, die mej. Eshuis dank bracht voor
alles wat zij voor de kinderen heeft gedaan.

heer Th. Overkamp. Dit verslag sloot met een
nadeelig saldo van f 80.81. Het ongevallenfonds
heeft een batig saldo van f 130.51.
Tot leden der kascommissie werden benoemd
de heeren W. Boonekamp en G te Brake. De
heer J. M. Leunissen bracht het verslag uit
van de elftalcommissie. Hieruit bleek, dat de
werkzaamheden van deze commissie veel te
wenschen heeft overgelaten.
Een nieuwe elftalcommissie werd gekozen
bestaande uit de heeren J. M. Leunissen, Th
Groot-Kormelink en W. J. Overkemping.
Tot bestuursleden werden gekozen in de va
cature Hoytink de heer J. M. Leunissen en
verder de heeren Th Groot-Bruinderlnk, voor
zitter. Th. Nahuis, J Roerdink, A. Tops en Th
Verheijen. De heer Verheijen nam zijn benoe
ming niet aan wegens drukke werkzaamheden
Een herstemming had geen resultaat zoodat
werd besloten in deze vacature te voorzien bij
een volgende vergadering.
In de terreincommissie werden benoemd de
heeren v. Uum, Hoebe, Fering, Froeling, Brunderink en Buts.
Verder werd een contributiewijziging aange
nomen.

BLADZIJDE 3

LAATSTE NIEUWS
BINNENLAND. BINNENLAND.

HET PROGRAM VAN DE
NEDERLANDSCHE UNIE.

BUITENLAND.

Engelsche munitiefabrieken door
bommen getroffen.
NEW VORK, 27 Juli. (D.N.B.). Het besluit
van de Britsche regeering, twaalf munitie
fabrieken ijlings ln Canada te bouwen, wordt
geweten aan de schade, welke de Duitsche
bommenwerpers en stuka's de laatste weken
aan de munitiefabrieken in ingeland heb
ben toegebracht. Veertien munitiefabrieken
zijn volgens hier ontvangen berichten het
'slachtoffer van de bommen geworden. De ver
woestingen worden buitengewoon ernstig ge
noemd, daar in acht fabrieken groote munitievoorraden ontploften. Er zouden vele dooden
te betreuren zijn. Door deze verwoestingen zijn
naar schatting 12V2 procent van de Britsche
oorlogscapaciteit op het gebied van de munitie-vervaardiging uitgevallen.

NIJVERDAL.
ONGEVAL.

Op staatkundig gebied

Met andere gevallen kameraden werd, hem
een rustplaats bereid op de begraafplaats te
Crooswijk nabij Rotterdam.
De wensch der nabestaanden hun lieve doode
in het dorp op de eigen begraafplaats een
rustplaats te geven, werd door de verschillen
de instanties met alle voorkomendheid inge
willigd.
In het sterfhuis hadden zich bij de weduwe,
haar jeugdige kinderen, de verdere familie,
vrienden en kennissen in grooten getale ge
voegd. Het Gemeentebestuur n.1. Burgemees
ter Krol, Weth. Fokke (Wéth. Pot was verhin
derd), Gem. Secr. Muller, het bestuur van het
Algem. Ziekenfonds „Vriezenveen", n.1. de heeren D. Jansen. G. Coes en T. Kor, deden van
hun belangstelling blijk geven.
Ds. O. Groenewoud sprak tot de familie
troostrijke woorden.
Op de begraafplaats werd nog het woord ge
voerd door Burgemeester Krol. Het gemeente
bestuur heeft gaarne medewerking willen verleenen den wensch van de weduwe en verdere
familie ingewilligd te krijgen, aldus spr., om
Nijen Twilhaar in de nabijheid van andere
lieve dooden een rustplaats te geven in eigen
dorp. Maar wij mogen ons niet opsluiten in
eigen verdriet. Er is veel leed; onherstelbaar
is het verlies. In dat leed staan wij niet alleen.
Nog een tweetal andere dooden vallen te be
treuren. Ook hun familie lijdt diepe smart en
zou zoo e-aarne de dierbaren hier zien gebracht.
Dat blijkt niet mogelijk te zijn. Met enkele
woorden van troost eindigde Burgemeester
Krol.
Vervolgens las Ds. Groenewoud nog een ge
deelte voor uit Openb. 7. n.1. de verzen 9—17.
met het treffend slot: „En God zal de tranen
van hunne oogen afwisschen".
Met het bidden van het „Onze Vader" werd
de samenkomst op den doodenakker besloten.
Een zwager van den overledene, de heer D.
Boswinkel Jr., dankte namens de weduwe, kin
deren en verdere familie allen voor de be
toonde belangstelling.
Enkele kransen, o.a. van het Alg. Zieken
fonds. van de Motorclub en van vele vrienden
dekten de baar.

GESLAAGD.

VROOMSHOOP.
GESLAAGD.

Te Deventer slaagde aan de Rijkslandbouw- Te Utrecht slaagde voor het examen Fransch
huishoudschool „Nieuw-Rollecate" voor het ge L.0. mej. H. Ekkel alhier.
tuigschrift „huishoudkundige ten plattelande"
mej. F. G. de Vries, te Ambt-Delden.
WIERDEN.

ALGEMEENE VERGADERING VAN DEN
KRING „OVERIJSSEL" VAN DEN A.B.T.B.

ZATERDAG 27 JULI 1940

's-GRAVENHAGE, 27 Juli. We ontvingen zoo
Juist het volgende programma van de Natio
nale Unie:
De N.U. Is in een zware stonde onzer vaderlandsche geschiedenis gèsticht om alle Neder
landers te verzamelen tot doelbewusten arbeid
voor het behoud en de versterking van vader
land en volksgemeenschap en tot de voorbe
reiding van de voorwaarden en de wegen van
hun bestaan en welzijn ln de toekomst. Met
open oog voor de werkelijkheid wil zij dien
arbeid terstond aanvangen, voorzoover de be
WINTERSWIJK.
perkingen van den staat v$n bezet gebied dat
mogélijk maken en in loyalé verhouding tot de
BENOEMD.
bezettende overheid
De heer B. H. te Winkel, ambtenaar bij den
De N.U. stelt zich tot taak de volkseenheid
gemeentelijken dienst voor Sociale Zaken al op staatkundig, cultureel en sociaal-econo
hier, is benoemd tot chef van den Inlichtingen misch gebied te bevéstigen en te versterken
dienst bij den Armenraad te Apeldoorn.
Met verdieping van den christelijken geest
STOCKHOLM, 27 Juli. (D.N.B.) De bom
ln de samenleving wil de N.U.!
aanval van Duitsche vliegers van Woensdag
Tot tijdelijke leerkracht aan de R.K. U.L.O.j.i. heeft, naar uit Londen gemeld wordt, in de
school alhier is benoemd mej. M. Conen uit
Op cultureel gebied:
gieterij van de bekende wapenfabriek „Vickers
Utrecht.
1. behoud van het Nederlandsche volkska and Armstrong" aanzienlijke schade aange
rakter
en versterking van die eigenschappen, richt. Een bom van zwaar kaliber s'oeg door
GESLAAGD.
waaraan het Nederlandsche volk zijn kracht het dak van de fabriekshal en verpletterde
Te Deventer slaagden voor het M.U.L.O.- en zijn plaats in de wereld te danken heeft; twee ovens voor metaalgieten. Het uitstrooexamen diploma A: J. van Staveren en B. J.
2. verheffing van het levensideaal boven mende vloeiende staal zette het geheele ge
Kappers, alhier.
materialisme en egoisme tot toewijding aan de bouw in brand. Aangewakkerd door den ster
waarachtige levenswaarden van mensch en ken wind, sloeg'het vuur over op de daarnaast
Voo rhet diploma „Huishoudkundige ten gemeenschap;
gelegen draaierij en vernielde ook dit gebouw
plattelande" slaagde aan de Rijkslandbouw3. bescherming en ontwikkeling van eigen bijna volkomen. In de gieterij zijn 24 arbeiders
huishoudschool „Nieuw-Rollecate" te Deventer, beschaving en zeden en van het volkseigen in door de bomontploffing en door het uitvloei
mej. A. J. Ubbink, van hier.
ende staal om het leven gekomen.
de gewesten zoowel als in het geheele land;
4. vrijheid van godsdienst, kerk, levensbe
DROEVE PLECHTIGHEID.
Italiaansche persstemmen.
schouwing en opvoeding;
5. bevordering van Nederlands positie ln de
Onder zeer groote belangstelling heeft gis
ROME,
27 Juli. (D.N.B.). De Italiaansche
termiddag op de Nieuwe Algemeene Begraaf Europeesche cultuur en van zijn functie in de
bladen hebben op het 'Ogenblik als onderwer
plaats alhier de teraarde-bestelling plaats ge uitwisseling der cultureele waarden;
6. nauwe cultureele
bètrèkklngen met pen van bespreking de stelselmatige en doel
had van het stoffelijk overschot van den mili
treffende aanvallen van het Italiaansche
tair G. W. Wiggers, dat aanvankelijk te Vlaanderen en Zuid-Afrika;
7. opvoeding van de jeugd in natlonalen luchtwapen op de Engelsche steunpunten in
Utrecht, waar hij op den iaatsten oorlogsdag
de Middellandsche Zee, het vernietigende op
bij de verdediging des vaderlands was geval zin;
8. vooruitziende verzorging der geestelijke treden van de Duitsche Stuka's en snelle mo
len, aan den schoot der aarde was toever
torbooten op de Britsche eilanden en hun
trouwd geweest, maar dat nu op wensch van en lichamelijke volksgezondheid;
9. leiding van het cultureele leven en van toegangswegen, de diplomatieke actie van de
de familie naar Winterswijk was overgebracht.
De begrafenis vond plaats vanaf de Ned. de volksontwikkeling in verantwoordelijkheid As op den Balkai., waarvan de uitwerking
bij kt uit het bezoek
van de Roemeensche
Herv. Kerk. Behalve de familieleden bewees tegenover de gemeenschap.
staatslieden aan Salzburg en Rome, en de
een groot aantal buurtbewoners uit Kotten,
programrede van den rijksminister van eco
Op sociaal-economisch gebied
vrienden en bekenden den overledene de laatnomische zaken Funk.
stG eer
De „Popoio di Roma" schrijft: Evenals de
Nadat het stoffelijk overschot in de groeve wil de N.U. met handhaving van het eigen
was neergelaten, sprak Ds. J. W. Roobol een karakter der Nederlandsche volkshuishouding militaire successen aan de volkomen samen
treffend afscheids- en troostwoord. Het graf in haar samenhang met de wereldeconomie werking van alle wapensoorten zijn toe te
schrijven zoo wordt ook het definitieve politie
was met eenige bloemstukken bedekt, o.a. een en haar gerichtheid op het wereldverkeer.
krans van gedemobiliseerde Winterswijksohe
1. organische ordening der arbeidsgemeen ke succes door de harmonische samenwerking
der militaire, diplomatieke en economische
militairen.
.
schap zonder klassetegenstellingen;
handelingen gewaarborgd De voortzetting van
Namens de familie werd tenslotte dank ge
2. vooropstelling van de belangen van het den oorlóg tegen Engeland geldt de vernieti
bracht voor de bewezen laatst? eer.
gemeenebest boven die van den enkeling, met ging van de oudé overheerschende politiek, de
ROTTERDAMSCHE KINDEREN OP VACANTIE erkenning van onvervangbare waardén der diplomatieke actie geldt den opbouw van een
nieuwe politieke orde en de economische actie
Maandag a.s. zal de eerste groep Rotterdam- persoonlijke zelfwerkzaamheid
3. doelbewuste leiding van de voortbren het tot stand brengen van een nieuwe Euro
sche kinderen naar Winterswijk komen om in
peesche economie. Wat het eerste punt be
deze omgeving hun vacantie door te brengen. ging en verdeeling van stoffelijke goederen; treft moet gezegd worden, dat de rustpauzen
Vanwege de Geref. Vrouwerjvereeniging zul
4. dienstbaar making van geld- en cre- slechts schijn zijn, want zij dienen tot voorbe
len de kinderen bij ingezetenen worden onder dietwezen aan de eischen der volkswelvaart; reiding van de op elkaar volgende groote ac
gebracht.
5. erkenning van den plicht van iederen ties. In zake het tweede punt kan men op
Ook door bemiddeling van de afd. Winterswijk Nederlander om te arbeiden en van den plicht grond van de houding der staten in het Zuidvan de Stichting Gelderland voor Maatschap
Oosten zonder meer constateeren, dat men in
pelijk Werk en de Ned. Ver. voor Huisvrouwén van hét gemeenebest om iederen Nederlander het Donau- en Balkangebled de noodzakelijk
zullen hier eerstdaags Rotterdamsche kinderen in den gemeenschappelijken arbeid te doen heid en doelmatigheic van een orienteering
deelen;
worden gehuisvest.
naar de As inziet ïn toegeeft, dat alleen de As
6. afweer van de proletariseering des in het belang is van de Balkanlanden en hun
DE WANDEL VEREENIGING „WANDELLUST". volks en versterking van de volkskracht o.a lot kan beveiligen. Wat het derde punt be
De wandélvereeniging „Wandellust" kwam in door bevordering van gezinsvorming en ge treft, zoo heeft minister Funk op meesterlijke
hotel Wamelink in algemeene ledenvergadering zinswelvaart en bevordering van bezitsvor wijze de grondtrekken van de komende eco
nomische ordening in Europa aangegeven.
bijeen. Besloten werd dezer dagen weer met de ming voor allen;
trainingsmarschen te beginnen De heeren H.
7. versterking van den landbouw door looHogeboom en H. Kooistra werdén resp. tot eer nend prijspeil en ordening van het grondge De ondergang van de „Meknès".
sten en tweeden leider benoemd.
bruik;
GENEVE, 27 Juli. (D.N.B.). De Fransche ra
In den loop der maand September zal een
8. persoonlijke verantwoordelijkheid ook in dio meldt: Van Engelsche en Duitsche zijde
herfstwandeling worden georganiseerd.
het sociaal-economisch leven
wordt het tot zinken brengen van het Fran
9. beteugeling van bedrijfsconcentratie en sche transportschip „Meknès", dat Fransche
trustvórming.
zeelleden aan boord had, gemeld. De Fransche

Voor het examen Machinist Zulvel-industrie
slaagde te Zwolle de heer A. J. Kobes van hier.
te Het examen werd afeenomen door den Algemeenen Nederl. Zuivelbond.

DELDEN.

•

GESLAAGD.
De heer P. C. Grift alhier slaagde te Den
Haag voor het examen handelskennis l.o.

De heer Z„ wonende aan de Rijssenschestraat alhier had het ongeluk met zijn rijwiel
in een sloot terecht te komen, waarbij hij zoo
ongelukkig terecht kwam dat hij een pols brak.
Door dr. J. Bakker werd geneeskundige hulp
verleend.

DIEPENHEIM.
ONGEVALLEN
De heer A. A. uit den „Esch" alhier, had het
ongeluk bij zijn werkzaamheden in de fabriek
te Goor, zóódanig te vallen, dat hij een been
brak. Hij werd naar het ziekenhuis te Hengelo
(O) vervoerd
De heer P. uit Eibergen werkzaam zijnde met
de electrische kabels alhier, brandde zich zoo
danig aan kokend teer, dat geneeskundige hulp
moest worden ingeroepen.

EIBERGEN.
OPBRENGST COLLECTE.
De in deze gemeente gehouden collecte voor
het Nationale Hulpcomité heeft opgebracht
f 8045,24.

DIT JAAR GEEN VOLKSFEEST.
In een door de Volksfeestcommissie gehoudên
vergadering is besloten het Volksfeest dit Jaar
niet te laten doorgaan. Het saldo der vereeniging
zal op de Bank gedeponeerd blijven, terwij) als
de toestand zich in gunstigen zin mocht wij
zigen alsnog ten spoedigste zal worden over
wogen, of het feest al dan niet doorgang zal heb
ben.

GROENLO.
JAARVERGADERING R.K.V.V. „GROL".
De R.K. voetbalvereniging „Grol" hield
haar jaarvergadering in de kofiekamer van 't
Parochiehuis St. Jozef.
De voorzitter, de heer Th. Groot-Brulnderink wees er in zijn openingswoord op, dat alle
leden van Grol,, die in militairen dienst ge
weest zijn, behouden zijn teruggekeerd.
Door den Geestelijken adviseur kapelaan A.
Giessen werden elf adspirantleden tot leden
geïnstalleerd.
Uit het jaarverslag van den secretaris, den
heer Th. Nahuis bleek, dat het ledental van
57 was teruggeloopen tot 41.
Het aantal adspirantleden bedraagt 30.
De competitie van het afgeloopen seizoen
heeft veel stagnatie ondervonden, doordat er
20 leden in militairen dienst waren.
Hierdoor heeft men slechts met 2 elftallen
kunnen deelnemen.
De voorzitter spoorde de leden aan het ko
mende seizoen met meer enthousiasme te spe
len.
De penningmeester, de heer J. Hoytink. had
bedankt wegens vertrek naar Borculo. Het fi
nancieel verslag werd uitgebracht door den

AANBESTEDINGEN

In café J. W. Kole te Hengelo werd gister
middag onder architectuur van den heer Th.
van Terwisga aldaar aanbesteed: a: De weder
opbouw van perceel J. W. Kole aan de En$chedeschestraat 14 te Hengelo; b.: de glas- en
schilderwerken van dezen bouw.
Voor a. schreven in: Fa. Tenten, Lichten
voorde f 11929; fa. Haikens f 11940; Fa. Roe?sink f 11793; Fa. J. B. Lubbers f 11500; P. v. d.
Laak en Co. f 10842; E. K. Kroeze f 11828;
Fa. A. Groothengel Borne f 10820; Fa. Gilberts Oldenzaal f 10780; L H. Busschers f 10670
H. Verwolt f 10640; G. Ribberink f 10600; G. J.
Roerkamp f 10560; D. F. Geerligs f 10545; G.
Steggink f 10500; H. J. Weghorst Borne f 10441',
H. J. Groothuis f 10435; J. ten Tije f 10383;
Van Benthem f 10330; .. G. Foks f 10320; J.
v. d. Enk f 10300; G. L. Foks f 9995; Fa. Wargerink Boekelo f 9985; H. J. Krakers f 9860;
Fa. Riemersma en Zn. f 9856; Fa. Bdekelder
e^ Engbersen f 9832; J. Steggink f 9830; J. v.
d. Tuuk Borne f 975*>.: Denecke f 9600; H. Kiviet f 9490; S. Hoekstra f 9488; H. Fokkink
f 9450; B. H. Sombekke f 9366; B. Molenveld
f 9358; J. J. Hasselharm f 9848.
Voor b: G. W. J. Horstink f 1437; Gebrs.
Eekers f 1403; Leusink f 1397; Wilmink f 1358;
A. H. Bolhuis f 1307: Vaanholt f 1257; Joh.
Sueters f 1175 en Mekelenkamp f 1145.
Waar geen plaatsnaam is vermeld, wonen de
Inschrijvers te Hengelo.

BURGERLIJKE STANDEN
ENSCHEDE. Geboren: Wilhelmina d.v. H. R.
Koster en T. v. Beek — Gehuwd: J. G. Groeneveld 28 j. en S. Zwart 27 j.
HENGELO. Géboren: Anna Elisabeth dv
F. J. Rosenboom en A. A, M ter Borg. —
Henri Nico zv K. v. Gelder en J. Hagens (wo
nend te Borne). — Lucas Jan zv L, R. ten
Brinke en B. J. de Witte. — Overleden: A.
Kroon 83 j., wed. v. A. Jonker. — G. J. A.
Jannink 2 j. zv H. J. Jannink en E. Hasselerharm.

ijvert de N.U. voor een sterk Nederlandsch
volk, ln nauwe verbondenheid met de overzeesche gebieden.
Zij is overtuigd, dat een organische opbouw
van het Nederlandsche gemeenebest onder lei
ding van krachtig en besluitvaardig gezag
noodzakelijk is.
De uitwérking van deze richtlijnen zal zij
ter hand nemen, zoodra dé tijd daartoe geko
men is.
WIJZIGING WET COUPONBELASTING.

WERKLOOSHEID ONDER ENGELSCHE
ARTISTEN.
GENEVE, 27 Juli. (D.N.B.). Tachtig procent
van de Engelsche tooneelspelers, artisten en
musici zijn broodeloos. In den loop der laatste
weken zijn zoowel ln Londen als in alle groote
steden en badplaatsen aan de Zuid- en Oost
kust de schouwburgen en concertzalen geslo
ten. De pogingen om het werkloos geworden
schouwburgpersoneel bij de „home-guard" of
in de wapenfabrieken te werk te stellen, en de
vrouwelijke artisten bij het roode kruis te
plaatsen, is geen succes geworden. De theateren concertagentschappen verkeeren in een
vertwijfelde positie, daar zij voor het sluiten
van hun ondernemingen geen schadevergoe
ding krijgen, daarentegen wel zelf financieel
moeten opkomen voor de niet nagekomen
contracten. '

's GRAVENHAGE, 27 Juli. Volgens een publi
catie in het Vèrordeningenblad is de wet op
de couponbelasting gewijzigd. Deze wijziging
houdt in, dat onder het begrip effecten,
waarop de couponbelasting van toepassing is,
mede zullen vallen alle vorderingen ten laste
van publiekrechtelijke of privaatrèchtelijke
rechtspersonen, indién deze vorderingen het
gevolg zijn van leeningen, die, bestemd tot
voorziening in de kapitaalbehoefte dier rechts
persoon, in wezen dezelfde strekking hébben
als obligatieleningen. Zoodanige strekking
wordt in elk geval aanwezig geacht, Indien de
leening niet binnen een jaar na het aangaan
daarvan zoowel opeischbaar als aflosbaar is.
Indien een der partijen het recht heeft de lee
ning te verlengen, wordt, tér bepaling van den
„Levenswijsheid met een glimlach" is ge
vervaldag, het recht tot verlenging mede in
schreven door Dr. Lin ïutang en werd uit
aanmerking genomen.
gegeven bij de Zuid-Hollandsche Uitg. Mij Den
INVOERVERBOD REICHSKREDITKASSEN- Haag. — Dit werk is geschreven met een bui
tengewone kennis van zaken. Het geheele
SCHEINE UIT HET BEZETTE
werk is doorweven met epigrammen en flitsen
BELGISCHE GEBIED.
en getuigt van een genialen geest. Men behoeft
'S-GRAVENHAGE, 27 Juli. In het heden ver het niet alt^d eens te zijn met de denkbeelden
schenen Verordeningenblad is de invoer van van Dr. Lin Yutang, om toch te kunnen ge
Reichskreditkassenscheine uit het Belgische nieten van de gezonde humor, die men bij
bezette gebied zonder toestemming van het het lezen overal tegenkomt. Het is een genot
deviezeninstituut verboden.
dit boek te lezen.
Naar wU vernemen houdt deze maatregel
verband met het feit. dat Belgische kooplieden
hun inkoopen hier te lande op uitgebreide
schaal met in België geldende Reichskredit
OFFICIEELS WISSELKOERSEN
kassenscheine plachten te betalen.

BOEK EN TIJDSCHRIFT

DER NEDERLANDSCHE BANK.
27 Juli.

KATOENMARKT
Op de beurs te New York opende gisteren de
termijnmarkt kalm en prijshoudend en was
kleurloos. Er hadden èenige aankoopen plaats
voor rekening van den handêl en ter plaatse
waardoor het geringe aanbod werd opgenomen
Het aantal hedges was gering evenals de aan
voeren. Dé markt sloot kalm en prijshoudend
Middling
Nieuw contract
26 Juli
25 Juli
24 Juli
Up loco 7/8
10.23
10.23
10.33
loco 15/16
10.43
10.48
10.53

admiraliteit maakt bekend, dat de Britsche re
geering geen mededeeling over het vertrek en
de route van het schip gedaan heeft.

SPORT

VALUTA'S (schriftelijk en tel

New- York
Berlijn
JOE LOUIS MOET ZIJN TITEL
Brussel
VERDEDIGEN.
Helsinki
De groote Amerik. boksmanager, Mike Jacobs, Stockholm
heeft moeten afzien van zijn plan om in Sep £iirlcb
tember a.s een gevecht te bewerkstelligen tusr
schen Joe Louis en Max Baer, omdat deze Bank pa piert
laatste een waarborgsom eischte van 50.000 New-York
dollar, In plaats van dit gevecht zal Loui* Brussel
ln den rine uitkomen tegen den winnaar van
hét gevecht tuss^hén Billy Conn én Bob Pas Stockholm ................
Zürlcb
tor, dat op 13 /
stus a.s. wordt géhouden.
BOKSEN.

transacties).

1.88&— 1.88ft
75.28 —75.43
30.11 —30.17
3.81 — 3.82
44.81 —44.90
42.72 —42.81
1.86W— 1.90K
—30.20
44.76
44.94
_42.86
42_67
30.08

EERSTE BLAD

TWENTSCH DAGBLAD fUBANTlA

Advertentien Kinderledikanten
TE KUST EN TE KEUR.
GEBOREN:
ANNA ELISABETH
dochter van:
F. J. ROSENBOOM
T. ROSENBOOM—
ter Borg
Hengelo (O.), 27 Juli 1940.
Bernardstraat 50.

Wij ontvingen een zeer grote
partij tegen
vooroorlogse
prijzen.
Profiteert hiervan.
U KOOPT T BEST

IN 'T BABYHUIS
MARKT 21

-

RIKA NIEUWENHOVEN
en
JAN BOSWINKEL.
Overdinkel, 25 Juli 1940.
Hu welij ksvoltrekking
10 Aug. a.s
Heden overleed onze lieve
Moeder, Behuwd- en Groot
moeder, Mevrouw de Wed.

A. Jonker-Kroon
in den ouderdom van 83 jaar.
Dedemsvaart:
B. BERENDS Jr.
ZW. BERENDS—Jonker.
Hengelo (O.):
B. D. JONKER,
en Kleinkinderen.
Hengelo, 25 Juli 1940.
Grundellaan 16.
De teraardebestelling zal
plaats
hebben te Wezep
(Gld.) op de Algemeene Be
graafplaats op Maandag a.s.
29 Juli om 1 uur.

V00RDEEL1G KOKEN!
ONZE HOOIKISTEN, uitge
voerd volgens de nieuwste vin
ding zijn een besparing aan
gas, kolen en electriciteit. De
spijzen behoeven slechts 1/4 a
1/5 van den gewonen tijd te
koken, waarna ze in de hooikist verder gaar worden.
Dubbele en Enkele kisten met
losse en vaste kussens.
Ziet onze étalage.

J. D. G. Rompelman & Zn.

ZE ZIJN WEER EENIG IN HUN SOORT

EN

van DRIEWIELERS,
TANDEMS en
RIJWIELEN.

HAAKSBERGERSTR.344
TELEF.2627

eiken dag geopend.

THANS...
brengen wij een collectie
ANTIEKE VOORWERPEN,
welke in geheel „Twenthe"
en ver daarbuiten niet geevenaard wordt!

Liefst geen bezoek.
Liefst geen bloemen.

PEDICURE MENGERINK
is aan huis te ontbieden Dins
dag en Woensdag a.s. in Haaks
Voor de vele bewijzen van deel bergen, Neede enz. Beh. f 1,—.
neming, ontvangen bij het over Heng.str. 30b, Telef. 5088.
lijden van onzen lieven Man en
Vader
Hierbij betuigen wij onzen har
telijken dank aan Mej CH.
ENGBERT SCHREURS,
MÖHRING, Gediplomeerd Leebetuigen wij hierbij, mede na rares, voor het verkregen diplo
mens de familie, onzen harte- ma maatknippen.
lijken dank.
G. J. ANTVELINK.
B. COLENBRANDER.
Wed. SCHREURS—
F. G. DIJKS.
Temmink
A. J. DIJKS.
en Kinderen.
G. J. DENNEBOOM.
Enschede, 27 Juli 1940.
J. HÜCKRIEDE.
H. E. NIEUWENHUIS.
DANKBETUIGING.
H. K. TIMMERS.
Voor de vele bewijzen van
deelneming, ontvangen tijdens
de ziekte en bij het overlijden Gevestigd 1 Aug.
van onze lieve Moeder, Be
huwd-, Groot- en Overgroot
moeder

Verloskundige.

RIETMOLENSTRAAT 64.
Telefoon 3861.

betuigen wij onzen hartelijken
dank.
Familie WESTENDORP.

per flesch
BRANDEWIJN SUP
ƒ1.90
BRANDEWIJN
-1.65
JENEVER SUP
-1.90
JENEVER
-1.65
INMAAKWIJN
- 1.05
(Zonder toevoeging van
suiker te gebruiken)
ROODE BESSENWIJN .. - 0.40
WITTE BESSENWIJN .. - 0.40

Voor de vele hartelijke bewijzen
van deelneming, ontvangen bij
het overlijden van onze lieve
Moeder, Behuwd- en Groot
moeder, Mevr.

KOOPT NU ZILVER

HERMINA ROBERS,
Wed. van J. W. BOS,
betuigen
dank.
Enschede,
Vaassen,

wij

onzen oprechten
Familie BOS.

Juli 1940.

M. v. Leeuwen
'ARTS

AFWEZIG

...MOET Uw VER- (
LOV»HO$RiNG MEE!
DEOEL'J^HElP
15 rVAA^T EEN
Sierlijk model
du!> VERE15CHT.'
U k e h t WÉT

Als edelmetaal is het waardevol, als ge
bruiksvoorwerp practisch en blijvend.
De Import van zilver staat vrijwel stil,
de prijzen zullen dus stijgen.

KOOPT NU GOUD
'n Gouden sieraad is niet alleen 'n prettig
en veilig bezit, maar het is ook 'n stuk
van waarde en een bezit voor het leven.
Het koopen daarvan is nu nog zonder
bezwaar mogelijk.

KOOPT NU DIAMANT
Op de eerste plaats diamant. Geldbelegving en sieraad tevens. Juist nu is dia
mant 'n bezit van waarde gebleken. De
invoer staat stil, de beursprijzen stijgen
100 % en meer.

ARTS,

HERVAT MAANDAG
DE PRAKTIJK.

ZONDAGSDIENST
op 28 Juli '40.

A. P. BOUMAN
ENSCHEDE.

J U W E L I E R

Elvé
Stofzuigers

f 29VERCHROOMD MET EEN JAAR GARANTIE.

J. LOO VING

JONGE
NEDERLANDERS
van 17—25 jaar, die er belang in stellen dienst te nemen
bij de S.S. Standarte Westland, kunnen zich voor inlichtin
gen mondeling of schriftelijk wenden tot het adres: EN
SCHEDE. MOLENSTRAAT 86. 's avonds na 8 uur).

(Men zie het desbetreffende bericht in dit nummer).

GEVRAAGD aan de
KON.
WILH.SCHOOL ALMELO

KALAMDËRCTR 4
TèL:3S>5.

GIPO 580

Kwekeling (e)

ENSCHEDE.
Apeldoorn
Loolaan 11A.

BORDUUR!NRICHTING ENZ.

A. W. F. SCHMAL

enz. door het sluiten eener direct Ingaande

M o lestverze k e r i n g .

TE KOOP: Nieuw gebouwde
MIDDENST.W.
K. Suite, 4 sl.k., gr. tuin. cen

trum stad.
2 NIEUWE HEERENHUIZEN
le stand.

Te bevr.

HEDENMIDDAG 5 UUR

HUISWERK
INSTITUUT
Aldeling Lager Onderwijs
Afd. Voortgezet Onderlijs
L AARESCHSINGEL 66a. TEL. 2770

Rustig kiezen en keuren.
Wie

met

oordeel wil kiezen,

verwijlt gaarne korten tijd in
onze modelkamers,

waar

koort. Zie, hoe mooi de meube
len van

bouw en afwerking

zijn en hoe stemmig de stoffee
ringen zijn gekozen.
't

Is allv!<

smaakvol en toch

niet duunlfi dan elders!
RrL'ft s levert blijft lang

Veenstraat 278, Tel. 5406

mooi en is oerdegelijk.

DE N.V

Dus

ENSCHEUESCHt

CKEDIETBANR

Pyrmontstr

het

één na het ander het oog be

Wat

MAKELAAR DIJKHUIZEN.

voordeelig.

12

verstrekt credieten
vanaf f 100.-.

SgUJONINGlNRICH T ER S

Voor Ambtenaren op gunstige
voorwaarden

ENSCHEDE

Cftoen oaeh&L aan Utf uxmingf

Brieven met uitvoerige inlicht,
en prijs onder no. 402010 Bureau
Twentsch Dagblad Tubantia.
TE HUUR GEVRAAGD per 1
Nov. of eerder

WONING,
omtrek „Hoogeland" of „Varvik", voor 2 personen, liefst
één-kamerwoning.
Huurprijs
f 4,50—f 5,25. Brieven onder no.
402006 Bur. Tw. Dagbl. Tub.
TE KOOP: 2 BOUWTERREI
NEN (hoekperceelen), geschikt
voor belegging. Bevr. J. LIEM-

BURG. Irisstraat 23.

U GAAT OP REIS?

„TANTE BLANK"

En zonder foto-apparaat.
Dat is geen blijvende vacantieherinnering.

is vooi t schuren van
fornulspiaten dooi nleta te
vervangen
Schitterend resultaat

Opleiding N.0.-akten

Bij de door het Rijk gesubsi
dieerde Cursus voor de oplei
ding van leerkrachten bij het
Nijverheidsonderwijs te Deven
ter bestaat gelegenheid tot in
schrijving voor de Cursus 1940'
1941.
De nieuwe Cursus vangt ein
de September aan.
Inlichtingen, zowel schrifte
lijk als mondeling, bij onderge
tekende.
Aan de Cursus is een oplei
ding voor het toelatingsexamen
van de M.T.S verbonden.
De directeur,
Dr. L. G. BROUWER,
Tesschenmacherstraat 18.
Deventer.

geeft zelf het kost'lijk graan
waar het heerlijke

leeftijd pl.m. 30 jaar.

Verzekert Uw huizen en inboedels tegen schade ten
gevolge van oorlogsgeweld, binneniandsche onlusten

3 dagen per week vrij heeft, zag
deze gaarne benut als Incas
seerder of iets dergelijks. Br. no
401995 Bur. Tw. Dagbl. Tub

Ons land

Keukenmeisje

ENSCHEDE.

*755

HOLLAND's BESTE STOFZUIGER in zijn prijsklasse.

VRAAGT tegen 1 Sept. een be
kwaam

PIET HEINSTRAAT 6—8.

fELEI1

blok van 2
Burgerwoonhuizen.

Mevr. KEUS,
Grundellaan 23, Hengelo (O.),

ASSURANTIE-AFDEELING

N.V. Roelofs

Maar vóór alles koopt en laat ü adviseeren in 'n zaak van vertrouwen; sinds
1890 is dat

HA VERSTRAAT.

INCASSO-BANK N.V.

door geheel Nederland

TE KOOP GEVRAAGD door
particulier een in goeden staat
verkeerend

Fa. G. Koelink

Aanwezig zijn de huisartsen:
BEINS.
COUVREUR.
COPPES.
met acte. Eigen klas. Vergoe
VAN LEEUWEN.
ding
f 400,— per jaar. Brieven
Uitsluitend SPOED-GEVALLEN!
met voll. inl. aan het Hoofd deiGEVRAAGD:
school
P. I. DE MAAKER.
SCHILDERS-HALFWAS.
Schildersbedrijf J. M. ROSENS, Vacantie adres:
Voortmansweg 47.
Witte Rozenstraat 28 - Leiden

Verhuizingen

Wij hebben groote voorraden en
verkoopen nog voor o u d e p r i j z e n .

van MAANDAG 29 JULI tot
MAANDAG 5 AUG.

J. ESHUIS

EMMASTRAAT 256 - ENSCHEDE - TEL. 4371.

JONGEMAN (gehuwd), die 2 a

2 MINUTEN VAN HET H. J. VAN HEEKPLEIN.

EEflMEM^CHElH-fcVEW
LANG . . . .

RADIO - ELECTRO - DEURNINGERSTRAAT 9

KOTTEN DIJK 16

BORNEOSTRAAT 48 • TEL. 5775

Enschede, Juli 1940.

J. H . G . D A L E N O O R D

VOOR DE INMAAK

Zr. D. Lutke Schiphol!

ROELFIEN NORTHOLT,
Weduwe van
ANDRIES WESTENDORP,

HET ENSCHEDESE

DE NIEUWSTE RADIO-APPARATEN VAN DALENOORD.

VERKOOP

C. F. Klaarstr. 18A - Tel. 2657.
Veilinggebouw „TWENTHE".
Haaksbergerstraat 71, Tel. 2132,
ENSCHEDE.
Voor onderhandschen verkoop
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VERHUUR

ENSCHEDE.

ONDERTROUWD:

•

Concurrent brood
van bereid wordt.
Vergeet niet dagelijks één
meer sneedjes

of

Uit voorraad nog leverbaar een 100
verschillende modellen, als boxen,
klapcamera's, kleinbeeld- en cineapparaten.
De prijzen zijn niet verhoogd.
Neemt een camera mee op reis!!
van

,,'T FOTOHUIS" BRUSSE
Kalanderstr. 4A, Teief. 3575.
ENSCHEDE.

Goud en Zilver...
Edele metalen...
^
Waarde houdend•
GEEFT DUS EEN GESCHENK IN GOUD of
• ZILVER UIT DE GROOTE COLLECTIE VAN

W. G. KWEKKEBOOM&ZN.
Burgemeesterstr. 16, hoek Noorderh. Tel 5015.
Inkoop van oud goud tegen de hoogste waarde.

roggebrood van MIDDELBARE HANDELSAVONDSCHOOL
De Concurrent
te eten. Het komt Uw ge
zondheid ten goede.

GRATIS EEN
TUINHUISJE

OPENING

MET 5-JARIGE CURSUS DER
GEMEENTE ENSCHEDE.

Aangifte van nieuwe leerlingen
voor de cursus 1940—1941 (Volledig onderwijs, cursus Talen, Cur
sus Boekhouden) op 13 en 14 Augustus a.s. des avonds van 7—8

uur. Borneostraat 16.
Met de eisen van het Middenstandsdiploma is in het program
ma rekening gehouden.
De Directeur,
G. VELDS.

onzer zaak aan de

Oldenzaalschestraat 77

Vakonderwijs voor Drogisten

BORDUREN en GARN. van JAPONNEN, UITZETTEN enz.

Eind September, begin October a.s. zullen wederom op ver
schillende plaatsen in ons land vakcursussen geopend worden
ter opleiding voor het diploma DROGIST, uitgereikt door een
Examen-Commissie uit de drie Drogisten Bonden.
Het diploma DROGIST, door deze Commissie uitgereikt, is
erkend door de Federatie van Drogistenbonden en door de
Vereeniging tot Behartiging van Pharmaceutische Handels
belangen.
Voor verdere inlichtingen wende men zich tot de COMMISSIE
VOOR VAKONDERWIJS, Postbox 400, AMSTERDAM.

Pracht sorteering SHAWLS en CORSAGES.
Zie etalage.

Inlichtingen en tarieven op aanvrage.

Adverteert in

Telefoon No. 4589.

TUBANTIA

krijgt u nergens doen bij ons.
reeds voor ƒ52.— franco huis
Keuze uit meer dan 100 mo
dellen. Bezoekt onze terreinen
of zendt 20 ct aan porti voor
toezending prijscourant.

De Groot's Houtbouw
VROOMSHOOP -

TELEF. 328.

Oet

'ne

oôle

Twèènsche

Boerschop

duur

Loeks

van't

Leugenmos

VII.
Et was den oamd n'n merakelschen
mooi'n oamd ! De blaêr van de eekenbeüm
dee um de Biestersplaats too stunnen asof
ze met eere breeje, staarke aarms onroad
en tèg'n-slag van de oóle boêri'j woll'n ofweer'n, hung'n an de teuge moesstil in t
goóln lech' van de zunn'. N'n geetelink zat
woar in 'n töpken te zing'n dat 't zien
schik en aard har. 't Leut wa' of de knoes
tige linde vuur 't hoes van dat mooie,
zachte, zunnige weer nog van ni'js wier
joonk wör. I'j konn'n zeen dat 't um good
deu in ziene oóle butt'. Hee glaansd'n 't oet
van kloarloeter will', joa — 't har d'r völ
van vot dat den oöl'n ondog bi'j 't opdoff'n
luk oo-de-klonnie har broekt: zuk roek'n
as 'e deu. A'j nog op meer as n'n smetweggens van um of war'n, kree'j a' zon n'n
lekkern, zeuten, duurdringenden rök in 'n
nös dee 'n mènsche hoast umsgeliek zol
benèwweln. En dat lapt'n um dee oóle
linde, dat was zoo wiss' as wat. Zoo geet
't mangs as zukke oóle kanallies wier van
dee opschöttel-achtige kemosies op 't lief
krie'jt! Mer de linde was 't ok nich kwoalik te nemm'n. Dat mooie weer dat deu 't
um, wiss' en zekers !
Greete van de Biester har den oamd 'n
töchken op de baank vuur 't hoes ezett'n.
Ze was met 'n paar hoasen gangs wès woar
knoll'n in zatt'n as Pruuske daalders. Mer
ze kon 'n kop nich good bi'j 't waark hoóln.
Ze har de gedachen nog glad en al bi'j wat
den mirrag ammoal 'passeerd was. As ze
nog ees noagung hoo de vaêr en de moor
eer hadd'n oet-veterd, dan kwamm'n de
troan'n eer in de oog'n. En as ze dach an
wat de breurs 'zeg hadd'n dan begunn'n de
vinger eer te jökk'n van venienige heilig
heid. 't Was mer 'n good dink, dat de vaêr
eer noa 't meütken bi'j de bèkk har 'stuurd
um de heu'j-vork wier op te haaln. Aans
war'n d'r gekke dinger gebuurd, doar kui'j
gerös van op an !
Later, toon ze te hóóp met zien veer'n
um de klaptoafel zatt'n um 't oamd-ett'n
achter de kiew'n te stopp'n, toon was 't ok
nog net wès of d'r 'n schoer boam de dell
hung. Nums zèè d'r um zoo te zegg'n wat.
De vaêr en de moór zatt'n met lange taan
ir de spekbrugg'n te kaw'n met gezichten
van zes daage rèèg'n. Alleen Mans en Derk
scheen'n nog wa' will' te hebb'n um wat
'et „nusseldödd'nke" was oawerkomm'n !
Greete keek nich op of um, mer 't blood
wör eer keernmelk toon ze in de gaat kreeg
dat de beide breurs ieder bod zoo stiekum
zatt'n te grèènzen en te smuugeln. Bah,
wat 'n serpèènten, dach Greete, en eere
kinnebakk'n
begunn'n
umsgeliek
te
gleu'jn, zoodönig zat ze zik te verkniepen.
Mer de vaêr was dat gedoó van dee beide
opschötteling'n ok nich ontgoan. 'n Moal
of wat greep 'e nieds noa ziene kips woar
'e met pleer'n kon as-te-too, dat hadd'n de
jongs vaak genogt vernomm'n. Zoo oóld
war'n ze nich, of vuur dee kips van de vaêr
hadd'n ze dönig ontzag. En doarum heuln
ze nö ok mer gauw op met eer geguugel,
want ze zagg'n an de oog'n van de oóle

Biester wa' dat 't um dit moal gin gekheid
was.
En doar zat Greete nó, met de hoazen op
de baank' onner 'n lindeboom, dönig in de
susaanzie. Ze was an 't knoll'n-stopp'n, mer
wiss wa' leuw'n: ze /.ag de knoll'n mangs
nich ees! Ze stak mer too met de noal' en
wat ze zag, wus fce zölm nich. Ze kon nich
avanseern. En toon ze zoo 'n töchken gangs
was wès gung ze nieds opstoan, smeet 't
hoazenspil op de baank en leup kats vot,
't höfken duur, noa 't wègken oawer 'n
esch. Doar wör ze luk bedaadder. Misschien
kwam dat wa' umdat ze umsgeliek mos
kiek'n noa 't glaanzen van de row' en lostern noa 't zachte ruuschen d'r van, en noa
't zing'n van 'n geetelink doar woar hoog
in n'n eekenboom. Op èns begun n'n
leeuw'rik boam eer naa drok met eer te
klasseneern. 't Leut wa' of 'e ieder bod
tèg'n eer zèè : „Maak di'j nich nellig, maak
di'j nich heilig, domme deern da's bis
domme deern da's bis !" En Greete keek
um noa tot 'e nog 'n heel klein stipken was.
hoog in de loch, dee bloonk as 'ne krall'.
Greete har 'n geveul in zik of ze zoo wa'
met zol will'n vleeg'n met den voggel, hoog
de loch' in. vot in de wiede, wiede weald. .
Nog al vedan in prakkesoasie kwam ze bi'j
't meütken bi'j de bèkk' en toon zag ze den
stadsken jong wier vuur zik, den klasjeneern kon as n'n afkoat, den luk astraant
was in zien optreên, dat was woar, mer den
toch oarig was, heel oarig. Aans hai 'e eer
toch ok nich op 't petret ezat ? En greuts
was 'e ok nich, o nee, aans har ze wal eers
aandere kleêr an mott'n trekk'n, is 't woar
of nich ?
Et wör eer luk dom en daf in 'n kop. Dat
mog wa' komm'n van 'n rök van 't heu'j en
van de row', en van de bussche um 't meüt
ken. Ze zat zik 'n oogenblik too en gung
vuur zik hen zitt'n kiek'n met 'n heu'j-spier
tusken de taan. Merakel, wat roeken deu 't
hier toch. Ze vebeeln zik dat ze 'n rök van
'n oóln lindeboom bi'j 't hoes hier nog kon
venèmm'n.
't Hoes — dat was woar ok. En resseloet gung ze opstoan en stèwweln noa de
Biestersplaats op an, want 't was a' laat.
Oawer de row' van 'n esch lag n'n luk
peersen glaans en de eekenbeüm' um de
Biestersplaats leut'n eer zwat en somber
too.
'n Keteerken later lag ze röstig in de
berr-stie achter de greune gedienkes. Mer
eers har ze met troan'n in de oog'n an de

brooddistributie.

De secretaris-generaal, waarnemend hoofd
van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat gedurende het tijd
vak van 29 Juli tot en met 4 Augustus a.s. de
met „81" tot en met „90" genummerde dub
bele bonnen van het broodbonboekje recht ge
ven op het koopen van 2500 gram roggebrood
of 2000 gram ander brood. Elk der enkele
bonnen geeft derhalve recht op het koopen van
125 gram roggebrood of 100 gram ander brood
De bonnen, welke 4 Augustus nog niet ge
bruikt zijn, blijven voorts nog tot en met
8 Augustus a.s. geldig.

Ontslag van tijdelijk personeel.
Daar het is gebleken, dat sommige werkge
vers weinig geneigd zijn om voor korten tij rf
durende werken los personeel in dienst te ne
men, aangezien zij bevreesd zijn, dat zij vooi
deze tijdelijke werkkrachten geen of moeilijk
vergunning tot ontslag zullen kunnen beko-

INGEZONDEN MEDEDEELING.

Voedt Uw huid 's nachts met Purol
want zij wordt er zoo zacht en mooi, zuiver en gezond door. Doe dit 1 of 2 x per week. Ook
vetwormpjes, vlekjes, pukkels en uitslag verdwijnen er door. Tube 45. Doos 60--30 cent.

Zooals in het zieke lichaam van
mensch verborgen krachten strijden
tot herstel en wederopbouw, zoo ook
in de groote menschenwereld: verbor
gen krachten, die de wereld weer op
bouwen tot een samenleving waarvoor
men zichzelf geeft ter wille van het ge
heel. God werkt in en door ons met
zijn wondere, reddende krachten.
Zooals

in

het

zieke

lichaam

van

den

F E U I L L E T O N .

„Bloed

van

Boeddha"

door
HAKOLl) WAKD
40.
York keek Virginia en Adèle aan. „Jullie
worden gevangen gehouden als medeplichti
gen. Heeft één van jullie twee soms een ver
klaring af te leggen?"
„Hou je mond" snauwde Morris, „ze zullen
niet praten voor ik ze permissie geef!
Geen
minuut eerder.... begrepen!!"
Hij wendde zich tot Lukens. „Wij behoeven
zijn vragen niet te beantwoorden, wel?"
Lukens antwoordde niet direct.
„Beschouw je me nog als je advocaat?" zei
hij tenslotte. „Anders heb ik geen recht je
advies te geven. ... Ik ben er niet op gesteld,
dat op me te nemen, begrijp dat goed!"
„Je bent mijn advocaat", grauwde Morris.
.,Ik heb je er toch voor betaald!"
„In dat geval raad ik je aan geen enkele
vraag te beantwoorden, voor je voor den rech
ter verschijnt", zei Lukens ernstig. ,De détails
van je verdediging bespreken we later wel;
misschien kunnen "we een borgtocht voor je
stellen".

D E

K O E

„U weet heel goed, dat dat voor een moor
denaar niet gaat", viel York hem in de rede,
„We zullen zien" antwoordde Lukens met
een glimlach.
„We hebben nog de kwestie van de nage
maakte robijnen, die in de kast op de kamer
van miss Spencer en miss Vaughan verstopt
werden'' nam York den draad van zijn verhaal
weer op.
„Klaarblijkelijk was het snoer daar door een
vrouw verstopt. Dit begreep ik omdat geen
man de kans zou willen loopen gezien te wor
den, terwijl hij uit de kamer van één der
dames kwam, terwijl jullie allemaal onder
verdenking stonden. Ik had de vingerafdruk
ken van jullie allemaal, en ik wist ook, wie de
vrouwen hier in huis waren De kamer van
miss Spencer lag tegenover de kamer van de
andere twee. het was dus eenvoudig genoeg
even over te wippen en het étui met de nage
maakte robijnen in de kas* te stoppen?"
„Maar waarom?" vroeg Fenton, „waarom
wilde hij die nagemaakte steenen daar ver
stoppen?"
„Omdat Morris het étui gestolen had in het
idee, dat het de echte „Bloeddruppels van
Boeddha'' waren! Hij begreep dat zijn spel uit
was, dat ik met hem speelde, als een kat
met .een muis Dus wilde hij de verdenking
op een ander werpen, in dit geval op één van
de beide meisjes. Hij begreep wel, dat er weer
een huiszoeking plaats zou vinden als de dief
stal van het snoer ontdekt zou worden Het
vinden van de robijnen in de kast van de
meisjes zou een oogenblik de aandacht van
hem afleiden, temeer daar hij wist dat ik van
miss Vaughan's verleden op de hoogte was.
„Maar Watson. . ." merkte Fenton op.
„Watson dwaalde het museum in, toen hij
zag, dat de deur openstond en haalde zich een
doodschrik op het lijf! Hij voelde, dat Iemand
hem bespiedde en dat was ook zoo. .. want
Morris was nog in het museum, nadat hij het
valsche snoer gestolen had in de overtuiging
dat hij de echte robijnen te pakken had. Hij
hart Reen tijd om ze eerst nauwkeurig te be
kijken, dat snap je!
Ik had wat vaseline, gemengd met zilverni
traat op de knop van de safe gesmeerd....
Watson kreeg het aan zijn vingers, hij kreeg
er bruine vingers van. Maar Morris droeg
handschoenen en toen Watson mij zijn verhaal

De inkrimping van den
pluimveestapel.
Tot een derde van de normale
grootte.
Dezer dagen is bekend gemaakt, dat
tengevolge van de veevoederschaarschte ook de pluimveestapel, welke een
groot consument van voedergranen is,
sterk zal moeten worden ingekrompen.
Het Rijksbureau voor de voedselvoor
ziening in oorlogstijd deelt thans nog
de volgende bijzonderheden hierover
mede.
Met het oog op de beschikbare voorra
den zal de kippenstapel tot ongeveer
6.000.000 stuks moeten worden geredu
ceerd

Dit is ongeveer een-derde ge

deelte van de normale grootte

Deze

inkrimping zal uiterlijk 15 September
a.s. haar beslag moeten hebben gekre
gen. Daartoe zullen de voedertoewij
zingen geleidelijk lager worden

Als

basis hiervoor zal de September-inven
tarisatie

1939

worden

aangenomen,

hetgeen nierop neerkomt, dat pei me
dio September a.s. niet meer voeder zal
worden verstrekt dan voor ten hoogste
20 pet. van het pluimvee, dat bij be
doelde

Inventarisatie aanwezig was.

Voorts zal op 15 September a.s. de voedervoorzienmg voor kuikens

ophou

den; de in 1940 geboren jonge dieren
moeten worden bijgeteld bij den sta
pel van volwassen pluimvee.

Staatsvriendin N # 1
moór vroagd: „moóder, ik zin toch gin n'n
lalker ? Ik wil gin n'n lalker wèn, moóaer !i»
„Dat wee'k wa', Greete", har de moór
'zeg. En ze har eere deern 'n smuksken op
't heufd edoan. En dat deu Greete good,
naa good.
LOEKS.

BINNENLAND
De
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TWENTSCH DAGBLAD TUBANTIA

WEEDE BLAD

men, vestigt de directeur-generaal van den ar
beid de aandacht op zijn algemeene vergun
ning tot ontslag van tijdelijk personeel, opge
nomen in de Nederlandsche Staatscourant van
2 Juli 1940, no. 126, waarbij aan werkgevers
vergund wordt om arbeiders, die- met het oog
op een bepaald met name aangewezen werk
dat ten hoogste drie weken duurt, voor dien
tijd worden aangenomen, te ontslaan, mit«
zoodanige indienstnemingen in het desbetref
fende bedrijf gebruikelijk zijn en door den
werkgever direct na de indienstneming van
zoudanigen arbeider aan het bevoegde dis
trictshoofd der arbeidsinspectie een schrifte
lijke kennisgeving in tweevoud wordt gezon
den, houdendé opgave van:
a. den naam en het adres van den werk
gever;
b. het door den werkgever uitgeoefende be
drijf;
c. de plaats, waar de werkzaamheden wor
den verricht of het werk is gelegen;
d. den naam, de voorletters en het adres van
d?n arbeider;
e. de werkzaamheden, die deze te verrichter,
heeft;
f. het tijdvak, waarvoor hij in dienst geno
men is.
Wanneer het werken betreft, die langer dar:
drie weken duren, of wanneer het gaat om
bedrijven, waarin dergelijke tijdelijke werk
zaamheden niet gebruikelijk zijn. kan bij de.
aanneming van het personeel, dat bestemd is
voor een bepaald werk reeds onmiddellijk aan
de arbeidsinspectie vergunning gevraagd wor
den om dat .gef^ojieel na afloop van dat be
paalde v^èrk'weer te mogen ontslaan.
vertelde wist ik dat hij ditmaal de waarheid
sprak".
„Dus het was Morris, die mij in het museum
angst aanjoeg en u boven op de gang neer
sloeg?" vroeg Watson.
York knikte. „Morris droeg een geïmprovi
seerd gasmasker later slikte hij genoeg van
het gas, om er beroerd van te worden en zoo
doende buiten verdenking te blijven. Is het
niet zoo Morris?"
„Had ik je toen maar meteen afgemaakt",
gromde deze. „ik had
"
„Praat je mond niet voorbij!" waarschuwde
Lukens hem. „Verklaringen komen later voor
den rechter!"
„Waar zijn de echte robijnen nu?" vroeg
Fenton.
York haalde van het stapeltje op tafel een
pakje, en haalde er twee snoeren uit. „Dit is
de imitatie",, zei hij het snoer voor zich neer
leggend, „en dat is het echte. Ik heb ze ver
borgen, nadat ik ze ongemerkt verwisselde
waar denk je Morris?
In de afvoerpijp op
mijn badkamer! Ik vermoedde, dat je mijn
kamer wel onder handen zou nemen en dan
zou je daar zeker niet gezocht hebben! Hij
wendde zich glimlachend tot Morris, en liet
de echte robijnen voor zijn oogen bengelen.
„Was het Morris, die je dien avond in het
museum overviel en de notities van Lee in de
beek wierp?" vroeg Fenton weer.
„Neen", antwoordde York „dat was Horace
Anson Lee, alias Grass! Hij was bang, dat ik
door het ontbreken van den naam van zijn
partner in de notities dingen zou gaan vermoe
den. die niet in zijn kraam te pas kwamen.
Een kwestie van een kwaad geweten! Is er
nog iemand, die wat te vragen heeft?"
Carol Spencer scheen te aarzelen, toen vroeg
ze: „U hebt gezegd, dat ik iets gezegd heb,
wat u op het juiste spoor bracht. .. wat was
dat?"
York glimlachte „Ik begreep niet. hoe het
mogelijk was, dat Morris mij een tik op mijn
hoofd gegeven had. en toch bewusteloos scheen
toen Muer op zijn kamer kwam. Toen u me
vertelde, dat miss Vaughan de gewoonte had.
chloroform te gebruiken voor haar hoofdpijnaanvallen ging me plotseling een licht op.
Hij drenkte zijn zakdoek in chloroform uit de
flesch, die hij meegenomen had en wierp de
flesch uit het raam, zoo, dat die gemakkelijk

Wanneer het niet mogelijk is den tijd, Denoodigd voor deze werken, precies te schatten
kan bij de aanvrage om vergunning volstaan
worden met een ruime schatting, b.v. .,6 weker;
of zooveel langer, als het werk mocht duren"
In ieder geval vestigt de directeur-generaal
van den arbeid met nadruk de aandacht op
het feit, dat de verordening inzake het beper
ken van werk geenszins een remmenden in
vloed mag uitoefenen bij de aanneming van
personeel voor tijdelijke werkzaamheden en
deze invloed ook niet zal uitoefenen, aangezien
de arbeidsinspectie in zoodanige gevallen met
den tijdelijken aard van het werk in alle op
zichten rekening zal houden.

Naar één journalisten-organisatie.

Het ligt dus in de bedoeling de voedertoe
wijzing te doen per op het beurijl aanwezig
uier tot een maximum aantal. Daaroij zal er
streng op worden toegezien, dat niemand meer
dan dit maximum aantal dieren houdt. De
pluimveehouders zullen binnenkort een opgave
ontvangen van het aantal kippen, waarvoor zij
op 15 September e.k. voeder mogen betrekken.
Iedere pluimveehouder zal zijn stapel dus
sterk moeten inkrimpen. Hij beoordeeie zelf,
welke dieren hij het beste voor zijn bedrijf kan
aanhouden.
Bij de inkrimping zal er voor worden zorg
gedragen, dat een goede kern overblijft waar
uit de stapel later weer kan worden opge
bouwd. De mogelijkheid zal worden opengela
ten. dat particulieren, die tot nog toe kippen
hielden, enkele kippen kunnen aanhouden, om
op deze wijze het huisafval tot waarde te kun
nen brengen.
Deze inkrimping heeft tot gevolg, dat een
groot aantal hoenders ter markt zal komen.
Zooveel mogelijk zal ei voor worden gezorgd,
dat daarvoor een behoorlijke prijs kan worden
gemaakt. Een gedeelte zal in koet- en vries
huizen kunnen worden geplaatst De opslag
capaciteit is echter beperkt. Een groot gedeelte
zal naar Duitschland kunnen worden uitge
voerd. De momenteele exportprijs is van dien
aard, dat daardoor belangrijke steun wordt
gegeven aan de pogingen om ondanks de ab
normale afslachtingen den marktprijs op een
redelijk niveau te houden. Het is echter niet
onmogelijk, dat in Augustus en September de
prijzen iets lager zullen worden.
Indien mogelijk zal er voor worden gezorgd,
dat na de inkrimping van den pluimveestapel
de eierprijs verbetert, waardoor de nadeelen
van de inkrimping voor de direct-betrokkene
voor een deel zouden worden opgeheven.
Het bovenstaande had voornamelijk betrek
king op de kippenstapel. Ook de eendenstapel
zal echter een zeer sterke inkrimping moeten
ondergaan Daarbij zal in het oog worden ge
houden, dat de afzet van eendeneieren onder
dp huidige omstandigheden zooveel meer moei
lijkheden oplevert dan die van kippeneieren.

Een delegatie uit de bestaande persorgani
saties en vormende de Z.g. contactcommissie,
waarin zijn vertegenwoordigd de Nederland
sche Dagblad Pers tde vereeniging van direc
teuren van dagbladen), de Nederlandsche
Journalistenkring en de R.K. Journalisten ver
eeniging, heeft dezer dagen een onderhoud ge
had met den comniissaris-generaa' voor Dijzondere
aangelegenheden
w
het-r Fr
Schmidt.
Tusschen het bestuur van den Nederlandschen Journalistenkring en dat van de R.K.
Journalistenvereniging is overeenstemming
verkregen omtrent fusie der beide organisaties
De R.K.J.V blijft nog voortbestaan in ver
band met de behartiging van eenige specifieke
belangen. Wat de algemeene journalistieke
vakbelangen betreft vormen beide vereenigingen voortaan een eenheid. Samen vereenigen
ze thans circa 950 a 1000 journalisten, die allen
lid zijn van den N.J.K Nieuwe R.K. leden
worden automatisch lid van den kring Twee
leden van het bestuur der R.K.J V hebben een
plaats gekregen in het kringbestuur Een er
#
van. de voorzitter, zal deel uitmaken van het
daselijksch bestuur van dien kring.
Nog een slachtoffer.
Hiermede heeft ook op het gebied van de
Gisteren is de 52-jarige 'gehuwde P. Florijn,
journalisten-organisatie de reeds lang begeer
de concentratie haar beslag gekregen en is die na het Engelsche bombardement van Gro
naar het Academisch
door eenheid een nieuwe kracht ontstaan noo- ningen zwaar gewond
dig om de nieuwe taak in dezen tijd aan te Ziekenhuis aldaar werd overgebracht, aan de
bekomen verwondingen bezweken.
vatten.

Het bombardement van
Groningen.

gevonden zou kunnen worden. Hij ging daarna
op het bed liggen met de zakdoek op zijn neus.
Hij had handschoenen aan. er waren dus geen
andere afdrukken op de flesch behalve de
uwe en die van Lydia daaronder".
„Wat gebeurt er nu met het halssnoer en
de andere eigendommen?" vroeg Fenton, naar
Lukens kijkend
„Het is nog niet bewezen dat mijn ciiénten
niet de erfgenamen zijn", antwoordde deze,
„ dat zal de rechtei uit moeten maken".
York grinnikte „Je speelt hei spel tot het
laatst, niet Lukens? De kwestie is, dat er in
derdaad een William en een Virginia Lee in
Richmond wonen! En dat weet mr. Lukens!!
Zij zijn de kinderen van wijlen William
Lee en de erfgenamen van de bezittingen van
Horace Anson Lee!
Door bemiddeling van Lukens bleef Lee op
de hoogte van het doen en laten van zijn tamilieleden. Lukens beweert wel, dat hij niet
Lee's advocaat was, maar dat is.niet zoo!....
Maar daar zullen we nu niet over argumen
teeren. Toen Horace Anson Lee zoogenaamd
gedood werd bij dat auto-ongeluk zag Lukens
de kans waar, een extra'tje te verdienen. Hij
haalde Morris er bij en liet hem en zijn zuster
optreden als de erfgenamen
"
Lukens sprong op, bleek en woedend.
„Jij.... je zult ..." stotterde hij, „ik zal
je ter verantwoording roepen wegens laster
jij -"
„Hou jé mond, stommeling!" riep Morris
„Iedereen, behalve een advocaat, zou begrij
pen dat het spel uit is! We zullen er beter
afkomen als we alles eerlijk bekennen! Nu
wij het geld toch niet krijgen kunnen we er
die kinderen in Richmond beter van laten
profiteeren, alleen de opbrengst van de ro
bijnen maakt hen rijk!"
Lukens keek schichtig rond. alsof hij een
opening zocht om te vluchten Fenton pakte
hem bij den kraag. „Je bent onder arrest,
Lukens!" zei hij, „jij bent de aanstoker en de
hersens van de heele onderneming geweest!"
De handboeien knipten om zijn polsen en de
advocaat zakte verslagen in een stoel.
Virginia keek hem minachtend aan. „Ik
word kroongetuige", zei ze en zich tot Page
wendend ging ze voort;
„Vergeef me, Jimmy! Ik meende echt wat
ik tegen jou gezegd heb, ik hou echt van je.....

ik wilde dat we elkaar onder gelukkiger om
standigheden ontmoet hadden Zooals kapitein
York gezegd heeft is dit e eerste keer dat we
bloed op ons geweten hebben We hebben ons
in vuile zaakjes gemengd, dat geef ik toe, maar
verder heb ik me nooit misdragen! Ik heb
altijd gehoopt, dat ik nog eens een ander le
ven zou kunnen beginnen... ais de man zou
komen, waar ik van houden kon.... nu ls het
te laat!.... Het is allemaal Lukens' schuld ...
het leek zoo gemakkelijk, veel geld zonder
moeite ... we dachten iat hij als advocaat
het wel weten zou ... ik heb zoo in angst ge
zeten. .. Wil Je me nog een zoen geven, Jim
my voor den laatsten keer?"
Page aarzelde, toen stond hij op en drukte
zijn mond op de hare
„Dank je, Jimmy", zei ze rustig, „ik zal je
niet vergeten .
misschien wil je nog eens
aan me denken, als ik.... daarginds ben!"
Lukens keek plotseling op.
„Het zou je niet zoo gemakkelijk gevallen
zijn. als je niet die wacht op de telefoon
centrale gezet had, York! Uit mijn kantoor
kan ik in de centrale kijken ik zag dat je
iemand op post zette en ik begreep, dat je
de gesprekken liet controleeren
Ik
durfde
Morris niet te waarschuwen. .
Hij zweeg, en klemde zijn lippen stijf op el
kaar.
„Heb je soms nog meer te zeggen?" vroeg de
kapitein.
Lukens schudde zijn hoofd.
Fay grinnikte .,Ik heb het je wel gezegd' zei
hij tot Fenton.
De sheriff keek hem leell.lk aan. toen wenkte
hij de gevangenen. „Vooruit!.... ga mee jul
lie!" beval hij.
De anderen keken den sheriff en zijn gevan
genen na, tot de auto die hen naar Arrapahoe
bracht, achter de boomen verdween.
Lancaster stond op. ,D-t is dat!" zei hij. „als
u er geen bezwaar tegen hebt, verdwijn ik!"
De kapitein gaf zijn toestemming, en wendde
zich toen tot Carol Spencer.
„Ik geloof, dat wij nu nog een onderhoud
met een ambtenaar van den Burgerlijken
Stand moeten hebben" zei hij.
„Mijn koffer is al gepakt" antwoordde ze
zacht.
— EINDE —

PREDIKBEURTEN

OLDENZAAL: Ned. Hervormde Gemeente:
10 uur ds. Pot. Woensdagavond 20 uur
Korte Gebedssamenkomst.'
Geref. Kerk, Westwal: 9.30 uur ds. Joh.
Karsten, 14.30 uur Leesdienst.

INGEZONDEN MEDEDEELING.

+ Borende Kiespijn

Veilig en vlug als geen ander helpt
hierbij altijd een poeder of cachet van
Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct.
Ned. Hervormde Gemeente: Groote Kerk: OVERDINKEL: Ned. Hervormde Gemeente: Doos 45 ct. Cachets, genaamd „Mijnhardtjes".
10 uur ds. Voors.
10 uur de heer E. Dijkhuis, Zendeling der Doos 10 en 50 cent. N.V. Pharmaceutische Fa
Lasonderkerk: 10 uur ds. Zwiep.
Classis Deventer. Extra-collecte voor de briek A. Mijnhardt, Zeist.
Fhiladelphia: 10 uur ds. de Wolf. Extra collecte
Zending.
voor het Jeugdwerk.
DENEKAMP: Ned. Hervormde Gemeente:
Oosterkerk: 10 uur Prof. R. Casimir van
10 uur ds. Steenbeek, collecte Kerkvoogdij.
's Gravenhage.
Lokaal Noorderhagen: 10 uur ds. Fumée, open- OOTMARSUM: Ned. Hervormde Gemeente:
Plundering in oorlogstijd.
schaal-collecte.
10 uur ds. Nijland, Voorbereiding tot het
Bethel: 10 uur de heer Nijland, openschaalH. Avondmaal, maandcollecte voor de
TEGEN TWEE PERSONEN IEDER
collecte.
Kerkvoogdij.
1 JAAR GEËISCHT.
Pniël: 8.30 uur ds. Furnée, openschaal-collecte
Kerklokaal Twekkelerveld: 10 uur de heer WEERSELO: Ned. Hervormde Gemeente:
De rechtbank te Amsterdam behandelde gis
10 uur ds. Brongers.
teren twee zaken, die nauw met elkaar verband
Buitenhek.
Kapel uit Liefde (Dorp Lonneker): 10 uur HENGELO (O): Ned. Hervormde Gemeente: hielden. De twee verdachten waren vervolgd
ds. Geerdink, Indisch predikant.
Groote Kerk: 8.30 uur ds. Van Krieken, Haaks wegens plundering in door den oorlog geteis
Doopsgezinde Gemeente: 10.30 uur ds. Pekema
bergen, 10.30 uur ds. v. d. Waal, 12.15 uur terd gebied.
Het was een ingewikkelde zaak. De aardap
Geref. Kerk: Haaksbergerstraat: 9.30 uur
Kinderkerk.
ds. Van Henten, 16.30 uur ds. De Wolff.
Bethlehemkerk: 8.30 uur Jeugddienst, 10.30 uur pelhandelaar D. uit Bussum was op 16 Mei
met zijn knecht N. per auto naar Arnhem ge
Wilhelminastraat: 9.30 uur ds. De Wolff,
ds. Van Kooten, collecte 3e pred.pl.
16.30 uur ds. Meulink.
Baptiste Gemeente: 10 uur ds. Reiling, 16 uur gaan om zijn zwager te zoeken. Op den heen
Lasondersingel: 9.30 uur ds. Meulink,
Openluchtsamenkomst a.d. Beukweg, 19.30 weg had hij in de omgeving van Rhenen na
16.30 uur ds. Van Henten.
uur „Voor Jong en Oud", Zondagsschool bij een boerderij gestopt. Hier waren de onge
Geref. Kerk (H.V.), Gebouw Volksuniversiteit:
12 uur in de Kerk. Dinsdag 20 uur rechtigheden gepleegd en daar beide verdach
ten, die tevens als getuigen gehoord werden,
10.15 en 17 uur ds. L. Nieuwpoort van
Bidstond.
's Gravenhage.
BORNE: Ned. Herv. Gemeente: Oude Kerk: strijdige verklaringen aflegden, werd het een
zeer ingewikkelde kwestie.
Chr. Geref. Kerk, Borneostraat: 10 en 16.30
10.30 uur ds. J. v. d. Touw.
Het relaas van D. luidde als volgt: Bij de
uur ds. Tamminga.
Nieuwe Kerk: 8 uur Jeugdsamenkomst, 10.30
boerderij was gestopt en daar had hij de auto
Vrije Evans. Gemeente, Boddenkampstraat 2b:
uur de heer A. Dubbeldam.
verlaten en de boerderij bezocht met enkele
ds. Zijlstra. Vrijdag 20 uur Bidstond.
DELDEN: Ned. Hervormde Gemeente: 9 uur heeren, die daar waren. N. was daar niet bij
Leger des Heils (stichter William Booth):
dr. Samberg, 10.30 uur ds. Enklaar.
geweest. Bij de thuiskomst in Bussum haalde
Achter 't Hofje: 10 uur Heiligingsdienst.
leider Adjudant Ger. B. Bakker, 15.30 uur GOOR: Ned. Hervormde Gemeente: 10 uur N. onder de zitting van de bank in de auto een
barometer, welke in de boerderij had gehangen
Openl. Samenkomst Kozakkenpark, 20 uur
ds. Coolsma van Enschede.
en een zeil dat hij bij een in de omgeving van
Verlossingssamenkomst, leiders Kapiteins
MARKELO: Ned. Hervormde Gemeente: 10 uur de boerderij gelegen militair graf had gezien,
Beekhuis—Vos uit Goes.
ds. G. C. Schellenberg.
te voorschijn. Het was voor D. duidelijk, dat N.
Leger des Heils, Zuiderhagen 92: 10 uur Heili
gingssamenkomst, 20 uur Verlossings WHEME: Geref. Kerk: 10 en 15 uur ds. Van deze voorwerpen gestolen had. Hij had hem en
kele dagen daarna wegens de aan het licht
't Riet.
samenkomst. Donderdag 1 Aug. Wijdingsgekomen oneerlijkheid ontslagen en later een
dienst, commandeur A. Sorber.
HOLTEN: Ned. Hervormde Gemeente: ds. J. klacht bij de politie ingediend. Een verklaring
Ned. Chr. Gemeenschapsbond, Gebouw Riet
Jebbink. Dijkerhoék: 9.30 uur de heer H. voor het feit. dat hij met deze klacht zoolang
molenstraat 78: Dinsdag 30 Juli 20 uur
Stokkers.
Evangelisatie-samenkomst. Spr. de heer Geref. Kerk: 10 en 15 uur cand. Battum uit had gewacht, kon hi„ niet geven.
De verklaring van N. was geheel anders. Vol
Veldkamp.
Enschede.
gens hem had D. hem bij de boerderij geroepen
Vergadering der Geloovlgen, Zwedeweg 19
(achter): 10 uur Vergadering, 14 uur ENTER: Ned. Hervormde Gemeente: 9.30 en en gezegd: neem dat zeil mede, want het is
zonde, dat het hier blijft liggen. Ook de ba
Zondagsschool, 19 uur Evangelisatie
15 uur ds. P. v. d. Staay.
rometer had N. op last van D. medegenomen.
samenkomst.
Geref. Kerk: 9.30 en 15 uur ds. M. B. Parlevliet Later was een twist ontstaan en was hij ont
GLANERBRUG: Ned. Hervormde Gemeente: Herv. Geref. Evangelisatie: 9.30 en 15 uur slagen door D. Hij had het zeil en den barome
Leesdienst.
10 uur ds. Lasschuit.
ter toen nog in huis en heeft ze niet terug
Nederl. Hervormde Evangelisatie Vereeniging DIEPENHEIM: Ned. Hervormde Gemeente: gegeven aan zijn baas. Toen de politie bij hem
huiszoeking deed, na de indiening der klacht
(Openbare Leeszaal, boven): 10.15 uur
10 uur ds. Landstra.
van D., werden de voorwerpen in zijn woning
Samenkomst.
Geref. Kerk: 9.30 uur Leesdlenst, 15 uur ds. J. GROENLO: Ned. Hervormde Gemeente: 10 uur aangetroffen.
Den barometer had hij als huwelijksradeau
Karsten van Oldenzaal.
ds. D. J. Haspels.
willen geven aan een vriend. Hij gaf toe zich
Vrije Zendings Gemeente: 10 uur de heer
Pasman, 11.30 uur Zondagsschool, 15 uur RIJSSEN: Geref. Kerk (Boomkamp): 9.30 en aan diefstal in vereeniging te hebben schuldig
15 uur ds. Bremmer.
gemaakt, terwijl D. ten stelligste ontkende iets
de heer Pasman. Zaterdag 27 Juli 19.30
Zelfst. Geref. Gem. o.h. Kruis: 9.30, 14.30 en met den diefstal uitstaande te hebben.
uur Bidstond.
18 uur ds. Van Wier.
De officier van justitie was, naar bleek uit de
Maranatha: 10 uur Morgendienst, 11.30 uur
Zondagsschool, 19.30 uur Avondsamen Geref. Gemeente (Walkerk): 9.30, 14.30 en requisitoirs, welke hij in beide zaken hield
overtuigd, dat beide verdachten zich aan dief
10 uur ds. J. Vreugdenhil.
komst m.w. muziek. Maandag 20 uur
Bijbelbespreking. Woensdag 20 uur Bid Geref. Gemeente (Esch): 9.30, 14.30 en 18 uur stal in vereeniging hadden schuldig gemaakt
Hij eischte tegen beide mannen een jaar
Preeklezen. Dinsmdagnamiddag 19.30 uur
stond. Donderdag 20 uur Zustersamengevangenisstraf.
ds. Fraanje van Barneveld.
komst.
ZONDAG 28 JULI.
ENSCHEDE.

LOSSER: Ned. Hervormde Gemeente: 10 uur
ds. V. E. Schaefer.

Piet Arends en zijn Wonder-telescoop

RECHTZAKEN

BUUR SE: Ned. Hervormde Gemeente: 10 uur
ds. Van Amerongen, Bed. H. Doop .

VRIEZENVEEN: Ned. Hervormde Gemeente:
9.30 uur ds. Snoep van Hoorn, 14.30 uur
ds. Groenewoud.
USSELO: Ned. Herwvormde Gemeente: 10 uur
Aadorp: 10 uur ds. Groenewoud.
ds. Ter Haar Romeny.
Gebouw B. W. ter Kuilestraat: 8 uur ds. Ter De Pollen: 14.30 uur de heer Hack.
Westerhaar: 9.30 en 14.30 uur ds. Prins (in
Romeny.
beide diensten H. Avondmaal).
HAAKSBERGEN: Ned. Hervormde Gemeente: Ned. Hervormde Gemeente: 9.30 en 14.30 uur
10 uur ds. J. A. van Krieken.
de heer Brink.
Geref. Kerk: 10 en 15 uur cand. Stel van Geref. Kerk: 9.30 en 14.30 uur ds. Colenbrander
Zutphen.
Geref. Gemeente: 9.30 en 14.30 uur Leesdienst.

UIT DE WERELD
VAN DE FILM
BIOSCOOP ALHAMBRA.

cantie" is, zooals gezegd, een vlotte, boelende
amusementsfilm.
In het voorprogramma draait, behalve het
Journaal van Profilti, een interessante film
over de ontwikkeling van het paard, een film
over „Werkend Java" en een cultuurfilm „SkiZondag der kampioenen", waarin vele fraaie
opnamen van besneeuwde bergen en knappe
staaltjes van ski-sport.
Al met al een aantrekkelijk programma.

PERCY NEEMT VACANTIE.
Als hoofdnummer heeft Alhambra thans de
Hans Albers-film, „Percy neemt vaCantie".
Het is een échte film voor dezen tijd van het
jaar, een film met spanning en humor, een
luchtige avonturenfilm. Hans Albers heeft de
rol van John Percival Petterson, de president
van een groot concern, die er genoeg van heeft
gekregen geregeld tegengewerkt te worden
door een der voornaamste aandeelhouders, die
er voor past dag in dag uit in hetzelfde gareel
te loopen en als het ware een levende automaat
te worden en wien het niet langer aanstaat,
door zijn dochter verwaarloosd te worden. Dus
verdwijnt hij van het tooneel: Percy neemt vacantie.
Zijn verdwijning heeft een zenuwachtige
stemming op de beurs tot gevolg. Een jonge
journalist meent een schandaal op het spoor
te zijn en de Petterson-aandeelen kelderen
zoozeer, dat de aandeelhouder, die de kwel
geest van den president was, zijn papieren en
rechten verkoopt, niet wetend, dat Petterson
zelf ze in handen krijgt.
Intusschen heeft de president een gedaante
verwisseling ondergaan. Zijn statige kleedij
maakte plaats voor een eenvoudig colbertje,
zijn snorretje verdween en een pet verving den
hoogen hoed. Aldus vereenvoudigd beleeft
Percy zijn eerste avontuur. Hij komt in gezel
schap van een gauwdief en daardoor in aanra
king met de politie. Nauwelijks heeft hij
echter de moeilijkheden overwonnen of zijn
dochter, vergezeld van den op schandaal azenden Journalist komen hem op 't spoor. Percy
verhuist derhalve en wordt kellner. In deze
functie leert hij de zangeres Lisaweta Iwanowna kennen en liefhebben en hij heeft het
geluk ook in den smaak der charmante vrouw
te vallen. Zoodra Percy dat merkt verwisselt
hij den kellnersrok voor een chauffeurslivrei.
Hij kómt in dienst bij de zangeres, blijft haar
het hof maken en slaagde er in haar secreta
ris als een bedrieger te ontmaskeren. En wan
neer tenslotte zijn dochter en haar onafschei
delijk geworden gezel hem andermaal op het
spoor komen heeft hij geen reden meer om op
nieuw spoorloos te verdwijnen. Hij heeft de
aandeelen van zijn tegenstander in zijn bezit
gekregen, kan beter vooruit met werk dan ooit
te voren en is in staat zijn dochter voor te stel
len aan haar a.s. stiefmoeder en den journalist
te overtuigen van zijn dwalingen.
De rol van Percy ligt Hans Albers uitste
kend. Hij krijgt de gelegenheid zeer verschil
lend spel te ontwikkelen en benut deze gele
genheid alleszins: hij is een ontevreden vader
en president, een quasie-leeglooper, kellner,
chauffeur en tenslotte: een voldane overwin
naar.
Charlotte Thiele vervult de rol van de ver
wende dochter en Werner Fütterer die van den
journalist. Gustav Waldau en Hilde Sessak le
veren in hun betrekkelijk kleine rollen van
den Italiaanschen hotelhouder en de luchthar
tige Marcella, een vriendinnetje van den gauw
dief zeer goed spel. Hilde Weissner vertolkt
de rol van de zangeres charmant en vooral
haar samenspel met Hans Albers valt te roe
men. Ook de overige rollen zijn zonder uit
zondering In goede handen. „Percy neemt va-

CINEMA PALACE.
VIJF MILLIOEN ZOEKEN EEN ERFGENAAM.
Heinz Rühman's beroep als reiziger in Stof
zuigers en, voor de avonduren, kunstfluiter in
een derderangs-cabaret verschaffen hem en zijn
vrouw geen inkomen, dat nu bepaald „vetpot"
kan worden genoemd, maar dat beteekent nie
mendal; de liefde woont in hun knusse huisje
en als twee tortelduiven beminnen zij elkaar.
Als twee vergeten burgers, opgenomen in het
woelige leven van een groote stad, hadden zij
verder geleefd, ware het niet, dat aan de over
zijde van den grooten haringvijver 'n erfenis van
5000000 dollar dringend om haar bestemming
riep
Peter Pett, (Heinz Rühman) is de gelukkige
efrgenaam en dé eenige voorwaarde, waarop hij
zich in het bezit kan stellen van deze som, is,
dat er bewezen moet worden, dat hij gelukkig
getrouwd is. Niets zou eenvoudiger zijn om
Heinz tot vijfvoudig millionair uit te roepen,
doch hij wordt het slachtoffer van een zekeren
héér Blubbêrboom, die, tot taak hebbende te
constateeren, dat Heinz werkelijk gelukkig is,
zijn vriendin aan den argeloozen kunstfluiter
koppelt, hen tracht tot man en vrouw té maken,
opdat zij de erfenis in handen krijgt, welke dan
vanzelfsprekend ook in zijn handen valt.
Op hetzelfde oogenblik, dat Peter Pett in het
land der onbegrensde mogelijkheden voet aan
wal zet om z'n rol ten behoeve van Blubbêrboom
verder te spelen scheept zijn echte vrouw, zich
in gezelschap van haar man's neef Patrick Pett
in óm haar man op te zoeken. Het grappige van
de situatie is, dat Patrick en Peter als twee
druppels water op elkander lijken en daarmede
is de bron van verwikkelingen aangeboord, die
weldra op overstelpende wijze zal gaan vloeien.
Want Peter's nieuwe „vrouw" gevoelt zich heel
wel in het gezelschap van diens dubbelganger
en nu eens verschijnt zij met den een, dan weer
met den ander ten tooneele. Dit stuivertje wis
selen, gaat aanvankelijk den notaris geheel aan
zijn neus voorbij en de erfenis van 5000000 dol
lar is nu eens in het bereik van den een, dan
weer in dat van den ander. Als Peter's ware
vrouw zich echter plotseling in dit spel mengt,
komt spoedig de kwestie in het reine, maar
voordat hij zoo zwart als een nikker op echt
Amerikaansche manier door de schoorsteen bij
zijn vrouw beland is, hebben de bezoekers hun
hart kunnen ophalen aan de meest dolle avon
turen van dezen komiek bij uitnemendheid.
Heinz Rühman is in deze avonturenfilm op
zijn best en men kan dubbel van hem genieten,
want ook in de rol van zijn neef is hij onbetaal
baar.
Een film, waarbij men de zorgen vergeet. Het
voorprogramma is als steeds goed verzorgd.

Adverteert "T"
in I u b a n t i o

Pleidooi.
Mr. Fr. Kokosky, de verdediger van den
aardappelhandelaar, achtte het wettig en over
tuigend bewijs van de schuld van zijn cliënt
ten eenenmale niet geleverd. Uit de getuigen
verklaringen is gebleken, aldus pleiter, dat N
de voorwerpen als zijn eigendom beschouwde.
Het verzoek tot ontslag uit de preventieve
hechtenis is eenigen tijd geleden door de recht
bank ingewilligd. De klacht tegen D. is volgens
mr. Kokosky gegrond op verklaringen van N.,
die nota bene door D. is aangeklaagd en ont
slagen. De conclusie van den verdediger was,
dat D. ten onrechte is beschuldigd en hij ver
zocht de rechtbank vrijspraak voor zijn cliënt,
subs. toepassing der uiterste clementie.
Mr. Joh. K. M. Mathuisen, verdediger van N„
merkte allereerst op, dat zijn cliënt bekend
heeft. De diefstal van den barometer noemde
pleiter een groote domheid. De diefstal van het
zeil, dat aan den kant van den weg lag en
oogenschijnlijk waardeloos was, kon hij zich
indenken, al hield dit geen verontschuldiging
in. N. staat, aldus de verdediger, in Bussum
zeer gunstig bekend en er is zeker geen sprake
van, dat hij en zijn baas naar Arnhem waren
gegaan om te gaan stelen. Dat de diefstal in
vereeniging was gepleegd stond voor mr. Mat
huisen vast. Anders zou N. de buit ongetwijfeld
voor D. verborgen hebben gehouden. Mede ln
verband met de geringe waarde van de ge
stolen goederen, verzocht pleiter de rechtbank
zijn cliënt voorwaardelijk te veroordeelen.

TUINBOUWHOEKJE
De veldsla.
Nu het in dezen tijd alleszins van belang is
onzen tuingrond zoo productief mogelijk te
maken, rijst vanzelf de vraag welke gewassen
men op den vrijkomenden grond in den moes
tuin nog in den nazomer of herfst kan kwee
ken.
Zeer geschikt daarvoor is o.a. veldsla, die
juist in dien tijd geteeld wordt en een zeer
smakelijk gewas oplevert in den tijd, dat de
versche groenten zeer schaarsch zijn. De naam
doet vermoeden, dat het een slasoort is, maar,
hoe vreemd dit ook klinken moge, het is geen
sla en is zelfs niet aan onze bekende slasoor
ten verwant, want het behoort tot een geheel
andere plantenfamilie. Men noemt deze groen
te echter sla, omdat zij nagenoeg op dezelfde
wijze als gewone sla wordt toebereid en ge
nuttigd.
Veldsla is daarom van zooveel nut, omdat zij
vrij lage temperaturen kan doorstaan. Zij zal
dus in een normale winter niet bevriezen, al
moet men haar dan ook bij droge vorst, dus
als er geen sneeuw ligt, licht bedekken. Zij is
dus bij uitnemendheid geschikt om gekweekt
te worden op grond, die anders in den herfst
en winter ongebruikt bleef liggen, zoodat er,
vooral nu, alle aanleiding is, daarop in onze
rubriek eens bijzonder de aandacht te vesti
gen.
Men kan zelfs, door telkens opeenvolgend
wat zaad uit te zaaien, een groot gedeelte van
den winter over versche veldsla beschikken.
De planten laat men op dezelfde plaats, waar
zij gezaaid worden, staan en verder groeien, zij
worden dus niet verplant.
Over het algemeen zullen zij het beste
groeien en het snelste een oogstbaar gewas le
veren, als gezaaid wordt op een eenigszins luwe
plaats, waar zij beschermd staan tegen koude
Winden. Op een goed beschutte plaats zal men
er eerder van kunnen snijden dan elders, hoe
wel, zooals boven gezegd, de veldsla volkomen
winterhard is.
Veldsla houdt van een vruchtbaren, vochtlgen en bovenal goed losgemaakten grond, zoo
dat men, alvorens te zaaien, den grond flink
diep moet omspitten.
Het uitgestrooide zaad moet goed ingeharkt
worden en vervulgens eenigszins vastgetreden.
Is de grond bij het zaaien droog, dan dient
flink te worden gegoten.

63. De excentrieke man zat rechtop
in bed en leunde tegen een aantal kus
sens. Zijn linkerarm hing in een draag
band en ook zijn hoofd was verbonden.
„Ik ben nog maar nauwelijks hier of daar
zijn jullie ook al. Maar ik ben blij, dat ze
jullie niet hier behoefden binnen te dra
gen!" „Uw vrouw telefoneerde me, wat er
gebeurd is", legde Piet uit. „We zijn heel
blij, dat U niet ernstig gewond bent. Hoe
is het toch gebeurd?" „Het ging zoo snel
in zijn werk, dat ik het zelf bijna niet
weet. Maar één ding weet ik toch". De
heer Damon scheen hevig verontwaardigd.

64. „De schurken reden met opzet
tegen mijn wagen op". „Hebt U hun num
mer onthouden?" vroeg Freek Best, „dan
zal ik dadelijk de politie opbellen". „Neen,
ik kon het in het donker niet zien. Maar
ik ken de kerels heel goed. Het waren
mijn twee zoogenaamde
familieleden,
waarover ik jullie verteld heb - Jansen en
de Bruin! Dat was hun wraak, omdat ik
weigerde hun iets te vertellen over jullie
glas!" Piet begreep nu, waarom Mevrouw
Damon hem de schuld van het ongeluk
had gegeven.

AGENDA

RADIO-PROGRAMMA

ZATERDAG 27 JULI.

ZONDAG 28 JULI.

JAARSVELD, 414,4 M.
8,00
NCRV. 12,00
VARA. 6, 3 NCRV. 7,00 VFRO. 8,00—10,25 VARA.
8,00 Schriftlezing, meditatie. 8 15 Orgelconcert
(opn.). 9,00 Arnhemsche Orkestvereniging
(opn.). 9,15 Gewijde muziek (gram.pl.). 9,50
Vrij Evangelische K kd' nst. Hierna: Gewijde
muziek (opn.). 12,00 VARA-orkest (opn.). 12.45
Berichten ANP. 1,GC Esmeraila en solisten. 1,50
„Voormannen en mode', causerie. 2,00 , The Kilima Hawaiians" en orgelspel. 2,30 Uit Bayreuth: le acte van de opera „Die Wi-lküre".
3,35 Tuinbouwpraatje. 4,00 De Ramblers. 4,30
„Het Schildersleven", causerie. 4,50 Gram.muziek. 5,15 Berichten ANP. 5,30 Gram.muziek.
5,35 De Golfbrekers. 5,45 Reportage. 6,00 Wij
ZONDAG 28 JULI.
dingswoord. 7,00 Studiodienst. 8,00 Berichten
Bioscoop Alhambra: Percy neemt vacantie.
ANP. 8,15 Revue-programma 9,15 Radiotooneel.
Cinema Palace: 5 millioen zoeken een erfgenaam 9,40 Orgelspel. 10,15—3,25 Berichten ANP.
Rijksmuseum Twenthe geopend van 2—5 uur
Natuurhistorisch Museum geopend van 2-5 uur.
KOOTWIJK, 1875 M. AVRO. 7,00 Berichten
Bad Boekelo: Concert en dans.
(Duitsch). 7,15 Berichten (Engelsch). 7,30 Gramofoonmuziék 9,00 Omroeporkest en solisten
Hotel De Zon: Dansen.
(opn.). 9,45 G.am.muziek. 1' 00 Morgenwijding.
Groote Societeit 7 uur Zomerbal.
10,15 Gram.muziek. 10,30 Dc Twilight SerenaHotel Avion: Dansen.
ders (opn.). 11,15 Berichten (Engelsch). 11,30
Dancing Vrieler: Dansen
Gram.muziek. 11,45 Sylvestre-Trio. 12,30 Be
„De Vluchte" Dansen.
richten (Duitsch). 12,45 Berichten ANP. Even
Volkspark: Dansen.
tueel gram.muziek. 1,00 AVRO-AmusementsCafé Bos Kuipersdijk: Dansen.
orkest en soliste (opn.). 1,35 Puszta-orkest.
Licht op 28—29 Juli 22,09—5.25 óuur.
2,00 Berichten (Duitsch). 2,15 Concertgebouw
orkest en solist (opn.). 3,15 Berichten (En
MAANDAG 27 JULI.
gelsch). 3,30 AVRO-Tango-orkest (opn.) en
Stadhuis Enschede 15 uur Alg. Vergadering aan AVRO-Dansorkest. 4,;>0 „Nieuwe wegen in de
deelhouders
der
N.V.
Luchtvaartterrein lichamelijke opvoeding", interview. 4,45 Orgel
spel. 5,00 Berichten (Duitsch). 5,15 Berichten
Twenthe.
ANP. 5,30 AVRO-Amusementsorkest. 6,15 Be
richten (Engelsch). 6,30 AVRO-Amusements
MARKTEN.
orkest en solist. 7,00 Gram.muziek. 7,20
Maandag 29 Juli te Oldenzaal, Wierden, Dins Weensch programma. 3,00 Bei-ichten (Duitsch).
dag 30 Juli te Enschede.
8,15 Berichten ANP. 8.30 Berichten (Engelsch).
8,45 Gram.muziek. (9,15—9,30 Berichten - En
gelsch). 10,00 Berichten (Duitsch). 10,15—
10.30 Berichten ANP. 10,30—10,45; 11,15—11,30;
Bij advertenties en kleine advertenties on 0,15—0,30 en 1,15—1,30 Berichten (Engelsch).
Bioscoop Alhambra: Percy neemt vacantie.
Cinema Palace: 5 millioen zoeken een erfgenaam
Rijksmuseum Twenthe geopend 10.30—12.30 uur
en van 2—5 uur.
Natuurhistorisch Museum geopend van 10—12
uur en van 2—5 uur.
Bad Boekelo: Concert en dans.
Volkspark: Dansen.
Dancing Vrieler: Dansen
Hotel Avion: Dansen.
HENGELO: Hotel Modern: Concert.
Licht op 27—28 Juli 22.10—5.23 uur.

der nummer worden aan den adverteerde'
niet doorgegeven

drukwerken, circulaire*

en dergelijke en stukken afkomstig van tus
schenpersonen, die naar ons oordeel niei
bona-fide op den inhoud der betreffende ad
vertentie reageeren; hetzelfde geldt vooi
andere stukken indien „Tubantia" daartot
gronden aanwezig acht.
DIRECTIE TUBANTIA

Men kan twee manieren van zaaien volgen,
al naar de wijze, waarop men oogsten wil Als
men dicht zaait, dan zullen de planten ook
dicht opeen komen te staan en moet men bij
het oogsten alleen slechts de blaadjes afsnij
den. Wanneer men evenwel wat dunner zaait,
waardoor ten slotte elk plantje op zichzelf
komt te staan en zich vrijer kan ontwikkelen,
dan moet men de planten bij het oogsten in
haar geheel uit den grond opsteken.
De eerste manier is wat bewerkelijker, omdat
men buiten in den tuin de blaadjes van de
plantjes moet snijden, terwijl men, als men
ruim gezaaid heeft, de benoodigde planten uit
den grond kan opsteken en binnenshuis de
bladeren afsnijden kan. Aan dit afsnijden der
blaadjes ontkomt men toch niet. want de sten
gels. waarop de bladeren als een soort rozet
zijn ingeplant, moeten vóór het gebruik ver
wijderd worden, daar deze niet eetbaar zijn en
eventueel de groente zouden bederven.
Het ligt voor de hand, dat de planten op de
tweede manier gekweekt, grootere bladeren
krijgen, zoodat men dus daarvan gauwer een
maaltje sla kan plukken. Tevens heeft men
dan minder zaad noodig of. als men evenveel
zaad uitstrooit, krijgt men een grootere op
brengst. Men heeft dan echter natuurlijk ook
meer oppervlakte grond noodig. Dit laatste
heeft men echter in den herfst meestentijds
wel voldoende, zoodat de tweede methode wel
economischer is, en dus thans zeker de voor
keur verdient.
Per Are grond heeft men ongeveer noodig
circa 2 ons zaad, als men de tweede manier
volgt, dus bij ruim zaaien, terwijl, als men
de eerste methode, dus bij dicht zaaien, toe
past. men ongeveer 4 ons zaad per Are behoeft
Omstreeks half Augustus kan men voor het
eerst uitzaaien. Daarvan kan men reeds in den
herfst oogsten. Voor de tweede maal kan men
in September uitzaaien en daarvan krijgt men
planten, waarvan men tijdens den winter kan
oogsten. Soms wordt nog in begin October voor
de derde maal gezaaid, maar daarvan moet
men niet altijd de meeste verwachtingen heb
ben. De planten daarvan moeten dan ook tij
dens vorst wat bedekt worden.
Een belangrijk werk bij het kweeken van
veldsla is ook weer het schoon houden van
onkruid, dat in den regel uitsluitend door wie
den moet geschieden. Als men echter den
grond onkruidvrij heeft, dan krijgt men ook
geen onkruid tusschen de sla bij het snijden
en behoeft men het niet in de keuken uit te
zoeken.
Er bestaan enkele soorten veldsla, die in de
meeste zaadcatalogi genoemd worden.

MAANDAG 29 JULI.
JAARSVELD, 414,4 M. VARA. 8,00 Berichten
ANP. Gram.muziek. 10,00 VPRO: Morgenwij
ding. 10,15 Zang met pianobegeleiding en gramofoonmuziek 10,50 Declamatie. 11,10 Gramofoonmuziek 11,20 Zang en orgel. 12,00 Esmeralda en solist. 12,45 Berichten ANP. 1,00 VARA
orkest (opn.). 1,40 Gram.muziek. 2,00 Uit Bayreuth: le acte van de opera „Siegfried". 3,20
Declamatie. 3,50 Gram.muziek. 4,15 Causerie
over Wagner's „Siegfried". 4,20 Uit Bayreuth:
2e acte van de operp „Siegfried". 5,30 Voor de
kinderen. 6,00 Gram.muziek. 6,15 „Brabai.t's beteekenis voor Nederland's cultureelen opbouw".
6,35 Uit Bayreuth: 3e acte van de opera „Sieg
fried". 8,00 Nieuwsberichten ANP. 8,15 Puzzleuitzending. 8,30 Arnhemschc orkestvereeniging
(opn.). 9.25 Radiotooneel. 9.55 "ragen van den
dag (ANP.). 10,15—10,25 Berichten ANP.
KOOTWIJK, 1875 M. NCRV. 7,00 Berichten
(Duitsch). 7.15 Berichten (Engelsch). 7,30 Gramofoonmuziek. 8,00 Ber. ANP. 8,10 Schriftle
zing, meditatie. 8,25 Gewijde muziek (gramofoonpl.). 8,35 Gram.muziek 9,45 Zang met
pianobegeleiding en gram.muziek. 10,25 Gramofoonmuziek. (11,15—11,30 Berichten - En
gelsch). 11.45 Pianovoordracht en gram.mu
ziek. 12,30 Berichten (Duitsch). 12,4E Berichten
ANP. 1,00 Consonanten en gram.muziek. (2,00—
2.15 Berichten - Duitsch). 3,15 Berichten (En
gelsch). 3,30* Gram.muziek. 4,00 Viool, orgel en
gram.muziek 5,00 Birichten (Duitsch). 5,15
Berichten ANP. 4.30 Arhemsche orkestvereeni
ging. (6,15—6.30 Berichten - Engelsch). 7,00
Vragen van den dag (ANP.). 7,15 Berichten.
7.30 Reportage of muziek. 8.00 Ber. (Duitsch).
8,15 Berichten ANP. 8,30 Berichten (Engelsch).
8,45 Gram.muziek. 9,15 Berichten (Engelsch).
9,30 Gewijde muziek (gram.pl.). 10.00 Berich
ten (Duitsch). 10,15—10,30 Berichten ANP.
10,30—10,45; 11,15—11,30; 0,15—0,30 en 1,15—
1,30 Berichten (Engelsch).

BURGERLIJKE STANDEN
WEERSELO. Geboren: Wilhelmina Theresia
dv. A. W. Scheurink en H. Tijink; Anna Regina
Theresia dv. H. J. Grimberg en W. C. J. Wegter; Hermanus Johannes Aloysius zv. G. A. J.
Oldenhof en H. M. Theussink. — Gehuwd: J. B.
Koehorst, Denekamp, en G. G. Meijer, Weerselo. — Overleden: J. Th. Luttikhuis 75 j. on
gehuwd; A. Koekkoek 82 j. echtge. v. J. Sche
pers.
VRIEZENVEEN. Geboren: Jent je dv. K.
Veenstra en H Schokker, Vriezenv.wijk. — On
dertrouwd: J. Vos 21 j., Westerhaar, en H.
Schutte 19 J., Vriezenv.wijk.; C. Meijer 29 j.,
Dordrecht, en E. de Waal 26 j., Vriezenveendorp; H. Klinkien 77 j. en H. Schonewille 70 j.,
Vriezenv.wijk; W. Fokke 27 j., dorp, en J. G.
Drenthen 31 j., De Pollen. — Gehuwd: J. Doevendans 21 j. en Chr. D. Katz 19 j., dorp.
GOOR. Geboren: Jan Johannes zv. A. Ste
vens en F. G. Koebrugge. — Ondertrouwd: W.
Wittenberg 29 j., Lochem, en W E. ten Zijthoff
28 J. — Overleden: Th. C. Muller 63 j. echtge
noot van J. M. de Wit, overleden te Henge
lo (O.).

BLAD TUBANTIA
Notaris
Notaris

Dingen waarover men spreekt.
De nationale Unie.
De „Rotterdammer" schrijft over den op
roep van hét driemanschap der „Nationale
Unie":
Wat hier gezegd wordt is aanvaardbaar, en
kan worden onderschreven, doch het concrete,
hetwelk met het oog op de toekomst van ons
volk, warmte had kunnen oproepen, en de
groote meerderheid bij elkaar had geschoven,
missen wij. Niettemin zullen velen, en wij ho
pen van zeer velen zelfs, zich achter dezen Op
roep scharen, om zoo steun te geven aan een
belangrijk deel der publieke meening. Er is
dan een begin van nationale samenwerking en
het behoeft niet onmogelijk geacht te worden,
dat er uit deze Unie. of met behulp van deze
Unie, of in samenwerking met deze Unie, iets
geboren wordt, hetwelk op breeder basis rust
en wat concreter doelstellingen naar voren
brengt op méér dan één gebied. Het komt ons
voor, dat het hier nog slechts een eersten stap
geldt. Uit het Nederlandsche volk moet nog
iets meer voortkomen.
Het blad ziet in het driemanschap een figuur
uit de protestantsch-christelijke volksgroep
en besluit dan:
Ons protestantsche volk behoort niet tot de
menschen, waaraan onze tijd nog al rijk ls,
welke even gemakkelijk van beginsel en van
levensopvatting kunnen veranderen als van
kleed. Goddank niet. Onze levensopvatting
maakt, dat wij een standpunt hebben, althans
dienen te hebben, hetwelk vast ligt in de he
melen. Het hebben van dit standpunt heeft
gemaakt, dat, wie zich daarop verlieten, alle
eeuwen van ons volksbestaan onwrikbaar ble
ven in hun overtuiging. Voor een volkomen na
tionale samenwerking in contact met de Ne
derlandsche autoriteiten en met de bezettings
autoriteiten, ls, zoo oordeelen wij, daarom
onze volksgroep onmisbaar. Wij hopen en ver
trouwen ook, dat de wegen daartoe gebaand
zullen worden.
De „Nederlander" schrijft:
Het valt niet te ontkennen, dat in uiteenloopen de kringen van ons volk velen naar een
dergelijke uiting verlangden. Nu door den loop
der omstandigheden de politieke partijen als
organen van de volksovertuiging vrijwel uit-
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geschakeld waren, was er een leegte ontstaan,
die men gaarne weer zag opgevuld. De groe
pen, die in de gelegenheid waren hun politieke
actie voort te zetten, kon men niet beschouwen
als representatief voor het Nederlandsche
volk en daarom begeerden velen een nieuwe
groepeering, die wèl de weerspiegeling zou zijn
van de groote meerderheid van ons volk.
Bovendien wekken de namen van het drie
manschap, dat zich aan het hoofd van de
Nederlandsche Unie heeft gesteld, vertrouwen.
Dit zijn nu eens niet menschen, die men op
grond van hun verleden met argwaan of
terughoudendheid tegemoet treedt. Dat is van
belang in een tijd, waarin men leiders ziet
optreden, die zelf geen oogenblik kunnen ver
wachten, dat het volk ln zijn geheel hen als
zoodanig vrijwillig zal aanvaarden en die dus,
willen zij er in slagen werkelijk het vertrou
wen van het volk te verwerven, weerstanden
zullen hebben te overwinnen.
Den oproep zelf vindt het blad aantrekke
lijk door zijn soberheid.
De oproep is zoo gesteld, dat zij de moge
lijkheid biedt, dat zich rondom De Nederland
sche Unie een waarlijk nationale eenheid kan
kristalliseeren. Er wordt niet te veel in over
hoop gehaald. Men komt niet met een pro
gram van ingrijpende staatkundige en sociaal
economische hervormingen, voor de verwezen
lijking waarvan het thans de tijd niet is. Blijk
baar wil men er zich toe beperken die dingen
aan te pakken, die het eerst voor de hand
liggen en laat men de verdere ontwikkeling
van deze beweging aan de toekomst over.
Overigens blijven er vragen open, en de
nadere uitwerking der richtlijnen zal daarop,
volgens het blad, een antwoord moeten geven.
Wel dringt „De Nederlander" erop aan dat
het driemanschap begrip zal bezitten voor
wat ook in het protestantsch-christelijke deel
van ons volkt leeft.
Van onzen kant zal men naar wij hopen,
aldus het blad, bereid zijn De Nederlandsche
Unie een royale
kans te geven. Het zal van
haar beleid afhangen, of zij die kans weet aan
te grijpen. Slaagt zij daarin, dan zal zich dat
zonder twijfel ook in de toetredingen uit onze
kringen manifesteeren.
In de geschiedenis van ons land heeft reeds
eerder een driemanschap een heilzame rol
gespeeld. De omstandigheden waaronder dat
driemanschap optrad waren stellig gunstiger
en spraken daarom sterker tot het volk in
zijn breede lagen. Laat ons echter hopen, dat
ondanks dit verschil ook dit driemanschap
tot zegen van ons volk zal kunnen werkzaam
zijn, zoodat het, als dat andere, van den dank
van tijdgenoot en nageslacht verzekerd kan
zijn.
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OLDENZAAL.
Notaris Zonnevylle
te Enschede, kantoor Nijver
heidstraat 3, bericht dat ls in
gezet:

1. Het perceel grond

TE

met erf en tuin aan den Laarcschsingel 140 te Enschede (thans
bouwland),
gelegen
Notaris ten Doesschate groot 1.80 Are. bewoond door de naast Steghuis aan de Oude
Weerseloscheweg
nabij
den
te Hengelo, zal op Dinsdag 30 eigenares, op ƒ4.629.—.
Juli 1940, des namiddags 2 uur,
Het pand, hetwelk voorzien ls Rondweg te Berghuizen bij Olten verzoeke van de N.V. Ont- van gas, water en electrisch denzaal, groot 75,20 A. in 7 per
glnnings Maatschappij Overijs licht, bevat beneden: winkel ceelen op samen ƒ 2.972.—.
sel te Zwolle, op de terreinen in woonkamer, gang. keuken met
het Boerenbroek te Duider bij kast, groote kelder, bergplaats
Borne, tegen contante betaling en W.C. en boven: overloop met
in het openbaar verkoopen:
3 slaapkamers, plat en vliering.
ongeveer 3'A Hectare
Aanvaarden en betalen: 1 Oc aan de Verl. Bentinckstraat te
tober 1940.
Berghuizen bij Oldenzaal nabij
De toeslag namens lastgevers het huis pl. gem. N B. 165, groot
en ongeveer 21'/, Hectare
geschiedt op Dinsdag 30 Juli '40, 31.80 A. in 1 perceel op /768^—.
des avonds om 8 uur in het Ho
tel ZWIJNENBERG te Enschede
DULDER.

2. Het perceel

bouwland

Zware Adelaar Haver

Zware Petküser rogge
alles staande ln het Boeren
broek. Samenkomst bij Kroese

Bezichtiging des Dinsdags en
Donderdags van 2—4 uur

Laten wij U voorlichten
over het scherfvrij maken van Uw kelder
of voor het aanbrengen van een scherfvrije schuilplaats.
Wij maakten er reeds vele en kunnen U
diverse modelschuilplaatsen tocnen, zoo

3. Het gedeelte weg
van- en aan de Haerstraat te
ierghuizen bij Oldenzaal. gele•rn vnor het eigendom van den
heer Boers, groot 3.75 A. op
< 51.—.
Betalen: 1 Octobei 1940.
Aanvaarden: 1 November 1940
De toeslag namens lastgever
geschiedt op Maandag 5 Augus
tus 1940 des avonds om 7 uur in
het Café Wissink aan de Ootmarsumschestraat te Oldenzaal.

LOSSER.

wel scherf- als gasvrij.

H. J. FLOOR -

AANNEMER
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TELEFOON 5856

ADVIEZEN EN BEGROOTINGEN
KOSTELOOS.

MARKTEN.

Notaris ZONEVYLLE
te Enschede, kantoor Nijver
heidstraat 3, bericht dat is in
gezet:
1

Het perceel HOOILAND

in de Lutter Veld Maten, nabij
Hobbelink in de gem. Losser,
groot 27.30 A. op f 226,—.
2

Het perceel HOOILAND

in de Hooimaten, nabij Brian,
in de gem. Losser, groot 21.50
Nu het veetransport naar de groote veemarkten moeilijkheden A. op f 191,—.
ondervindt, wordt de aandacht van landbouwers en veehande
3
laren bij vernieuwing gevestigd op het
Het perceel HOOILAND

RUIME VEEMARKTTERREIN

aan de Oldenzaalschestraat te HENGELO (O.)>

aan den straatweg van Losser
naar Oldenzaal, nabij het Café
ter Denge ln de gem. Losser,
groot 8.28 A. op f 505,—.

waar op VRIJDAG OM DE VEERTIEN DAGEN markt wordt ge 4
houden van paarden, runderen, varkens en biggen.
Het perceel Bouwland
De eerstvolgende veemarkt is op Vrijdag 2 Augustus 1940.
te bereiken over het pad noord
DE GEMEENTELIJKE MARKTCOMMISSIE.
waarts tegenover de R.K. Kerk
te Losser, belend door eigendom
van den Heer Holst, groot 20.10
A. op f 166,—.

IIOTEL LUYERINK
HENGELO (O.)

Zondag DANSEN
Hotel „HET WAPEN VAN HENGELO"
Zondag DANSEN
o.l.v. den Heer BOSWINKEL.

MUZIEK: ENZERINK-BAND.

5

Het perceel Bouwland

aan De Hooge Weg, nabij de
molen te Losser, groot 16.20 A.
op f 126»—.
6

Het perceel Bouwland

aan De Hooge Weg, nabij den
molen te Losser, groot 34.70 A.
op f 624,—.
Betalen: 1 October 1940.
Aanvaarden: 1 November 1940.
De toeslag namens lastgever
geschiedt op Dinsdag 6 Augus
tus 1940 des avonds om 7 uur in
het HOTEL SMIT te Losser.

•
Zonnevylle

te Enschede, kantoor Nijver
heidstraat 3, zal op Woensda
gen 31 Juli 1940 bij inzate en 14
Augustus 1940 bij toeslag, tel
kens des avonds om 8 uur in het
Hotel ZWIJNENBERG te En
schede, namens lastgevers pu
bliek verkoopen:

Notaris
Notaris

ZONNEVYLLE

te Enschede, kantoor Nijver
heidstraat 3. zal op Woensdagen
31 Juli 1940 bij inzate en 14
Augustus 1940 bij toeslag, tel
kens des avonds om 8 uur in
het Hotel ZWIJNENBERG te
Enschede, namens lastgeefster
publiek verkoopen:

het gebouw, het Bouwterrein,

waarin thans Pontschool. aan
de Walstraat 12 en 14 te En
schede, groot 1.70 Are, bevat
tende beneden: leslokaal, gang.
woonkamer, serre, keuken, bij
keuken, W.C. en bergplaats en
boven: overloop met 5 kamers
en badkamer.
Het pand, hetwelk voorzien ls
van gas, water, electrisch licht
en vele muurkasten, is door zijn
gunstige ligging in het cen
trum der stad geschikt voor ve
lerlei doeleinden.
Vrij van huur te aanvaarden:
1 September 1940.
Betalen: 1 November 1940.
Bezichtiging des Dinsdags en
Donderdags van 2—4 uur.
Voorts:

EEN ZITPLAATS
in bank 26 der Ned. Her». Kerk
aan de Markt te Enschede.

gelegen aan de Marconistraat te
Enschede, onmiddellijk noord
waarts van het perceel grond,
gelegen tegenover de Morsestr.,
breed langs de straat pl.m. 29
M„ met een gemiddelde diepte
van pl.m. 123 M. en groot 30.05
Are.
Aanvaarden en betalen: 1 No
vember 1940.

E. J. Wooldrik
LASONDERSINGEL 21.
Telefoon <-8-5-4.

Makelaar in onr. en
roerende goederen.
Beëedigd Taxateur,
Assurantiën en
Hypotheken.

BOERDERIJEN
te LATTROP, gem. Denekamp.

Notaris ZONNEVYLLE te Enschede,
kantoor Nijverheidstraat 3: zal op WOENSDAGEN 7 AUGUSTUS
1940 bij inzet en 21 AUGUSTUS 1940 bij toeslag, telkens des mid
dags om 2 uur in het HOTEL VAN BLANKEN (Hermelink) te
Denekamp, voor de Erven van wijlen Mejuffrouw P. W. RACER
PALTHE, publiek verkoopen:

DE TWEE BOERDERIJEN
te Lattrop L 78 en 79, gemeente Denekamp (resp. bewoond door
Lubberman en Maatman), bestaande uit huizen met schuren,
vruchtbaar bouw- en weiland, hooiland, dennenbosch, bosch en
hakhout, samen groot ruim 40 H.A., te veilen in 36 perceelen.
Aanvaarden en betalAi: 1 November 1940.
Veilingkaarten verkrijgbaar ten kantore van den notaris.
De
Notaris
G.
De
Notaris
G. Lammerée

te Enschede, zal aldaar op Dins
dag 30 Juli a.s. bij toewijzing
des avonds 8 uur, in Hotel
ZWIJNENBERG, publiek ver
koopen :

a. EEN WOON
WINKELHUIS
a.d. Deurningerstraat, pl. gen.
235, bevattende winkej (groen
tehal) achterkamer (ingericht
voor pakhuis) en keuken; boven
2 slaapkamers ln huur bij den
heer J Meijer voor ƒ 5.50 p w
Ingezet op f3113.—.

b. EEN WOON
WINKELHUIS
(sigarenwinkel) gelegen alsvoor
plaatselijk gen. Deurnlngerstr
237 en Landstraat 1 bevattende,
het perceel Deurningerstr. 237:
winkel,
kelder.
woonkamer
gang • 2 slaapkamers en keuken
verhuurd aan den heer H G J
Aldenkamp voor ƒ 7.5C p. week
Het perceel Landstraat 1 (bo
venhuis) woonkamer
overloop
met gang, 2 slaapkamers en
keuken, verhuurd aan den heer
Th D Lanslnk voox ƒ4.50 p w
Ingezet op f 5431.—.

c. EEN WOONHUIS
met annex auto-garage pl gen
Landstraat 3 en 5 Dit woonhuis
bevat: boven: overloop, voor
kamer, 2 slaapkamers en keuken
Daarboven: zolder met bescho
ten kap. Een en ander ln huur
bij den heer J Kolenaar voor
ƒ8.— p.w. Ingezet op ƒ4447.—.
Aanvaarding onder bezwaar
van huur 1 October a.s.
Betaling 1 October a.s.
Bezichtiging
Dinsdag van
2—4 uur.
Notaris

G.

ZUID-LUTTE.
0e Notaris G. Lammerée
te Enschede, zal op Woensdag
7 Augustus a.s. om 7 uur in het
Hotel-Pension „BERG EN DAL"
van Mevr. de Wed. J. B. G. Borchert aan de Bentheimerstraat
onder Zuid-Lutte, bij toewijzing
publiek verkoopen:
Een bijzonder mooi

dennen-, sparren- en
eikenbosch
(zeer geschikt voor mijnhout.
enz.» gelegen onder Zuid-Lutte
nabij „den Poortbuiten", den
Ouden Postweg en den straat
weg van Lutte naar Losser, ka
dastraal bekend Gemeente Los
ser, Sectie H. nummers 1527 en
1528, samen groot 2.79.90 H.A
Ingezet op ƒ 6454.—. Overname
boomen ƒ 3000.—. Samen ƒ 9454.
Aangrenzende eigenaren: de
Heeren H. J. T. Sanderlnk
Lamb. Hendr. Scholte Fleer en
L. Greftenhuis.
Aanwijzing geschiedt op Woens
dag 7 Augustus a.s. van 9—5 uur
door den boschbaas G Schop
pink. Plaats van samenkomst bij
H. Grunder aan den Postweg.
Eene schetskaart van het te
veilen bosch ligt ter inzage ten
Kantore van genoemden Notaris
en in gemeld Hotel-Pension
.Berg en Dal" aan de Benthei
merstraat onder Zuid-Lutte.

INBOEDEL-VERKOOP
te ENSCHEDE.

Lammerée

Een huis met schuur,

De Burgemeester van ENSCHEDE brengt
het volgende ter algemene kennis.
i.
Verzoeken om toekenning van een vergoeding voor regel
matige verrichtingen (z.g. R-verrichtingent ten behoeve van
de Duitse weermacht — waartoe ook behoort het leveren van
goederen — kunnen door ingezetenen van Enschede, van
Dinsdag 30 Juli 1940 af worden ingediend ter secretarie afd.
financiën, stadhuis, loket no 14.
b. De verzoeken onder a bedoeld met de daarbij gevoegde stuk
ken zullen tegen afgifte van een ontvangstbewijs worden
aangenomen.
c. De gegrondheid van het verzoek moet bewezen worden:
1. door overlegging van een door de Duitse weermacht af
gegeven verklaring van hetgeen verricht is of van het
ontvangstbewijs, hetwelk door de Duitse weermacht is af
gegeven. of door
2. afgifte van een verklaring met opgaaf van getuigen of
ander bewijsmateriaal.
Formulieren van laatstbedoelde verklaring zijn kosteloos
verkrijgbaar aan loket 14 van de secretarie.
d. Ieder, die reeds een rekening bij het gemeentebestuur of bij
een Duitse instantie heeft Ingediend, moet thans opnieuw een
verzoek om vergoeding indienen met inachtneming van het
vorenstaande. Itfdien daarbij reeds bewijsstukken zijn afge
geven, dienen belanghebbenden zich ervan te overtuigen, dat
deze bewijsstukken, voorzover ze ter secretarie berusten, bij
het nieuwe verzoek worden gevoegd.
e. Verzoeken om vergoeding, moeten, voorzover het betreft ver
richtingen die vóór 1 Juli 1940 geschied zijn ingediend wor
den vóór 31 Augustus a.s. en. voor zover het betreft verrich
tingen, welke nè 30 Juni 1940 geschied zijn of nog plaats zul
len hebben uiterlijk op de 15e van de maand, welke volgt op
de maand, waarin de verrichting heeft plaats gehad.
a.

NIET TIJDIG INGEDIENDE VERZOEKEN WORDEN TERZIJDE
GELEGD EN BETALING DAAROP VINDT NIET PLAATS.
Tot de R-verrichtingen behoren niet:
het ten gebruike geven van stukken grond en gebouwen;
b. het verschaffen van kwartier (hierover volgt hieronder een
nadere mededeling);
leveringen of verrichtingen ten behoeve van organen van het
Duitse Rijk, niet tot de Duitse weermacht behorende;
d. schade, welke door de oorlogsvoering of door de bezetting
veroorzaakt is.
II.
Voor Inkwartieringen ten behoeve van de Duitse weermacht
van 29 Mei 1940 te 12 uur af, wordt bij overlegging van een
inkwartieringsbiljet, vergoeding betaald. Voor het ontvangen
dezer vergoeding dient men zich van 30 Juli 1940 af te wen
den tot de secretarie, afd. financiën, loket 14;
b. wanneer inkwartiering gevorderd wordt, moet gevraagd wor
den om een inkwartieringsbiljet.
De Burgemeester,
RüCKERT.

a.

Dennen-, Eiken- en
G0EDK00PE ADVERTENTIERUBRIEK
Sparrenbosch.

Deurwaarder H. W. Schnitgcr
te Enschede, zal op Zaterdag 3
De Notaris G.
Augustus a.s., des namiddags om
te Enschede, zal aldaar op Dins 2.30 uur, ten verzoeke van den
dag 6 Augustus a.s. bij toewij Heer B. VELDHUIS te Enschede,
zing, des avonds 8 uur, in het te diens woonhuis aan de SchuHotel ZWIJNENBERG publiek rinksdwarsweg 20 aldaar, tegen
verkoopen:
contante betaling, publiek ver
koopen :
DEN GEHEELEN
De

BLADZIJDE 3

ZATERDAG 27 JULI 1940

Inboedel des huizes:

kippenhokken, erf en tuin aan
de Toekomststraat te Enschede
plaatselijk gen. 33, groot 2.58
Are. Ingezet op f 1531,—.

crapaud- en fauteuilstel, tafels,
stoelen, spiegels, schilderijen,
regulateur, divan, „Pfaff" trapnaaimachine, haard, Gramofoon met 50 platen, Electrische
Het huls bgvat: beneden
waschmachine. 2 Oud-Hollandvoor- en achterkamer met kel
sche stoelen en tafeltje, thee
derkast en keuken; boven ï
tafel, fornuis, traplooper, roe
slaapkamers.
den. Glas- en aardewerk en wat
Aanvaarding en betaling 1 verder zal worden voorgebracht.
October a.s.
Te bezichtigen des morgens
Bezichtiging 's Dinsdags en voor den verkoop van 10 tot 12
's Donderdags van 2—4 uur.
uur.

Pianohandel
Fa. Steinmunn & Vierdag
WILLEMSTRAAT 24 en 1B.
P I A N O's en ORGELS, NIEUW en GEBRUIKT.

U gaat een fietstochtje maken ? ?
Natuurlijk! Maar vergeet dan niet een bezoek
te brengen aan UITSPANNING

DE KETTINGBRUG
met grooten speeltuin.

OPGEWEKTE MUZIEK.
HEERLIJK ZITJE IN DEN TUIN
EN
PRIMA CONSUMPTIE.

STAATSLOTERIJ
Collectrice: A. J. M. Passtoors te Enschede

is verhuisd
naar Oldenzaalschestr. no. 30
Telefoon 4590.

Giro 185038.

De trekking begint Maandag 5 Aug. a.s.

Ontsmettingsbedrijf „Twente

//

G. FRÖLICH, ESCHDOORNSTR. 22, ENSCHEDE.
Vert.w. Chem. Fabr. „A.B.I.S." te Haarlem.
BOUWVEREENIG1NGEN, HUISEIGENAREN EN HUURDERS
wendt U in vertrouwen tot ons. Wij garandeeren U een absolute
zuivere woning onder schriftelijke garantie. Het goedkoopste be
drijf voor Overijssel en Gelderland. Vraagt gratis inlichtingen.

Fa. J. HAARINK,
DIEZERSTRAAT 18.

heeft nog speciale aanbiedingen in
TAFELLAKENS ook half en heel linnen.
BADDOEKEN

« LAKENS - GRASLINNEN

- THEEDOEKEN

Zomerstoffen voor spofgoedkoope prijzen.
REGELBARE EL. KOOKPLATEN
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
POSTEMA & KRAAYENBRINK - HENGELOSCHESTRAAT 33

WEGENS VACANTIE

5^TOT 10 AUGUSTUS a.s. Ook
de expedrtie. De cliëntèle wordt beleefd verzocht hiermede reke
ning te houden. Stoomwasscherijen H. A. WARGERINK,
Deurningerstraat r58—360 Telef. 3905
en M. KLE1NWOLT, Lipperkerkstraat 105. Telef 5427.

NATIONALE JEUGD STORM.
De inschrijving van nieuwe leden ls thans
opengesteld. Voor Enschede en Glanerbrug
kunnen JONGENS en MEISJES van 10 tot
18 jaar zich aanmelden aan het groepskwartier, Hengeloschestraat (v.m. St8tion Noord).
Geopend Woensdagsavonds van 8 tot 9 uur.
Na eind Augustus wordt de inschrijving voorloopig gesloten!

Fotopagina

Twentsch Dagblad Tubantia

en Enschedesche

OOGSTTIJD IN TWENTELAND.

Courant.

MARTINIQUE
DE FRANSCHE BEZITTING MARTINIQUE
staat in het centrum der belangstelling
belangstelling in
verband met het feit, dat dit eiland door de Britsche vloot wordt geblokkeerd ten
einde de Fransche oorlogsschepen het uitvaren onmogelijk te maken. De hoofdstad
en de haven van Martinique, St. Pierre.
DE

FRANSCHE

BEZITTING

staat

in

het

centrum

der

?•;>

IN
dat
OOK
wonden
FINLAND,
vertoont
den
diepe
tegen
oorlog
OOK
IN
FINLAND,
dat
nog diepe
wonden vertoont
van den
oorlog
tegen Rusland,
wordt alles in het werk gesteld om den wederopbouw van het land zoo vlug mogelijk
te voltooien. De Russische bommenwrepers hebben overal in het land groote verwoes
tingen aangericht en vele gezinnen moeten in nood-woningen onderdak vinden. Een
Finsche boerenvrouw, bezig met het bakken van brood. Alleen de oven ontkwam
aan het verwoestende werk der Russische bommen.
van

nog

IN
DE
HENEGOUWERLAAN
TE
IN
DE HENEGOUWERLAAN
TE ROTTERDAM
ROTTERDAM is,
is, als
onderdeel van de tunneltraverse, door de Maasstad een
ondergang in aanbouw. Een overzicht van het omvang
rijke werk.

werd
Italiaanschen
vanuit
welke
bommenwerper,
deed
Haifa.
aanval
Duidelijk
genomen
op
Deze foto
foto werd
genomen
vanuit een Italiaanschen
bommenwerper,
welke
een aanval
deed
op
Haifa. Duidelijk
men de vallende bommen zien.
Deze

een

een

VAN
schapen
TER BEVORDERING
BEVORDERING VAN
DEN HAARGROEI worden
worden de schapen
lammeren ongeveer zes weken, nadat zij geschoren zijn. gewasschen.
Nadat het schaap is ondergedompeld in een bepaalde vloeistof en zijn
„wolbaai" dus weer schoon is, laat men het dier „uitdruipen" waarna
het later in een speciaal daarvoor ingericht hok „te drogen" wordt
gezet. Een kijkje in zoo'n schapenwasscherij te Hoogwoud.
TER

DEN

HAARGROEI

de

kan

OP
HET
CONCOURSTERREIN
dagen
premiekeuringen
OP
HET
CONCOURSTERREIN
TE HOOFDDORP werden dezer dagen
gehouden. Een paardenliefhebster voorziet een paar jonge dieren van een lekker hapje.
TE

HOOFDDORP

werden

dezer

TREK"
eiland
den
GROOTE
nationaal
Marken,
internationaal,
oorlog
touristen-centrum,
„DE GROOTE
TREK" naar het
het eiland
Marken, voor den
oorlog
internationaal,
thans nationaal
is begonnen. Af en aan varen de botters, gevuld met vacantiegangers. Een ontmoeting op de Gouwzee.

„DE

naar

thans

voor

en

China
is
organisatie
opgericht,
„SPOORWEGMEISJES".
„SPOORWEGMEISJES".
In China
is
een organisatie
opgericht,
welke ten doel
heeft de Chineesche spoorwegen te bewaken en mogelijke aanslagen te voor
komen. Talrijke vrouwen en meisjes maken van deze organisatie deel uit en
bewaken China's omvangrijke spoorwegnet.
In

BIJ EEN VLUCHT BOVEN DUITSCH GEBIED werd deze Bristoi-Blenheim-bom
menwerper door het luchtafweergeschut getroffen, tengevolge waarvan het
toestel neerstortte.

een

welke

ten

]

DERDE BLAD

De Rijkscommissaris over de
problemen van dit oogenblik.
(Vervolg van bladz. 1, le blad).

In den breede ging de Rijkscommissaris ver
volgens den strijd van het Duitsche volk om
zijn geestelijke en politieke eenheid. Hij zette
uiteen hoe het dictaat van Versailles maakte
dat Duitschland wantrouwend werd tegen elk
verdrag, hoe het verzet en in het volk het ge
loof aan Duitschland ontstond, en het haken
kruis het symbool van den strijd en de belofte
van de overwinning werd. De Rijkscommissa
ris memoreerde de groote staatsmansdaden
van den Führer en komend tot den strijd der
laatste maanden zeide hij, dat de Führer, ge
dragen door de moreele kracht van de zedelij
ke opdracht, welke de geschiedenis hem en den
Führer van het fascistische Italië gaf, om een
nieuw en zinvol geordend Europa te scheppen
als de geniaalste veldheer van alle tijden den
geweldigsten slag sloeg en de meest grootsche
overwinning verwierf. Het Romeinsche impe
rium is in beslissenden strijd ons terzijde ge
treden. Ons zijn en ons werken nu wordt ge
geven en gewijd aan doeleinden, welke de
Führer aan elk van ons als zijn medestrijders
gesteld heeft. Als gij nu aan uw taak gaat, dan
is noodig, dat gij de richting, die onze arbeid
in dit land verkrijgt, ook kent.
Ten aanzien van dit land wil ik nog eens
vaststellen, dat naar onzen wil en wensch het
Nederlandsche volk in den strijd van dezen
tijd zijn land en zijn vrijheid voor de toekomst
geheel zal weten te verzekeren en mannen uit
het Nederlandsche volk, die zicTh van hun ver
antwoordelijkheid bewust zijn en zich geven
willen, het lot van dit land mogen besturen,
gedragen door het vertrouwen van het gansche Nederlandsche volk. De politieke wils
vorming in dit land is de zaak der Nederlan
ders. Wij behouden ons slechts voor onze posi
tie daartegenover te bepalen.

De Nederlandsche neutraliteit.
De Nederlanders geloofden, althans beweer
den, neutraal geweest te zijn. Maar wat is neu
traal? Als groote naties een strijd op leven en
dood aangaan, kan de neutraliteit niet als een
formeel begrip worden behandeld. Wij Duitschers in elk geval kunnen niet een neutrali
teit erkennen, waarbij een land verzamel
plaats van alle emigranten en vijanden van
het eigen volk wordt. Wanneer een land duldt,
dat in zijn pers dagelijks vuil op alles wordt
geworpen, wat ons heilig en dierbaar is, als
het verdedigingssysteem van een land juist
uitsluitend tegen het rijk gericht is en wel als
voortzetting van de Fransche en Belgische ver
dedigingslinies, als tenslotte op den bodem
van dit land zelfs een samenzwering tegen het
leven van den Führer mogelijk is. Al deze din
gen hebben in onze oogen Nederland reeds
lang niet meer als neutraal land doen voor
komen.
Wij nationaal socialisten kunnen ons in een
oogenblik, waarop het lot van het Duitsche
volk voor alle tijden in onze hand gegeven is,
niet houden aan slechts met de lippen beleden
standpunten, doch wij zien in de harten en
moeten ons gedrag naar de werkelijke menta
liteit van de anderen richten. Wij weten thans,
dat de Fransche generale staf op 9 April 1940
tot den inval in België besloten heeft met het
duidelijke doel van een stoot tegen het Roer
gebied en deze stoot zou natuurlijk ook over
Nederland heen zijn uitgevoerd.
Hoe kunnen wij aan een werkelijken tegen
stand in dit land tegen zulk een plan gelooven,
wanneer alles militair tegen ons was voorbe
reid en de deur voor de vijandelijke ophitsing
tegenons wijd open gesteld werd? Ons recht
ligt gefundeerd in de verantwoording voor 80
millioen menschen van Duitschen bloede en in
onze bekendheid met het gruwelijke dictaat
van Versailles, dat beoogde millioenen Duitsche
menschen te laten verkommeren en te vernie
tigen. Aan deze verantwoordelijkheid hebben
wij beantwoord, dat konden wij met des te
meer grond, nu het voor ons — zooals wij
benadrukken — om een verdedigingsmaatre
gel ging, en niet om den opzet een land te
veroveren en een volk van zijn vrijheid te berooven. Zoo staan wij thans hier als overwin
naar en bezettende macht.
Het wekt menigmaal den indruk, alsof wij
te weinig als bezettende macht zijn opgetreden,
alsof de Nederlanders niet duidelijk beseffen,
wat een bezettende macht kan beteekenen, al
dus de Rijkscommissaris, die vervolgens ver
klaarde, dat de Duitschers hier in het bewust
zijn van hun kracht handelen en in het ver
antwoordelijkheidsgevoel, dat zij in ieder geval
voor dit land, in de eerste plaats echter voor
zijn volk hebben.

De houding der Nederlanders.
Wat nu het gedrag der Nederlanders aan
gaat, willen wij vaststellen, aldus ging de Rijks
commissaris voort, dat wij zeker niet onder
worpenheid of onoprechte beminnelijkheid
verwachten; wat wij echter wel verwachten is
een behoorlijke en beheerschte houding. Ook
in dit opzicht zijn wij grootmoedig.
Dat wij tegen een werkelijk Nederlandsch
nationaal gevoel niets hebben, bewijst het bes
te het feit, dat wij geen bezwaar hebben tegen
de Nederlandsche nationale vlag, en dat wij
aan de toekomst van Nederland denken, toont
de zorg aan, die wij voor de Nederlandsche
jeugd hebben, want de jeugd is de toekomst
van het volk. Ik richt echter tot ouders en
leeraren de ernstige waarschuwing, de jeugd
niet in een verkeerd begrepen nationaal gevoel
op een dwaalspoor te brengen. Onze bemoeienis
met den opbouwdienst en de hulp en begunsti
ging, die wij bieden aan de oprichting van den
arbeidsdienst als het belangrijkste opvoedingsen schoonmaakmiddel van een volk, moet
iedereen toonen, waar het ons om gaat.
Zekere verschijnselen zijn evenwel
zorg
wekkend, niet voor ons, doch voor de Neder
landers zelf. Hiertoe behoort bijvoorbeeld de
houding der Nederlanders tegenover onze
Rijksduitsche volksgenooten. Waartoe moet het
bijvoorbeeld leiden, wanneer klaarblijkelijk
diegenen onder ons, die jarenlang hier loyaal
niedegearbeid hebben, op sommige plaatsen nu
geboycot worden? Waarom wordt een deel van
het Nederlandsche volk door onverantwoordelijken, die aan de touwtjes trekken, dezen weg
opgedrongen, dien het eens, nog afgezien van
de schadevergoeding, weder geheel terug moet
gaan. En nadrukkelijk wil ik waarschuwen te
gen iedere beleediging van 't Duitsche volk en
het Duitsche rijk, van onze symbolen en vlag
gen, boven alles echter tegen iedere beleediging
van onzen Führer. die onze hoogste eer is.

derlanden aan te raken, zonder de betrekking
van het Nederlandsche volk tot het huis van
Oranje op eenigerlei wijze te willen influenceeren, want dit zijn dingen, waarover het Ne
derlandsche volk zelf in vrij besluit zal oordeelen, vast staat, dat een bezettingsmacht het
zich niet kan laten welgevallen, dat voor een
persoonlijkheid, zelfs als die de Koningin van
een land is, die zich in de rijen der vijanden
bevindt, betoogingen van welken aard ook wor
den gehouden.

Evenzoo spreekt het vanzelf, dat iedere be
moeienis met het bezette land voor den duur
dezer bezetting uitgeschakeld wordt. Ik onder
streep deze verklaring met nadruk, aldus de
Rijkscommissaris met het oog op toekomstige
gedenkdagen, maar ook met het oog daarop, dat
vermeldingen in politieke vergaderingen of pro
gramma's door de bezettingsmacht niet kunnen
worden teer kennis genomen. Alles, wat ik hier
van de Koningin zeide, geldt in de gegeven om
standigheden ook voor het Huis van Oranje.
Dit standpunt heeft met onze houding ten aan
zien van de politieke wilsvorming van het Ne
derlandsche volk niets van doen.
Vervolgens herhaalde de Rijkscommissaris dat
de Duitschers niet gekomen zijn om het Neder
landsche volkskarakter te onderdrukken of hun
wereldbeschouwing op te dwingen, en hij be
sprak hiermee de maatregelen, die ten aanzien
van de vrije vakvereenigingen en van de Marxis
tische organisaties noodig waren. Een nieuwe
leiding moest de waarborg verschaffen, dat in
vloeden en gevaren werden uitgeschakeld, dien
in een nat. soc. bewind niet de vrije hand kon
worden gelaten en natuurlijk kan dat beheer
niet gegeven worden aan hen, die reeds langs
den weg van parlementair-democratische com
promissen met dezelfde organisaties reeds een
maal in verbinding hebben gestaan.

De concentratie.
De Rijkscommissaris zeide vervolgens met
welwillende belangstelling de concentratiepo
gingen gade te slaan. Hij merkte op: een binnenlandsch-politieke beweging en wilsvorming
kan haar sanctie nooit van mij als vertegen
woordiger der bezettende macht verwachten,
doch moet deze uitsluitend daardoor verkrij
gen, dat zij het Nederlandsche volk van de juist
heid van haar richting overtuigt.
Op grond van ervaring zeide de Rijkscommis
saris, dat de concentratie van krachten van een
volk, dat in een zoo bijzonderen toestand ver
keert als die waarin thans Nederland zich be
vindt, slechts bereikt zal worden, indien
1. Een duidelijk inzicht over dezen toestand
is verkregen, terwijl Git inzicht verworven is
met het volledig geloof aan de juistheid van
deze ontwikkeling.
2. Uit dit duidelijke inzicht de onontkoom
bare gevolgtrekkingen worden gemaakt volgens
welke als hoogste te beschermen goed het volk,
dat wil dus zeggen het Nederlandsche volk en
zijn weizijn, worden beschouwd.
3. Dit inzicht door een onverschrokken per
soonlijke overgave wordt verdedigd, ook dan
indien dat de breuk met zoovele gewoonten
en gebruiken beteekent. Wanneer deze voor
waarden zijn vervuld, zal het volk bespeuren,
waar het om gaat en zal geloovig den werke
lijk geloovige volgen en ook de bezettende
macht zal dezen mannen niet slechts haar
achting niet onthouden, maar ook aan hun
argumenten het gewicht niet ontzeggen, in
dien in sommige vraagstukken meeningsverschil aan den dag zou treden.
De Rijkscommissaris gaf toe, dat zelden een
volk in zoo korten tijd uit zijn doen is gerukt
en voor nieuwe feiten gesteld, maar de recon
structie van het continent kan nu eenmaal
niet voor de grenzen van Nederland halt hou
den.
De gevolgen van deze gebeurtenissen zullen
door iedereen kunnen worden bespeurd en
door iedereen kunnen worden gedragen. De
naaste toekomst zal moeilijk en vol ontberin
gen zijn. De levenswijze der Nederlanders, voor
zoover zij werk hadden of op andere manier
over een inkomen beschikten, zal zeker door
verhooging van de kosten van levensonderhoud
verhooging van belastingen en tarieven, beper
kingen ondergaan. Want ik twijfel er niet aan
dat de Nederlanders zich zullen inspannen om
hun persoonlijke zoowel als hun staatshuis
houding in orde te houden — dit moet als een
onontkoombare noodzakelijkheid onder oogen
worden gezien, doch niet zonder hoop en met
verzet tegen het noodlot, doch in den vasten
wil, terstond aan het werk te gaan. Boven de
nationale staatsgedachte uit zal de idee van
een nieuwe gemeenschappelijke orde ons in
staat stellen de ons door onze geschiedenis gegegeven gemeenschappelijke ruimte tot een
nieuw geestelijk rijk te herscheppen.
Hierna gaf de Rijkscommissaris een beeld
van het toekomstig Europa na den oorlog,
waarin allen zullen samenwerken, geen werk
loosheid meer is, geen crises zijn op econo
misch en monetair gebied.
Aan den nieuwen opbouw zal Nederland me
dewerken als gelijkberechtigde partner. Dat is
de wensch van het Duitsche volk. Bij deze re
constructie zijn alle Nederlanders betrokken.
Thans moeten de materieele dingen niet op
den voorgrond gesteld worden; het voornaam
ste is de juiste politieke idee; deze geeft ook
betrouwbare leiding in economische dingen.
De Rijkscommissaris behandelde vervolgens
het probleem der werkloosheid. Ieder heeft het
recht en de plicht op arbeid en allen moeten
in dien geest medewerken. Dan zullen zij de
innerlijke versterking en vernieuwing bespeu
ren, die het resultaat is, als een volk arbeid
heeft, onverschillig waar en in welken arbeid
vooreerst ieder afzonderlijk te werk wordt ge
steld. De bekwaamheid van ieder afzonderlijk
zal dan de vereischte selectie mogelijk maken

Het Nederlandsche rijk in zijn
geheel onverkleind.

Via de bespreking van de positie van de
boeren, van de zeelieden en kooplieden, die
een noodzakelijke en gewaardeerde aanvulling
zullen zijn van het nieuwe in vorming zijnde
groot-Europeesche economische gebied, kwam
de Rijkscommissaris te spreken over dat deel
van Nederland, dat buiten Europa is gelegen,
vooral Ned. Indië.
De leiding van het Groot-Duitsche Rijk laat
met de militaire bezetting van Nederland
evenmin een aanspraak gelden op een of ander
deel van het Nederlandsche rijk buiten Europa
als zij een opheffing van de zelfstandige
Ernstig waarschuwde de Rijkscommissaris te
Nederlanden op het oog heeft. Ik kan u veel
gen elke verstoring van orde en veiligheid of eer de verzekering geven, aldus de Rijks
poging daartoe.
commissaris, dat Nederland in het herhaalde
Betreffende
no^itiekeuze ten aanzien der lijk genoemde verantwoordelijkheidsgevoel in
Koningin zeid? de
Rijkscommissaris, dat het, ons bewustzijn van een gemeenschappelijk
lot dien steun zal kunnen verkrijgen, welke er
zonder de vraag van den staatsvorm in de Ne
toe leidt en welke op een of andere wijze ertoe

kan bijdragen, dat het Nederlandsche rijk in
zijn geheel onverkleind blijft. Menschen met
inzicht zullen thans reeds erkennen, dat het
niet het gewicht van de bezettende macht is,
dat hier het gevaar van een breuk aantrekt.
De Rijkscommissaris betoogde vervolgens,
dat Engeland den Führer niet heeft begrepen
en dat het zonder twijfel voor de toekomstige
positie van Nederland in de nieuw opgebouw
de groot-Europeesche ruimte van beteekenis
is, op welke wijze de Nederlanders in dezen
strijd positie kiezen.
In dit oogenblik is de meest nauwgezette
opvolging van de bevelen van den opperbevel
hebber der weermacht een vanzelfsprekend
gebod. Elke, ook maar geringste ondersteu
ning van den vijand, wordt met den dood ge
straft. Meer echter zal het Duitsche volk nu
nauwkeurig in oogenschouw nemen welke
houding het Nederlandsche volk thans aan
neemt. Hiervan zal het wezenlijk afhangen,
welke plaats en welke beteekenis het lot in de
toekomst aan Nederland inruimen zal.
Dit schijnen mij toe de heden noodzakelijke
verduidelijkingen te zijn op het moment waar
op het om de laatste beslissingen gaat. Dit zijn
ook de richtlijnen, volgens welke de Rijksduitschers hier in voortdurende en steeds gereede overgave hun deel aan het groote op
bouwwerk van den Führer zullen kunnen
geven.
Het is, aldus besloot de Rijkscommissaris zijn
rede, de genade der voorzienigheid, dat wij als
medearbeiders en medestrijders
van
den
Führer er bij kunnen zijn, nu Groot-Duitschland en het nieuwe Europa gebouwd worden.
In dit uur vereenigt het gansche Duitsche
volk al zijn wenschen, al zijn offervaardigheid
en zijn moed voor het laatste offer, is zijn
weermacht, gedragen door den wil en krachten
van het gansche volk, vast besloten tot den
beslissenden strijd aangetreden. Wij allen
echter staan geheel achter den Führer. Geheel
achter den Führer te staan beduidt de zeker
heid der overwinning.

DE TOESTAND IN ENGELAND.
Dinsdag a.s. geheime zitting van
het Lagerhuis.
•

Attlee heeft in het Lagerhuis medegedeeld,
dat a.s. Dinsdag een geheime zitting van het
Lagerhuis zal worden gehouden. Op de agenda
staat het bespreken van de buitenlandsche po
litiek.
Attlee voegde hieraan toe, dat het grootste
gedeelte der afgevaardigden van meening was,
dat een debat over het vraagstuk in een geheime
zitting moest worden gehouden en hij dus aan
den algemeenen wensch van het Lagerhuis tege
moet is gekomen.
De „Daily Herald" teekent echter verzet aan
tegen de geheime vergadering van het Lager
huis, welke voor aanstaanden Dinsdag is voor
gesteld. Het blad wijst er op. dat de beide hui
zen van het parlement 1377 personen omvatten
en dat rnen niet inziet, waarom een geheim,
dat aan zoovelen zou kunnen worden meege
deeld, niet ook aan het land kan worden mee
gedeeld. Of een geheime vergadering over de
vraagstukken der buitenlandsche politiek wer
kelijk noodzakelijk is kan
slechts beoordeeld
worden door hen, die het voorrecht hebben deze
vergadering bij te wonen. Maar het is duidelijk,
dat het beginsel, „Hoe minder hoe beter" hier
van toepassing is. De „Daily Herald" roept de
afgevaardigden van Labour op om hun invloed
aan te wenden om de geheime vergaderingen
af te schaffen. De regeering zegt voortdurend
tegen het volk, dat de huidige oorlog een volks
oorlog -is. Maar daaruit volgt, dat het volk het
recht heeft zoo goed mogelijk over het verloop
van den oorlog ingelicht te zijn.
Mislukte aanslag op Eden.

De Engelsche minister van oorlog Eden, die
Dinsdag en Woensdag troepen en verdedigings
werken in Noord-Ierland bezichtigd heeft, is
bijna het slachtoffer van de Ira geworden, aldus
meldt het D.N.B. uit Madrid. Na zijn aankomst
te Belfast was een waarschuwing van de zijde
BUITENLAND
van clericale kringen aanleiding voor hem,de
inspectiereis niet, zooals oorspronkelijk het plan
was, per spoor, doch per auto aan te vangen.
Bij een onderzoek van de spoorlijn tusschen
DE CONFERENTIE TE HAVANNA Belfast en Dublin, dat op grond van de zeer
concrete aanwijzingen in de waarschuwing on
Guatemala voornemens
dernomen werd, ontdekte men nabij het station
Portadown, daar waar de spoorlijn een rivier
Br. Honduras terug te eischen.
kruist, de sporen van een poging tot een aan
slag. Even voor het viaduct was onder de rails
GEDELEGEERDE TRACHT WIJZIGING TE
een gat gegraven, blijkbaar om daar een spring
VERKRIJGEN IN PLAN VAN HULL.
lading aan te brengen. Een aanslag op deze
De gedelegeerde vi - Guatamala op de con plaats zou tengevolge hebben gehad, dat de
ferentie te Havanna tracht op het oogenblik trein in den afgrond zou zijn gestort. In verband
naar de „Ultimas Noticas" meldt, een wijzi hiermede zijn te Dublin huizoekingen verricht.
ging te verkrijgen van het plan van Huil, op
dat Belice (Britsch Honduras) niet zou worden
Duitsch succes aan de Engelsche kust.
opgenomen onder het voorgestelde bescherm
heerschap over de Europeesche koloniën in
Bij een nieuwen aanval van Duitsche motorAmerika. Guatamala gaat niet accoord met de torpedobooten bij de Engelsche Zuidkust zijn in
Britsche heerschappij over dit gebied en is de nabijheid van Brighton de volgende successen
voornemens het terug te eischen. Voorts behaaid: Drie gewapende vijandelijke handels
schrijft het blad, dat de door de Vereenigde schepen van 10.000, 7000 en 5000 br. reg. ton zijn
Saten voor oogen geroepen aanval door de to tot zinken gebracht en een gewapend vijande
talitaire staten een fantasie is van bangelijke lijk handelsschip van 2000 br. reg. ton is in
zielen of al ',e handige opportunisten.
brand geschoten. Het verzet van den vijand,
In Argentinie heeft het nituwe nationalis die onmiddellijk poogde zich te doen gelden,
tische jeugd verbond gedemonstreerd voor strik bleef zonder resultaat. De Duitsche motortorpdote onzijdigheid van Argentinie en tegen het booten zijn onbeschadigd teruggekeerd.
aanvaarden van verplichtingen, waardoor het
land gehinderd zou worden in de uitoefening
Koning George aan gevaar ontsnapt.
van zijn strikte en onafhankelijke rechten.
Voorts protesteeren de bladen te Lima tegen
Voor de tweede maal sedert het begin van
de vorming van een economisch blok onder de dagelijksche Duitsche luchtaanvallen op
leiding van de Vereenigde Staten.
Engeland moest de Engelsche koning Dinsdag
avond bescherming zoeken, aldus meldt het
Amerikaansche commentaren op rede van
D.N.B. uit Stockholm. Koning George bezich
Funk.
tigde, volgens berichten uit Londen, juist stra
Alle Amerikaansche bladen publiceeren uit tegisch belangrijke punten, toen aan den he
voerig de rede van den Duitschen rijksminister mel meer dan vijftig Duitsche bommenwerpers
van economische zaken, Funk, alsmede een verschenen, die later Engelsche schepen aan
zoogenaamd antwoord van Washington, dat de Zuidkust van Engeland aanvielen. Er werd
door Associated Press verspreid is, doch dat luchtalarm gegeven en terwijl de luchtdoel
in de kringen der delegatie geen overtuigen artillerie ter bescherming van den Koning on
ophoudelijk en zonder resultaat naar de Duit
den invloed heeft uitgeoefend.
Dit antwoord van Washington, zoo liet zich sche vliegtuigen vuurde, vluchtte Koning
een Spaansch-Amerikaan uit, toont alleen, dat George met zijn gevolg en hooge stafofficieren
men met zelf aangebonden oogkleppen een in een nog niet voltooide schuilkelder.

doorloopende straat binnengaat, in plaats van
te zoeken naar een uitweg, welke, naar Morgenthau zelf heeft toegegeven, versperd wordt
doordat de Vereenigde Staten 80 procent van
het goud hebben. Duitschland is derhalve in
het geheel niet in staat, zijn buitenlandsche
handelsbetrekkingen op goud te baseeren.
De leden der Noord-Amerikaansche delegatie
hebben langdurige vertrouwelijke besprekingen
over deze problemen gehad met de vertegen
woordigers van Brazilië, Argentinie en Uru
guay. Argentinie toont zich, evenals Chili, op
bijna alle punten zeer terughoudend en dien
de gisteren zelfs een voorstel in, dat een snel
handelen van Washington
zou verhinderen.
Iedere stap zou dan vooraf gegaan moeten wor
den door een langdurige procedure. Aan den
anderen kant wenscht Brazilië, dat hoofdza
kelijk belang heeft bij Guyana, een onmiddellij.
ke mandataire bezettir.p der koloniën door
den in elk der gevallen na ast bij gelegen PanAmerikaansch mandaa* Wat Noord Ameri
kaansche militaire steunpunten in Zuid-Amerika betreft, hiertegenover staat Argentinie vol
komen afwijzend.

Ook Argentinië herbewapent.

De oprichting van speciale gerechtshoven.

Het Lagerhuis heeft in derde lezing en zon
der stemming een wetsontwerp aangenomen,
dat voorziêt in het oprichten van speciale ci
viele rechtbanken in oorlogsgebieden. Deze
rechtbanken zullen hebben te oordeelen over
zware vergrijpen en misdaden, die de natio
nale veiligheid in gevaar brengen. Tevens is
een voorstel tot wijziging, afkomstig van het
onafhankelijk lid Harvey, aangenomen, vol
gens hetwelk op de vonnissen van deze spe
ciale rechtbanken cassatie kan worden aangeteekend. De Attorney General heeft zich
met dit wetsontwerp accoord verklaard onder
de voorwaarde, dat niet ieder vonnis aan een
herziening zal worden onderworpen.
Engelsch wachtschip gezonken.

De Britsche admiraliteit deelt mede, dat het
Engelsche wachtschip „Fleming" tijdens een
Duitschen luchtaanval op het scheepvaartver
keer in het Kanaal door voltreffers tot zinken
is gebracht.
Niettegenstaande de in de nabijheid krui
sende Engelsche schepen onmiddellijk te hulp
kwamen, kon van de bemanning niemand
gered worden.

Bedrag van vier millioen pesos
uitgetrokken.

De luchtaanvallen op Engeland.

Na diepgaande discussies en uitvoerige uit
eenzettingen van de ministers van oorlog, ma
rine en financiën in een nachtelijke geheime
zitting van het Argentijnsche Huis van Afge
vaardigden, is het door de regeering gevraagde
crediet van 640 millioen peso's voor den aan
koop van wapens, munitie en andere oorlogsbenoodigdheden, goedgekeurd.
De overblijvende som van het geheele bewa
peningsprogram, ten bedrage van meer dan
een milliard pesos wordt nog door de verschil
lende commissies besproken. Het gaat hierbij
in de eerste plaats om uitgaven voor de ma
rine voor den aanleg van kustverdedigingswerken en den bouw van wapen- en vliegtuig
fabrieken.
Het goedgekeurde crediet moet thans nog
door den Senaat worden behandeld.

Een Amerikaansch oordeel.

Inbeslagneming van voorraden in
Zweden.
De
Zweedsche
regeering
heeft
een
nieuwe
inbeslagneming
van
voorraden
gelast.
Van
heden
af
rust
beslag
op
alle
voorraden
aan
ongemalen
tarwe
en rogge van meer dan 5000 kilogram
Van
officieele zijde wordt medegedeeld, dat men
geen rantsoeneering op het oog heeft, maar al
leen het zaaikoren, dat nog in den handel is
wil beveiligen. Dit jaar is reeds ongeveer 20.000
ton broodkoren voor de voedering gebruikt,
hetgeen noodig is geweest door het mislukken
van den oogst van hooi en andere voedermid
delen. Men wil voorkomen, dat waardevol zaalgoed zonder controle van den staat en wellicht
tegen verhoogde orijzen in den handel kan
worden verkregen.

De Londensche correspondent van de Chicago Daily News meldt, dat de Duitsche lucht
aanvallen op Engeland, die thans op ongekend
groote schaal worden ondernomen, groote
schade aanrichten. Het zou kinderlijk zijn te
beweren, dat deze aanvallen niet van ernstigen
aard zijn, aldus de Amerikaansche journalist.
Terwijl Engelsche officieele kringen voorge
ven, dat Engeland met het oog op zijn gewel
dige scheepstonnage, tempo en doorzettings
vermogen de bomaanvallen kan uithouden, be
staat in werkelijkheid geen twijfel, dat voort
durende aanvallen, zooals bijvoorbeeld die van
Donderdag, tenslotte op de een of andere wijze
gevolgen zullen hebben.
Volgens berichten, die een neutrale diplo
maat te New-York heeft ontvangen, zijn alle
haven- en dokwerken van Southampton en
belangrijke objecten in het gebied van South
ampton door vliegtuigbommen zoo goed als
geheel verwoest.

Engeland houdt Roemeensche
schepen vast.
In een officieele publicatie wordt medege
deeld, dat de Engelsche autoriteiten in Port
Said drie Roemeensche schepen hebben vast
gehouden, n.1. het vrachtschip „Sucegi", dat
met stukgoed op weg was naar Roemenië, als
mede de beide petroleumtankschepen „Oltena"
en „Steaua", die ongeladen naar Roemenië
wilden terugkeeren. De Roemeensche autori
teiten hebben als represaille achttien, onder
Engelsche vlag varende, donau-sleepbooten in
beslag genomen.

25 JAAR
GEMEENTE
VELDWACHTER.

De heer C. H. van
Hemert hoopt op 1
Augustus a.s. den dag
te herdenken, waarop
het een kwart-eeuw
geleden is, dat hij in
dienst trad als ge
meente - veldwachter
te Markelo.

Avenol afgetreden.
De secretaris-generaal van den Volkenbond,
Avenol heeft tegen 31 Augustus zijn ontslag
gevraagd. De leiding van het secretariaat zal,
naar men verneemt, worden overgenomen door
drie hooge ambtenaren van den Volkenbond,
die daartoe een commissie zullen vormen.
In het schrijven, waarmede hij zijn onti'a?
neemt, heeft de secretaris generaal van den
Volkenbond Avenol, o.a. verklaard:
Daar de Volkenbondslichamen onder de hui
dige omstandigheden niet bijeen kunnen ko
men, is in werkelijkheid aan de bevoegdheden
van het secretariaat een einde gekomen. Het
bestuur van een kleine groep ambtenaren eri
de leiding van de financieele diensten van den
Volkenbond rechtvaardigt niet langer de in
standhouding van een politieke leiding, daar
zulks met de feitelijke omstandigheden niet
overeen komt.

De Finsch-Russische
overeenkomsten.
Nadere bizonderheden.
Ten aanzien van de jongste overeenkomsten
tusschen de Finsche en Sovjet-Russische re
geering verneemt men thans van goedingelichte zijde het volgende:
Tusschen den chef der regeering en minis
ter van buitenlandsche zaken, Molotof, en den
Finschen gezant te Moskou, Paasikivi is dezer
dagen eèn overeenkomst onderteekend, die,
voor zoover thans bekend, drie verschillende
complexen van problemen omvat.
1. Met betrekking tot het regime over de
Aalandseilanden is overeengekomen, dat deze
eilandengroep gedemilitariseerd zal blijven.
De /erdedigingswerken, waaraan tijdens den
Finsch-Russischen oorlog begonnen is, zullen
gesloopt worden. Van Finsche zijde is verder
de toezegging gegeven, dat de Aalandseilan
den niet aan een derde mogendheid zullen
worden afgestaan. Bovendien krijgt de SovjetUnie het recht, zich regelmatig door een ge
volmachtigde te overtuigen van den stand van
den militairen toestand op de Aalandseilandengroep. Naar verluidt, heeft de Sovjet-Rus
sische regeering voor de oplossing van dit
vraagstuk twee varianten voorgesteld:
1. Of de Aalandseilanden worden gedemili
tariseerd en de in aanleg zijnde verdedigings
werken worden gesloopt, of de verdedigings
werken kunnen worden voltooid, doch dan met
actieve deelneming der Sovjet-Unie. De Fin
sche regeering heeft de eerste variant geko
zen.
2. Het tweede vraagstuk der Sovjet-RussischFinsche •
overeenkomsten
betreft
den
vrijen doortocht van een beperkt aantal Sov
jet-Russische troepen, alsmede de militaire
uitrusting en verzorging door de Sovjet-Unie
over land via Finland naar de Sovjet-Russi
sche marinebasis Hangoe. Voor den doortocht
over land moest een regeling worden gevonden,
daar de Finsche zeeboezem tijdens den winter
maandenlang dichtgevroren ligt en de veibinding tusschen Sovjet-Russisch gebied en
Har.goe via de zee gedurende dezen tijd niet
mogelijk is
3. Tenslotte is nog een overeenkomst getrof
fen over de teruggave van die machinerieën,
apparaten «n fabrieksinstallaties aan de Sov
jet-Unie, die na het beëindigen van den Rus
sisch-Finschen oorlog uit de door de SovjetUnie bezette gebieden in strijd met de bepa
lingen van het vredesverdrag zijn weggehaald.

Indrukken van een Bulgaarschen
generaal.
„De Duitsche overwinning is geenszins tóeval, doch de superioriteit op alle gebieden, die
door stelselmatige voorbereiding bereikt werd."
Met déze woorden begint in het blad „Sora"
de opperbevelhebber van het Bulgaarsche le
ger in den wereldoorlog, generaal Sjekof. een
artikel, waarin hij zijn indrukken weergeeft,
die hij tijdens een reis door de slagvelden in
het Westen heeft opgedaan.
De generaal vervolgt: Dc belangrijkste fac
tor van de Duitsche zege was echter de revo
lutionaire geest, die het Duitsche volk door den
schepper van het nieuwe Duitschland was bij
gebracht. Nog nooit is het Duitsche volk zoo
één geweest met zijn weermacht als de laat
ste jaren. Deze geestelijke kracht is de supe
rioriteit, waartegen de vijand tot dusver niets
heeft kunnen uitrichten, noch in de toekomst
hiertoe in staat zal zijn. Daarbij komt nog de
materieele superioriteit van de Duitsche be
wapening, die tot verplettering van den tegen
stander leidde.
Met bij zonderen nadruk loofde de generaal
de samenwerking van alle Duitsche wapens,
alsmede de plichtsbetrachting, die het Duitsche
leger van den veldmaarschalk tot den soldaat
bezielt.

Stelsel der navicerts wordt
uitgebreid.
Engelschen willen blokkade tegen
Duitschland verscherpen.

In verband met een verklaring van den mi
nister van economische zaken over de ver
scherping van de blokkade tegen Duitschland,
schrijft de „News Chronicle", dat de grondslag
van de nieuwe Engelsche blokkadepolitiek zal
bestaan in een belangrijke uitbreiding van het
systeem der „navicerts".
Onlangs is een hoeveelheid belangrijke goe
deren naar Spanje vervoerd en naar alle
waarschijnlijkheid vandaar naar Duitschland
er. Italië. De bezetting van Frankrijk door
Duitschland heeft een uitbreiding van het
blokkadestelsel noodzakelijk gemaakt. In de
toekomst zullen schepen, die bepaalde havens
in en buiten Europa willen aandoen, welke
buiten het stelsel der „navicerts" vallen, dit
alleen kunnen doen op eigen risico.
AMBTENAREN KEEREN TERUG IN
BEZET FRANKRIJK.
Naar de „Petit Dauphinois" uit Vichy meldt
keeren steeds meer ambtenaren terug naar Pa
rijs en het bezette gebied van Frankrijk Na
de ambtenaren van de departementen van
landbouw en financiën zullen nu ook de amb
tenaren, die deel uitmaken van het corps mderwijskrachten weer op hun posten terug
keeren.

DERDE BLAD
Sabotage in Roemenië.
Vreemdelingen uit het land gezet.
Het Roemeensche ministerie van binnenlandsche zaken heeft een communiqué uitge
geven, naar aanleiding van het feit, dat een
aantal vooraanstaande ingenieurs en direc
teuren van twee Fransche petroleummaatschappijen wegens sabotage bevel hebben ge
kregen, het land te verlaten.
In deze officieele mededeeling wordt gezegd,
dat het ministerie twaalf van de in de Dultsche documenten genoemde personen heeft
kunnen identificeeren en heeft vastgesteld, dat
zij behoorden tot de sabotage-afdeeling, die
op Roemeensch gebied georganiseerd was.
Acht dezer personen, onder wie de directeurgeneraal van de maatschappij Columbia,
Coulond, de directeur van Steaua Romana,
Aneot, een ambtenaar dezer maatschappij,
Panafieu, een ingenieur van Concordia. Cauchois, en twee ingenieurs van Columbia en
Concordia, moesten onmiddellijk vertrekken.
Gisteren moesten vier vreemdelingen Roeme
nië verlaten.
Bij den zetel van de maatschappij Colum
bia te Boekarest is een huiszoeking verricht.
In de kelders van het bureau der directiegeneraal zijn twee vrachtauto's met lonten
gevonden. Deze maatschappij was zonder twij
fel het middelpunt der Fransche sabotagepogingen, waarvoor zij uitnemend geschikt
was, daar zij over geheele netten van pijplei
dingen beschikte.
De aangekondigde benoeming van een
staatscommissaris voor het toezicht op de
maatschappij Astra Romana heeft thans
plaats gehad. Ingenieur Damasjin van het
petroleumcommissariaat is in deze functie
benoemd. Hij beschikt over buitengewoon
verstrekkende volmachten en zal het geheele
bedrijf der maatschappij controleeren. Zon
der zijn toestemming is geen enkele trans
actie of bestuursdaad geldig.

Gibraltar zwaar gebombardeerd.
„Als een uitbarstende vulkaan".
De marinebasis van Gibraltar is gisteren,
naar Stefanl meldt, opnieuw door de Italiaan
sche luchtmacht aangevallen. De zware bom
bardementen, waaraan de Engelsche vesting
werd blootgesteld hebben opnieuw bewezen,
dat de Italiaansche luchtmacht ook bij her
haling, indien zij dit wenscht, in staat is tot
het uitvoeren van lange afstandvluchten, die
zonder weerga zijn en die op elk gewenscht
oostenblik zich kunnen richten tegen vijan
delijke doelen, hetzij in de Middellandsche
Zee of in Afrika, dan wel in Azië. De eenhe
den, die in de vroege uren van den dag dit
bombardement uitvoerden waren talrijker
dan vorige maal. De Italiaansche machines
verschenen op groote hoogte boven Gibraltar
en naderden vervolgens in glijvluchten de ge
stelde doelen. De schepen, die aan de kleine
kade gemeerd lagen, de verdedigingswerken
van de marine vesting, de benzinedepots en
de magazijnen langs de kade werden bestookt
met bommen van groot kaliber, met granaten
en met brandbommen.
Alle doelen werden ten volle geraakt en in
de haven braken ••alrijke branden uit. De
aanval kwam zoo plotseling, dat eerst lucht
alarm werd gegeven toen de eerste bommen
regen al op de vesting was neergedaald.
Langs den hemel vlamden de stralen van de
zoeklichten, die met de ontploffende bommen
en de lichtspoormunitie het uitspansel boven
Gibraltar in een feilen gloed zetten, als van
een uitbarstenden vulkaan. Het gedreun der
ontploffingen en het gedonder van het ge
schut gaven, aldus de beschrijving van
Stefani, een tragische noot aan dit apocalyp
tisch schouwspel. Na hun taak te hebben
voltooid en al hun bommen te hebben neerge
worpen keerden alle machines op hun bases
terug.
Van elders wordt gemeld, dat de bewoners
van Tanger werden gewekt door het gedreun
van de kanonnen en de ontploffingen van de
bommen. Eenige minuten later duidde het
lichtschijnsel aan den hemel boven Gibraltar
aan, dat er geweldige branden woedden. Zoo
als gewoonlijk tijdens een bombardement liep
de vloot de haven van Gibraltar uit om naar
volle zee te vluchten.
Vluchtelingen, die/ gisterochtend te Ceuta
zijn aangekomen, vertellen, dat de luchtaan
vallen een paniek verwekten, zelfs bij de sol
daten, en dat de enkele burgers, die in Gibral
tar waren gebleven, door de straten renden.
Talrijke soldaten werden gedood, omvangrijke
branden braken uit, vooral in het tuighuis.
Schepen werden getroffen, maar men kent
geen bijzonderheden over de verliezen, die aan
zienlijk moeten zijn.

Uit Engeland ontsnapt.
AVONTUREN VAN EEN DUITSCHEN
KELLNER.
Een Duitsche burgerlijke gevangene is er na
een avontuurlijke vlucht uit Engeland in ge
slaagd, zijn vaderland te bereiken. De 24-jarige Hans Brandt, van beroep kellner, was door
de Engelschen eerst in een groot interneeringskamp bij Londen ondergebracht. .Hij werd
daarop tezamen met eenige zijner lotgenooten
naar het kolengebied van Cardiff vervoerd,
waar hij maandenlang in de mijnen moest
werken. Toen het gebrek aan havenarbeiders
in de havens van de Britsche zuid- en West
kust zich voortdurend sterker deed gevoelen,
werkte hij in de havens van Liverpool, Bristol
en laatstelijk ln Plymouth. Hier slaagde hij er
op een avond in, ongemerkt aan boord te ko
men van een klein havenbootje, dat van een
primitief zeiltuig voorzien was. Hiermede wist
hij de haven te verlaten en daar de wind gun
stig was, kon hij zich in enkele uren tijds van
de kust verwijderen. Toen volgde echter voor
Brandt, die slechts een fleoch mineraalwater
en een half brood mee had kunnen nemen, een
lijdensperiode. Na drie dagen werd hij einde
lijk midden in het Kanaal uit zijn hachelijke
positie verlost. Hij zag een Duitsche motortor
pedoboot en zwaaide vertwijfeld om de aan
dacht te trekken. Enkele uren later bevond hij
zich reeds veilig onder de hoede van de Duit
sche weermacht ir een Fransche haven.
Brandt vertelde, dat het gebrek aan haven
arbeiders en aan scheepspersoneel in Engeland
buitengewoon groot is. Vooral nu de havens
aan de Zuidwestkust bijna dagelijks door Duit
sche vliegtuigen gebombardeerd worden, wil
daar niemand meer werken. De verzorging van
de Engelsche arbeideis is de laatste twee we
ken opnieuw aanzienlijk slechter geworden.
AANKLACHT INGEDIEND TEGEN MANDEL
Volgens Fransche berichten is tegen den
vroegeren minister Georges Mandel een aan
klacht ingediend wegens een vergrijp tegen de
veiligheid van den staat Mandei heeft zich
ter beschikking gesteld van de Fransche
autoriteiten te Meknes.
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Amerika en de evacuatie der
Engelsche kinderen.
Op een persconferentie verklaarde president
Roosevelt, dat de Vereenigde Staten van de
wensch zijn bezield, alle* te doen voor de eva
cuatie van kinderen uit Engeland. £ij zouden
eventueel om een waarborg voor veïïigen over
tocht verzoeken. Eerst moeten misschien tien
duizend kinderen in Engeland van geldige pas
sen worden voorzien. Daarna moet worden vast
gesteld, wat de Britsche regeering kan doen
voor het overbrengen van deze kinderen naar
de Vereenigde Staten en Canada. Eerst daarna
zouden de Vereenigde Staten misschien een
verzoek indienen voor doeltreffende toezeggingen, dat in het geval de Amerikaansche
schepen voor het kindertransport naar Enge
land varen, deze schepen niet getorpedeerd
zullen worden. Het vraagstuk heeft drie kan
ten: n.1. de houding der Britsche regeering
Amerika's wensch 011. te helpen en de veilig
heid der kinderen, welke het kardinale punt
vormt. Zonder de waarborg van een veiligen
overtocht, zou hij — Roosevelt — een zeer groo
te verantwoordelijkheid op zich nemen, indien
deze met kinderen gevulde Amerikaansche
schepen getorpedeerd zouden worden.
Geen arbeiderskinderen.

.
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OVERIJSSELSCHE
LANDBOUW MAATSCHAPPIJ.
ZOMERVERGADERING TE ZWOLLE.
Gisteren werd in het Odéon te Zwolle onder
voorzitterschap van den heer G. W. Stroink,
uit Enschede, de algemeene zomervergadering
der Overijsselsche Landbouwmaatschappij ge
houden. Vertegenwoordigd waren bijna alle
aangesloten vereenigingen en afdeelingen.
Bij den aanvang der vergadering deelde de
voorzitter mede, dat van den Commissaris der
Koningin bsricht was ontvangen, dat deze tot
zijn spijt wegens ambtsbezigheden verhinderd
was de vergadering bij te wonen.
Vervolgens heette de voorzitter speciaal wel
kom de heeren R. J. J M. Teilegen, lid van
Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegen
woordiger van den Commissaris der Koningin;
H. D. Louwes, voorzitter van het Kon. Ned.
Landbouwcomité; Ir. A. H. Joustra. plaatsver
vangend hoofd van den buitenlandschen Landbouwvoorlichtingsdienst en vertegenwoordiger
van den directeur-generaal van den landbouw;
Ir. S. L. Louwes. Regeeringscommissaris voor
den Akkerbouw en Veehouderij; Ir. P. Woffensperger, hoofdingenieur van den Provincialen
Waterstaat in Overijssel, vertegenwoordiger
van den Bond van Oud-leerlingen in Overijs
sel.

Met toenemende verbazing nemen de Ameri
kanen kennis van het feit, "dat zich onder de
reeds uit Engeland in de Vereenigde Staten
aangekomen 500 Engelsche kinderen geen en
kel arbeiderskind bevindt, doch alleen kinde
ren van aristocraten en rijken, zoo schrijft 't
New Yorksche weekblad Friday Het blad keert
zich dan tegen het voorstel van den- Engel
schen afgevaardigde Wedgewood, Engelsche kin
deren in grooten getale naar de Ver. Staten te
sturen om voor de Britsche zaak propaganda te
maken. De Amerikanen zoo merk Friday op, die Openingsrede van den voorzitter.
bereid zijn kinderen op te nemen, en niet nood
De voorzitter hield daarna zijn openingsrede,
zakelijkerwijze alleen Engelsche kinderen, heb
ben alleen belang bij de redding der kinderen welke hij begon met een eerbiedig woord van
Het voorstel van Wedgewood echter wijst het hulde aan de nagedachtenis van hen, die in de
oorlogsdagen bij de vervulling van hun plich
Amerikaansche volk beslist van de hand.
ten jegens het vaderland zijn gevallen.
Het is begrijpelijk, vervolgde spr., dat in een
tijd zooals wij dien thans beleven, de drang
De Engelsche kustbewaking.
naar verandering en vernieuwing, die altijd in
een samenleving aanwezig is, zich veel onstui
Het „verijdelen van een eerste Duitsche lan miger aan nns voordoet dan in meer normale
dingspoging in Engeland" heeft een verras tijden. Dit kan zijn goede zijde hebben. Aan
sende ontknooping gekregen, aldus meldt het den anderen kant moeten wij ons echter er
D.N.B. uit Stockholm.
van bewust zijn, dat de trouw aan waardevolle
Een patrouille van het Btritsche leger zag en goede dingen uit vroegere dagen, een deugd
in den morgennevel aan de Kanaalkust in de is, die juist in tijden als deze op de proef
buurt van Dartmouth een aantal vaartuigen, wordt gesteld. De voornaamste vernieuwing,
die de kust naderden. Toen de vaartuigen geen die zich thans aan ons voordoet is het streven
antwoord gaven op signalen, alarmeerde de naar eenheid in de organisatie van den boe
patrouille het garnizoen en de Home Guard. renstand. De Overijsselsche Landbouwmaat
Deze openden het vuur, waarop de vaartuigen schappij. als algemeene boerenorganisatie in
zich verwijderden. Later op den dag kwamen in Overijssel, staat geheel open voor een ver
Exmouth acht reddingssloepen binnen van 'n standig streven naar meer eenheid, naar een
groot Britsch koopvaardijschip, dat in het Ka hechtere samenwerking. Waar mogelijk zal
naal door een Duitsche duikboot was getorpe onze maatschappij hare krachten aanwenden
deerd.
ter verkrijging van een grootere saamhoorigDe schipbreukelingen, die zeer uitgeput wa heid in het belang van den boerenstand. Het
ren, vertelden, dat zij reeds bij Dartmouth komt er nu op aan, in de veelheid van de ge
getracht hadden aan land ti komen, doch dachten, die naar voren komen, datgene te
echter door den een of anderen idioot zoo he onderscheiden dat werkelijk bijdraagt tot den
vig waren beschoten, dat zij weer moesten om- bouw van een hechtere landbouworganisatie,
keeren. Door dit schieten zijn twee personen van een werkelijken opbouw dus, en daarnaast
gewond. De kapitein van het schip heeft bij de datgene te onderkennen, dat tezeer uit den
plaatselijke militaire autorieiten zijn beklag ln drang der omstandigheden geboren wordt, om
gediend.
voor een opbouw van blijvende waarde te kun
nen zijn.
Gemakkelijker dan een vernieuwing op or
ganisatorisch gebied is voor den landbouw de
De Belgische soldaten in het
aanpassing aan de gedachte, dat de economische
inzichten zich zullen moeten wijzigen. Handel,
onbezette deel van Frankryk.
scheepvaart, industrie en
bankwezen komen
Verscheidene Belgische dagbladen,
aldus thans tot het inzicht, dat een tijdperk van ge
meldt het D.N.B. uit Brussel, behelzen klach bonden economie in aantocht is. Voor den land
ten over het feit, dat de in het onbezette deel bouw was dit reeds veel eerder een uitgemaakte
van Frankrijk gebit en soldaten en dienst zaak. De aard van het landbouwbedrijf, die met
plichtigen in den leeftijd van 17 tot 35 jaar zich medebrengt, dat een aanpassing aan een
slechts langzaam en in kleine groepen naar wisselende conjunctuur zeer moeilijk is, verder
hun vaderland terugkeeren. De reden daar de problemen die zich met betrekking tot grond
voor moet geenszins gezocht worden in verzor- en pachtprijzen en nog vele andere vraagstuk
gingsmoeilijkheden,
aangezien de Duitsche ken voordoen, hebben gemaakt, dat de land
vluchtelingenorganisaties voorbeeldig werken, bouw van het vrije spel der economische krach
maar in de houding van het Fransche militaire ten geen heli meer kon verwachten.
l.estuur en van eenige hooggeplaatste officie
De groote beteekenis van den landbouw voor
ren van het Belgische leger, die onder de ons volk is thans een zaak waarvoor geen uit
meest versleten voorwendsels hun minderen in voerige pleidooien behoeven te worden gehou
de Zuid-Fransche verzamelkampen te Toulou- den. Het eenvoudige feit, dat de invoer van gra
se, Carcassone en Montpellier achterhielden.
nen en andere voedermiddelen uit overzeesche
Over de toestanden in Noord-Frankrijk en gewesten ,tot het verleden behoort, is voldoende
België werden, zoo melden de bladen verder,
om ons volk tot het klare bewustzijn te bren
van officieele en van particuliere zijde bewust
gen, dat het land geheel afhankelijk is van de
valsche berichten in omloop gebracht om de
producten, die de vaderlandsche grond voort
Belgen er toe te brengen te blijven. Zoo werd
verteld, dat in de bezette gebieden gebrek aan brengt.
levensmiddelen en mogelijkheden van onder
komen heerschte, dat dagelijks Belgische sol
daten en burgers naar Duitschland werden
getransporteerd en daar geïnterneerd werden.
De toestand der spoorwegen en autowegen
zoo werd verder verteld, was van dien aard,
dat niet kon worden gedacht aan een terug
keer naar België.
BOTSINGEN TUSSCHEN JAPANSCHE EN
AMERIKAANSCHE ZEELIEDEN.
Uit Sjanghai wordt vernomen, dat einde
van de vorige week ernstige botsingen zijn
voorgekomen tusschen Japansche en Ameri
kaansche zeelieden. De toestand heeft zich
dusdanig ontwikkeld, dat tot gisteren de Ame
rikaansche zeelieden niet aan land mochten
gaan. Aanleiding tot deze botsingen was een
meenlngsverschil tusschen twee Amerikaan
sche matrozen en een officier van een Japansch vrachtschip.
OVERSTROOMINGEN IN CHILI.
50 dooden.
In het bergland van Tocc Pilla en in het
achterland van Iquique zijn door wolkbreuken
overstroomingen ontstaan, welke groote ver
nielingen hebben aangericht. Honderden menschen zijn dakloos Het aantal dooden wordt
op vijftig geraamd.
AANSLAGEN IN ZUID-AFRIKA.
Volgens een bericht uit Johannesburg heb
ben zich in het Transvaalsche gouddistrict
Witwatersrand verscheidene bomontploffingen
voorgedaan. Over de gevolgen van deze aan
slagen is nog niets naders bekend.
DE AMERIKAANSCHE VLIEGTUIGEN VOOR
ENGELAND.
De productieleider van het Noord-Amerikaansche bewapeningsprogramma, Kundsen,
heeft Vrijdag verklaard, dat de door Engeland
gewenschte productie van 3000 vliegtuigen per
maand, met inbegrip van de voor de Ver. Sta
ten bestemde vliegtuigen, op zijn vroegst mid
den 1942 bereikt kan worden. Voor het uit
voeren van zulk een geweldige taak zouden
eerst 38 fabrieken van verschillenden aard ge
bouwd moeten worden.

MARKTBERICHTEN
OOTMARSUM, 26 Juli. Op de gisteren alhier
gehouden veemarkt was de aanvoer van koeien
gering. Prijzen van f 180—220. Handel vlug
Verdere aanvoer 7 wagens met zesweeksche
biggen. Prijzen van f 14—17. Handel traag.

De inkrimping van de veredelingsproductie.
Het belangrijkste punt waarvoor de Overijssel
sche landbouw staat is de inkrimping van de
veredelingsproductie, die
overigens door de
teeltbeperking reeds in de crisisjaren op grond
van afzetmoeilijkheden binnen bepaalde perken
moest worden gehouden. De inkrimping van
den varkensstapel en de pluimveehouderij zijn
voor Overijssel met zijn vele kleine bedrijven
zeer ingrijpend. Onder de vooroorlogsche om
standigheden kwam nog ongeveer 40 pet. van
de inkomsten van ons zandbedrijf uit de var
kens- en de kippenhouderij. Daar staat tegen
over, dat ook ongeveer 40 pet. van de uitgaven
werd besteed aan den aankoop van buitenlandsche voedermiddelen. Hier liggen de moeilijk
heden, maar tevens ook de nieuwe mogelijkhe
den. Van die mogelijkheden geven de voorloopige resultaten van het boekhoudbureau der
O.L.M over het Jaar 1939-1940 een beeld. Door
dat de granen aan de Regeering moesten wor
den geleverd, zijn de inkomsten uit den verkoop
van akkerbouwproducten gestegen. Dit is ge
paard gegaan met een aanmerkelijke vergroo
ting van het winstcijfer. Hieruit blijkt wel, dat
met het eigengeteelde graan vroeger te royaal
werd omgesprongen en dat ook met minder
krachtvoeder een goede productie kon worden
verkregen. De uitbreiding van de ruwvoederproductie is vooral voor dit doel van groot be
lang.
Aan een Inkrimping van de varkens- en pluim
veestapel zal echter niet te ontkomen zijn. Een
compensatie voor de kleinere bedrijven zal tot
op eekere hoogte gevonden kunnen worden ln
een verhooging van de prijzen van varkens- en
pluimveeproducten, terwijl verder zooveel mo
gelijk de varkens- en de kippenhouderij voor
de kleine bedrijven moet worden gereserveerd.
Met de mogelijkheden om onzen runlveestapel
met een behoorlijke productie op peil te houden
is het anders. Hiervoor zijn goede kansen aan
wezig en de boer kan er veel toe bijdragen, dat
deze inderdaad worden benut.
Wij moeten trachten met vereende krachten
de moeilijkheden die de aanpassing onzer be
drijven aan de gewijzigde omstandigheden met
zich medebrengen, te boven te komen De organi
saties moeten zoowel plaatselijk zoowel als ge
westelijk krachtig daartoe meehelpen. Het be
stuur dei O.L.M. is van oordeel, dat het noodza
kelijk is, dat in onze provincie een instantie
in het leven wordt geroepen, die met betrekking
tot de bemoeiingen van de landbouworganisaties
met de technische voorlichting regelend en be
vorderend optreedt. Het bestuur is doende dit
voor te bereiden.
Er is juist onder de tegenwoordige omstan
digheden voor onze maatschappij en de aan
gesloten organisaties veel te doen. De aan
koopvereeniginger die hét fundament der
O.L.M. zijn, staan wellicht voor een daling van
den omzet. Dit behoeft echter niet te veront

rusten. Vereenigingen die de teekenen des
tijds verstonden, hebben reeds eerder hunne
bemoeiingen verder uitgebreid buiten het ter
rein van den aankoop van voerartikelen en
kunstmest. Zij zijn den boer tot steun gewor
den op vele punten waarop hij hulp van de
organisatie mag verwachten Met deze voor
beelden voor oogen, behoeft geen vereeniging
de toekomst somber in te zien. Er is nog een
overvloed van werk te doen. Een zakelijke in
stelling als een coöperatieve landbouwvereeniging is juist geschikt dit ter hand te nemen.
In het vertrouwen, dat de O.L.M. met hare
plaatselijke vereeniging en afdeelingen, haar
taak in goede harmonie zullen blijven ver
vullen, verklaarde de voorzitter de vergade
ring voor geopend.
De notulen van de algemeene winterverga
dering der O.L.M., gehouden op 22 December
1939, werden vervolgens ongewijzigd goedge
keurd.
Bij punt 3 der agenda, Ingekomen stukken
en mededeelingen, deed de voorzitter mede
deeling van een schrijven, ontvangen van de
Koninklijke Nederlandsche Jaarbeurs, waarin
verzocht werd de aandacht te vestigen op de
Agrarische Jaarbeurs welke van 3 tot 12 Sep
tember a.s. gehouden wordt. De voorzitter ried
een bezoek aan de Agrarische Jaarbeurs ten
zeerste aan.
Het jaarverslag over 1939 werd vervolgens
goedgekeurd, met dank aan degenen, die tot
de samenstelling daarvan hadden bijgedragen.
De rekening en verantwoording over 1939
werd eveneens goedgekeurd.
Op voorstel van het bestuur werd Ir. G.
Veenstra, directeur van de Rijkslandbouwwinterschool te Meppel door de vergadering be
noemd tot adviseerend lid van het bestuur.

Rede van den heer Louwes.
Vervolgens hield de heer Ir. S. L. Louwes,
Regeeringscommissaris voor den Akkerbouw
en de Veehouderij een inleiding over het on
derwerp:
De Nederlandsche landbouw in den
tegenwoordigen tijd.
Ir. Louwes begon met er op te wijzen, dat in
den moeilijken tijd, die ons vaderland beleeft,
op den landbouw een zware en verantwoorde
lijke taak rust. Iedere landbouwer moet niet
alleen zijn uiterste krachten inspannen om te
zorgen dat ons volk van het noodige voedsel
wordt voorzien, hij moet daarnaast zijn bedrijf
aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden,
die voor vele bedrijven zeer veel verschillen
van die, welke men gewend was.
De laatste 40, 50 jaar hebben van onzen
landbouw gemaakt een veredellngslandbouw,
die met beide beenen in het buitenland stond.
Niet alleen moest de grondstof uit het buiten
land worden aangevoerd, maar ook het pro
duct moest in het buitenland worden afgezet.
Na de belemmingen sinds September is
thans sedert Mei Nederland volledig afgesne
den van den aanvoer overzee, terwijl de moge
lijke aanvoer uit andere deelen van Europa
dit verlies in geenen deele kan goedmaken.
Wat de afzet betreft is het gemakkelijker ge
worden omdat het oude afzetgebied van Ne
derland, het Duitsche Rijk, een groot opne
mingsvermogen heeft.
Het gedeelte van onzen veredellngslandbouw
dat op den aanvoer van overzeesche grond
stoffen afhankelijk is, zal niet kunnen blijven
bestaan, indien voor geruimen tijd de huidige
toestand wordt gecontinueerd. Graaf Grote,
die voor de Duitsche Overheid hier de land
bouwproblemen behandelt, heeft duidelijk uit
eengezet, dat onder die omstandigheden .tot 'n
inkrimping en aanDassing op verschillend ge
bied, speciaal op dat der varkens- en pluim
veehouderij, zal moeten worden overgegaan.
Dat inkrimping der levende have nog niet
verder behoeft te gaan is te danken aan de
groote voorraden, welke sedert September zijn
gevormd. Voor zoover spr. bekend is, zijn in
ons land in dezen tijd van het jaar de voor
raden nog nooit zoo groot geweest als thans.
Deze voorraden maken het thans mogelijk
een catastrophe op voedingsgebied te voorko
men. maar voorraden kan men slechts één
maal gebruiken en voor de rest zal het be
drijfsleven zich moeten redden met hetgeen in
Nederland wordt voortgebracht
Graaf Grote stelde nadrukkelijk vast, dat
in de eerste plaats de verzorging der bevol
king met broodgraan verzekerd moest zijn.
Hieruit volgt op zich zelve weer, dat de voe
dingsmiddelen daar moeten worden gebruikt,
waar zij het meeste profijt geven. Men kan
graan direct ter beschikking stellen van den
mensch en men kan dit omzetten in eieren en
varkensvleesch, bij welke omzetting echter een
groote hoeveelheid voedingswaarde verloren
gaat. Rundvee voedt zich hoofdzakelijk met
ruwvoer, dat voor den mensch niet te ge
nieten is, en zet dit om in voedingsmiddelen
die voor den mensch van zeer groote beteeke
nis zijn. n.1. melk en vleesch Rundvee neemt
dus een veel gunstiger positie ln dan pluimvee
en varkens. De laatste zullen dus moeten wor
den ingekrompen, de pluimveestapel zelfs tot
K van de normale.
En voor het landbouwbedrijf en voor die be
drijfstakken die hun directe bestaansmogelijk
heden in den landbouw vinden, is dit een zwa
re slag. Er over klagen, noch er tegen ageeren
helpt iets: wij moeten zien er van te maken
wat er van te maken is. In het landbouwbe
drijf mag niets meer verloren gaan, mag geen
grond ongebruikt liggen. Ook in den tijd,
dat de bodem anders ongebruikt lag, moet
deze zooveel mogelijk worden bebouwd om
maar voeder voort te brengen.
De aanpassing zal nooit volledig het ver
lorene kunnen vergoeden en de landbouwer,
vooral de kleine landbouwer, zal daardoor niet
tegen de oude prijzen kunnen blijven produceeren. Hoogere prijzen zouden in een vrije
maatschappij leiden tot een te groote teelt.
Door onze organisatie van teeltregelingen en
voedertoewijzinren bereiken wij dat het graan
niet daarheen gaat waar het niet zijn moet
dat de landbouwer een behoorlijk Inkomen kan
houden en dat in betrekkelijk korten tijd
het aanwezige voeder is opgeteerd, zoodat wij
komen te staan voor een afbraak van al, het
geen wij na zooveel jaren met moeite hebben
opgebouwd
Wat er dus ook gebeure, wij zullen moeten
zorgen, dat wij ons aanpassen aan eischen
die de omstandigheden stellen, willen wij niet
hopeloos achter blijven. De maatschappij
wijzigt zich altijd, maar nu gaat het ln een
zeer snel tempo. Als er op economisch gebied
tets is, dat zich reeds lang aankondigde — en
spr. zegt dit hier niet voor den eersten keer —
dan is het. dat de oude tijd van vrije concur
rentie zoowel op nationaal als op internatio
naal gebied voorbij is.
Als wij moeten komen tot een geleide

BINNENLAND
Een nieuwe brochure van
mr. Linthorst Homan.
Onder den titel „In vaderlandschen zin —
een antwoord op veel critiek" is bij H. D.
Tjeen': Willink en Zoon N.V. te Haarlem een
tweede brochure verschenen van de hand van
mr. J. Linthorst Homan, een der leden van het
driemanschap van „de Nationale Unie".
Hierbij zegt de schrijver o.m.:
Teleurstelling, ja zelfs woede was er, over
mijn contact met de voorzitters van de groote
politieke iartijen, met wie ik, te zamen met
enkele anderen, enkele malen vergaderde en
met wie wij aanvankelijk tot een gezamenlijk
resultaat waren gekomen.
Waarschijnlijk hebben wij hier het psycho
logisch verschijnsel, dat ons volk nü van par
tijpolitiek niet meer wil hooren. Is dat juist?
Inderdaad is dat juist L" dien zin, dat wij het
partijwezen, gelijk het vroeger was, niet willen
zien terugkeeren. Ook is het juist ln dien zin,
dat wij voor nu en later geen onderlinge po
litieke tegenstellingen willen zien. Maar ik
acht het onrechtvaardig, door een heftige cri
tiek het verleden te verguizen jn een politieke
partij en haar leiders slechts smalend te be
spreken. Men mag niet vergeten, dat velen
der. politici evengroot enthousiasme en even
groot idealisme heeft bezield als nu velen, die
r - hun manier naar eenheid streven. Het stre
ven naar het algemeen belang bij vele politici
stond niet minder hoog dan het heden bij ve
le jongeren in ons volk staat, die naar politie
ke vernieuwing verlargen. Het kan dom van
mij zijn, het kan „onpolitiek" van mij zijn ln
den zin van „onhandig", ik weiger mee te
doen aan dat smalen over de figuren, welke in
het verleden veel goeds voor ons volk hebben
bereikt.
Hierbij merlit de schrijver op, dat het con
tact met de politieke voorzitters zijn aanlei
ding vond in het feit, dat oo'. zij reeds zelf
standig aan een concentratie werkten, toen
ook hij dat deed. Het contact beoogde het voor
komen van tweesoortige actie.
Zegt de critiek op ons streven: „de wil is
aanwezig, maar de weg wordt niet gezien"
en „ons volk heeft zijn politieken vorm nog
niet gevonden" en „het is nog te vroeg om
tot een uitelndelijken politieken vorm voor ons
volksbestel te willen komen," dan antwoord ik:
zouden die Nederlanders zwijgen, die wel ver
beteringen willen, ja eischen, maar die niet
kunnen meegaan m^ hen die reeds nu politiek
ijverig werkzaam zijn, dan zou het misver
stand kunnen ontstaan, alsof het Nederland
sche volk als geheel lauw en laks is en niets
verbeteren wil en dat het slechts de nu-werkende acties zijn, welke een positief doel heb
ben. Bovendien willen de breede lagen van ons
volk nieuwen politieken vorm zoeken en vin
den.
Al kan dan in oorlogstijd normaal gespro
ken
geen
staatkundig werk geschieden,
toch is het tegenover ons volk en tegenover de
bezettingsautoriteiten noodlg, dat de hier han
gende nevels en mist '-oidt verdreven door ook
uit de breede kringen, welke tot heden stil
zwegen, een geluid te doen hooren, opdat men
al werkende den weg naar der „uiteindelijken
politieken vorm voor ons staatsbestel" vinde.
Het programma.
En nu, vervolgt de schrijver, de vraag van
het programma.
Er is nog tè veel onduidelijk, vooral inter
nationaal, om nu een uitgewerkt programma
ook daarvoor en voor alles wat binnenslands
economisch en sociaal daarmede samenhangt,
te geven. Het voornaamste programmapunt zij:
werkelijkheidszin. Het doel is een sterk Neder
land met een sterk Nederlandsch volk, dat in
zichzelf een hecht geheel vormt met zijn over
zeesche gebiedsdeelen. Dat vele vragen over
onzen uitwendigen en inwendlgen status nu,
tijdens de bezetting, onbesproken moeten blij
ven, is aan allen bekend.
Toen dezer dagen de oude plannen niet voor
verwezenlijking vatbaar bleken te zijn, hebben,
vervolgt mr. Linthorst Homan, de heeren mr.
L. Einthoven, prof. dr. J. E. de Quay en ik be
sloten, onder den ouden naam „Nederlandsche
Unie" gezamenlijk in zee te gaan, omdat de
enorme adhaesie, welke wij persoonlijk van alle
zijden hadden ontvangen, ons naar onze mee
ning die verantwoordelijkheid oplegde en om
dat wij meenden, in zelfstandigheid en op
eigen wieken nu te moeten doorzetten, daar
veel werk gebeuren moet.
De redactie van onzen oproep deed dan ook
duidelijk zien, dat wij niet — wat sommigen
wilden — ons een officieel karakter hebben
willen geven — dat zou m.i. onjuist en onbe
hoorlijk zijn geweest — doch dat wij willen
pogen, den practischen arbeid in bovenbedoel»
den zin te helpen leiden.
Duidelijk hebben wij in onzen oproep van
24 Juli te kennen gegeven, dat wij samenwer
king hopen te mogen vinden ook met de ande
ren, die tegenwoordig naar „concentratie"
streven. Het werk Is tè belangrijk dan dat wij
over en weer met hetzelfde doel elkander zou
den moa:en vergeten of zelfs bestrijden.
Een Raad van Bijstand uit het economische
en sociale leven za' worden gevormd; zijn sa
menstelling zal een bewijs zijn van ons stre
ven naar samenwerking met alle deelen van
ons arbeidende volk.
Ook persoonlijk zijn wij. wanneer dat noodig
is, natuurlijk bereid, het persoonlijke werk. dat
reusachtige inspanning zal kosten, met ande
ren te deelen of aan anderen over te geven.
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economie — en spr. ziet niet in hoe het anders
zal kunnen na dezen oorlog — dan moeten wij
het ook doelbewust doen. Wij moeten niet met
halve middelen beginnen. Wij doen veel beter
om, waar er beletselen en belemmeringen
tegen nieuwen groei zijn, deze uit te snijden.
Men kan 't voor degenen, die daarbij betrokken
zijn, het zoo aangenaam mogelijk maken, maar
het zal moeten.
Indien ooit, dan is nu wel gebleken dat de
Nederlandsche landbouw, krachtig georgani
seerd en productief als geen enkele andere ter
wereld, van de hoogste waarde is voor het
volk.
Tot slot besprak ir. Louwes nog het prijsprobleem en de belooning van den arbeid in
het landbouwbedrijf. Er moet voor gezorgd
worden, dat men den Nederlandschen land
bouwer een behoorlijke belooning voor zijn
arbeid zal kunnen geven, die voor zijn om
standigheden niet achterstaat bij die van
andere groepen. Als daarnaast gezorgd wordt,
dat niet de mogelijkheid bestaat het verdiende
geld direct weer naar den pachtheer te bren
gen. dan gelooft spr. dat onze landbouw in
dezen tijd onder niet onredelijke omstandig
heden verkeert.
Hierna volgde rondvraag en sluiting.

AD TUBANTIA

SPORT
VOETBAL.
JAARVERGADERING ENSCHEDESCHE BOYS.

Gisteravond hield de v.v. Enschedesche Boys
haar algemeene jaarvergadering ln hotel
„Avion".
De voorzitter memoreerde in zijn openings
woord, dat de 67 leden, welke in militairen
dienst zijn geweest, allen ongedeerd zijn terug
gekomen. Dit stemde spr. tot groote dankbaar
heid en hij sprak de hoop uit, dat met volle
kracht en werklust aan het nieuwe seizoen be
gonnen zal worden. Ook wijdde spr. eenige
hartelijke woorden aan Harselaar in verband
met een hem overkomen ongeval tijdens wed
strijden ten bate van het Oorlogsrampencomite. Een spoedig herstel is hem van harte
toegewenscht.
De verslagen van secretarissen en penning
meester worden goedgekeurd. De kascommissie bracht hierna verslag uit en stelde voor den
penningmeester algeheele décharge te verleenen.
^
Hierna worden voorzitter en bestuur bij ac
clamatie herbenoemd. De samenstelling hier
van is- E v Ulzen, voorzitter; G. J. Morsink,
j H Voogd C. A. Claus, C. v.d. Straten, J. Dijk
stra, J Hobbelink, H. Kuizenga en G. Witholt.
De zitting hebbende leden van de Hoogere
Elftal-Commissie, de heeren G. J. Lankhorst,
L. Pelle en A. Roordink werden eveneens her
benoemd.
In de Lagere Elftal-Commissie werden be
noemd de heeren G. H. Jonge Poerink, J. Hesselink, M. A. Kastermans, J. Mast, W. Zeggeünk, G. v Huizen, G. L. Rosink, H. Dalenoort
en G. v. Bremen.
De verkiezing voor de Junioren-Commissie
had tot resultaat dat de volgende leden wer
den benoemd: H. Th. Hueskes, J. A. Dat, A. H
Nijenhuis, J. H. Oude Veldhuis, H. Scheuter.
H. de Vries, J. Wendrich, H. Edelenbos, H. J.
Koenhorst en J. Senkeldam.
De Athl. Comm. werd per acclamatie herbe
noemd en bestaat uit de heeren: H. Th. Hues
kes. Sj. Buma, L. Lunshof, K. Müller, P. Tonnema, C. v. Wakeren en J. Wendrich.
De kascommissie, die wegens het niet meer
herkiesbaar zijn van den heer W. Arends, die
periodiek aftrad, werd als volgt samengesteld
j. G. ter Mors, G. J. B. Gorel Jr. en J. ter
Steege.
Na een geanimeerde rondvraag sluit de voor
zitter de vergadering en wekt alle leden op, om
zich ten volle te geven, opdat wanneer in April
1941 het 35-jarig bestaan herdacht wordt, dit
jubileum als sterke en krachtige eerste klasser
moge worden gevierd.
UNISSON—DUITSCH MILITAï'

L.

Onder groote belangstelling \
eravond op 't Unisson-terrein te B
een
wedstrijd plaats tusschen het volledig eerste
elftal van Unisson en een elftal der in het dorp
gelegerde S.S.-troepen.
De Duitschers bleken niet te onderschatten
tegenstanders, zoodat zij de 3de klassers een

verdiende 4—2 nederlaag toebrachten. Zij
vormden een uitstekend geheel, waren goed
getraind en alle spelers beschikten over groote
snelheid. Zonder uitzondering waren het ste
vige boys, die, een overigens niet ongepast, ge
bruik van hun lichaamskracht maakten. Uit
blinkers waren de doelman Kern, de rechts
half Weischeder en de linksbuiten Jager.
Over den wedstrijd, die niet veel krachtsver
schil te zien gaf, het volgende:
Aanvankelijk zijn de Boekeloërs in het of
fensief en bij een der aanvallen belandt een
voorzet van den linksbuiten op de lat. Als dan
de Duitschers aan bod komen, duurt het niet
lang of de r.-buiten forceert een hoekschop
Deze, goed ingekopt, wordt fraai door Wevers
uit den bovenhoek gestompt. De linksbuiten
zet echter opnieuw voor en nu is het de rechts
binnen Kreisheimer, die onhoudbaar inkopt
(O—1). Even later komt bij een uittrap den
bal bij van Dijk, die zuiver doorgeeft naar
Oosterbroek. Kern tracht nog uitloopend te
redden, doch tevergeefs. Kort daarop schiet
Oosterbroek hard in den hoek, het publiek
juicht reeds, maar de Duitsche keeper redt
schitterend.. Vlak voor rust krijgt de rechts
buiten Buchauer den bal in buitenspelpositie
toegespeeld. Zijn voorzet belandt bij linksbin
nen Tiebenau, die kalm inschiet (1—2).
Nadat in de tweede helft eenige aanvallen
van Unisson afgeslagen zijn moet Wevers in
actie komen voor een fel schot van Jager. Het
gelukt Unisson, door een hard schot van v. Dijk
gelijk te maken. Onmiddellijk hierop brengt de
midvoor Schmauch den stand op 2—3.
Een
strafschop wegens hands wordt door denzelf
den speler hoog overgeschoten. Tegen het ein
de komen de Duitschers in de meerderheid en
vlak voor tijd scoort de midvoor nogmaals
(2—4).

TWENTSCHE KLOOTSCHIETERSBOND.

Gisteravond vergaderde het bestuur van den
Twentschen Klootschietersbond onder leiding
van zijn voorzitter, den heer J. B. Zwaferink
te Zuid-Berghuizen. Het doel was om het pro
gramma vast te stellen voor de groote j aar
lij ksche kampioenswedstrijden van geheel
Twente. Beslpten werd in de eerste plaats een
wedstrijd te organiseeren te Reutum op de
Haarlerheide op Zondag 11 Augustus van de
ploegkampioenschappen voor A- en B-ploegen
van alle Twentsche buurtschappen. Van iedere
buurtschap mogen voor iedere ploeg 8 perso
nen deelnemen, terwijl ieder 2 keer moet
schieten. Vervolgens zal op Zondag 25 Augus
tus op den Ouden Postweg te Zuid-Berghui
zen het persoonlijk kampioenschap van Twen
te verschoten worden, terwijl 14 dagen daar
na in ploegverband den Almeloschen Folklorebeker, die thans Lattrop nog in bezit heeft,
zal worden verschoten te Noord-Deurningen.
Als slot zal dan nog een groote wedstrijd plaats
hebben te Losser in het Hannekerveld, waar
ook alle Twentsche buurtschappen vertegen
woordigd zullen zijn. Alle wedstrijden zullen
staan onder leiding van het bestuur van den
T. K. B.

VOOR DE JEUGD
WONDEREN UIT DE NATUUR.

„oren" gestopt. En nu kun je, als je een sterke
magneet neemt en die bij de kop van de kreeft
houdt, het diertje precies zo leiden als je zelf
Van dieren, die „op hun kop
wilt: kop naar beneden, kop opzij. enz. Leuk
hè?
staan!"
Je ziet, dat de magneet hier de rol speelt van
Waarom lopen wij mensen toch altijd met middelpunt der aarde. Mensen, dieren en plan
ons hoofd omhoog en onze voeten naar bene ten reageren precies gelijk op de zwaartekracht
den? Waarom niet ook eens zo nu en dag om die eigenlijk niets anders is dan de aantrek
kingskracht van 't middelpunt der aarde.
gekeerd?
„Gekke vraag!" zul je zeggen, ,,'t Hoofd be
hoort nu eenmaal boven!"
Natuurlijk en we zouden 't niet lang uithou
den, als we met ons hoofd naar beneden han
gend moesten leven! Ons lichaam is hierop nu
eenmaal niet ingericht.
Toch is de vraag zo gek nog niet, want er
zijn heel wat dieren, die zich aan deze wet van
Perzen en Meden, dat 't hoofd boven „hoort",
DE GRIEZELIGE GESCHIEDENIS VAN EEN
helemaal niet schijnen te storen.
STOUTE JONGEN.
Zo heb je b.v. de koppotlgen, waartoe ook
de inktvis behoort. Die draaien en zwenken en
„Bah!" zei Jan, „geen enkele moeder is zó
zweven op alle mogelijke manieren rond, echvreselijk bang en streng als u!"
„Maar lieve Jongen, hoe kun je zó lelijk tegen
me doen?" zei Moes. „Ik ben er zeker van
dat geen enkele Moeder 't goed zou vinden, dat
haar kinderen ln zo'n weer uitgingen."
„Pff, we zijn toch zeker niet van zout!" mop
perde Jan nog En Flip z'n moeder...." Maar
toen werd Moes werkelijk boos.
„Ik wil er geen woord meer over horen", zei
ze „maar je gaat niet naar Grootmoeder en nu
ga je onmiddellijk naar bed! Mars!"
Jan was kwaad. Hij durfde niet tegenspreken,
maar wat hij wel durfde dat was — laf genoeg
eigenlijk! — z'n schoenen heel hard op de grond
gooien, z'n kleren slordig op een stoel smijten en
brommend onder de dekens kruipen.
Zou Moqs nog komen? t Kon Jan niet schelen
hoor! Moes was toch immers onzinnig bang en
streng! Hij trok z'n dekens ver over z'n hoofd,
al brommend van: „Onwijs gewoon, dat we niet
naar Grootmoeder mogen!"
Juist bij avond zou 't zó leuk zijn! Dan roken
de rozen in Grootmoeder's tuin zo heerlijk en
dan kon je zo enig verstoppertje spelen tussen
Zo heb Je b.v. de koppotigen.
de bosjes!
„Weet je wat", dacht Jan, „ik ga lekker toch!"
ter bij voorkeur met hun kop naar beneden. De En meteen was z'n besluit genomen: hij had
gewone worm blijft 't precies hetzelfde of z'n z'n kleren alweer aan en sloop geruisloos de
kop naar boven of naar beneden wijst en de achterdeur uit. Bij 't hekje stond Anneke z'n
zusje hem op te wachten Zwijgend deden ze
rups ook.
Maar bij de hogere diersoorten is 't anders. 't achter zich dicht en liepen de weg op naar
Let maar eens op torretjes en kevers; zelfs de Grootmoeder. „Mooi zo", dacht Jan „Anneke
allernietigste wezentjes onder hen spartelen bedankt er ook langer voor! Goed zo!"
Heerlijk speelden ze die avond bij Grootmoe
en wringen net zolang tot ze, als ze op hun rug
gevallen zijn, weer in de juiste houding terug der in de tuin krijgertje, rovertje, verstoppertje
en nog een, heleboel spelletjes meer. Jan vond
komen. En ditzelfde geldt ook voor de
planten, hoe vreemd je dit misschien ook lijkt. het alieen erg gek, dat Grootmoeder hen niet
Als een onweersbui het groene gewas heeft waarschuwde, toen 't donker begon te worden.
De lucht, die al de hele dag grijs en zwaar was
platgeslagen, dan richt het zich toch na ver
loop van tijd bij onzichtbaar kleine schokjes geweest, begon nu hoe langer hoe meer te be
tegelijk weer op, tot het zich in de vereiste trekken en er vielen een paar zware druppels,
stand bevindt, die voor groei en bloei geschikt toen Jan eindelijk zei: „Ziezo, Groetmoe, nu
is. De aren keren zich met de toppen naar de gaan we maar weer eens naar huis".
Grootmoeder bracht hen als altijd tot het
zon en buigen zich eerst neer, later als de kor
tuinhek. Ze zei: „Zijn jullie heus niet bang?"
rels rijp en zwaar zijn.
„O welnee, Grootmoe" deed Jan dapper Maar
Let ook eens op de watervloeien in je aqua
rium, als je dat bezit. Als ze door een golfje toen hij die lange donkere weg. helemaal zonder
omver worden geworpen, krabbelen ze net zo lantaarns voor zich zag liggen, bibberde hij wel
lang, tot ze weer rechtstandig met de kop naar een beetje, al zou hij 't voor geen geld ter wereld
aan Anneke hebben willen bekennen.
boven in 't water kunnen zweven.
O, wat was die weg donker! Er waren wel een
Heel merkwaardig gedraagt zich de kreeft
ten opzichte van zijn lichaamshouding. Bij de paar sterren, maar dé maan scheen niet. En de
grotere soorten kan men aan de kop een klein heggen, die aan weerskanten langs de weg ston
groefje vinden, dat wel enigszins op een oor den, leken wel zware, donkere gordijnen. Zo
lijkt. Hierin stopt de kreeft met zijn poten nu en dan doemde opeens een hoge boom voor
kleine steentjes en deze steentjes dienen dan hem op en ze konden geen hand voor de ogen
als middel om het evenwicht te bewaren, zodat zien en liepen maar op goed geluk vérder.
een kreeft mèt steentjes steeds de kop fier op
Hol klonken hun voetstappen op de grijze
gericht houdt. Is hij echter de steentjes kwijt, weg. 4
dan staat hij kalm met de kop naar beneden
Maar als je nu dacht dat Jan tot betere ge
zonder er iets van te merken.
dachten kwam, dan zou je 't glad mis hebbep.
Je kunt met zoo'n kreeft een aardig kunêt.ie Hij bromde nog steeds bij zichzelf: „we zijn lek
uithalen, als je er eens in een aquarium eentje ker toch gegaan! Lekker, lékker!
tegenkomt. Je strooit wat kleine stukles ijzer
„Jan, ben je helemaal niet bang?" vroeg An
vijlsel in het aquarium inpla^ts van steentjes neke fluisterend.
* Duurt niet lang of de steentjes worden ln de
„Welnee, waarvoor? Kom, we Baan aan de

•

BLADZIJDE 3

ZATERDAG 27 JULI 1940

weer met een behoorlijke overwinning terugkeeren.
De dames van de E.W.R. krijgen een ont
moeting met .de O.Z. & P.C. dames, waarin de
De totaal-uitslag van de gehouden athletiek bezoeksters zich wel de sterksten zullen toowedstrijden op het Rood-Zwart-terrein te nen.
Delden luidt als volgt:
Senioren: 1. J. Poelman, H. Keizer en Rekveldt, 40.5 pnt., 2. W. de Wit 34 pnt., 3. Joh.
Gerritsjous 33.5 pnt., 4. Sogtlen 30.5 pnt.
Junioren van 15 t.m. 17 jaar: 1. J. ter Eist
Het plaatsen van ingezonden stukken sluit
40 pnt., 2. B. Extercate 36 pnt., 3. H. Scholten
niet in dat de redactie zich ln allen deeie met
32 pnt.
Junioren van 9 t.m. 14 jaar: 1. H. Raanhuis den inhoud daarvan vereenigt. De verantwoor
35.5 pnt., 2. J. ten Brummelhuis 35 pnt., 3. H. delijkheid blijft bij den onderteekenaar berus
Keizer Sr. 27 pnt., 4. G. Kamp 25.5 pnt., 5. A. ten. De copie dezer stukken al of niet geplaatst
Poelman en H. Koning 19.5 pnt., 6. G. ten wordt niet teruggegeven.
Brummelhuis 17 pnt., 7. B. Nijland 14 pnt. en
Enschede, 26-7-'40.
Joh. Scholten, 8. Keizer Jr. 13 pnt.
ATHLETIEK.

ATHLETIEKWEDSTRIJDEN
„ROOD ZWART".

INGEZONDEN

DE NEDERLANDSCHE TAAL.
WATERPOLO.

Voor de K.N.Z.B. competitie moet H.Z.C.
(Hengelo) morgen naar Zwolle om daar den
strijd aan te binden iret B.Z.Z. Gezien de for
midabele overwinning, die de Zwollenaren wis
ten te boeken tegen Weusthag zou men voor
H.Z.C. ook niet veel goeds voorspellen. Willen
de Hengeloërs nog een kansje behouden, dan
zal men althans uit een ander vaatje moeten
tappen dan Zondag.
Weusthag ontvangt Neptunus (Zutphen) in
eigen water. De gasten zijn Zondag aardig
voor den dag gekomen tegen H.Z.C. Ook voor
Weusthag blijft het oppassen wil men beide
punten in Hengelo houden. Onmogelijk is het
niet, maar dan dient men van begin af flink
aan te pakken.
Het tweede zevental van Weusthag krijgt
bezoek van E.Z.P.C. De Enschedeërs wisten de
vorige week in eigen water van Weusthag 3 te
winnen, doch we betwijfelen of men tot gelijke
prestaties in staat is nu men Weusthag 2 moet
bekampen. Een overwinning voor de ontvan
gende ploeg ligt dau ook het meest voor de
hand. O.Z. & P.C. gaat te gast bij Weusthag 3.
Wij verwachten hier een kleine zege voor de
bezoekers.
Voor de afdeelingscompetitie moet H.Z.C. 2
op bezoek bij De AA te Almelo, hetgeen voor de
Hengeloërs wel eens kwaad kersen eten kon
beteekenen. In groep III krijgt E.W.R. bezoek
van De Whee. Hier mag een spannende kamp
verwacht worden, waarbij de eigen omgeving
wel eens juist voldoende kon zijn voor de
gastheeren om de volle winst te behouden.
E.Z.P.C. 2 krijgt in de Kringencompetitie
bezoek van H.Z.C. 3, waarvan we een overwin
ning voor de gasten verwachten. In dezelfde
afdeeling krijgt Z.P.A. 2 het ^weede zevental
van O.Z. & P.C. te gast. Bude ploegen ontloopen elkaar niet veel in kracht, zoodat het
wel eens op een gelijk spel kon uitloopen.
De Weusthag dames krijgen bezoek van haar
sportzusters De Whee. Hier kan een kleine
overwinning voor de Weusthagdames ver
wacht worden, hoewel men het geenszins ca
deau zal krijgen. Het vrouwlijke team van
H.Z.C. moet op bezoek bij de Z.P.A. dames. Wij
twijfelen niet op de Tuindorpers zullen wel
Deze aantrekkingskracht komt overal in 't
heelal voor De grote zon trekt de kleinere pla
neten aan, zodat ze niet vrij kunnen zweven,
maar steeds om haar heen moeten cirkelen De
maan wordt door de aarde onweerstaanbaar
aangetrokken. Een steen, die we omhoog
gooien, vliegt niet ver weg de wereldruimte in,
maar keert tot de aarde terug. En zo moeten,
door diezelfde aantrekkingskracht der aarde
ook alle levende wezens, die hier wonen, lood
recht op de aarde staan We kleven precies zo
aan de aarde vast als de deeltjes ijzervijlsel aan
de magneet. Daarom is 't heelemaal geen won
der, dat wij het hoofd omhoog dragen. Maar
het schijnt daarentegen een groot wonder te
zijn, dat er dieren zijn als mosselen, slangen,
vissen of wormen, die zich aan de zwaarte
kracht geen ziertje schijnen te storen.

HET KOPEREN PAARDJE.
andere kant lopen".
„Ja. Misschien komt Vader ons wel tegemoet"
zei Anne' ?r aarzelend.
„Misschien", zei Jan, maar tegelijkertijd wist
hij wel zeker, dat dat niet zou gebeuren. Ze
hadden 't stellig niet verdiend met hun dwaze
weglopen!
Weer was 't een hele tijd stil. Toen hoorde hij
Anneke's stem weer naast zich. Ze zei: „Zeg
Jan, ben je.... ben Je helemaal ook niet bang
voor de wals?"
De wals..., ha, dat woord klonk griezelig in
't donker!
„Ja" dacht Jan „de wals, dat is waar ook! Hij
herinnerde zich, hoe ze heel vaak bij dag op
deze weg hadden staan kijken als de stoomwals

In „Tub." van Vrijdag 26 Juli vraagt de heer
Cremer mij; of de woorden sociëteit en Na
tionaal van Nederlandschen stam zijn. Neen,
dat zijn ze niet. De heer Cremer had ook het
woord „muzikant" uit mijn ingezonden kun
nen noemen. Ook dit is niet van vreemde smet
ten vrij. Onze voorouders spraken van den
speelman.
In onze taal zijn tal van vreemde woorden
ingeslopen, die in den ioop der tijden burger
recht gekregen hebben, omdat ieder er mee
vertrouwd raakte en de beteekenis kent. Ik
ben niet, wat men irt de taalkunde in dien zin
een purist noemt, dat ik een kolonel van ons
Nederlandsche leger wil gaan aanspreken als
„zuilenaar" of een ingenieur als „vernufteling".
Woorden, die het burgerrecht hebben ver
kregen, laten zich niet meer verdringen. Doch
dat is geen reden, om nu allerlei andere
vreempjes ook maar toe te laten. Wanneer een
paar Enschedesche jongens op een dansavond
de daarvo.or noodige muziek maken, dan be
hoeven zij zich niet een Engelschen naam te
geven, die maar 'n heel enkele verstaat.
Ik hoor dan liever een Nederlandsche of
Twentsche naam.
Ik dank U, M. de R., en kom voor deze zaak
niet terug.
S. D. KITS.
Enschede, 27 Juli 1940.
Geachte redactie,
Wij vragen U beleefd om eenige plaatsruimte
voor het volgende:
Behalve de reeds door den heer J. Cremer
opgemerkte woorden, ontdekken wij in het in
gezonden stuk van den heer Kits bovendien
nog een woord, n.1. „Kapelmeester". „Kapel
meester" is een Germanisme. In het Duitsch
wordt het vertaald door: Kapellmeister Ka
pelmeester is dus verkeerd Nederlandsch. Goed
Nederlandsch is: Muziekleider.
Wij danken de redactie hartelijk voor de
plaatsing van dit stuk.
Hoogachtend,
G. WEVERS.
H. B. VAN LOCHEM.
„Verbeeld je, dat de wals ergens tussen de
struiken staat en opeens op ons af glijdt!'' bib
berde Anneke.
„Och, dat gebeurt niet", zei Jan, maar z'n
stem klonk allesbehalve geiust.
„Laten we nog maar een eindje hollen", zei
Anneker.
„Nee" zei Jan schor en hij bleef opeens stok
stijf staan. En toen
„Ha, ha, ha?" klonk een helder stemmetje
vlak voor hen. Wat was dat? De kinderen ble
ven aan de kant van de weg staan, als verstijfd
van schrik.
„Ha, ha! Jullie zijn me nogeens helden!"
Wie was dat toch, die tot hen sprak? Anneke
zag het 't eerst, 't Was een klein, snoezig kope
ren paardje, stijgerend op de achterpoten en
met een grote pluimstaart fier achter zich aan
wapperend. Ze herkenden hem direct: dat was
immers 't paardje, dat op de stoomwals stond.
„Zeker 't fabrieksmerk" had Jan weieens gezegd.
„Wees niet bang" klonk weer de heldere
stem. „Ik ben helemaal niet boos op jullie! Ik
begrijp best, dat jullie 't onzinnig vinden, dat
je niet naar je Grootmoeder mocht en ik vind
't echt flink, dat je weggelopen bent. Zie je,
ik ben óók stilletje weggelopen, 'k Bedankte er
voor, nog langer doodstil op de wals te staan!
Ik wil ook weieens vrij zijn! Kom maar gerust
hier, als je me strelen wilt. Maar wees doodstil,
want als de wals merkt dat ik weg ben begint
hij te blazen en te puffen en rookwolken uit te
stoten I
O, vreselijk gewoon!"
Jan en Anneke stonden nu vlak bij 't paardje
en het meisje liet heel voorzichtig haar vingers
over z'n blinkende rug glijden. Dit vond het
paardje zeker prettig, want opeens begon het
te groeien, te groeien
't werd wel zo groot
als een Sint Bernardshond, maar steeds bleef
het staan met opgeheven voorpoten.
En 't groeide nog maar al door. Straks zou 't
zo groot worden als een echt paard!

KERKNIEUWS
Alg. Synode der Ned. Herv. Kerk.
Door de verkiezing van ds. Boonstra, tot
heden secundus-lid van de Alg. Syn. Commis
sie, als primus-lid in diezelfde commissie,
moest in de gisteren gehouden zitting van de
Synode in zijn plaats als secundus-lid worden
voorzien. Gekozen
werd ds. Brucherus—
Cleveringa.
Namens de commissie voor „de stukken ter
behandeling", rapporteerde prof. Aalders over
een reeks van missives, die verband hielden
met het afgelasten van de classicale vergade
ringen. Deze waren ingezonden door predi
kanten, ringen, classicale besturen, provinciale
kerkbesturen en vereeniglngen. Uit deze stuk
ken bleek groote waardeering jegens de
synodale commissie voor het initiatief en de
leiding, die van haar waren uitgegaan.
Als hoofdbezwaar werd echter genoemd,
dat aan de breede grondvergaderingen der
kerk de gelegenheid ontnomen was om samen
te komen en alzoo afgesneden was van een
middel tot kerkelijke en geestelijke versterking
van elkander. De conclusie van het rapport
luidde: „Dat de gewone classicale vergade
ringen niet meer mogelijk waren, omdat de
verkiezingen reeds schriftelijk gehouden waren
en het geven van consideraties geen zin meer
had, omdat de Synode reeds in vergadering
bijeen was. Anders stond het echter met de
buitengewone classicale vergaderingen. Het
zou aanbeveling verdienen dat door ^e Alg.
Synode aan de synodale commissie geschreven
zou worden, diligent te zijn en zoodra deze
van oordeel" zou zijn, dat de tijdsomstandig
heden zulke vergaderingen mogelijk zouden
maken, aan de kerk te doen weten, dat teaen
het houden van zulke vergaderingen geen be
zwaar bestond".
Met algemeene stemmen werd deze conclusie
aanvaard.
Voorstel der urgentie-commissie tot het
samenroepen van een kerkelijke vergadering,
ln verband hiermede over verschillende daar
mee samenhangende missives, ingezonden
door: het Zendingsbureau te Oegstgeest, drie
leden der gemeente Enschede, de kerkeraa-d
van Voorburg, den heer Haagma te Rotterdam
Zuid, Kerkberstel, Kerkopbouw en reorgani
satie-comité.
De conclusie van het rapport luidde: „Der
urgentie-commissje, om samen te roepen een
buitengewone kerkelijke vergadering uit aller
lei (Hervormden) kerkelijken kring, ambtelijk
en niet-ambtelijk en van niet te groot aantal,
(de toelichting sprak van 20 & 25 personen)"
Deze conclusie werd met algemeene stemmen
aangenomen.
Namens de desbetreffende commissie las ds.
Boonstra voor de eindredactie van het voorloopig aangenomen synodale reglement predikants-weduwen en weezenbeurzen. Deze werd
aangenomen. Het reglement zal aan de consi
deratie der kerk worden onderworpen.
stem klonk hoog boven de storm uit.
Maar nu begon Anneker te zuchten.
„O, wat ben je glad!" riep ze. „O, lief paard
je, kan je me niet vasthouden? Ik glij, ik glij!
O!
Een schok van angst ging door Jan heen.
Hij durfde niet omzien maar hij voelde, dat de
armen om zijn middel verslapten
nu lieten
ze helbmaal los en Anneke gleed met een gil
van ontzetting, van het paard af, ln de diepte!
Jan keek. Hij zag, hoe ze zachtjes omlaag
dwarrelde als een klein licht poppetje van pluis...
nu verdween ze in een donkere wolk en was
weg!
„Ik moet blijven zitten, ik moet!" dacht Jan.
En hij klemde zich met alle macht vast aan de
koperen manen. Het paard draafde en steigerde,
draaiae dan links om en vloog weer voort, zo
snel, dat Jan geen adem meer had. Hij sloot de
ogen: 't was of er een zwaar pak op zijn borst
drukte en of zijn hele lichaam leeg en licht was.
„Ziezo, dat gaat fijn", hoorde hij 't paard zeg
gen. En toen stond 't opeens stil. zodat Jan bijna
over z'n hoofd naar voren schoot. Jan deed z'n
ogen open en zag, dat ze onderaan een hoge
berg stonden, een berg van zware steenblokken
en gruis, wel zo hoog als de zon.
„Vlug, vlug. we moeten er bovenop!" riep het
paardje „zie Je niet wie er achter ons aanko
men?"
Jan keek om. Een ontzettend gedreun en ge
knars klonk in z'n oren en daar kwamen wel
honderd stoomwallen aandraven. De koperen
paardjes waren ervoor gespannen en ze renden,
renden
„Vlug, vlug, want als ze ons inhalen, worden
we verpletterd!" riep het paardje. En 't begon te
klimmen te klimmen
Jan botste en botste op en neer op zijn rug.
Hij werd hoe langer hoe warmer en benauwder.
't Zweet brak hem uit. De rug van het paard
was oog al zo heet, hij voelde 't gloeien aan zijn
benen.
„Help. help, ik kan niet meer, ik stik!" riep
Jan. En hij liet de manen los en sloeg wild met
z'n armen om zich heen en
„Zou je ook eens een beetje bedaren?" zei
Moeder, die zich over hem heen boog „kind, kind,
wat ben je warm! Wie kruipt er nu ook hele
maal onder de dekens met dit benauwde -veer?"
Jan had wel tien tellen nodig om te bedenken,
dat hij in zijn bed lag en dat de hele geschiede
nis van het koperen paardje een bange droom
was geweest.
„Gelukkig!" zuchtte hij verlicht en hij ging
heerlijk slapen.

FREDERIK DE GROTE IN DE SCHOOL.

Frederlk de Grote had eens een ouden korpo
raal, die hem vele jaren trouw had gediend, tot
schoolmeester aangesteld.
Eens op een dag kwam hij eens kijken, hoe
de korporaal zich van zijn taak kweet. Ongeluk
kig genoeg betrad hij Juist het schoollokaal,
toen meester bezig was. een jongen verschrik
kelijk af te rossen. Hij keek eventjes op, toen
hij den koning zag binnenkomen, maar ranselde
toen weer door.
De koning werd hier erg boos om en zei:
„Hebt u zo weinig respect voor uw vorst, dat u
die tuchtiging niet onderbreekt, als ik binnen
kom?"
.gleed van het paard af, in de diepte!
Waarop de korporaal antwoordde: „Vergif
fenis, Majesteit, maar dat kon ik onmogelijk
puffend en steunend voorbij kwam om de weg
Verbaasd stonden Jan en Anneke ernaar te doen Als die bengels merken, dat er nog iemand
plat te maken.
kijken en Jan waagde 't eindelijk te vragen: bestaat, die meer te zeggen heeft dan ik, kan
De wind stak op en huilde en gierde akelig in „Zeg mogen we niet een eindje op je rug rij ik ze helemaal geen baas meer!"
de toppen der bomen 't Was of de bomen don den?"
kere spoken waren, die hun armen kreunend
„O, met plezier", zei het paardje, „maar je
uitstaken. En de struiken stonden te beven in moet Je reusachtig goed vasthouden, zie Je!
de storm, of ze zelf ook bang waren!
GRAPJES UIT DE SCHOOL.
Want ik ben ontzettend licht, omdat ik nooit
Bang? Oók bang? Wie had dat gezegd? Maar iets anders te eten krijg dan stoom, 't Is eigen
Gevaarlijk lied.
Jan was toch immers niet bang! Kijk, hij stapte lijk maar gelukkig, dat ik van echt koper ben,
dapper voort met Anneke aan de hand.
want anders zou ik zo pardoes naar de maan
Hoofd der school: „Dus dat is afgesproken.
„Laten we maar een eindje hollen!" fluisterde vliegen! Vooruit, spring maar op mijn rug!"
Morgen op 't feest wordt het
eerste couplet
't meisje.
Dat lieten de kinderen zich geen tweemaal door het koor gezongen. Bij 't tweede couplet
Goed, dat deden ze. En opeens voelden ze, zeggen. Jan greep de koperen manen vast en
valt de hele school in."
dat de grond onder hun voeten zacht en spon Annie pakte haar broertje stijf om 't middel
zig werd. O, dit was natuurlijk 't gedeelte van en— daar vlogen ze heen. Suizelend, duize
De Tekenleraar.
de weg, dat nog niet klaar was. Plof, plof, plof lend snel, over bossen en bergen, heel ver weg
deden hun voeten op de weke grond.
door de nachtzwarte lucht.
„Frits, nu heb Je al weer je rekenscnrift ver
„Jan, ben je niet een beetje bang voor de
„Waar gaan we heen?" riep ende kinderen geten. Als alle jongens uit de kla? dat deden dan
wals?"
allebei tegelijk.
was dat per dag 40 schriften per maand 1200,
„Nou, een héél klein beetje danl" gaf Jan toe
„Ik vlieg naar 't heerlijkste plekje ter we per jaar 438.000 rekenschriften En die moest ik
„maar niet ere hoorl"
reld" hinnikte het koperen Daard. Zijn blijde dan allemaal op één avond

GOEDKOOPE ADVERTENTIERUBRIEK
PERSONEEL GEVRAAGD

Te huur voor net gezin een ge*
riefelijk modern
WOONHUIS
(nieuwbouw), gel. nabij ZweeGEVRAAGD, bij aannemersbe ringsweg, o.a. voorzien van vaste
drijf IEMAND bekend met het waschtafel. Huurprijs ƒ 5.20 en
ƒ 5.30 p.w. Aanv. 1 November.
leggen
van
rioleering-werk
Inl. Schaperstr. 2 (Drienerweg).
zaamheden
Te huur voor juffr. of vrouw
alleen ZIT-SLAAPKAMER met
stookgelegenheid a.d. Singel.
die genegen is mede te werken Adres Bur. Tw. Dagbl. Tubantia.
en tevens leiding kan geven en
Te huur aangeboden: heldere
zelfstandig kan optreden. Leef
tijd 25 tot 40 jaar. Aanmelden frissche Slaapkamer met of zon
der ontbijt, bill. prijs, op nette
alleen op Zaterdag, Hyacinth
burgerstand, bij m.z.k. Te be
straat 84, Oldenzaal.
spreken 's avonds 7—9.
Adres Bur. Tw. Dagbl. Tubantia.

(liefst metselaar)

ROGGEMAAIERS

GEVRAAGD, bij NAGEL,
op 't Smalenbroek

KAASHANDEL
VRAAGT FLINKE

EERLIJKE JONGEPj
17 è 18 jaar.
Br. no. 401986 Bur. Dagbl. Tub
Gevraagd :
EEN ROGGEBINDER
en tevens een KNECHT.
Erven Doornbos, Buurse

EEN BURGERWOONHUIS met
breedcn inrit en garage. Huur
prijs ƒ 5,50.
Te bevr.: Reudinkstraat 15.
Te huur: BURGERWOONHUIS
tegen 1 Nov., kamer en suite, 3
slaapkamers, groote kelder, keu
ken met bergplaats, met tuin.
Olieslagweg 76.

TE KOOP GEVRAAGD

LEERLING-MODISTE
en voor hulp in de winkel. Aan
bieding heden namiddag of
's avonds na 7 uur.
'

Te koop gevraagd: Een ARBEI
DERSWONING te Enschede. Brieven met ligging onder no.
401989 bur. Tw. Dagbl. Tubantia.
Te koop gevr.: Een in goeden
staat zijnd mech.
INVALIDEN-WAGENTJE.
Adres bur. Tw. Dagbl. Tubantia.

Gevraagd te Gronau flinke Te koop gevraagd:
Schoenmakersknecht,
extern
Alleenstaand klein
loon Ned. geld. Hoog loon. Br
HEERENHUIS.
no. 402003 Bur. Tw Dagbl. Tub Brieven met uitvoerige inlich
tingen en uiterste prijsopgave
FLINKE DIENSTBODE
gevraagd voor dag of dag en onder no. 401984 bur. Twentsch
Dagblad Tubantia.
nacht.
Mevr. Samuel, Rlchard Holstr. 2

PERSONEEL AANGEB.
B.z.a. een JONGEMAN, 27 jaar
onverschillig wat voor werk,
kunnende borg storten. Br. on
der no. 401983 Tw. Dagbl. Tub
JONG MEISJE
ZOEKT PLAATSING.
Voor direct als hulp in de
huishouding of bij kinderen
Brieven onder no. 401982 Bur
Twentsch Dagblad Tubantia.
B.z.a. Nette Dienstbode. 21 jaar
P.G. Goed kunnende koken en
tafeldienen. V.g.g.v. Tegen 15
Aug. v.d.e.n. of eerder. Br. no
401996 Bur. Tw. Dagbl. Tub.

Te koop gevraagd: Een net
BURGERWOONHUIS voor klein
gezin. - Brieven met opgaaf van
prijs en ligging onder no. 401981
bur. Tw. Dagbl. Tubantia.
TE KOOP GEVRAAGD:

Te koop
EEN GUSTE KOE
bij G. H. Olthuis, Teesinklandenweg 115, Boekelo.

GELDBELEGGING.

Onderhandsch te koop: 3 BLOK
VAN 2 ARBEIDERSWONINGEN,
zoo goed als nieuw met circa
2000
M2. tuingrond. Huurop
Te huur:
SIGARENWINKEL brengst f21,— p. week. Br. no.
met woonhuis, Oldenz.straat 29. 401988 Bur. Tw. Dagbl. Tub.
Te bevragen: Oldenz.straat 31.
Te koop: 2 flinke WONINGEN
ZOMERHUISJE te huur, omge met inrit
en achtergelegen
ving Enschede, v.a.g.v.
Met grond, groot pl.m. 600 M., om
visch- en zwemgelegenheid.
trek Veenstraat, prijs ƒ5100,—.
Bevragen: G. J. v. Heekstr. 149.
Bevr.: Gronauschevoetpad 90.

TE HUUR AANGEBODEN

Te huur: GEDEELTE VAN EEN ENIGE GOEDKOPE
WONING voor echtpaar liefst
zonder kinderen, f3,— p. w.
Bevr.: Koch, Haaksb.str. 11c.
TE KOOP AANGEBODEN
Te huur: GEBOUWTJE, zeer ge Waihofstraat 30. Telet 3-4-5-4.
schikt voor modevakschool of
voor het houden van cursussen. TE KOOP:
Te bevragen Walhofstraat 30.

KASREGISTERS

een roodbonte
Shetlandsche pony,
jaar oud met mooi wagentje
en tuig, zeer mak bij kinderen.
A. V, GELDER, HENGELO (O.)

Te koop: nieuw
GAZELLE DAMES RIJWIEL,
geheel verchroomd, teven* z.g.
a n HEERENRIJWIEL.
W. RIENSEMA,
Zweedeweg 28.

Te koop: 10 beste gemerkte
BIGGEN,
bij J. klein Wiecherink, Wlecherinksweg 16, Boekelo.

HAAKSBERGERSTR. 344
TELEF.2627
Te koop
1 D. EN EEN H. RIJWIEL,
gebruikt. — Willemstraat no. 3.
Te koop: 25 st. gebr. D. en H.,
j. en meisjes RIJWIELEN, een
tandem, 1 kinderauto'tje, 2 ka
chels, 2 trapnaaimachines en 2
kinderwagens enz. Ook ruilen.
D. J. Hamer, Kottendijk 182.
Te koop gebr.
H. EN D. EN J. RIJWIELEN
bij J. B. de Boer, Vanekerweg
27, b.d. Voortsweg.
Te koop: als nw. verchroomd
Magneet H. rijw. met torp; idem
Damesrijw, laag mod; H. rijw.,
le lak m. torp.; electr. lamp;
J - en Meisjesrij wielen, spotpr.
Walhofstraat 79.

TE KOOP:

Te koop: Een partij beste zware
ADELAAR HAVER op stam.
Te bevr.: Horstlindeweg 208,
Door jongelui te huur gevraagd: alhier.
1 a 2 KAMERS met kookgele
genheid. — Brieven onder no. Te koop: Zwart gebloemd FOR
NUIS; spotprijs. - Eschdoorn401979 bur. Tw. Dagbl. Tub.
straat 38, achter Slachthuis.
Te huur gevraagd: EEN BOVEN
HUIS of kleine woning. Huurpr. Te koop: Inmaakvaten, Regen
ƒ 4i— a ƒ 5,—. - Br. m. voll inl. tonnen, Bloem-,
Waschen
ond. no. 401978 bur. Dagbl. Tub.
andere Kuipen. Reparaties aan
Te huur gevraagd een nette •'aschmachines. A. F. BAD ART,
arbeiderswoning voor jongelui Kottendijk 41. Telefoon 4257.
(liefst dorp Lonneker), huurpr.
ƒ 4 a ƒ 5. Brieven onder 402007
Bur. Tw. Dagblad Tubantia.

F. J. PASKAMP, Achterhoeksche Dwarsweg 19, Hengelo (O).

Te koop
PHOENIX TANDEM z.g.a.n.
MAGNEET TANDEM spotprijs
enkele driewielers.

Te koop gevraagd een dubbel of
enkel WOONHUIS op goeden
stand. — Brieven onder no.
401991 Bur. Tw. Dagbl. Tubantia

TE HUUR GEVRAAGD

Anthieke open Haard
in goeden staat.

Te koop: 4 stoelen. 2 crapauds,
1 tafel, 1 dressoir, 2 ledikanten,
wegens omstandigheden. Adres:
Reudinkstraat 32. achter.

Te koop een
VOLIERE
met glas en 10 kanaries.
Pluimstraat 128.

v.g.g.v. — Br. onder no. 402005 Te koop: JONGE HENNEN, pl.m.
Bur. Tw. Dagblad Tubantia.
200 W.L., oud 3 maanden. Prima
legstam.
Weth. Nijhuisstr. 71.

TE KOOP:

Te koop wegens vertrek:
• VOLIEREVOGELS.
Adres Bur. Tw. Dagbl. Tubantia

Te koop gevraagd
EEN DIEPE HANG- OF
LEGKAST.
Gronauschestr. 112.

TE KOOP AANGEBODEN

Te koop:
2e IIANDSCH STEL MEUBELS.
Ypkemeulenstr. 60.

Te koop een drachtig varken,
werptijd eind Augustus, bij H.
Weldink, Geesinkweg 176 of
Broekheurnestraat.

Hengelo (O.)

Leusveenweg 8,

TWEE BESTE WAGENS
op autowielen, draagverm. 3000
kg.; plat wagentje met patent
assen. draagverm. 1000 kg.; drie
zware vijf duims boerenwagen
z.g.a.n.; een dogcar op gummi;
2 paardetuigen en een kleine
pony.
H. Johannink, Pluimstraat 115.

Te koop: Gesloten vrachtwagen-Fordson 1934. Nieuwe ban
den. Prima motor. — Stoomwasscherij Wargerink, Deurningerstr. 358, Enschede, Tel. 3905.

KNOLLENZAAD te koop, lange
blauwkoppen, oogst 1940 a ƒ 1.80
per K.G. bij H. G. HASSINK,
Zuid-Eschmarkerrondweg 195.

2e h. Autoped.

Te koop gevr. een in prima staat
zijnde gebruikte trapnaaimachiNet jongmensch, 19 jaar oud,
ne. Omschrijving en uiterste
in bezit diploma Handelsklasse
prijs onder no. 401993 Bur. Tw.
en typen, zoekt betrekking op
Dagblad Tubantia.
kantoor of magazijn. Kan direct
in dienst treden.
Omschrijving en uiterste prijs
Brieven onder no. 401997 Bur. opgave gevraagd van een in
Twentsch Dagblad Tubantia.
goede staat zijnde
gebruikte
piano. Br. onder no. 401994 Bur.
Net Dienstmeisje heeft nog ter
Tw. Dagblad Tubantia.
beschikking de Maandagmiddag,
Dondermiddag en de heele Za
Te koop gevraagd: Een blok van
terdag. B.k. met Tel.
een of twee Woonhuizen. Brie
Brieven onder no. 401998 Bur. ven met opgave van prijs en
Twentsch Dagblad Tubantia.
ligging onder no. 402000 Bur.
Twentsch Dagblad Tubantia.
Beschaafd Burgermeisje, 33 j.,
diploma Huishoudkunde, zoekt Gevraagd:
VERPLAATSBAAR
plaatsing, direct of later, als SCHUURTJE OF BERGPLAATS,
hulp in de huishouding. Bekend ca 3 X 4 M, in goeden staat.
met lichte verpleging. Goede ref. Br', 401990 Bur. Tw. Dagbl. Tub.
staan ten dienste. Liefst En
schede, Hengelo, Almelo of om Gevraagd een paar nette arbei
geving. Brieven onder no. 402009 derswoningen in den prijs van
Bur. Tw. Dagblad Tubantia.
f 1500 a ƒ 2000 per stuk. Br no.
402004 Bur. Tw. Dagbl. Tub.
Biedt zich aan flink meisje, oud
27 jaar. Vrijz. Christ., voor d. en
n. Heeft huishoudcursus ge
volgd te Arnhem.
Brieven onder no. 402002 Bur. Te koop:
MEISJESRIJWIEL,
Twentsch Dagblad Tubantia.
leeftijd 10 jaar ƒ 8,— en Heeren
Biedt zich aan tegen 15 Aug. '40 rijwiel ƒ 6,50.
Transvaalplein 7 (Dolphia).
NETTE DIENSTBODE,

Te huur: Mooie" Voorkamer,
Slaapkamer en kelder. Zeer ge
schikt voor bejaarde menschen
of dame of heer.
Bevragen:
Veldkampdwarsstr. 20.

Te koop aangeboden
le klas H.T.S. BOEKEN
tegen halve prijzen.
Spoordijkstraat 270.

TE KOOP GEVRAAGD:

Brieven no. 401987 Bureau Tw.
Dagblad Tubantia.

vraagt een

Telefoon 3-4-5-4.

pracht boerderijen
zoo goed als NIEUWE gebouwen
GROOTTE's
38 H.A., 33 H.A., 21 H.A.,
12 H.A., 10 H.A., 8 H.A.,
6 H.A., enz. enz.
Nog eenige mooie HEERENIIUIZEN pracht objecten voor
geldbelegging.
Alle inlichtingen kosteloos
F. MEIJERINK, Beëed. Makel.,
Stationsstraat 35,
TEL. 2152
HOOGEVEEN.

een Zomerhuisje.

MODESALON JENNY,
Noorderhagen 1 B,

ROGGEBINDERS
gevraagd bij Joh. Roerink,
Lansink, Twekkelo.

Aangeboden: twee frissche
SLAAPKAMERS
m. stroomend water, in 't Centr.
Adres Bur. Tw. Dagbl. Tubantia.

TE KOOP: Nog eenige

LUXE

HIS MASTER'S VOICE
PICK UP,

compl. in gepolitoerde bruine
kast met 65 Merkplaten o.a.
Odeon: Parlophon; Telefunken;
His Master's Voice; Columbia;
Panachord, enz. in beter genre
lichte muziek. Zeer weinig gebr.
en in staat van nieuw. Uiterste
prijs ƒ 75.—.
Bevragen Rietmolenstraat 47,
Enschede, Telef. 2932.
Te koop: een in prima staat,
goedonderhouden HAARD.
Adres: Emmastraat 266.
Te koop
EFRES RADIO ƒ 27.50 en
WALDORP RADIO ƒ 15.—.
Lipperkerkstraat 477.
Te koop een NIEUW RADIO
met Ultra K. G. van ƒ 145.- voor
ƒ 75.-, met garantie.
Anemoonstr. 3. op 't Ribbelt.
Te koop Meisjesrijwiel, 8 tot 12
jaar. Heerenrijwiel, prima, met
kruisframe. — Rijwielstalling
en boodschappendienst Noor
derhagen 71, Naast Irene.
Te koop: Een zware afgemelkte
GUSTE KOE. Bijzonder geschikt
om vet te weiden. Adres: G. J.
H. Lefers, Usselo b.d. kerk.
Te koop wegens plaatsgebrek:
goed onderhouden
TANDEM.
Talmaplein no. 7.
Te koop:
zijnde

een in prima staat

HANDKAR.
Berfloweg 155, Hengelo (O.).

Te koop: alle soorten
BRANDHOUT
Gezaagd
en gekloofd, franco
aan huis bezorgd. J. F WOLT
HUIS.
Veldscholtenweg
155,
Groot-Driene. Post Hengelo.
Te koop. Wegens vertrek. Een
prachtige
WASCHKAST met
groote spiegel, tevens een pri
ma stel eiken STOELEN, Pluim
straat 31. .
Te koop: BESTE PONY, merrie,
vosbles, 6 jaren oud.
G. H. BORGHUIS. Deurningen,
bij 't Postkantoor.
Te koop een goed spelend
RADIO,
adres Julianastr. 39, Oldenzaal.
Te koop:
BOEKEN H.B.S. A. 1ste klas.
Wagelerdw str. 51.
Te koop gem. en ongem.
BIGGEN.
Bij NAGEL op 't Smalenbroek.
KNOLLENZAAD
te koop, oogst 1940, bij H. Wooldrik op 't Brunink, Broekheurne.
Aangeboden een ZUIGGAS
MOTOR, 45 P.K., fabr. Sanders.
Te bevragen bij Fa. W. H. Cohen
Bentheimerweg. Oldenzaal
Te koop: Een partij Yellow
Transperent APPELS, bij J.
Klok op 't Leutink, Driene.

Te koop:
NIEUW KNOLZAAD,
alhier verbouwd, alsmede spur
rie- en andere groenvoeders.
Bonnen meebrengen. Bestellin
gen op zaairogge worden ook
reeds aangenomen.
K. J. TER HORST,
Telefoon 4.
Bentelo.
Te koop: Zonder stamkaaart.
Ook voor fietsers prachtige le
ren Heren en Damesjassen. Te
vens prima Jekkers. Nooit nat,
nooit koud. - Keperstraat 6,
Pathmos.
Te koop: 1 D.R. merk Simplex.
1 kl. mod. H.R. Handlooplam
pen, Zaklantaarns. Philips Dy
namo handlampen. Carrierverhuur. Kortelandstraat 2. Teleloon 2750.
Te koop: 2 Manchester Rijbroe
ken.
2-pits
Gasstel
f 2,50.
Waschkuip op poten.
Werk
bank en een nieuwe Bakkersbak. Een glazen Vitrinebak van
bakfiets
35. En een lichte
Bakfiets met kleine bak f 26.
H. BOSCH, Kuipersdijk 36.
Te koop: Wit- en zwart emaille
fornuizen. Alle soorten kachels.
Z.g.a.n. Miele handwaschmachine f 18. 2 zware bankschroe
ven. 2 crapauds en 4 stoelen f 24.
Twee keukenstoelen met leer f 3.
Eiken tafel f 4,50. Antieke ronde
mahonie tafel. Partij gewichten.
Karl May en andere boeken
f 0,60. Een groote passpiegel in
eiken lijst f 10.
In de 2e
handsch Kachelsmederij. Te
vens inkoop van alle voorko
mende goederen. J. Wagelaar,
Beukinkstr. 12. Telef. 5467.
POSTDUIVEN voor liefhebbers,
tegen gem. onkosten. Hokbezoek Zondags voor 1. Woensdags
na 6 uur. - MARTIN RUDDYS,
Beltstraat 22.
Aangeb. 2 PERS. MERKKANO
met compl. zeiltuig, midden
zwaard, 2 peddels en roer. Uit.
pr. f 35. Adres Bur. Tw. Dagbl.
Tubantia.
COMPLETE DONKERE
KAMEKINR. voor am. w.o. vergr.
app. Ihagee, electr. glansmach.,
3 dlg. donkere k. lamp, div. gr.
emaille glazen, en andere scha
len, etc. Uiterste pr. f 35. Bevr.
Holly./ood Foto:
Noorderha
gen 68.
Te koor modern overjarig
RADIOTOESTEL
met U.k.g. voor f 58,—. - H. B.
Blijdensteinlaan 198, Enschede.
Te koop: 1 THILIPS RADIO
met Ultra korte golf. - J.
DOKTER. Dennenweg 179. Te
lefoon 3929.

Te koop 4 hotelfornuizen 1.07x
1.10 M. — 1.25x1.40 M. waaron
der één v. centr. verwarming; 4
kl. fornuizen; 126 antieke te
gels; 4 antieke haardplaten,
Tevens te koop gevr. fornuizen
en kachels. H. FRANSEN, Wil
lemstraat 32, Hengelo (O.).
Te koop 1 nieuw Transportrij
wiel, zwaar. 1 nieuw Jeerenen Damesrijwiel, spotprijs. - B
W. ter Kuilestraat 306.

Te koop zwart geëm. Fornuis. 2
Damesrijwielframen f 1,50 per
stuk, ijzeren Trap f 2,50. Velveweg 86 bij Lindenhof.
Te koop:
EEN GOEDE RENFIETS.
Ook ruilen voor Heerenrijwiel
Adres Oostwal 3, Oldenzaal.
Te koop goed
onderhouden
nieuw model KINDERWAGEN
met matrasje. Emmastraat 184

KOST EN INWONING

Pension gevraagd.
3 Heeren zoeken PENSION, 3
slaapkamers, 1 zitkamer event.
3 zit-slaapkamers.
Aanb. no. 401992 Bur. Tubantia.
Groote Zit-Slaapkamer te huur
met of zonder pension bij dame
alleen. Centrum stad. Br. onder
no. 402001 Bur. Tw. Dagbl. Tub.
In centr. goed gem. Zit- Slaapk.
m. str. water, met of z. pens.
aangeboden.
Adres Bur. Tw. Dagbl. Tubantia.
Gevraagd
1 a 2 KOSTGANGERS (STERS),
vrije kamer.
Adres Bur. Tw. Dagbl. Tubantia.
Gevraagd:
EEN NET R.K. KOSTHUIS.
Brieven onder no. 401999 Bur
Twentsch Dagblad Tubantia.
Aangeboden net degelijk
KOSTHUIS
met vrije slaapkamer
Adres Bur. Tw Dagbl. Tubantia.

DIVERSEN
Verloren: bruine heeren portemonnaie, inhoud 5 gld., met
treksluiting. Tegen bel. terug te
bezorgen Roomweg 86.
VERLOREN: EEN TRAININGS
PAK SPIKES EN KOUSEN.
Tegen belooning terug te bezor
gen JAVASTRAAT 48.
Net meisje zoekt dito
VRIENDIN,
18 & 19 jaar. R.K. Kunnende
dansen. Adres Bur Tubantia.
Net meisje zoekt een nette
VRIENDIN,
leeft. 17—18 jaar. Br. onder no.
402008 Bur. Tw. Dagbl. Tub.
KAMPEERTENTEN.
Bespreek vroegtijdig!
W. G. TER MORS,
Lipperk.str. 3-3-1. Tel. 5-2-7-5.

Opslag van Inboedels
,DE SPECHT" • Telef. 3-4-5-4
Twentsch Huwelijks Bureau
zoekt voor zijn cand. Trouwlus
tigen van eiken leeftijd, uitsl. v.
onbesproken gedrag. Pathmossingel 102. Vraagt Inlichtingen.
TWENTS-ONTG.-BUREAU,
A. Kootstra, Apeldoorn.
Petkuser en Mariën Zaairogge,
Boterzaad, Wikken enz. Bestelt
ze bij onze vertegenwoordigers
te Enschede bij H. H. Bos, Wil
mink weg 9, en D. Hofstede.
Pompstation.

Te koop een pr. em. Fornuis,
een 2-pits Gasstel, een 1. m.
Herenrijwiel m. 1.. en Torpedo.
Ook ruilen. - H. Steenbergen,
Lipperkerkstraat 158.

UW DAK LEK? Uw adres is:
H. Huisman, Schreursweg 23-25,
Telef. 4964. Aannemers van Asphaltwerken.

Te koop 2 schepel
GEMAAIDE ROGGE.
Te bevr. J. VENT, Holterhofweg 202.

Nog in voorraad GEBLUSCHTE
LUIKSCHE KALK
J. Eenkhoorn, Dorpsmatenstraat
48, Hengelo (O.).

Te koop:
6 GEM. BIGGEN.
Bij C. WESTRA, Williggoorweg
16, 'ïamsv~""i.

Nog uit voorraad leverbaar
Electrische Waschmachines,
Miele en andere merken. Hand
en krachtwringers. — NIJHOFS
IJZERHANDEL. Tel. 4708. Wal
hofstraat 25.

Te koop enige z.g.a.n. DAMESen HERENRIJWIELEN waaron
der Gazelle, Burgers en andere
merken in chroom en zwart.
Spotpri„zen. PIET VAN DIJK'S
RIJWIELHANDEL, Broekheurnerwc0 256. Telex. 5-4-7-0.
TE KOOP:
Boerenkool-, Mergkool-, KnolraappUnten.
Boter-,
knol-,
spurrie-, gras- e' klaverzaden.
Volbl. onren. Biggen en puike
Fr. Borgers, P.s. Zij die zaai
rogge en p-ters wenschen de
zen Herfst bentellen ze mij
spoedig. A. L. Gek. N. A. K.
H KERS, Delden.
Te koop:
LICHTE- EN ZWARE WAGENS
op prima luchtbanden.
Bij H. G. WITHAG, Wagenma
kerij, W i do.
KLEINE DRUKPERS (handdegelpers) geschikt voor circulai
res etc. z.g.a.ii. met pl.m. 4000
letters, teekens etc. geh. compl.
van f 37,50 voor f 15. Adres
Bur. Tw. Dagbl. Tubant'u.
Te koop: ZWARE ZEUG, 3e
worp, telling 15 Aug. en ge
maaide ROGGE en HAVER. - J.
W. WAGELAAR, Hulsbeek bij
Oldenzaal.

CLARA WALLEGA

Walstr. 21, Enschede. - Tel. 2888.

een plaat

voor 14

bijdie stapel v a n
d e nieuwste o p n a m e n f

U WEET 'T TOCH!

DEMQEDs
MUZIEKHANDEL
HAAKSBERGERSTR 3 0
TÉL.4«»3

LO

E N5CHEOS

HEEFT DE BETERE

Schoolboeken

ARTIKELEN VOOR:

voor

HENGELSPORT

Lyceum, Gymnasium,
H.B.S. en Kweekschool.

HONDENSPORT
VOGELSPORT

HALVE PRIJZEN.
INKOOP él CONTANT.

AQUARIUMSPORT

Van Dijk's Boekhuis
KAMPEN.

B. LOHMANN,
C. F. Klaarstr. 24. Tel. 3303

TEL 491

J. LOHMANN,

ALLES
voor de KAMPEERSPORT vindt U In degelijke
kwaliteiten tegen redelijke
prijzen bij

W.'G. TER MORS
Lipperkerkstr. 331 - Telef. 5275.

BRANDKASTEN

Lipperkerkstraat 114
Telefoon 2629.
HEDEN AANVOER VAN

Versche Zeevisch.
p. MISANA

Diverse solide tweede-handscb
Brandkasten en Kluisdeuren

Oldenzaalschestr. 98.

GERRITSEN & TEN THI3E

Schelvisch
soorten.

GOOR.

-

Tel. 2503.

Schol en diverse

Diepenheimscheweg 23 - Tel. 10

' /

KINDERWAGENS. Kappen en
Zeiltjes vernieuwen, rep. enz.
Een goed adres daarvoor is
Poolmansweg 118 — Enschede.
PAPIERWAREN,
zooals: Notitieboekjes, schrif
ten, schrijfmappen en bloks,
kwitantieboekjes,
enveloppen
enz. Zie onze speciale etalage.
Nergens zoo goedkoop als bij
PIT, Spinnerstraat 12, Pathmos.

„ZIT U ER MEE
wj niet ! Breng
utM

TAXI
99A

Tel. 3998 - Hengelo
RIJDT NOG STEEDS.
Ruiling van Inwoning

n a a r :

#1

\i g L
HUKSBERi^jGtaiTit.101

T A XW

A.S. ZONDAG
SPEELT IN

VANAF 4 UUR

HOTEL REERINK
v.h. KEMPERS,

HET SCHEPELORKEST

GEZOCHT tegen begin Sept. DRIE DAMES, DRIE HEEREN.
OLDENZAAL.
door iemand die de Hoogere Entree vrij.
Textielschool te ENSCHEDE wil
bezoeken met iemand uit En
schede of omgeving die in GRO
NINGEN aan de Universiteit, voor vijver en aquaria. VischM.T.S. of andere
Instelling voeders, enchitraeën, aquariabenoodigdheden, hengelsport
wenst te studeren.
Br. franco no. 401980 Bur. Tub. artikelen, tuinbeelden, kooien
en vogelzaden.

Goudkleurige Visch

LASTIG HAAR?
EEN GOEDEN INDRUK maakt
U, wanneer U geknipt bent
door kapper

H. WELTEVREDEN
ROOMWEG 1 - Telef. 4-4-5-8.

Voor ieder wat wils
speeltuin, strandbad, kanaalter
ras, zwemmen, stoeien, roeien
en ravotten op

W.

V.

d. ZALM Jr.

ZUIDERHAGEN 22,
achter het postkantoor.
DAMES! „MOOI HAAR VALT
OP". Mooi baar verkrijgt U door
het bij ons te laten verzorgen.
Steeds de nieuwste kapsels in
Permanent-wave en Ondulatie.
KAPSALONS BARTELS.
ningerstraat 173.

Deur-

DANSINSTITUUT
D E W A A R B E E K . WIM LAMMERINK
De Salonboot vaart wegens om
standigheden niet.

VOOR 6 GULDEN

DEURNINGERSTRAAT 28.
HOOGELANDSINGEL 32.
Telefoon 4132.

Zorg voor een goede FIEï'STASCH.
Onze
in eigen
werkplaats
vervaardigde
fietstasschen zijn ijzer sterk
en gaan laren mee.
Vraagt prijs bij:

onder garantie,

iS

J. OOSTERVELD, Morsbeekweg
10, Usselo, Tel. 234, Boekelo,
heeft hedenmorgen ontvangen
een zending Friesche neurende
en pas afgekalfde

Per fiets er op uit!

en

WIJ VERVEN UW SCHOENEN
in elke gewenschte kleur. U ont
vangt Uw schoenen als nieuw
terug.

UW RIJWIEL ALS NIEUW.
Origineel gemoffeld en gebiest
Let wel GEEN KOUDLAK bij de

Waarbij volbloed F.R.S. En hooge productie. T.b.c. vrij.
C. ROBERTI, Huizum.

in orde maken bij de goedkope
horlogemaker

Goedkoop

HUISMOEDERS, uw vloerkleed
kapot? Wij repareeren het met
spoed en goed. Enschede's Eerste
Machinale Reparatieinrichting
Zuiderhagen 88.

KOEIEN

Uurwerken
2de Veldkampstr. 42

Te koop: 1 Meisjesrijwiel a. nw.
1 H.rijwiel h. model. 1 Trans
portrijwiel. Eenige D.- en H.rijwielen. Ook ruilen. Rijwielhan
del DOKTER, Dennenweg 179.
Telefoon 3929.
Voor spotprijs een prima RA
DIO. 1 verchroomd H.RIJWIEL
met trommelremmen. - Lipper
kerkstraat 512.

RIJWIELONDERDEELEN,

ner.
gens zoo goedkoop als bij PIT,
Spinnerstr. 12. — Extra balans,
Gegar. blijvend verwijderen
opruimingsprijzen.
van overtollige haren!
Per behandeling f 2,00 en ƒ 1,25 LAAT THANS UW
Geen litteekens.
Eiken Woensdag aanw.

GEZICHTSHAREN

Kampioen Bokser

ZOMER-BAL
A.S.

ZONDAG 28 JULI IN DE
GROOTE SOCIETEIT

^artinus Permanent
is overal bekend Boodschappendienst
Aanvang 7 u.

Entrée 50 ct. p. p.

Muziek: THE SOUND MIXERS.

vanaf HONDERD VIJFTIG CT.

Vlinkmaatstraat 136 a K. Bos & Zn.
WINDBRUGPLEIN naast C &

MET VACANTIE?
Dan eerst Uw kleeding nazien.
Laat ons dit verzorgen.

A

Staat steeds voor U klaar.
Billijke prijzen, nette bediening.
TELEF. 5154.

VOOR BETER
DRUKWERK
T. EDENS

Voor 't Oppersen
W. G. TER MORS BELT
U 2161, wij staan voor U
Lipperkerkstr. 331 - Telef. 5275.

Het adres voor degelijk graf werk
is J. Zwiggelaar, Steenhouwerij
St. Janstr. 51, Enschede Aan 't
zelfde adres flinke zw. hand
kar te koop.

klaar.

HAAKSBERGERSTRAAT 14 B.
t.o. 't Postkantoor Enschede.

Van der Loeff

