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De aanvallen op Londen
duren voort.

Overpeinzing
WISSELINGEN.

Op het oogenblik dat ik dit schrijf is de lucht
als schoon gewasschen. Enkele kleine schape
wolkjes drijven er aan den blauwen hemel. De
zon giet gouden overdaad over alles rond om>
over het gehavend gebladerte der boomen, over
je glanzende appels, over het gewas, dat nog
op het veld staat, over de huizen, de dorpen, de
vegen en de velden. Alles is een groote vreug
de om dezen stralenden herfstdag.
De dag ervoor was het anders. Eerst in den
morgen was hei. aoel geweest, doch in den mid
dag begon het te regenen, verjoeg de eene bui
de andere. Midden in die regen had ik van mijn
woonplaats in het Oldambt te fietsen naar Annerveenschekanaal, een tocht, die ruim twee
uur duurde, pal tegen den wind inging en rij
kelijk met regen begoten was. Herhaaldelijk
schuilde ik bij een der vele huisjes op KielWindeweer, om verder te trekken, wanneer het
maar eenigszins kon.
's Avonds had ik echter een prettige tocht
terug. De wind in de rug, zoo nu en dan een
enkel regenbuitje, dat eigenlijk van geen beteekenis was in vergelijking met de stortvloed
van dien middag. De maan goot herhaaldelijk
een zilveren schijnsel over deze wereld, maak
te alles bijna sprookjesachtig teer en mooi.
Echter zoo nu en dan, als een herinnering aan
de dag_ die voorbijging, aan de dag met zijn
stormgeweld, school diezelfde maan weg ach
ter donkere wolken. Om echter ook telkens en
telkens weer het pleit te winnen.
Nu achter mijn schrijftafel geztten, gedenk
ik alles wat ik gisteren ervoer en trek daaruit
een wijze les. Het is gelijk het spreekwoord
zegt: Na regen komt zonneschijn.
Ieder heeft in dit leven wel eens moeilijk
heden, waardoor de dagen donker en zonder
lichtpuntjes schijnen te zijn. Met opzet schrijf
ik hier „schijnen te zijn". Want de donkere da
gen in ons leven hebben den schijn tegen zich.
2e schijnen zoo donker en toch, wanneer men
maar wil, dan kan men ook dan lichtpuntjes
zien. Het is gelijk mijn tocht in den regen. Wan
neer ik alles van de donkere kant had willen
bekijken, dan zou ik zeker alles verwenscht
hebben. Ik hield echter mijn oog open voor het
vele mooie, dat nog rondom mij was. Daar wa
ren die prachtige, donkere luchten, daar waren
de stemmige tinten der regenbuien, daar was
het vallen der droppels in het kanaalwater, het
waaien der wind in de boomen, kortom daar was
nog zooveel, zoo heel veel, om van te genieten.
En zoo gaat het ook met ons, wanneer wij
met moeilijkheden hebben te strijden. Vechten
daartegen moeten we. Met inzet van al ons ge
voel voor humor. Wanneer een vriend van mij
met moeilijkheden heeft te kampen_ gaat hfl er
soms bij zitten en zegt: „Nou wacht ik maar
eens af, of het dak ook boven mijn hoofd wil
Invallen". Iemand, die Booiets kan zeggen in
donkere dagen, krijgen de omstandigheden er
niet onder. Als men zijn zin voor humor niet
verliest heeft men in donkere dagen reeds veel
gewonnen.
De overwinning op het leven zelf moet strij
dend gewonnen worden. Dit is een axioma,
die wy nimmer mogen vergeten.
Zich niet door zijn moeilijkheden laten over
winnen, dat moest de levensregel van
elk
mensch zijn. Verbeten strijden, open oog houden
voor alles, wat rondom aan goeds en
aan
schoons leeft en dan daarbij bedenken dat na
r
egen zonneschijn komt, dat wordt ons dageHiks geleerd.
Na regen komt zonneschijn.

BERLIJN, 20 Sept. (D.N.B.) — Het opper
bevel van de weermacht maakt bekend :
Onder voortdurend moeilijke weersomstan
digheden heeft het luchtwapen gisteren gewa
pende verkenningsvluchten uitgevoerd. In het
verloop daarvan werden Londen alsmede vlieg
velden en haveninstallaties in Zuid-Engeland
met bommen bestookt.
's Nachts hebben gevechtsvliegtuigen de vergeldingsaanvallen op Londen en op voor den
oorlog belangrijke doelen in West- en MiddenEngeland voortgezet. Talrijke nieuwe branden
verbreiden zich, inzonderheid ook te Liverpool.
Enkele Britsche vliegtuigen wierpen 's nachts
bommen op woonwijken in West- en ZuidwestDuitsche steden. Een Britsch vliegtuig werd
neergeschoten. Drie Duitsche vliegtuigen worden
vermist.
NACHTELIJKE AANVALLEN.

Ondanks het ongunstig weder hebben, naar
het D.N.B. verneemt, sterke Duitsche gevechtsafdeelingen vannacht Londen aangevallen. Voor
al industriecomplexen in het Oosten der hoofd
stad werden door het luchtwapen als doelwit
genomen. Eenige Engelsohe
bommenwerpers
zijn West- en Zuid-Duitschland binnengevlogen
waar zij bommen wierpen op niet-militaire doe
len. Er zijn vier dooden te betreuren. Acht per
sonen werden zwaar gewond. Verscheiden woon
huizen werden verwoest. In West-Duitschland
werden bovendien weer brandbare celluloidplaatjes omlaag geworpen die geen schade aan
richtten, maar opnieuw kenmerkend zijn voor
de Engelsche strijd-methode.
ENGELSCH COMMUNIQUé.

STOCKHOLM, 20 Sept. (D.N.B.) Het door
Reuter per radio verspreide officieele communi
qué van het ministerie van luchtvaart en dat
van binnenlandsche veiligheid over de gebeur
tenissen van den laatsten nacht bevat weer
slechts weinig feiten, zoodat het geen volledig
beeld van de gebeurtenissen geeft.
Er wordt gezegd, dat „huizen en industrie
gebouwen" door de Duitsche bommen getroffen
werden, dat in het East End „schade aange
richt" en „een fabriek in brand geschoten"
werd en dat in dit district het aantal gewonden
en dooden aanzienlijk is.
Voorts wordt medegedeeld, dat ook in andere
deelen van het land „bommen vielen", b.v. in
Lancashire, Essex, Surry Berkshire, Kent, de
Midlands en 'n het Zuid-Westen.
OVERNACHTEN OP ONDERGRONDSCHE STATIONS.

De Engelsche regeering heeft volgens Stockholms Tidningen onder den druk van de om
standigheden het verbod tot overnachten op de
stations van den Londenschen ondergrondschen
spoorweg opgeheven. Een middelmatig station
kan aan omstreeks vierhonderd personen plaats
bieden. Derhalve kan men berekenen, dat ten
minste 150.000 Londenaars iederen nacht onder
den grond op deze stations slapen. Zij moeten
overigens een kaartje van 3% pence koopen.
Meestal verschijnen de eersten, die willen over
nachten, reeds 's middags om vier uur.
ENGELSCHE VERZEKERINGSMAATSCHAP
PIJEN NAAR DE V.S.

Hoe Bomber in kringen in de City de toestand
van Engeland geacht wordt, blijkt uit het feit,
dat 27 groote Engelsche verzekeringsmaat
schappijen, die met haar milliardenkapitaal bij
na de geheele scheeps- en ladingverzekering ter
wereld in handen hebben, thans naar de V.S.

verhuisd zijn. Zij hebben daar een „Holding
Volledige overeenstemming
Company" met het op zichzelf geringe kapitaal
van tien millioen dollar gesticht om de over
te Rome.
brenging van de Engelsche bedrijven naar de
DE DUITSCH-ITALIAANSCHE
V.S. te kunnen uitvoeren. De verzekeringspre
BESPREKINGEN.
mies van de maatschappijen moeten reeds voor
ROME, 20 Sept. (D.N.B.) Bij de
het grootste deel naar New York overgebracht
door de vooraanstaande staatslieden.
zijn. Daarmee wordt het zwaartepunt van het
der spilmogendheden gevoerde bespre
Engelsche verzekeringsbedrijf, dat zich over de
kingen is, naar in Italiaansche kringen
geheele wereld uitstrekt, aar
de
V.S.
wordt verklaard, een volledige overeen
overgebracht. Ook dit. verschijnsel is sympto
stemming geconstateerd tusschen de
matisch voor de geweldige krachtsverschuiving
gezichtspunten over de verschillende
van Engeland naar iie V.S., die thans overal
vraagstukken, die aan
een
onder
optreedt.
zoek zijn onderworpen, alsmede over de
BERLIJN, 20 Sept. (D.N.B.) — Duitsche ge
toekomstige oorlogvoering, die voor
vechtsvliegtuigen hebben vanochtend de verhet verslaan van den vijand tot een
keersinstallaties van Ce Southern Railway in
hoogtepunt is gekomen en volkomen
Londen tusschen de New Cross Gathe, South
bevredigend werd geacht.
Bermonösey en Queen Hoad stations aangeval
Wat het Donauvraagstuk en de betrekkingen
len.
ff- . X
met Spanje betreft, wordt in Italiaansche krin
Talrijke treffers konden worden waargeno
gen verklaard, dat, zonder bijzonderheden te
men. Hierbij kwam het tot verscheidene lucht
melden of indiscreties te begaan over de ab
gevechten, in het Verloop waarvan, volgens
soluut vertrouwelijke besprekingen vanzelfspre
tot dusver ontvangen berichten, zes Britsche
kend brj het bestudeeren van alle actueele pro
vliegtuigen zijn neergeschoten.
blemen, ook deze kwesties zijn behandeld.
Doch over deze, door de hoogste autoriteiten
Beter weer boven het Kanaal.
gevoerde en nog aan den gang zijnde besprekin
BERLIJN, 20 Sept. (D.N.B.) — Tegen den gen, kunnen geen bijzonderheden worden gege
middag is het weer boven het Kanaal beter ven. Iedere waarnemer weet echter dat de
geworden. Duitsche gevechts- en jachtvliegtui vraagstukken van Zuid-Oost Europa door de
gen zijn, naar het D.N.B. verneemt, opnieuw spilmogendheden steeds met de grootste op
voor den aanval opgestegen. Zjj zullen ,hun bom merkzaamheid en in een geest van volledige
men werpen op militaire doelen in Zuid-Enge samenwerking worden nagegaan.
land.
Wat ten slotte Spanje betreft, zoo wordt ge
STOCKHOLM, 20 Sept. (D.N.B.) — Nog zegd, is het door de hartelijkheid van zijn be
nooit tevoren, aldus schrijft de correspondent trekkingen met de spilmogendheden en door
van Stockholm Tidningen, zijn de Duitsche de op de slagvèlden zegenrijk beproefde wapen
vliegtuigen zoo ver boven het centrum van broederschap en door de samenwerking van de
Londen doorgedrongen. Steeds weer opnieuw idealen en ideologieën geheel normaal, dat de
stortten de vliegers zich door het spervuur van vraagstukken, die dezen sector van Europa be
den afweer heen tot op de daken der huizen. treffen, in den geest van de meest bereidwillige
Reeds voor middernacht hoorde men ontplof en hartelijkste samenwerking worden bestu
fingen na ontploffing van bommen van ieder deerd.
kaliber. De voorsteden in het Noorden, Zuiden
ITALIAANSCHE TEGENSPRAAK.
en Westen trilden urenlang op haar grondves
ROME, 20 Sept. (D.N.B.). In Italiaansche
ten als gevolg van de ontploffingen. Het was
politieke kringen wordt er op gewezen, dat
alsof boven ons een orkaan woedde. Niet alleen
eenige Noord-Amerikaansche bladen naar aan
kwam er geen einde aan het ontploffen der
leiding van het bezoek van Von Ribbentrop aan
bommen, doch ook het dreunen van het afweer
Rome het vermoeden hebben uitgesproken, dat
geschut en het gieren van de neervallende bom
men hield niet op. Piccadilly Circus was giste de beide spilmogendheden het voornemen koes
ren gesloten, omdat door bomontploffingen in teren den Pan-Amerikaanschen geest te ver
de omliggende straten roote stukken muur op nietigen en den invloed van de Vereenigde Sta
ten in Amerika te belemmeren. Dergelijke ver
het open j>l*.in vSarej- futtjtkonwn.
moedens, aldus verklaart men van Italiaansche
zijde, zijn ten eenen male grotesk en vertoonen maar al te duidelijk de Britsche inspiratie.
Nauwere Angelsaksische
Italië en Duitschland hebben voor het PanAmerikanisme, dat hun niets aangaat, totaal
samenwerking !
geen belangstelling en bekommeren zich niet
NEW YORK, 20 Sept. (D.N.B.) De New York om dingen aan den overkant van den AtlantiTimes beweert in een bericht uit Washington, schen Oceaan.
dat de thans door den minister van buitenlandsche zakent Cordell Huil, den Britschen ambas
sadeur, lord Lothian, en den Australischen ge
Vandaag trekken Bulgaren
zant, Casey gevoerde besprekingen een nauwe
de Zuidelijke Dobroedsja
re samenwerking van hun luchtvloot beoogen.
In diplomatieke kringen wordt een officieel
bondgenootschap voor het oogenblik weliswaar
niet overwogen, wel echter de inlijving van
Zuid-Afrikaansche, Australische en
NieuwZeelandsche steunpunten bjj het verdedigings
stelsel van het Amerikaansche vasteland.

binnen.

SOFIAj 21 Sept. (D.N.B.) De Bulgaarsche
troepen, die de Zuidelijke Dobroedsja binnen
zullen marcheeren, hebben hun posten langs de
oude grens betrokken. Voor een soepel verloop
van de bezetting is de Zuidelijk Dobroedsja
De New York Times brengt dit geheele plan verdeeld in vier zones, welke de troepen achter
in verband met het vraagstuk yan het Verre eenvolgens zullen binnenmarcheeren. De bezet
Oosten, dat door den terugtocht der Engelschen ting van de eerste zóne, waarin de
steden
op het front in de Middellandsche Zee en op het Baltsjik en Tutrakan liggen, begon vandaag om
eigen eiland aanzienlijk verscherpt is ein dat aan negen uur en zal vanmiddag om 2 uur beëin
verschillende zijden den wenseh heeft doen ont digd zijn. De termijnen voor de bezetting van
staan naar aanwezigheid van de Amerikaan de drie volgende^ zónes zullen nog precies wor
sche vloot te Singapore. Deze samenwerking den vastgesteld. Telkens zal echter op één dag
in de geheele wereld wordt overwogen voor het slechts één zóne bezet worden. In de tweede zó
geval, dat Engeland ineenstort en de Britsche ne ligt de grootste stad der Dobroedsja, Sovloot overeenkomstig de belofte van Churchill britsj, dat het bestuurscentrum der provincie
vluchthavens aan de overzijde opzoekt.
en zetel van den gouverneur-generaal zal zijn.

W. J. EELSSEMA.
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Ter voorkoming van opdrijving van den pachtPrijs is op 17 Augustus het PachtprijsopdriJ^ngsbesluit 1940 afgekondigd.
Krachtens dit besluit is het o.m. verboden
een pachtovereenkomst te sluiten, in<üen de be
zigen pachtprijs hooger is, dan die, welke voor
het verpachten op 1 September 1939 gold. Uit
sondering op dezen regel is slechts voor bijzon
dere gevallen mogelijk, indien de secretaris
generaal van het dep. van landbouw en visscher
t). in overeenstemming met het bevoegde
Pachtbureau, een verklaring heeft afgegeven,
er bij hem tegen de verhooging geen be
daar bestaat. In de Staatscourant van gistere
o is opgenomen een besluit van den secr.Sen. van landbouw en visscherü, waarin bepaald
Wordt dat een verpachter, (üe een zoodanige
Verklaring van geen bezwaar wenscht, zich
schriftelijk rechtstreeks tot het bevoegde pacht
bureau moet wenden.
Het verzoek moet gedaan worden op een
"Peciaal aanvraagformulier, dat bij het pacht
bureau verkrijgbaar ia»

Broodbon 7.
's-GRAVENHAGE, 20 Sept.
De Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd
van het Departement van Landbouw en Vis
scherü maakt bekend, dat gedurende het tijd
vak van 23 tot en met 29 September a.s. de
met „7' genummerde bonnen van het broodbonboekje tezamen recht geven op het koopen
van 2500 gram roggebrood of 2000 gram ander
brood. Elk der bonnen geeft derhalve recht op
het koopen van 125 gram roggebrood of 100
gram ander brood.
De bonnen, welke 29 September nog niet
gebruikt zijn, blijven voorts nog tot en met
Dinsdag 1 October a.s. geldig.
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In verband met de verplicht gestelde legitimatiekaarten, heeft de drukte bij de fotozaken
dergelijke afmetingen aangenomen, dat het pu
bliek tot de meeste ateliers slechts na lang
wachten toegang verkrijgt. Zelfs hebben zich
reeds gevallen voorgedaan, waarbij door een te
kort aan foto-materiaal, de fotograaf zijn zaak
heeft moeten sluiten, terwijl anderen het zoo
druk hebben met het fotografeeren, dat zij aan
het ontwikkelen en afdrukken der foto's nau
welijks toekomen.
V

Reeds thans is een aanvang gemaakt met
de behandeling der eerste bevolkingsgroepen.
Hierdoor is het te voorzien, dat vele inwoners
er niet in zullen slagen zich tijdig van een
nieuwe, volgens de voorschriften vervaardigde
foto te voorzien.
Men heeft dit te bevoegder plaatse
dan ook wel ingezien. Op onze vraag,
hoe men hieraan een mouw denkt te
passen, werd ons medegedeeld, dat de
foto, die een plaats zal verkrijgen op
de stamkaart, niet aan de gestelde
eischen behoeft te voldoen.
Men mag dus zijn stamkaart aanbie
den, tezamen met een oude foto, ter
wijl ook in andere opzichten de hand
niet al te streng aan de gestelde voor
schriften zal worden gehouden.
Wij vestigen echter de aandacht van
onze lezers er op, dat dit natuurlijk
niet geldt voor de identiteitskaarten,
die later zullen worden verstrekt. Daar
op mag alleen een foto komen, die
geheel aan de reeds gepubliceerde be
palingen voldoet, de bepalingen volgens
welke de fotografen thans hun afbeel
dingen vervaardigen.
Verder vestigen wij de aandacht er op,
dat de foto voor de stamkaart niet tè
oud mag zijn. Een behoorlijke foto, die
als pasfoto dienst kan doen, zal zeker
worden aangenomen.
Door deze soepele regeling heeft men eenigs
zins tegemoet willen komen aan de groote
moeilijkheden, welke reeds te voorzien waren.
Want het is een onmogelijkheid gebleken, dat
iedere Nederlander voor het einde van deze
maand een volgens de gestelde voorschriften
vervaardigde foto kan bekomen.

Geknoei met distributie-strooken.
AMSTERDAM, 20 Sept.
Voor den president van de rechtbank, Mr. J.
Boon, verschenen Vrijdagmiddag twee perso
nen, die zich in Juni 1940 schuldig gemaakt
hadden aan onwettige handelingen met distri
butietoewijzingen.
De eerste verdachte was werkzaam op een
Amsterdamsch distributiebureau en had te ma
ken met de toewijzingsstrooken voor caféhou
ders enz. ten behoeve van koffie. Door het uit
geven van een beperkt aantal toewijzingen wer
den strooken overgehouden. Deze nu had ver
dachte aan zijn zwager overhandigd, die zou
trachten, de strooken te gelde te maken. Deze
poging slaagde echter niet en na korten tijd
bracht de zwager de strooken terug, waarop
de verdachte ze vernietigde. De zwager stond
thans terecht wegens heling. Zijn zondenregister was niet groot, eenmaal tevoren, in oor
logstijd, was hij wegens smokkelarij veroor
deeld. Mr. Boon merkte dan ook op, dat de
man klaarblijkelijk niet tegen oorlogstoestand
bestand is.
De Officier van Justitie, Mr. Dr. P. Kleene,
achtte de feiten van zeer ernstigen aard. Tegen
den ambtenaar, die misbruik gemaakt had van
zijn positie in den distributiedienst, vorderde
hij een gevangenisstraf van zes maanden, even
ais tegen den heler, die profijt had willen trek
ken van de positie van zijn zwager.
Vonnis 4 October a.s.
TWEE MEISJES OP STAP.
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productie-afstamming naar de landerijen in de omgeving *an Amersfoort overgebracht
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Gisteren in den vooravond werd op het Plein
te Den Haag een burger aangesproken door
twee zeventienjarige meisjes, die om eten vroe
gen. Deze waarschuwde een agent, die de bei
de meisjes in een café op het Bleyenburg aan
hield. Zij bleken afkomstig uit Haarlem en
Amsterdam. Sinds Maandag hadden zjj de ouder
lijke woning verlaten en waren gaan zwerven.
Hun opsporing was reeds verzocht. Zij zijn op
transport gesteld naar hun woonplaatsen.
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NIEUWE EISCHEN VAN JAPAN
INZAKE INDO-CHINA.
GENèVE, 20 Sept. (D.N.B.). De Fransche
Minister van Buitenlandsche Zaken, Baudoin,
heeft volgens Amerikaansche berichten uit
Vichy ln een rede voor de Amerikaansche
journalisten ln de American Club de eischen
van Thailand ten aanzien van Indo-China be
handeld en verklaard, dat de Fransche regee
ring zich genoodzaakt gezien heeft de door
Thailand op het laatste oogenblik inge
diende eiachen af te wijzen.
De Fransche regeering heeft er tijdens de
Fransche-Japansche onderhandelingen op ge
staan, dat de Fransche souvereiniteit gerespec
teerd zou worden.
De Fransche Minister van Buitenlandsche
Zaken wees met nadruk op het feit, dat
Frankrijk bereid is met Japan een militaire,
politieke en economische overeenkomst te slui
ten, die rekening zal houden met de voorrech
ten, welke door dit land verlangd worden.
Baudoin zei daarop, dat Japan als groote
mogendheid ln het Verre Oosten bepaalde
voorrechten opelscht. De gerechtvaardigheid
hiervan wordt erkend door de Fransche re
geering, die thans een realistische politiek
voert. Frankrijk onderhandelt met Japan op
den grondslag Van den wensch van Tokio, die
betrekking heeft op het transport van Japansche troepen over Indo-Chlneesch gebied.
SJANGHAI, 20 Sept. (D.N.B.). De Japansche missie in Hanoi heeft, volgens berichten
uit Indo China, vandaag nieuwe eischen
ingediend, Waarvan de termijn Zaterdag af
loopt zonder de bijzonderheden der nieuwe
eischen te publiceeren, wordt in «en officieel
Fransch communiqué uit Hanoi
verklaard,
dat de onderhandelingen ln een moeilijk sta
dium zijn gekomen. Tevens wordt bevestigd,
dat de onderhandelingen tot dusverre nog niet
zijn afgebroken.
Japansche militaire kringen alhier geven
eveneens toe, dat eischen zijn gesteld, doch dat
het verloop der onderhandelingen tot dusverre
niet een conclusie wettigt als zou een verscher
ping in de Ffansch-Japansche betrekkingen
aanstaande zijn.

LONDEN STELT LIJST VAN
NEUTRALE SCHEPEN OP.
LONDEN, 20 Sept. (A.N.P.) — Van nu af
aan zal een lijst van neutrale schepen gepubli
ceerd worden, bevattende de namen van vaar
tuigen waarvan bewezen is of die er van ver
dacht worden tegen de Britsche belangen te
werken. Aan deze schepen zullen geen navicerts
en geen havenfaciliteiten verleend worden, zoo
dat hun reis waarschijnlijk zeer vertraagd zal
worden. De thans gepubliceerde lijst behelst
drie Joego-Slavische schepen, de Svettlduje, de
Galeb en de Vickofrio. Het eerste vaartuig be
vindt zich ln Norfolk (Ver. St.). Van het tweede
heeft men het laatst iets Vernomen uit Marseille. Het derde is uit Rlo de Janelro vertrok
ken naar Baltimore. Binnenkort zal een lijst
van neutrale schepen verschijnen waarmede elke
handelsbetrekking strafbaar is en wel op grond
van de wet betreffende den handel met den
vijand.

die precies tusschen de stadskerk en het zie en door ons Volk in al zijn geledingen gedragen
kenhuis ligt, geworpen. Tot in den verren wordt, op de medewerking van alte .n ons land
omtrek van de plaatsen, waar de bommen te werkzame actieve krachten gerekend kunnen
recht gekomen zijn, bevindt zich geen enkel worden, tr terrer, daar de Central» Sociale
militair doel, fabrieksgebouw of spoorweg Dienst een zelfstandig instituut zal zijn, dat
emplacement. Door het bombardement werden naast De Nederlandsche Unie mogelijkheid tot
ook hier vrijwel uitsluitend menschen uit min aller samenwerking tot practischen maatschapder welgestelde kringen getroffen en van hun pelijken opbouw zal geven.
Het initiatief van de leiding der Nederland
onderdak beroofd. Zoo viel een bom in een
sche Unie kan echter een zekerheid vormen voor
huisje van een verdieping, dat evenals het huls
allen, die deze wenschen, dat in deze organisa
er naast, instortte. Door een andere bom wer
tie het Nederlandsche Volk aan zichzelf zal ar
den twee meisjes bedolven, waarvan er een om
beiden en dat hier een echt Nederlandsche daad
het leven kwam. Twee huizen verder werd een
verricht wordt.
achtjarige jongen door bomsplinters levens
Den Centralen Socialen Dienst wordt een drie
gevaarlijk gewond. Ook het historisch slot van
ledige taak toegedacht: a. de bestaande organi
Bruchsal, het beroemde Rococobouwwerk van
saties tot een efficlente samenwerking brengen;
de vroegere vorst bisschop van Spiers, werd
b. de werkzaamheid van deze organisaties actibij den Britschen luchtaanval zeer ernstig be veeren, uitbreiden en aanvullen, en c. waar noo
schadigd. Een bom ontplofte op het trottoir, dig zelf de werkzaamheid ter hand nemen.
vlak voor het slot en veroorzaakte aanzienlijke
schade aan een vleugel van het gebouw.
MERKWAARDIGE

VAN DE EGYPTISCHE GRENS, 20 Sept.
(D.N.B.). In de door de geëvacueerde bevol
king van Alexandriè overvolle dorpen ln het
achterland van de Egyptische havenstad zijn
epidemieën uitgebroken. Het besmettingsge
vaar ls nog toegenomen door den ellendlgen
toestand, waarin de vluchtelingen zich bevin
den. De meesten hebben nog steeds onderko
men gevonden en sleepen zich van het eene
dorp naar het andere. Het luchtverdedigings
comité van Alexandrië ontvangt dagelijks hef
tige eischen voor het terugbrengen van de
vluchtelingen naar hun geboortestad. Een aan
tal geëvacueerde personen ls in het geheim
weer naar Alexandrië teruggekeerd, waar zij
hun woningen niet meer konden betrekken,
daar hun stadswijk door de militaire autori
teiten tot „gevarenzóne" was verklaard.

NED. VEREENIGING VOOR LUCHTBESCHERMING.
GRONINGEN, 20 Sept.
In een persconferentie van de afdeellng Gro
ningen der Nederlandsche Vereenlging voor
Luchtbescherming is o.m. medegedeeld, dat de
wnd. rijksinspecteur luchtbescherming de vori
ge week de instructieleiders der N.V.L. heeft
bijeengeroepen om hen in te lichten omtrent
de taak, welke thans op de N.V.L. rust. Over
de nieuwe centrale leiding dezer vereenlging
zouden binnenkort nadere mededeelingen van
s-Gravenhage uit worden gedaan. Verder werd
in de conferentie aangekondigd, dat met In
gang van Zaterdag 21 September a.s. een per
manent informatiebureau door de Groninger
afdeeling wordt ingesteld. Het bureau ls ge
vestigd ln het Oude Prinsenhof.
Het ligt voorts in de bedoeling om bij goed
keuring van het gemeentebestuur eiken Vrij
dagavond over de radio-distributie een lezing
te doen houden met betrekking tot de lucht
beschermingsvraagstukken.

DE NEDERLANDSCHE UNIE.
De Nederlandsche Unie maakt in haar week
De Unie bekend, dat zü eind Augustus

aan den Rijkscommissaris verzocht heeft

AMERIKAANSCHE

GROOT ALTAARKRUIS ONTVREEMD
TE UTRECHT.

EPIDEMIEëN IN EGYPTE.

blad

een

ordedienst te mogen oprichten,

KOOPVAARDIJSCHEPEN VOOR
ENGELAND ?
NEW-YORK, 20 Sept. (D.N.B.) — De ge
woonlijk als goed IngeKcht geldende journalisten
Pearson en Allen schrijven heden ln de NewYork Daily Mirror, dat aan President Roosevelt
is voorgesteld dertig Amerikaansche koopvaar
dijschepen met een gezamenlijken Inhoud van
300.000 ton, die voor den wereldoorlog gebouwd
zijn, aan Engeland af te staan. Engeland zou
deze schepen dringend noodig hebben als ge
volg van de zware tonnageverliezen veroorzaakt
door het Duitsche luchtwapen en de Duitsche
duikbooten. Een tekort aan levensmiddelen en
grondstoffen zou anders niet te voorkomen zijn.

ENGELSCHE BOMMEN OP
HEIDELBERG.
BERLIJN, 20 Sept. (D.N.B.) Engelsche vlie
gers hebben in den afgeloopen nacht in het ge
bied der stad Heidelberg opnieuw op woonwij
ken bommen neergeworpen. In Heidelberg zijn
wfld en zijd geen militaire doelen te vinden.
De stad is in de wereld bekend als plaats der
wetenschap en van historische herinneringen.
Daarom is het Duitsche volk over het bericht,
dat Engelsche vliegers op de stad bommen heoben geworpen, waarbij voornamelijk de arbel
derswijk van Heidelberg, Pfaffengrund, zwaar
getroffen werd, zeer verbolgen. Een van de
arbeiderswoningen werd totaal vernield. Van
het hierin wonende gezin werden de kostwinner,
alsmede dochter en zoon gedood.
Andere brisantbommen, die in de naaste om
geving van Heidelberg werden neergeworpen,
doodden een kind van veertien jaar en veroor
zaakten bjj verscheidene personen zware verWondingen.
Verder wierpen Engelsche vliegers talrijke
bommen ln de onmiddellijke omgeving van het
kasteel bij Bruchsal.
VERHALEN VAN OOGGETUIGEN.
MANNHEIM, 20 Sept, (D.N.B.). Omtrent
de Engelsche luchtaanvallen op niet-militalre
doelen van de Internationaal bekende univer
siteitsstad Heidelberg alsmede op Bruchsal
verneemt het D.N.B. nader van ooggetuigen
dat de Britsche vlieger in de maanverllchten
nacht meermalen in scheervlucht over de
Heidelberger
arbeiderswijk
Pfaffengrund
vloog en daarbij duidelijk moet hebben gezien
dat hier sprake was van een aantal kleine
woonhuizen. Desondanks daalde de vlieger
plotseling lager en wierp toen vlak achte/ el
kaar zeven bommen uit. Een der huizen werd
door een bom getroffen, waarbij een gemeen
tearbeider en zijn beide kinderen om het leven
kwamen. Andere huizen werden door bom
splinters en door luchtdruk aanzienlek bescha
digd.
Ook ln de kleine stad Bruchsal in Baden
scheervlucht op een dichtbevolkte woonwijk,

ê

DIEFSTAL.

UTRECHT, 20 Sept.
In de Kathedrale Kerk aan de Lange Nieuwstraat is, naar eerst thans bekend wordt, eenige
dagen geleden een groot verguld altaarkruis,
bezet met halfedelsteenen en versierd met
emaille plaketten, ontvreemd.
Drs. J. Hoetgast, hoofdassistent van de ster
renwacht alhier, heeft op zeer toevallige wijze
het kruis, dat verstopt was in den tuin bij de
sterrenwacht, gevonden echter zondefr het even
eens ontvreemde corpus. Woensdagavond laat
kwam de heer Houtgast een verdacht uitziend
persoon in den tuin tegen, die er zich op heime
lijke wijze ophield en bij de nadering van den
hoofdassistent zich snel uit de voeten maakte.
Begrijpend dat er iets niet in den haak was,
ging de heer Houtgast op onderzoek uit en wel
dra ontdekte hij een hoop omgewoelde aarde.
Wie schetst de verbazing van den heer Hout
gast, toen hij, nadat hij den grond wat had om
gespit, op een groot verguld altaarkruis stuitte,
waarvan echter het er op hoorende corpus ver
dwenen was. De dader kon niet meer achter
volgd worden, doordat de heer Houtgast zelf
naging, waar dit kruis gestolen was. De naam
G. B. Brom, welke gegraveerd stond in de ach
terzijde, was voor den vinder aanleiding om
zich tot den edelsmid Brom te wenden.
Na een langdurig onderzoek kon de herkomst
van het kruis worden vastgesteld. Het bleek,
dat de grootvader van den heer Brom, wijlen
G. B. Brom, in 1860 het kruis eigenhandig had
vervaardigd. Hoewel het corpus niet meer te
vinden was, ook nadat de aarde van den tuin
geheel was onderzocht, kon men toch vaststel
len, dat het kruis ln de kathedrale kerk thuis
behoorde. In dit kerkgebouw had het ook tot
Dinsdagavond gestaan, geplaatst in de midden
nis van het Sacramentsaltaar, waar het rustte
in een grooten bronzen voet, boven het taber
nakel. Navraag bij den koster, den heer Buyl,
bracht aan het licht, dat het kruis inderdaad
op een onverklaarbare wgze uit de kerk was
weggenomen.
Verheugd over het terugvinden van het kruis,
werd evenwel ten zeerste betreurd, dat het
corpus niet meer aanw.zig was.
Bij de politie ls aaijifift# gedaan.
x

Opneming in Opbouwdienst voor
gedemobiliseerden stopgezet.
'S-GRAVENHAGE, 20 Sept.

Een centrale sociale dienst in voorbereiding.

Met ingang van heden ls de Opneming in den
Opbouwdienst voor gedemobiliseerde militairen
voor onbepaalden tijd opgeschort.
In verband hiermede is zoowel de verplichte
als de vrijwillige inschrijving voor den Opbouw
dienst tot nader order gestaakt.

In De Unie lezen we nog, dat de leiding van
de Nederlandsche Unie van meening is, dat het
op haar weg ligt, het initiatief te nemen om te
komen tot een centrale maatschappelijke orga
nisatie, die in den meest uitgebreiden zin des
woords de nationale hulpverleening zal leiden
DE
AUTEURSRECHT.
VAN
OVERTREDING
en, waar noodig, deze zelf ter hand nemen.
Hierbij sta duidelijk voor oogen, aldus 't blad,
ZWOLLE, 20 Sept.
dat een dergelijke Centrale Sociale Dienst zon
Voor den Zwolschen politierechter heeft
der medewerking van overheidswege weinig
zich te verantwoorden gehad J. V. te Harder
kans van slagen heeft. Het is echter noodzake
wijk, uitgever van de Harderwijksche courant,
lijk, dat het initiatief voor dezen dienst uit het
wegens overtreding van de auteurswet. De
volk zelf voortkomt en dat de overheid zich be
heer V. had uit de Barneveldsche courant een
perkt tot het geven van een sanctie. Tevens
hoofdartikel overgenomen zonder bronvermel
zullen, waar velerlei overheidsinstanties van
ouds op het arbeidsveld der maatschappelijke ding.
Verdachte beweerde dat er tusschen belde
hulpverleening werkzaam zijn, door deze mede
werking van de overheid ook deze instanties ln bladen een ruilovereenkomst bestond. De bei
de samenwerking opgenomen behooren te wor de couranten namen geregeld artikelen van
den. In zooverre is de medewerking der over elkaar over. Door den uitgever van de Barne
veldsche courant werd dit evenwel ontkend. Er
heid onmisbaar.
Anderzijds zal, dank zij het feit, dat De bestaat een ruilovereenkomst, maar deze heeft
Nederlandsche Unie geen partij is ln den ouden alleen betrekking op nieuwsberichten uit de
zin van het woord, doch een beweging die ter- omgeving en in geen geval op hoofdartikelen.
De politierechter veroordeelde V. tot 25
wille van de versterking en de hernieuwing on
zer volksgemeenschap en van onze Nederland gulden boete, subs. 10 dagen hechtenis en een
sche volkskracht, uit ons Volk zelf voortsproot, schadevergoeding van 25 gulden.

Doodsche stilte
in de gebouwen
van den Volkenbond.
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Sedert de laatste secretaris-generaal van
den Volkenbond , Joseph Avenol, zijn
luxueuze werkkamer verlaten heeft, ls het
reusachtige Volkenbondspaleis volkomen
verlaten. De zalen, die eens weerklonken
van de voetstappen der diplomaten en het
geratel dér schrijfmachines zijn thans in
spookachtig zwijgen gehuld.
Slechts voor enkele vensters van het secre
tariaat zijn de jalouzleën omhooggetrokken.
De ramen van het hoofdgebouw daarentegen
gelijken met hun neergelaten rolluiken op de
oogen van een blinde. De door Avenol zoo ge
waardeerde schitterende pauwen, die ln de tui
nen van het paleis trotsch rondstappen, zijn
vrijwel de eenige levende wezens, die te zien
zijn. De uitgestrekte zalen voor de persverte
genwoordigers, waarin vele honderden jour
nalisten een plaats vonden, zijn gesloten even
als de bibliotheek, die een der grootste verza
melingen politieke geschriften bevat, grootendeels met Amerikaansch geld bijeengebracht.
De correspondent van de United Press kon
bij z<jn speurtocht door de gebouwen zelfs tot

UIT DE PERS

EERSTE BUh

INGEZONDEN STUKKEN
(Buiten verantwoordelijkheidder Redactie.)

DE KOERS VAN DE
Voor
NEDERLANDSCHE UNIE.
„De Unie", het weekblad van de Nederland
sche Unie, opent met een artikel, waarin de
Unie zich los verklaart van de oude leuzen:
democratie en fascisme. Het blad schrijft:
Na de eerste onstuimige geestdrift, die bij
de oprichting der Nederlandsche Unie -tot
uiting kwam, is een gedeelte van ons volk weer
teruggegleden naar het politieke redekavelen,
dat ons uit het verleden maar al te goed be
kend is. Er zijn zoo van die hardnekkige ge
woonten, die men niet gemakkelijk kan afleg
gen. Eén ervan is het etiketjesplakken. Sedert
eenige weken sluipt men om ons heen met de
etiketten „democratie" of „fascisme".
Wfl wijzen alle pogingen om ons in een be
paalden hoek te duwen, met kracht van de hand.
De Nederlandsche Unie is nog steeds wat ze
van het begin af wilde zijn: een Nederlandsche
beweging, die op grondslag van de chistelijke
waarden ln onze samenleving, een beroep doet
op de eensgezindheid en de offervaardigheid
van het Nederlandsche volk. Ze wil boven de
partijen staan, niet de optelsom zijn van een
aantal partijen. Dat haar doelstelling door velen
niet is begrepen, bleek uit tal van discussies,
waarvan de eene nog onvruchtbaarder was dan
de andere. En nu zijn sommigen bezig ons pro
gramma na te pluizen om te ontdekken of ze
ons
„democratisch" of „fascistisch" moeten
noemen.
Dengene, die ons te democratisch vinden vra
gen w|j: „wat verstaat ge onder democratie?"
Indien hiermede wordt bedoeld de erkenning
van geestelijke vrijheid en de noodzakelijkheid
van een gezonden volksinvloed, dan kunt gij ons
democratisch noemen. Men houde ons echter
ten goede, wanneer wij de overtuiging uitspre
ken, dat geestelijke vrijheid en volksinvloed niet
mogen vereenzelvigd worden met de parlemen
taire democratie, die wij tot nu toe hebben ge
kend.
Met zekerheid kan worden gezegd, dat in de
toekomst een sterk gezag noodig zal zijn. Dit
geldt in het bijzonder voor de uiterst moeilijke
jaren, die ons te wachten staan.
Wie ln de Nederlandsche Unie een fascisti
sche of half-fascistische beweging wil zien,
krijgt ten antwoord: de beteekenis, die wij aan
het Christendom hechten, belet ons de begrip
pen „volk' en „staat" tot beslissende maat
staven voor "ons leven te maken. Wanneer van
do zijde der Nederlandsche Unie wordt gespro
ken van de „corporatieve gedachte", heeft dit
betrekking op een vorm van sociaal-oèconomlsche ordening, maar niet op den staatsvorm,
zooals wij dien voor de toekomst denken.
De positie van het driemanschap ln de Ne
derlandsche Unie berust niet op het leidersbe
ginsel. Zij hebben een initiatief genomen, dat
door tallooze vaderlanders warm ls toegejuicht.
Zij worden gedragen door het vértrouwen van
een groot gedeelte van ons volk en geven lei
ding zonder als onvervangbare leiders te willen
fungeeren.

VEEKEURING TE SLOCHTEREN.
Vanwege den V.B.B. werd Donderdagnamid
dag bij „het Hooge Huis" te Slochteren dejaarlijksche veekeuring gehouden.
De aangifte voor deze keuring was aanmerke
lijk kleiner dan we op deze plaats gewend zijn.
De vervoermogelijkheden zullen wellicht bi)
meerdere veehouders van invloed zijn geweest,
om dit jaar aan de keuring deel te nemen.
In totaal waren 41 dieren aangegeven, waar
van 3 stuks afwezig bleven.
De rubriek melk- en kalfkoeieen was als ge
woonlijk de beste klasse. Uit de 15 deelneem
sters werd een achttal geformeerd die 'n groep
vormden van hooge kwaliteiten. Het viel hier
bij op, dat melk- en droogstaande kalfkoeien om
de helft waren vertegenwoordigd.
Aan den kop kwam de bekende Jantje 15 van
P. Mulder Jzn. te Harkstede. Deze koe is zeer
geblokt en van bijna onberispelijken bouw, het
uier ls evenwel niet te ruim.
Tweede werd Hilda van H. J. Klimp te Siddeburen, een ruim gebouwde melkkoe met prima
achterstel; derde werd Emira van A. Klimp te
Helium, een droogstaande jonge koe, met voor
al een besten bovenbouw. Vierde Meta van P.
Mulder voorn., evenals haar stalgenoote een
bijzonder geblokte, zware koe; staartstuk en
banden wijken iets af, dooh ia overigens best
van bouw. Vijfde Henriette van denzelfde; deze
was voor de rubriek melkvaarzen even boven
den leeftijdsgrens en viel zij dus in de oudere
klasse. Henriette ls een gestopte jonge koe met
best achterstel, de bovenbouw kon iets strak
ker. Zesde Truus van denzelfde; evenredig ge
bouwde Emirdochter, zij kon in de beenen wat
correcter. Zevende Rika 12 van H. J. Klimp

in de groote vergaderzaal doordringen dank eens een der paladijnen van Genève, is de belang
zij de gelukkige omstandigheid dat h(j op zijn stelling voor den Volkenbond door andere pro
tocht geen suppoost tegenkwam. Groene hoe blemen op den achtergrond gedrongen. Daar
zen bedekten de halfronde tribune van den pok de economische en financieele werkzaam
Volkenbondsraad en de banken van de 500 af heid van den Volkenbond door den oorlog is
gevaardigden. Aan de kale wanden prijkten nog stilgelegd, zijn ook die afdeellngen, die zich met
een paar sombere schilderijen, in 1934 door de deze vraagstukken bezig hielden, verlaten. In
regeering van het toenmalige democratische de stille gangen ziet men links en rechts op de
Spanje geschonken.
deuren nog naambordjes met „Ethiopië, Polen
Men ls hier algemeen van meening, dat voor Tsjecho-Slowakije enz."
het einde van den oorlog geen leven ln de ver
In diplomatieke kringen te Genève verluidt
laten zalen zal komen en vaak hoort men nog dat van iedere zes personen, die voor den oor
twijfel er over uitdrukken of dat zelfs na het log ln dienst van den Volkenbond stonden, nog
einde van den oorlog het geval zal zijn.
één over ls, die dan nog maar zeer weinig te
In den loop van dit jaar zijn verschillende doen heeft.
staten uit den Bond getreden: Polen, Estland,
De staf van den inlichtingendienst, die vroe
Letland, Litauen en Albanië bestaan niet meer; ger uit ongeveer 40 man bestond, schijnt even
Noorwegen, Nederland, België, Luxemburg,
eens sterk ingekrompen te zijn.
Denemarken en zelfs Frankrijk kunnen op het
Toen de vertegenwoordiger van United Press
oogenblik niet als souverelne staten worden be de persafdeeling bezocht, trof hij daar slechts
schouwd. Toch heeft de Volkenbond nu nog den chef aan. De internationale arbeidsorga
32 leden, zoodat het vereischte quorum nog nlsatie, die als dochterorganisatie van den
aanwezig zou kunnen zijn. Doch in de practijk Volkenbond beschouwd kan worden, is reeds
zou de Volkenbond slechts met toestemming naar Montreal ln Canada overgeplaatst.
van de as-mogendheden kunnen vergaderen,
Beambten van den Volkenbond verklaarden
daar déze alle toegangen naar Genève contro dat de reis van economische deskundigen naar
leeren. Van de 32 leden van den Bond zijn er Princeton geen enkele politieke beteekenis
10 ln Latijnsch Amerika te zoeken, negen zijn heeft.
als oorlogvoerende landen te beschouwen, ook
Het economische en militaire jaarlijksche be
al nemen zij geen actief deel aan den strijd.
richt, dat tegen het einde van September zal
Hieronder vallen Egypte , Britsch-Indië, Ier verschijnen, is het eenige levensteeken, dat de
land en Irak, die door verdragen met het Bond nog kan geven. Zelfs de permanente com
Britsche Rtjk verbonden zijn. De resteerende missie, die niet meer dan zeven leden telt,
dertien zouden verbonden nauwelijks sterk ge stuit tegenwoordig op onoverkomelijke moei
noeg zijn om den Volkenbond tegen een even- lijkheden bij het bereiken van het voor het
' tueelen aanval te verdedigen. Ook in Frankrijk,
nemen van besluitea vereischte quorum.

EEN

Rotterdamsche
NIEUWE

kinderen.
OPROEP.

Nauwelijks is ons dankwoord aan de pw
ouders, die de z.g. vacantiekinderen uit r
terdam liefderijk in hun gezinnen opnam
verstomd of wij moeten met een nieuwen ^
roep tot de Groninger bevolking komen.
toch is het geval?
In Rotterdam zijn dezer dagen een ^
groot aantal scholen aan hun bestemmin»
onttrokken. Ongeveer honderd en vijftig^
wijl er ln Mei reeds zes en veertig waren ver"
woest. Bij elkaar is er dus tijdelijk voor de
lingen van twee honderd scholen geen gebouw
aanwezig! Deed deze omstandigheid zich voor
— en dit is ook inderdaad zoo — ln een ander»
groote stad, dan zou men zich er met het wig.
selsysteem wel door heen slaan.
Dit is in Rotterdam niet mogelijk. Onder d*
omstandigheden, die daar bestaan, kan men d«
helft van de lagere-schooljeugd niet op straat
laten vertoeven. Daarom doet het Comité
„Vacantié 1940" een energieke poging om
kinderen tijdell|k de stad uit te krijgen.
tracht ze weer opgenomen te krijgen in gezin,
nen in het land, zoodat ze weer regelmatig d«
school kunnen bezoeken.
Het gaat over kinderen uit gezinnen, die niet
getroffen werden door het bombardement. Het
zijn uitsluitend kinderen uit het 3e, 4e, 5e
6e leerjaar der lagere school. Kleeding brengen
de kinderen mee. Een serieuze keuring waar.
borgt, dat zij lichamelijk normaal en gezond
zijn. Voor het betalen van het schoolgeld wordt
een regeling getroffen tusschen de gemeente
Rotterdam en de gastgemeente, zoodat de
pleegouders daar geen bemoeienis mee hebben.
Het Rotterdamsche Comité deed weer «en
beroep op de „Groninger Gemeenschap" en om
Bestuur heeft zonder aarzeling alle medewer.
king toegezegd. Bij ons leeft het diepe besef
dat wij, Nederlanders, voor Rotterdam nooit
genoeg kunnen doen. Deze goede, trouwe werk»
stad heeft den slag voor heel Nederland opge.
vangen. Daarom willen we doorgaan onze eereschuld af te lossen. Wü weten, dat duizenden
mannen en vrouwen in Groningerland let
precies zoo voelen. Dit schenkt ons de vrijmoe,
digheid om weer een beroep op de gastvrij,
held der bevolking te doen.

T

Gaven we in den zomer de voorkeur aan g».
zinnen op de dorpen, in den winter komt het
verblijf in een gezin in de stad evenzeer in
aanmerking. Er zal vooral behoefte zyn aan
plaatsjes voor jongens (van 8—12 jaar).
Plaatsing in een gezin, waar reeds één ot
meer kinderen dezelfde lagere school bezoe*
ken, is voor een logeetje al heel prettig.
Opgaven worden dezer dagen door de Bur
gemeesters der verschillende gemeenten in ont*
vangst genomen. Voor de stad Groningen II
het voldoende een briefkaart te zenden aan
ons kantoor: Oude Boteringestraat 52.
Wij hadden dit nieuwe werk niet aangedurfd,
met den moeilijken winter voor de deur, als wfl
er niet van overtuigd waren, dat de Christelij
ke barmhartigheid, de levende solidariteit, de
nationale verbondenheid sterker dan ooit zoe
ken naar vormen om zich te uiten.
Wij vertrouwen, dat weer vele deuren zullen
open gaan!
Het Bestuur der „Groninger
Gemeenschap".
Mr. 3. LINTHORST HOMAN, Voorzitter,
H. MOLENDIJK, Secretaris.

voorn., evenals de tweede prijswinster, een ty
pische dochter van Eelshuizer Cor, Rika ls wat
platter van bouw, beenen en uier zijn echter
niet onberispelijk; achtste was tenslotte Karo
llen 14 van A. Klimp voorn.; evenals Emira II
Karolien een jonge droogstaande koe, ls breed
en gestopt, doch is iets smal ln de zitbeenderen
en kon in bovenbouw wat strakker.
De rubriek melkvaarzen werd bezet door 7
dieren, waarvan 4 stuks op het UI kwaaien.
Eerste werd Sonja van P. Mulder voorn., een
beste afstammelinge van Korengarster 62, li
zeer evenredig gebouwd. Tweede Jantje 22 van
denzelfde, wat magere melkvaars met mooi*
kop en horens, best uier en beste beenen, kon
evenwel in het achterstel wat correcter. Derdi
Corry VII van H. J. Klimp, platte voldoend
evenredig gebouwde vaars met wat afwijkends
beenstand. Vierde Henderika 16, ruim gebouwd»
jonge koe met best uier; de horer.s zijn echter
wat lang en vluchtig en de bovenbouw ie vóór
iets scherp.
Bij de rubriek vaarzen verscheen van het
tweetal aangegeven dieren slechts alleen Ada
van R. Kortholt te Scharmer op het appél.
Ada is een ruim gebouwde kalfvaars, dooh WWdigt nogal in haar staartstuk. Ze ontving even
wel een eersten prijs.
Bij de rubriek Pinken kwamen van de 7 aan
wezige dieren weer vier op het tal. Eerste werd
Emma van A. Klimp;
een gcöiwtcil
gesloten vaste
pink,
f , ww*a
»cwi.v ^—--7
het kruis kon iets vlakker. Tweede werd Toda
van P. Mulder; deze heeft een best kruis en een
sterken bovenbouw. Ze lijkt echter wat groot of
is wat ondiep van romp. Derde werd Aafke 31
van A. Klimp, een breede jonge pink, die in
deze klasse niet best paste; toch een best dier.
Vierde werd Cella van R. Kortholt, een vaste
pink met niet te correct achterstel.
De rubriek kalveren gaf eenige zeer beste
exemplaren te zien. Een span afstammelingen
van Korengarster 62 van H. J. Klimp, kwaffl
aan den kop, evenwel op den voet gevolgd door
een span afstammelingen van Cella's Barend
van
A- Klimp. De rangschikking van deze jonge
dieren was moeilijk. Eerste werd Coriy XL
Tweede Hilda V van H. J. Klimp. Derde en vier
de Karolien 21 en Karolien 22 van A. Klimp.
Een vijfde primeering ontving een stierkalf
van Kortholt, die voor de toekomst wel iets be*
looft.
Bg de rubriek Collecties kwam die van ?•
Mulder aan de spits. Een collectie zeer geblokte
dieren van goéde uniformiteit. Haar werd toe
gekend een verguld zilveren medaille van de
Federatie te Slochteren. De tweede prijs ('n ver
guld zilveren medaille van den V.B.B.) verwierf
de collectie van H. J. Klimp. Een collectie uni
forme melkkoeien van beste kwaliteit. De derde
prijs (zilveren medaille van den V.B.B.) O"*ving A. Klimp te Helium met een groep
dieren, die door aanmerkelijk verschil in lerftfld
minder bij oiirn^r pacten.
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YORK, 20 Sept. (D.N.B.) Naar
in
^gpvaartkringen alhier verklaard wordt, !a
^erl3 den oorlog in Noorwegen ook het BritjL luxe-schip Georgic, een 27.759 b.r.t. me1de mailboot van de Cunard-White Star, door
.^tsche vliegers zwaar beschadigd. Voorts is
een passagiersschip van dezelfde lijn, il«
l^nconia (21.157 b.r.t.) door vliegtuigbommen
juffen. Beide schepen zijn er echter in ge,gd, een haven te bereiken om gerepareerd
gorden. Op het oogenblik liggen zij nog !n
ut dok.
j»vens wordt hier medegedeeld, dat het onM panameesche vlag varende tankschip BsL (3.130 b.r.t.) na het vertrek uit Haifa in
Middellandsche Zee verloren gegaan is.
"j1,Vina* is het schip door een Itallaansche
juii{boot getorpedeerd. Er is geen bericht ontrtngen, dat opvarenden van dit schip zfln gered.

Ex-koning

Carol lijdt geen armoede.

jj.ltonüig

Carol van Roemenië is, naar D.N.B,
de Catalaansche
jeldt, met zijn gevolg uit
^plaats Sitges te Barcelona aangekomen,
pe afgetreden monarch zal, naar vernomen
-fordt, g#en flnancleele zorgen kennen, aangergi hij steeds gold als een der rijkste mannen
vaB Europa. Van zfl'n moeder, koningin Maria
TSa Roemenië, heeft hij een enorm vermogen
gjèrfd, terwijl hfl voorts geïnteresseerd was in
'rjna alle groote Industrieele ondernemingen
van Roemenië. Wel is waar heeft de Roemeenjjjio regeering zijn bezit, voor zoover dit zich
jj bet land bevond, geblokkeerd, doch de exj»ning moet reeds vroeger het grootste gedeel
te van zijn kapitaal op banken in Engeland,
Zwitserland en de Vereenigde Staten geplaatst
bebben. De kostbaarste voorwerpen uit zijn
pjrticulier bezit heeft hj) meegenomen. Boven
ga zullen hem binnenkort dertig wagons met
im meest waardevollen inventaris uit zijn pa
leden worden nagezonden. De Roemeensche
staat heeft hem ten slotte een jaariykaehs toelag» van 20 millioen lei toegekend, terwijl hij
bjj i(jn vertrek uit Roemenië een chèque van
pond sterling ontving.

NOODWONINGEN TE ROTTERDAM
BETROKKEN.
ROTTERDAM, 20 Sept.
Het eerste twintigtal noodwoningen van de
bjjna duizend, die hier den eerstvolgenden tijd
op bet programma staan, is vanmiddag door
gedupeerde Rotterdammers betrokken. Tevo
ren hebben eenige autoriteiten de eerst gereed
gekomen woningen bezichtigd aangezien deze
woningen bestemd zyn voor degenen, die let
terlijk niets meer bezitten, heeft de dienst van
Maatschappelijk Hulpbetoon, waarvan de di
recteur mede aanwezig was, de meubileeringen
de atoffeering van deze eenvoudige houten wo
ningen ter hand genomen. De gezinnen, die er
vandaag, morgen en Maandag zullen intrekken,
vinden dus compleet geïnstalleerde wonin
gen, waarin zelfs geen strijkplank ontbreekt.
D« heer Leith, voorzitter van de huisvestingscommissie heeft de autoriteiten met een kort
woord welkom geheeten en de aannemers ge
prezen, die de 188 woningen welke aan den
Gardelweg in het Noordelijk stadsgedeelte in
onfeveer tien weken uit den grond verrezen
z$n, hebben gebouwd.
Spreker besloot zijn rede met het uitspreken
van de hoop, dat de definitieve woningen, die
in Rotterdam zullen verrazen binnen korten
tijd gebouwd zullen worden.
In de eerstvolgende twee weken zullen alle
woningen op deze plaats gereed komen, zoodat
dan 188 daklooze gezinnen een zij het tydelflk
maar dan toch zoo gerieflijk mogelijk, onder
dak gevonden zullen hebben.
Twee typen woningen zijn hier gebouwd, wo
ningen voor kleinere gezinnen en woningen van
iets grooter omvang voor gezinnen tot vflf
kinderen.

Rijksveldwacht verlaat Limburg.
In Limburg uitsluitend marechaussee.
De dislocatie der Nederl. Marechaussee en
rijksveldwacht, aan welker voorbereiding reeds
vele jaren is gewerkt, zal zeer binnenkort haar
tealag krijgen.
Drie vijfde gedeelte van het land, in hoofd
zaak de grensstreken, zal dan voor wat de
Rijkspolitie betreft, uitsluitend worden besurveilleerd door de marechaussee.
Tot het gedeelte van het land, waar uitslui
tend de marchaussee als rijkspolitie dienst
doen, behoort de geheele provincie Limzoodat de daar gestationneerde rijksveld
wachters binnen kort naar elders zullen wor
den overgeplaatst.
In het overige gedeelte van het land wordt
Jtjkspolitiedienst dan uitsluitend uitgeoefend
toor de rijksveldwacht. De aldaar gelegerde
Marechaussee worden uit dat gedeelte terug
getrokken en de vrfl komende kazernes door
Personeel der rijksveldwacht betrokken.
(Lirnb. K.)

Een „aapje" zonder rijbewijs.
's-GRAVENHAGE, 20 Sept.
Omstreeks middernacht zag een agent op den
^uweelen Burgwal een aapjeskoetsier rijden,
zijn voertuig op een dergelijk zonderlinge
Jjtfe» bestuurde, dat de agent argwaan kreeg.
hield den man aan en bracht hein over naar
et
bureau Prinsestraat, waar bleek, dat het
S«en echte aapjeskoetsier was, die op den bok
doch een 28-jarige los-werkman, die er met
Paard en wagen bij wijze van grap van door ge£a&n was. De echte aapjeskoetsier zat rustig ln
café een borrel te drinken. De pseudo-koetsi
«r had paard en wagen onbeheerd zien staan
611
'"as uit rijden gegaan. Hij kwam echter niet
Ver
> daar het hem aan de noodige vakkennis
®>tbrak. Daar hij zich bovendien ln den verbo®n tijd op straat bevond> is hij vastgehouden.
UIT

DE

STAATSCOURANT.

beschikking van den secretaris-generaal
*5 het departement van Handel, Nijverheid en
, ctleepvaart ls aan prof. dr. J. E. de Quay te
8-Gravenhage op zijn verzoek eervol ontSjjig
er
leend als lid van de commissie van aiVles
^ake contingenteering van den Invoer van
ïoederea,

ONZE AGENDA

gen te Wlldervanksterdallen aan den WelEd.
GEVONDEN VOORWERPEN.
1 paar klompsokjes, terug te bekomen bij M. heer J. H. Piers, leeraar te Wildervank.
Wagenaar D 257 Wlldervank.
Door tusschenkomst van het Assurantiekan
8 uur Veenlust-Bioscoop. Hoofdfilm : „Een
1 riJwielbelastingmerk, terug te bekomen bij
vrouw dwaalde".
A. Lammers, onbez. gem. veldwachter te Stads toor en Hypotheken M. Siefkens te Wildervank
Geen teeken gegeven.
verkocht de heer Jac. Woortman te Nieuwediep
8 u. City-Theater. Hoofdfilm : ,,Im Weissen
kanaal.
Jerme v. d. L. uit Emmer-Compascuum is niet
Rössl".
1 contactsleutel, terug te bekomen bij G. D. bij Bareveld, zijne behuizing met heemgTond Mn
mej. de Wed. R. Vos te Wlldervank.
verschenen. Hfl heeft met een wipkar rfldende, Bosveld, chef-veldwachter, Wildervank.
ZONDAG 22 SEPTEMBER.
zonder een teeken te geven, van richting ver
Vanaf 5 u. City-Theater. Hoofdfilm : „lm anderd en een botsing.met een fiets veroorzaakt.
Verbeterd bericht.
weissen Rössl".
MUSSELKANAAL, 18 Sept. Door bemidde
Het O.M. eischt f 8 of 4 dagen.
Vanaf 5% u. Veenlust-Bioscoop. Hoofdfilm:
ling van den heer Boer, makelaar alhier, heeft
Mr. Maitland bepaalt daarop de straf.
„Een vrouw dwaalde".
de heer J. de Jonge te 2e Exloërmond, zjjn win
* BORGERCOMPAGNIE, 20 Sept.
kelbehuizing verkocht aan den heer E. de Vries
2y2 u. Groote Draverijen om het Kampioen
te
Ëxloërkijl. Koopprijs geheim.
schap te Groningen.
Onae vroegere plaatsgenoote mej. Henny de
3 u. Thé Dansant, 7—11 uur Soirée in Con
Vries, kortgeleden te Wormerveer in betrek
certzaal Borgers, Annerv.kanaal.
king, is thans uit verscheidene sollicitantes be
Cabaret-Dansant in Huize Bareveld.
noemd als leerares aan de school voor handen
6 u. Dansen ln Hotel Buenos Aires, Wedde.
arbeid te Groningen.
EMMEN, 20 Sept.
4 u. Thé Dansant, 8 u. Soirée Dansante in
WILDERVANK, 13—19 Sept.
Veemarkt.
Hotel Struvé te Sappemeer.
Geboren : Jantje Elisabeth d v Klaas Boersma
Ontslag gevraagd.
3—6 u. Thé Dansant. 7—12 U. Soirée in Ho
De aanvoer en prijzen waren als volgt:
en Elisabeth Rubingh, Henry Alfred z v Willem
* SAPPEMEER, 20 Sept — De heer L. Smid,
3 melk- en kalfkoeien f 180—220, 2 melk- en
tel Parkzicht, Veendam.
sedert 1917 leeraar aan den Handelscursus te Schuiling en Lummechina Ottens, Wiberdina
3^—6 u. Thé Dansant. 7Mi—12 u. Soirée kalf vaarzen f.170—210, 3 hoogdrachtige koeien
Hoogezand-Sappemeer, heeft thans als zoodanig d v Lukas Middel en Al bertje Kruize. — Onder
van Piola, in Hotel De Vries te Veendam. f 220—280, 4 hoogdrachtige vaarzen f 210—260,
trouwd : Frederik Goris 28 j v Ambt-Hardenontslag aangevraagd.
2 guste koeien f 160—200, 2 guste vaarzen f 145
berg en Ida de Vries 27 j v Wlldervank. — Ge
—185, 3 guste pinken f 80-^120, 0 graskalveren
huwd : Roelf Andries Brands en Wycherdin*
Ambtsjubileum.
60—80, 46 weideschapen f 20—25, 5 vette
Wefler. — Overleden : Geert de Vries, 72 j.,
VOETBAL fschapen
* ZUIDLAREN, 20 Sept. — Ollder 2eer groote ongehuwd.
f 35—45, 8 geiten f 7—12, 16 lammeren
OOK EEN NOODCOMPETITIE N.V.B. f 17—18, 14 drachtige varkens f 00—110, 130 belangstelling herdacht Ds. D. Drenth, predi
loopvarkens f 21—29, 360 biggen per week kant bij de Geref. Gemeente te Zuidlaren, zijn
HOOGEZAND, 13—19 Sept
AFDEELING DRENTHE.
25-jarig ambtsjubileum. De officieele herdenf 1.30—1.70.
Geboren : Harrie Anton z v Diedrich Spa en
Het bestuur van de afd. Drenthe van den
klngs-samenkomst werd Donderdagavond ge Agatha A Wever, Hoogezand. Boudewfln Be
Eier- en Pluimveemarkt.
N.V.B. besloot ln zijn laatst gehouden verga
8000 eieren : witte f 5.90—6.20, bruine f 6.20 houden ln het nieuwe kerkgebouw, terwijl Vrij rend z v Berend Edens en Herollna Edens, Hoo
dering ook voor het seizoen 1940-1941 een x.g. —6.50, gemengd f 6.00—6.30, per 100 stuks. dag gelegenheid bestond, den jubilaris te feiici- gezand. Grietje d v Harm Hulshof en Annenood-competitie in te stellen.
teeren in het gebouw „Irene".
De handel was vlug.
chien Koekkoek, Windeweer. — Ondertrouwd I
Ds. Drenth werd 6 Juni 1885 te Veendam ge Wirtje Nieuwbeerta v Blijham, gem. Wedde, en
boren, bezocht aldaar de Mulo-school en de Afina Reinders, wed. v Wieger Sietsma V Hoo
• HOOGEZAND-SAPPEMEER, 20 Sept.
H.B.S. en ging vandaar naar het Geref. gymna gezand. Egbert Broekema v Hoogezand aan
Veiling.
49 Hagenaars bekeurd.
Platglaskomkommers 1 f 4.30, idem 2 f 3.70, sium te Kampen, waar eveneens de Theol. boord en Geertruida Els. Schoonbeek v Emmen.
's-GRAVENHAGE, 20 Sept.
Kaskomkommers 1 f 3.70, idem 2 f 3.10, Bloem school werd afgeloopen. De studie werd voort — Gehuwd en Overleden : Geene.
De Haagsche politie heeft gisteravond 49 kool 1 f 13.20—16, idem 2 f 9.20—11.70, meloe gezet aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
wielrijders bekeurd wegens overtreding van de nen f 6—llf per 100-stuks. Tomaten A f 5.50— 19 Sept. 1915 werd Z.E. beroepen te Leimulden.
VLAGTWEDDE, 11—17 Sept.
verduisteringsvoorschriften. Van 22 personen 5.70, B f 5.50, C f 5.50, Pronkboonen f 7—7.70, en in April 1921 te Zuidlaren bevestigd door Ds.
Geboren
: Roelfina d v W Vloo en B Wubi,
werd het rijwiel ln beslag genomen. Zeven Hage Stamslaboonen f 3.80—5.80, Peen f 1.80—3.00, Petersen. De jubilaris neemt in het kerkelijk
Machteltje d v H J v d Linde en J Seinen,
naars, die zich ln den verboden tijd op straat Spinazie f 1.60—2.30, Kroten f 1.50, Druiven leven een vooraanstaande plaats ln.
Stlenes z v M Eenjes en C E Speek, Geessina
bevonden, werden aangehouden en tot vier uur f 14.50—15.90, per 100 pond. Rooae kool f 3.20
Wlllemina d v A Draadjer en G Botjer, Hinde»
opgesloten, met als souvernlr een proces-ver —3.50, Savoye kool f 3.00—3.40, Prei f 3.40—
rika Wupkina d v H Kip en W Meendering,
baal.
7.30, Augurken A f 29.30, Idem B f 15.80, per
Nagekomen predikbeurten.
Jeichina d v A Zoer en A Oosting, Maria Jo100 Kg. Kropsla f 1.10—1.30, Andijvie f 0.75—
hanna d v D Keuter en M Th. Scholtens. —
NED. HERV. KERK.
f 1.00, per 100 krop.
Ondertrouwd : J W Pattje 26 j en J B van
VEENKOLONIALEN
BOERENBOND.
Ommel.wflik-Zuldw., 9.30 u. Ds. Witvliet. 7.30
Klinken 28 j. — Getrouwd : Geene. — Overle
uur Samenkomst. Donderdag 7.30 u. Bijbelle
den : E de Beer 74 j, F Graver 5 J.
VERG. DAG. BESTUUR.
zing.
OFFICIEELE
PUBLICATIëN.
Nieuw-Stadskanaal,
10
uur
de
heer
Barkman.
Aan de verg. van het Dag. Bestuur, op 11
GIETEN, 13—19 Sept.
4 uur geen dienst.
Sept. j.1. gehouden is ontleend, dat uit een
GEMEENTEREKENING.
Geboren : Jan Hendrik z v Tjaarden Jacobua
schrijven van de Nederlandache VeehouderijGreving en Harmlna Elsina Rossing. — Onder
Burgemeester en Wethouders van Veendam
Centrale blijkt, dat in de verschillende provincies
trouwd : Geene. — Gehuwd : Hendrik Hogeabrengen ter openbare kennis, dat de rekening
overname-commissies zullen worden ingesteld,
esch 22 j te Gieten en Zwaantje Hulshof 19 j
AFLOOP VAN VERKOOPINGEN
van de Inkomsten en Uitgaven der Gemeente
welke namens de Ned. Veehouderij-Centrale het
te Anloo, Carel Bos 27 j en Hendrikje Dijkstra
alsmede die van het Grondbedrijf en bedrijf der
over te nemen, slachtvee zullen taxeeren. De
EN AANBESTEDINGEN.
21 J beiden te Gieten. — Overleden : Geene.
Gemeentewerken over het dienstjaar 1939 zfln
leden dezer commissies zullen worden benoemd
• WILDERVANK, 21 Sept. — Door bemidde
overgelegd
aan
den
Raad
en
vanaf
heden
gedu
op aanbeveling van de landbouworganisaties.
BORGER, 12—18 Sept.
rende 14 dagen ter Gemeente-Secretarie voor ling van het Makelaarskantoor J. Jonker Bzn.
Voor de in te stellen commissie in de provincie
Geboren : Jans z v H Schuiling en J Kamps,
een leder ter lezing liggen en tegen betaling te Wildervank verkocht de heer L. Kroon, land
Groningen wordt door het Da<g. Bestuur voor
der kosten algemeen verkrijgbaar zijn gesteld. bouwer te Wildervank, zijne boerenbehuizinge Teunis z v T Speelman en E Nijhof. — Onder
gedragen de heer R. Wijnbergen te Veendam en
met pl.m. 20 deimt bouwland, staande en gele trouwd, Getrouwd en Overleden : Geene.
Veendam, 21 September 1940.
voor de commissie in de provincie Drenthe de
heer G. van Sluis te Gass.nflveen.
Op verzoek van het Dag. Bestuur heeft de
Een toom dikke, gezonde Biggen,
Aardappelrooiers, die daarna de Iepen, beuken, esschen, eiken en
Provinciale Voedselcommissaris de heer M ter
beste vreters, bfl A. SPEELMAN,
populieren bóomen tegen contan
bieten kunnen rooien, door
Bonnerveen, Kopweg.
Borg te Borgercompagnie, verzocht zitting' te
G. OLSDER, Duurkenakker, Mun te betaling. Alles tegen de hoog
van 1—4 regels
ste waarde. Aanbiedingen : Hout
nemen in de commissie van advies inzake de
tendam.
7 beste zesweeksche Biggen.
handel F. OVERZET, Brugstraat
erkenning van pakhuizen.
K. SMID, Meeden,
28, Hoogezand.
Uit enkele ontvangen brieven van afdeelingen
Aardappelrooiers,
door
A.
HUIS
blijkt, dat de vastgestelde prijzen voor de land (Bfl vooruitbetaling te voldoes)
MAN te Kielwindeweer, Dorps
Eenige beste, afgewende Biggen
bouwproducten veel teleurstelling hebben ge
(Elke regel meer 8 cent).
ANTIQUITEITEN, oude handstraat 12.
bij J. VENINGA, Numero 13,
wekt onder de landbouwers. Verschillende land
schr. Perkamentboeken, heele ver
Veendam.
bouwers zijn van meening, dat van de verhoo
zameling. Contant tegen hoogsten
gingen, welke in vergelijking met de prijzen der
Aardappelrooiers, door G. NIJ- prfls. ERIK VON SCHERLING,
Extra beste 7-weeksche Biggen.
Oegstgeeat.
BOÉR, Hilte, Gieterveen.
landbouwproducten van oogst 1939 zijn vastge
Prijs billijk. G. PRINS, Veensloot,
steld, niets ten goede komt aan de verbouwer*.
Meeden (Z.N.)
In
en
verkoop
van
Kuikens,
Kip
Wat de verhouding der prijzen onderling be
Alle soorten Huiden, Vellen, Wol,
Aardappelrooiers, door H. KAN- Lompen, Metalen, tegen de hoog
treft, achten verschillende landbouwers den rog- pen en Hanen tegen de hoogste
NING No. 13, Veendam 15.
prijzen. KEES NIENHUIS, Nieu
ste prijzen. KEES NIENHUIS,
geprijs te laag ten opzichte van den tarweprijs.
Een goed bevleeschd Schaapram,
wediep G 43.
Nieuwediep G 43.
In de laatstgehouden vergadering: van het
ook geschikt voor dekram, bfl
KI. WESTERVELD, Kalkwflk
K.N.L.C. werd besloten dit punt bij de bevoegde
Voor direct:
Aardappelrooiers
Oost No. 85.
instanties aan de orde te stellen.
H. H. Schaaphouders : Overal te door F. .DE JONGE Hzn., Nieuw- Alle soorten droog Stroo, afge
Annerveen.
In verhouding tot de normen van het vorige ontbieden voor 't slachten van
haald per auto, door M. v. d. ARK,
Een Schaap met 2 ooilammeren,
bemestingsjaar is de voorlooplge toewijzing van schapen, en lammeren. Voor goed
Kielwindeweer.
bfl H. KOOPS, Eext ('t Bosch).
werk
wordt
ingestaan.
KEES
stikstof voor veenkoloniale gronden aanzienlijk
NIENHUIS, Nieuwediep G 43.
Aardappelrooiers, door E. F. BOSlager gesteld dan voor de overige grondsoorten.
SINGA, Borgero.nie 71.
Eveneens is dit het geval met de voorlooplge
Twee Lammeren. Ook wel ruilen
voor een Melkschaap, bij J. F.
toewijzing voor kali voor veenkoloniale gronden.
BOLMER, Nieuwe-Pekela, boven.
De verwachting mag worden uitgesproken,
Voor direct: Aardappel- en Bie Een 3%-jar. volbloed Vos Belg.
Ruin. Mak en eerlflk, bfl H. VOL
tenrooiers, door O. SLOOTS,
dat bij eventueel volgende toewijzingen meer re
Kopweg. DERS, Nw.Pekela. Z.N.
kening wordt gehouden met het meerdere ver Een prima witte Sahnen Bok.
Wegens overcompleet : Een eerste
bruik en de grootere behoefte aan stikstof en
Dekgeld 50 ot.
klas Sahnen Dekbok, bfl
kalimeststoffen op veenkoloniale gronden ln D. WEVER, Meeden.
Een 5-jarlge vosbles Belg. Merrie
K. PRINS, Meeden.
Aardappelrooiers, voor direct.
verhouding tot andere grondsoorten.
Wed. H. DE JONGE, Annerveen. en een schimmel Litauer. A. MID
DEL, Wedderweg 7, Oude-Pekela.
Het Dag. Bestuur kan zich er geheel mee ver
Twee
eerste
klas
Sahnen
Bokken,
Een Toggenburger Stamboekgeit.
eenigen, dat een eventueele inkrimping van den
bfl K. PRINS, Heereweg, Meeden.
Geeft nog 1% L. melk per dag,
Aardappelrooiers, door W. MANveestapel wordt overgelaten aan den individueebij L. BRANDSMA, Gieten.
Twee luxe warmbl. twenterruin
DEMA, Westerdiep, Wildervank.
len veehouder, evenals met de gedachte, dat
Paarden. Zfln extra mak en gewil
voor de kleinere bedrijven eenig verschil wordt
lig, met beste gang, bfl F. KUI
toegepast, waarbij de toewijzing voor het eerste
Een beste, zware Trekhond, bfl
Aardappelrooiers door L. VOS, PERS, Eexterv.kanaal, bij Bare
vee ruimer moet zijn, vooral omdat de aanpas
J. WALLAGE, n.b. 2de Afdraai,
veld.
Landb. Ommel&nderwflk 101.
Musselkanaal.
sing op kleinere bedrijven met meer moeilijk Beschaafd meisje uit Holl., 21 jr.,
heden gepaard gaat.
v. g. g. v., voor de hulshouding, v.
Een beste 2%-jarige vosbles vol
d. en n. Goed k. koken, naaien en Aardappelrooiers. DROST, „Bre- bloed Belgruin, extra mak, bfl
(Overgenomen uit de L.Crt. van 21 Sept)
17 witte Leghorn Kuikens, 5 mnd.
m. kinderen omgaan.
derode", Wildervank.
Gebr. ENGELSMAN, Gieten.
oud. bfl G. ELING, Nieuwediep
Br. onder no. 395 Bureau dezes.
G 35.
Een beste Vos-Merrie LandbouwAardappelrooiers,
door
ARR.-RECHTBANK TE ASSEN
paard, of in ruil voor Twenter.
Burgermeisje, oud 24 jaar, voor
J. R. GERMS, Duurkenakker,
H. BULLE, N.Pekela.
Een partfltje prima Haring voor
de huishouding, bfl Heer of Dame.
Muntendam.
Zitting van Vrijdag 20 September.
de inmaak è. 25 voor 1 gulden.
Br. onder no. 431 Bureau dezes.
H. DIK, Vischhandel, OmmelanZedenmisdrijf en bedreiging met doodslag.
derwflk.
Een flinke Jongeman, door FLIP Een zes-jarige zware, makke KidJONKER, Visch-, Wild- en Kaas de, Melkdogkar en Tuig, bfl
Willem S. uit Nieuw-Buinen, thans gedeti Chauffeur voor vrachtwagen of
handel, A.G.W.-Pd. 21, Veendam. J. MULDER, Anloo.
neerd, stond met gesloten deuren terecht we trailer. Ook wel voor het buiten
Alle soorten Orig.- en nabouw
land.
gens een zedendelict en bedreiging met dood
Zaaigranen, als Tarwe en Gerst,
Br. onder no. 432 Bureau dezes.
Of
in
ruil,
een
9-jarige
zware
Boslag.
benevens le nab. Zaairogge v. d.
venlandsche bruine Ruin en 3 plat
De Officier van Justitie elschte drie maan
klei. Orig. Zaairogge uitverkocht.
te Werkpaarden en 2 zware LitauB. Az. AALDERS, Gieterveen F 35
den gevangenisstraf met aftrek van preven
ers. S. COHEN, E 37, Bonnerveen.
tieve hechtenis met ter beschikking stelling
Voeraardappels (veldgewas) bo
van de regeering en drie jaar proeftijd.
ven fabrieksprijs, Suikerbietenloof,
Puike eetaardappelen, bfl GEERT
Eenige zeer goede ervaren Werk
Voederbieten en Hooi, met opgave Of te huur : Een makke Litauer
Diefstal van een fiets.
WOLTHUIS, Muntendam C 68.
Vos-Merrie.
P.
WOORTMAN,
sters. Arbeidsbeurs, Veendam.
van prfls. DAN. DE BEER, Hoo
Jan E. uit Emmen, thans gedetineerd schijnt
Eexterveenschekanaal
G
85.
gezand. Tel. 335.
niet voor verbetering vatbaar te zijn. Kort ge
Prima Eetaardappels, ƒ 2.— de 70
leden kreeg hij een gedeeltelijk voorwaardelij
kg. — A. DEKKER, Tripscom
Een
best
Vaarskalf,
oud
9
maand,
ke gevangenisstraf met opzending naar de Wilpagnie.
50 HL. Triumph Pootaardappelen
van reactie-vrfle stal, bfl L. EShelminahoeve. Thans bleek, dat hij daaruit was
van goed gewas, gekeurd of onge
SING, Stationstr., Eext.
Puike Eigent, eetaardappelen, bfl
gevlucht — naar hij zeide omdat hij niet ge Voor direct: Een net Dagmeisje, keurd. Brieven met prfls en ver
K. SCHURINGA, Wildervank,
niet
beneden
15
jaar,
door
R.
L.
dere
omschrijving
worden
inge
noeg te eten kreeg — en vervolgens pleegde hij
Een geregistreerde DeenBche Zeug
Oosterdiep A 81.
wacht door ALB. POELMAN,
een drietal diefstallen. Voor één daarvan ENSING—BOER, Oosterdiep
met 11 ongemerkte Biggen, 3
D
Bonnerveen.
80
E,
Wlldervank.
stond hfl nu terecht nj. de diefstal van een
week oud, bfl P. BAAS, Stadska
beste Eigenh. en Noordl. Eetaard
fiets, die hij op 4 Augustus had weggenomen
naal, Dalweg.
appels, è. f 2 en ƒ 2.25, en Noordl.
bü de boerderij van de Wed. J. Assies te Veen- Voor nu of later: Een flinke
v. d. kiel, 4 ƒ 2.50 p. hl., bfl D. J.
Dienstbode. Niet beneden 18 jaar. 25 è 30 witte Leghorn Kuikens.
Een mooie Zeug met 9 beste Big LEEUWERIK, T.kl., Muntendam.
huizen. De gedeeltelijk voorwaardelijke straf
Geref. Godsdienst.
Geen
handelaren.
Opgaaf
van
prijs
gen. Ook wel ruilen voor vet var
van de vorige keer zal hij nu uit moeten zitten, Br. onder no. 430 Bureau dezes.
en ouderdom aan J. DIJK, Meeden,
ken. M. DRENTH, Gieterveen.
Puike Nieuwlandsche Eigenheimer
terwijl de Officier voor dit laatste feit nu zes
Veensloot 65.
*>taardappelen le vrucht, bfl
maanden gevangenisstraf eischte.
S. VAN DER VEEN, Musselka
Extra beste 7-weeksch Biggen.
De verdediger, Mr. Oosterhuls uit Assen, gaf Een nette Bakkersbediende door
naal, Boerendiep.
A. WOLF, Valthermond K 355.
Billi-i'-e
nrija.
G.
PRINS,
Veensloot
Iepen-, Beuken-, Esschen-, Eil'-nde rechtbank in overweging de mogelijkheid
".leeueu
".y.
en Populieren Boomen tegen den
te onderzoeken of deze verdachte niet ter be
Fijne Eetaardappelen (Eigenhei
hoogsten prfls, door E. KOK,
mer). Ook voor winteropslag. Met
schikking van de regeering zou kunnen worden Aardappelrooiers. Schoort land
J. W. BRUININGA Tjzn.,
Schoenklompenfabriek, Kielwinde
Beste, tijdige Biggen en een guste de hand gesorteerd. J. P. DOORN»
61
S^ *
_lu_l^Lu
Zuidwending-.
weer. Koe bfl E. HULSHOF, Eexterveen.
BOS, Boven-Wildervank.
ZATERDAG

21

SEPTEMBER.

KANTONGERECHT EMMEN
Zitting van 19 Sept.

KERK- EN SCHOOLNIEUWS

MARKTBERICHTEN

BURGERLIJKE STAND

ADVERTENTIËN
25 CENT
DIVERSEN

TE KOOP

Staat ter dekking:

ER BIEDT ZICH AAN:

TE KOOP GEVRAAGD

AANGEBODEN

GEVRAAGD

EERSTE BLAD

DE NOORD-OOSTER VAN ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1940

IVEENDAM COLLECTEERT WOENSDAG 25 SEPTEMBER VOOR HET GROENE KRUIS WERK
Puike met de hand gesorteerde
Noordeling Eetaardappelen, bij
D. BISSCHOP, Egypteneind,
Muntendam

Alle soorten Pootaardappelen, als
Eenigste kennisgeving:
Triumph, Voran, Ultimus enz., als
H. K. POORTMAN
mede Eigenheimers v. d. Friesche
Groninger en Holl. klei. Zaaigra B. POORTMAN—FOORTHUIS
nen, Gras- en Klaverzaden enz.
V.V.L. Barkelstraat H 171, Stads geven kennis van de geboorte van
hun zoontje
Puike Noordel. Eetaardappelen è kanaal en I 941 Mussel,
f 2.25 per H.L., bij CHR. NIE
HENDRIK.
BOER, Veendam.
Nieuwe-Pekela,
16 Sept. 1940.
Van rasnaam Triumf A en B, Ul
timus B, Record C en Voran C nog
voor winteropslag : Puike Noor ultsl. maat 25/30. P. PANMAN,
deling en Deva eetaardappelen, è. Aardappelselectie. Tripsc.nie.
In plaats van kaarten :
ƒ 2.25 per HL„ bij J. OLDENZIEL
Tel. 2.
Ezn., Westerdiep, Wildervank.
Verloofd :
Present A, Bintje A, Noordeling
Noordeling-, Populair- en Robijn C, Robijn C en Voran D. P. PAN
Eetaardappelen, bij W. Th. HUIS MAN, Aardappelselectie, Trips
MAN, Borgercompagnie 42. Telef compagnie. Tel. 2.
2007.

LUKTJE MUNTENDAM

Heden overleed tot onze
diepe droefheid, voorzien van
de H.H. Sacramenten der
Stervenden, onze innig ge
liefde Vader, Behuwd- en
Grootvader, de heer

en

JOHANNES REINERUS

HINDRIK HARTMAN

NIBBELKE,

Zuidbroek B 94, 22 Sept. 1940.
Muntendam F 34.

weduwnaar van DOROTHEA
SALTié, voordien van JOSEPHINA MARIA WILMINK,
eerder van TECLA GEZINA
STAGGE, in den gezegenden
ouderdom van 82 jaar.

Groen gerooide door de N.A.K.
goedgekeurde Ultimus Pootaard
appelen maat 40/55 & 6 ct. per
per KG. en maat 50/65 è. 3% ct. Hierbij hebben wij de eer kennis
per KG. P. Th. TJABBES, Omme te geven van ons voorgenomen hu
landerwijk.
welijk, waarvan de voltrekking
D.V. zal plaats hebben op Don
derdag 3 October a.s., des namid
Puike Noordeling Eetaardappelen. Prima geperst Klelhool. B. A. dags 3 uur te Wildervank.
J. KUIPER Gzn., Meeden.
HARDENBERG. Pek.weg G 36, De Kerkelijke bevestiging ge
Stadskanaal. Tel. 228.
schiedt daarna om 3.30 uur in de
Geref. Kerk te Wildervank door
Puike Noordeling Eetaardappels,
den Weleerw. Heer Ds. G. Kers
bij M. LUMKES Lzn., Wildervank Voor de inmaak : Mooie gele- en sies.
C 56, Z.N.
groene Andijvie, bij J. H. BARF. GORIS
TELDS, Kweekerij, Molenstreek
IDA DE VRIES
49, Veendam.
Noordeling Eetaardappelen, bij O
Heemse, A 61a
J. MEIJER, Zuidwending.
Wildervank D 23d
Zoete-, zure- Moes- en Handap 16 Sept. 1940.
pels, bij B. MULLER, Parallelweg
Toekomstig adres :
Puike Noordeling Eetaardappelen 9, Veendam.
Heemse „Het Seinen".
4 f 2.— per 70 KG., bij J. DAVIDS, Nieuwe-Pekela (boven).
Een gebruikte Melkkorre (80 bus
sen) met breede wielen. O.w.r. te IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
Met de hand gesorteerde, puike gen een luchtwagen, bij H. v. d.
Maandag 30 Sept.
Noordeling Eetaardappelen è f 2.25 LAAN, Eext E 173.
s hopen onze geliefde Ouders 3
per 70 KG., bij J. K. HUISMAN,
H. HAAYER
Zuidwending.
1 Tandem, 1 klein Kamerhondje.
en
Ook wel ruilen, bij JAC. KOOPS,
A. HAAYER—SLING
Puike Noordelingen en Eigenhei Ben.-Verlaat 70, Veendam. |
m
mer Eetaardappelen. R. NIEhunne
BOER, Bareveld.
Een zoo goed als nieuwe Dames- 125-jarige Echtvereeniging;
flets, met electrisch licht, f 20.—
te herdenken.
Puike Noordeling Eetaardappelen K. KIP, Kerkstraat, Veendam.
Tel. 31. H
k f 2.20 per HL., bij 5 HL. reduc
Stadskanaal, Sept. 1940,
tie, F. GOOSEN, Stadskanaal,
Dalweg.
Pek.weg.
10 gebruikte
Radiotoestellen,
§j Hunne dankbare Kinderen
waaronder vier NSF, twee Philips
en Behuwdkind.
Puike Noordeling Eetaardappelen en eenlge Luidsprekers. Alles in
één koop f 25.—. K. KIP, Kerk
bij M. TOL, Oude Vallaat F 63,
straat, Veendam. Tel. 31.
Muntendam. N.o.Z.
Puike Noordeling Kleiaardappels
voor opslag. Hooi per pak en per
1000 KG. 60 baal ingekuilde.
G. MULLER, 5e Laan, Wilder
vank.

m

FOTO'S, FOTO'S. Te koop een
Puike Eetaardappelen, Noordelin pracht 13 X 18 Fototoestel met
gen è f 2.25 per 70 KG. Met de alle maten inlegramen. Iets voor
hand uitgezocht, bij A. H. STAAL, fotograaf of beginner. Ook gene
Boven-Westerdiep 10, Veendam.
gen filmtoestel in te ruilen. Te
Levering franco, Veendam.
bevr. N. NANNINGA, Cereskade
6B, Stadskanaal.
Puike Noordeling Eetaardappe Boeken, le, 2e, 3e en 4e klas U.L.
len. Desgewenscht thuis bezorgd, O te Wildervank, bij D. VALK,
Oosterdiep D 99, Wildervank.
bij A. JAGER, Vosseveld 26,
Veendam.
Gebruikte Kookkachels, Vulka
Groen gerooide Ultimus C Poot- chels, Haard- en andere Kachels
aardappels. Maten en prijs op aan B. DREESMAN, Veendam.
vrage, bij JURJ. VEGTER,
Ommelanderwijk.
2 Kamerkachels, bij P. H. MUL
DER, Borgercompagnie 130.
Plantgoed N.A.K.: Groengerooide
rasnaam Triumf kl. C en D en
Voran kl. C en D pootaard., in de Twee Kamerkachels en een zwar
maten 25/30, 30/40, 40/55, bij S. te eiken Kast. J. WIJSBEEK,
KROEZE, sel.-bedr., Nieuw-Bui Nieuwediep G 63.
nen 74.
Wegens overcompleet : Een prach
N. A. K. pootgoed :
tige moderne Vulkachel voor wei
Voran
nig geld. Brandt met elke soort
Triumph
brandstof dag en nacht door. Com
Thorbecke
pleet met tegelplaat en pijpen.
B. TE VELDE, Stadskanaal, Boe- J. VAN GOOR, Werfstraat 5
rendiep H 235.
Z. n.
Stadskanaal.
Noordeling A en B, Present A,
Eersteling A en B, Bintje B en
Deva C, alles groen gerooid. —
Aardappelselectiebedr. Th. BROEKEMA, Tripscompagnie. Telef. 4.

Nieuwe Vulkachel met pijpen,
Handkar en Kookpot, 40 L., bij
G. MEUKEN, Nummero Een 40.
Ommelanderwijk.

Een Vulkachel met plaat, in goe
Noordeling A en B, Present B, den staat. Billijke prijs, bij B 59»,
Eersteling A, Bintje A, Voran, Wildervank, Landzijde.
Robijn en Record C. Sel.bedr. F.
FLIK Hzn., Tripsc.nie (Gron.)
Telef. 1.
iLlectrische Kookplaat met rege
laar, 300—600 watt, compleet met
snoer, f 6.90. Bov-Oosterdiep 11,
Nog af te geven een klein partij Veendam.
tje Ultimus Pootaardappelen. Prij
zen en maten op aanvraag bij Selectiebedrijf Hs. REILING, Dr.- Een goed onderhouden Kinderwa
mond J 143. Z. N.
gen, bij T. DRENTH, Ommelan
derwijk 322.
Door de N.A.K. gekeurde Poot
aardappelen, als Voran, Ultimus,
Wilpo, Deva, Robijn, Noordeling 2 z.g.a.n. koperen Pompen.
enz., zoomede Eigenh. v. d. Frie T. BLAUPOT, Nieuweweg B 149,
sche en Holl. klei, in alle maten en Muntendam.
klassen. Benevens Nieuwlandsche
Borgers, Friesche gele- en blauwe
Borgers en Roode Star kleieet- 6 eiken Badstijlen, 2 van 5 meter,
aardappels. B. Az. AALDERS, 4 van 6 meter, 2 vuren balken,
rond 18 cm., 5 meter lang, bij S.
Gieterveen F 35 (De Hilte).
NIEBOER, landb., Zuidbroek.
N.A.K.-Pootgoed: Voran, Triumph 1 paar prima rijlaarzen, m. 42,
Thorbecke. A. J. v. d. VEEN Jr., 15 jonge mannenkanaries, alle
kleuren vanaf ƒ 1.25 per stuk,
Tripscompagnie.
poppen 25 ct., en 2 konijnen, bij H.
KRUIZE, Nieuwelaan 115, V'dam.
Nog 150 zak Voran en 125 zak
rasnaam Triumf Pootaardappels
van prima geselecteerd gewas v. d.
Gron. klei. K. SCHURINGA A 81,
Wildervank.
Enkele balen A Record, 500 KG.
Origineel e Petk. Rogge en le en
2e n.b. Petk. Rogge v. d. klei.
L. BROUWER, Wildervank, vert.
Groa. Mij.

Een party afbraakbaksteen en
pannen, alsmede een extra zware
gekapte eiken boom, bij E. SMIT,
Annerv.kanaal.

2 nieuwe Oregonbalken 12 X 16
Lengte 9 en 7 M en puike Populair
en Noordel. Eetaardappelen.
F. VENEMA A, Jzn., Kielwindeweer 40.

Heden overleed zacht en
kalm onze lieve Moeder, Be
huwd-, Groot- en Overgroot
moeder
CATRINA HAAIJER,
in den ouderdom van bijna 75
jaar.
Sedert 16 Juni 1897 We
duwe van J. VEENHUIZEN.
Sinds 11 Febr. 1915 Wed.
van R. DOORNBOS.
Muntendam, 19 Sept. 1940.
Uit aller naam :

'

'V

ft**- <&. 4epuJaZU., u<eM&
aie *uuut.

;é! Ook voor

Ter-Apel :
H. J. NIBBELKE.
G. NIBBELKE—
BULDER en Kinderen
Groningen :
J. E. NIBBELKE.
H. C. NIBBELKE—
KORFAGE.
Eindhoven :
G. v. d. REYNST—
NIBBELKE.
Veendam :
B. G. NIBBELKE
A. NIBBELKE—GORT
en Kinderen.

n^. £+tJbét.

De teraardebestelling zal
plaats hebben a.s. Maandag
om 2 uur. Degenen, die de
overledene de laatste eer
wenschen te bewijzen, wor
den om 1 uur aan het sterf
huis verzocht.

De Plechtige Uitvaartdienst
gevolgd door de begrafenis
neeft plaats gevonden op
Donderdag 19 Sept. j.1. om
9.30 uur in de Parochiekerk
van den H. Paulus te Eind
hoven.

Voor de talrijke bewijzen van
deelneming, ontvangen na het
overlijden van onzen lieven Man,
Vader, Behuwd- en Grootvader
HENDRIK ' NUST, betuigen wij
onzen

Oprechten Dank.
Wildervank Sept. 1940.
Dallen.
Fam. NUST.

Voor de vele bewijzen van deel
neming ontvangen na het plotse
ling overlijden van onzen lieven
Man, Vader, Behuwd- en Groot
vader, TEUNIS KOSTER, betui
gen wfl onzen

Hartelijken Dank
Nieuw-Buinen, Sept. 1940.

ANTJE JANTINA HAM
in den ouderdom van 67 jaar,
sedert 23 Juni 1935 wed. van
POPKO FRANS MUTHERT
Haar heengaan was vrede.

De grootste sorteering!
GRONINGEN

Indien uw dokter u
LEVERTRAAN
voorschrijft, eischt dan alléén de
echte van SCHURINGA

Voor de vele bewijzen van deel
neming, ontvangen na het over
lijden van onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, betuigen
wij onzen

A. MUTHERT.
T. J. MUTHERT—
ALVRING.
Wildervank :
F. H. VEGTER—
MUTHERT.
K. VEGTER.
Borgercompagnie :
H. MULDER—
MUTHERT.
P. MULDER.
Nieuw-Buinen :
G. DUURSEMA—
MUTHERT.
S. DUURSEMA.
Musselkanaal :
P. J. MUTHERT,
L. MUTHERT—
WOLTHUIS.
F. H. MUTHERT.
D. MUTHERT
H. MUTHERT
en Verloofde.
De teraardebestelling zal
plaats hebben, Maandag 23
September te 2 uur.
Zij, die de overledene de
laatste eer wenschen te be
wijzen, worden om 1 uur aan
het sterfhuis verwacht.

DE ZAAK IS DINSDAG DEN
GEHEELEN DAG GESLOTEN

GEIJKT EN GEGARANDEERD
OP VITAMINE-GEHALTE.

FOTO DE GROOT

VEENDAM.

ZONDER ONAANGENAME
REUK OF SMAAK.
GA DUS STEEDS MET UW
DOKTERSBON NAAR

SCHURING*.

Bronnegerveen, Sept. 1940.
FAM. WOERING.

Hartelijken Dank
voor de vele bewijzen van deelne
ming voor en na het overlijden van
onze lieve
Moeder,
Behuwd-,
Groot- en Overgrootmoeder, JAN
TIEN MEERTENS, ondervonden.
Gleter-Zandvoort, Sept. 1940.
Namens de Fam.
HILBOLLING.

De tijd, te gaan studeeren
is aanstaande !
Wanneer U zich nu nog opgeeft,
kunt U in Mei 1941 examen doen !
Neemt privé-les>. Lesgeld billijk !

EN TOCH

VOLDOENDE WARM

WILDERVANK: TEL-28Ö

We bieden U een keus uit een, met het oog op de

Hartelijken Dank.

Gass.nijv.mond :

Musselkanaal :

Guldensiraat 22-24)
Filiaal Leeuwarden, Over de Kelders 14-18

WEINIG BRANDSTOF

Musselkanaal, 18 Sept. '40.
A. ENSING—MUTHERT.
J. ENSING.

kijken

Wed. T. KOSTER en Kinderen.

Door dezen betuigen wij onzen
Heden nam de Heer na een
langdurig lijden uit ons mid
den weg, onze innig geliefde
Moeder, Behuwd-, Groot- en
Overgrootmoeder

JAPI
JAPONNEN

O

Eindhoven, 16 Sept. 1940.
Trompstraat 25 .

Fam. VEENHUIZEN.
Fam. DOORNBOS.

HEUSCH — NU IS HET WERKELIJK DEN
TIJD VOOR HET LATEN NAZIEN VAN KA
CHELS EN HAARDEN, MAAR OOK VAN
SCHOORSTEENEN. — ALS UW VERWAR.
MINGSKACHEL STRAKS NIET TREKKEN
WIL, LIGT HET HEUSCH NIET AAN DEN
KACHELSMID, DIE ER HET EEN OF ANDER
AAN VERBETERDE, MAAR AAN U-ZELF
INDIEN GE NALAAT DE PIJPEN SCHOON
TE MAKEN.
Comité „Meer werk".

WATERSCHAP
De „Goede
Verwachting"
VEENDAM—MUNTENDAM

tijdsomstandigheden, uiterst zorgvuldig
gekozen collectie

HAARDKACHELS
KACHELS
en '

Het BESTUUR van genoemd
Waterschap maakt bekend aan de
Ingelanden, dat de SCHOUWING
zal plaats hebben op Zaterdag 5
October en dat op genoemden da
tum alle afwateringen in schouw
baren staat moeten zijn.

Prima systemen, waarbij ten volle de warmte, die
de kolen afgeven, wordt benut.

Het Bestuur :
H. HARTMAN, Voorzitter.
W. PRUMMEL, Secretaris.

KACHELS VOOR ELKE BRANDSTOF.

UIT DE HAND TE KOOP :

NOG LAGE PRIJZEN.

EEN PERCEEL
GRASLAND

H. F.KOSTER

H. WIERTZEMA, Winschoten.
Speciale opleiding Middenst.dipl.
Voor Veendam en Omgeving : gelegen te Gasselte, genaamd
„Achterste Voorsteland", groot
TORENSTRAAT 16.
pl.m. 1.81 HA., thans in gebruik
bij Js. HAANDRIKMAN aldaar.
Te bevragen bij R. K. WICHERS,
Gelegenheid aangeboden Gasselterboerveen.

VELE NIEUWE MODELLEN.

WILDERVANK.

NED. HERY. KERK
VEENDAM.

om aardappelen te leveren op
aandeelen van W. en O." tegen
vergoeding. J. Z. SMITH, Oude- Ned. Hervormd Rusthuis, HUIZE
BUITENWOEL", Veendam vraagt
Pekela. Telef. 104.
per 1 November a.s.
op ZONDAG 29 September a.s.,
onder leiding van Ds. DE NIE.
Aangifte»:
MAANDAGAVOND
TE KOOP GEVRAAGD :
23 September van 6—7 uur, JE900 HL. AARDAPPELEN
kade 6.
naar basis van 400 gr. 4 f 1.80 per
100 KG., te leveren aan de Twee
zelfstandig kunnende werken
Prov. Direct schepen, door
en koken en
D. BENTUM, Westerdiep,
Wildervank.

DOOPDIENST

. Een flinke
Dienstbode

TE KOOP GEVRAAGD :

1000 HL
FABRIEKSAARDAPPELEN
è ƒ 1.80 per 100 K.G. Basis 400
gr. Kunnen direct geleverd wor
den aan „W. en O." door H. NIE
BOER Rzn., Ommelanderwijk 76.

Een Meisje
voor de
morgenuren

(van pl.m. 16 jaar).

R. VENEMA

Organist

der Doopsgezinde Kerk

PIANO- ORGEL
KOORZANG

Zich in persoon aan te melden
Woensdag 25 Sept. des avonds
tusschen 7 en 8 uur, bij Mevrouw
Beleefd aanbev.
SNEEUW—OERLEMANS,
van
Berestejjnstraat 17, Veendam.
A. G. W.-PLELN 1», VEENDAM.

NIEUWE CURSUS
OPLEIDING TOT

APOTHEKERS
ASSISTENTE.
AANVANG DER LESSEN SEPT.
APOTH.

C. M. MUYZERT
ERICAKADE 130,

-PEKELA

OUDE

De behandeling der
Duitschers in Ned-Indië
nog ongewijzigd.
NIEUWE DUITSCHE VERGELDINGS
MAATREGELEN.
's-GRAVENHAGE, 20 Sept.
Officieel wordt medegedeeld:

Nadat vroeger, meermalen zoowel langs di
plomatieken weg als ook door particuliere Ne
derlandsche kringen ondernomen stappen om
de Nederlandsche autoriteiten in NederlandschIndië ten aanzien van de kwestie betreffende
^ onwaardige behandeling van de zich daar
bevindende Duitschers tot andere gedachten te
brengen, geen resultaat hadden gehad, heeft
een vooraanstaande Nederlandsche instantie on
geveer vier weken geleden met toestemming
van de Duitsahe autoriteiten een zeer dringen
den oproep tot wijziging van zijn tot nu toe
aangenomen houding gericht aan den gouver
neur-generaal, jhr. Tjarda van Starkenborgh
gtachouwer. Deze oproep werd door het college
van secretarissen-generaal opgesteld en in een
door Jhr. Snouck Hurgronje en jhr. Six onder
teekend telegram via Tokio naar Batavia ge
seind.
In dit telegram werd er op gewezen, dat als
vergelding voor de arrestatie van de rijksduitgchers in Nederlandsch Indië van Duitsche zijde
eenige honderden Nederlanders naar Duitschland overgebracht en daar geïnterneerd waren
en dat op een vrijlating van deze geïnterneerden
niet te rekenen was, zoolang niet een verande
ring in de behandeling van Duitschers in Nederlandsch-Indlë plaats zou hebben. Voorts werd
er nadrukkelijk voor gewaarschuwd, dat de toe
stand wel eens erger zou kunnen worden en
dat met een verscherping van de Duitsche repressailles ernstig rekening zou moeten wor
den gehouden. Een bevredigende regeling zou
slechts kunnen worden bereikt op den grond
slag, dat de in Nederlandsch Indië verblijf hou
dende Duitschers in beginsel hun bewegings
vrijheid zou worden teruggegeven en dat hun
toegestaan zou worden zich weer naar hun wo
ningen te begeven en hun normale werkzaam
heden aan te vatten.
Duitschers, die geen vaste woonplaats ih
Ned.-Indië hadden, of wier terugkeer in hun
woning niet mogelijk ia, zouden óf naar
Duitschland terug moeten kunnen reizen óf
moeten worden ondergebracht in een gezonde
plaats in de bergen. Voorts moest de gelegen
heid worden geschapen tot hulp- en ondersteu
ningsactie voor de noodlijdend geworden Duit
schers. Aan den anderen kant zouden de Duit
schers in Ned.-Indië van de Duitsche rljksregeering de strenge opdracht krijgen op geen enkele
wijze iets tegen het Nederlandsche bestuur of
tegen de veiligheid des lands te ondernemen.
Ten slotte werd den gouverneur-generaal ver
zocht, het telefoonverkeer met Nederland weer
vrij te geven, zij het ook slechts ter nadere
bespreking ter regeling van bovenvermelde aan
gelegenheid.
Ofschoon het geen twijfel kan lijden, dat de
gouverneur-generaal in het bezit van dit tele
gram is gekomen, heeft het college van secre
tarissen-generaal tot heden geen enkel ant
woord van hem ontvangen, terwijl het telefoon
verkeer met Nederland niet hersteld is. De be
voegde Duitsche instanties hebben voorts be
richten ontvangen, volgens welke in het lot
der Duitschers in Nederlandsch-Indië intusschen
geen noemenswaardige verlichting is aange
bracht.

HOE DE BRITTEN BETHEL
BOMBARDEERDEN.

BELGISCHE LEENING VAN DRIE
MILLIARD.

BRUSSEL, 20 Sept. (D.N.B.) Ter beveiliging
van de financieele positie en ter vermijding van
alle gevaren welke uit een tekort zouden kun
BIELEFELD, 20 Sept. (D.N.B.) Omtrent den nen voortvloeien, zal als gedeeltelijke vereffe
bomaanval op de inrichting Bethel bij Biele- ning van de zwevende schuld welke de laatste
feld, in de geheele wereld als „Stad der barm maanden ontstaan ls een consolideeringsleenlng
hartigheid" bekend, worden nog de volgende bij met een looptijd van tien jaren ten bedrage
zonderheden gemeld.
van drie milllard francs worden uitgegeven.
Gisternacht vloog een vijandelijk vliegtuig om
twintig minuten voor één boven het gebied van
de inrichting Bethel en wierp achtereenvolgens
acht brisantbommen uit, deels van vrij zwaar dat men dit naar den middag wil verschuiven,
zoodat het om 3 uur 15 zou kunnen aanvangen
kaliber.
De eerste bom trof den grooten winkel van en eindigen met zonsondergang. Omdat men
de inrichting en richtte aanzienlijke materi- hiervoor schoollokalen noodig heeft, die over
eele schade aan. Daarbij werden drie personen, dag bezet zijn, zal men ln deze gevallen het be
die in de gang liepen en op weg waren naar treffende, onderwijs vroeger doen eindigen, ter
wijl men een gedeelte zal verschuiven naar de
den schuilkelder, gekwetst. De tweede bom trof
gewone vacantiemaanden.
de verpleeginrichting voor zwakzinnige en epi
Voorts zal men op Woensdag- en Zaterdag
leptische kinderen , Klein Bethel" en ontplofte
middagen het nijverheidsonderwijs vroeger kun
op de eerste verdieping. Een slaapzaal met vijf
nen laten beginnen. De leerlingen van het
tien kinderen in den leeftijd van negen tot acht
avondonderwijs zullen een briefje meekrijgen
tien jaar werd getroffen en totaal verwoest.
voor de ouders waarin wordt gevraagd > op te
Vijf vrouwelijke verpleegden waren terstond
geven of er bezwaar bestaat in plaats van vier
dood. De anderen werden deels zwaarder, deels
avonden vier middagen voor hun kinderen nij
lichter gewond. Twee overige patiënten gaven
verheidsonderwijs te krijgen. Verder zal de me
na hun overbrenging naar het ziekenhuis den
dewerking der werkgevers hiervoor worden In
geest. Voorts verkeeren er nog twee in levens
geroepen.
gevaar. De getroffen kinderen lagen nog in bed,
daar ztj voor het grootste deel volkomen hulpe
loos waren en ln den korten tijd tusschen alarm
en aanval niet naar den kelder gebracht kon DOOR VRACHTAUTO AANGEREDEN EN
den worden.
GEDOOD.
De derde bom viel omstreeks tien meter var.
ALMELO,
20 Sept.
bovengenoemde verpleeginrichting in den tuin
en ontplofte daar. De scherven veroorzaakten
De ongeveer veertigjarige Almelosche land
schade aan het gebouw en de op tien meter bouwer A. J. Huiskes ls hedenmorgen tijdens
afstand gelegen verpleeginrichting Siloah. Hier de duisternis het slachtoffer geworden van een
werden twee volwassen vrouwelijke patiënten ongeluk. Hjj werd, toen hij zich met zijn drie
gedood en een verpleegster zwaai gewond. De wieler, waarop hij een lading melkbussen voort
vierde bom viel een meter of vijftien verderop, trok, ln de richting Wierden begaf, van achte
vlak naast het lazaret en ziekenhuis Nebo in ren aangereden door een vrachtauto, bestuurd
den tuin en explodeerde op slechts acht meter door den Almeloschen fruithandelaar B. L.
van dit gebouw. Hier werd slechts schade aan
H. werd zwaar gewond en ls spoedig aan de
gericht door scherven.
gevolgen van het ongeluk overleden.
De vflfde bom viel een 25 meter verder op
het kerkhof van Bethel en vernielde een groot
aantal graven. Grafsteenen en doodkisten lig
GRONINGER STUDENTEN-HULPFONDS
gen rondom verspreid. De zesde bom kwam een
vijftig meter verderop in een boschje terecht. De
OPGERICHT.
zevende en de achtste kwamen vlak naast de
verpleeginrichting Magdala neer. Hier
zijn
Nu verscheidene studenten van onze Univer
geesteszieke vrouwen ondergebracht. Ofschoon siteit ln financieele moeilijkheden verkeeren, is
beide bommen slechts op enkele meters afstand hier opgericht een studenten-hulpfonds. Het
Insloegen ,werd hier slechts door scherven aan wordt beheerd door de hoogleeraren Cohen, Lin
de buitenmuren en ramen schade aangericht en deboom en Backer, resp. voorzitter, secretaris
een deel van den inboedel werd vernield.
en penningmeester van het Groninger Univer
Op de gebouwen bevindt zich een groot, dui siteitsfonds en door den secretaris van het Col
delijk en ver zichtbaar rood kruis. Vóór de bom lege van Curatoren Mr. Cluysenaer.
men werden uitgeworpen cirkelde één of meer
Dit tijdelijke fonds wil rechtstreeksche hulp
vijandelijke vliegtuigen een minuut of twintig verleenen aan studenten, die steun noodig heb
boven de omgeving, blijkbaar om de doelen te ben en ook verdienen. Mogen talrijke Gronin
verkennen. Er kan geen twijfel aan bestaan, gers en alle vrienden van de Groninger Univer
dat zij ln het schijnsel van de parachutefakkels siteit naar vermogen medewerken tot dit mooie
de vele roode kruisen van de negentien af doel, door een bijdrage in eens af te staan. Deze
zonderlijke gebouwen hebben moeten opmerken. kan worden gegireerd op de postrekening no.
73200 van het Groninger Universiteitsfonds, met
de vermelding : „Hulpfonds".
ACHT BRISANTBOMMEN OP DE
ZIEKENHUIZEN.

KORTERE LESUREN BIJ HET M. O.
NIEUWE MAATREGELEN.

Naar de „Tel." van befoegde zijde verneemt,
zal, in verband met de steeds vroeger intreden
de duisternis en daarmede samenhangende ver
duisteringsvoorschriften, voor het avondonder
wijs een algeheele reorganisatie noodig zijn, spe
ciaal voor de kuststrook en de daarin liggende
groote steden, zooals Rotterdam en Den Haag.
Zoo ligt het in het voornemen om het nijver
Aangezien dus aangenomen moet worden,
heidsonderwijs, dat in Den Haag des avonds ge
geven wordt, naar de middagen over te bren
dat de regeering van Nederlandsch-Indië
gen, waardoor weer wijzigingen noodig zullen
niet tot inbinden bereid is, ziet men zich
zijn van de lesroosters van die scholen, waar
aan Duitsche zijde gedwongen, hieruit de
dat onderwijs op lokalen beslag zal moeten leg
noodige conclusies te trekken. De verantgen. Voorts heeft het departement van Onder
- woordelijkheid voor de onaangename gevolwijs een circulaire uitgezonden voor het mid
delbaar onderwijs, waarin wordt medegedeeld,
- gen, welke thans dezen stand van zaken
dat er geen bezwaar bestaat tegen afwijking
- voor talrijke Nederlanders moeten voortvan de uren van aanvang en einde der lesuren,
-i vloeien, treft uitsluitend den gouverneurindien de plaatselijke omstandigheden dit noo
generaal van Nederlandsch-Indië en diens
dig maken.
Het departement zegt, geen bezwaar te heb
raadgevers.
ben, indien de duur der lesuren van 50 op 40
minuten wordt gebracht, doch zoodra de om
standigheden het veroorloven moeten de les
BOMMEN OP WISSEKERKE.
uren weer op 50 minuten worden gebracht.
WISSEKERKE, 20 Sept.
De afdeeling Onderwijs der gemeente 's-GraVanochtend zijn in een polder onder deze ge
venhage
had reeds eerder op de invoering van
meente zes bommen geworpen. Drie schapen
Werden gedood. Er zijn geen militaire doelen in een dergelijke regeling aangedrongen, waaraan
het departement thans ls te gemoet gekomen
deze omgeving.
en welke dus voor het geheele land kan gelden
als de plaatselijke omstandigheden dit noodig
maken. Voor Den Haag was voorts het plan
ZONSOP- EN -ONDERGANG.
ontworpen om voor de lagere scholen de aanvangs- en slottijden te veranderen wegens de
AMSTERDAM, 21 Sept.
vroeger intredende duisternis. Nu echter ge
bleken is, dat met de nieuwe tijdregeling zons
Vandaag gaat de zon om lfl.42 onder.
opgang juist voor het beginuur der lagere scho
Zonsopgang op Zondag 22 September is om
len valt en zonsondergang tegen het einde, vindt
7.25 uur, terwijl de zonsondergang dien
de afdeeling Onderwijs geen reden de plannen
dag om 19.39 uur ls.
voor wijziging der schooluren door te zetten.
Op Maandag 23 September is de zons
Voor het avondnijverheidsonderwijs acht men
opgang om 7.27 uur.
het evenwel niet verantwoord de leerlingen in
Gedurende de tussohenliggende
tijden
het donker over straat te laten gaan; vandaar,
moet worden verduisterd.

CONCENTRATIE VAN AMUSEMENTS
KUNSTENAARS.
AMSTERDAM, 20 Sept.
Donderdag 19 September is onder leiding van
mr. J. F. van Royen, algemeen secretaris van
het hoofdbestuur van P. T. en T., In z(jn kwa
liteit van voorzitter van de Algemeene Neder
landsche Kunstenaars Organisatie (NOKA), te
Amsterdam opgericht de Nederlandsche Orga
nisatie van Kunstenaars op het gebied der amu
sementskunst.
Tot deze organisatie, waarvoor zeer groote
belangstelling uit vakkringen bestond, zijn be
reids vele vooraanstaande kunstenaars uit alle
takken der amusementskunst (operette, revue,
cabaret etc.) als lid toegetreden. De oprichting
dezer organisatie beteekent een belangrijke
concentratie op het gebied der amusements
kunst, aangezien niet alleen uitvoerende en
scheppende kunstenaars, doch ook ondernemers
en bemiddelaars in de N.O.K.A. worden opge
nomen.
De N.OJC.A. heeft zich tot haar taak gesteld
naast de stoffelijke belangen der leden in niet
mindere mate de cultureele belangen van de
amusements-kunstenaars en de amusements
kunst ln Nederland te dienen en te beschermen.
• BARNFLAIR, 20 Sept.
Kabelballon.
Op vrij groote hoogte werd hier gistermorgen
een kabelballon waargenomen, die uit N.W.
richting zijn koers zette over de grens. Doordat
hij zoo hoog dreef, werd er geen schade aange
richt. Het gevaarte trok veel bekijks.
» ZUIDLAREN, 20 Sept.
Floralla-tentoonstelling.
In het gymnastieklokaal werd de jaarlijksche
bloemententoonstelling gehouden. Door de jury,
bestaande uit de dames Beens en Dikboom en
den heer A. Mulder, werden de volgende prijzen
toegekend :
Engelsche fuchsia : 1. Hlllie Pieters, 2. Bernhard Kroes, 3. Grietje Lamberts, 4. Jan Popken.
Geranium: 1. Herman Schinkel, 2. Jan Lu
gies, 3. Jakop Ruchtl, 4. Egbert Enting.
Ster v. Bethlehem : 1. Antje Froentjes, 2.
Folikert Barelds, 3. Marchien Buurman, 4. Pietje
Huisman, 6. Hendrik Lensen.
Coleus i 1. Roelof Schinkel, 2. Hlllie Buurman,
3. Antje Froentjes, 4. Bé Siegers.
Begonia semperflorens: 1. Hannes Nijboer, 2.
Wim Mulder, 3. Klaas B(jsterveld, 4. Aaltje
Klompsma, 6. Roelf Sluiter.
• KIEL-WINDEWEER, 20 Sept.
Zijn collega mishandeld.
De politie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen D. R., scheepsjager, terzake ernstige mis
handeling van zijn collega T. O., waarbij het
mes zefs een rol heeft gespeeld.

• TER-APEL, 20 Sept
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(Foto Pax-Holland)

Onveilig.
Het schijnt, dat men hier tusschen het „mijn
en dfln" de laatste dagen geen verschil meer
maakt, want bij den heer K. vermiste men
eenige stukken waschgoed van de lijn, terwijl
bjj den heer G. te Ter-Apel (W.) een bezoek aan
diens boomgaard werd gebracht en men enkele

De
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ter
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—

Een

Schnellboot

wordt

in

ge gereedheid

gebracht voor een tocht naar vijandelijk gebied
(Foto WeKfetW)

Ned. Vereen, v. Hulsvrouwen.
Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan,
werd gisteravond in het hotel Timmer alhier
een ledenvergadering gehouden, waar behalve
een groot aantal leden ook het hoofdbestuurs
lid mevrouw Tammes—Boer van Den Andel
aanwezig was. In haar openingswoord heette
de presidente, mevr. Tesselaar—Groot, allen
hartelijk welkom. Vervolgens werd het woord
gevoerd door mevr. Tammes-Boer, die de gelukwenschen van het hoofdbestuur aanbood en
een mand bloemen offreerde. Bovendien was
door de zusterafdeeling Musselkanaal een mand
bloemen toegezonden.
Hierna was het woord aan den heer Beets
voor het afdraaien van de propagandafilm, wel
ke ten zeerste in den smaak viel. Ter opluiste
ring was door den heer E. Bults van Ter Apel
een stand van zuivelproducten aangebracht en
door dezen een gratis verloting gehouden, waar
van de prijzen bestonden uit genoemde produc
ten. Door eenige leden was een fruitmand aan
geboden, terwijl door de presidente cadeautjes
aan het bestuur werden aangeboden.
Het was een uiterst gezellige avond.
• BORGERC.NIE, 20 Sept.
Een ongeluk.
Hedenmiddag reed een vrachtauto van de
fa. Jonker te Veendam beladen met meel ach
teruit van een brug over de wijk van den heer
S. Ja. Bouman te water. Tijdens de val wist
de chauffeur er uit te springen, terwijl de auto
met de wielen omhoog ln de wijk terechtkwam.
Door de kraanwagen der fa. Wijsbeek te Veendam werd de auto, welke niet erg beschadigd
was, gelicht. De vracht ongeveer 2000 kg. meel
was grootendeels verloren. De chauffeur kwam
er goed af.

met de Em ma-bloem, ten bate van de tb.c.bestrijding. Maar de laatate jaren heeft het
Groene Kruis-werk zich zoozeer verbreed en
vergroot, men denke slechts aan heit consul
tatiebureau voor zuigelingen dat eiken Woens
dag, geheel gratis, zitting houdt en de moeders
raad geeft over voeding en behandeling van
hun zuigelingen, dat het belang ook van deze
najaarscollecte, zoo duidelijk in het oog
springt, ieder graag met zijn en haar gave,
het werk der volkskracht, zal willen steunen.
Moge er mild gegeven worden.
* — Zakken ontvreemd.
Dinsdag heeft de landbouwer en exportkweeker, de heer H. J. Doornbosch alhier, aangifte
gedaan van de vermissing van 200 aardappel
zakken. In verband daarmede heeft de gemeente-politie reeds Donderdag, dus twee da
gen later, onder verdenking deze te hebben ge
stolen, aangehouden en ln arrest gesteld, de
23-jarige Jan F. herkomstig van Muntendam.
J. F. ontkent echter de zakken door diefstal te
hebben gekregen. Hij verklaarde deze van
Iemand van elders te hebben gekocht, waarna
hg ze weer met eenige winst van de hand heeft
gedaan, zoodat nog meer licht in deze duistere
negotie zal moeten worden ontstoken.

Heropening Speciaal Lampenhuls.
Hedenmiddag heropent de heer R. Windt het
Speciaal Lampenhuis ln de Kerkstraat alhier.
Tengevolge van het feit, dat de radio-centrale,
welke hier vroeger gevestigd was, onderge
bracht is ln het pand van den heer J. Windt
aan 't Oosterdiep (zie pag. 9) ls de winkelruimte
ongeveer tweemaal zoo groot geworden. Dit
geeft de bezoeker een beter en uitgebreider
overzicht van de enorme sorteering op het ge
bied der verlichting, luxe en electr. apparaten.
Wij kunnen onze lezers aanraden eens een kijkje
• VEENDAM, 21 Sept.
te gaan nemen. Wij wenschen den heer Windt
Verplaatsing Dlstributledlenst.
van harte geluk met zijn schitterende zaak en
Wfl verwijzen gaarne naar de advertentie
verwijzen naar de betreffende advertentie in dit
voorkomende ln dit nummer, van den dlstrlbu nummer.
tiedlenst „Veendam", waarin wordt bekend ge
maakt, dat het distributiekantoor in verband
* WILDERVANK, 21 Sept.
met verplaatsing Dlnsd.ig a.s. gesloten ls voor
In verband met de stijging van het aantal
het publiek.
leerlingen op de o.l. school te WildervanksterVanaf Woensdag ls de dienst gevestigd in dallen ls door het Departement van Onderwijs,
het Gem. Verg. Lokaal (Julianapark).
Kunsten en Wetenschappen goedgevonden, dat
aan die school op Rijkskosten een extra leer
Groene Kruis-eollecte.
kracht wordt aangesteld.
Blijkens een in dit nummer voorkomende adOp grond hiervan hebben B. en W. tot tijde
vretentie, zal hier ter plaatse a.s. Woensdag, lijk onderwijzeres aan die school benoemd Mevr.
wederom de jaarlijksche najaars-collecte voor H. Franssens—Binnema te Feerwerd (Ezinge),
het Groene Kruls-werk worden gehouden. Be wachtgeldster, die bereids op 16 dezer in func
kend ls dat in het voorjaar gecollecteerd wordt tie is getreden.

Inbraak kamer no. 17.
Een humoreske.
„Ringgg.' De huistelefoon ging.
„Ja, mijnheer," luisterde de hotelportier.
Een opgewonden stem klonk: „Laat de di
recteur onmiddellijk op mijn kamer komen. Er
is iets bij mij gestolen."
„Iets kostbaars, mijnheer?"
„Ja... Laat de directeur komen. Ik ben over
mijn zenuwen heen..."
Hierna hoorde de portier niets meer dan een
bons. De schrik schoot hem ln de keel... Wat
gebeurde daar op kamer 117T...
„Mijnheer... Hallo! Hallo!"
Geen antwoord. Zoo snel hij kon gaf de por
tier zijn werkzaamheden over aan een chas
seur en ging naar 't kantoor van den directeur
„Mijnheer."
„Ja."
„Ik ben bang, mijnheer, dat er iets ernstigs
ln ons hotel is gebeurd. Kamer 117 belde op,
dat er Iets bij hem gestolen was. Mijnheer wist
mij nog te vertellen, dat het iets kdstbaars
was. Daarna hoorde ik niets meer, dan een
val. Ik vrees, dat er iets ernstigs is gebeurd,
mijnheer."
„Ik ga onmiddellrjk mee. Je hebt toch, hoop
ik, om de reputatie van het hotel gedacht en
geen opwinding veroorzaakt?"
„Daaraan heb lk gedacht, mijnheer. Behalve
u en ik weet nog niemand iets van de zaak."
„Het is goed. Kom, laten wij gaan."
In de kamer 117 troffen de directeur en de
portier iets verschrikkelijks aan. Op de vloer
lag een mannengestalte. Naast hem de tele
foon. De woorden, dat hij over zijn zenuwen
heen was, waren schijnbaar niet overdreven:
De gast van 117 was flauw gevallen.
Nadat de gast door de belde andere mannen
op bed was gelegd, beval de directeur: „Haal
een dokter."
Alleen op de kamer keek de directeur rond.
Er was niets vreemds op te merken. De kamer
vertoonde het gewone uiterlijk van een be
woonde hotelkamer. Alles stond op zijn plaats.
Op de waschtafel lagen toiletartikelen. De kof
fer van den gast was gestolen. De glazen deur
uitkomende op een balcon was van binnen
dicht. Niets duidde op Inbraak... En toch, con
cludeerde de directeur, moest er Iets kostbaars
gestolen zijn. Anders was de heer toch niet
flauw gevallen...
Vast besloten nam de directeur de telefoon
en liet zich met het politie-bureau verbinden.
„Wilt u terstond een bekwaam detective
zenden," verzocht hij. „Er schijnt hier iets ern
stigs gebeurd te zijn. Een heer bekte den por

tier op en vertelde dat er iets kostbaars bij
hem gestolen was. Daarna viel hy van schrik
of opwinding, ik weet niet, wat het was, be
wusteloos."
„Wij zullen onmiddellijk onze knapste detective
zenden," was het antwoord. „Denkt u er om
dat er niets aangeraakt wordt."
„Ik zal er voor zorgen." Meteen belde de di
recteur af en verwelkomde den dokter, die juist
met den portier binnenkwam.
Na een kort onderzoek keek de dokter op. Zijn
gezicht stond ernstig.
„Wat ls het, dokter?"
„De man is zonder twijfel ten prooi gevallen
aan een groote opwinding. Dat hebben zijn ze
nuwen hoogstwaarschijnlijk niet kunnen door
staan."
„Komt hij er bovenop?"
„Wij zullen het beste hopen."
Bulten loeide de sirene van een politie-auto
en even later stapte de bekwaamste detective
van het heele corps binnen.
H(j wierp een blik op den bewustelooze,
vroeg: „Dood?"
„Nee," antwoordde de dokter.
„Zorgt u er dan voor dat hfl weer bij komt,
Dan kan lk hem verhooren."
Zonder antwoord af te wachten, wendde hij
zich tot den directeur: „Diefstal, nietwaar?"
Het antwoord was bevestigend.
De scherpe oogen van den detective dwaaldel de kamer rond. Eensklaps ontsnapte hem
een uitroep: „Ha."
„Hebt u iets ontdekt?" haastte de directeur
zich te vragen.
„Ik hoop het," mompelde de detective. „An
ders is mrjn reputatie onherroepelijk naar de
maan."
„Hg komt bij," waarschuwde de doKter.
Inderdaad sloeg de bewustelooze zijn oogen
op.
De detective boog zich over hem heen, vroeg:
„U is erg geschrokken van de diefstal, die u
ontdekte?"
In de oogen van den heer kwam de herinne
ring terug. Hij wilde zich oprichten, doch viel
machteloos achterover in de kussens.
„Houdt u kalm," verzocht de detective. „Wij
zullen alles doen, om den dief op te sporen."
Met groote moeite vroeg de rnan op het
bed: „U weet, wat er gestolen IsT"
De detective knikte begrijpend. In zijn hou
ding lag groot medelijden.
„Wat dan?" fluisterde de andere heesch.
„Uw scheerzeep."
Nog juist kon de heer „Ja", fluisteren, daar
na viel hfl weer bewusteloos.
Wa Mn
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der Hamsterwet in de hand te werken, zoodat
alle ontvangers van pakketten werden nage
gaan. Hij nam het nog ongeopende pakket in
beslag, opende het en vond daarin een factuur
Winkelierster opgelicht.
ten name van den echtgenoot van de dame.
Het is niet overbodig het publiek nog eens
Doch de dame werd vervolgd wegens over
te waarsohuwen tegen lieden, die probeeren treding der Hamsterwet: zij had het pakket ge
niet-gangbare oude Duitsche bankbiljetten in accepteerd en dus meer koffie en thee in voor
betaling te geven. Zoo werd Woensdag een raad genomen dan het gezinsverbruik voor één
winkelierster te Amsterdam de dupe van een week. Voor den politierechter eischte de officier
sluwen oplichter> die een zaklantaarn in den boete, maar wijl de politierechter de schuld niet
winkel kocht en ter betaling een oud 20-Mark- bewezen achtte, zoo verwees hij de zaak naar
biljet van 1915 aanbood.
de meervoudige kamer. Heden diende de zaak
De man deed alsof het een waardevol banK- voor de rechtbank. En de officier eischte f 5
biljet was en wachtte op... het wisselgeld. De boete of 5 dagen'.
vroüw liet haar zoontje met het biljet naar een
De verdediger wees er op, dat volgens de
bloemenwinkelier gaan om het biljet daar te Hamsterwet het zich verschaffen strafbaar is
wisselen. Ook de bloemenwinkelier
meende gesteld. Daarvan is hier geen sprake. Een ac
blijkbaar, dat het een goed bankbiljet was en tieve daad heeft verdachte niet verricht. Bo
wisselde het met f 15.
vendien stond de factuur op naam van den
De zaklantaarn kostte f 4.60, zoodat de op man, zoodat deze eigenlijk vervolgd had moe
lichter even later voor zijn waardeloos biljet ten worden. Hij concludeerde tot vrijspraak.
de zaklamp plus f 10.40 aan wisselgeld kreeg.
Met een beleefden groet verliet de man den
winkel.
Eenheid van Onderwijzers
In den loop van den dag ontdekte de bloeorganisaties.
menwinkeli-r, dat hij er was ingevlogen. De
politie zoekt thans naar den dader.
Onderhandelingen onder bonden openbaar

OUD MARKBILJET IN BETALING
GEGEVEN.

WILT GE OP DE HOOGTE BLIJVEN MET HET

WERELDNIEUWS EN
DAT UIT UWE OMGEVING ?
LEEST DAN

„DE NOORD-OOSTER"
Wordt over de geheele Veenkoloniën
verspreid. Prijs slechts ƒ I.— per 2
maanden. Geeft U nog heden op, dan
ontvangt U ons blad tot I October

GRATIS.
ADM. NOORD-OOSTER.

HET VATICAAN BEOOGT:

HULPACTIE VOOR OORLOGS
SLACHTOFFERS.
VATICAANSTAD, 19 Sept. (United Press).
In gewoonlijk goedingelichte kringen in Vati
caanstad hoopt men, dat de Vereenigde Sta
ten bereid zullen zijn met den Heiligen Stoel
samen te werken voor de organisatie van een
grootsch-opgezet hulpwerk voor de door den
oorlog getroffen landen, ten einde de bevolking
te helpen den winter door te komen.
In dezelfde kringen wordt gezegd, dat de
Paus binnenkort een oproep zal richten aar.
alle geloovigen ter wereld, om met de kerk
samen te werken voor hulpverschaffing aan al
degenen, die van de gevolgen van den oorlog e
lijden hebben.
Een officieele bevestiging van een gemeen
schappelijke actie is echter nog niet te ver
kregen. Een der secretarissen van het Vaticaan verklaarde slechts, dat het „te vroeg was"
hieromtrent iets te zeggen.
In goed ingelichte kringen in Vaticaanstad
wijst men er op, dat paus Pius tijdens den we
reldoorlog geruimen tijd heeft vertoefd in de
landen, die hulp behoefden, in het bijzonder
Dultschland en Polen. De paus zou nog kort
geleden verklaard hebben, dat het in zijn be
doeling lag, de organisatie voor de hulp aan de
oorlogsslachtoffers te bespoedigen.
De paus, aldus werd ten slotte in Vaticaankringen verklaard, heeft thans alle hoop op
gegeven voor het vinden van een mogelijkheid
om den oorlog langs diplomatieken weg te beeindigen. Hij moet hebben gezegd, dat hij zich
thans uitsluitend aan het gebed en aan h.t
hulpwerk voor de oorlogsslachtoffers zou wij
den.

HET ITALIAANSCHE LEGERBERICHT.
ERGENS IN ITALIë, 20 Sept. (Stefani). Het
Italiaansche Hoofdkwartier maakt in legerbericht nr. 105 het volgende bekend:
Een van onze verkenningsvliegtuigen heeft
met bommen een vijandelijke duikboot tot zin
ken gebracht.
In Noord-Afrika zijn bij luchtaanvallen van
den vijand op de haven Derna in het gebied
van Bomba, Tobroek en Solloem, een persoon
gedood en eenige personen gewond. Er werd
lichte materieele schade aangericht. Te Sidi el
Barrani werd een Engelsch vliegtuig door on
ze luchtdoelartillerie neergehaald. Het aantal
vijandelijke vliegtuigen dat is neergehaald in
de luchtgevechten waarvan in het vorige
legerbericht sprake is geweest, is thans
opgeloopen tot zeven, terwijl bovendien waar
schijnlijk nog twee andere toestellen zijn neer
geschoten. Een Engelsch koopvaardijschip, dat
door onze luchtmacht in de Egeïsche zee was
getroffen, waarvan melding werd gemaakt in
legerbericht nr. 99, is de haven van Piraeus
binnengeloopen met brand aan boord. Het
schip is ernstig beschadigd en bevindt zich
thans In het dok.
In Oost-Afrika heeft een van onze formaties
tijdens een aanval op Kassala, waarvan mel
ding is gemaakt in het vorige legerbericht,
een Engelsch toestel van het type Blenheim
brandend omlaag gehaald. Een ander vijande
lijk vliegtuig, waarvan gemeld was dat het
waarschijnlijk was neergeschoten, tijdens een
aanval op Massaoea, werd teruggevonden op
dertig kilometer van de stad. De bemanning
was dood. Vijandelijke luchtaanvallen op Diredaoe, Duavello en Mogadiscio veroorzaakten
zeer lichte schade. Er vielen geen slachtoffers.

RUSLAND GUNSTIG GESTEMD
JEGENS JAPAN.
TOKIO, 20 Sept. (Domei) .Sjimada, de vroe
gere Japansche zaakgelastigde in Estland, die
op weg is naar Tokio, heeft bij zijn aankomst te
Tsoeroega verklaard, dat men te Moskou zeer
gunstig gestemd is jegens Japan. De benoeming
van luitenant-generaal Tatekawa tot ambassa
deur te Moskou heeft op de Russische pers een
goeden indruk gemaakt, hetgeen bleek uit de
begroetingsartikelen, welke Sjimada beschouw
de als een gebaar van toenadering tot Japan.

HET KLEINSTE DORP VAN BELGIë
GEBOMBARDEERD.
BRUSSEL, 20 Sept. (D.N.B.). Het klein
ste dorp van België, dat acht huizen met in
het geheel 36 inwoners telt en in vruchtbare
velden van Vlaanderen is gelegen, is in den
afgeloopen nacht door Engeische vliegers ge
bombardeerd. Wijd en zijd is er geen militair
doel te vinden. De bommen, die lukraak van
groote hoogte werden geworpen, richtten alleen
aan den grond schade aan.
De Belgische pers' noemt dit bombardement
een typisch geval van Britsche onverantwoor
delijkheid. Het laatste nieuws schrijft, dat tot
dusverre de strategische beteekenis van dit
kleinste Belgische dorp niemand duidelijk is
geworden. Wij verwachten, aldus het blad,
met belangstelling de sensationeele mededeeling, die de Engeische radio-omroep over de
zen „geslaagden" aanval zal verspreiden. Ook
in plaatsen bij Kortrijk hebben de Engelschen
bommen laten vallen, in het geheel 17, die al
leen den grond beschadigden. In den nacht van
binsdag op Woensdag zijn op vreedzame
woonwijken te Antwerpen Britsche bommen
gevallen. Een woonhuis werd getroffen; vier
menschen kwamen hier om het leven. Een an
dere bom verwoestte een kerk in een buiten
wijk, waarin zich geen militaire doelen bevon
den. De Nation Beige schrijft: ,,De eenige ver
klaring is, dat de Engelschen in zuivere vernielingswoede en moordzucht hebben gehan
deld."
DE STRIJD IN HET KANAAL.
In de Westdeutscher Beobachter bespreekt
vlce-admiraal Groos de strategische beteekenis
van de Kanaalhavens. Hij staaft dit o.a. met
enkele cijfers betreffende den afstand van Calais naar Dover, 21 mijl, van Boulogne naar Le
Havre of Portsmouth 100 en naar Cherbourg
140 mijl. De Duitsche vliegtuigen kunnen van
de Fransche Kanaalhavens uit Dover in vijf
minuten en de haven van Londen in 25 minuten
bereiken.
De Duitschers trokken de Britschen Maginotlinie, n.1. de mijn- en netversperringen van
het Nauw van Calais, al in het Zuiden om. De
Kanaalhavens zijn uitgangspunten voor grootscheepsche ondernemingen. Het zwaartepunt
van de gevechten zal verder ln het oostelijk
deel van het Kanaal en vóór den mond van de
Theems liggen, een gebied, dat sinds de Spaansche Armada door Engeland tot aan den tegenwoordigen oorlog tegen de geweldigste aanval
len altijd gehouden kon worden.

EXTRA VLEESCHKAARTEN VOOR
ZWAREN ARBEID.
De rechthebbenden op
extra-distributie
kaarten op grond van de door hen te verrichten
zwaren of zeer zwaren arbeid komen thans
ook in aanmerking voor extra-vleeschkaarten.
Zij, die „zwaren" arbeid verrichten, ontvan
gen een % kaart, en degenen, die vallen in de
groep „zeer zwaren arbeid", ontvangen 1%
kaart extra.
De uitreiking geschiedt in het tijdvak van
19 tot en met 28 September 1940. De er bij be
trokken arbeiders krijgen per briefkaart be
richt, op welken dag en aan welk kantoor de
extra-kaarten in ontvangst kunnen worden ge
nomen.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat de
er bij betrokkenen de extra-rantsoenen niet per
soonlijk behoeven af te halen, mits zij de op de
berichtkaart voorkomende verklaring omtrent
hun werkzaamheden hebben ingevuld en onder
teekend.

Amsterdam neemt zooveel mogelijk
beroepspersoneel in luchtbescherming.
Vrijwilligers

in

reserve.

Wanneer straks in de wintermaanden de da
gen korter zullen zijn en men om zes uur, in
December nog eerder, reeds zal moeten ver
duisteren, zullen de vrijwilligers van den lucht
beschermingsdienst, die de bewaking op zich
hebben genomen, vooral als het koud is, voor
Bevolkingsaanwas in Amerika's
een zware taak komen te staan. Het zal guur
groote steden.
en nat zijn op straat, de nachten zullen einde
! Uit New-York. Voorloopige cijfers van ae loos lang lijken. Extra kleeding, schoeisel en
volkstelling van 1940 toonen aan, dat de stad verwarming in de wachtlokalen zal noodig zijn.
New-York in de laatste tien jaren een half
Het hoofd van den gemeentelijken luchtbsmillioen inwoners gewonnen heeft.
Hiermede schermingsdienst te Amsterdam, de heer J. J.
heeft New-York den snelsten groei genoteerd D. H. Verschoor, streeft er thans naar om de
van de grootste 12 steden van de Ver. Staten. vrijwilligers, die overdag hun arbeid hebben jn
Op het oogenblik heeft New-York 7.380.259 in voor wie derhalve diensten in den winter zeer
woners tegen 6.930.446 in 1930.
zwaar worden, te ontheffen van hun verplich
Enthousiasten voor bevolkingscijfers zeggen, tingen, door zooveel mogelijk beroepspersoneel
dat slechts de staatsgrenzen verhinderen dat in den dienst op te nemen.
New-York de grootste stad ter wereld is, daar
Het ligt niet ln de bedoeling van den heer
een groot deel van het New-Yorksche gebied Verschoor, de vrijwilligers in den luchtbescher
In den staat New Jersey ligt. Binnen een straal mingsdienst geheel uit te schakelen. Hij hoopt
van 20 mijl van het stadhuis der stad wonen echter het reeds bestaande beroepspersoneel
tien millioen menschen tegen 8.600.000 in Groot- zoodanig uit te kunnen breiden, dat de vrijwilli
Londen.
gers ln reserve kunnen worden gehouden, dus
Andere Amerikaansche steden, die een groo- geen geregelde diensten meer behoeven te ver
ten bevolkingsaanwas hadden, zijn Baltimore en richten, en slechts dan in actie moeten komen
New Orleans. De bevolking van Chicago is wanneer een ramp, welke de stad in oorlogstijd
slechts weinig toegenomen en de steden Phila- zou kunnen treffen, zulk een omvang zou ne
ielphia, St. Louis en Pittsburgh zijn in Inwoner- men, dat het beroepspersoneel ontoereikend zou
blijken te zijn.
Ui achteruit gegaan.

JONGETJE GEDOOD BIJ
„OORLOGJE SPELEN."
Melkbus werd als kanon gebruikt.
Te Raard bij Dokkum waren enkele jongens
Woensdagmiddag bezig met het spel van den
dag : „Oorlogje-spelen".
Hierbij werden melkbussen gebruikt als ka
nonnen. In de melkbussen werd wat carbid en
water gedaan, waarna het deksel op de bus werd
gedrukt. Wanneer er voldoende gas in de bus
aanwezig was werd een brandende lucifer door
een klein gaatje in den bodem, in de bus ge
bracht, hetwelk een explosie tengevolge had
waardoor het deksel met een luiden knal door
het luchtruim vloog.
Op een gegeven oogenblik liep het 5-jarig
zoontje Rindert, van den heer P. Meindertsma
te Raard op enkele meters afstand voor de bus
langs, juist op het oogenblik dat het deksel er
met een luiden knal afsprong. Het ventje kreeg
het zware deksel tegen het hoofd en bleef met
een verbrijzelden schedel liggen. Dr. Blanksma
van Dokkum die ijlings werd geroepen en spoe
dig aanwezig was, kon slechts den looi constateeren.

De tunnelwerken te Rotte,
vorderen snel.
ROTTERDAM, 20 Sept.
De bouw van de tunnel onder de Maas vor
dert gestadig. Men kan thans van den wal af
doorwandelen tot in het vijfde stiik, waarbij
men het midden van de rivier reeds passeert.
Het stuk nr. 9, dat aansluit op het ventila
tiegebouw op den linker oever, is dezer dagen
gelegd, waaraan de stukken 8 en 7 zullen wor
den aangesloten. Het tunnelstuk no. 6 zal dan
tusschen 5 en 7 worden neergelaten, waarna
de geheele tunnel compleet is.
De werkzaamheden aan «e laatste drie tun
nelstukken in de Waalhaven naderen haar ein
de. Stuk acht is gereed gekomen en reeds naar
de plaats gesleept, waar het voor de verslee
ping over de rivier naar zijn uiteindelijke plaats
van bestemming gereed wordt gemaakt.
Ook de bouw van de machine-seininstallaties
heeft regelmatigen voortgang. De ventilatoren
op den rechter oever zijn vrijwel klaar. In de
groote machinezaal op den linker oever wordt
aan de montage van deze groote machines hard
gewerkt.

Een jaar geleden te veel thee en koffie
geaccepteerd ?
Overtreding der Hamsterwet.
Amsterdam, 19 Sept. Een jaar geleden werd
een dame hier ter stede verblijd met de zending
van 1% kilo thee en 1% kilo koffie, afkomstig
uit Rotterdam, haar cadeau gedaan door haar
vader. Zy liet het pakket ongeopend, tot twee
dagen later een politieagent zich aan haar wo
ning vervoegde. De Rotterdamsche firma, die
op verzoek van den vader het pakket verzond,
werd er namelijk van verdacht, de overtreding

BELGIË IN DE SMELTKROES
DER HERVORMING.
De splijtzwam tusschen Walen en
Vlamingen moet verdwijnen.
(Van onzen V.P.B.-correspondent).
BRUSSEL, Sept. 1940. — Zal België in
zijn ouden staat weder uit den chaos, zoo
als die zich thans afteekent, doch die lang
zamerhand weder vorm begint aan te
nemen, herrijzen? Het ziet er niet naar uit,
want België is geen natie, maar een
staat. Daarom dringt men aan op
scheiding van het Waalsehe en het Vlaamsohe element.
Naast al de vragen van materieelen aard, die
de bevolking hier bezig houden — vragen over
distributie — en consumptiekwesties — gaat
voor velen toch deze e e n e boven alle andere:
wat zal de geestelijke en moreele constructie
z$n, waarin het land van morgen zijn plaats
zal moeten vinden? In dit verband durf ;k
al niet meer te spreken over „België", want,
moeten wij de meeningen gelooven die zich
hieromtrent kruisen, dan zou België zijn tijd
hebben gekend en zou er in de toekomst een
geheel nieuwe constellatie komen, waarvan de
groote beteekenis zou uitgaan naar een of an
deren vorm van Groot-Nederland.
In die richting wordt althans sterk geijverd
door de Vlaamsch-Nationalisten.
Het is wel eens goed, na te gaan hoe de pers,
als weergeefster of beïnvloedster van de pu
blieke opinie, op deze brandende vragen van den
dag reageert.

Verdeeling der dagbladen in drie groepen.
Wij kunnen ze daartoe verdeelen in drie groe
pen. De eerste groep zouden wij willen vormen
uit bladen als „Het Algemeen Nieuws" (het
oude R.K. blad de Standaard), „Het Laatste
Nieuws" (van den gevluchten liberalen minister
Hoste) en „La Gazette de Charleroi". Deze cou
ranten verschenen vrijwel zonder redactiewijzi

TWEEDE BLAD

UIT DE PERS.
VOORMANNEN

OFFERT

!

De Nederlandsche Unie, de N.S.B. en Natio
naal Front, althans hun voormannen, zijn strij
ders voor een nieuwe orde in Nederland. Alle
drie beoogen zij de Nederlandsche volksgemeen
schap reeds thans op nieuwe organisatievor
men voor te bereiden en waar noodig deze
nieuwe vormen reeds thans tot stand te bren
gen. Alle drie ook willen zij een nieuwen geest
over het Nederlandsche volk vaardig doen wor
den. Alle drie willen zij af van den ouden partflenstaat en willen zij naar een organisch, autoritair bestuurd Nederlandsch
gemeenebest.
Alle drie willen zy in de toekomst den DuitschNederlandschen betrekkingen een hartelijk ka
rakter verleenen. Alle drie willen zij een herstel
van de zelfstandigheid van Nederland. Alle drie
zien zij in, dat na den vrede de Europeesche
belangen met zich zullen brengen, dat een zeer
nauwe continentale samenwerking ontstaat.
Alle drie zien zij in, dat slechts een eendrach
tig Nederlandsch volk in staat zal blijken om
Nederlands taak in Europa en in de koloniën
naar behooren te vervullen. Alle drie weten zij,
dat geen van de drie tot dusverre is geslaagd
onderwijs.
om voor het forum van Europa als „de" Neder
Het Ned. Onderwijzers-Genootschap,
dat landsche groep of partij te kunnen verschijnen.
sinds zijn oprichting de universeele vakveree- En gedrieën doen zij hun best om elkander te
niglng van alle onderwijzers heeft willen zijn, verketteren en elkanders fouten aan de kaak le
heeft in de laatste dertig & veertig jaren voort stellen. Alhoewel zij alle drie als richtlijn voor
durend naar een fusie met den Bond van Ned. de toekomst de begrippen „nationaal" en „so
Onderwijzers en de Hoofdenvereeniging
ge cialistisch" aangeven.
streefd. Dit streven vond ook weerklank, zij
Aldus het Utrechtsch Dgbl., dat er ook op
het zwakker, bij den Bond, en zoo kon het ge wijst dat er zeer zeker door alle drie fouten
beuren, dat de ,fusie" vele jaren achtereen als zijn gemaakt, die tot felle critiek uitlokten. De
punt van bespreking op de agenda van dezen verschillen liggen in hoofdzaak besloten in den
paraisseerde. Regelmatig werd het denkbeeld toon en in methoden, die de bewegingen toe
verworpen, om het volgende jaar weer ter ta passen of als de juiste aanbevelen. Maar mag
fel te komen. Thans bespreekt „Het School eens van Nederland gezegd worden, dat het aan
blad", het orgaan van het N.O.G., de vraag: meeningsverschillen over de te volgen metho
„Naar eenheid. Hoe?". Het releveert het be den toe te schrijven is geweest, dat Nederland
staan van de drie richtingen in het onderwijs: zijn zelfstandigheid verloren heeft? Wie van de
openbaar, protestantsch-christelijk en r."katho voormannen durft deze
verantwoordelijkheid
liek, en schrijft, na êen betoog over de alge- voor zijn rekening nemen?
meene eenheid, dat er voorloopig aan een ev.
Maar, zegt het blad: onze vrijheid, die de
fusie van de organisaties bij het openbare on ware Nederlander hoog in het hart draagt, is
derwijs wordt onderhandeld, op initiatief van een offer waard. Spreekt men niet zoowel in de
het N.O.G. Van deze groep zou dan voorloopig N.S.B. als in de Nederlandsche Unie en in Na
een vakvereeniging moeten komen met een or tionaal Front steeds van de noodzakelijkheid
ganisatorisch zoo groot mogelijke autonomie om offers te brengen in dezen tijd? Welaan
van de groepen, die bij het openbaar onderwijs om te kunnen komen tot volkseendracht zal er
bestaan (N.O.G., Bond, Hoofdenvereeniging, moeten worden geofferd. De zaak Is een offer
Mulo-Vereeniging, Ver. van Onderwijzers
en waard. En zooal geen offer van doel of idealen,
Artsen bij het Buitengewoon Onderwijs, enz.). dan toch zeker wel een prestige-offer, wel een
De nieuwe organisatie moet een orgaan hebben, offer wat eigen methode betreft. En het besluit:
en zich niet op politiek en kerkelijk terrein be Welaan dan, gij voormannen der nieuwe bewe
geven of zich bij eenig politiek verbond aan gingen, de tijd om te offeren ls rijp, juist voor
sluiten, resp. een, dat niets met haar directe
u. Woorden hebt gij kwistiglijk over ons volk
belangen heeft uit te staan. Nadere mededee- uitgestrooid, woorden en plannen. Ons volk
lingen zullen spoedig volgen.
wacht thans op uw daden, op uw offers. Maar
er is haast bij de zaak. De klok staat op slag
van twaalven. Gij weet beter dan wie ook.
Eenheid in de vakbeweging.
Zult gij deze wetenschap voor het te laat is
toepassen? De daad zij aan u... gezamenlijk!
De grafische arbeiders vereenigen zich.

Dé Persdienst van het N.V.V. meldt :
Na het besluit tot fusie tusschen het Neder
landsch Verbond van Vakvereenigingen en de
Nederlandsche Vakcentrale is men ijverig be
gonnen met de verdere voorbereiding van de
versterking van de algemeene positie der vak
arbeiders. Naar buiten werd de eenheid, waar
naar thans gestreefd wordt en die na jaren nu
ook bereikt zal worden, reeds gedemonstreerd
door bovengenoemde fusie, terwijl thans ook
naar binnen aan de eenheidsgedachte, aan de
vorming van sterke vakgroepen, gearbeid is
door vereenigingen of bonden, waarvan de le
den in één bedrijfsgroep werkzaam waren, sa
men te doen smelten.
In vele organisaties, welke tot het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen behooren of vroeger ln de Nederlandsche Vakcentrale
vereenigd waren, werd dit punt zeer actueel.
Zoo bleken door de fusie tusschen N.V.V. en
N.V.C. samengebracht te zijn de Algemeene
Nederlandsche Typografenbond, de Nederland
sche Litho-, Foto- en Chemlgrafenbond en de
Nederlandsche Grafische Bond. Dit heeft er toe
geleid, dat de Algemeene Nederlandsche Typo
grafenbond, als grootste der drie organisaties,
de opdracht van Commissaris Woudenberg ont
ving, deze groepen tot één vakgroep te vereeni
gen. Terstond z(jn besprekingen gehouden tus
schen de drie genoemde organisaties, met het
gevolg, dat thans algeheele overeenstemming is
bereikt.

gingen. Zij staan thans op het standpunt, dat de
democratie overwonnen is en dat de nationale
uitgebreid, verbeterd naar inhoud en vorm, nu
het wordt gedrukt op de persen van de Antwerpsche „Volksgazet", het niet meer verschij
nende sociaal-democratische orgaan van den gevluchten burgemeester van Antwerpen, Kamiel
Huysmans. Volk en staat heeft aan zijn richtlij
nen niets veranderd. Het staat meer dan ooit
op de bres voor het anti-parlementarisme en
voor een wereldbeschouwing, die zeer nauw ver
want is aan de nationaal-socialistische.
In de derde groep willen wij noemen het Brusselsche dagblad „Le Soir" dat, tengevolge van
de vlucht van de eigenaren, de directie, hoofd
redactie en redactie een geheel ander blad is
geworden en bij alle essentieele vraagstukken
een geheel andere richting uitgaat dan vroeger.
Alleen de naam bleef. De gevolgde weg is een
andere.
Het moet ln niets verbazing wekken dat de
bladen, in eerste instantie genoemd, zich afzij
dig houden in den strijd rond gelijk welke poli
tieke gedachte.
Waardeering voor Koning Leopold.
Volk en staat en de bladen van de richting
als Le Soir staan volop in den strijd voor een
nieuwe oriënteering van Europa. Economisch en
sociaal (en dus ook politiek) oriënteeren zij zich
naar Duitschland, en dat brengt vanzelf mee
dat zij welbewuste tegenstanders zijn geworden
van de vroegere verbondenen van België en van
Engeland in de eerste plaats. Zij zijn ook vijan
den geworden van de eigen bestuurders, de
eigen regeering, die zoo veel fouten heeft be
gaan dat men er niet aan dénkt, ze ooit te wil
len redden.
Een groote fout, die de regeering
beging, was, dat zij in het buitenland Koning
Leopold lasterlijk heeft aangevallen en hem
heeft verantwoordelijk gesteld voor het bezwij
ken van Frankrijk onder de Duitsche slagen. In
Vlaamsch-nationalistische kringen kiest men
derhalve openlijk partij voor Koning Leopold.
Zij wenschen hem te behouden, maar zouden
toch zeker niet willen, dat hij in den weg zou
staan aan de verwezenlijking van hun ideaal,

Door de fusie tusschen N.V.V. en N.V.C. en
door de samensmelting van de drie organisaties
in het grafische bedrijf zullen de werkers in dit
bedrijf sterker dan ooit als georganiseerde vak
groep naar voren treden.
Nieuwe organisaties treden tot het N.V.V. toe.
De Vereenigtng van Nederlandsche Gezag
voerders en Stuurlieden en de Vereeniging van
Scheepswerktuigkundigen hebben zich bij het
Nederlandsch
Verbond van Vakvereenigingen
aangesloten.
* VEENDAM, 21 Sept.
Heropening Dageraad.
Reeds in het begin van dit jaar was de Da
geraad, aan het Ben.-Oosterdiep alhier, bezig
met de verbouw van haar winkelpand. Nadat de
oorlog eenige vertraging heeft veroorzaakt, ls
thans de verbouwing gereedgekomen en
zal
Maandag r.e. de winkel voor het publiek wor
den opengesteld. De uitstekend geslaagde ver
anderingen, die onmiddellijk in het oog springen,
bevorderen dat de klanten rustiger dan voor
dien geholpen kunnen worden. Niet alleen de
winkel is verbouwd, maar ook het geheele in
ventaris is vernieuwd, waaraan een groote koel
kast werd toegevoegd, terwijl een aparte afdeeling is inge Icht voor het wegbrengen der
bestellingen. Wij wenschen de Dageraad goede
zaken in haar herboren gebouw.

dat uitgaat naar Groot-Nederland, georgani
seerd op volkschen, dat is nationalen en socia
len grondslag, in een nieuw, geordend Europa.
Dat Groot-Nederland zien zij in hereeniging van
Vlaanderen met Noord-Nederland, Brussel en
Fransoh-Vlaanderen inbegrepen.
Ook bladen als Le Soir leggen groote waar
deering aan den dag voor den Koning. Maar
wat men den laatsten tijd daarin ook sterk op
den voorgrond ziet treden is de gedachte aan
een België der toekomst, dat een verbindingsteeken zou vormen tusschen de Germaansche en
Latijnsche beschaving, een aaneensluiting en
een synthetiseering daarvan. In Le Soir vindt
men deze gedachte zuiver en concreet uitge
drukt in de woorden van den voorvechter er
van, Raymond de Becker: „België is steeds Bel
gië. Zijn aardrijkskundige ligging, zijn bevol
king, zijn affiniteiten zijn gebleven wat zij vroe
ger waren. En dat alles maakt van ons land een
kruispunt, een plek, waar de Romaansche en
de Germaansche cultuur elkaar ontmoeten." Dat
is echter niets anders dan het oude Belgische
standpunt.
Alles, wat vroeger fel vijandig tegenover
Vlaanderen stond, kweelt thans als de vogelaar,
op de ontroerendste wijze over federalisme. Oe
Vlamingen willen er niets meer van weten en
vertrouwen het zaakje niet. En met recht. Zij
werden meer dan eens bedrogen.
Zy laten zioh niet verleiden door het door De
Becker aanlokkelijk voorgesteld beeld.
Het kan niet anders dan uitloopen op een
wedstrgd tusschen pro en contra Dultschland,
tusschen pro en contra Frankryk. Het zou in
elk geval een splijtzwam blijven in het Belgische
staatsverband. Daarom willen de Vlamingen
thans de grondige opruiming van alles, wat aan
den vroegeren toestand herinnert, door te vol
doen aan de nationale aspiraties der beide
volksgroepen: Vlaanderen naar zijn Nederland
sche, Wallonië naar zyn Fransche geaardheid.
België zegt den Vlamingen, die bewust en con
sequent oordeelen, niets meer.
gedachte overheerscht. In de tweede groep wil
len wy vooral noemen het Vlaamsch nationalis
tisch orgaan „Volk en Staat". Het
wtfd

DE NOORD-OOSTER VAN ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1940

BLAD

fV/EEDE

VEENDAM
BEN.-VERLAAT.
Kotaris A. J. SMITH te Veenzal op Donderdag 3 October
11
»s avonds 7 uur, in hotel JAVerl. Kerkstraat te Veendam,
fcliek verkoopen •

VERKOOP

VERKOOP

HUIS EN LAND

WINKELBEHUIZING

ONDER ANNEN

OUDE-PEKELA.

Op Vrjjdag 27 September 1940,
des nam. 2y2 uur, zal in het café
VAN REIN te Annen, ten verzoe
ke van den Heer J. J. ZONDAG te
met ERF, TUIN en Assen q.q„ publiek in eene zitting
mandeelige gang a. d. worden verkocht :
Zuidzijde nabij het
EENE FLINKE
Beneden-Verlaat
te
ndam, kad. bekend Gemeente
!!!ndam, Sectie B no. 1277, groot
<n Are, P1- &en- 56. thans be
loond door den heer O. S. Sillius

BEHUIZING

TE KOOP
\ANGEBODEN

ZATERDAG A.S. 21 SEPT.,'« middags 3 uur

HEROPENING

BOERDERIJ

Op Maandag 30 September 1940,1 waarbij iosse Schuur en Arbei's avonds 6 uur, zal ten verzoeke dersbehuizing, met pl.m. 47 H.A.
van Mej. F. VAN DIJK te Oude- prima Land omgevlng VlachtwedPekela en den heer L. VAN DIJK de
te Winschoten, in het café FRUIDnconCDII
TEMA te Oude-Pekela, publiek
uUtnULnlJ
worden verkocht :
prima Land,
met pi.m. 21 H.A.
omgeving Veendam.

Arbeiders-

. EEN WINKELHUIS

van het geheel gemoderniseerd

SPECIAAL

BOERDERIJ

met ERF en TUIN, met pl.m. 18 H.A. uitmuntend
aan de Brittaniakade Bouwland in de Gemeente Veenno. 26 te Oude-Peke- ? \ra.
la,
stadsgrond gr.,
BEHUIZING
e>
ong. 8 Are, waarin sedert jaren
Aanvaarding en betaling 1 Noeen kruidenierszaak is gevestigd, met 1.30 H.A. Bouwland te Meer
den.
met ERF, TUIN en
vembe
U. Onq. I A. Stadsgrond
BOUWLAND, alles
Verder verschillende BURGERstaande en gelegen
VERKOOPING
aan den Hoofdweg naast de behuizing, bewoond door HUIZEN, WINKELHUIZEN en
IARBEIDERSHUIZEN
op
alle
van Zuidlaren naar Annen onder den heer VOGELZANG.
ill n«
standen te Veendam en voorts te
Annen, groot 59.50 A., tot 1 Mei
III. Ue onbewoonbaar
Wildervank, Stadskanaal, MuntenEXLOERMOND 1941 verhuurd aan den heer G.
verklaarde Woning
'dam, Meeden, Zuidbroek, enz. enz.
BRANDS te Annen. Zeer geschikt
voor tuindersbedrijf.
met ERF en TUIN aldaar, gr. 5
A. 29 c.A., afk. van de dames
Aanvaarding huis 1 Mei 1941,
0p Dinsdag 24 September 1940j
BORGMAN.
m.
om
3
uur
in
het
café;tuin
12
Maart
1941
en
het
bouwdeS na
Aanvaarding 1 Nov. 1940, beta- BOERDERIJEN in verschillende
te Tweede Exloer land dadelijk of zoodra in dit jaar
gB0ENIER
ling 1 Nov. 1940 of 1 Mei 1941 grootten en grondsoorten en LOSmond, zal ten verzoeke van de er- de le vrucht is ingeoogst.
met bijbetaling van Vi jaar rente.
PLAATSEN LAi D.
yen van wijlen den heer K. HOL
Betaling 1 Mei 1941.
Te bezichtigen op 26, 27 en 30
LANDER Sr. te Tweede Exloer
Mr. A. W. WESTRA
Sept. a.s.
mond publiek in ééne zitting worVAN HOLTHE.
ien verkocht:
K. SCHURING,
Notaris te Zuidlaren.
Notaris te Wedde.
bestaande uit twee lokalen, aan
drukken verkeersweg en hoofd
vaarwater, in 't centrum van
met GROND te
Veendam.
Tweede Exloermond
op pl. no. 48, groot
Inlichtingen aan het Kantoor
0.09.00 H.A., in huur
voor Vaste Goederen, Hypotheken
bij I. KOOPS en C. VELDMAN.
en Assurantiën van
WOENSDAG den 25 SEPTEMBER 1940, des namiddags precies
Aanvaarding 1 Nov, 1940 onder
H. BULTENA te Veendam.
irestanddoening en overname der vijf uur, in 't hotel „HET GEMEENTEWAPEN" te Oude-Pekela,
Telef. 383.
loopende huur tot den 1 Mei 1941. zullen ten verzoeke van Mej. Wed. R. BOS en Kinderen in het open
baar worden verkocht:
Betaling 1 Nov. 1940.

Door verbouwing van het interieur werd dit 2 maal zoo
groot, waardoor een beter overzicht van onze enorme
collecties wordt verkregen.

behuizinge

TWEEDE

Wij zouden het zeer op prijs stellen U in onze zaak te
mogen ontvangen en niets zal ons teveel zijn U zonder
verplichting tot kopen alles te mogen tonen.

TE KOOP GEVRAAGD: I
I

IN ONZE AFDELING VERLICHTING, LUXE ARTIKELEN
EN ELECTR. APPARATEN ZULT U VERSTELD STAAN
van de grote sortering, waaruit U gemakkelijk een keuze
zult kunnen maken.

1

I
i

meer dan ƒ I.— besteedt een practisch geschenkje.

KANTOORRUIMTE
TE HUUR

EENE BEHUIZING

LAMPENHUIS

Mogen we U verwachten ?

OUDE-PEKELA.

O. WICHERS,
Notaris te Exloo
<
.
—

EEN BOERENBEHUIZING
met ERF, TUIN, BOUWLAND en DAL

VERKOOP

GROND, te

BOERENPLAATSJE.
EN

LANDERIJEN
AANDEELEN
Gieterveen-Bonnerveen.

Op Woensdag 25 September 1940,
des nam. om 2 uur, in 't café
ZWIERS te Gieterveen, zullen ten
verzoeke van de Erven van nu
wijlen Mej. de Wed. L. BARTELDS te Gieterveen, publiek in
ééne zitting worden verkocht:

Oude-Pekela,

aan de Com-

TE KOOP AANGEBODEN
zeer geschikt voor
geldbelegging :

Deze verkooping is eerder reeds aangekondigd geweest.
D. J. WEVER,
Notaris te Nw.-Pekela.

TE KOOP VOOR GELDBELEGGING:

f 5000 a f 6000

TE KOOP of TE HUUR
AANGEBODEN :
Een ROYALE BEHUIZINGE,
w.i. centr. verw. te Wildervank,
Uitbr.plan.

EEN VEENKOLONIALE BOERDERIJ met 18 H.A uitmuntend land.
EEN NIEUWE RUIME HEERENBEHUIZING w.i. kantoren enz
TE KOOP GEVRAAGD:
Verder voorzien van centrale verwarming, in het Uitbr.plan Zuid.
. v ' BOERDERIJEN en LOS LAND,
EEN HEERENBEHUIZING w.i. centrale verwarming in ae van
met 3CHUUR,
alsmede DUBBELE- en ENKELE
Beresteijnstraat.
BIJSCHUUR
en
BEHUIZINGEN.
verdere
BIJGE EEN NIEUWE BEHUIZING in de Verl. Marktstraat.
I Inschrijving kosteloos.
BOUWEN,
met EEN NIEUWE BEHUIZING aan de Langeleegte.
vóór en achter in
Diverse GROOTE en KLEINE BE
een opstrek aan den straatweg ge-1 TWEE NIEUWE BEHUIZINGEN nabij den Middenweg,
DRAGEN AANGEBODEN voor
legen BOUWLAND, staande en BURGERWOONHUIS aan het Boven-Oosterdiep l.z.
eerste hypotheek.
gelegen te Gieterveen, gr. 1.56.60 BURGERBEHUIZING te Borgercompagnie t.o. de school.
Makelaarskantoor
HA., te veilen in 3 perc.
a.

Een kleine

BOERENBEHUIZING

b. Drie aaneengelegen perceelen

J. JONKER Bzn.

WILDERVANK

BOUWLAND

Een WINKELBEHUIZING met groote schuur aan het Westerdiep.
gelegen te Bonnerveen, bij Reinke EEN RUIME ARBEIDERSBEHUIZING aan het Westerdiep.
Germs, samen groot 2.55.20 HA.,
te veilen in 3 perc.
c.

Een perceel

MEEDEN WESTERLEE OUDE PEKELA

EEN
EEN
gelegen aldaar, genaamd Lent- EEN
maat", groot 95.60 A.
EEN
d. Een perceel gescheurd
EEN

GROENLAND

AANGEBODEN:

Pl.m. 11 deimt BOUWLAND te
pagniesterw(jk, eigen grond, samen groot
Siddeburen, O. V. grond.
Pl.m. 6 deimt BOUWLAND te als le hypotheek, liefst over Lan
24 ha., 70 a., 90 ca.
Muntendam.
derijen. Brieven onder no. 610,
Te veilen In perceelen en in massa.
EENIGE BEHUIZINGEN te Wil Boekhandel M. J. OLTHOF,
dervank.
Aanv. Bouwland in den a.s. herfst na den oogst ; dalg.rond dade
Stadskanaal.
WOONHUIS Boven-Oosterdiep te
lijk, huis en erf 1 Mei e.k.
Veendam.
Betaling 1 Mei 1941.
CREDIETEN

NOG NIEUWE BEHUIZING met % H.A. BOUWLAND.
BEHUIZING met 1% H.A. BOUWLAND.
BEHUIZING met 2 H.A. BOUWLAND.
BEHUIZING met 25 are LAND.
BEHUIZING met 70 are BOUWLAND.

GROENLAND

Wildervank.
TE HUUR GEVRAAGD :
EEN

BOUWBOERDERIJ
om direct te aanvaarden van on
geveer 15 tot 20 H.A. veenk. of
beste zandgrond,
desgewenscht
halve huur vooruit.
Br. onder no. 434 Bureau dezes.

MUNTENDAM

in bedr. van ƒ 900.— 5 % zonder
borg, elk doel. Iedereen vrrjbl.
voorw. Brieven „DE ONDERLIN
GE", Mathenesserweg 110, Rotterdam W.

HERGRAVEN
VAN SLOOTEN,

2 AANDEELEN

4 ƒ 100.— in de Coöp. Aardappelmeelfabriek „Wildervank en Om
streken".
Aanvaarding behuizing en ver
dere gebouwen 1 Mei 1941, tuin
1 Maart bevorens, en overigens 1
Nov. 1940, allos onder gestanddoeHing van 1 jaar huur.
Betaling 1 Mei 1941.

R. A. LAMMERS,
Notaris te Gieten.

BURGERBEHUIZING
NW.-PEKELA.

TE KOOP GEVRAAGD:

LANDERIJEN, ENKELE en DUBBELE WOONHUIZEN.
Gratis inschrijving.

TE HUUR TE VEENDAM
DIVERSE HEEREN- en BURGERWONINGEN.
I

KAPITALEN BESCHIKBAAR
op solide eerste hypotheek van particulier in bedragen van
ƒ 35.000.—, ƒ 24.000.—, ƒ 20.000—, ƒ 18.000.—, ƒ 15.000.—,
ƒ 10.000.—, ƒ 8000.— en kleinere bedragen.

pen

van hun afwaterings-

sloot aan het Oosterdiep te
Wildervank, ter totale leng

Wildervank, Sept. 1940.
E. en J. TIMMER,
Arch.kantoor.

J. G. PINKSTER

te 6 uur, zal in hotel DUIT (Te
Bos) te Nw.-Pekela, ten verzoeke
*80 de Erven van den heer W.
BERKENS in het openbaar wor
den verkocht :

BOELDAG - MEEDEN

H. BULTENA te Veendam, zal
op Zaterdag 28 September 1940,
des namiddags 3 uur, ten verzoeke
en ten huize van de Wed. en Er
ven G. BRINK aan de Beneden
Veensloot no. 3 te Meeden, onder
te Nw.-Pekela bij de 't Ministerie van deurw. S. M.
M.U.L.O.-school a. d. BOOMSTRA, publiek è. contant
Hoofdweg, voorzien verkoopen :
van electrisch licht
DEN GEHEELEN
waterleiding, bevattende voor
hamer,
kantoor,
achterkamer,
beuken en 2 slaapkamers, met
schuurtje en tuin, stadsgrond, gr.
,t A., thans
man in gebruik bij den heer als : STOELEN, TAFELS, SPIEGELS,
KABINET,
REGULA
^eber.
TEUR. COCOS-MATTEN, LOOTe bezichtigen op 1, 2 en 3 Oct. PER, FORNUIS, JUFFER-KA
tusschen 3 en 5 uur nam.
CHEL, WASCHKACHELTJE,
A
Spekkist, KRUIWAGEN, Ploegje.
anv.: 1 Mei 1941.
kleine
CULTIVATOR, EGGE.
Betaling 1 Mei 1941 of eerder. POTTEN, PANNEN, TOBBEN,
Droogrek, TUINGEREEDSCHAP,
D. J. WEVER,
Notaris, Nw.-Pekela. partijtje TURF enz.

EEN NETTE

BURGERBEHUIZING

INBOEDEL

TE KOOP OF TE HUUR j

BOERDERIJEN
R. G. KORTE
Zaakw.n.
Ekamp, Finsterwolde.
Tel. 28, Beerta.

KWEEKERIJ
MET

BEHUIZING

TE KOOP GEVRAAGD :

BOERDERIJEN

nero- trvoinH ii to
<. ln verschillende grootte en grondruim 1 h a Llt Veendam, groot soorten
en WOONWINKELruim !. HA., met plusminus 150 HUIZEN en .ïaken
-ZAKEN.
VRUCHTBOOMEN.
Aanvaarding 1 Nov. a.s. Z. n.
De Woning ook wel afzonderlijk
Ekamp, Finsterwolde.
te huur.
Tel. 28, Beerta.
Te bevr. : M. R. VAN ESSEN,
Boven-Oosterdiep 59, Veendam.

R. G. KORTE

TE KOOP AANGEBODEN :
Een le klasse

BOERDERIJ

SCHOUWING.

WATERSCHAP
ii
iiPEKELA'
1

brengt ter kennis van onderhouds
plichtigen, dat op Maandag den
30 Sept. 1940 een SCHOUWING
zal worden gehouden van de afwateringssloot achter de Boerenliefst Oosterdiep te Veendam.
Br. onder no 433 Bureau dezes, i dlepsterplaatsen bijlangs de stadsdreef.
TE KOOP:

HypotheekEN

Bedrijfskapitaal

Belanghebbenden worden dringend
verzocht vóór genoemden datum
de afwatering in den vereischten
staat te brengen.

aangekondigde

Algem.

Vergadering voor Aandeel
houders en Leden wordt uit
gesteld tot Dinsdag 8 Oct.
Het Bestuur.

VACCINATIE.
Op Dinsdag 24 September 1940,
des namiddags te 3 uur, zal in het

Veendam, 20 Sept. 1940.

H. K. BAKKER, voorzitter.
E. KAH, secretaris.

ZITDAG

FABRIEKSAARDAPPELEN

MUSSELKANAAL & 0.
TER-APELKANAAL.
In de week 23—28 September zijn
aan de beurt van de

A. ROSING

tegen lage prijzen.
Al onze Haardkachels zijn voor
harde turf gebouwd en er kan
op gekookt worden.

ook voor lage prijzen
en allemaal prima merk Pon.

GELEGENHEID
AANGEBODEN
om aardappelen te leveren op
aandeelen van „Twee Prov.",
tegen vergoeding.
H. DE LANGE, Ceresstraat,
Oude-Pekela.

RIJWIELEN

Ook nog gebruikte KACHELS
en nog 4 KRUIWAGENS.
Reparaties vlug en goedkoop.
Bij al onze kachels plaat en
pijpen gratis er bij

D. FOORTHU3S
EN ZOON
NIEUWE-PEKELA.

SILICAKALK
(42 % CaO en 4 % MgO) franco
per spoor min. 15 ton. Verder uit
voorraad pakhuizen.
Stadskanaal, Ruischerbrug,'

Stadskanaal.

GRANUM

Steeds voorradig :

VERSGHE EN
GEBAKKEN VISCH

ZOUTE EN ZURE HARING.
Volgende week wederom
NIEUWE HARING.

GRANUM

DE NAAM ZEGT ALLES 11
De kachel met de

Vroegtijdige bestelling gewenscht..
Beleefd aanbevelend :

H. BLIJHAM

VISCHHANDEL MUNTENDAM.

HOOGSTE
Aardappelschoppen

kwaliteiten.

VUURAANMAKERS!

Te koop :
GROOTE PARTIJ
TURFKACHELS

HU, die zijn beurt voorbij laat
gaan, mag voorloopig niet sche
pen.

ZWARTSENBERG
KUNSTMEST N.Y.

op Nieuwbouw tot tachtig procent
van den totalen kostprijs, tegen
met
of 2 plaatsen uitstekend lage rente en gem. conditiën.
Prima VUURAANMAKERS voor
BOUWLAND, in een der monden.
radig. Wederverkoopers gevraagd
Aanvragen btj :
Uitsluitend te bevragen bij
op goede voorwaarden.
Hs. BOER, Beëedigd -Makelaar b/d
Buinermond, Stadskanaal. Tel, 314
Kantoor van 8—2 uur.
FOXHAM E 43, HOOGEZAND. Bov.-Oosterd. D 184, Wildervank.

I

Beöi

NOG GROOTE PARTIJ

WATERSCHAP
GIETEN-BONNEN

J. P. KOEK.

Telef. 597
Boven-Oosterdiep
Veendam

II Serie de nrs. I—200.

Hoogeveen.

De Penningmeester :

J. B. KERKHOF

De op deze nrs. te leveren aard
appelen moeten spoedigst wor.
den opgegeven.

van het

tot ontvangst van den 2den of
laatsten termijn van den omslag
der gronden, dienstjaar 1940, op
Maandag 23 September 1940, des
voormiddags van 9—12 en des
namiddags van 2—4 uur ten huize
van E. VORENKAMP te Gieten.

thans een prachtige
keus in salonklokken, fraai
gemodelleerd van edelhoui en
met melodieuzen gongslag. Eu
natuurlijk: feilloos betrouw
baar! Junghans-fabrikaatl
Komt U «e «onder koopver
plichting eens zienl

N.B. Belanghebbenden worden
verzocht geboortebriefjes mede te

Het Bestuur voornoemd :

1

B.H.A.F.-Mij.

De

te van pl.m. 1265 M.
Beschrijving en Teekening zfln
& f 0.25 per stel verkrijgbaar bij
ondergeteekenden.

EEN NETTE
BURGERB1HUIZINGE

ACCURATE UITVOERING van orders op publieke vellingen en
onderhands.
Geheimhouding verzekerd.
Overal te ontbieden. *n verschillende grootte en grond
soorten, WINKEL- en WOON
HUIZEN en -ZAKEN.
Beëed. Makelaar — Veendam — Pr. Bernhardlaan — Telef. 625.

Vrijdag 4 Oct. 1940, des avonds

Te koop gevraagd :

Veendam.

GROENE KRUISGEBOUW aan
Ondergeteekenden denken op
Woensdag 25 Sept. a.s. ten hunne den Parallelweg te Veendam, ge
kantore te 6 uur, namens de legenheid worden gegeven tot
Fam.'s WIERSEMA en DROST
KOSTELOOZE INENTING
alhier, aan te besteden :
en HERINENTING.
Het verbreeden en verdie

gelegen onder Bonnerveen, aan de
TE KOOP:
Oostermoersche Vaart, genaamd EEN DUBBELE BEHUIZING in de Kerkstraat.
„Veenhof", groot ongeveer 1.50.— EEN BURGERWOONHUIS aan den Middenweg.
HA.
EENIGE EIGENDOMMEN in landerijen, doende Jaarlijks ƒ 87 huur.
Het Bestuur van het
Een en ander in huur btj den
heer W. BARTELDS.
Assurantiekantoor M. SIEFKENS
6
Tel. 441, Wildervank.

EENIGE ENKELE EN
DUBBELE HUIZEN.

SOC. VEENLUST

Grootste voorraad.

M. SIEFKENS
Kachelmagazijn
Wildervank.

JZN.

met en zonder bek en ztfbeslag.

Kruiwagens

met raam etc.

Machinale Houtbewerking

WED. M. BAKKER
TEL. 40

VEKNDASL

DE NOORD-OOSTER VAN ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1940

GEMEENTE MEEDEN.

DAMES HOEDEN
IN VELOURS EN
HAARVILT
DE MOOISTE
SORTEERING.

De nieuwste HERFST-CREATIES in zeer fijne
en moderne kleuren.
Vlotte modellen in BRETONS en CHASSEURS
in geb*"' '-*rt genre vindt U bij

I&Us

KERKSTR

VEENDAM

TWEEDE BLAPI

DE DISTRIBUTIEDIENSTEN VAN
VEENDAM EN WILDERVANK

UITREIKING
IDENTITEITSBEWIJZEN.

maken bekend, dat in verband met
een soepeler regeling van het
Rijksbureau voor Huiden en Leder thans OP RUIMER BASIS <3
voorheen kan worden overgegaan tot verstrekking van

De BURGEMEESTER van MEEDEN brengt ter kennis van be
langhebbenden, dat de uitreiking van identiteitsbewijzen voor ingeze
tenen van 15 jaar en ouder zal plaats vinden in de achterzaal van
het gemeentehuis
Op DONDERDAG 26 September 1940 voor hen, wier geslachtsnaam
begint met de letters A t/m G.
op VRIJDAG 27 September 1940 voor hen, wier geslachtsnaam
begint met de letters H t/m M.
op MAANDAG 30 September 1940 voor hen, wier geslachtsnaam
begint met de letters N t/m Z.
telkens van 9—12 en van 2—5 uur.
De uitreiking geschiedt kosteloos onder overlegging van de distri
butiestamkaart en een goed gelijkende foto (af met int S'/i c.M. breed
en 4'/j c.M. hoog.

VOOR DIRECT DAGELIJKSCH GEBRUIK of VOOR DES ZOY
DAGS.
Wie dus normaal behoefte heeft aan een paar van bovengenoemde
soorten schoenen en nog niet voor één dezer of beide soorten voorheen
reeds een bon heeft ontvangen, zal zich met medenemen van Znn
of haar DISTRIBUTIE-STAMKAART kunnen wenden tot' het plaat
selijk Distributiekantoor.
De Leider van den Distributiedienst Veendam.
De Leider van den Distributiedienst Wildervank.
N.B. Schoenwinkeliers kunnen een overdruk van deze publicatie be.
komen voor plaatsing aan hun winkelraam.

BONNEN VOOR AANKOOP VAN
EEN PAAR SCHOENEN

De SECRETARIE zal gedurende de dagen van uitreiking voor het
publiek GESLOTEN z^jn.
Het CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN zal op Don
derdag 26 Sept. a.s. GEEN ZITTING houden. Eerstvolgende zitting
op 10 October 1940.
De Burgemeester voornoemd :
H. HOFSTEE AUKEMA.

GMe» HadUt-H

DISTRIBUTIEDIENST MEEDEN.
Het formulier M. D. 89 (voorraadopgave vaste brandstoffen), dat
bij de uitreiking van de vleeschkaarten is verstrekt, dient tot nader
order netjes te worden bewaard en hoeft dus nog niet te worden
Ingeleverd.
Op dit formulier M.D. 89 staat vermeld, dat de voorraad-opgave
gedaan moet worden per 23 September 1940 ; dit moet per 29 Sep
tember 1940 zijn.
Zij, die een enquêteformulier B, C of D voor vaste brandstoffen
hebben ingeleverd, dienen voor deze categoriën ook een formulier M.D.
89 in te vullen. Dit formulier dient vóór Woensdag 25 September
1940 afgehaald te worden.
De Leider van den Distributiedienst.

VOLKSZAAK H. SCHAAP
SAPPEMEER

t.o R. K. KERK

TELEF. 275

EXCELSIOR
STOFZUIGER'

I

WONINGINRICHTING
MEUBELEN

REPKO

Veendam

BEDDEN

_

VERLICHTING

v\

O^
W

NU NOG
OUDE PRIJZEN

*

PROFITEERT
THANS

VAN ONZE
PRIMA KWALITEITEN

STOFZUIOERCENTBAIE

K.KIP

VEENDOM

KERKSTRAAT!

MbUBELFABRIEK „EXCELSIOR"

De nieuwste Philips en N.S.F.

Ebels' Levertraan kunt U voorloopig slechts koopen tegen
inlevering van een bon, door den medicus te verstrekken.
Deze bonnen worden den medicus op aanvraag toegezonden

HERES - VEENDAM

1940—'41.

door het Rijksbureau voor Genees- en Verbandmiddelen,
Tesselschadestraat 6, Amsterdam (W.).

RADIO-TOESTELLEN

Groote voorraad.

Ziet etalage.

Vraagt echter voor Uw bon uitdrukkelijk :

Ebels'

Levertraan,

van

Maandag 23 September a.s.
Uitreiking in de school aan het Ben. Oosterdiep voor de straten:
Nieuwelaan, Beneden Oosterdiep, Zoutmanslaantje, Remiselaan, Be.
neden Dwarsdiep, Egypteneind en Korte Akkers.

Woensdag 25 September a.s.
Uitreiking in de Arbeidsbeurs in de Havenstraat voor de straten l
Molenstreek tot de Vrijheid en Tomato, Langeleegte tot 't Vosje,
Verlengde Kerkstraat, Kerkstraat, Van Beresteijnstraat, Verl. van
Beresteijnstraat, Burgemeester de Hoopstraat, Winkler Prinsstraat,
Prins Hendrikkade, Buitenwoelkade.

De R in de maand I

Til. Jl

Maandag 23 September a.s.
Uitreiking in de Arbeidsbeurs aan de Havenstraat voor de straten:
Boven-Oosterdiep, Willemstraat, Molenwijk, Boven-Dwarsdiep, Boven-Westerdiep en Schoolstraat.

Woensdag 25 September a.s.
Uitreiking in d<_ school aan den Middenweg voor de straten : Midden
weg, Scholthuizen, Korte Middenweg, Westerbrink, Sinnigeslaantje,
Beneden Verlaat.

VOLLE GARANTIE.

Gemakkelijke
betalings
voorwaarden
60 ct. per week

De uitreiking aan Nederlanders boven 15 jaar, wonende
in onderstaande straten zal plaats vinden op de daarbij
gemelde dagen en plaatsen van 8^—12 uur voor hen,
wier geslachtsnamen beginnen met één der letters A tot
en met M en van I —5 uur voor hen, wier geslachtsnamen
beginnen met één der letters N tot en met Z:

Dinsdag 24 September a.s.
Uitreiking in de Arbeidsbeurs aan de Havenstraat voor de straten:
Schippersstraat, Bocht Oosterdiep, Sarastraat, Postweg, Parallelweg,
Havenstraat, Prins Hendrikplein, Tj. J. Giezenstraat, Havenkade,
Blankensteinkade, Parklaan, Stationsstraat en Plan-Zuid.

\ 0

GORDIJNEN

UITREIKING
IDENTITEITSBEWIJZEN

Dinsdag 24 September a.s.
Uitreiking in de M.U.L.O. school (Hertenkamp) voor de straten 1
Beneden Westerdiep, Hertenkampstraat .Torendwarsstraat, Torenstraat, Steph. Coniusstraat, Marktstraat, Ubbo Wilkensstraat,
•ffi-kade, .ffistraat, Mr. N. F. Wilkensstraat, Mr. J. R. Moddermanstraat, Adderstraat, A.G.W.-plein, A.G.W.-straat, Veenkade, Nieuw,
straat, Leliestraat, M. H. Plein.

Postweg 16 - Tel. 493

TAPIJTEN

GEMEENTE VEENDAM

gegarandeerde

kwaliteit

De uitreiking geschiedt kosteloos onder overlegging van de distri.
butiestamkaart en een duideiyke pasfoto, (afmeting 3% c.m. breed en
4% c.m. hoog).
De distribuüestamkaart dient voorzien te zijn van de handteekening
van den houder (zie 2e bladzijde).
Een geldig paspoort wordt volgens de verordening ook als identlteitsbewijs beschouwd.
Werkgevers worden verzocht het personeel gelegenheid te geven
aan hun verplichtingen te voldoen.
Veendam, 18 September 1940.

en

vitaminegehalte.

OPBERGEN VAN GEKOCHTE

Door Ebels' Levertraan is ziekte van de baan.

GEMEENTE VEENDAM

GOEDEREN GRATIS.

HOTEL DE NEDERLANDEN

DISTRIBUTIE
VASTE BRANDSTOFFEN

WILDERVANK.

RECEPTGLAZENSLIJPERIJ

SEIZOEN 1940—1941.
fit

///(wS1

PS

PS

TAX.1

BRILMONTUREN
ONZE

IN

JARENLANGE

GROOTE

VERSCHEIDENHEID.

ERVARING

WAARBORGT EEN

GROOT OPENINGSBAL

formulier MD 69, bestemd voor verplichte opgave van de

THE BROWN SYNCOPATHERS

aanwezige voorraden per 29 September 1940 af te halen aan
het GEMEENTELIJK VERGADERLOKAAL (Jul.-park), op
Maandag 23 September 1940 van 9—12 en van 2—6 uur.

(Uitgave 1940 - 224 bladzijden)

wordt U franco thuis gezonden
na ontvangst van slechts ƒ 0.50
in postzegels of per postwissel of
per giro 269330.

DE AANVOER VAN KACHELS IS ZEER GERING 1!!
Doch in onze winkel en magazijnen vindt U alles compleet.
Huishoudkachels vanaf ƒ 19.50. Onze Haardkachels blinken
JUNKER & RUH KACHELS in verschillende maten.
Uw oude kachels worden ingeruild.

BERNARD DREESMAN

WESTERDIEP 43
VEENDAM.
Nieuwe Kookkachels en Waschfornulsjes ln alle maten.

ZONDER PUNTEN:

REPETITIE OP DINSDAG 24 SEPTEMBER A.S.

Met punten : Eng. Hemden, los en vast boord, Sporthem

den, Truien, Pullovers, Slipovers. Nieuwste dessins. Heren
en Jongenscostuums. Regenjassen, gabardine en tweed.
Jongens Plusfour Costuums en met korte broek.

NOG LAGE PRIJZEN.

J. B. OOSTERMAN

GEMEENTE VEENDAM.

AFGELAST.

De Leider van den Distributiedienst te Veendam
maakt bekend, dat het Distributiekantoor vanaf

E.v. Zangavond wordt bekend gemaakt in een der eerst
volgende Zaterdagnummers van dit blad.

beginnen

{ October te

GEMEENTELIJK VERGADERLOKAAL
(Julianapark)

WILDERVANK &OMSTR.

•
•

Muntendam: Hotel Stukje
Oude-Pekela : Hotel Kuil.

Woensdag 25 September 1940 is gevestigd in het

Coöp. Aardappelmeelfabriek

Meeden : Hotel Abee
II

—

G.A.

TELEFOON 645.

—

In verband hiermede is het Distributiekantoor Dins

Aangifte en inl. dagelijks
in genoemde hotels.

WINTEROPSLAG
Evenalt vorige jaren, zoo spoedig
mugelUk ln lossing :
PUIKE FRIESCHE- en
ZEEUWSCHE
KLEIAARDAFPELEN.

R. DE WIT
Veendam.

EZN.

dag 24 September 1940

Opgave van verscheepbare aardappelen op de nummers

DEN GEHEELEN DAG GESLOTEN.

301-500

Herenhoeden, Petten, Dassen,

Bretels, Sokophouders, Riemen, Boorden enz.

blad bekend gemaakt.

AFD. VEENDAM.

GEORGE BODEWITZ'S

*- DANSLESSEN

Plaats en datum van uitreiking der bonkaarten worden binnen
enkele dagen in De Noord-Ooster en het Gratis Advertentie

VOLKSZANG

Dit onmisbare boekwerk bevat
duizenden goede raadgevingen en
recepten.
ALMA-LUNTEREN.

VOOR VASTE BRANDSTOFFEN, dient

formulier Groep B, C en D heeft ingeleverd, thans een

2000 HUISMIDDELEN Seizoenkaarten aan kassa.

GEBROEDERS LOORBACH - OPTICIENS

WILDERVANK.

BONKAARTEN

door ieder bedrijf of instelling, die onlangs een enquête

o. I. Ab. Verwer.

EEN JUIST PASSEND MONTUUR.

Een pracht sortering

TAXI

In verband met de binnenkort te verwachten uitreiking van

„INTIEM" HOUDT ZONDAG 29 SEPTEMBER

HET BOEKWERK :

NAUWKEURIGE UITVOERING VAN UW RECEPT EN

uit door hun sierlijken bouw en laag kolenverbruik.

De Burgemeester van Veendam,
HOOGKAMP.

vóór Woensdag 25 September, 's middags 12 uur.
Niet opgegeven nummers zullen voor den tweeden om
loop gelden.

N.V. Aardappelmeelfabriek

OOSTERMOER ii

ii

Gass.nijv.mond.
Opgave voor no.'s
250—500
uiterlijk a.s. Woensdag.

H, H, LANDBOUWERS !
BEZOEKT A.S. MAANDAG
DE

VEEKEURING

^

DEN V.B.B. BIJ T
„JAVA" TE VEENDAM, D®8
NAMIDDAGS 2 Üï®Aanbevelend i
JJj J,

,

DERDE BLAD • No. 147
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worden gerangschikt. Met name doelt de Ka
mer
hier op de
handelsreizigers. Veelal
stelden de rijksverkeersinspecteurs zich op het
standpunt, dat hier sprake is van een personen
vervoer. Aldus wordt derhalve de categorie uit
geschakeld, welke juist een belangrijk aandeel
heeft bij het zooveel mogelijk op gang brengen
en in stand houden van het bedrijfsleven.
Naar het de Utrechtsche Kamer wil voorko
men, begaat men bij het classificeeren van de
handelsreizigers onder het personenvervoer de
onjuistheid, dat als criterium wordt aangemerkt
de aard van het voertuig, inplaats van den aard
van het bedrijf en wordt aldus uit het oog ver
loren, dat de handelsreizigers zijn te beschou
wen als de zakelijke buitenposten van het be
drijfsleven. Derhalve is de Kamer van meening,
dat het niet juist is te achten, wanneer aan de
handelsreizigers in het algemeen geen vergun
ning wordt verleend, gelijk onder meer in het
district Utrecht het geval is, doch dat het wel
degelijk aanbeveling verdient om, wanneer nor
male communicatiemiddelen ontbreken en der
halve abnormaal veel tijd verloren gaat voor het
bereiken van het beoogde doel, in uiteraard
strikt noodzakelijke gevallen aan deze groep ge
legenheid tot vervoer per motorrijtuig te geven.
Het bezwaar, dat, wanneer dit vervoer per per
sonenauto plaats vindt, de praktijk heeft uitge
wezen, dat misbruik plaats vindt, kan worden
ondervangen door het op de vergunning te stel
len verbod om op Zondag te rijden, alsmede door
een krachtige politioneele contróle, welke mo
menteel op dit punt nog allerminst efficient is
te noemen.
Tenslotte sprak de Kamer nog als haar mee
ning uit, dat zij het uit een oogpunt van billijk
heid ten zeerste zou waardeeren, wanneer zou
kunnen worden bevorderd, dat ook ten aanzien
van de classificatie van de groep handelsreizi
gers dezelfde richtlijnen in alle districten van de
rijksverkeersinspecteurs van het verkeer worden
gevolgd .

Een 101-jarige aangezien voor
een baby.

Uit
Veenkoloniaal

het

Museum

7.
Bij de herdenking van het 100-jarig bestaan
<jer Veendammer kerk getuigde Ds. JANSSOjjlUS reeds van den grooten bloei in het kerkejjjc leven, welke gepaard ging met een sterken
groei van het getal lidmaten. Reeds spoedig na
1763 werd het duidelijk, dat binnen afzienbaren t'jd de kerk vergroot zou moeten worden
^lde men de Godsdienstoefeningen zoo goed
mogelijk tot hun recht laten komen. Het Kerk
bestuur probeerde, door het houden van een
geldinzameling onder de lidmaten, de noodige
financiën bijeen te brengen, terwijl wederom
een beroep werd gedaan op de Staten dezer
provincie. De plaatselijke collecte bracht hier
en daar wel eenige teleurstelling, maar dank
2jj de steun van bovengenoemde Staten kon
jnet de vergrooting van het Kerkgebouw reeds
jpoedig een aanvang worden gemaakt.
Deze verbouwing duurde geruimen tijd, zoo
dat men zich genoodzaakt zag, zoolang
de
diensten te houden in een schuur van den heer
THOMA, gelegen aan het Westerdiep. Pas in
het voorjaar van 1767 kan Ds. JANSSONIUS
den kansel in het vergroote kerkgebouw be
stijgen, om naar aanleiding van JES. 54:2,3
het heuglijk feit te herdenken. Doch tevens
neemt hij de gelegenheid waar, om onomwon
den zijn bezwaren te uiten. In de eerste plaats
over het feit, dat de inzameling der gelden
voor de verbouwing hier en daar stagneerde
„Hoe Christelyk de Edelmoogende Heeren
Staaten deezer Provincie hebben gehandelt,
wanneer zy zulk een milde gifte van 6000 gld.
behalven hetgene van de verkogte boomen geliomen is, tot vergrooting van onze Kerke heb
ben toegestaan." (Hier zal JANSSONIUS be
doelen: de boomen, welke gerooid moesten wor
den, om vr(j terrein te krijgen voor de kerkvergrooting). „Maar hoe onchristelyk zulke in
gezetenen van deeze plaatse zig hebben gedraagen, welke geweigert hebben, eene vrijwil
lige gave tot vergrooting te schenken. Zulke
toonen, dat hen de uitbreiding van Jesus Koningryk weinig ter herte gaat".
Dan geeft de voorganger zijn misnoegen te
kennen over de vele uitvluchten, welke men
wist te bedenken, om maar niet ter Kerke te
behoeven te gaan:
„Immers zult gy voortaan, met geen schyn,
tonnen voorwenden, dat de plaatse onzer tente
niet wyd genoeg is, en er voor u geen plaatse,
onder welk voorwendzel gy u dikwijls onttrok
ken hebt. Het zal nu te meer openbaar worden,
dat niet de bekrompenheid der plaatse, maar
uwe onverschilligheid, ja onwil de oorzaak ge
weest is, van uwe nalaatigheid!"
„Ook zult gy voortaan, gelyk te vooren, niet
tonnen voorwenden, dat gy geen gemaks ge
noeg hebt in den Godsdienst, maar den geheelen
of den meesten tyd moet staan en u laaten
verdringen. Gy troost u dikwyls de ongemak
ken, in ydele gezelschappen, verkopingen enz.
dat er geen plaats is om te zitten, ja nauwlyks
om te staan; hier hebt ge niet alleen plaatse
om te staan, maar te zitten voor 't Aangexlchte
des Heeren, als zyn volk pleegt te doen, Ezech.
33:31."
Ook het gedrag van vele kerkgangers, spe
ciaal onder de jongeren, geeft den predikant
aanleiding, waarschuwende woorden te spre
ken:
„Een vrindelyk verzoek, nu onze Kerke zo
wyd is gemaakt, dat ze de toehoorders bekwaamelyk kan bevatten, dat de goede order
wat beter bewaard worde. Tot groote ergernis
heeft men moeten zien, dat mans- en vrouwspersoonen door malkanderen zaten, ja veel jon
ge lieden, agter in de Kerke ^ allerley baldadig
heid bedreeven: zodat deeze Tente meer naa
een tente der ydelheid als Gods huis geleek.
Dit alles heeft men, wegens de bekrompenheid
der plaatse, moeten door de vingers zien; maar
ik verwagte van u, en vermaane een ieder
ernstig, dat de order in deezen, gelyk in an
dere Kerken, nauwer in agt genomen worde,
en elk zig met zyne plaatse vergenoege."
In zijn slotwoord drukt de predikant de ge
meente op het hart:
„Laat de plaatse van den openbaaren Gods
dienst, daar de Heere op eene byzondere wijze
tegenwoordig is, onze herten wel vervullen met
Weugde, maar ook met een heilig beeven voor
*yn Woord, Ps. 2:11."
Het boekje, dat we samen doorbladerden,
eindigt met een rede, welke ds. JANSSONIUS
°P 17 Maart 1765 uitsprak in de Kerk te
Wildervank ter nagedachtenis van zijn, aldaar
°P 3 Maart'in den ouderdom van 67 jaren over
een collega ALEXANDER SLUITER.
Zijn
'ext luidde: Matth. 24:44—47.
Als vanzelfsprekend eischt de voorganger de
^dacht van zijn gehoor op voor de uiteenzet
ting van het vele goede, wat door den bemin
den SLUITER in de kerkelijke gemeente van
'ildervank werd tot stand gebracht.
i,Is uw ziele menigmaal, onder het toedienen
n het kostelyke zielevoedsel verkwikt, uw
*'eg opgeklaart; waren zyne woorden u dikwijls
>la
prikkelen en nagelen, u aanspoorende tot
wandel weerdig den Evangelie van ChrisDankt toch den Heer des huizes, dat hy
"eezen knegt over u gestelt heeft; hem hier
'ang heeft doen blyven en sohynsel heeft
gegeven op zyn werk: medewerkende door be
deling van den H. Geest, Heb. 2:4. O wat zyn
1
voorregten!"
En hy eindigt dan zijn rede met de woorj a: „Hy, die u door middel van Herders en
~eeraars, voedsel heeft gegeven ter regter tyd,
*4ar by uwe ziele leevde, zal u ook met uwen
T^aar en alle, die zyn verschyning hebben
,"f gehadt, doen aanzitten, met Abraham ^
!a
ak en Jakob, in het Koningkryk, ja zetten
^er alle Zyne goederen. Wanneer gy zult verworden met Gods beeld, als gy zult open. Amen.
A
an het eind van zijn" boek neemt Ds. Jans•tius nog enkele Treurdichten en Grafschrif#" °P, door tijdgenoten van SLUITER bij diens
t blijden opgesteld. Enkele mogen hier volgen,
414
de hand van zekeren R. OOSTERHUIS:
,a

Grafschrift voor den Wel.Eerw. Zeer Gel.
en Godvr. Heere
ALEXANDER SLUITER, predikant in
de Wildervank
Overleeden den 3 Maart MDCCLXV
in den ouderdom van 67 Jaaren.
Hier zwygt, geslooten door den dood
Des grooten SLUITERS gulden mond,
Die, twee en veertig zonnekringen
Den zondaar 't Hemelryk ontsloot,
Dat zyne ziel ontslooten vond
Toen ze opwaart kwam door 't luchtzwerk
dringen.
ANDERS
Dit graf besluit Heer SLUITERS lyk,
Die, twee en veertig zonnekringen,
Den sleutel droeg van 't Hemelryk,
Tot heil van Jesus keurelingen:
Terwyl zyn ziel den Hemel open vond,
En 't loon geniet dat op zyn arbeid stond.

De weduwe Klaasje wan Eyk, wonende
bij haar schoonzoon in de Paramaribostraat in Den Haag, wordt 25 Sept. 101
jaar. Men zou het haar niet aanzien; al
leen haar gehoor laat te wenschen over
Het zeer krasse oudje beschikt nog over
een levendigen geest en weet zich nog pre
cies te herinneren, dat zij op school op
een lei en later met een ganzeveer heeft
geschreven. Zij was een flinke leerlinge,
want zij verliet de school met den eersten
prijs.
Een ambtenaar der distributie heeft een
grappige
vergissing begaan, toen de
schoonzoon van de bijna 101-jarige haar
broodkaart kwam halen. Op haar stam
kaart stond geboren 25 Sept. '39. De amb
tenaar dacht, met een kind van nog geen
jaar te jloen te hebben en gaf een bon
voor havermout! Men heeft toen maar 18
voor de 39 gezet.

Huidige benzine-situatie
maakt verdere beperking
dringend noodzakelijk.

TWEE PLANETEN VORMEN
EEN PAAR.
EN

JUPITER
DEN

IN

ELKANDERS

SATURNUS

EENIGE

MAAN-

NABIJHEID.

De medewerker P. van het „Hbld." schrijft j
Er is reeds de aandacht op gevestigd,hoe bij
zonder fraai des avonds de aanblik van onze
steden wordt by maanlicht. Juist zoo gaat het
met
den sterrenhemel op heldere, maanlooze
avonden. Ook dan zien wij tegenwoordig de ster
ren en sterrenbeelden in buitengewone pracht
zooals vroeger alleen als we buiten op het land
vertoefden.
Wie zijn blik ook nog laat in den avond langs
den hemel heeft laten gaan (na 23 uur) zal on
getwijfeld zijn getroffen door de aanwezigheid
van twee heldere sterren vlak bij elkaar in het
Oosten.
Het zijn de planeten Jupiter en Saturnus, die
al in Juli bij elkaar in de buurt kwamen en nu
nog tot begin 1941 een paar blijven vormen. Ju
piter is de helderste van de twee. Zij staat op
het oogenblik links.
Wij zullen thans niet uiteenzetten hoe het
komt, dat wij de planeten telkens op andere
plaatsen tusschen de z.g. vaste sterren zien
staan ; het verschijnsel waaraan zij den naam
dwaalsterren ontleenen. Bij nadere beschouwing
blijkt, dat zij niet steeds in dezelfde richting
tusschen de sterren (van den z.g. dierenriem)
doorschuiven, doch zich nu eens naar links en
dan weer naar rechts verplaatsen en bij den
overgang van de eene in de andere (schijnbare)
beweging als het ware een lus beschrijven.
Nu volgt elk van de vijf heldere planeten
(Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus)
haar eigen schijnbare baan langs den hemel en
daarbij gebeurt het van tijd tot tijd, dat zij
elkander op geringen afstand ontmoeten. Men
noemt dat een conjunctie. Dat wil natuurlijk
niets anders zeggen, dan dat wij ze ongeveer in
dezelfde richting zien. Want in de ruimte van
het zonnestelsel blijft de afstand van hun banen
dezelfde.
Het merkwaardige en zeldzame feit doet zich
nu voor, dat de planeten Jupiter en Saturnus
in een half jaar drie maal in conjunctie zijn, als
gevolg ervan, dat zij — instede van in één rich
ting langs den dierenriem te gaan — beide een
lus beschrijven en zoodoende niet uit den weg
kunnen komen. De data der drie conjuncties
zijn: 15 Aug. 1940, 11 Oct. 1940 en 30 Febr. '41.
De conjunctie van 15 Aug. kon nog niet de
belangstelling van het publiek trekken, want in
die dagen kwam het „stel" Jupiter-Saturnus
eerst na middernacht op. In October zal de ge
ringe afstand tusschen beide planeten echter
voor een ieder te zien zijn, want dan zijn ze
reeds den heelen avond boven den horizon.

's-GRAVENHAGE, 19 Sept.
De secretaris-generaal, waarnemend hoofd
van het departement van handel, nijverheid
en scheepvaart, in overleg met den secre
taris-generaal, waarnemend hoofd van het
NOG ANDERS
departement van waterstaat, maakt bekend:
Hier schuilt, bedolven in het stof
kend:
Heer SLUITERS lyk, die, twee en veertig
De huidige benzinesituatie in ons land
jaaren
maakt een nog verdere beperking dringend
Op aarde ontsloot het Hemelhof,
noodzakelijk.
Voor drie, aan Hem vertrouwde, ChristenIn Brabant zegt men:
Niet alleen zal deze beperking gevonden
schaaren
moeten
worden
in
een
verminderde
toewijzing
„HET HUWELIJK IS EEN FIETS"
Dat OLDENZYL, noch WETSINGE ooit vergat
En WILDERVANK, by 't missen, hooge schatt, voor de Octobetperiode, doch ook zal het voor
HET ACHTERWIEL MOET VOLGEN....
iederen benzineverbruiker noodzakelijk zijn zich
Die nu beweent, met droefheid overgooten,
Als er nog geen boekje verschenen is, waar
zelf
daar
waar
mogelijk
uit
eigen
beweging
Niet zyn geluk, maar dat zyn mond werdt
uit de ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
toegeslooten beperking in het verbruik van benzine op te
leggen. Het is de plicht van iederen staats die een huwelijkspaar in den echt verbonden
Alex. Sluiter werd geboren te Ramswinkel, burger, dat hij zooveel mogelijk bijdraagt tot heeft, zijn toespraak kan putten, dan wordt dat
studeerde te Groningen onder de Hoogleraren het in stand houden van het economische le hóóg tijd...
Driessen en Verbrugge; eerst beroepen te Ol
De bruidegom in het Brabantsohe dorpje is
ven. Men zal zich dus keer op keer weer heb
denzijl, daarna te Wetsinge.
ben af te vragen vóór men met zijn auto rijdt: een goedig mannetje en de bruid ziet er zelfs
doodgoed uit. Zij zijn beiden in onberispelijk
Zoo zijn we dan gekomen aan het eind van ,Is het wel dringend noodzakelijk, dat ik dit
zwart. Ze zitten voor de groene tafel in de
ons boek. Er rest mij nog te vermelden, dat doe".
Van overheidswege moeten in dit verband trouwzaal van een klein dorp. De ambtenaar
Ds. JANSSONIUS in 1789 overleed. Zijn heen
van den Burgerlijken Stand, die hen zoo juist
gaan werd herdacht in een Kerkdienst> geleld tevens de volgende maatregelen genomen wor
verbonden heeft, schijnt moeite te hebben met
door Ds. MENZINGA, toen predikant te MEE- den:
Het bij beschikking van 14 Augustus 1940 zijn toespraak. Achter de stoelen van bruid en
DEN.
aangewezen tijdvak van 1 tot en met 30 Sep bruidegom zitten de getuigen van „swirskanMochten er onder hen, die deze artikelen tot
Men lette op hedenavond.
tember 1940, zijnde de derde motorbrandstof- ten" en in de deuropening staan de dorpsgenu toe volgden, zijn, die nog in het bezit zijn
Hoewel het aanschouwen van het dubbeltal
distributieperiode, wordt-verlengd tot en met nooten, die „zoo maar es" komen kijken en
van andere boekwerken over het verleden van
luisteren.
Jupitel-Saturnus reeds eiken avond de moeite
6 October a.s.
deze streken, en hiervan afstand willen doen,
De ambtenaar is door dat stille, starre kijken waard is, zal er heden bijzondere luister aan
Als 4de distributieperiode wordt niettemin
dan zal ik gaarne deze giften voor het VEEN
aangewezen het tijdvak van 1 tot en met 31 ietwat geprikkeld, hij frommelt z'n das, die worden bijgezet doordat de maan dan op haar
KOLONIAAL MUSEUM in ontvangst nemen;
neiging vertoont van achter , over te klimmen'' maandelijkschen tocht langs den dierenriem
October 1940.
na bestudeering hoop ik dan de interessante
terug in de positie: „Gelukkige bruid en brui vlak langs de planeten passeert. Ook dit is na
byzonderheden in onze rubriek algemeen be
Als gevolg hiervan zullen wederverkoopers
degom, gelukkige familie van,
van...
van tuurlijk
in
Augustus gebeurd, doch toen
kend te maken, opdat de. belangstelling voor van 1 tot en met 6 October a.s. zoowel de thans
„swirskanten". 't Huwelijk, waarin gij zoo juist waren de bewuste hemellichamen voor ons
het Verleden dezer Kolonie's en speciaal voor geldende coupons met groenen opdruk op grij
zijt verbonden, is iets, dat slechts door den dood land op het juiste moment nog onder den hori
ons MUSEUM moge worden opgewekt en ver zen ondergrond, welke bevestigd zijn aan de op
onderbro... ontbonden kan worden. Vondel, U zon. Vanavond zijn de omstandigheden echter
diept.
grijzen ondergrond gedrukte vergunning, o.m.
weet, dat was 'nne grooten dichter, heeft daar gunstiger: Omstreeks 23.30 gaat de maan on
F. v. Dr.
voorzien van het groene " cijfer 3 mogen ac
over een versje gemaakt: „Twee zielen gloei der Saturnus door en om ruim half één 's nachts
cepteeren als de voor October ontworpen cou
end aan mekaar gesmeed"... maar, dat is al onder Jupiter. Wie niet zoo laat op is kan reeds
pons met gelen opdruk op lichtgrijzen onder
heel lang geleden. De tijden veranderen, vooral omstreeks 23 uur het drietal bewonderen en —•
grond, bevestigd aan een op lichtgrijzen onder
tegeswoordig. Als dieje Vondel nog es moest door met een tusschenpoos waar te nemen —grond gedrukte vergunning, waarop o.m. in
dichten zou hij 't anders doen. Hrj zou het hu de plaatsverandering van de maan ten opzichte
In bevoegde diplomatieke kringen te New gele klteur het cijfer 4 voorkomt.
welijk bijvoorbeeld noemen... een fiets. De man van de planeten constateeren. Men kan dan als
York wordt vernomen, dat de Vereenigde Sta
Speciale aandacht van wederverkoopers wordt
is het voorwiel , de vrouw het achterwiel. Waar het ware den maandelijkschen tocht van de
ten overwegen, een aantal „verouderde" duik
nog gevraagd voor den thans versohoven da
het voorwiel gaat moet het achterwiel volgen maan gedurende eenigen tijd met eigen oogen
booten aan Engeland af te staan. Er schijnt hier tum van laatste inzending aan leveranciers van
over het ongelijke levenspad. En wilt ge het zien.
sprake te zijn van de ,,S-klasse";' waarvan opplakvellen met coupons. In tegenstelling met
ideaal-huwelijk, vergelijkt het dan met een tan
Degenen, die nog later in den nacht naar den
Amerika 38 eenheden bezit, die verkocht of in de laatste alinea van een schrijven d.d. 16 dezer,
dem: de man zit voor en stuurt; zou de vrouw hemel kunnen kijken, hebben gelegenheid ook de
geruild zouden worden.
hetwelk aan wederverkoopers uitgegaan is on
mee kunnen sturen, dan gebeuren er ongeluk planeet Venus te zien. Deze is nu „morgenster"
— Zeven personen werden bij een auto-onge der het hoofd
„motorbrandstofbeschikking
ken. (Er komt beweging in de dorpsgenooten). en komt kort na 3 uur op. Zij is dus daarna tot
luk op den weg van Cannes naar Nice gedood 1940 no. 1", wordt de uiterste datum, waarop
Zoude de man alleen trappen en de vrouw zonsopkomst te zien in het Z.O. tot Z. Haar
en twintig min of meer ernstig gewond.
September-coupons nog aan leveranciers ter
niet helpen, zijn taak zou veel te zwaar zijn. De sterkte is nog grooter dan die van Jupiter, dus
- De Fransche politie is thans bezig met het aanvulling van den voorraad mogen worden in
vrouw moet hem waarschuwen, raad geven: wie. in den nanacht een uitzicht heeft op het
onderzoek naar de vele plunderingen en beroo- gezonden, bepaald op 7 October a.s.
pas op, rijd niet te roekeloos! Een verstandige Z.O. kan bij helder weer een fraai schouwspel
vingen die door Fransche burgers bij den af'
zal den man nooit zijn plaats vooraan ontne verwachten.
tocht van het Fransche leger in Parijs en vooral BENZINE VOOR HANDELSREIZIGERS.
men, zij zal nooit ontevreden zijn, als ze niet
De planeet Mercurius, die altijd dicht bij de
in de Zuidelijke voorsteden gepleegd zijn. Tot ER IS HIER GEEN SPRAKE
voorop mag rijden en het stuur in handen ne zon staat en ten hoogste in de schemering
dusver heeft de politie 241 personen gear
VAN PERSONENVERVOER.
men. Zulk een huwelijk zou gevaar loopen te zichtbaar is, is in September zelfs in het geheel
resteerd. Ruim 1300 personen worden ervan be
UTRECHT, 19 Sept.
3lippen op het huwelijkspad. Eén ding ls onmis niet te zien. Ook Mars is deze maand onzicht- •
schuldigd aan deze plunderingen te hebben
De Kamer van Koophandel en Fabrieken te baar bij het fiets- of tandemrijden: het is het baar. Zij staat eveneens vlak bij de zon en wordt
deelgenomen. Ruim 700 processen zijn reeds
Utrecht heeft zich met een uitvoerig schrijven evenwicht, }iet is de liefde. Waar die ontbreekt, dus overstraald door het zonlicht als zij zich
aanhangig gemaakt.
gericht tot den Secretaris-Generaal, waarne gebeuren er vroeg of laat ongelukken en dan is overdaig boven den horizon bevindt.
— Sedert Maandag j.1. wordt te Amsterdam
mend hoofd van het departement van Water de tandem niet meer te repareeren. Onthoudt
vermist de 20-jarige Elisabeth Johanna Tenge, staat, naar aanleiding van het door deze Kamer
dit goed, gelukkige bruid en bruidegom. Moge
van beroep dienstbode in de hoofdstad. Men dezer dagen ingestelde onderzoek waarbij geble
Uw huwelijkstandem tot in lengte van dagen ENGELSCHEN
UIT
ROEMENIë
GEWEZEN.
vreest een ongeluk.
ken is, dat door den Rijksinspecteur van het over rozen rijden."
— De Deutsche Bergwerkszeitung meldt uit Verkeer geenszins dezelfde criteria worden aan
BOEKAREST, 20 Sept. (D.N.B.). Het gehee
De huwelijksstoet verlaat de trouwzaal. Als de
Lima:
gelegd bij het verstrekken van rij- en motor bruidegom den ambtenaar passeert, fluistert hij le Engelsch sprekende personeel van het AngloWegens het verlies van de Europeesche afzet
brandstof v vergunningen ten aanzien van de hem in 't oor: „En wie mot 't fietsploatje be Roemeensch instituut is uitgenoodigd het land
gebieden en de daardoor ontstane moeilijkheden
groep, welke onder het personenvervoer moet talen?"
(Limb. Koerier).
te verlaten.
in de economische positie des lands ziet de re
geering van Peru uit naar de vervaardiging
van producten die eventueel in de Vereenigde
Staten kunnen worden afgezet. O.a. zal men
defect teweeg brengen.
Tevens staan hierf de „machines", die voor
probeeren de vroeger bloeiende rubberindustrie
Het is niet onwaarschijnlijk, dat alleen de de heruitzending zorg dragen.
weer tot nieuw leven te wekken.
radio-centrale van den heer J. Windt te VeenDaar de geheele ruimte zich ondergronds
— Donderdag is bij de Hoeksterpoortbrug te
dam aan deze veiligheidseischen voldoet.
bevindt, wordt het daglicht er langs een om
*
VEENDAM,
16
Sept.
Leeuwarden een verkeersongeval gebeurd. De
„Dit is de eerste bomvrije radio-centrale in weg binnengeleid. Wanneer men de groote éta
44-jarige tuinman J. Nauta kwam per rijwiel
Nederland," zei de heer Windt, toen hij ons in lages van de winkel bezichtigt, staat men zon
De buitengewone omstandigheden, waarin
van den kant van den Groningerstraatweg. wij heden verkeeren, hebben aan verschillende het hart van het bedrijf ontving. Het is een der het te merken op de ruiten van den schuil
Achter hem aan reed een autobus uit Murmer- inrichtingen en instellingen een dubbele betee- ruime, meer dan twee meter hooge kelder, die kelder.
woude met arbeiders, die hier ter stede werk kenis gegeven voor de gemeenschap. In de onderverdeeld is in verschillende vertrekken.
Wanneer men deze radio-centrale gezien
zaam zijn. De wielrijder" veranderde van rich eerste plaats geldt dit voor de radiocentrales in
Allereerst treedt men de ruime radiokamer heeft, vraagt men zich af, hoe men deze inge
ting zonder een teeken te geven. Het gevolg de verschillende steden en dorpen. Deze in binnen, waar zich het enorme schakelbord be wikkelde installatie binnen een zoo kort tijds
was, dat hij werd aangereden en op slag dood
richtingen zijn onmiddellijk, toen hiertoe aan vindt, via hetwelk de abonné's hun muziek, bestek heeft kunnen verplaatsen, zonder dat
was.
leiding bestond, als belangrijk onderdeel inge enz. krijgen toegezonden. Hier staat ook de de uitzending ook maar even werd gestaakt.
De bus slipte en kantelde. Eenige werklieden
schakeld bij den beschermingsdienst voor bur microfoon en langs den wand de verschillende De heer Windt verzekerde ons dan ook, dat dit
werden door glasscherven gewond.
vereischte ingrediënten, o.m. een enorme kast transport de noodige moeiten met zich heeft
gers tegen luchtaanvallen.
— Woensdag reed een vrachtauto te Draen
met gramofoonplaten, die allen keurig gesor gebracht. De moeite was echter niet vergeefs,
ten achteruit. De bestuurder zag niet, dat ach
In steden, waar reeds meer dan eens lucht
teerd in vakken staan, zoodat de omroeper on want thans is Veendam en den heer Windt een
ter de auto een juffrouw met een kinderwagen alarm werd gegeven, is het dan ook reeds een
middellijk kan vinden, wat hij wenscht. Het is radio-centrale rijk, zooals men nergens in ge
stond, waarin een tweejarig kind zat. De kin gewoonte geworden, zoodra het onveilig sig
wel een ontzaggelijk verschil met de oude in heel ons land vindt, niet alleen wat betreft de
derwagen werd onder de auto plat gedrukt, naal gegeven wordt, de luidsprekers van de
stallatie, die in de Kerkstraat was onderge veiligheid, maar tevens de moderne inrichting.
waarbij het kind om het leven kwam.
centrale in te schakelen, teneinde op de hoog
Het is bijna vanzelfsprekend, dat wij niet bij
— Het zesjarige dochtertje van den landbou te te zijn van de verschillende mededeelingen, bracht.
Boven dezen kelder bevindt zich een beton- de radiocentrale bleven staan, maar het ge
wer M. uit Vierakker, dat op den zolder by die de leider van den beschermingsdienst tij
vloer van vijftien centimeter dikte. Misschien heele winkelpand met al zijn magazijnen onder
buren met lucifers speelde, is in brand geraakt. dens den aanval geeft.
zal men opmerken, dat een dergelijke beton- de persoonlijke leiding van den eigenaar heb
Overdekt met brandwonden is het meisje in
Zoo heeft de radio-centrale naast haar ge laag geen bomvrije schuilplaats schept, maar ben doorsnuffeld. De keurige inrichting van
het R.K. Ziekenhuis te. Zutphen overleden.
— Vermoedelijk door het achteloos wegwer wone beteekenis — het verstrekken van ont men moet daarbij niet vergeten, dat zich bo de zaak, alsmede de enorme voorraden, die
pen van een brandende sigaar of sigaret is spanning aan de aangeslotenen door muziek of ven dezen kelder nog twee verdiepingen bevin hier zijn ondergebracht, zijn verbazingwek
gesproken woord — een belangrijke tweede den, benevens een zolder, terwijl de bouw van kend; de laatste zoowel op het gebied van ra
brand ontstaan in de groote veldschuur van den
dio, als van stofzuiger en welk ander eleclandbouwer Eskes te Warnsveld. De schuur, beteekenis gekregen. Dit heeft tevens als di het pand uiterst stevig is.
Achter het schakelbord, dat zich in de ra trisch artikel ook.
waarin de geheele graanoogst van zes H.A. rect gevolg met zich mede gebracht, dat de
centrale op een veilige plaats moet zijn geher diokamer bevindt, is een tweede onderafdeegrond was opgeslagen, ging verloren.
Napratend in het keurige demonstratieka
Volgens berichten uit Londen zijn twee van bergd en dat de omroeper zich — zoo mogelijk ling van den kelder, waar uit alle windrichtin mertje vernamen wij dan ook, dat er nog
de door Roosevelt naar Engeland gezonden staf nog rustiger dan anders — van zijn taak kan gen de kabels binnenkomen. Iedere kabel heeft slechts één artikel ontbreekt, n.1. een radio
officieren, generaal Emmons en brigade-gene- kwijten. Tevens moet de installatie op een der een bepaald gebied te voeden. De plaats Veen- toestel, dat eerst de komende weken zijn weg
raal Strong naar de Vereenigde Staten terug gelijke plaats worden aangebracht, dat de dam is op deze wijze onderverdeeld in tiental zal vinden naar de handelaars, daar de fabriek
gekeerd om Roosevelt rapport uit te brengen. scherven van een in de omgeving explodeerend len districten, die elk door een eigen kabel niet in staat was, het eerder te leveren.
De leider der Amerikaansehe militaire missie, projectiel, geen verwoestingen kunnen aan worden gevoed. Mocht hier een storing komen,
Wij wenschen hierbij den heer Windt „goede
vlce-admiraal Ghormley, blijft nog te Londen. richten of een niet-onmiddellijk herstelbaar dan is dat in een oogwenk verholpen.
zaken" in zijn nieuw winkelpand.

KORT NIEUWS.

Een ondergrondsche
radio-centrale.
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Bommen
op Nederland.
Bommen op West-Kapelle.
WEST-KAPELLE, 19 Sept.
Vanmiddag is een drietal bommen buiten de
kom der gemeente gevallen. Een sloeg een
trechter van zes meter, de beide andere waren
lichter. De materieele schade is gering, aange
zien op de plaats, waar de bommen neerkwa
men, de oogst reeds binnen was gehaald.

Tijdbommen bij Veere.
VEERE, 19 Sept.
In den nacht is onder deze gemeente, door
Britsche vliegers een aantal tijdbommen neer
geworpen, die alle in het weiland aan de over
zijde van het kanaal zijn neergekomen.
Er werd geen schade aangericht.
VERSCHILLENDE

BOMMEN

NEERGEKOMEN

BIJ

ANNA-PAULOWNA.

ANNA PAULOWNA, 20 Sept.
Gisternacht zijn op het land van den heer
A. Meyer aan den Middenweg vyf explosieve
bommen geworpen, waarvan een iri een sloot
weggleed en niet ontplofte. Bovendien kwamen
er nog achttien brandbommen neer en ook
hiervan kwamen er twee niet tot ontbranding.
De schade aan de te velde staande aardappe
len en koolraap is niet groot, die aan bloembol
len van iets meer beteekenis. Ook de verdere
schade is gering. Ten huize van den heer D.
Koning sloeg een scherf door een asbestplaat
en b\j den heer A. van Duin sneuvelde een
ruitje. Persoonlijke ongelukken kwamen niet
voor. Met het oog op de niet ontplofte bom
men zullen er waarschijnlijk waarschuwings
borden geplaatst worden.
BOMMEN BIJ ROOSENDAAL.
ROOSENDAAL, 20 Sept.
Vanochtend vroeg om ongeveer kwart voor
vijf zijn Engelsche bommen neergekomen op
een veld genaamd de Brembpsch, een gehucht
gelegen tusschen Roozendaal en de Belgische
grens. Vier Brisantbommen kwamen tot ont
ploffing en maakten groote gaten in
den
grond, waarvan een met een middellijn van
acht meter. Van de tientallen brandbommen,
die werden uitgeworpen, kwam er niet een
tot ontbranding. Enkele ruiten werden vernield
van in de nabijheid gelegen boerderijen van
den landbouwer J. van Eekelen en van de we
duwe Backx. Persoonlijke ongelukken kwamen
niet voor.

Bommen op Wageningen.
WAGENINGEN, 19 Sept.
In den afgeloopen nacht hebben Engelsche
vliegers zeven bommen geworpen nabij Wage
ningen. Een bom was van zwaar kaliber. Zij
kwamen terecht In boomgaarden nabij Nude.
Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De
materieele schade is gering en beperkt zich
tot enkele gesprongen ruiten van het gebouw
van het Instituut voor veredeling van Land
bouwgewassen.

KLEEDING UIT GLAS.
MOOI, MAAR TE DUUR!
DELFT, 19 Sept.
Kunnen de veelbesproken weefsels van glas
zijde en glaswol uitkomst brengen in de huidige
echaarschte aan textielgoederen ? Met
deze
thans wel zeer actueele vraag heeft de Tel.
zich gewend tot de directie van een onzer groo
te Nederlandsche glasfabrieken, waarvan be
kend is, dat zij op het gebied van uit glas ge
sponnen weefsels al meerdere jaren interessan
te experimenten onderneemt.
Ongetwijfeld is deze zelfde vraag reeds bij
velen opgekomen. Wij herinneren in dit ver
band aan het feit, dat zoowel in Amerika als
in meerdere mode-centra van Europa enkele
jaren geleden talrijke demonstraties met uit
glasdraad geweven kleedingstukken
hebben
plaats gevonden, demonstraties die overal sen
satie verwekten en den indruk achterlieten, dat
het „glazen kleed" een groote toekomst tege
moet ging, omdat het zoowel tegen koude als
warmte beschutting bood, een zeer flatteus ef
fect maakte en daarenboven dermate
sterk
heette te zijn, dat het belangrijk minder aan
slijtage onderhevig was dan wol, katoen, zijde
of kunstzijde. Deze laatste factor zou dan een
compensatie zijn voor het nadeel, dat het ^gla
zen kleed" uiteraard niet versteld kan worden.
Het ligt intusschen voor de hand, dat in een tijd
als deze de vraag rijst: Is het met die Inte
ressante en veelbelovende noviteit van toén nu
nog altijd niet zoover gekomen, dat we er in
de practijk wat aan hebben?
De vraag moet helaas ontkennend beant
woord houden. Weliswaar werd ons beves
tigd, dat het uit glasdraad geweven kleed al
de opgesomde goede eigenschappen volledig be
zit en dat er korten tijd geleden, na langdurig
experimenteeren, zelfs een middel gevonden is
om het glasweefsel in elke gewenschte mode
kleur te vervaardigen, waardoor het materiaal
theoretisch dus klaar is voor onmiddellijk ge
bruik, maar desondanks kan men er voorloopig
nog geen practische diensten van verwachten
om de afdoende reden, dat het glaswollen of
glaszijden kleed... onbetaalbaar is.
Zelfs in Amerika, dat voor dergelijke novi
teiten steeds groote afzetmogelijkheden pleegt
te bieden, zijn de van glas geweven textielwaren als handelsobject een fiasco geworden.
Een tafellaken, dat uiterlijk niet van gewbon
damast te onderscheiden was, kostte b.v. 28
dollar, terwijl de prijzen der japonnen dermate
hoog waren, dat zij onverkoopbaar bleken. Ook
de gordijnen en stoelbekleedingen van glaszijde,
waarvoor o.a. om hun onbrandbaarheid ener
gieke propaganda gevoerd is, iijn nimmer een
verkoopsucces geworden. Zelfs de groote lucht
vaartmaatschappijen wilden er niet aan en ge
bruiken voor hun vliegtuigmeubilair geïmpreg
neerd katoent dat aanzienlijk goedkooper en
eveneens tegen vuur bestand is.
Naar men ons van deze deskundige zijde
verzekerde, zal het gebruik van glaswol en
glaszijde dan ook vooreerst wel beperkt blij
ven tot industrieele doeleinden. In de chemische
industrie b.v. zijn de glaswollen filterdoeken
hoog aangeschreven om hun
duurzaamheid,
welke die van elk ander materiaal overtreft.
Ook als wikkelstof voor isolaties bewijst de
glaswol waardevolle diensten.

HET AANMOEDIGEN VAN DE
OPRICHTING VAN GRAS
DROGERIJEN.
's-GRAVENHAGE, 19 Sept.
Ook voor het jaar 1941 zal door het Rijk een
beperkt aantal te stichten grasdrogerijen, res
pectievelijk uitbreiding van bestaande grasdro
gerijen, financieele steun worden verleend.
Deze steun zal, onder bepaalde voorwaarden,
de vorm hebben van een subsidie ongeveer ter
grootte van den aankoopprijs van het eigenlijke
grasdroogapparaatt terwijl voorts de mogelijk
heid bestaat, dat voor den aankoop van grond,
gebouw enz. tegen zakelijke of persoonlijke ze
kerheid een crediet tegen matige rente wordt
verleend.
Nadere voorwaarden kunnen worden aange
vraagd bij den directeur-generaal van den Land
bouw, Departement van Landbouw en Visscherij
te 's-Gravenhage.
Bij de toewijzing zal door genoemden direc
teur-generaal met de volgorde van binnenkomst
van de definitieve aanvragen rekening worden
gehouden.

De Drentsche Fokdag
We nemen den draad van ons verslag van 1.1.
Donderdag, afd. Rundvee, weer op.
In klasse Productiekoeien boven de 7 jaar
wist Janna 36 eig. J. Blok Gzn., Wapserveen,
welverdiend beslag te leggen op het oranjelint.
Beste goed geproportionneerde koe met mooie
lijnen en mooi uier. In de collecties 3 of 4 dieren
van een eigenaar, zegevierde de zeer uniforme
collectie van J. Sijbring te Grolloo. J. v. Gerner
kwam in deze rubriek niet in collectie op No. 2;
2b werd 1 collectie van H. Hoiting te Gieter
veen. De collectie van Sybring bestond uit een
best gelijnde zeer uniforme collectie, die van v.
Gerner uit beste dieren met zeer ruime achter
stellen en de collectie van H. Hoiting waren bes
te dieren met beste achterstellen en goede uiers
konden het tegen de gemelde coll. niet bolwer
ken. In rubriek coll. 5, 6 of 7 dieren van een
eigenaar, was de collectie van R. J. Douwes,
Peizerhorst No. 1. Een schitterende collectie. In
afst. van 1 stier minstens 6 stuks waren het de
afstammelingen van Emir 21, die welverdiend
beslag op den lsten prijs legden. Beste, mooie
groep dieren met best beenwerk, goede achter
stellen en beste middenhand. Afst. van 1 stier
vaarskalveren, waren de afstammelingen van
Frans 234, welke zegevierden. Mooie groep kal
veren, sterke goed behangen dieren.
In klasse Vaarskalveren, geb. tusschen 15 Dec
1939 en 16 Febr. 1940, werd Juweeltje Botermijn van A. Buiter te Eext 2e bekroond, goedsoortig kalf met best kruis.

„SIGARETTEN VOOR SOLDATEN."
„Van den onbekenden burger voor den
onbekenden soldaat".
De N.R.Crt.-correspondent te Genève schrijft:
In Fransch-Zwitserland is een aardige ge
woonte ingevoerd, waaraan menige onbemid
delde, in een eenzame bergstreek dienst doende
soldaat het te danken heefi, dat hij althans als
tijdverdrijf een sigaret rooken kan.
Onder het motto „Sigaretten van den onbe
kenden burger voor den onbekenden soldaat!"
is het in talrijke tabakswinkels van Genève.
Lausanne, Neuchltel en andere plaatsen in
Fransch-Zwitserland gewoonte geworden, dat
de verkoopster van een pakje sigaretten ter
stond met een zoo beminnelijk mogelijk lachje
den klant vraag, of zij het pakje voor hem mag
openen en één sigaret eruit mag nemen ten be
hoeve van de gemobiliseerden op eenzame pos
ten. In negen van de tien gevallen geeft de
kooper zijn toestemming, waarna de sigaret in
een bijzondere bus geworpen wordt, die iedere
week door een militair geledigd wordt. De afdeeling „ontspanning" van het Zwitsersche le
ger heeft op deze wijze reeds duizenden siga
retten onder de in stille bergdistricten dienst
doende militairen kunnen verdeelen.
Men
tracht thans ook in de sigarenwinkels van
Duitsch-Zwitserland deze aardige gedachte van
een „rookersoffer" voor den soldaat in te voe
ren.

DE CONSEQUENTIES VAN HEEL
NEDERLAND OP DE PASFOTO.
Voorraad aan materiaal is
te gering.
Enkele zaken moeten reeds sluiten.
De Tel. schrijft: Zoo oud de wereld is, bestaat
de tegenstelling tusschen gelukkigen en ongelukkigen. Van geluk mogen in deze dagen spre
ken zij, die met een geldig paspoort in hun por
tefeuille rondloopen. Verhoudingsgewijs zijn er
dat niet zoo velen. Duizendmaal meer in aantal
zijn de Nederlanders, die thans de trottoirs voor
de fotohandelaren in rijen bezetten en voetje
voor voetje vooruitschuiven om het begeerenswaardig prentje te bemachtigen: de pasfoto.
De .fotowinkels zwemmen in hun werk. Het
personeel moet alle zeilen bijzetten. Men komt
bijkans handen te kort. Denk eens aan den fo
tograaf, die het record van 3500 opnamen per
dag haalde! Met fotografeeren alleen is de zaak
nog niet Oké want dan komt nog het ontwik
kelen, het afdrukken, etc. Inderdaad, hoogtij
dagen voor den fotograaf, ook voor den straat
fotograaf, die zijn patiënten voor een witten
plank aan den lantaarnpaal deponeert en dan
de korte operatie voltrekt.
De groothandelaar ziet den toestand ietwat
somber in. Alleen in de hoofdstad schat men,
dat ongeveer twee millioen pasfoto's gemaakt
moeten worden. Er zijn nu al zaken, die mate
riaal tekort komen, zonder dat de groothandel
daarin kan voorzien. De vraag overtreft verre
het aanbod en ook de voorraad materiaal is te
gering. De voorbereiding der identiteitskaarten
regeling achtte men in deze kringen te kort,
zoodat de groothandel geen tijd heeft gehad om
voldoenden voorraad te maken en de groote fa
brieken niet tijdig konden worden gewaar
schuwd. De fabrieks-vertegenwoordigers ln ons
land zijn overstelpt met orders, welke onmoge
lijk in enkele dagen kunnen worden uitgevoerd.
Men verzekerde ons, dat de groothandel zich
dan ook reeds tot de bevoegde instanties in Den
Haag had gewend om te bevorderen, dat den
buitenlandsche 'fabrieken onverwijld, opdracht

DERDE BLAD

INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.

SPANJE KAN NIET AFZIJDIG

ONRUSTIGE ZENUWEN

BLIJVEN.

Mijnhardt's Zenuwtabletten maken U spoedig
weer weldadig kalm. Buisje 40 en 75 cent.

Collectief contract in de Metaal
nijverheid.

DE SPILMOGENDHEDEN: EEN IDEAAL
VERBOND.
BERLIJN, 19 Sept. (V.P.B.) In buiten
landsche perskringen alhier wordt de reis
van Von Ribbentrop naar Rome, onmiddel
lijk na het bezoek van den president van
den Spaanschen Phalanx, Suner, met het
naderend deelnemen aan den oorlog van
Spanje aan de zijde der spilmogendheden
ln verband gebracht.

AMSTERDAM, 19 Sept.
Men deelt ons van werkgeverszijde het vol
gende mede:
In de metaalindustrie waren reeds eerder
collectieve contracten geweest. Het laatst dat
In de Wilhelmstrasse werd gisteren opge
van 1930/'31, hetwelk toen na de ingetreden
crisis niet verlengd werd. In den aanvang van merkt, dat deze reis niets bijzonders behoeft te
1939 werden opnieuw onderhandelingen ge beteekenen. Intusschen ziet de Berliner Boeropend, doch bij het uitbreken van den oorlog in senzeitung, wier goede betrekkingen met het
September 1939 voor onbepaalden tijd opge ministerie 'van buitenlandsche zaken bekend zijn,
schort. Behalve de looncijfers, was toen over in de reis een uiting van eenheid der spilmo
den inhoud reeds overeenstemming verkregen. gendheden bij het maken en uitvoeren van nieu
Eenige maanden geleden werden de besprekin we plannen. „Duitschland en Italië" aldus ge
gen hervat, hetgeen thans tot een totstand noemd blad, „zijn ideëel en materieel zoo nauw
koming der collectieve overeenkomsten heeft verbonden als tot dusver nog nimmer tusschen
geleid. De inhoud komt — de cijfers zelf daar twee sterke en zelfbewuste mogendheden het
geval is geweest. In hun bondgenootschap van
gelaten — over het algemeen geheel overeen
geest, hart en wapenen staan Duitschland en
met de collectieve overeenkomst 1930/'31. Zij
Italië niet naast elkaar, doch zijn zij één met
bevat een persoonlijk minimum uurloon en een
elkaar. Gemeenschappelijk overleg en gemeen
minimum gemiddeld uurinkomen en voert o.m.
schappelijke besluiten verzekeren hun gemeen
dezelfde indeeling der werklieden in drie vak
schappelijke daden het grootste succes. Dit heogroepen, een vacantie van een week en een
ben de gebeurtenissen van den laatsten tijd be
bepaling betreffende de werkliedenvertegen
wezen. Het zal ook in de naaste en verdere toe
woordiging.
'
komst het geval zijn. Besprekingen tusschen de
leidende staatslieden der asmogendheden plegen
DE JACHTVLIEGERIJ 25 JAAR GELEDEN tot positieve resultaten te leiden, die door hun
vrienden gewaardeerd, door hun vijanden ge
GEBOREN.
vreesd worden."
Het is dezer dagen 25 jaar geleden, dat in
Het ls zeer opmerkelijk, dat de Berliner ZeiDuitschland het eerste ware gevechtsvliegtuig tung Am Mittag boven een telegram uit Ma
ontstond. Luitenant Immelmann gaf daar den drid het opschrift plaatst: „Spanje kan niet
stoot toe na er bij de superièuren op te hebben afzijdig blijven."
hebben aangedrongen, dat de bestrijding van
vijandelijke toestellen het luchtwapen zelf
toekomt. De afweertroep op den beganen
KETTINGHANDEL.
grond was er toen mee belast. Maar voor het
luchtgevecht leende zich de gebruikelijke twee
Rijksambtenaren te Venlo zijn een ultgepersoonsmachine niet en verder ontbrak het breiden kettinghandel op het spoor gekomen.
aan het gewenschte schietwapen, want het be In verband daarmede heeft de gemeentepolitie
dienen van karabijn of pistool door den waar in samenwerking met de ambtenaren een hulsnemer beloofde niet veel.
zoeking verricht bij den winkelier W. aan den
In het voorjaar van 1915 zette Fokker zijn Kaldenkerweg. Bij dit onderzoek is een groote
„eenzitter" aan het front in, die in hooge
partij koffie, peper en vleesch gevonden en ln
mate aan de wenscheu van Immelmann tege beslag genomen. Tegen den winkelier is pro
moet kwam. Een zijner vrienden, eveneens ces-verbaal opgemaakt. Het onderzoek duurt
vlieger, had reeds een buitgemaakt machinege nog voort.
weer in zijn ouden „kist" ingebouwd. Immel
mann nam dit over en. het lukte hem spoedig
met den Fokker de eerste overwinning te be AMSTERDAM'S MARKTEN MOETEN EEN
halen. Daarmee was de jachtvliegerij geboren. HALF UUR VOOR ZONSONDERGANG
In 1916 kregen hij en de aangeduide kameraad
WORDEN ONTRUIMD.
beiden de hoogste militaire orde pour le mérite.
AMSTERDAM, 19 Sept.
Na 15 tegenstanders te hebben neergeschoten,
B, en W. brengen ter openbare kennis van
werd hij geveld.
marktbezoekers en marktkooplieden, dat de
markten hier ter stede, ln verband met de ver
duisteringsmaatregelen, op Zaterdag a.s., uiter
DRIE TANDAMDIEVEN.
lijk een half uur vóór zonsondergang door de
De recherche te Venlo heeft drie zwervers
marktkooplieden moeten zijn ontruimd.
aangehouden, die zich op tal van plaatsen ln
Derhalve moeten de markten op Zaterdag 21
het land aan verduistering van tétndems heb
September a.s. te 19.10 uur zijn ontruimd.
ben schuldig gemaakt. De' aangehoudenen, een
zekere v. W., B. en li. Stjn voorloopig in het
politiebureau te Venlo opgesloten. Zaterdag j.1. TWEEHONDERD GULDEN VERMIST.
heeft het drietal bij een rijwielhandelaar te
AMSTERDAM, 19 Sept.
Maastricht twee tandems gehuurd. Met deze
Een onderwijzeres uit Amsterdam-Zuid heeft
beide tandems fietsten zij naar Venlo alwaar zij
bij de politie aangifte gedaan van den diefstal
een der rijwielen verkochten. Met het andere
van ruim 200 gulden. Zij droeg dit geld bij zich
rijwiel reden B. en H. door naar Nijmegen. Op
in haar handtaschje, In het schoolgebouw, waar
verzoek van de politie te Venlo, die intusschen
zij werkzaam is, was toen plotseling het geld
van de verduistering te Maastricht op de hoog
verdwenen. De verdenking rust op een 9-jarigen
te was gebracht, hield de recherche te Nijme
jongen, die zegt geld te hebben gevonden, Hij
gen deze beide laatsten aan, waarna deze met
is kort daarop bij een horlogemaker gekomen
de ln hun bezit zijnde tandem naar Venlo zijn met het gezegde voor een bedrag van honderd
gebracht. Het onderzoek heeft aan het licht gulden aan horloges en klokken te willen koogebracht, dat B. en H. ook tandems hebben pen.
gehuurd te Haarlem, Amsterdam, Utrecht en
Eindhoven en deze op andere plaatsen hebben
* EMMER-ERFSCHEIDENVEEN, 20 Sept.
verkocht. Het onderzoek in deze zaak wordt
Nieuwe Kleuterschool.
nog voortgezet, v. W. die alleen bij de verduis
De houten kleuterschool der Hervormde
tering der beide tandems te Maastricht be
trokken schijnt te zijn is Woensdag ter be Schoolvereenlging die voor enkele maanden
schikking van den officier van justitie te werd afgekeurd is afgebroken en naast de school
Roermond gesteld. De beide andere verdach is thans een keurig steenen lokaal geplaatst.
Dit gebouw werd dezer dagen officieel ln ge
ten zitten nog op het politiebureau te Venlo
bruik genomen.
voor nader onderzoek.

Helaas hebben de Rotterdamsche fotografen
wordt gegeven materiaal te zenden.
Indien dit niet spoedig geschiedt — aldus in het publiek in den steek gelaten, in zooverre,
deze kringen — dan bestaat de kans, dat de dat zij het werk onmogelijk meer af kunnen.
komende week niet een ieder van pasfoto's is Ondanks het feit, dat de foto-ateliers plotseling
opschieten,
voorzien en dientengevolge geen legitimatie- als paddenstoelen uit den grond
kaart kan verkrijgen. De uitreiking zou dan staan er elndelooze rijen voor alle fotozaken
en al werken de fotografen dag en nacht door,
uitgesteld moeten worden.
dan kunnen zij heel Rotterdam onmogelijk bin
Gelukkig zijn er optimistische klanken.
Er zijn vanzelfsprekend velen, die thans uit nen enkele dagen op het portret zetten. Boven
de opleving in de fotografie een slaatje pogen dien zijn hier en daar de voorraden afdrukpate slaan. De „prentjesmakers" groeien als het pier totaal op en wanneer men al het geluk
ware gelijk paddenstoelen uit den grond en er heeft eindelijk op de kiek te worden gezet, dan
zijn diverse drogist-fotografen en anderen, die moet men nog minstens een week wachten op
in normale tijden de fotografie slechts als een de afdrukjes.
Dit alles verklaart, waarom het in het Feyebijzaakje beschouwden. Het is mogelijk> dat der
gelijke zaken de onverwachte
overstelpende noord-Stadion zoo opmerkelijk rustig toeging.
drukte niet verwerken kunnen en strak^ dan Er zijn wel vele duizenden menschen hun stam
kaart plus foto komen presenteeren, maar in
ook vastloopen.
Men geve dan den moed niet direct op en de reusachtige ruimte van de t,voetbalfabriek"
wende zich tot winkels, die zoo gelukkig zijn vielen zij vrijwel in het niet. Op de toegangs
om over een voldoenden voorraad te beschik wegen heerschte wel een gezellige drukte van
ken en de plotselinge drukte het hoofd kurihen rustig naar het doel wandelende burgers, maar
van een echte voetbaldrukte was geen sprake,
bieden.
In Den Haag, waar reeds Zaterdag a.s. een al had lijn 9 dan ook een specialen tramdienst
aanvang wordt gemaakt met de identiteitsbe- naar het Stadion ingesteld.
De driehonderd onderwijzers zaten met hun
wijzen-uitreiking, waarbij men een pasfoto moet
150 meter kaartenbakken rondom het groene
inleveren, welke op de stamkaart wordt aange
veld ln de ruime cantines, die in ideale loket
bracht, is plotseling Donderdag een enorme
toeloop ontstaan naar de fotozaken in de stad, ten waren getransformeerd en zij hadden zelfs
gelegenheid rustig hun boterhammetje te eten
waar men pasfoto's maakt.
en een praatje te maken. Door het heiligdom
Had men het in de afgeloopen dagen al druk,
van Feyenoord schalde vroolijke gramofoonmuDonderdag zag men voor tientallen fotozaken
ziek. Het weer was goed en alles bijeen was de
zich lange files opstellen van gegadigden voor
gang naar den Kweekweg geen onaangename.
foto's. Vele zaken konden het niet af en moes
De vele controleurs en stadhuis-ambtenaren,
ten af en toe sluiten. Er dreigt reeds hier en
gekenmerkt door een groenen band om den arm,
daar een tekort te ontstaan in fotomateriaal.
gaven het publiek in ruime mate service en
Donderdagmorgen om acht uur Is
ln
de stuurden alle schaapjes naar hun hokjes. Me
Maasstad — aldus onze correspondent — de nigeen was in de war en hield de groote bor
uitreiking van identiteitsbewijzen aan de be den met de letteraanduiding van de tribunes,
volking van Rotterdams Zuidelijk stadsdeel ln die sinds jaar en dag bij voetbalwedstrijden hen
Het Feyenoord-stadion begonnen en een paar dienst doen, voor de beginletters der geslachts
uur later kon al geconstateerd worden, dat men namen. Maar dan kwam er al gauw een ambte
het kwantum van 60.000 menschen lang niet naar om den juisten weg te wijzen.
zal halen. Rotterdam-Zuid is een stad zoo
Ook waren er wel eens moeilijkheden met de
groot als Utrecht; er wonen 180.000 menschen foto's. Want al is men daar nu erg soepel mee,
en die moeten in drie dagen geholpen worden, de familiekiekjes met hoofden, ter grootte van
hetgeen volgens Bartjens 60.000 per dag ls. Op een halven cent, kunnen toch niet worden ge
papier klopt dat als een bus.
accepteerd.

De Voorzitter, Ds. J. v. d. BERG hield een
korte toespraak, waarin hij de verschillende
vereenigingen en heeren, voor hun geldelijke
bijdragen, waardoor de totstandkoming kon
plaats hebben, dankte.
De Inspectrice van het kleuteronderwijs Mevr
WOERLEE wenschte het schoolbestuur geluk
met haar mooie nieuwe school en hoopte, dat
de kleuteronderwijzeres Mej. W. Grooten haar
beste krachten aan de opvoeding der kinderen
zal geven.
De heer A. A. VAN ZORGE, hoofd der school
sprak het slotwoord.
* ZUIDLAREN, 20 Sept.
Sluiting cursus.
In de lagere school vond heden in 't bijzijn
van verschillende autoriteiten de officieele sluiting plaats van de deken- en matrassencursug
uitgaande van de Provinciale Commissie voor
huishoudelijke voorlichting ten plattelande in
de provincie Drenthe. Het vervaardigde werk,
gemaakt onder leiding van Mej. Bras, zag er
keurig uit. Voor een in den winter te houden
kook- en naaicursus bestond eveneens groote
belangstelling.
* VEENDAM, 21 Sept
Vestiging brigade marechaussée.
Naar wij vernemen schijnt er mogelijkheid te
bestaan, dat in deze gemeente een brigade-marechaussée zal worden gevestigd. Voor de als
dan noodzakelijke huivesting van zoo'n brigade
schijnt men voorloopig reeds het oog op een be
paald woningblok te hebben geslagen.

PREDIKBEURTEN
ZONDAG 22 SEPTEMBER.
Ned. Herv. Gemeenten.
Wildervank, 10 u. Ds. v. Druten. 29 Sept
Doop.
Veendam, 10 uur ds. v. Ruytenberg.
Veendam (Rechtz. Herv.), 10 en 5 u. Ds. Bijl.
Ommel.wijk-Zuidw., 9.30 u. Ds. Witvliet. 7.30
u. Samenkomst. Donderdag 7.30 u. Bijbellezing,
Muntendam, 10 u. Ds. Henzel.
Muntendam (Ev.), 5 u. de heer Jager.
Kibbelgaarn, 2.30 u. ds. Witvliet.
Meeden, 10 u. Ds. J. Arthur Mulder.
Kiel-Windeweer, 10 u. Ds. Wasch.
Kropswolde, geen dienst.
Oude-Pekela (Ev.), 9.30 en 5 u. de heer v, d.
Veen.
Oude-Pekela, 9.30 u. ds. G. Thoden van Velzen.
Nw.-Pekela (Ben.), 9.30 u. Ds. v. Swigchum.
Bed. H. Doop.
Nw.-Pekela (Bov.), 9.30 u. ds. v. d. Vlugt.
Stadskanaal (W.), 10 u. Dr. Sonius, 2 uur
Kinderkerk.
Stadskanaal-Pek.weg, 3 u. Ds. P. Nijdam.
Musselkanaal, 10 uur Ds. v. Erkel.
Mussel, 4 u. Ds. v. Erkel.
Tange-Alteveer, 9.30 u. de heer v. d. Pauw,
2 uur dezelfde.
Annerv.kanaal, 10 u. Ds. Brinkerink.
Annen (Ev.), 10 u. de heer Hop3ter.
Anloo, 10.30 u. Ds. Wieringa.
Nieuw-Buinen, 10 uur ds. Nijdam.
Buinerveen (Silo), 7 u. Ds. Nijdam, coll.
Borger, 10.30 u. ds. Mackay.
2e Exloërmond, 10.30 en 4 u. Ds. Michon.
2de Exloërmond no. 42, 3 u. Ds. Luchle3.
Eesergroen, 2 u. de heer Tuininga. Coll.
Gasselte (Ev.), 10 u. de heer Tuininga. Coll.
Gasselte, 10.30 u. ds. de Bruyn. Extra coll.
Gass.nijveen, 10 u. Ds. Siemelink.
Valthermond, 10.30 u. ds. Luchies. Doopsbed.
Aangifte hedenavond 7—8 u. aan de Pastorie.
Extra coll.
Odoorn, 10.30 u. Ds. v. Lunzen. „Zeggen en
zijn".
Gieten, 10.30 u. Ds. Boonstra.
Gietèrveen, 10 u. Ds. Bik.
Noordbroek, 9.30 u. Ds. Poot.
Gieterveen, Vrijz. Herv., geen dienst.
Zuidlaren, 10 u. Ds. Dikboom. Koor.
Bargercompascuum, 10 u. en 4 u. de heer Mik,
Doopsgez» Gemeenten.
Veendam, 10 u. ds. v.
Pekela, geen dienst.

d.

Veer.

Luth. Gemeenten.
Wildervank-Veendam, 10 u. Ds. Smit Duy*
zentkunst.
Stadskanaal, 10 u. Da. L. C. Dufour.
Pekela, 9.30 u. ds. v. Leeuwen.
Geref. Gemeenten.
Wildervank, half 10 en half 6 Ds. G. Kerssies.
Coll.
Veendam, half 10 en half 6 Ds. N. Postema.
Coll.
Stadakana&l, half 10 Ds. H. Zandbergen. Bed.
H.A. Nam. 3 uur dezelfde. Bed. H.A. en Nabe
trachting.
Oude-Pekela, half 10 Ds. F. J. Scholten van
Onstwedde. H.Avondmaal. Nam. 3 uur dezelfde.
Nieuwe-Pekela, half 10 Ds. J. C. Haartsea.
Nam. 3 uur dezelfde. Coll.
Meeden, 9.30 u. Ds. K. Spoelstra. 2.30 u. de
zelfde.
Chr. Geref. Kerken.
Wildervank, 9.30 en 5.30 u. de WelEd. h***
J. Overduyn, Cand. te Dordrecht.
Nw.-Pekela, 9.30 en 3 u. Ds. Hovius.
F.mmer-Compascuum, 9.30 uur en 3 uur leee'
dienst
Bapt Gemeenten.
Muntendam, 9.30 en 5 uur Ds. Barendregt.
8 uur Jongel.verg. Zaterdag 7 u. Bidstond.
Hoogezahd, 9.30 en 5 u. Ds. C. Brandt.
2e Exl.mond, 10.30 u. pred. en 6.30 u. Pre<*
Ds. Doornkamp.
Nw.-Pekela, 9.30 u. Ds. Janama. 7.30 u. Jeugdsamenkomst.
Winschoten, 4.30 u. Ds. Jansma. 8 u. JeU3
samenkomst.
Vrye Evang. Gemeente.
Veendam, 9.30 u. Ds. N. de Zeeuw. 5 u. Dïde Zeeuw. 8 u. Jeugdsamenkcanst.
Vrije Chr. Evang. Gem.
Veendam, 10 u. Ds. G. v. Bruggen. 5 uur &*'
zelfde.
_
Oude-Pekela, 9.30 u. de heer de Jonge. 3 u
geen dienst. 2 u. Zondagsschool.
Algemeene Evangelische Gemeente.
Veendam, 10 u. Ds. J. Brouwer. Onderwe^P
„De aanhouder wint". Nam. 5 uur Ds. J- ®
wer. Onderwerp : „Het verloren schaap."

BOERDERIJEN HERRIJZEN.
AMSTERDAM, 21 Sept.

WAT
DE BIOSCOPEN
BRENGEN
Veenlust-Bioscoop
EEN VROUW DWAALDE.

15

DE NOORD-OOSTER VAN ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1940

DERDE blad

Zooals wij reeds meldden, is Woensdag J.l.
de eerste steen gelegd in het groote en mooie
werk_ dat het bureau wederopbouw boerderijen
zich 'tot taak gesteld heeft.
Over het geheele land zijn in de oorlogsda
gen, men weet het genoeg, boerderijen vernield,
en vooral in het gebied van de Grebbelinie,
met name onder de gemeente Hoogland, is ten
behoeve van de verdediging van dit gebied een
groote ravage aangericht.
Toen de oorlog in ons land een einde had
genomen, was het echter noodzakelijk de gele
den schade zoo spoedig mogelijk te herstellen.
Hiertoe werd ultgenoodigd de heer A. D. van
Eek, hoofd van den bouwkundigen dienst der
Wieringermeerdirectie, die aan de hand van de
aangerichte schade vijf steunpunten in ons land
vaststelde, van waaruit de wederopbouw van
boerderijen geregeld zou worden. Het wa
ren plaatsen in de gebieden, die het zwaarst
geteisterd waren, n.1. Amersfoort, Veenendaal,
MiH'Deurne en Dordrecht. Hieruit dient echter
niet te worden opgemaakt, dat getroffenen in
andere provincies, zooals in Groningen, Overijs
sel en Zeeland, verwaarloosd worden. In eer
dergenoemde gebieden heeft men het zwaarst
geleden^ in Amersfoort gingen 134 boerderijen
verloren, in Veenendaal bedraagt het aantal
149.
In het landbouwbedrijf is de woning één met
het land, en met het oog daarop was weder
opbouw een aangelegenheid van het grootste
belang. Het daartoe gevormde bureau streeft
er dan ook naar den boer als boer te laten
voortbestaan, hem een nieuwe boerderij terug te
geven,
welke een rationeel bedrijf mogelijk
maakt, een practisch bedrijf, maar toch op be
scheiden schaal.
Hiertoe heeft het bureau
wederopbouw boerderijen nu de meest volledige
gegevens omtrent de geleden schade verzameld
en architecten aangewezen, die den bouw op
zich zullen nemen.

pe film „Een Vrouw Dwaalde" is het verhaal
een dubbel misverstand en van een echtpaar,
!at elkaar het leven moeilijk maakt, door elkaar
urtelinga te verdenken van een flirt.
geneer Bracht, een ietwat te losbandig com
ponist, heeft op een zakenreis naar Weenen zijn
juwelijk tijdelijk vergeten om een aardige Weeniche cabaretière het hof te maken. Wanneer hij
^ien echter weer in zijn echtelijke woning te^lteert, wacht hem een bijzonder koele ont
vangst van zijn vrouw, die lont geroken heeft.
verdenkt hem er een verhouding met genoem
de cabaretière op na te houden en gaat naar
baar vader, een gemoedelijke Beiersche generaal,
terugOp reis ontmoet zij echter 'n jongeman, die
^ hardnekkig het hof maakt, en ofschoon zij
BCIg steeds van haar man houdt, begeeft zij zich
dezen jongeman naar Weenen. Hier ontmoet
jij het zangeresje en begrijpt, dat dit meisje te
tusschen
oabeteekenend is om een scheiding
^ en haar man teweeg te- kunnen brengen.
Zij keert — na de geheele historie aan haar
I jongen vriend te hebben uitgelegd — dan ook terJg naar Berlijn, waar zij haar man op haar
vindt wachten. Nu komt echter het tweede mis
verstand, want haar man ontdekt, dat ook zij
jiet alleen in Weenen is geweest. Hoe het ge
derailleerde huwelijk tenslotte weer op het goede
spoor wordt gezet, vormt het slot van de film.
Het onderwerp klinkt uiterst eenvoudig, doch
Werkverdeeling.
I tet spel der artiesten is buitengewoon, hetgeen
Boerderijen zijn echter nog weinig door ar
ook wel uit de namen te concludeeren valt: Lil
chitecten gebouwd, meestal kwamen hieraan de
Dagover, Ewald Balser, Viktor Staal, Hans
plaatselijke
dorpsbouwdeskundigen te pas.
Brausewetter, Eugen Klöpfer en vele anderen.
Thans evenwel is het zoo, dat het werk groeps
In het voorprogramma : „Ena zoekt een man"
gewijs door architecten ter hand
genomen
I ® Hollandsch nieuws.
wordt. De 495 boerderijen, welke momenteel op
het programma staan, zijn toegewezen aan 99
architecten of groepen van architecten, in to
City-Theater
taal een lijst vertegenwoordigend van 144 na
men. Van het bureau wordt den boer mededee
IM WEISSEN RöSSL. ling gedaan van de toewijzing, waarop boer en
De bekende Duitsche operette ..lm weissen architect overleg plegen en de laatste bij het
I Rössl" (Hotel het witte Paard) heeft in onge districtsbureau een schetsplan indient. Aan de
veer alle landen der wereld haar triomfen ge hand van dat ontwerp wordt door het bureau
vierd. In Nederland werd zij ten tooneele ge een begrooting opgemaakt en de schade en de
bracht door het bekende gezelschap Fritz door den boer te vestigen hypotheek vastge
Hirsch. Na deze tallooze successen is het geen steld. Deze hypotheek bedraagt in de meeste
gevallen tien procent van de bouwkosten. Bij
wonder, dat de Duitsche filmindustrie dankbaar
den herbouw worden dan tevens de aanwijzin
van dit kostelijk scenario gebruik heeft gemaakt
gen en adviezen van den cultuur-technischen
en er een film van vervaardigde, die er zijn mag.
dienst te Utrecht in aanmerking genomen.
De Duitsche filmindustrie heeft toch reeds naam
gemaakt met haar verfilmde operettes. De film
Het boerderij-type.
heeft in dezen iets voor op het tooneel, daar zij
Onder velen in de getroffen streken open
de verschillende handelingen in de open lucht
kan doen afspelen, hetgeen steeds een groot ver baarden zich teekenen van angst, dat men met
schil maakt met de beperkte mogelijkheden, die de benoeming van den heer Van Eek tot hoofd
van dit wederopbouwbureau zou overgaan tot
|het tooneel biedt.
Voor de film „lm weissel Rössl" heeft men den bouw van boerderijen, zooals in de Wierintwee van de beste komieken geëngageerd, n.1. germeer geschied is. Deze vrees is ongegrond.
Theo langen en Herman Thimig. Het is reeds Men zal het streektype niet uit het oog verlie
| geruimen tijd geleden, dat wij laatstgenoemde op zen. Echter kan niet gegarandeerd worden, dat
het witte doek zagen acteeren. Herman Thimig de boerderijen op dezelfde plaats als voorheen
heeft iets sympathieks over zich, dat men zullen verrijzen. Er zijn nieuwe rooilijnen vast
slechts bij enkele filmspelers vindt. Hij weet on- gesteld, nieuwe wegen ontworpen en in Mill
| middellijk de geheele zaal voor zich te winnen. doet zich het verschijnsel voor, dat vrijwel alle
Met Theo Lingen is dit niet zoo onmiddellijk het boerderijen een andere plaats zullen innemen,
geval. Lingen speelt altijd eenigszins terughou- zulks in verband met plannen voor ruilverka
ïd en gemaakt, hetgeen ten goede komt aan veling, waardoor een betere verdeeling der
gronden verkregen wordt.
te komieke noot in zijn spel.
Het zijn niet alleen boerderijen, die gebouwd
Talrijke lezers zullen de operette reeds hebben
Öen afspelen binnen de verfijnde décors van het zullen worden. Ook noodstallen zijn dringend
Fritz Hirsch-gezelschap, doch wij gelooven, dat noodig, en zoo zullen er in Nederland ongeveer
velen onder hen ook deze film zullen gaan zien, honderd gebouwd worden, die circa vierduizend
stuks vee zullen moeten herbergen. Voorts is
Waar geen sprake is van décors. „Im weissen
het noodig een honderdtal woningen in de pro
Rössl" is een dolkomische film, boeiend van het
vincie Utrecht te verbeteren. Deze zijn wel ge
begin tot het einde, een film, die in staat is, de
schikt voor een verblijf in zomertijd, doch gou
toeschouwers een aangenamen avond te bezor
den in wintertijd volkomen onvoldoende zijn en
gen.
de grootste ellende kunnen teweeg brengen.
Vooraf brengt City een bijzonder verzorgd pro
Het is echter niet uitsluitend de organisatie
gramma.
van den opbouw, die den organisatoren moeilijk
heden in den weg gelegd heeft. De regeling
der financieele kwestie bracht eveneens pro
blemen met zich. Tenslotte kwam men echter
tot een oplossing.
De credietwaardigheid van het landbouwbe
drijf was door de evacuatie ernstig geschokt
Regelingen moesten getroffen worden om be
talingen weer mogelijk te maken. Langdurige
procedures waren hierbij echter niet gewenscht
Een beroep op de boerenleenbanken bleek ge
lukkig niet vergeefsch te zijn. Deze instelling
verleent thans, op advies van den voedselcommissaris voor de provincie Utrecht, credieten,
welke er belangrijk toe zullen bijdragen, dat
het landbouwbedrijf na den wederopbouw tot
bloei kan komen en kan blijven floreeren. Dit
wordt ook bevorderd door de uiterst billijke re
gelingen, welke van de zijde van het bureau
eiken man
wederopbouw boerderijen getroffen zijn ten
aanzien van de hypotheken op de nieuwe te
bouwen boerderijen.
Een normale ontwikkeling van het boeren
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bedrijf, het blijkt uit alle medewerking van
overheidswege, mag niets in den weg gelegd
worden. Uit het oogpunt van de voedselvoor
ziening alleen al is deze heropbouw van het
belang. Na vier maanden is het zicht
Zweden vertegenwoordigt Nederland grootste
bare werk thans begonnen in het vertrouwen,
dat binnen het jaar al het doorstane leed met
te Vichy.
de vervanging van het verloren gegane verge
in
Jhr.
Loudon
Zuid-Frankrijk.
ven en vergeten is en dat de tienduizenden
^>oals wjj dezer dagen bericht hebben, is o.a. hectaren grond, die dit jaar nog bezaaid zijn
8
Nederlandsche legatie te Vichy opgeheven, zullen uitgroeien tot honderdduizenden hecta
^ Welk besluit de Fransche regeering in een ren, waarop het landbouwbedrijf zich gelukkig
L
°rede mededeeling heeft gedaan. Het was en ongestoord kan vestigen.
tfou-i
'Wens te verwachten, dat men er zich van
ritsch,e zijde moeilijk mee zou kunnen vereenidat te Vichy vertegenwoordigingen gevesHonderd jaar oude augurken in 't zuur.
waren van landen, die formeel nog met
Voor de Lim-Fjord (Jutland) strandde meer
"^tschland in oorlog zijn. De Zweedsche legatie
j/^'gt daar thans ook de Nederlandsche be- dan een eeuw geleden een Deensch schip. Daar
Ij&en, daarbij geassisteerd door de Nederland- men vermoedde dat er dingen van waarde in wa
ren besloot men kort geleden hiernaar een on
® consuls met hun staven.
de Tel. voorts bericht, bevindt de voor- derzoek in te stellen. De duiker kon echter geen
Wge Nederlandsche gezant bij de Fransche goud of edelsteenen ontdekken. Wel een paar
. geering, jhr. dr. J. Loudon, zich op het oogen kisten, die er nog stevig uitzagen. Hij bracht
als ambteloos burger in Zuid-Frankrijk, deze naar het strand en b<J de opening vond
jj, 3 enkele andere leden van het gezant- men eenige bussen met augurken ln het zuur
/J*P- Een ander deel van de ambtenaren moet die zich uitstekend hadden gehouden en nog eet
baar waren.
thana te Liss-v
-phouden.

Timmeren is niet voor
^ar alleen voor den timmerman/

I

ander gebied wist het slechts noodoplossingen te deringen voor later voor te bereiden door het
brengen. Neem twee vraagstukken van gehéél onderling er over eens te worden.
verschillende aard: het agrarische vraagstuk en
De volksmeening gaat m.i. reeds jarenlang
het luchtbeschermtngsvraagstuk. Doch vooral
EEN ONDERHOUD MET MR. J. LINTHORST het vraagstuk van de saamhoorigheid werd niet sterk in de richting van het afdoen der sociaaleconomische vraagstukken in de bedrijfstakken
HOMAN.
opgelost. Buiten de zuiver politieke kring daal zelf, buiten de politiek, dus organisch, of zoo
„De Telegraaf" heeft in het gebouw der Ne de de belangstelling voor de politiek schrikba men wil corporatief. Dat zal moeten worden
derlandsche Unie te Den Haag een onderhoud rend laag: want buiten de politieke kring voel bevorderd, ja het kan binnen onze wetgeving
gehad met mr. J. Linthorst Homaa Wij ont- de men de drang naar saamhoorigheid en in de voor een deel reeds worden uitgevoerd. Hierdoor
politiek .. eek daarvan nog niets. De laatste tijd en door dergelijk werk op aanverwant terrein
leenen daaraan het volgende:
„Het besef, dat er groote
veranderingen zakte het geloof in ons staatkundig en maat beperkt zich het gebied, dat overblijft. Op dat
moesten komen, heb ik in mijn jaren als dorps schappelijk stelsel geweldig. Vooral bij de jon overblijvende gebied zal in veel de verscheiden
burgemeester gekregen. Van dag tot dag ston gere generatie; het kreeg daar reeds het karak heid onzer volksmeening zich moeten doen gel
den daar voor het gemeentehuis groote groepen ter van een volksbeweging, men' wilde iets an den, b.v. in vragen van onderwijs e.d. zal de
sterke kerels, die niets te doen hadden; terwijl ders, men wilde een nationaal en sociaal voe godsdienstige verscheidenheid zich moeten kun
er, cultuurtechnisch beschouwd, werk in over lend Nederland.
nen bevredigen. Dat daarvoor echter andere
vloed was, terwijl men, los van het zuiver eco
Alom klopte de verandering aan de deur, wij groepeeringen noodig zijn dan de huidige, staat
nomische, om werk riep. Er moest worden aan gingen haar een beetje angstig en schouderopha voor mij vast: in de nieuwe tijden zal zich dat
gepakt. Het kon eenvoudig niet meer zoo blij lend uit den weg, wij vonden het vreemd en stellig opnieuw in ons volk een weg banen.
ven. Het is mijn vaste overtuiging, dat zonder wij wilden ons eigen klein leventje blijven leiden.
Ik denk in veel aan den tijd van Willem I,
de oorlog, er ook groote veranderingen waren Op ons volk, de jongere generatie, en de beter toen een autoritair bewind de overgang van oud
gekomen; die zouden dan geschied zijn door een voelenden niet te na gesproken, was van toepas en nieuw, na de schommelingen van den Frangeneratie-wisseling in ons politieke leven. Toch sing wat dr. Th, van Schelven van den grijs schen tijd, mogelijk maakte. Ook in deze tijdsvindt men zooveel menschen, die er nog niets aard zei: „Wat grijsaard is, kenmerkt zich door kentering zal dat het geval moeten zijn.
van begrijpen. Toen ik mijn ontslagaanvrage be het vasthouden aan de eenmaal aangenomen ge
Ik heb mij hieraan geheel willen geven, toen
kend maakte als commissaris van Groningen, zei
woonte, door verachting voor 't nieuwe".
na Mei er een vacuum in ons volk kon worden
men tegen mij: tot ziens in normale tijden. Dat
Ik ben er van overtuigd, zoo vervolgde mr. geconstateerd en andere concentratiepogingen
beteekent dus, tot ziens, als het weer net zoo
zal zijn als in het verleden. Maar dat zal niet Linthorst Homan, dat zonder de oorlog zooals ilefnitief waren gestaakt. Hie ik, den weg zag
gebeuren! Het verleden komt niet terug, omdat ik reeds zeide, ook staatkundig veel in ons land en zie, deed ik steeds, reeds jarenlang, openlijk
het innerlijk uitgeleefd is. Wij mógen het ook zou zijn veranderd. Nu is naar mijn meening de uitkomen. Doch de hoop op de door mij verwach
oorlogstijd — dus de bezettingstijd — ongeschikt te geleidelijkheid in de ontwikkeling, is blijkbaar
niet terugwenschen.
Want niet alleen ten aanzien van het werk voor staatkundige veranderingen, maar men in gevaar. Dat zou ik diep betreuren ; juist ter
loosheidsvraagstuk heeft het gefaald. Ook op mag daarin geen verhindering zien, de veran wille dier ontwikkeling zelf".

„Een nationaal en sociaal
voelend Nederland".

Worden sigaar en sigaret
duurder ?
MAATREGELEN TEGEN VERKAPTE
PRIJSOPDRIJVING IN OVERWEGING.
Blijkens prijscouranten, door de sigarenwinke
liers van verschillende fabrikanten ontvangen,
hebben deze laatsten, volgens de Tel. de bedoe
ling om, naar aanleiding van de op 15 Septem
ber ingegane accijnsverhooging, de sigarenprijzen als volgt vast te stellen:
De sigaar van 3% cent wordt 4% cent, die
van 4 cent komt op 5 cent, die van 5 cent op 6,
die van 6 cent op 8, die van 8 cent op 10, die
van 10 cent op 12, die van 12 cent op 15 en die
van 15 op 18 cent.
De prijsverhooging voor de senoritas zou dan
als volgt worden: die van 2Vi cent worden 3
cent, die van 3 cent 4, die van 3% cent 4%,
die van 4 cent 5 en die van 5 worden 6 cent.
Het staat echter nog niet vast, dat deze ver
hooging — die ver uitgaat boven de opcenten
op den accijns welke per 15 September van
kracht zijn geworden — ook inderdaad tot stand
komt. De fabrikanten hebben een uitvoerige mo
tiveering ingediend bij het bureau Prijzen van
het departement van Handel, N. en S., dat dit
rapport in studie heeft.
Hierin wijzen zij op hun gestegen onkosten en
in het bijzonder op de opgeloopen prijzen van
ruwe tabak, terwijl tevens als grond van de
prijsverhooging wordt aangevoerd, dat men een
wachtgeldregeling voor de arbeiders in het le
ven wil roepen voor het geval te eeniger tijd op
grond van de v oorraadpositie der ruwe tabak
een. gedeeltelijke of algeheels stopzetting der
productie onder de öefeen gezien zou moeten
worden.
De moeilijkheid zit ook hierin dat prijsverhoogingen voor rookartikelen veelal slechts
met sprongen tot stand kunnen komen, daar nu
eenmaal niet voor eiken prijs een banderolle
bestaat. Fiscale overwegingen hebben er bij
voorbeeld reeds toe geleid, dat de %-cents-siga
ret geheel van de markt zal verdwijnen. De
goedkoopste sigaret zou, naar verluidt, 22 cents
per 20 stuks gaan kosten.
WAAR BLIJVEN DE SIGARETTEN?
Een vraag, waarmede rookend Nederland zich
den laatsten tijd nogal eens bezighoudt is:
waar blijven toch de sigaretten?

Brand in een opslagruimte te Bussum.
BUSSUM, 19 Sept.
Vanmiddag wilde de bloemenhandelaar De Ja
ger in de groote opslagplaats van bloemen, on
der zijn winkel aan den Huizerweg een gedeel
telijk gedemonteerd motorrijwiel verplaatsen.
De loshangende draden van de accu maakten
daarbij met elkaar contact en plots sloeg uit den
motor een groote vlam. In een oogwenk stond
het geheele motorrijwiel in brand.
Toen hij met zand de vlammen wilde dooven,
stond de groote opslagruimte in Uchter laaie.
De vrijwillige brandweer rukte spoedig met
het geheele korps uit, daar uitbreiding in dit
winkelblok door den sterken wind niet denk
beeldig was.
Zij wist uitbreiding te voorkomen. De opslag
ruimte brandde geheel uit. Winkel en woonhuis
kregen behalve eenige brandschade belangrijke
waterschade.

GERECHTSHOF LEEUWARDEN.
Zitting van Donderdag 19 Sept.
BEDREIGING.
In den nacht van 26 op 27 Dec. j.l. dreigde A.
U., 28 jaar, landarbeider te Eeserveen G. Kra
mer te zullen doodsteken. Hij stak met een ge
opend mes rakelings langs dien linker schouder.
De Asser politierechter veroordeelde hem des
wege tot een maand gevangenisstraf.
Getuige Kramer vertelde, dat hij met zijn
meisje in genoemden nacht langs een smallen
weg reed, toen een drietal mannen hein toerie
pen af te stappen. Eén der mannen wierp zijn
fiets voor zyn rijwiel, ,zoodat hij, gedwongen was
af te stappen. Hij werd toen lastig gevallen en
bedreigd.
Verdachte beweerde, dat getuige hem aange
reden heeft en ontkende hem gevolgd en ge
dreigd te hebben.
Getuige A. Versluis, rijksveldwachter, heeft
op de fiets van getuige Kramer bloed gevonden,
terwijl verdachte's vinger gewond was.
Getuige a. décharge H. Bos zegt niets anders
gezien te hebben dan de aanrijding, waarop de
president hem waarschuwt voor de gevolgen.
Niettegenstaande verdachte's pertinente ont
kenning achtte de procureur-generaal het feit
bewezen en eischte bevestiging van het vonnis.
De verdediger, mr. Ten Holte, bepleitte vrij
spraak wegens gebrek aan bewijs, subs. een
voorwaardelijke straf.
BELEEDIGING.
I. K., 47 jaar, veehandelaar te Emmen, beleedigde op 23 Nov. j.l. te Veenoord den rijksveld
wachter B. van Dalen, toen hij bezig was vee te
vervoeren, dat niet voldoende afgedekt was.
Toen de veldwachter aanmerkingen maakte,
heeft verdachte hem uitgescholden.
De Asser politierechter veroordeelde hem voor
dit feit tot een maand gevangenisstraf. Na ge
daan verzet werd het vonnis bekrachtigd.
Verdachte ontkende thans geweten te hebben,
dat hij te maken had met een veldwachter.
Eisch bevestiging.

VERDACHTE : Och •
Opperwachtmeester VAN DER JAGT geeft
inlichtingen over de verwondingen.
De vrouw van Kruit, C. BOER, wordt nu als
getuige gehoord. Ze is een half jaar de vrouw
van den verdachte geweest, daar ze toen bij
haar man weggeloopen^as.
Haar verklaring is als die van Kruit. Met
jenever was verdachte in haar keet gekomen,
die open stond, omdat ze last van asthma had.
Moak gain drokte met mien vrouw, had Kruit
tegen verdachte gezegd. Verdachte greep haar
bij de keel. Ze vluchtte. De verdachte wilde
haar doen sterven
Ze is recht angstig ge
weest ! Ze zag haar man bloeden.
VERDACHTE gelooft van dat alles niet veel.
Hij was niet zoo dronken, als gezegd wordt.
Getuigen bevestigen de verklaringen.
Eisch tien maanden gevangenisstraf.
DIEFSTAL TE WESTERBROEK
(HOOGEZAND).
Voorgeleid wordt HENDRIK H. te Wester
broek (Hoogezand), thans gedetineerd, beschul
digd van diefstal van te zamen f 140, die hij op
11 Aug. j.l. ten huize van F. M. Raske te Wes
terbroek, zou hebben weggenomen.
VERDACHTE zegt ongeveer f 179 te hebben
gestolen.
De eisch voor den verdachte, die 27 jaren en
boerenknecht is, is een jaar gevangenisstraf.
OVERTREDING MOTOR- EN RIJWIELWET.
De heer BARTELD S. te Annen (Anloo) reed
op den 7 Nov. j.l. op den weg Onnen—Noord
laren. Mej. H. Kuipers reed per fiets en pas
seerde den motorrijder, die — ze hoorde 'n smak
— op dien weg een auto-ongeval had.
VERDACHTE zegt door het knappen van
een band tegen den boom te zijn gereden.
Rijksveldwachter WENT meent, dat ver
dachte „onder den invloed" was, doch deze ont
kent het.
Verdachte brak, door dat ongeval, een been.
Eisch (hoewel in eerste instantie vrijgespro
ken terzake gemelde overtreding) nu één week
hechtenis en één jaar ontzegging een motorrij
wiel te mogen besturen.

MARKTBERICHTEN

LEEUWARDEN, 20 Sept.
Veemarkt.
20 enterstieren, 50 vette koeien, 872 melk- en
De verschillende autoriteiten en belangheb
kalfkoeien f 140—300 per stuk, 110 pinken
benden konden hierover het volgende verklaren:
f 65—180, 491 graskalveren f 40—120, 30 nuch
In de eerste plaats moet worden vastgesteld,
tere kalveren, 807 vette schapen f 40—70, 280
dat, wanneer omtrent een artikel ook maar het
weideschapen f 20—40, 826 lammeren f 15—30,
gerucht de ronde doet, dat het wel eens
47 magere varkens 40—60 ct. per Kg. 149 kleine
schaarsch zou kunnen worden, de prijzen oploobiggen f 5—10 per stuk. 27 bokken en geiten,
pen en de voorraden op mysterieuze wijze ver
20 paarden. Totaal aanvoer 3729 stuks.
dwijnen. Is er van een bepaald product ook
OVERZICHT.
slechts een fractioneel tekort dan zal de gewo
Stieren aanvoer zeer kort, handel geen, prij
ne kooper de neiging krijgen, meer in te slaan
zen geen noteering. Vette koeien aanvoer zeer
dan gewoonlijk. Op deze wijze wordt het tekort
kort, handel geen, prijzen geen. Melk- en kalf
kunstmatig vergroot, waardoor de toestand on
koeien aanvoer korter, handel kalm, prijzen
gunstiger lijkt dam hij is.
prijshoudend. Pinken, aanvoer iets korter, han
Arresten:
Een wijziging in dezen toestand zal eerst In
del tamelijk vlug, prijzen prijshoudend. Vette
ln de zitting van 5 dezer stond o.m. terecht:
treden, wanneer de aanvoeren grooter zijn dan
kalveren geen aanvoer. Nuchtere kalveren geen
H. S., 29 jaar, arbeider Barger-Compascuum,
de consumptie.
aanvoer. Varkens aanvoer zeer kort, geen no
veroordeeld door den Asser politierechter voor
Dit is dan ook de reden, dat het rijksbureau diefstal tot 2 maanden gevangenisstraf. Met teering. Biggen aanvoer redelijk, handel slecht,
voor tabak, den sigarettenfabrikanten toestem vernietiging van het vonnis eischte de procu prijzen minder. Wolvee aanvoer zeer ruim, han
ming heeft verleend, de productie, die aanvan reur-generaal oplegging van dezelfde straf. Ar del zeer vlug, prijzen zeer duur. lammeren aan
voer zeer ruim, handel zeer vlug, prijzen zeer
kelijk was bepaald op 120 pet. van den omzet rest 2 maanden gevangenisstraf.
duur.
over 1939, tot het maximum op te voeren. Hoe
was nu de verdeeling van deze 120 pet., die ge
De N.V.C. nam 306 varkens over.
durende de jongste maanden de fabrieken heeft
RECHTBANK TE GRONINGEN.
verlaten ?
ZWOLLE, 20 Sept.
Zitting van Donderdag j.l.
In de eerste plaats moest een gedeelte ge
BOTER. Aanvoer 10 Kg., waarvan 20 stuk
reserveerd blijven voor de Duitsche weermacht.
POGING TOT DOODSLAG TE KOLHAM
ken van y2 Kg., prijs f 1.70 per Kg.
Voorts kreeg de opbouwdienst een toewijzing,
(SLOCHTEREN).
Handel : traag.
die gebaseerd is op zes sigaretten per man per
REINDER VAN DER W., arbeider te Sloch70.000 KIPEIEREN f 6—7 per 100 stuks.
dag. Hierna blijft plus minus 70 pet. over van teren, is gedetineerd terzake, dat hij te KolHUIDEN. Per % Kg.: koehuiden 19, pinkenhetgeen in de overeenkomstige periode van 1939
ham in den nacht van 16 Aug. j.l. Cornelia Boer vellen 20, stierenvellen 17, vette vellen 24, graswerd verkocht. Welke waarborgen zijn er, dat
heeft bedreigd, gestompt en geslagen. Allemoal vellen 22 ct. Paardenhuiden f 9 per stuk.
deze hoeveelheid eerlijk wordt verdeeld?
leugens, zegt de VERDACHTE.
Handel : kalm,
De grootste waarborg, aldus genoemde zegs
PRES. : We zullen de getuigen hooren.
VEEMARKT. Aangevoerd 2096 stuks als :
lieden, bestaat in de Nationale Organisatie van
Opperwachtmeester A. v. d. JAGT trof den runderen 829, graskalveren 229, nuchtere kalve
Sigarettenfabrikanten, het officieele klachten verdachte onder den invloed van sterken drank ren 14, schapen 192, geiten 9, schrammen 188,
bureau van het rijksbureau voor tabak. Iedere aan. Getuige heeft nu juist geen last van den varkens 70, biggen 565.
belanghebbende, die meent, niet rechtvaardig be verdachte.
Men besteedde voor neurende en versch ge
handeld te zijn — d.w.z. niet het kwantum te
Getuige KRUIT komt dan voor. (De PRES. kalfde koeien f 180—260, dito vaarzen en schot
hebben ontvangen, waarop hij op basis van zijn geeft eerst een bloemlezing van verdachte's ten f 170—210, guste koeien voor de vetweide
omzet over 1939 recht heeft — kan zich tot straffen). Kruit zegt dan, dat verdachte voor of stal f 125—165, dito vaarzen f 120—160,
genoemd bureau wenden. Alle klachten worden een paar jaar met zijn vrouw de huishouding voorjaarskalvende koeien f 150—180, 1%-jarige
onderzocht.
deed. In den nacht van 15 op 16 Aug. kwam springstieren f 110—115, 1%-jarige pinken f 105
verdachte in getuige's keet. 't Was halfvier en —130, jonge fokkalveren f 35—85, nuchtere
DE KWESTIE VAN PRIJSOPDRIJVING. verdachte schonk koffie met jenever en bood kalveren f 7—13, vette schapen f 25—50, lam
meren f 9—15, 6-weeksche biggen f 7—10, 14Er is weinig te beginnen tegen verkapte prijs dit Kr. aan.
PRES. : Wilde hij bij U op bed ?
weeksche dito f 10—12, drachtige varkens
opdrijving, door het uit de circulatie nemen van
GETUIGE : Neen. Drank en koffie weigerde f 65—75, magere dito f 50—70 per stuk, vette
goedkoope merken en het ln den handel bren
dito 69—76 ct.
gen van eenzelfde sigaret onder een ander ik.
Om kort te gaan. De verdaohte wilde zijn
OVERZICHT.
duurder merk. De contróle op den kostprijs van
Vet vee handel stationnair, gebruiksvee han
sigaretten is uiterst moeilijk, zoo niet ondoen vrouw wurgen. Er ontstond een kloppartij. „Ge
lijk. Daarbij komt, dat sigaretten een z.g.n. zult er aan !" Moord ! Moord ! werd er geroepen. del slecht. Voorjaarskalvende- en guste koelen
moeilijk prijshoudend, handel stug. Vaarzen en
faney-artikel zijn, hetgeen wil zeggen, dat een Getuige raakte bebloed onder 't oog.
VERDACHTE zegt er wel te zijn geweest, pinken handel stug. Kalveren prijzen niet hoosigaret waard is wat iemand er voor wil geven.
ger. Vette schapen duur. Weideschapen minder.
Niettemin wordt op het oogenblik overwo doch gevochten heeft hij er niet.
PRES. : U werd boos, toen getuige niet drin 3iggen, loopers, drachtige-, magere- en vett*
gen, een verbod tot het in den handel brengen
ken wilde.
varkens slecht.
van nieuwe merken uit te vaardigen.
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HAARDEN
KACHELS
FORNUIZEN

ARTIKELEN ZONDER BON.
Ziehier een greep daaruit :
Busjes Taptemelk met suiker
Busjes Volle melk met suiker
Bussen Appelmoes
Bussen Spinazie
Bussen gesn. Wortelen
Puddingpoeders
Gortmout
Zw. Kandij
en zoovele artikelen meer.
Ook weer voorradig vaatjes Zuur
kool, inh. 25 kilo. Koopt nu nog
artikelen welke nog vrij zijn van
distributie.

Iste klas fabrikaat
Vakkundig geplaatst
Betaling in overleg

IfELO M.PU
W EENDAM

BOCHT OCSTERDIEP 55

Beleefd aanbevelend :

JAC. KOOPS

ANTI-REGEN

II

Ben.-Verlaat 70

Veendam.

GRONINGEN.

NIEUWE JASSEN
EN MANTELS
NU NOG STOFFEN VAN OUDE KWALITEIT,

Wij betalen den hoogsten
prijs voor al Uw wild. —
Zendt direct na de jacht
Uw wild aan ons ,dres. El
ke bode of autobus ont
vangt direct bewijs en geld
bij aflevering

FA. JOH. SCHERPENHUIZEN & ZN.
Wild-export

GABARDINE EN TWEED.

Telefoon 4554

GRONINGEN - ZuiÜerdiep.

.ECONOOM'

Vele zijn de verduisteringsmetho
den, die toegepast zijn of worden,
doch geen is doeltreffender en
goedkooper dan het Nederlandsche
product

GLOEILAMPEN GROOTHANDEL „ECONOOM" C A R T O N
Turfsingel 34 - Groningen - Telef. 243
adres

wederverkoopers.
bezoek.

voor

fabrieken,

grossiers

Vraagt vrijblijvend

en

reizigers-

Steeds uit voorraad leverbaar, alle

voltages, elke wattsterkte. ALLEENVERKOOP
voor de drie Noordelijke provincies.

„ECONOOM"

„ÉCONOOM'

Tweed
Flausch en
Gabardine.

ZONDER PUNTEN :
BONTMANTELS EN VOSSEN

Zeer mooie collectie

VELOURS CHIFFON EN KANTEN JAPONNEN

DAMESHOEDEN

BLOUSES
Bijpassende SJAALS, HANDSCHOENEN, KOUSEN enz.

HET IS NU TIJD
voor een

WINTERKACHEL
Wij hebben grote voorraad en de kwaliteit is nu nog

Jassen 56 punten.

CARTON

Speciaal

GRONINGEN

STADSKANAAL

H.H. JAGERS!

OUDE EBBINGESTRAAT 43

„ECONOOM"

N.V.

waarbij zeer geklede modellen.

Vrij van punten.

II

Mantels 45 punten

REGENMANTELS

Carton sluit niet alleen het licht
naar buiten volkomen af, het iso
leert tevens de warmte binnenshuis
en heft het kolenprobleem voor
een deel op, waardoor het zichzelf
meermalen betaalt.
Carton aan de rol in elke breedte
en op vellen in diverse soorten en
dikten, bij ons verkrijgbaar.
Verder LANCASTER GOR
DIJNPAPIER, diep donkerblauw
glad, uitsluitend aan den handel.

N.V. BEHANGSELPAPIER.
GROOTHANDEL v.h.

FA. A. GOUDSMIT

als voorheen.

GERMAINE
HAARD-KACHELS
onafbrandbaar, speciaal inge
richt voor zuinig stoken, met
frontwand-circulatie, de

helft

AAN ONZE LEDEN EN
VERBRUIKERS
Aanstaande

MAANDAG

23

SEPTEMBER:

HEROPENING
van onze naar de eisen des tijds ingerichte

KRUIDENIERSWINKEL
Gedurende de week van 23 t/m 28 September
ontvangt ieder Lid of Verbruiker bij aankoop

minder brandstofgebruik.

voor een waarde van ƒ 2.— aan Kruideniers

DE KAMER WARM EN DE

waren, een kleine attentie in de vorm van

SCHOORSTEEN KOUD,
in alle soorten en prijzen.

levensmiddelen van ons cadeau.

COOP.
„DE DAGERAAD" U.A.
Komt ze even zien !

KAMERKACHELS
SALAMANDERS
HUISHOUDKACHELS

ENGEL HAMSTER

Afd. Kruidenierswaren

Ben. Oosterdiep 33

VEENDAM

NIEUWE PEKELA.

Groningen
Heerebinnensingel I
Telef. 201 I.
>|l

AAN DEN HANDEL

U kunt beter niet verduisteren, dan dat U een verduistering

VERDUISTERINDSPAPIED

beeft, waar U last mee krijgt.
Wtf garanderen alle door ons aangebrachte verduistering,
zowel met papieren rolgordijnen, cartonnen platen of ver-

VAN 0.70 TOT 2.80 M. BREEDTE.

duiateringslinnen ; vele mogelijkheden.
Wü geven gratis en vrijblijvend prijsopgaaf !

Alle maten uit voorraad leverbaar.
ROLSTOKKEN, ONDERLATTEN, ROLKRAGEN enz.

ATTESTEN TER INZAGE.

Onze speciale CARTONNEN GORDIJNGELEIDERS voorko
men lichtkieren bij rolgordijnen en verzekeren een absolute
lichtdichte afscherming.

'T IS WEER LUKKEN DEI 'T LUKT
OF 'T IS LUKKEN NAIT

Engros en détail.

OOK VOOR UW VERDUISTERING

Poelestraat 13,

Groningen.

Telef. 4869.

VOLKS GASMASKER DISTRIBUTIE

jANNO1B88J

P.S. Wij hebben ook weer KOORDHOUDERS volop.

Sint Walburgstraat 8 - Tel. 5942 - Groningen.

CARSTEN TARWE
MARQUARDT TARWE

VOOR RADIO

FRUHWEIZEN

PHILIPS - MENDE - LORENZ - NORA
is toch het adres :

Verder alle soorten

RADIO TRIP

ORIGINEELE EN NABOUW

Semsstraat H 62 - Stadskanaal.
Deskundige Reparatie-inrichting.
Nieuwste modellen weer in voorraad.

ZAAI-TARWE

MOTORBRANDSTOF

ZAAI-ROGGE

voor speciale land- en tuinbouwdoeleinden.

ZAAI-GERST
OOGSTRESTTLTAAT 1940 : Woensdag 28 Augustus werd

BIJ ONS

te Scheen)da gedorscht een perceel CARSTEN V ; op
brengst : 72 x 75 K.G. per HA..

Steeds groote voorraad RIJWIELEN, als
WERELD, GENA, SIMPLEX enz. enz.
Onderdeelen, Banden, Electr. Lantaarns.

Met een ACCORDEON van

HET RIJWIELZENDHUIS

HEMMES'

G. NAAIJER — PEKELDERWEG — STADSKANAAL.'

smNiösi^në^RÖSÊ^^

SPECtAALHUIS voo* ACCORDEONS

Officieele publicatie
van het Departement van Landbouw en Visscherij.

Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd
bekend, dat aanvragen voor vergunning tot het koopen en verbruin
van benzine of benzol als motorbrandstof voor tractoren en 3 j
tionnaire motoren ten behoeve van land- en tuinbouw voor de maan
October 1940, uiterlijk op 23 September a.s. moeten zijn binneng
komen bij het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogsty
afdeeling 2 d, Alexanderstraat 19 te 's Gravenhage.
.
De aanvragen moeten worden ingediend op de bekende rose
formulieren, welke b(j de plaatselijke distributiediensten verkrij
zijn.
t
Aanvragen voor de maand October voor motorbrandstof tot
drijven van petroleummotoren in het land- en tuinbouwbedrijf B1°® r.
eveneens uiterlijk op 23 September op de daarvoor dienende P"1"
muiieren bij den betreffenden provincialen voedselcommissaris ZIJ
ingediend.
Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat voor één en dezelfde dis
butiemaand sle hts één aanvrage mag worden ingediend. Het
inzenden van een aanvrage kan er toe leiden, dat de aanvrage'
verdere distributie d«r betreffende motorbrandstof wordt uitgesi"

f
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VOEDSEL VOOR ZIEKEN.
's-GRAVENHAGE, 19 Bept.
pe geneeskundig hoofdinspecteur van de
gezondheid schrijft:
tol!verschillende voedingsmiddelen vallen thans
]er de distributie, ook onze zieken kunnen
111
langer meer krijgen wat zij meenen noote hebben, en misschien wel graag zouden
nschen. Het is dan de gewoonte om zich tot
#e
behandelenden arts te wenden, met het
" rzoek extra-voedsel voor te schrijven. Schrijft
n et
arts ' precies die artikelen voor, die vele
-jenten wenschen, of geeft hy een mindere
•veelheid dan de patiënt zelf meent noodig
>
hebben, dan geeft dit vaak aanleiding tot
zekere wryvlng tusschen patiënt en arts.
een
get i», om teleurstelling en wrijving te voor
in, nuttig, dat onze zieken weten, hoe in
rte trekken de ziekenvoedseldistributie loopt,
jlle artsen zijn op de hoogte gebracht voor
j.glKe ziekten extra voedsel mag worden voor
geven, zij weten ook de hoeveelheid, die
roor de ernstige gevallen maximaal mag wor;?I1 verstrekt. Deze hoeveelheden zijn zoodanig,
jat de zieken niet bang behoeven te zyn, dat
,e tekort zullen komen, al wordt misschien
jjet aan al hun wenschen voldaan.
'govendien zullen de artsen bij sommige ziekgevallen genoodzaakt zijn, te adviseeren bon<eB voor voedingsmiddelen, die aan den patiënt
Jerboden zijn, ln te houden. Dit geval kan zich
jvoorbeeld voordoen by dleetpatiënten.
Maakt het dus den artsen niet moeilijk, door
voedingsmiddelen te vragen, die hy u niet kan
0 mag voorschrijven, moppert niet, als nij
junnen iaat Inhouden. Noch het een, noch het
^der doet hij voor zijn plezier. Hebt vertrodfen in uw artsen en ln de instanties aan wie de
ytributieregeling is opgedragen. Zij allen hanjelen welbewust in het belang van onze zieken,
mowel als in dat van onze geheele bevolking.

Gehamsterde goederen in beslag
genomen.
Reeds eenigen tyd bestond het vermoeden, dat
(T te Beverwijk een hamstercomplot moest beitian, dat er zyn werk van maakte levens
zielen buiten de distributie om te verkoopen.
;;a een nauwgezet onderzoek is de gemeente
politie er in geslaagd deze goederen op te sporen
,n de personen, die er by betrokken waren aan
houden. Dinsdagmiddag is 'n Inval gedaan in
i pakhuis aan den Slangenweg, waar verborq achter andere artikelen, een groote party
koffie en thee, meel, boter, vet, cacao en ryst
»erd aangetroffen. Met twee vrachtauto's van
dienst der openbare werken werden de goeieren naar het politiebureau overgebracht en
jaar voorloopig opgeslagen.
Tegen de daarbij betrokkenen, den eigenaar
an het pakhuis en twee ingezetenen van Vel
len is proces-verbaal opgemaakt.

Drie leden van den Opbouwdienst
in arrest.
Ie de gemeente Dalfsen is een 20-jarig lid van

Opbouwdienst aangehouden onder verden
king van diefstal van een leeren jekker uit een
«hooi in de Indische buurt te Amsterdam.
Deze jongeman had met andere manschappen
Ingekwartierd gelegen, doch was toen naar Dalfsen overgeplaatst. Begin September bracht hij
een bezoek aan de hoofdstad en nam nog eens
een kflkje ln de school, waarin hij zijn tyd had
ioorgebracht. Toen hij echter vertrokken was,
bemerkte een onderofficier, dat zijn leeren jek
ker verdwenen was. In verband daarmede is men
lil overgegaan tot de aanhouding van den man.
Voorts hebben rechercheurs van de centrale
Rcherche twee leden van den Opbouwdienst ge
presteerd, die zich aan diefstal van rijwielen en
ig schuldig maakten.

2e. tot verkoop van een perceel bouwterrein
te Scholthuizen aan de bouwvereeniging „Veendam" ;
3e. tot wyziging der begrooting 1940 (gewone
's-GRAVENHAGE, 19 Sept.
Er biykt in sommige gemeenten eenlg mis dienst);
verstand te heerschen omtrent de tewerkstel
4e. tot aankoop der boerdery aan het Bene
ling van personeel uit den opbouwdienst. Met den Westerdiep met het daarby behoorend land
name. is er niet voldoende klaarheid over de van den heer F. Mulder ;
financieele regeling, welke bij de uitvoering
5e. tot het aangaan eener geldleening ad
van werkobjecten zal moeten gelden.
i 67.746.— in verband met den hiervoren verTen aanzien van deze materie kan worden nelden aankoop;
medegedeeld, dat er nauw contact bestaat tus
b. Verslagen : .
schen den opbouwdienst en den ryksdienst voor
Ie. van de N.V. Maatschappy tot aanleg en
de werkverruiming. Plannen van eenigen om Exploitatie van Laagspanningsnetten te Gro
vang worden door dezen dienst in overleg met ningen over 1939;
de betrokken afdeeling van den staf van den
2e. van den Gemeenteiyken Dienst der Ar
opbouwdienst onderzocht en zoo noodig verder beidsbemiddeling, Werkloosheidsverzekering en
voorbereid. De berekening van de kosten welke Crisisdiensten te Veendam over 1939 ;
belanghebbenden by door den opbouwdienst uit
3e. van den Handelsavondcursus over 1939;
te voeren werken zullen hebben bij te dragen,
c. de door Ged. Staten goedgekeurde legger
zal op overeenkomstige wyze geschieden als van kanalen en waterstaatswerken, alsmede
gebruikelyk bij de tewerkstelling van werkloo- een aanvullingslegger daarop ;
zen door bemiddeling van den ryksdienst voor
d. het verslag met balans, verlies- en winst
de werkverruiming.
rekening over het boekjaar 1938/1939 van de
Aldus wordt getracht te voorkomen, dat om bouwvereeniging „Veendam".
financieele redenen aan personeel van den op
B. en W. stellen voor de hiervoren genoemde
bouwdienst de voorkeur zou worden gegeven. stukken voor kennisgeving aan te nemen.
Slechts ligging en aard van het werkobject
Daartoe wordt besloten.
mogen doorslaggevend zijn voor de toewyzing.
e. door den Burgemeester krachtens art. 220
Van den anderen kant behoeft het geen be
der Gemeentewet op 20 Augustus j.1. uitgevaar
toog, dat ln geen geval de kosten-bijdrage van
belanghebbenden by uitvoering door den op digde algemeene voorschriften van politie.
Ingevolge het bepaalde bij het 3e lid van ge
bouwdienst grooter zal mogen zyn dan by uit
voering door werkloozen. De vrees, dat het in noemd artikel worden deze voorschriften ter
schakelen van een groot aantal werkers uit bekrachtiging door den Raad aangeboden.
De voorschriften worden bekrachtigd.
den opbouwdienst zal leiden tot hoogere loon
•
kosten is derhalve geheel ongegrond.
S. Voorloopige vaststelling bedrag der uit
Door samenwerking van de betrokken in gaven voor het openbaar lager onderwijs over
specties van den rijksdienst
voor de werkver 1939.
ruiming met de betreffende afdeeling van den
Jaarlijks stelt de Raad van een gemeente,
staf van den opbouwdienst is de behartiging
der wederzijdsche belangen volkomen gewaar waar een of meer openbare lagere scholen be
staan, voor de scholen, onderscheidenlijk voor
borgd.
Zulks is van bijzondere beteekenis met het gewoon en voor uitgebreid lager onderwas dier
oog op de voortzetting van werken, welke aan gemeente, voorloopig vast :
a. het bedrag, dat de gemeente in het voor
de voedselvoorziening van ons land ten goede
komen, doch welke als gevolg van de huidige afgaand kalenderjaar ter zake van de in artikel
omstandigheden niet met het gewenschte tem 55bis bedoelde kosten voor die scholen werkepo kunnen worden uitgevoerd door werkloozen ïyk heeft uitgegeven;
uit de groote steden.
b. het bedrag, dat overeenkomstig het krach
tens artikel 55bis per leerling bepaald bedrag,
in verband met het aantal leerlingen van die
scholen, voor dat kalenderjaar beschikbaar was
gesteld ;
c. indien het onder a bedoeld bedrag verschilt
van dat onder b, het bedrag van het verschil.
gehouden op Donderdag 19 Sept. 1940.
Naar aanleiding' van het bovenstaande stellen
Burgemeester en Wethouders voor de bedragen
Aanwezig alle leden.
onder a, b en c, ontleend aan de voorloopige
cijfers der gemeenterekening over 1939, respecAan de orde :
tieveiyk vast te stellen ais volgt :
1. Vaststelling der notulen van de vorige
voor de openbare lagere scholen op f 11.331.38,
vergadering.
f 10.762.78 en f 568.60 ;
voor de openbare u.l.o.-school op f 2.773.76,
1. Ingekomen stukken.
a. door Ged. Staten goedgekeurde raadsbeslui f 2.865.23 en f 91.47.
ten :
Een concept-raadsbesluit wordt overgelegd en
le. tot verhuur van twee lokalen der voor vastgesteld.
malige huishoudschool aan de Kerkstraat aan
4. Verkoop van een strook grond aan de Van
de stichting Nederlandsche Aardappelmeelcen
Beresteynstraat.
trale ;

FINANCIEELE REGELING VAN DEN
OPBOUWDIENST.

RAADSVERGADERING
TE VEENDAM

nader wordt voorgesteld de subsidie met f 200
te verhoogen en derhalve te brengen op f 800.—.
Conform besloten.

7. Subsidie aan het Comité voor de Meerwerk-actie Veendam—Wildervank.
Op initiatief van de burgemeesters van
Veendam en Wildervank is, in samenwerking
met verschillende vereenigingen en instellingen,
die geacht kunnen worden daarbij belang te
Hebben of rechtstreeks betrokken te zijn, op
gericht een comité voor de Meer-werkactie
/oor de gemeenten Veendam en Wildervank.
De Meer-werkactie stelt zich tot doel mede
te werken aan de opheffing of vermindering
der werkloosheid, door het thans te laten uit
voeren van werk, dat anders misschien tot an
dere tijden zou worden uitgesteld. Een derge
lijke actie komt zoowel den werkgever als den
werknemer ten goede.
Ged. Staten dezer provincie hebben voor dit
comité een bedrag van f 350.— beschikbaar
gesteld, onder voorwaarde, dat de gemeenten
Veendam en Wildervank ieder f 250.— be
schikbaar stellen. Bovendien hebben reeds ver
schillende vereenigingen en instellingen subsi
dies toegezegd.
B. en W., van oordeel zijnde dat het alleszins
aanbeveling verdient het streven van dit comité
te steunen, stellen voor aan het Comité voor
5. WJjziging voorwaarde aankoop grond van Meer-werkactie Veendam—Wildervank het ge
vraagd subsidie van f 250.— toe te kennen.
de Diaconie der Ned. Herv. Gemeente.
Daartoe wordt besloten.
Bij raadsbesluit van 18 Juli JJ. is van de Dia
conie der Ned. Herv. Gemeente aangekocht een
8. Aanbieding gemeenterekening 1939 met
gedeelte van het erf van het gasthuis dier ge bljbehoorende bedryfsrekeningen.
meente.
B. en W. bieden aan de gemeenterekening
Ged. Staten hebben B. en W. medegedeeld, 1939 met bljbehoorende bedrijfsrekeningen.
dat zij zich in het algemeen wel met dezen aan
De gemeenterekening sluit voor den gewo
koop kunnen vereenigen, doch, alvorens daaraan nen dienst met een nadeelig slot van f 61.336,40
hun goedkeuring te hechten de bepaling sub e en voor den kapitaaldienst met een nadeelig
van het raadsbesluit wordt gewijzigd in dien slot van f 4.217.20.
zin, dat in plaats van de woorden „nader te
De rekening van het bedrijf Gemeentewerken
bepalen bedrag" wordt gelezen „onder goed sluit met een voordeelig saldo van f 1207.47,
keuring van Ged. Staten te bepalen bedrag".
hetwelk aan de gemeente zal worden uitge
Het hierbedoeld bedrag betreft het door de keerd.
gemeente deel te nemen aandeel ln de bouw
De rekening van het grondbedryf geeft een
kosten van een rusthuis.
verlies aan van f 6.101.87.
B. en W. hebben tegen de voorgestelde wij
De staat van nog te verhalen posten geeft
ziging geen bezwaar en stellen voor het raads een totaal aan van f 41.250.94.
besluit van 18 Juli j.1. in dien zin aan te vul
B. en W. stellen voor deze rekeningen, na
len. Conform wordt besloten.
dat zij door den gemeente-accountant zijn on
6. Verhooging subsidie particuliere reini derzocht, te stellen in handen van een com
missie. Daartoe wordt besloten.
gingsdienst.
De VOORZ. benoemt tot leden dier commissie
Door den exploitant van den particulieren rei
nigingsdienst, H. A. Oldenburger, is aan B. en de heeren: dr. Th. Tjabbes, N. Boiten en E.
D. Looijenga.
W. verzocht de subsidie voor den door hem geëxploiteerden reinigingsdienst te verhoogen
9. Rekening van Burgerl. Armbestuur over
zulks in verband met de stijging van de ex 1939.
ploitatieuitgaven van dezen dienst.
Ingekomen is de rekening van ontvangsten
Uit een vanwege het college ingesteld onder en uitgaven van het Burgerl. Armbestuur over
zoek is gebleken, dat als gevolg van de tijds 1939, sluitende in ontvangst en uitgaaf tot een
omstandigheden de uitgaven van dezen dienst bedrag van f 60.310.14.
niet onaanzieniyk zyn gestegen, waarin B. en
B. en W. stellen voor, deze rekening te stel
W. aanleiding hebben gevonden den Raad voor len in handen eener commissie.
te stellen, te rekenen vanaf 1 Mei j.1. de sub
Daartoe wordt besloten.
sidie voor dezen dienst tydeiyk te verhoogen
De VOORZ. benoemt tot leden dezer com
met f 150.— en te brengen op f 750.— per missie de heeren: W. de Boer Hzn., H. Kalk
jaar.
en W. C. H. Grol.
B. en W. zyn op dit voorstel teruggekomen en
10. Vergoeding ingevolge artikel 72 der Lager
wijzigen hun voorstel in dien zin, dat door hen
Onderwijswet 1920.
B. en W. stellen voor aan den Staat te verIngekomen is een adres van het Bestuur der
byzondere lagere school te Kibbelgaam, daarbij
verzoekende overeenkomstig het bepaalde bij
artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 gelden
(GULLIVER'S REIZEN)
beschikbaar te stellen voor de aanschaffing
eener nieuwe kachel, waarvan de kosten worden
251. Nadat de aap zoo'n tijdje met de deuren
geraamd op f 46.—.
en ramen had gespeeld, zag hij mij plotseling.
Burgemeester en Wethouders deelen mede,
Hij stootte een schorre vreugdekreet uit en
stak dadelijk zijn ruige klauw door het geopende
dat uit het ingesteld onderzoek is gebleken, dat
raam om mij te pakken. Deze dreigende bewe
tegen inwilliging van dit verzoek geen bezwaar
ging gaf mij zoo'n schrik, dat ik, als door een
bestaat en stellen voor de door de wet gevor
adder gebeten, onder de tafel vloog. Doch overal
derde medewerking te verleenen.
vervolgde die roofzuchtige hand my. Ik rende
Hierna sluiting.
van de eene kant naar de andere, vloog achter
het bed, dan weer achter een stoel ; ik leek
wel een vogel in een kooi, zoo angstig sprong
INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.
ik heen en weer.
252. Na een lange jacht pakte de groote
ruige hand mij eindelijk bij een slip van mijn
buis. Hij zette mij ondanks al mijn tegenstrib
belen op zijn linkerhand en aaide mij, zonder
mij eenig kwaad te doen. Zoodra ik echter een
beweging maakte om te ontsnappen, kneep hij
mij zoo geweldig, dat ik tranen in de oogen
kreeg van de pijn. Doch zoodra ik rustig was,
werd de aap weer teeder en streelde en lief
koosde mij en behandelde mij heelmaal als een
bakerkindje.

EEN REIS NAAR LILLIPUT

INGEZONDEN MEDEDEEIJNGEN.

FIRMA WEIJER

koopen een strook grond aan de Van Beresteyn
straat (noordzyde), groot 3 X ± 39 M„ voor
een pryg van f 1650.—.
Deze strook grond wordt door den Staat aan
gekocht om een uitweg te verkrygen van het
terrein van het P.T.T.-gebouw naar de Van
Beresteynstraat.
Deze verkoop en koop zal worden aangegaan
i.m. onder de volgende bedingen :
1. Ten behoeve van het onverkócht gebleven
gedeelte en ten laste van het verkochte gedeelte
van het perceel, wordt gevestigd de erfdienst
baarheid van weg over het verkochte gedeelte
naar de Van Beresteynstraat.
. 2. Op het verkochte gedeelte zal door en voor
rekening van den Staat een verharde toegangs
weg worden aangelegd en onderhouden.
3. Het verkochte mag niet als opslagplaats
worden gebruikt.
4. Het aanbrengen en onderhouden van een
terreinafscheiding om het verkochte terrein,
geschiedt door en voor rekening van den Staat.
5. De Staat verkrijgt het recht den zuidooste
lijken pilaster van het aan de Van Beresteyn
straat te plaatsen toegangshek te stellen op
het onverkochte gedeelte en tegen de grens tus
schen het verkochte en het onverkochte terrein
gedeelte.
Tot verkoop wordt besloten.
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Op bon van Uw dokter

Rosemarie
ROMAN

door Anny Von Panhuys.
Geautoriseerde vertaling van
H. Hartin?.

u

liet zich door Martha helpen om een
*ïw. lichtgrijs japonnetje van ergpe georgette
te
trekken, een japonnetje versierd door
'-'•blauw borduurwerk — Licht gryze kousen
schoentjes droeg ze erbij.
ia
ar vader kwam aan de deur kloppen en
P.flog jn de gang staande:
e no
t(
-i
S niet klaar kind?" Ik heb je
jastafel hiernaast in je zitkamer al in

gebracht!"

se

ttarie holde naar de tusschendeuren en
die open.
at
,/ tha, die i de slaapkamer achtergebleven
.. kon door de geopende deur alles zien, wat
aangrenzende kamer voorviel.
ers
... t omhelsde Rosemarie haar Vader, dan
te
, nk ze haar cadeau's, omarmde haar vader
°g eens, uitroepend :
ar
.. tha., kom toch eens gauw kijken, wat die
lustende vader van mij nu weer gegeven
"kftha gaf onmiddellijk aan de uitnoodiging
00r
. ' Ze tooverde een niet gemeend lachje van
meegevoelen om haar lippen. -— Maar
• ^ moeilijk, dat lachje vol te houden, want
oe
ï
zie steeg als een bittere vloed in haar
hemel! Was het dan ook geen schande,
,j. "ien
, - zoo'n meisje, dat al veel meer bezat
6
verwendste prinses, nög zooveel meer
la

;,ta
gen om te beginnen dozijnen paren
^kousen van de prachtigste kwaliteiten en
k
.
'euren, die men zich denken kon. Daar
a
hermelijnen, echt hermelijnen bontman

tel; een avondmantel van mat gouddraad — uit
open étuis schitterde en flonkerde het haar te
gemoet als had Eduard Müller een halven ju
welierswinkel leeggekocht.
„De ouwe gek!" dacht Martha en het lachje
verstarde tot een krampachtigen grijns.
„Wat trek je een gek gezicht", ontdekte Ro
semarie opeens. „Scheelt er wat aan, Martha?"
„Ja, mij scheelt, dat jij, stom schaap, alles
hebt, wat ik mis!" had ze het allerliefst uitge
roepen, doch ze wist zich te beheerschen — ze
mocht zichzelf niet verdacht maken.
„Neen., juffrouw, ik scheel niets, maar ik
stond even paf by al dat prachtigs en ik pro
beerde me juist voor te stellen, hoe mooi die
grijze parels bij die japon staan zouden."
Eduard Müller knikte nadenkend.
„Tja, daar heb je gelijk aan, Martha. Doe ze
mijn dochter maar meteen om en dien hoofd
band kan ze ook wel dragen erby".
Ijverig stemde Martha in:
„Natuurlijk! Maar die oorhangers zijn wel
wat te opvallend en te kostbaar voor een jon
ge, ongetrouwde dame".
Eduard Müller meesmuilde.
„Nu, mgn dochter zal den een of anderen
dag toch wel trouwen."
Hij lachte vergenoegd. „Maar nu gaan we
onze koffie drinken. Het is acht uur en al kryg
ik m'n ontbyt nog niet, ik moet toch wat heb
ben, want myn maag schreeuwt moord en
brand."
Rosemarie had nu de grijze paarlen om haar
slank, blank halsje en den hoofdband in het
licht bruine haar.
„Laat mijn verjaardagstafel precies zoo
staan als Vader hem aangericht heeft, Mar
tha!" riep ze nog en ging dan met haar Vader
de kamer uit.
Toen de deur achter hen gesloten was, ver
anderde Martha's gezicht zoo opvallend, dat
ze geen uur langer in huis gebleven zou zijn
als een van beiden haar zoo gezien had.
Ze strekte de handen naar de sieraden uit,
trok ze dan weer terug.
Het was het juiste oogenblik nog niet, ze
zou nu dadelijk verdacht worden.
Vrooiyk liep Rosemarie aan den arm van

haar Vader naar de ontbijtkamer. Ze gevoelde
zich innig gelukkig. Zorgen had ze nooit ge
kend, alle haar wenschen waren steeds ver
vuld geworden.
Vluchtig ging het door haar heen, dat er zoo
veel menschen waren, die het slecht ging!
Moeite en verdriet waren overal te vinden! Wat
moest zij het lot toch dankbaar zijn, dat het
haar zoo goed ging!
Ze babbelde haar gedachten uit.
Eduard Müller glimlachte: „De hoofdzaak is,
dat jij er plezier van hebt, meisje, dat is voor
mij het voornaamste. Zie je, ik geef je zooveel
juweelen, omdat me dat beter lijkt dan baar
geld. Het geld loopt zoo licht tusschen je vin
gers door en als de nood eens aan den man
komt, vertegenwoordigen echte steenen en
paarlen altijd een aardig bedrag! 't Moet zoo'n
beetje een spaarbankboekje voor je beteekenen. En zul je ze nooit op die manier noodig
hebben, zooveel te beter, dan sier je je er maar
mee op!"
Even over tienen werd Norbert Dreikirch
aangediend.
Een half uur van te voren had hij een bouquet kostbare, roode rozen laten bezorgen.
Eduard Müller was juist bezig met zyn bank
te telefoneeren, daar hij zich den laatsten tijd
met allerlei beurszaken onledig hield en Rose
marie ontving haar gast alleen.
Hij kuste haar de hand.
„Hartelijk gelukgewenscht, juffrouw Müller
— ook mijn ouders verzochten mij u hun gelukwenschen over te brengen".
Rosemarie's oogen straalden.
„Dank u wel, mijnheer de graaf, ook voor
de prachtige rozen."
Hy haalde diep adem.
„Ik heb nog een klein geschenkje voor u
meegebracht, juffrouw Rosemarie, maar ik
heb eigenlijk den moed niet, u dat aan te bie
den. Ik weet niet, of het genade zal vinden in
uw oogen."
Rosemarie lachte: „Vader heeft me vandaag
zoo ontzettend veel gegeven, dat ik nog al
maar meer wil hebben. Ik accepteer alles on
gezien."
Hy plaagde: „En als ik u nu eens aan uw

woord hield? Dan moet u myn cadeautje aan
nemen, zonder het gezien te hebben."
Rosemarie was in een overmoedige bui.
„U móógt me aan mijn woord houden."
,,Dan de oogen dicht — en geef me uw
hand."
Innerlijke ontroering deed hem het bloed
naar het gezicht stijgen.
Rosemarie zag het en kon geen woord uit
brengen, hoewel ze schertsend antwoorden
wilde.
Ze deed gehoorzaam de oogen dicht en
strekte haar rechterhand uit.
„Neen, ik wilde uw linkerhand graag heb
ben", klonk het dicht aan haar oor.
zy hief de linkerhand op en voelde hoe die
vastgegrepen werd.
Er werd een ring aan haar vierden vinger
geschoven en daarop sprak de mannenstem
weer.
„En nu moet u uw leven lang mijn geschenk
behouden, Rosemarie !"
Wijd gingen de oogen van Rosemarie open
en keken neer op het smalle gouden bandje
aan haar ringvinger.
Een zalige huivering trok door haar heen,
terwijl haar oogen zich naar den man, die met
saamgeperste lippen stond te wachten, toe
wendden.
Nu zou hy het weten — nu kwam er een
eind aan die spanning.
Rosemarie was als verstard ln extase. Het
was haar als moest ze hem aan blijven zien,
zoo aan blijven zien tot in alle eeuwigheid. Als
was dat het grootste, wonderbaarlijkste ge
luk.
Dieper doken hun blikken in elkander, als
wilden zij tot elkanders harten doordringen.
Langzaam schoof de arm van Norbert om de
smalle meisjesschouders en 't slanke lichaampje
van Rosemarie vleide zich tegen hem aan.
Dan boog hij zich over haar heen en drukte
zijn mond op de zachte lippen, die zich overge
geven aanboden.
Lang, heel lang rustte mond op mond.
Eindelijk hief Norbert het hoofd op en sprak
teeder:
,.Meisje, meisje, wat een zaligheid, dat jy
mij ook lief hebt."

Nog steviger drukte hij haar tegen zich aan.
„Kun jij je voorstellen hoeveel ik van je houd?
Neen, natuurlijk kan je dat niet, Rosemarie!
Nog nooit heeft een man een meisje zóó lief
gehad als ik jou."
Stormachtig kuste hy haar weer en geen
van beiden hoorden ze, dat Eduard Müller de
kamer binnentrad en stom van een vreugde
vollen schrik bleef staan.
Hij had wel geweten, dat de verloving van
dat tweetal niet lang meer op zich zou laten
wachten, maar dat het vandaag nog zou ge
beuren, daarop had hy toch niet gerekend.
Toch was hy er mee tevreden. Zijn lieveling
zou een lid van een voorname familie worden
en Norbert Dreikirch had haar lief. — Wat kon
hij meer wenschen ?
Toen de graaf echter niet ophield met zijn
kussen, kuchte hij wat.
Het paartje liet elkaar verschrikt los. —
Nu zagen ze pas, wie er zich in de kamer
bevond.
Rosemarie vloog haar vader om den hals.
„Hij houdt van me!" jubelde ze.
Norbert kwam langzamer op hem toe en be
vestigde innig gelukkig:
„Ik heb haar boven alles lief."
HOOFDSTUK VIII.
Met Kerstmis werd de officieele verloving
gevierd. Op den tweeden feestdag.
Eduard Müller had het het beste gevonden,
de viering ln intiemen familiekring te doen
plaats hebben en de Dreikirch's waren het met
hem eens geweest.
Met diepe rimpels in haar voorhoofd bekeek
Martha het witte jurkje dat Rosemarie op
den dag van haar verloving dragen zou — hoog
vlamde de smeulende haat in haar op.
Het was een japonnetje van wit fluweel, met
zilveren stiksel hier en haar en het had een
klein vermogen gekost.
Toen Rosemarie het echter laat in den mid
dag aan kwam trekken, lachte Martha haar
weer toe en verzekerde haar etteiyke malen:
,,Neen maar, wat u er allerliefst uitziet in
die japon!"
(Wordt vervolgd.)
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technisch personeel der Duitsche luchtmacht Een der machines
wordt onder handen genomen
(Foto WeltMd)
een

Waschdag
Waschdag

TELEFOON 108

VEENDAM

MORGEN ZONDAG
JUBILEUM VAN HET VERMAARDE DANSORKEST
met microfoon-installatie (7 personen).

HOTEL DE VRIES

DANCING HUIZE BAREVELD
Vrj) entrée.

CABARET DANSAVOND

m. m.

V.

THÉ DANSANT

van 7^—12 van

geëngageerd:

PIOLA

Het populaire

Dansorkest

SIEGFRIED COURANT EN ZIJN COMMANDERS.

DANCING PARKHOTEL
K. VENEMA,

G I E T E R VE EN

SAPPEMEER.

SLOCHTERSTRAAT

ZONDAG a.s., 4 uur:

MATINÉE

Morgen Zondag 22 September

DANSEN

's Avonds 7 uur:

SOIRÉE DANSANTE

Dansorkest: „THE SWING MUSIC MAKERS"

IN HET CAFÉ ELING
ORKEST

TEL. 209

POELMAN

Beleefd aanbevelend: Jb. ELING.

CONCERTZAAL BORGERS
ANNERV.KANAAL.

BEZOEKT
CAFé-RESTAURANT
A
|\DCklT
annex LUNCHROOM M. IS|\EN I
GELKINGESTRAAT 56
TELEFOON 6000 — GRONINGEN.
Nette bediening.

Lage prijzen.

THÉ DANSANT

SOIRÉE DANSANTE

Orkest The Plusfours (7 personen).

EINDE SEIZOEN

De gezelligste Dancing van het Noorden

OP ZONDAG 22 SEPTEMBER a.s.
Extra

8 uur:

SapPe

van 3^—6 uur

THE SWINGING RASCALS en

THE SWING BROTHERS, het vroolijke trio.

4 uur:

0T

MORSEN ZONDAG 22 SEPT.

THÉ DANSANT

MORGEN ZONDAG

VEENDAM

GROOT SOIRÉE

van 3—6 uur.

SOIRÉE DANSANTE van 7-12 uur.
Overal volle zalen.
KNAL-AVOND

van 7-12 uur:

zwanen

van

JACK HCUSE AND HIS SWING ARTISTS

van 3 tot 6 uur:

vorm.

komen
iederen
de
Utrechtsche
stadsgrachten
De
uit
De
zwanen uit
de
Utrechtsche
stadsgrachten
komen
middag getrouw naar hetzelfde plekje gezwommen, waar ze
weten, dat hun een versnapering wacht, welke hun door een
jeugdige Inwoonster der stad wordt toegereikt
(Foto Pax-Holland)

wind
doet
de
het
Volendam.
De
straten
in
in
visschersdorp
typisch
in
Volendam.
De
wind doet
in
de
straten
van het
typisch
het werk, dat van dit element verlangd wordt
(foto Pax-Holland)

CONCERTZAAL PARKZICHT

THÉ DANSANT

aan

ven

den
Nieuwe
te
Op
Zijds
Voorburgwal
Op
den
Nieuwe
Zijds
Voorburgwal
Amsterdam kwam een motorwagen van
lijn 2 in botsing met een vrachtauto.
H*t voorbalcon van den tramwagen
werd zwaar beschadigd
(Foto Pax-Holland)

A. WEU

VIERDE

H O T E L B L E E K E R HOTEL BUENOS AYRES

T H ÉDANSANT
,-ltuur: SQ|RÉE DANSANTE
3

Beleefd aanbevelend : B. BORGERS.

DANST
ZONDAG 22 SEPT.

ZONDAG a.s., 3 uur:

THÉ DANSANT

Aanvang 6 uur.

's Avonds 7£ uur :

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
Dansorkest: AB VERWER.
Verplicht Bergplaats voor rijwielen.

DE LESSEN WORDEN GEHOUDEN
OP WOENSDAG- EN ZATERDAGMIDDAG.

Aangifte dagelijks.

R. POELMAN

ERKEND DANSLEERAAB

eenheldsprogramma

Aanbevelend :

Herm.

Stoppelman

Vanaf beden aangifte.

KERKSTRAAT 62 — VEENDAM.

lessen begin
October
Vanaf heden aangifte.

Nieuwe Dansen

O.PEKELA, erkend Dansleeraar.

HERMAN LEVIET

Aanvang der

Begin Oct. hervatting der
lessen in 't Hotel K. TE BOS
en Hotel H. PIJBES.

volgens

MODERNE DANSEN

ln 't Café ZWIERS

DANSLESSEN

1940—'41.

Balletdansen, Rhythmische Gymnastiek, Tap-Dance.

OANSGURSUS

Entrée 60 cent.

NW.-PEKELA.

KINDERDANSCURSUS - VEENDAM

te GIETERVEEN
MORGEN ZONDAG 22 SEPTEMBER

WEDDE

Telefoon 213 — Stadskanaal.

DANSCLUBS
IN DE PROVINCIE

DANS-STUDIO „
HERMAN LEVIET
VEENDAM

LESSEN TE :
VRAAGT SPOEDIG AAN. WILDERVANK,
..
Zeer aannemelijke conditiën
Hotel „De Nederlanden
STADSKANAAL
„
Hotel ,,Bellevu»
MUNTENDAM
Hotel „De Munt<r

HERMAN LEVIET
GEDIPL.

Kerkstraat

DANSLERAAR

63,

Veendam.

Zitdagen worden n&der

DE NOORD OOSTER VAN
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WAT

Verwijderen van
vochtvlekken.

VROUWEN

INTERESSEERT

MET DEN EERSTEN SCHOOLDAG
vangt een nieuw leven aan.
Vele moeders zien min of meer
op tegen den eersten schooldag
harer kinderen. Een geheel
nieuw leven breekt aan voor de
kleinen en hoe zullen zij hier
op reageeren ? Zullen zij de
„primus" of „prima" der klas
se worden of slechts met moei
te en inspanning het onderwijs
kunnen volgen ? Iedere moe
der zal zich ongetwijfeld reeds
met dergelijke vragen bezig
houden en vooral waar 't haar
oudste geldt, maakt zij zich onnoodige zorgen.
Deze eerste schoolgang maakt
tevens den band met het ouder
lijk huis eemgszins losser. De
ouders verliezen iets van den
stralenkrans, die hen in het
kinderoog omgaf, omdat hun
belangstelling op heel veel an
ders gericht zal zijn.
De moeder is niet meer de
eenige, die alles weet en de tijd
ls voorbij dat 't zesjarige kind
heel verwonderd is, wanneer
het op een van zijn ontelbare
vragen ten antwoord krijgt :
„Ik weet het niet".
Vader is niet meer degeen, tot wie als tegen
een berg wordt op gezien, omdat hfl zooveel
weet en kan en feitelijk tot dusverre als het
hoogste gezag gold.
In de school opent zich een nieuwe wereld,
en deze is een schakel van een zeer lange keten,
die „het leven" heet.
Waarom zien vele moeders dan ©enigszins be
zorgd haar kinderen dien eersten stap in het
leven doen?
Laten we eerlijk zijn: wij hebben ln onze
jeugd menigmaal ervaren, dat wij niet tot de
eersten en besten der klas behoorden en vele
ouders verlangen van hun kinderen meer dan
zij zelf konden presteeren. Deze verkeerde eer
zucht doet de kinderen meer kwaad dan goed.
Natuurlijk willen wtj gaarne vlijtige kinderen
hebben maar wij mogen nooit eischen, dat de
begaafdheid van vaders- of moederszijde, moge
lijk van beiden, voor honderd procent door de
kinderen aan den dag gelegd wordt. Slechts is
zeer weinige vallen zal men dit zelfs waarne
men.
Kinderen zijn een product der ouders, het
geen volstrekt niet wil zeggen, dat zij volko
men aan hen gelijk zijn, want de wetenschap
heeft ons geleerd hoe het jonge leven ook be
ïnvloed wordt door vorige generaties.
Vaak komt het voor, dat een ouder, die uit
blinkt in een of ander vak ook gaarne ziet,
dat de zoon of dochter hieromtrent een bijzon
dere kennis aan den dag zal leggen. Ieder vrij
uurtje wordt benut om met het kind in dit vak
te werken en de overigens middelmatige leer
ling zal bij de behandeling van nieuwe stof in
de klasse een groote kennis aan den dag leg
gen. Waar het andere vakken betreft, blijkt,
dat hij volstrekt niet uitblinkt, soms zelfs heeft
de tijd hem ontbroken er voldoende aandacht
aan te besteden.

Waterdicht maken van
kleedingstukken.
Het waterdicht maken van mantels enjasBen wordt meer en meer toegepast en behalve,
dat men dit vakkundig kan laten doen, zijn er
vele huisvrouwen die zelf gaarne experimen
teeren. Men moet steeds beginnen met de be
wuste stukken vooraf goed te reinigen, even
tueel te wasschen, terwijl men 24 uur moet re
kenen voor het oplossen der te gebruiken stof
fen; 2 ons aluin en 2 ons lood acetaat worden
ieder afzonderlijk opgelost in een emaille pan
of in een steenen kom met ruim 1 L. kokend
water. Zijn beide vloeistoffen koud, dan kan
iaën ze bij elkander voegen, laat het evenwel
staan zonder dat het mengsel in beweging
komt. Vanwege de loodoplossing mag men
geen zinken teil of emmer gebruiken. Volgen
den dag giet men het mengsel voorzichtig over
— door een doek — in een email emmer, zorgt
evenwel dat er niets van het bezinksel mee
gaat, aangezien hierdoor vlekjes op het weef®el zouden ontstaan. Voorzichtigheidshalve
Zeeft men de oplossing tweemaal en voegt bij
de genoemde hoeveelheid nog 5 L. water. Voor
kleine stukken zal men kunnen volstaan met
de helft van de hoeveelheid aluin lood-acetaat
en water en voor groote stukken neemt men
^ar verhouding meer. Het kleedingstuk, dat
Sewasschen en gedroogd is, wordt eerst door
lauw water gehaald, daarna in het aluin—loodacetaat bad gezet. Af en toe moet men het
®tuk omkeeren, terwijl men moet zorgen, dat
het in ruim water ligt, zoodat het geheel on
derstaat. Na 24 uren haalt men het stuk
— zonder wringen of uitknijpen — uit het wa
ter, hangt het over een hanger buiten aan een
te drogen. Eerst als het volkomen droog is
^ag men het goed strijken. Door wringen of
Uitknijpen zou het beschermende laagje, dat
zich op de weefseldraden heeft gevormd, bar
den en de stof niet weer geheel ondoordring
baar zijn. Het beste is, om mantels, jassen e.d.
*-e behandelen, wanneer het droog weer is,
Want er gaan minstens vier dagen overheen
v°or en aleer een stuk grondig behandeld, ge
droogd en gestreken is.

(Nadruk verboden).

M
fep " V

m

i

' M

Het verstandigste is, dat ouders hun kinde
ren niet onnoodlg belasten en hen ln alles mee
laten gaan met het onderwijs, dat de klassegenooten ontvangen.
Extra lessen van de zijde der ouders, ont
nemen den kinderen hun vrijen tijd, die zij lie
ver op andere wijze hadden doorgebracht.
Andere kinderen weer blinken ln z.g. we
tenschappelijke vakken geenszins uit, doch zijn
no. één waar het teekenen of zingen betreft, of
handwerken. Deze kinderen hebben een onmlskenbaren aanleg voor deze vakken en worden
geenszins door kortzichtige ouders op een ter
rein gedreven, dat hun absoluut niet ligt.
Wie in het practische leven staat, weet, dat
men het kind den tijd moet geven zijn gaven
te leeren kennen en dat het geen angstcom
plexen moet krijgen, Indien zijn rapport niet
aan de hooggespannen verwachtingen beant
woordt.
We moeten steeds met alle omstandigheden
rekening weten te houden en het verschil tusschen niet kunnen en niet willen weten te on
derscheiden.
Ongemerkt zullen we ons op de hoogte hou
den van het doen en laten der kinderen en er
op letten of aan de opgegeven schooltaak in
derdaad genoeg zorg besteed wordt.
Dankbaar mogen we zijn, indien we merken,
dat de kinderen gemakkelijk en vlug leeren,
doch laten we nooit trachten het doorsneekind
te kneden volgens een voor oogen gesteld voor
beeld.
Het eenige, dat wfl de kinderen op den eer
sten stap in hun nieuwe leventje kunnen mee
geven ls zin voor orde en netheid en ook moe
ten we hen leeren hun gedachten op een be
paald punt te concentreeren, d.w.z. niet van
den hak op den tak te springen.

UIT HET „KEUKENRIJK"

Vochtvlekken bederven het aanzien van alle
weefsels en worden meestal veroorzaakt door
dat bepaalde stukken goed niet met voldoende
zorg zijn opgeborgen, althans niet op een dro
ge plaats. In glacé handschoenen soms zelfs in
leeren tasschen, die lang in een vochtige kast
bewaard zijn bespeurt men ook meermalen
hatelijke verkleurde plekjes, die het aanzien
van een en ander volkomen bederven. Een paar
stoffen handschoenen, die met vochtvlekken
zitten, behandelt men op de volgende wijze:
men doet ze ls een bus of jampot, die afge
sloten kan worden en legt op den bodem eeni
ge stukjes koolzure ammoniak (hertshoornzout) waarover een dun laagje watten of wat
propjes papier komen, teneinde te voorkomen,
dat de stof met het zout in aanraking komt
Hierop legt men de handschoenen en sluit de
bus of pot luchtdicht af. Na eenige uren zijn
de vochtvlekken verdwenen. Bij het openen
moet men de bus (pot) niet te dicht bij den
neus houden!
Behandeling van leeren handschoenen en an
dere lederwaren is dezelfde, alleen zal men bij
grootere voorwerpen over een bus glas van
grootere afmetingen moeten beschikken, een
groot biscuitblik b.v. ls uitstekend te gebrui
ken, terwijl men een fleschje met ammoniak
zonder kurk in het blik plaatst, duur 2 & 8
dagen.
Vochtvlekken uit linnengoed verdwijnen
meestal indien men het goed uitgespreid in de
zon legt, besproeid met onthard water, waar
aan een theelepel zout en een scheutje ammo
niak is toegevoegd. Een oud beproefd middel is
het weeken van linnengoed ln karnemelk, spoe
len en daarna bleken.
(Nadruk verboden).

DE VERZORGING VAN HET HAAR.

PRACTISCHE KLEEDING.
Tweedeelige japonnen en fantasiecostumes
hebben een groote kans van slagen, omdat hun
practische bruikbaarheid steeds weer op den
voorgrond treedt. Met behulp van weinig stof
kan men steeds weer afwisseling aanbrengen
in den vorm van blouses, terwijl jumpers een
voudige zoowel als gekleede uitvoeringen, nieu
we mogelijkheden bieden. De breitechniek heeft
een hooge vlucht genomen, terwijl mooie, war

Voor de practische
huisvrouw.
Verschillende kleine dingen vergemakkelijken
het werk, men zou kunnen zeggen: „het is
maar een weet". Indien men b.v. geen goed
passende kurk heeft om inmaakflesschen mee
af te sluiten, dan neemt men een reepje wat
ten, liefst zig-zag watten, die men oprolt en in
de halsopening stopt, daarna sluit men deze met

cellophaan af. (Boven links). Heeft men geen
vruchtenpers, dan neemt men een klein bankje
of een keukenstoel, die men omgekeerd op een
anderen plaatst en bindt om de vier pooten een
servet, waarin men de fijn gedrukte of even
opgekookte vruchten doet; de sap wordt ln een
kom opgehangen. (Links onderaan.) Bij het
vullen van vruchten in glazen legt men een ring
van gummi over den rand van het glas om te
voorkomen, dat er op den rand gemorst wordt.
Om het springen der glazen te voorkomen
plaatst men ze op een vochtigen doek. Onder
aan rechts ziet men glazen, die met stoom
gesloten zijn, doordat aan den tuit van een
ketel een slang bevestigd werd met plat uit
einde.

Alles telkens om en om scheppen, daarna op
een verwarmde schotel overbrengen.
Bieten gaar koken en aan zeer dunne plakjes
snijden, opzetten met het water, een fijn ge
snipperd uitje, azijn, kaneel zout en geraspte
appel, daarna pLm. 10 min. laten stoven ln goed
gesloten pan op kleine pit en het overtollige
water een weinig binden.
Aangezien aan aardappelen, vet en bloed
worst zijn toegevoegd, behoeft men geen boter
aan de bieten toe te voegen.

Aardappelen, peren en pekelvleesch.

Koolsoep.

11
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1 KG. aardappelen ; 1 KG. kleiperen ; 500 gr.
pekelvleesch.
Pekelvleesch 24 uren in water zetten en
daarna met pl.m. 1 liter water opzetten en
pl.m. 1 è. 1V4 uur zachtjes laten koken ; daarna
de geschilde peren toevoegen en deze met het
vleesch héél zachtjes laten koken. Aardappelen
schillen, wasschen, aan dikke plakken snijden en
bij de overige ingrediënten doen, daarna alles
nog pl.m. 3 kwartier laten gaar smoren in de
vleesohbouillon, daarna het vleesch uit de pan
nemen en aardappelen en peren door elkander
roeren en op een verwarmde schotel overbren
gen met het aan plakken gesneden vleesch er
overgelegd.

500 gr. witte kool ; 2 liter water; 100 gr.
spek ; 1 ui ; 100 gr. parelgort ; 50 gr. geraspte
kaas ; 1 busje tomatenpuree.
Kool van de buitenste bladeren ontdoen en
daarna aan zeer fijne reepjes snijden of schaven
en opzetten met 1 liter water, daarna half gaar
koken en de gewasschen parelgort bijvoegen en
alles tezamen in goed gesloten pan gaar laten
koken op kleine pit.
Inpakken niet noodig.
Het spek aan kleine dobbelsteentjes snijden
Het net spaart materiaal.
en in het vet de fijngesnipperde ul gaan frui
De noodzakelijkheid papier en verpakkings
ten, daarna bij de soep voegen met de rest van
het
water en de tomatenpuree, zout naar materiaal van alle soorten te sparen zal iedere
smaak. Voor het opdienen de geraspte kaas toe huisvrouw doen medewerken om dit te bevorde
ren. Het meest practische is om bij het bood
voegen.
schappen doen een groote tasch mede te nemen
of voor bepaalde levensmiddelen een net te ge
Schwabisch Aardappelengerecht.
bruiken, zooals b.f. voor groenten, aardappe
len enz. Zoo'n net is gemakkkelijk in een handAardappelen en bloedworst.
tasch mede te nemen en kan feitelijk voor alles
iy2 KG. aardappelen ; pl.m. 125 gr. spek dienst doen, ook voor het mee naar huis nemen
(vet) ; 1 groote ui ; 500 gr. bloedworst; 1% van allerlei pakjes, want thuis laten bezorgen
pond bietjes ; 1 klein uitje, zout, azijn ; 1 afge- is iets, dat we tegenwoordig slechts laten doen,
streeken theelepel kaneel ; 1 appel, pl.m. 4 dL. indien we het gekochte inderdaad niet zelf mee
water, bindmiddel.
kunnen nemen.
Aardappelen in de schil koken, met zeer wei
Voor den winkelier is het steeds aangenaam
nig water, nadat ze eerst goed afgeborsteld te hooren, dat de koopster hem tegemoet komt
zijn. Spek aan dobbelsteentjes snijden en in het met een vriendelijk : „Pakt u het maar niet in,
vet de ui, die fijn gesnipperd is lichtbruin frui het gaat in m'n tasch — net" ! Het spaart niet
ten, daarna aan plakken gesneden aardappelen alleen verpakkingsmateriaal, doch tevens tijd,
toevoegen en de plakken bloedworst, waarvan vooral indien er een rij klanten staat te wach
het vel verwijderd is.
ten.

me kleuren wol ons ten dienste staan om een
harmonisch geheel te vormen met het costume.
Wat dit laatste betreft zijn de mogelijkheden
schier onbegrensd en behalve effen gestreepte
en geruite weefsels heeft de ervaring ons ge
leerd, dat ook wollen tricot- en jersey zoo bui
tengewoon practisch in het dragen is. Beide
materialen leenen zich bijzonder voor koele zo
merdagen. ZiJ zijn licht, doch warm en wat
zeker een groot voordeel genoemd mag worden
— kreukelen niet. Vlotte, sportieve modellen,
die niet aan tijd gebonden zijn, hebben de meeste
kans van slagen. Onze schets geeft een man
teltje te zien, dat van geruite tricotstof ge
maakt ls en een effen garneering in de hoofd
kleur langs den omtrek heeft. Een eenigszins
klokkend zesbaans rokje completeert dit spor
tieve en toch ook weer min of meer gekleede
costume.
Deux pièces handhaven zich eveneens, ook al,
omdat zij op kille zomerdagen den mantel kun
nen vervangen. De modellen zijn hoogst eenvou
dig, meestal met zesbaans rokje en bovendeel

Iets, dat nog niet iedere vrouw weet, is, dat
er twee oorzaken kunnen zijn, waardoor het
haar heel spoedig nadat het gewasschen is,
weer vet wordt. De te overvloedige vetuitscheiding van de huid, waar in de haarwortels
twee tot twee en een halve milimeter diep
doordringen, berust op te sterke werking van
de vetklieren. Hieraan kan de dageljjksche
voeding de schuld dragen. In dat geval zal
niet alleen de hoofdhuid en de nadeelen van on
dervinden, doch ook de huid van het gelaat en
van het geheele overige lichaam. De oplossing
moet dan gezocht worden in matiger gebruik
van vleesch, vet, vette sausen, als ook van al
lerlei soort zoetigheden, zooals pudding, koek
jes, bonbons en chocolade. Is men er eerst
maar eenmaal aan gewend al deze dingen te
laten staan, dan zal men het gemis niet eens
meer voelen, vooral niet als men de goede uit
werking van deze versoberde levenswijze be
speurt aan de gezonde hoofdfhüid en den be
teren groei van het haar.
Natuurlijk moeten de van het dieet geschrap
te spijzen door andere worden vervangen.
Hiervoor komen behalve alle verdere soorten
groenten vooral sla, tomaten en komkommers
in aanmerking. Ook gedroogde en gekookte
vruchten zijn uitstekend om de plaats in te
nemen van vleesch, vet en zoetigheid. In de
sla is het beste citroensap in plaats van olie en
azijn te gebruiken.
Van minstens evenveel belang als het
diëet is echter de uitwendige verzorging van
de hoofd- en gelaatshuid. Terwijl men een te
droge huis des avonds met een goede crème of
met olijfolie moet inwrijven, mag men in het
tegenovergestelde geval absoluut niets doen
om de werking der vetklieren te bevorderen.
In de eerste plaats moet ieder, die last heeft
van gauw vet wordend haar, worden afgera
den het haar te vaak of te krachtig te borste
len. Ook mag het in geen geval meer dan eens
in de tien dagen worden gewasschen. Het bes
te middel tegen vet haar en roosvormig is da
gelijks poederen met het licht geparfumeerde
Sulfodermpoeder, dat men zonder dat het haar
er kleverig door wordt, weer kan uitborstelen.
Bovendien is dit poeder uitstekend om onge
merkt af te komen van meeëeters, puistjes en
alle andere soorten onzuiverheden in de huid,
omdat het ondanks zijn geneeskrachtige uit
werking geen hinderlijke lucht heeft en zoo
als alle huidpoeders in de kleur van de huid
verkrijgbaar is.
Heeft het haar neiging om gemakkelijk te
breken, dan kan dit met een niet minder een
voudig middel verholpen worden. Dit bestaat
in het sap van een halve citroen, dat gezeefd
wordt en vermengd met de dubbele hoeveel
heid water of beter nog 20% spiritus. Met deze
vloeistof vult men een vaporisateur en dan
wordt het haar strengetje voor strengetje be
stoven. Deze behandeling heeft bovendien nog
het voordeel, dat het haar er zonder al te sterk
borstelen zijn natuurlijken glans door behoudt.

met knoopsluiting in het midden en hoogsluitenden kraag. Smalle ceintuur om het middel.
Figuurnaden aan rug- en voorpanden bevorde
ren de goede snit.
Een bescheiden garneering in den vorm van
stiksels, nervures of relief gewerkte motieven
voorkomt een te stemmig aanzien, soms ziet
men er een smal piqué kraagje op dragen of
een strik van organdie. Details, die naar eigen
smaak worden aangebracht en die een persoon
lijke noot brengen.

KNIPPATRONEN
Aangezien vele dames er meer en meer toe overgaan haar mantels en japonnen
te vermaken, stellen wij een grondpatroon beschikbaar in de maten 44—50 voor den
luttelen prijs van 40 cent. Aan de hand van dit patroon kan ieder, die de naaikunst
verstaat, haar japonnen in de gewenschte modellen moderniseeren. Vaak hangt veel
van het slagen van een goedpassend grondpatroon af en dames, wier figuur niet aan
de normale eischen voldoet, kunnen zich een grondpatroon "«»'* maat laten maken
voor den prijs van 90 cents. Van het nauwkeurig nemen der maten hangt het welslagen
van het patroon in hooge mate af.
PUNTEN SPAREN.
Succespatroon
A 304
Prijs 40 cent.
Gekleede japon van
zwarte zijde, gecombi
neerd met twee kleuren
georgette.
Om te bevorderen, dat
onze puntenkaarten zoo
lang mogelijk meegaan
is het zaak om stoffen
te
combineeren
met
puntvrije weefsels, b.v.
met zuivere zijde, crêpe,
georgette e.d. en daar
om komt bijgaand model
uit een oogpunt van be
sparing ongetwijfeld in
aanmerking. Wat de
keuze der kleuren betreft
is men volkomen vrij,
desnoods verwerkt men
één kleur of houdt zich
aan zwart met zwart
georgette. Aangezien het
bovendeel glad ls ge
houden en ook de rok
zeer nauw is, geven de
plissé's een zeer geschik
te verwijding aan den
rok, die tevens apart
werkt. Driekwart lange
mouwen met elastiek
aan den onderarm. Smal
le ceintuur.
Patronen in de maten
44—46—48.
Succespatroon

A 804

A 305
Prijs 40 cent.
Deux pièces van effen kunstzijde of wollen
stof. Glad, in de taille aansluitend bovendeel
met halflange mouwen ; de rechte lijn wordt
onderbroken door drie groepen van vijf plooi
tjes, die aan den binnenkant gestikt worden.
Sluiting rugzijde met knoopjes en lusjes.
Tweebaans rok met smalle plissé's midden
voor. Als garnsering kan men smal tres langs

•309
onderkant en aan mouwen aanbrengen.
Patronen ln de maten 42—44—46.
KNIPPATRONEN VAN DEZE MODELLEN
zijn verkrijgbaar tegen den aangegeven prijs
bij „Het Practisch Modeblad", Postbus 36, Den
Haag.
Betaling steeds vooruit per giro (postreke
ning 203203), per postwissel of ln postzegels,
mits deze een waarde hebben van 1^4, 8 ft 7^
cent.
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OUDE GEBRUIKEN IN HET PRIVATE LEVEN

beter : lawaai verdrijft de booze geesten.

ZIEKTE EN DOOD.

Er zou nog veel te vertellen zijn over het
dagelijksch leven van het nu gevormde gezin,
over gebruiken, die verband houden met en
van belang zijn voor het gedijen van oogst en
vee. Maar wij moeten komen tot de meer som
bere dingen van het leven, namelijk ziekte en
dood. Ziekte wordt veroorzaakt door booze gees
ten en moet dus worden uitgebannen en daar
toe gaat men liever naar een kwakzalver of
Niet alleen een deel of het geheel van ons linksch ; zijn lengte mag niet worden gemeten,
irolk viert op bepaalde dagen van het jaar op omdat men daarmee de maat neemt voor zijn waterkijker dan naar een dokter. De dood ia
de scheiding tusschen lichaam en ziel, en geen
tijn eigen en eigenaardige wijze feest, ook in doodkistje. Nauwlettend worden zijn bewegin
einde. Het overlijden wordt aangezegd aan de
iet leven van den enkeling en van het gezin, gen gadegeslagen ; een gierig kind houdt het
buren, bij den doode wordt gewaakt om booze
lat in ons volk zoo'n bijzonder hechte gemeen vuistje
krampachtig gesloten, het vrijgevige
geesten af te weren. Het lijk wordt „afgelegd"
schap vormt, worden alle belangrijke gebeurte- doet ze open.
en gekist ; de buren dragen den overledene naar
ïissen van het geboorte- tot het sterfuur omDe geboorte van een kind is uiteraard aan
zijn laatste rustplaats, die in vele dorpen nog
iponnen met plechtige gebruiken, deels
van leiding tot verschillende feestelijkheden, waar
bij de kerk, op het kerkhof ligt. Evenals bij de
>ud- heidenschen, deels van nieuweren Christe- van het uitdeelen van muisjes en het drinken
oude Germanen wordt een lijkmaal gehouden,
yken oorsprong.
van kandeel wel de meest bekende zijn. Burin
waarbij soms een plaats wordt opengelaten voor
De realiteit van de gebeurtenissen rondom nen en vriendinnen komen bij de kraamvrouw
den doode. Na terugkeer van de begrafenis
ie geboorte van een nieuwen wereldburger met geschenken, meestal bestaande uit een exwordt een licht, het „levenslicht" uitgeblazen
-vordt omweven met en gehuld in een rijke ver tra-groot en lekker krentenbrood. De mooiste
en de rouwtijd begint.
scheidenheid van dichterlijke sprookjes.
De moderne wiegeliedjes doen in innigheid onder
ooievaar brengt het kind ; de ooievaar, wiens voor de ouderwetsche eenvoudige rijmpjes met
ïaam reeds aanduidt, dat hij „komt met ge- hun even simpele wijs, als „Slaap, kindje, slaap,
Braiven
uk", en die elders eileuver heet. Een ooievaars- Daar buiten loopt een schaap, een schaap met
ïest op het dak brengt geluk en voorspoed. witte voetjes, Het drinkt zijn melk zoo zoetjes.
OP 'T AILAAND VAN WILDER VA ANK
>Jiet alleea in den Haag, waar hij prijkt op het Slaap, kindje, slaap !"
AAN GEERT OET LAANGE LEEGTE
vapen, maar in geheel Nederland, is de vogel
VAN VRIJEN
IN VEENDAM EN AANS OM.
EN TROUWEN.
|j populair.
Beste Jaantje.
De Oud-Germaansche opvatting, dat het leven
In een vorig artikel schreef ik reeds uitvoe
tornt uit het water en na den dood ook weer rig over het kinderspel. Wij slaan de jeugd van
Joa, Jaantje, nou kenst mie wel meer vroalaar bronnen en vijvers terugkeert, doet de het kind dus nu over en komen aan de belang gen, moar ik walt dat riemke, dat zai opzeeden
tinderen voortkomen uit putten en bronnen. rijke periode, waarin de liefde een rol begint mit 't voutenveegen ook nait meer. Zoo galt
Dezelfde
gedachte aan jonge levenskracht te spelen.
't ja mit dei olie gebruuken. Ie kennen ze nog
naakt ook boomen, kool en andere planten tot
Het is gewenscht, dat meisjes vroeg worden aalmoal wel oet joen jeugd, ie denken d'r nog
tinderen-voortbrengende wezens.
uitgehuwelijkt en daartoe diende oudtijds de wel ains aan, mögliek mit 'n gevuil van spiet,
Een vrouw, die in blijde verwachting ver vrijstermarkt, waarvan nog een overblijfsel te omdat dat alles veurbie is, moar as ie d'r goud
teert, moet oppassen voor het zien van leelijke vinden is in sommige plaatsen, waar de meis aan denken en ie willen joe ain en aander goud
m angstaanjagende dingen, zij mag geen wasch- jes des Zondags na kerktijd op het muurtje van herinnern, joa, kiek wicht, den zai je goud in,
joed ophangen of onder een drooglijn doorloo- het kerkhof gaan zitten wachten, tot er een dat je d'r aigenliek nait hail veul meer van
pen.
vrijer komt, die haar uitnoodigt, mee naar de waiten. Zooas 't nou mit mie gait. Ik walt Ja
En als het kind geboren is, wordt het met herberg te gaan ; en ook daar, waar op een haildaal nait meer, hou dat riemke is, dat zai
ie grootste zorg omgeven. Het mag niet op zijn bepaalden marktdag de boerinnetjes in een lan mit vouten-veegen opzeeden. Wat is 't joe toch
linkerzijde gelegd worden, anders wordt het ge rij op het plein naast elkaar gaan staan. wat te zeggen, is 't nait?
Eerlieks woar, wie mouten ons ja 'n beetje
Ook komt er de huwelijksmakelaar wel aan te
pas, die door een eigenaardige volksetymologie schoamen, dat wie moar zoo'n beetje meer van
zijn naam in „heiligmaker" heeft zien veran ons olie gebruuken oafwaiten. En dat wie d'r
deren.
zoo slecht de haand aan hollen. D'r bennen
De vrijer dient precies om acht uur bij het zoo van dei olie gebruuken dei wie nou nait
meisje aan huis te komen ; is uit een koele ont meer hollen kennen. Zoo as 't zoad-dörschen.
vangst te bemerken, dat zijn bezoek niet wel Dat doun zai ja tegenswoordeg nait meer. 't
kom is, dan doet hij het best, terstond zijn bie Zoad op 't laand dörschen. Moar wat was
zen maar weer te pakken. Hij dient zich in dat altied 'n feest, as de boer op 't laand kwam
het andere geval behoorlijk te gedragen en niet en in 't zoadklaid over zien laand droagen wui.
HET GROOTE TEKORT.
te onstuimig te zijn, want anders wordt hij ont En den 's oavonds as 't volk mit de boer en
Wanneer en waarom is een mensch beklagens haald op ketelmuziek.
de boerin mit mekoar aan toafel zaten. Dat
waardig? Wel dat hangt heelemaal van die
Is de „vaste verkeering" of verloving tot was toch mooi. Dou wossen zal toch weer, dat
mensch af.
stand gekomen, dan worden de ringen gewis zai bie mekoar heurden.
De ééne trekt het zich moeten bekrimpen op seld. De ring was reeds bij de Romeinen de
En zoo is 't ja ook, as de boer zien volk, as
materieel gebied heel erg aan, de ander zegt: bevestiging van een koopcontract, en moet , aan 't mennen over is, 'n klein feeske aanbudt.
„Zoolang ik gezond ben en menschen om mij den ringvinger worden gedragen, omdat, naar Woarom ken dat hier nou nait, dat de leste
heen heb, die van mij houden, zijn materieele men
meende, vandaar een zenuw regelrecht schoove mit 'n hail joechei noar de boederij
zorgen nog wel te dragen".
naar het hart loopt.
brocht wordt. De menschen kennen je wel zeg
Ons persoonlijk lijkt een gebrek aan de ge
Een lange verloving is ongewenscht, en zoo gen, dat deden zai hier vrouger nait, woarom
zondheid een erge bezoeking en toch loopen komt al spoedig de dag van het huwelijk In nou den wel. Och joa, dat is wel zoo. Moar
ook cUi&rvoor de meeningen uiteen, want men het zicht, die al weer met tal van plechtig as onze jongens mit de leste vouer koren de
treft menschen aan, die aan een ernstige, soms heden omringd is. De meeste van die gebruiken laange opstekersvurke omhoog stelten en zai
zelfs ongeneeslijke kwaal lijden, en die opge zijn van zeer ouden, misschien wel van Indo- doaraan heur roodbonte buusdouk hebben bon
oorsprong, al loopen er ook nen en as onze jongens d'r den heur hoogste
wekter en tevredener zijn dan menig ander germaanschen
die kern gezond is. Wie zichzelf
beklagens Christelijke elementen doorheen. Zoo is het laid bie zingen, den is dat toch wel 't bewies,
waardig vindt, is beklagenswaardig alleen al woord „huwelijk" een herinnering aan den dans dat d'r ook in ons Grunneger laand onder 't volk
(laiks)
waarmee de Germanen het huwelijk wat leeft van 't olie oogstfeest. En ik ben d'r
door zijn gemoedstoestand.
Want in die gemoedstoestand, in het eigen in vierden, en herinnert het woord „bruiloft" aan van overtuugd, dat as wie onze best deden, dat
nerlijk schuilt het groote Tekort, het tekort den bruidloop, den optocht, waarmee het jonge wie den ook vast en zeker wel wat vonnen,
aan bereidwilligheid om „ervan te maken wat paar naar zijn woning werd gebracht. De dat ons leeren kon, hou zai vrouger 't oogst
bruidschat is een overblijfsel van het koopcon feest vierden en hou dat zai dat nou ook nog
ervan te maken is".
tract, waarbij een vrouw van den vader op den doun kennen.
Ieder mensch die zich misdeeld of ongeluk
echtgenoot in vollen eigendom overging.
Zokse olie gebruuken .Jaantje, dei moaken
kig voelt, om welke reden dan ook, ontmoet
De bruid dient op den huwelijksdag te schrei dat wie veulen, dat wie bie mekoar heuren,
soms iemand die er slechter aan toe is dan hij.
en, want anders komen de tranen later in het 't volk en de boeren. Wie hebben mekoar ja
Maar meestal is hij teveel verdiept in de
huwelijk ; zij mag het bruidskleed niet voor den neudeg: 't volk de boeren en de boeren 't volk.
moeilijkheden van het eigen lot, om dit op te
gewichtigen dag dragen, want daarvan komt En as wie mekoar 't leven 'n beetje plezairemerken.
ongeluk. De schoen, die zoo'n groote rol speelt ger moaken kennen, nou den mouten wie 't ja
Wanneer wij den moed verliezen, wanneer in het Oud-germaansche leven — ook aan een
nait loaten. Ik ken die den ook verzekern, dat
onze opgewektheid ons voortdurend begeeft, doode werd een paar schoenen meegegeven, —
as mien volk mie mörn aan de dag vouten ve
wanneer wij ons afvragen waaraan wij alles wordt achter aan het rijtuig met het bruidspaar gen gait, den zei ik nait kniepsk wezen, den
wat ons treft verdiend hebben, dan zal het ons gebonden ;rijst, een teeken van vruchtbaarheid zei ik dalp in de buutse griepen en zei heur
helpen om ons op te richten, wanneer wy wordt over hen heen gestrooid. Hoe meer la dat galn windaiers leggen.
iemand ontmoeten die het zwaarder heeft dan waai er gemaakt wordt bij het feestmaal, hoe
GEERT.
wg. Vooral wanneer die mensch zijn lot dap
per draagt, en nog méér wanneer wij hem of
13. een
18. noen
haar nog met het een of ander kunnen helpen.
16. reet
19. tree
Zelfbeklag, wanhoop en bitterheid sluiten ons
17. Arno
21. Essen
ip in een cirkel. Geen beter middel om die cir BESTE JONGENS EN MEISJES.
18. nok
22. kat
kel te verbreken, dan de ontdekking dat wij het
De oplossing van het kruiswoordraadsel, dat 23. olm
20. Eem
nog niet zóó moeilijk hebben of er is iemand,
we de vorige week plaatsten is als volgt:
Er zijn weer heel wat goede oplossingen bin
die het moeilijker heeft en die wij nog kun
nengekomen, zoodat bij loting moest worden
HORIZONTAAL :
nen helpen.
VERTICAAL :
uitgemaakt aan wien de uitgeloofde prijs moest
Dit blijkt uit een (historisch) voorbeeld dat
1. els
1. etc.
worden toegekend. Hierbij Is winnaar gewor
wij laten volgen. Hier was sprake van finan3. aar
2. spin
den :
cieele nood in verschillende graden, en de
5. pruts
3. Asen
GRIETJE DE WIT
meeste menschen hechten aan geld. Hetgeen
8. Clio
4. ree
oud 14 jaar
begrijpelijk is, want in de hedendaagsche
10. eere
6. rotgans
Oosterdiep B 68 — Wlldervank.
Maatschappij is een werkelijk nijpend gebrek 12. antenne
7. ten bate
aan geld inderdaad een groote handicap.
14. geb.
Zoo spoedig mogelijk wordt haar het prijsje
9. largo
Een dame, die een vrijwel zorgeloos bestaan 15. granaiLt
11. rente
toegezonden.
geleid had, zag zich door de tijdsomstandighe
den genoodzaakt, zich tot het strikt noodige
te bepalen.
Geen bioscoop meer, eenvoudige kleeding,
één kleine kamer inplaats van twee ruime ka
mers, eenvoudig eten. Zij vond zich innerlijk
beklagenswaardig. Tot zij een oude kennis In
de stad ontmoette, die het vroeger nog ruimer
gestraft, met het gevolg dat ze het nu wel
De jongens van de vijfde klas hadden
gehad had dan zij. Deze kennis (een school
meneer de Groot. Meneer de Groot was
lieten.
vriendin) bleek op zoek naar een kamertje,
erg geliefd onder zijn leerlingen. Hij was
Maar op zekere dag kon Max van Duren
waar men haar eenige dagen crediet voor de
altijd zoo vroolijk, deed mee met hun spor
de verleiding toch niet weerstaan en klom
ten en las zoo prachtig voor. En dan kon
huur wilde geven, aangezien zij zelfs over de
op de schutting. Toen hij er op zat, kwam
hij zooveel over zijn reizen vertellen. Ja,
' contanten voor logies met ontbijt in het een
Jan van Maal voorbij. Zonder iets tegen
meneer de Groot had al heel wat van de
voudigste hotel niet meer beschikte. Zij was
Max te zeggen, liep Jan terug, de klas in,
wereld gezien. Elk jaar maakte hij een
er heel opgewekt onder, vroeg niets, en zei
waar meneer de Groot iets op het bord
groote reis. Verleden jaar was hij heele
eenvoudig: „Het is pas 3 uur, ik vind wel iets".
teekende.
maal naar Griekenland geweest. Als hij te
De dame, die zichzelf zoo beklagenswaardig
„Meneer", zei Jan, „Max de Groot is op
rug kwam, zaten de jongens al op zijn
had gevonden, zei onmiddellijk: „Zoek niet
de schutting geklommen!"
Meneer
de
verhalen te vlassen. En niet alleen ver
langer. Een week kamerhuur kan ik je nog
Groot keek Jan even aan, zei verder niets.
tellen deed meneer de Groot: hij had ook
wel voorschieten". Laatstgenoemde vertelde
Even later kwam Max binnen. „Kom jij
altijd zulke prachtige photo's bij zich. Nee,
: ons het voorval, en eindigde: „Het is een
eens hier, Max", zei meneer de Groot, „is
ze zouden hun onderwijzer niet graag wil
; vreemde gewaarwording, wanneer je jezelf als
het waar, dat jij op de schutting bent ge
len missen.
materieel doodarm beschouwt, en dan ontdekt
klommen?"
Maar als je denkt dat ze geen respect
i dat je iemand die het nog beter gehad heeft
„Ja, meneer", antwoordde Max met een
voor
hem
hadden,
heb
je
het
mis.
Ze
wis
1 dan jezelf nog kunt helpen. Ik schaamde
mij
rood hoofd. Op hetzelfde oogenblik had hij
ten dat meneer de Groot heusch geen mak
een beetje".
al een draai om z'n ooren van meneer de
kelijke was, als er iets gebeurde, wat hem
i
Dat is de juiste reactie, zich schamen, niet
Groot te pakken. En vlak daarop hoorden
niet naar de zin was. Dan kon hij zelfs
». omdat men zijn levenswijs moet wijzigen, niet
de jongens weer een klap: Jan van Maal
gevoelige draaien om de ooren uitdeelen.
i omdat men niet meer kan koopen wat men
had een nog hardere draai om z'n ooren
De speelplaats van de school grensde
I placht te koopen, maar wel omdat men zoo
te pakken. „Dat is voor je klikken!" zei
met een schutting aan de tuin van een al
' ten onrechte gewanhoopt heeft, omdat men
meneer de Groot ernstig en liep de klas
leenstaand huis. Het was streng verboden
I zoo overdadig veel tijd en energie aan zelfbeuit.over die schutting te klimmen. Misschien
I klag heeft besteed.
De jongens hebben het nooit vergeten.
juist daarom, of hoe dan ook, de Jongens
Wanneer U ongelukkig bent, wanneer Uw
Die het nog niet wisten hebben geleerd
vonden
niets
heerlijker
dan
op
die
schut
1 perspectief donker, dreigend donker lijkt, zoekt
dat het heel laf is om te klikken en dat
ting te klimmen en een kijkje in de prach
' dan het groote tekort in Uzelf, en het zal lich
klikspanen door een ieder geminacht wor
tige tuin aan de andere kant te nemen.
ter worden.
Heel wat jongens waren daar al flink voor
den.
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Rubriek

Puzzle

Puzzle No. 219.
Vandaag doet de herfst zijn intrede. Het is
uit met den zomer, die toch eü niet veel zonnige
dagen heeft gebracht. Spoedig zullen de blade
ren van de boomen vallen, de herfststormen
gaan woeden en de dagen, die reeds merkbaar
korter zijn geworden weer lange, gezellige
avonden brengen.
Deze jaargetijden-wisseling heeft ons geïn
spireerd tot het maken van een rekenkundige
opgave, die in het teeken van den herfst staat.
We hopen dat tegelijk met de intrede van
het „bruine jaargetijde" ook het aantal inzen
dingen voor onze puzzle-rubriek weer mag toe
nemen en de opgaven U veel genoegen zullen
verschaffen.
(A — n) -f- (B — t) + (C — ee) + (D + e)
+ (E — de + n) + (F — h) + (G — k) +
(H — o + e) + (I — t + ed) + (J — 1) +
(K — e) -f (L — ui + ech + n) + (M — ie +
o) -|- (N — me + nn) -f- (O — k

n) -j-

( P — k -(- m ) + ( Q — 1 + a ) + ( R — z ) +
(S — g) + (T — n) + (U — f + v) +
(V — t) + (W — o) + (Y — s) + (Z — p) +
(AA — ch) + (BB — p) + (CC — r) +
(DD — t) + (EE — a

e) + (FF — 1) +

(GG — r) + (HH — b) + (II — a + oo) +
(jj — 1) + (KK — t + n) + (LL — v + p)
= X.

W — hoofddeksels
Y = halsbedekking
Z = plooi
AA = overblijfsel bfl verbranding
BB = schrijfgereedschap
CC — hekwerk
DD — heilige
EE = dijk In een stroom
FF = middel, taille
GG = vensterglas
HH = deel van het lichaam
n = stuk goed
JJ = afloop
KK = klein kind
LL = bestelgoed
X = Een nazomer-ontboezeming.
Oplossingen vóór WOENSDAGAVOND a.s.
aan het bureau van ons blad. In den linker
bovenhoek vermelden : „PUZZLE-RUBRIEK".
Voor de(n) prijswinna(a)r(es) is een prijs
van f 2.50 beschikbaar gesteld. Oplossing in het
volgende Zaterdagnummer.
Correspondentie over deze rubriek kan slechts
gevoerd worden, als antwoordzegel wordt inge
sloten.

Oplossing Puzzle No. 218.
De oplossing van de spreekwoordpuzzle was
als volgt:
1.

Eigen haard is goud waard.

2.

Wie den schoen past, trekke hem aan.

3.

Zooals het klokje thuis tikt, tikt het

4.

Oost West, thuis best.

OPGAVE:

nergens.

A = naaldboom
B — ree
C = het vieren van een heugelijk feit
D — steel
E = glanzende stof
F = man
G = loot van een plant
H = omvangrijk
I = overblijfsel
J = weg met boomen
K — Europeaan
L = knaagdier
M = gekeken
N = najaarsjas
O = beschutting
P = eetgerei
Q = deel van een visch
R = hemellichaam
S = nakomeling
T = golven
U = hoornachtig deel v. d. poot van een dier
V = hoornachtige verdikking van de huid

VOOR DE

5.

Zooals de ouden zongen, piepen de Jongen.

6.

Beter een half ei dan een leege dop.

7.

Een man een man, een woord een woord.

8.

De morgenstond heeft goud in den mond.

9.

Het zijn niet alle koks, die lange messen
dragen.

10.

Vrienden in den nood, duizend in een lood.

De beroepen, die in de naamkaartjes verbor
gen lagen, waren respectievelijk die van
VRACHTRIJDER en VARKENSSLAGER.
De rijksdaalder werd gewonnen door :
B. AASMAN
Eextorweg — Gieten.
Tegen inlevering van een bon voor gekochte
goederen, kan hij de f 2.50 bi) onze admini
stratie in ontvangst nemen.

JEUGD

PRIJSVRAAG VOOR DE JEUGD

Zijn

Nadruk verboden.

Dr. JOS DE COCK.

loon

Om na te teekenen en te kleuren
Hier zien jullie een paar leu
ke dingen om na te teekenen.
Teekenen is leuk en je moet
maar goed oefenen, want je
kunt het later nog eens noodig
hebben. Iemand die goed tee
kenen kan, heeft dikwijls een
streepje voor.
Je ziet wel dat deze voor
beelden heel makkelijk
zijn,
dus ook voor de kleintjes ge
schikt... als ze tenminste net
jes teekenen.
We beginnen met het eerste
voorbeeld: het eierdopje met
het ei. Dan de appel en de peer
en het koekje, dat je links on
deraan ziet.
Dit zijn wel de makkelijkste
voorbeelden. Maar nu moet ie
niet te gauw tevreden met je
zelf zijn, hoor! Net zoo lang
overteekenen tot je teekeningen er net zoo, in ieder geval,
bijna net zoo, uitzien als de
voorbeelden.

Het kopje, de koffiekan en
de krakeling zijn
moeilijker,
zooals je wel zult merken. Die
zul je zeker een paar keer
over moeten doen.
Als je vindt dat je teekeningen er goed uitzien, haal je je
verfdoos of je kleurpotlooden
voor de dag. Het ei maak je
wit en de kleur van het eier
dopje kun je zelf kiezen. Met
de appel, de peer en het koekje
wachten we nog even, want,
terwijl zij het makkelijkst te
teekenen zijn, zijn ze het moei
lijkst te kleuren.
De kleur van de kop en scho
tel en de kan kun je ook zelf
kiezen. Je kunt de kan en de
kop in dezelfde kleur verven,
maar je kunt ze ook verschil
lende kleuren geven, die bi) el
kaar passen, bijvoorbeeld een
bruine kan met een geele kop
of een blauwe kan met eem wit

te kop enzoovoort.
Nu komen de appel en peer
en het koekje aan de beurt.
Voor deze drie dingen nemen
we een echte appel en Peer
en een echt koekje voor ons.
Nu moet Je goed naar de appel
kijken en aan de hand van dit
echte voorbeeld, de kleuren op
je teekening brengen. Als 3®
een groene appel voor je hebi
liggen, zul je wel zien dat dia
kleur groen niet overal geld*
is, maar dat hij hier en daar
donkerder is. Dit probeer je
nu met je verf of kleurpotlood
ook te doen. Zoo ook met de
peer en het koekje. Het ko-kje
zal het makkelijkst te kleuren
zijn.
deze
Voor de kleintjes is
manier van kleuren te moei
lijk. Zij kunnen de appel en de
peer heelemaal groen of groen
met rood maken en het k»1"5^
geel.

