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Oude waarschuwing
herhaald

Stem, die vroeger
ver klonk, spreekt

haar

nog eens uit

jjET woord van

den gewezen Duitschen
niet meer het gezag, dat
*et eenmaal bezat, vóór den wereldoorlog.
Het was het gezag, dat steunde op de gemacht van zijn welvarend en
kvenskrachtig rijk, maar toch ook voor
een deel sproot het voort uit zijn bijzondere persoonlijkheid. Toen zij scheidden,
keizer en rijk, ging de eerste basis van de
van zijn woord verloren, maar
2iin Persoonlijkheid is gebleven. Zij is
Selouterd door het vuur der openbare
leening, waaraan zij blootgesteld is gelest, jaren lang en wij zien haar nu ontdaan van alles wat tegen haar innam,
en klaarder.
is stil geworden rondom hem en hij
j
stil geworden, een man, die heeft moet
afrekenen en afzien, afstand doen in
el ruimer opzicht dan hijzelf het allicht
o=ett gevoeld, toen hij metterdaad afstand
«eed van zijn troon en wereldlijke macht.
Z?.n enkele maal hoort men nog eens een
"Jtepraak of woord van hem, herinnerend
öen
van vroegere uitspravraag geen- Daarnaklank
geresigneerde
r,vast,
is de
of dan alles verkeerd was, wat hij
en wie
Jpeft gedaan in zijn leven als vorstzijn
gevraag liet doordringen in
over 't tijdperk, dat wel eens met
J?1 naam genoemd is, de tijd van vijf en
?tig jaar vrede en bloei tot aan den
ri °g, moest dadelijk erkennen, dat dit
niet alles verkeerd is geweest.
-Integendeel
heeft hij eenige dingen heel
d
gezien en overdacht, maar door
redelijk
«i te weinig beheerscht gevoel voor uiting
v=rkeerd doen gaan. Hij was het, die
r"itschlands toekomst op het water zag
aanduidde in een tijd, die nog ver voor
Vn?,e::- tijd van ons lag, nu het Duitsche
■L°l* zich in een overbevolkt gebied geelt, waar het zijn levensruimte niet meer
k *n
vinden, waar het geen voldoende
j"rsölslag" meer heeft. De groote staatsj?an. die den weg voor hem bereidde, Bistnar<*, achtte koloniën voor Duitschland
ongewenscht. Hij, Wilhelm 11, zag er
ö'rj£8groote
beteekenis duidelijk van in. Hier
gt-het diepe verschil tusschen den Pruisj
jonker van het platteland, die als
jT-^elier het keizerrijk opbouwde, en den
»j:ori eener Engelsche moeder, die ondanks
aY n Duitsche geaardheid veel op had met
Engelsch was in levensopvatting en

keizer heeft

lige

Engelsche en Fransche
nota's aan Scandinavische landen

Rft
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komt men ondanks alles terug tot zijn
woord van vroeger, tot zijn inzicht in
mogelijkheden voor een verre toekomst.
Evenals in zijn tijd hebben wij in dezen
tijd ons blind gekeken op het naastbij
liggende. Maar nog is niet gebeurd, wat
voor een kwart eeuw vier jaar lang gebeurd is, de uitputting der krachten, die
geen nieuw evenwicht heeft gebracht, doch
wel het gevaar uit Azië voor de deur van
Europa deed komen.
De beide partijen hebben zich tot de
uiterste kracht gewapend en hun botsing
zal vreeselijk zijn. Is het nog, op het elfde
uur, niet mogelijk, deze te vermijden en
dood en vernieling te voorkomen? Als zij
er eenmaal geweest zijn, moet men toch
weer tot elkaar komen en nu al spreekt
men het uit, dat geen van beide partijen
een herhaling wil van Versailles, dat men
geen vrede wil opleggen, die verbittert en
de kiem van een nieuwen oorlog in zich
draagt. Maar het zou éen vrede moeten
zijn, die over de heele linie rechtstoestanden schept, waarop tenminste een volgend
geslacht in vrede kan voortleven.

EX-KEIZER WILHELM II
gekomen, nu het Europeesche Rusland
stuwkracht krijgt uit zijn Aziatische gebieden met sluimerende krachten en aandriften, waarvan niemand nog de mogelijkheden voor de toekomst kan schatten.
Het Russische bolsjewisme is geen beweging van Europeesehen aard, maar Aziatisch in wezen en uiting.
En terugkeererd tot een denkbeeld uit
zijn eigen heerscherstijd, toen hij waarschuwde voor het Aziatische gevaar,, heeft
hij in onzen tijd uij zijn stilte het woord
gegeven, dat Europa op zijn zaak moest
passen, in plaats van zichzelf te verscheuren in een uitputtenden oorlog. Het moest
zoo spoedig- mogelijk dezen oorlog liquideeren en zich gereed houden om dat
Aziatische gevaar het hoofd te bieden.
Zijn woord heeft niets meer van het
oude gezag. Hij is een oude man, die de
poort van den ouderdom is ingegaan. Hij
heeft zijn tijd gehad van oordcelen en
beslissen, en moet de besluiten nu overlaten aan anderen, zoo zegt men. En toch

De Britsche min. van buitenl. zaken
Halifax heeft gisteren te Londen een
diplomatieke nota overhandigd aan
de vertegenwoordigers van Zweden
en Noorwegen. Tezelfder tijd heeft
ook het Fransche ministerie van buitenlandsche zaken een soortgelijke
nota aan de diplomatieke vertegenwoordigers der beide Scandinavische
landen overhandigd.

DUITSCHE TEGENSPRAAK VAN
ENGELSCH BERICHT
Het Britsche ministerie van luchtvaart
heeft gemeld, dat Donderdagmiddag nabij
Wilhelmshaven een Duitsch oorlogsschip
gebombardeerd is en dat meer naar het
zuiden vier Duitsche torpedojagers eveneens door vliegtuigen zijn aangevallen.
Dit bericht, aldus het Duitsche Nieuwsbureau, is een zuiver verzinsel. Donderdagmiddag heeft slechts één Britsch
vliegtuig boven het gebied van den mond
der Elbe gevlogen. Het heeft daar, in verband met het hevige vuur van het luchtafweergeschut, twee bommen in het water
laten vallen zonder dat een doel in de
nabijheid was.

vfchen

al^t
Antieke

begrippen.

P 1* is zi Jn ongeluk geweest, dat hij niet
kunnen komen tot een overeenstemgp,-}g
met het Engelsche rijk, waaruit mo|: u Jk een samenwerking had kur.nen
oeien, en dat hij zich heeft laten leiden
een tegenstelling, die in gelijke richtlaar
vJ- g hep als die op het terrein der EuroDoor deze
wShe vastelands-politiek.
onding
der staatkunde in Europa, die
«p^treeks het begin der eeuw duidelijk
werd ; ontstond de scheiding,
jJ^ardoor het lot zich voltrok, dat Europa
ve, ien zomer van 1914 ongewild en ondelijk in den oorlog gleed. Men
nie t gerekend, dat het conflict in
hot
c
str Zuid-Oosten, tusschen een BaükanDonau-monarchie, zich zou
en
Uj?^t
p ct>reiaen tot een Eurapeeschen en daarna
j^n wereldoorlog. Men heeft gedacht, dat
land als neutrale tenminste aan den
5} zou blijven staan.
is een opmerkelijk ding, dat men
u Weer- vijf en twintig jaar later, niet
verwacht, dat Engeland in den oorW *50u
j-j? Zeer gaan voor een conflict, dat men
plaatselijk beschouwde. Zoo be-jjg
Qo is men ook nu weer in den oorl.n'
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ool' aan den anderen kant heeft
Zooni 0pWel-net gerekend en aangestuurd,
maken valt uit de verklari ng van°P<iente chef
van den Britschen
die de
OhtK a!en stef, generaal Ironside,
Engeland
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gedaan,
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dat
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Buitengewone dienstplichtigen
lichting 1940
OPKOMST IN WERKELIJKEN DIENST
commandant, die woont in de hoofdplaats
van de provincie, waarin hij voor den
dienstplicht is ingeschreven.. Hiervan zijn
uitgezonderd de
dienstplichtigen uit
Drenthe, Amsterdam en Rotterdam. Deze
zenden hun aanvraag onderscheidenlijk
aan den indeelings-districtscommandant
te Groningen, Amsterdam en Rotterdam.
In de opgaaf vermeldt de dienstplichtige:
a. zijn geslachtsnaam en voornamen;:
■b. de gemeente, waai- hij woonplaats
heeft;
c. de gemeente, waar hij voor den
dienstplicht is ingeschreven;
d. de'Wenschen omtrent zijn" indeeling;
e. de reden, waarom op deze indeeling
wordt prijs gesteld;
Aug. 1940,;
f. zijn beroep, betrekking en genoten
bataljon geneeskundige troepen, le ploeg
onderwijs;
g. of hij met paarden kan omgaan;
2 Sept. 1940;
h. of hij in het bezit is van een rijbebataljon geneeskundige troepen, 2e ploeg
wijs a of lb, dan wel kan chauffeeren of
1 October 1340;
motorrijden.
Compagnie intendancetroepen 1 Oct. '40;
De data van opkomst van de gewone
1940;
regiment
genietroepen
2de
1 Oct.
van de lichting 1940, die
dienstplichtigen
Artilleriemeetafd., 2e ploeg .1 Oct. 1940.
bij de landmacht of bij een
3de regiment genietroepen, 2e ploeg reeds
korps van de landmacht zijn ingedeeld,
4 Oct. 1940;
. doch wegens verleende vrijstelling van den
regimenten luchtdoelartillerie, 2e ploeg
dienstplicht in de positie verkeeren van
buitengewoon dienstplichtige en als zoo16 December 1940;
danig werkelijken dienst moeten vervullste regiment genietroepen 3 Febr. 1941;
regimenten veldartillerie (beredenen en len, worden nog nader vastgesteld.
onberedenen) 16 Juni 1941.

De regeerirgspersdienst meldt
De buitengewone dienstplichtigen van
de lichting 1940, die in werkelijken dienst
moeten komen, worden ingedeeld bij de
hierna vermelde korpsen. De data van
opkomst zijn hierbij aangegeven.
regimenten motorartillerie 17 Juni 1940;
korps rijdende artillerie 17 Juni 1940;
artilleriemeetafd. le ploeg 17 Juni 1940.
regimenten luchtdoelartillerie, le ploeg
17 Juni 1940.
regimenten infanterie (inbegrepen de
regimenten grenadiers en jagers) 8 Juli
1940;
korps motordienst 8 Juli 1940;
3de regiment genietroepen, le ploeg, 6

Opleiding.
Buitengewone dienstplichtigen van deze
lichting kunnen alleen voor de opleiding

tot reserve-officier of tot onderofficieradministrateur worden bestemd, indien zij
een verbintenis sluiten om te dienen op
den voet van een gewoon dienstplichtige.
De aanvraag daartoe moet worden gericht aan den minister van defensie. Er
mag echter bij voorbaat niet op worden
gerekend, dat dergelijke aanvragen steeds
worden ingewilligd. Zulks houdt verband
met de beschikbare plaatsen voor de officiersopleiding en de opleiding tot onderofficier-administrateur.
Indeeling.

Buitengewone dienstplichtigen van deze

lichting kunnen, eventueel met wijziging
van daaromtrent reeds bij de keuring geuite wenschen, aan den commandant van
het indeelingsdistrict nader kenbaar maken bij welk der genoemde korpsen zij
gaarne zouden worden ingedeeld. Het verzoek moet de dienstplichtige vóór 15 April
a.s. richten aan den indeelingsdistricts-

De lente
kwam

toch...
Alle lange winterMaartsche
vlagen en aanhoudende Noordenwinden ten spijt, is de
lente tóch gekomen.
Buiten krijgen de
velden iederen dag
een dieper groene
kleur, de knoppen
van de kastanjeboomen staan klaar om
de eerste blaadjes
uit te spreiden en
in de weide dartelen
de lammeren.
Dat laatste vooraJ
is het traditioneele
lentebeeld. Laten we
er dat echter niet
alleen in zien, maar
ook een bewijs dat
het leven weer kom!
en toch het laatst'
woord spreekt, alle
doodsdreiging rond-
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het dreigende Aziatische gevaar
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Economische oorlogvoering en depositie
der neutralen
Verklaring van Monnet
Na een onderhoud met zijn Britschen
Cross, heeft de Fransche minister
voor de blokkade, Monnet, de pers ontvangen. Hij zeide, dat hij zonder tijd te
verliezen een onderhoud had willen hebben met Cross, aangezien de nieuwe Fransche regeering de blokkade-maatregelen
meer doeltreffend wil maken, niet jegens
<ie neutralen, doch jegens Duitschland.
Het is nooit de bedoeling van de Fransche
regeering geweest maatregelen te nemen,
welke de wettige belangen van de neutralen zouden kunnen schaden, doch de geallieerden zijn var. meening, dat zij alle
maatregelen .mogen nemen, welke de militaire capaciteiten van Duitschland kunnen aantasten.
Na te hebben gesproken over de redenen, welke de geallieerden hebben genoopt de wapenen op te nemen, zeide
Mor.net, dat hij duidelijk wil doen uitkomen, dat de maatregelen niet bedoeld zijn
om de rechten der vrije volken te fnuiken.
Doch niemand moet er aan twijfelen, dat
de geallieerden zoo snel mogelijk en op de
minst moordende wijze de overwinning

collega,

De Duitsche duikbootoorlog
Wordt zwakker, meldt Reuter.
Het is thans reeds ruim een week geleden, dat een Engelsch schip is aangevallen door een duikboot. Men gelooft, dat

de Duitschers moeilijkheden ondervinden
bij het op peil houden va,n hun duikbootoffensief, aldus de vlootcorrespondent van
Reuter. De duikbootvlootaanvallen komen
in golven, aangezien de duikbooten periodiek in zee gezonden worden en vervolgens, wanneer zij het overleven, terugkeeren naar Duitschland om uit te rusten
en hersteld te worden. Deze golven worden geleidelijk zwakker en minder veelvuldig. De grootste
van
moeilijkheid
Duitschland ligt zonder twijfel in de bemanning van de duikbooten. Dit blijkt
uit de groote jeugd van de duikbootbemanningen, die kortelings gevangen genomen
zijn. Ook zijn er aanwijzingen, dat het
duikbootbouwprogram niet aan de verwachtingen heeft beantwoord en inderdaad is het twijfelachtig of de nieuwe
aanbouw thans het tempo der vernietiging
bijhoudt. Aangezien het aantal Engelsche
jachttoestellen toeneemt, vermindert dienovereenkomstig de kans van iedere duikboot om veilig terug te keeren. Het optreden der geallieerden met dieptebommen
wordt steeds doeltreffender en de gevolgen voor 't moreel der duikbootbemanningen worden ernstiger, waardoor de moeilijkheden om de duikbooten van bemanningen te voorzien, nog toenemen.

Engeland

koude,

was

niet klaar
Opmerkelijke verklaring
van generaal Ironside
De chef van den Britschen generalen
staf, generala Ironside, heeft op het Engelsche ministerie van oorlog vertegenwoordigers der wereldpers ontvangen. Hij
zeide 0.m.: De geallieerden mogen er zeer
dankbaar voor zijn, dat zij zeven maanden tijd hebben gekregen om hun legers
te vervolmaken. Ik toeef bij de gedachte,
aan wat gebeurd zou kunnen zijn, indien
de Duitschers ons in het begin, toen wij
vrijwel in het geheel geen leger hadden,
hadden aangevallen. Pas sedert veertiei
dagen kan men
zeggen, dat wij de

tias?

&eni
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zoeken. Niemand heeft het recht de oogen
te sluiten voor de ontwikkeling van het
karakter van den oorlog door den loop
der eeuwen. Honderd jaar geleden was de
oorlog nog eer treffen tusschen de legers
en wanneer een land niet betrokken was
in een slag, dan kon het zich neutraal verklaren. Op het oogenblik hebben de landen in een oorlog niet alleen hun legers,
doch al hun kracht noodig en derhalve
bestaat neutraliteit in het niet geven van
economischen steun aan de oorlogvoerenden. Daarom hebben de geallieerden het
recht een blokkade uit te oefenen, welke
den vijand kan beletter zich bij de neutralen te voorzien van de goederen, welke
hij noodig heeft.
In dezen geest hebben Monnet en Cross
de resultaten van de reeds genomen en de
nog te nemen maatregelen bestudeerd,
opdat de geallieerden in staat zullen zijn
beslissende slagen toe te brengen. Monnot
verwacht groote resultaten van deze maatregelen.

In antwoord op vragen van de journalisten zeide Monnet, dat door de blokkade
het oorlog-potentieel van Duitschland is
verminderd, vooral wat betreft de voorziening van benzine, ertsen, rubber, textielwaren, metalen, leer en huider. De ijzerindustrie in Duitschland ondervindt reeds
moeilijkheden en thans is het zaak de lekken in de blokkade te stoppen. Volgens een
Reuterbericht heeft Monret nog gezegd te
weten, dat de Duitsche zware industrie
door gebrek aan grondstoffen eenige dagen per week niet kan werken.
Naar vernomen wordt, zal Monnet

heden in zijn bespreking met Cross
voorstellen op de neutrale markten te koopen, ten einde op deze wijze Duitschland
te beletten van materieel te voorzien.
Italiaansch commentaar
Volkomen openlijk moet verklaard worden, dat het Fransch—Britsche plan tot

verscherping der blokkade uiterst gevaarlijk is, aldus verklaart het Italiaansche
tijdschrift Relazioni Internazionali. Dit
plan levert een ernstig gevaar op voor uitbreiding van het Britsch-Fransche-Duitsche conflict. Indien namelijk de blokkade
zou leiden tot schending der territoriale

wateren van landen, die buiten het conflict staan, spreekt het vanzelf, dat steeds
meer het gevaar- te duchten is van reacties
en verwikkelingen.
Verder kan het voornemen van Londen
alles op te koopen en - een aanzienlijke
prijsstijging te bewerkstelligen, den politieken druk, die van buiten af op alle
landen wordt uitgeoefend, uitermate doen
toenemen. Via maatregelen van economischen aard zou men zoodoende komen tot
politieke chantage. Doch politieke chantage zou een reactie met de wapenen niet
kunnen doen uitblijven.
REDE VAN ROOSEVELT VERWACHT
Ter gelegenheid van den Pan American
Day, welke 15 April a.s. te Washington zal
worden gevierd, zal president Roosevelt
een rede uitspreken, welke per radio zal
worden uitgezonden.

moeilijkheden werkelijk te-boven zijn
gekomen, maar
thans zijn wij volledig voorbereid op

alles,
wat kan
komen.
Ik heb de geallieerde legers in
het veld gezien en
ik weet, hoe voortreffelijk hun geest
en hun opleiding
is. Men moet niet
vergeten, dat de
IRONSIDE
meeste van onze
jongemannen geen militaire oefening hadden gehad, zoodat zij moesten worden opgeleid in veel korteren tijd dan den normalen termijn van zes maanden.
Het groote Duitsche leger, dat tegenover ons staat, is een prachtige machine,
doch het bezit geen mannen, die aan den
vorigen
oorlog hebben deelgenomen in
een rang boven dien van kapitein, terwijl
wij en de Franschen groote reserves aan
ervaren leiders uit den wereldoorlog hebben. Er kan genie in het Duitsche leger
zijn, maar men twijfelt er aan. Ik ken de
meeste Duitsche commandanten persoonlijk en ik ben ervan overtuigd, dat zij zich
ongerust moeten gevoelen, indien zij het
bevel tot oprukken zouden krijgen. Zss
maanden geleden zouden zij misschien geslaagd zijn, doch thans niet. Zij hettban
aan de grens gelegen met de dwaze
wenschgedachten van hun kranten en het
resultaat der leugenpropaganda, gecombineerd met de werkeloosheid van hun troepen, moet zeer slecht voor hun moreel
—-ao.st zijn.

.
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Zwolle

CHARLOTTE KOHLER
Voor de Zwolsche middelbare
scholen.
Op initiatief van drie onzer middelbare
scholen, n.l. R.H.8.5., Chr. Lyceum en
Gymnasium Celeanum, is een voordracht
van Charlotte Kohier voorbereid, die
Woensdagavond a.s. in den schouwburg
Odeon zal worden gegeven.
Het is een goede gedachte geweest, onze
begaafde voordrachtkunstenares
voor
dezen avond te doen kiezen haar voordracht van Shakespeare's „Romeo en
Julia". Want ofschoon verschillende
andere van haar voordrachten meer onmiddellijk met ons hedendaagsche leven
in verband staan, sluit de voordracht van
Shakespeare's stuk juist gelukkig aan bij
de middelbare school.
Wie Charlotte Kohier hebben gehoord
in haar voordrachtkunst, weten, dat zij
daarin een zeldzaam verworven perfectie
bereikt in de weergave van onderscheidene personen, van situaties, van dramatische handeling. In Romeo en Julia weet
zij door haar veelzijdig uitbeeldingsvermogen de vele afwisselende tooneelen voor
de verbeelding van haar gehoor te doen
verschijnen met alle handeling der daarin
betrokken personen. Natuurlijk stelt zij ook
eischen aan de verbeelding van haar gehoor, maar wanneer dat zich open stelt,
en ontvankelijk is, kan het toch de voordracht goed volgen, die een bijzonder genot verschaft.
De voordrachtavond is in de eerste
plaats bestemd voor leerlingen van de
middelbare scholen, die dus den voorrang
hebben bij den toegang. Maar ook andere
belangstellenden zijn welkom en verwacht wordt, dat ook zij prijs stellen op
het benutten dezer gelegenheid om onze
kunstenares te hooren.

VERBOND VAN CHR. MEISJESVEREEN ICINGEN
Voorjaarsvergadering ring Salland.
Donderdagavond hield de ring Salland,
aangesloten bij het Nederl. Verbond van
Christen Jonge Vrouwen- en Meisjesvereenigingen zijn voorjaarsvergadering in
het gebouw „De Dageraad".
Ds. J. J. P. Valeton, directeur van de
vereeniging Kinderzorg, vertoonde enkele
films uit het leven van het Juliana-Kinderhuis. Spreker vertelde van de droeve
en ellendige toestanden, waarin de kinderen worden aangetroffen en hoe zij door
de vriendelijke verpleging geheel andere
kinderen worden.
De plaatjes illustreerden zijn woorden
zeer treffend. Met groote belangstelling
werd geluisterd en gekeken.
Mevrouw E. H. Smit—de Cock presideerde deze ringvergadering voor' het laatst.
Mevrouw G. Wolffensperger—Lindeijer,
alg. adj., dankte namens allen mevrouw
Smit met hartelijke woorden voor de toewijding, waarmede zij het ring- en vereenigingsleven heeft gediend.

VESTIGING
Gevestigd:

VERTREK

EN

KUIPER,

sigarenmaker,

*G.
Achterom 106, van Kampen.
J. A. AZIRIA,
inspecteur levensverz.mij. Ter Borchstraat 22,
van Rotterdam.
Wed. P. GERRITSE geb.
Hoogstra, Rozenstraat 3, van Rotterdam.
*J. HANFP, fabrikant, Herfterweg 6, van
Bergen op Zoom.
*H. NIJLAND, ondermachinist Ned. Sp., Frans Halsstraat 41, van
Zutphen.
4P. RODERS, adj. commies P.T.T.,
Tesselschadestraat 41, van Steenwijk.
*A.
UDENGA,
koffiehuishouder, Melkmarkt 25,
Wed. H. MERKUS geb.
van Rotterdam.
Schuitema, Wïpstrikkerallee 115, van Epe.
*TH. J. G. KOSTER, onderstationchef Ned.
Sp., Vosmaerstraat 9, van Maastricht.
H.
VAN CAMPENHOUT, instrumentmaker PTT.
Deventerstraat 17, van Beilen.
*A. G.
WISSINK,
koffiehuishouder, Groote Kerkplein 2, van Leeuwarden.
*H. MEIJER,
landbouwer, Holtenbroek-rweg 120, van DalfH. J. ROMUNDE, werktuigkundige
sen.
K.M.P., Groeneweg 156, van Ned. Indië.
*K. DE GROOT, timmerman, Rembrandtlaan 38, van Emmen.
Vertrokken: *H. O. PIEPER, hoofdgevangenbewaarder, van Eigenhaardstraat 9a naar
Wed. H. WIERINGA geb. Ates, van
Soest.
Medoornplein 20 naar Groningen.
Wed. J.
WENDING geb. Klaver, van Van der Helststraat 5 naar Hoogeveen.
*P. C. SCHMIDT
CRANS, districtscommandant rijksveldwacht,
H.
van Veerallee 35 naar Leeuwarden.
LIJSTER, onderwijzer, van Veenestraat 16
naar Delfzijl.
*M. J. BOEZIEK, voetverzorger, van Nieuwe Markt 12 naar Meppel.
*E. W. BÖCKMANN, stoffeerder, van Koewegje 8 .naar Ede.
*P. M. QUIST, hoofdingenieur Ned. Sp., van Oranje Nassaulaan 16
M. VAN TROTSENBURG,
naar Utrecht.
analyste, van Thorbeckegracht 74 naar Amsterdam.
'TH. KOOLWAAIJ, montageleider, van Zuiderkerkstraat 12 naar Deventer.
*M. MENDRIKS, stoker, van Hoekstraat 35
*K. METER, betonwerker,
naar Dordrecht.
van Eendrachtstraat 77 naar Utrecht.
Met * is gehuwd,
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raad, doch helpt tevens bij het opmaken
der benoodigde stukken.
Het is niet noodig dergelijke commissies in elke gemeente op te richten, doch
wel wordt noodzakelijk geacht dat in gemeenten waar geen commissie is, een soort
agentschap te vestigen, dat door één persoon of een paar peisonen, daarvoor aangewezen, wordt behartigd.
Daar de vragen welke aan de commissies zullen worden voorgelegd zeer vermoedelijk voornamelijk zullen gaan over
belastingzaken, hypotheken, financiëele
hulp, plaatsvervanging, zakenverlof, teeltvergunning, kostwinnersvergoeding, e.d.,
is het wenschelijk dat in die commissies
zoo eenigszins mogelijk worden opgenomen notarissen, directeuren van midden-

accountants, advocaten,

standsbanken,

ambtenaren ter gemeentesecretarie afd.
militaire zaken, agrariërs, enz. De Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Noordelijk Overijssel heeft zich onmiddellijk
bereid verklaard de noodige medewerking
te verleenen.
De volgende commissies zijn naast die
te Zwolle, waarvan wij de samenstelling
reeds meldden, ingesteld:
Kampen: jhr. F. G. Bloys van Treslong,
notaris, voorzitter. Mr. S. R. Perrin, advocaat en procureur, eerste secr.-penningmeester. J. C. M. Luyckx, manufacturier,
tweede secretaris-penningmeester. H. A.
Ekker, directeur der Sallandsche Bank. J.
M. Neven, accountant. C. H. L. Lijs, brandstoffenhandelaar. H. Bakker, commiesredacteur ter gemeente-secretarie. J. W.
Holtland, landbouwkundige. Zitting eiken
Woensdagavond ten stadhuize te Kampen
van B—9 uur.
Stad-Hardenberg: A. A. Oostenbrink,
wethouder, voorzitter. B. Beukema, ambtenaar ter secretarie, secretaris. Z. Koeslag, directeur Hardenberger Bank, penningmeester. J. H. Harsevoort, agrariër, J.
Grooters, middenstander. J. Schut,-notaris.
Hasselt: Burgemeester, voorzitter. G. J.
Schotkamp, kassier Coöp. Boerenleenbank.
J. v. d. Vecht, agent der arbeidsbemiddeling.

Heerde. J. H. van den Bosch, gemeenteontvanger, neemt op verzoek van den burgemeester de leiding' op zich. Ook met den
heer ir. D. Cramer zal contact worden gezocht. Resultaten zullen nader worden bericht.
De Krim: R. Groeneveld, directeur „On
der Ons", voorzitter. U. van der Vinne,
agrariër, vice-voorzitter. H. van der Linde,
secretaris-penningmeester, J. F. Fleurke,
kassier Coöp. Boerenleenbank, vice secr.penningmeester.
Ommen: Burgemeester is bezig commissie samen te stellen.
De navolgende agentschappen werden
ingesteld:

Dalfsen: J. Leppink, commies ter gemeentesecretarie; P. K. Roege, idem.
Genemuiden: Burgemeester.

Gramsbergen: Burgemeester, bijgestaan
door den directeur der Coöp. zuivelfabriek
Gramsbergen, A. Dijkstra.
Heino: J. G. ter Laak, gemeente-secretaris.
Nieuwleusen: Burgemeester.
Oldemarkt: Burgemeester.
Omtrent de uren, waarop de commissies
zitting zullen hebben, zal met de legerleiding overleg worden gepleegd.

DOKTERS- EN APOTHEKERSDIENSTEN
De volgende artsen nemen morgen den geheelen dag doch alleen voor dringende gevallen den Zondagsdienst waar: dr. J. H. Hagenbeek, Eekwal 1; dr A. J. Jorrisma, Nieuwstraat 55; H. Klinkert, Koestraat 22; dr. A. ten
Doesschate, 'Terborchstraat 14 (ook voor patiënten N.S.); Elisb. H. Hengeveld, Koestraat
22 Cgemeentepatiënten).

"
die.

Voorts is in de week van 7 —13 April,
wat den nachtdienst betreft hedenavond om
8 u. ingaat, de apotheek van dr. H. Wuite,
Burgem. v. Roijensingel 16, den geheelen dag
en voor bijzondere gevallen ook 's nachts geopend.

—

BIOSCOOP DE KROON

Fransche film
„Ultimatum"
—

—

—

—

—

—

ZAKELIJKE
BIJSTAND AAN
GEMOBILISEERDEN
De taak der commissies
Zooals wij gisteren nog in het kort konden meedcelen, is gistermiddag in het
Zwolsche gemeentehuis de commissie voor
zakelijken bijstand aan gemobiliseerden
door den heer J. Warner, voorzitter van
den Kamer van Koophandel voor Noordelijk Overijssel te Zwolle, geïnstalleerd.
In zijn installatierede schetste de heer
Warner de totstandkoming dezer commissies. Haar taak omschreef hij als volgt:
Deze commissies hebben niet tot taak
te trachten de moeilijkheden voor de gemobiliseerden op te lossen, doch hen in
verbinding te stellen met die personen en
organen in zijn woonplaats, die daartoe
bevoegd en in staat kunnen worden geacht. De een zal contact moeten hebben
met een borgstellingsfonds, een ander met
een burgemeester, een derde met een inspecteur van de belastingen, een vierde zal
zich moeten richten tot den minister van
defensie, enz. Is hij zelf niet in staat de
zaak waarover het gaat aan de instantie
waarheen de commissie hem verwijst
schriftelijk uiteen te zetten, dan bepaalt
de commissie zich niet tot het geven van

Valentino in „De
zoon van den Sheik".

Rudolf

DE DISTRICTSWEDSTRÜJDEN VAN
DEN N. K. B.
In aansluiting op ons bericht over de districtswedstrijden van den Nederlandschen Kegel-

bond, die morgen in de Buitensocieteit worden
gehouden, deelen wij nog mede, dat de loting

om 12 uur zal geschieden. Daarbij is een lid
van het hoofdbestuur van den N.K.B, aanwezig. Om *. uur beginnen dan de wedstrijden.
Het propaganda-kegelconcours wordt van
Maandag

tot

Vriidag gehouden en wel des

avonds van B—l2uur.

DE STEM DES VOLKS
Concert,

De gemengde zangvereniging „De Stem des
Volks", directeur de heer A. Hartsuiker zal op
Zondag 14 April a.s. in de concertzaal van
gebouw „Palvu" een concert geven in samen-

werking met het Instituut voor Arbeidersontwikkeling.
De bekende VARA-musici Harry Wiggelaar,
viool en Daaf Wins, piano, zullen hun medewerking geven. De zangbegeleiding wordt verzorgd door Mevr. A. Noordhof-Bartels.

KERKNIEUWS
Ned. Herv. Kerk. Beroepen tot hulppred. te
Enter (O.), H. R. Elzinga te Gouda.
Ned. Herv. Kerk. Beroepen te 's-Gravenhage
ds. G. van Veldhuizen te Harlingen.

Aangenomen naar Renesse-Noordwelle (als
hulppred.) R. Gast, cand. te Tiel.

Bedankt voor Daarle ds. P. P. J. Monster te
Aalburg en Heesbeen.
Geref. Kerken. Aangenomen naar Waarden
den ds. K. Bokma te Waardhuizen.
Geref. Gemeenten. Beroepen te Middelharnis
A. de Blois te Gouda.
THEOL. SCHOOL DER CHR. GEREF. KERK.
De jaarlijksche Schooldag.
De jaarlijksche Schooldag van de Theol.
School der Chr. Geref. Kerk te Apeldoorn zal,
naar wij vernemen, Donderdag na Pinksteren
te Apeldoorn worden gehouden.
In de morgenvergadering zal de rector, prof.
J. J. v. d. Schuit, een openingswoord spreken,
waarna ds. Joh. Prins te Apeldoorn zal refereeren over ,De roeping der kerk in dezen

tijd".
In de middagvergadering zal ds. L. S. .den
Boer van Arnhem spreken over „Rondom den
Efod te Ophra, waarna ds. H. Visser van

Dordrecht, als voorzitter van het Curatorium,
het slotwoord spreekt.

DS. R. E. SLUITER MET EMERITAAT.
Nestor der Chr. Geref. predikanten.
Na een diensttijd van ruim 41 jaar heeft de
classis Dordrecht der Chr. Geref. Kerk aan
ds. R. E. Sluiter te 's-Gravendeel op zijn verzoek eervol emeritaat verleend. Met ds. Sluiter verdwijnt een predikant uit den actieven
dienst, die in de Chr. Geref. kerk vele jaren
een vooraanstaande plaats heeft ingenomen.
Hij werd in 1898 candidaat om 16 Oct. van dat
jaar door ds. G. A. Gezelle Meerburg van
Zwolle te Steenwijk in zijn eerste gemeente te
worden bevestigd. In 1901 vertrok ds. Sluiter
naar Enschede welke standplaats in 1905 met
Murmerwoude verwisseld werd. Sedert 12 Mei
1929 is ds. Sluiter predikant te 's-Gravendeel.
Sedert 1903 maakt ds. Sluiter deel uit van
het curatorium van de Theol. School te Apeldoorn. Voorts is hij voorzitter van de deputaten der generale synode voor de correspondentie met de Hooge Overheid, secretaris van
het college van deputaten voor de behartiging
van de geestelijke belangen der militairen en
penningmeester van de Theol. School. Bij herhaling maakte hij deel uit van de Generale
Synode, die hij zoowel als praeses als vicevoorzitter heeft gediend.
Ds. Sluiter wiens verdiensten in 1928 werden erkend in zijn benoeming tot ridder in de
orde van Oranje-Nassau, is voornemens van
den zomer afscheid te nemen van zijn gemeente en zich metterwoon te 's-Gravenhage
te vestigen. Hij is de nestor van de predikanten der Chr. Geref. kerk, die in actieven
dienst zijn.
DS. M. B. PARLEVIET
De classis Deventer der Geref. Kerken heeft
in haar gisteren gehouden vergadering aan
ds. M. B. Parlevliet te Enter op zijn verzoek
op de meest eervolle wijze emeritaat verleend
met ingang van 30 September a.s. Ds. Parlevliet, die 15 September 40 dienstjaren heeft,
was predkant te Nes en Wierurn (Fr.), Sleen
(Drente) en sinds 1916 te Enter.

Weenen, haar geboortestad. Het geluk in
het officiersgezin wordt verstoord, als
oorlog
beide landen met elkaar in
komen.
Het is een film, die ons op dikwijls indrukwekkende wijze laat zien het tragische en het trieste van het feit, dat menschen, die veel voor elkaar foeteekenen,
toch tegenover elkaar komen te staan
alleen door het feit, dat hun wiegen niet
aan denzelfden kant van de grenspaaltjes stonden.
In deze film wordt dikwijls prachtig
spel gegeven, vooral door Erich von Stroheim. Welk een eminente acteur is hij
toch. Hoe levensecht, hoe zuiver geeft hij
ook nu weer de figuur, die hij voor moet
stellen, n.l- die van den invaliden kolonel
uit het Servische leger. Met een klein gebaar weet hij alles te zegen, doch ook met
zijn stem, die schijnbaar eentonig is, doch
in werkelijkheid met al de subtiele nuances, die hij er in weet te leggen, een machtig uitdrukkingsmiddel is voor Stroheim.
Ook de andere spelers geven uitstekend
spel te zien in deze zeer boeiende Fransche
film.
Verder zijn er nog het Hollandsche en
het buitenlandsche journaal. Paramount

Velen zullen zich ongetwijfeld nog Rudolf Valentino herinneren, een van de
groote sterren van de zwijgende film, de
lieveling van een groot deel van het vrouwelijk bioscoop publiek. Hij is niet verdrongen door de sprekende film, want
reeds voor deze haar intrede had gedaan
is Valentino gestorven, door velen betreurd.
Eenigen tijd geleden heeft men het
experiment gewaagd Rudolf Valentino
weer eens op het witte doek terug te
brengen en dat met succes. Hiervoor heeft
men één van zijn meest geliefde films uitgekozen, n.1.: „De zoon van den Sheik".
En thans draait deze film in De Kroon
in een programma, waarin ook een specifiek voorbeeld van de mo-B
derne filmkunst loopt, n.l.
het Fransche werk „Ultimatum".
Velen zullen ongetwijfeld
de gelegenheid te baat
nemen Valentino nog eens
te zien, niet alleen om den
filmster zelf, doch ook om
vergelijkingen te trekken
tusschen toen en nu. En
dat laatste is waarlijk interessant. Ook is het dit
als men het type van den
film-„held" van vroeger
met die van tegenwoordig
vergelijkt, zooals b.v. een
Hans Albers en de heer
Clark Gable.
In de tweede helft van
het programma loopt, zooals gezegd, een goed
Fransch werk „Ultimatum." Het speelt in het
begin van den wereldoorlog van 1914, toen
Oostenrijk-Hongarije een
ultimatum stelde aan Ser
vië. Deze oorlog is den
waartegen
achtergrond,
zich een familie-tragedie
afspeelt. Een Servisch officier is n.l. getrouwd met
een Oostenrijksche, die
ERICH VON STROHEIM
zich in Belgrado, dc stad
waar zij woont, eigenlijk
brengt o.m. een reportage van de jongste
nooit thuis heeft gevoeld, doch in haar
ontmoeting van Hitler en Mussolini.
aan
gebleven
hart nog altijd trouw is
naai
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BURGERLIJKE STANDEN
BLOKZIJL.

Gehuwd: Gerrit Greven en Elisabeth Aaltje van der Linde.
Geboren: Jan, z. van
K. Pees en M Visscher.
Overleden:

—

Harmpje Visscher, 7 mnd.

—

ELBURG.

Ondertrouwd: Gerrit Docter en Harmpje
Schreurs. Gehuwd: Gerrit Jan Westerink en
Hermina Leusink.
Geboren: Hendrik, z. van
H. J. van de Kolk en H. de Gunst; Hendrik
Jan, z. van G. Vos en A. van Dragt.

—

—

NIEUWLEUSEN.

Getrouwd: J. Schuldink 21 j. te Ommen en
H. Beumer 24 j. te Nieuwleusen; H. Dunnink
30 j. te Staphorst en H. Stoel 30 j. te Nieuwleusen.
NUNSPEET.
Ondertrouwd: A. Bouw te Nunspeet en R.
Schild te 's-Hertogenbosch; A. Pater en W.
Reekers te Nunspeet.
Geboren: Franz, z.
van D. v. d. Pol en G. Neubauer, Zoomweg 22;
Grietje, d. van E. ten Brink en K. Lokhorst,

—

Zoomweg

54.

PREDIKBEURTEN
BALKBRUG. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 10
uur de heer Roos van Duisburg; Boschkerk
nam. 2.30 uur ds. Brandligt van Zwolle.
Geref. Kerk. voorm. 9.30 en nam. 2.30 uur

—

ds. Dwarshuis.

Ned. Herv. Kerk. Voorm.
10 uur ds. Poldervaart; nam. 2.30 uur ds. Dijkhuis.
Geref. Kerk. Voorm. 10 en nam. 2.30
uur ds. Morsink.
BLOKZIJL. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 10 en
nam. 6 uur ds. M.' E. Ouwehand.
Geref.
Kerk. Voorm. 10 en nam. 2.30 uur cand. W.
H Wamsteeker.
Doopsgezinde Kerk. V.m.
10' uur ds. Verveld.
BRUCHTERVELD. Geref. Kerk. Voorm. 10
uur en nam. 2.30 uur ds. Brink.
DEDEMSVAART. Ned. Herv. Kerk. Voorm.
10 uur ds. van Heerden; nam. 2.30 uur ds. v.
d. Sluis (Doop).
Geref. Kerk. Voorm. 10 en
nam. 2.30 uur ds. Neerken (Voorber. H.A.).
Chr. Geref. Kerk. Voorm. 9.45 en nam. 2.45 uur
ds. Ruiter.
DOORNSPIJK.
Ned. Herv. Kerk. Voorm.
9.30 en nam. 2 uur ds. J. R. Cuperus.
Geref.
Kerk. Voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. M. J.
van Dijken van Nunspeet. Voormiddag belijdenis des geloofs door nieuwe lidmaten.
Chr. Geref. Kerk. Voorm. 9.30 en nam. 2 uur
Dinsdag 9 April, 's avonds kwart
Dienst.
over zeven ds. H. Visser van Bunschoten.
ELBURG. Ned. Herv. Kerk Voorm. 9.30 uur
ds. van Ameide; nam. 2 uur ds. Prederikse van
Vorchten.
Geref. Kerk. Voorm. 9.30 en nam.
2.30 uur ds. Brinkman.
Chr. Geref. Kerk.
Voorm. 9.30 en nam. 2 uur Lezen.
HARDENBERG. Ned. Herv. Kerk. Voorm.
10 uur ds. G. L. Bouman; nam 7.30 uur dezelfde (Jeugddienst).
Geref. Kerk. Voorm.
10 uur ds. R. J. W. Nijkamp; nam. 2.30 uur
ds D. Vreugdenhil.
HEEMSE. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 10 uur
de heer Telgenhof van Vroomshoop; nam.
2.30 uur ds. van Heerden.
Geref. Kerk.
Voorm. 10 uur ds. Slomp (Voorber.); nam.
2.30 uur dezelfde.
HEERDE. Ned. Herv. Kerk. Voorm. half 10
Geref Kerk.
en nam. half 3 ds. G. de Vries.
Voorm. half 10 en nam. half 3 ds. C.W. J.
Vrij Evang. Gem. Voorm. half 10
Teeuwen.
en nam. half 3 ds. C. Gerhard van Raalte.
Ned. Protestantenbond. Nam. half 7 ds. N.
Evang. Gem. Voorm.
Padt van Zutphen.
10 en nam. 7 uur dienst.
Oir. Geref. Kerk.
Voorm. 10 en nam. 3 uur dienst.
KLOOSTERHAAR. Ned. Herv. Kerk. V.m.
10 uur de heer Velthuysen; nam. 2.30 uur ds

BERGENTHEIM.
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Bouman.

DE KRIM. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 10 en
en nam 3 uur ds. v. d. Lee.
Geref. Kerk.

—

—

Voorm. 9.30 en nam. 3 uur ds. Reenders.
Chr. Geref. Kerk. Voorm. 9.30 en nam. 3 uur
ds. v. d. Knijff (Bel.).

LUTTEN. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 10 en
Geref. Kerk.
nam. 2.30 uur ds. Theunissen.
Voorm 9.30 en nam. 2.30 uur ds. Hofman.
Chr. Geref. Kerk. Voorm. 9.30 en nam. 2.30
uur lezen.

—

—

LUTTERVELD. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 1"
de heer Wanders
MARIËNBERG. Geref. Kerk. Voorm. 10 efl
nam. 2.30 uur ds. Wolfert.
OLDEBROEK. Ned. Herv. Kerk. Vocrrn.
9.30 uur ds. Steenbeek; nam. 2 uur ds. 'Wes*
seldijk van Kampen. Bed. H. Doop. Collecte

uur

Evangelisaties.

—

('t Loo)

Maranatha

aan**

2 uur de heer Meekenkamp van Harderwijk*
Elim ('t Harde) nam. 2 uur ds. SteenbeeK.
uw
Geref. Kerk. Voorm. 9.30 en nam. 2Vry<>
ds. Datema. Voorber. H. Avondmaal.
Evangelische Kerk. Voorm. 2.45 en nam. 2.liuur ds J. I. van Wijck. — Luctor et Emerg»
Voorm." 10 uur en nam. 2.15 uur samenkomst!
's avonds 7 uur samenkomst te Noord EinaB
bij Rechterschot.
RHEEZERVEEN. Geref. Kerk. Voorm. 10 UU*
cand. van Wageningen (Voorber.) en 's avonQS
7.30 uur dezelfde.
ROUVEEN. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 10 ca
nam. 1.30 uur ds. v. d. Hoek; 's namiddags
H. Doop — Geref. Kerk. Voorm. 9.30 en nam.
1.30 uur' ds. Lambers.
Oud Geref. KerKVoorm. 9.45 en nam. 1.45 uur leesdienst.
SIBCULO. Geref. Kerk. Voorm. 9.30 UU*
cand. Kreuzen.
VEESSEN. Ned. Herv. Kerk. Voorm. half W
de heer H. L. v. Doesburg van Wapenvelde,
nam. half 7 ds. C. D. Israël van Hattem.
VORCHTEN. Ned. Herv. Kerk. Voorm. haU
10 ds. T. C. Frederikse.
WAPENVELD. Ned. Herv. Kerk. Voorm. hal*
10 en nam. 2 uur ds. Labiie.
Geref. Kers»
Voorm. half 10 en nam. 2 uur ds. N. 't Hart.
ZALK. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 9.30 uu"j
ds. Holzscherer.
Geref. Kerk. Voorm. 9-3 U
en nam. 2 uur ds. Verleur.

——

—

—

—

—

BUITENLANDSCH WEEROVERZICHT
Het maximum over Scandinavië is sinds
gisteren nog belangrijk in beteekenis
toegenomen, en thans worden over ZitfA*
Zweden reeds luchtdrukwaarden van bijna 1035 mbar waargenomen. Aan de Zuidrijde van dit maximum voeren Oostelijke
winden thans ook over ons land droge en
vrij koude lucht aan. De temperatuur is
in ons land bijna 3 graden gedaald. Het
is zeer waarschijnlijk, dat het hoogedruKgebied zich verder Zuidwaars naar Centraal-Europa uit zal breiden, tengevolge
waarvan de wind bij ons naar het ZuidOosten of Zuiden zal draaien en na een
koude nacht morgen overdag snelle stijging van temperatuur zal optreden.
De depressie, die gisteren op den Oceaan lag, is thans met haar kern tusschen
IJsland en de Faroer gelegen. Zij bracht
sware regen in Thorshaven. Een nieuwe
kern nadert Zuid-Oost-IJsland, alwaar bJJ
tarometerstanden van ongeveer 990 mbar
nog verdere dalingen optreden.
Een storingsfront bevindt zich over «e
Britsche eilanden, doch het kan slechts
langzaam naar de Noordzee doordringenHet Azoren-maximum is sinds gisteren
wel wat in . beteekenis afgenomen, doen
het herstelt zich weer in het Westen.
Over Italië bevindt zich nog een w)
c'iepe depressiekern, welke over een groote
uitgestrektheid

winden

stormachtige

brengt, terwijl hier en daar vrij veel regen viel.
WATERBERICHTEN
Katerveer 6 April (8 uur voorm.) 1.46 lö
boven NAP. Val 7 cm. Wind Oost.
Keersluis te Zwolle 6 April (8 uur voorm./.
0.27 m boven NAP. Val 6 cm.
Deventer 6 April (8 uur voorm.) 4.85 löboven NAP. Val 3 cm.
Kampen 6 April (8 uur voorm.) 0.40 Hl*
boven NAP. Val 13 cm.
Keulen 6 April (8 uur voorm.) Officieel»
4.25 m. Was 22 cm.
Mainz 6 April voorm. 4.25 m. was 22 cm.
Bingen 6 April voorm. 3.22 m was 20 cm.
Caub 6 April voorm. 3.64 m was 24'cm.
Coblenz 6 April voorm. 3.91 m was 29 cffl.
Trier 6 April voorm. 2.51 m was 68 cm.
Ruhrort 6 April voorm. 2.88 m was 26 cm»
Gepeilde diepte IJssel. Geen opgave»
daar de diepte in alle vakken grooter i
dan 2.70 m.

.
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BIOSCOOP BUITENSOCIETEIT

George Formby in
Kouwe drukte
Een grappige

film.

De Buitensocieteit heeft gisteravond gedaverd van de vele lachsalvo's, die het
optreden van ' George Formby in zijn
nieuwe film „Kouwe drukte" (I sec ice)

begroetten.

Er was alle reden voor deze vroolijkheid, want de Engelsche komiek beleeft in deze nieuwe creatie weer zooveel dolle avonturen, dat de heele
avond er prettig mee gevuld is.
Hij is fotograaf, maar het gaat hem niet
voor den wind. Met zijn Franschen collega
Fernandel heeft hij, bij veel verschil, dit
gemeen, dat hij niet bar snugger is, al is
hij ook weer niet zoo gek als men denkt.
Daardoor komt het dan tenslotte toch weer
terecht, maar de toeschouwer houdt zn
hart vast als hij den man hier in- deze
film zijn ongeluk verschillende malen
tegemoet ziet gaan.
Hij verliest zn baantje in dienst van
een gevestigd fotograaf, wiens klanten hij
beleedigde en wiens plannen hij door
domme streken in de war stuurde. Maar
door klinkklaar geluk rolt hij een ander
meer lucratief bestaan binnen via een
hoop „kouwe drukte". Want hij ontmoet
twee ijs-artisten en het is het noodlot van
deze menschen, dat zijn leven verder onafscheidelijk aan het hunne verbonden is.
Dat heeft voor hen op het ijs, in de kou
dus, vele gevolgen. Van minder prettigen
aard voor den „heer" van het duo, maar
van verre en prettige strekking voor de
ijsnimf, die een goede fee voor den ongelukkigen, met veel pech, veel gebrek aan
het juiste inzicht in de menschelijke bedoelingen en veel stom geluk worstelenden
fotograaf, zoodat zij tenslotte een veel benijd, maar lang niet onaardig paar worden.
De film zit als gevolg van deze aardige
intrige vol grappige momenten. Er zijn
heel wat daverende scènes en er is een
sportief element ook in een " snellen
hockeywedstrijd, waarin George Formby
als nieuwbakken scheidsrechter veel bederft en veel goed maakt.
Een film, waarmee men zich heel genoegelijk amuseert, niet het minst dank zij
de aardige liedjes, die Formby bij zijn
guitaar zingt.

Ook de rest van het programma maakt
een bezoek aan de Buitensocieteit
de
moeite waard.

Eén der scènes uit „Kouwe

drukte”

P°P?L

Er draait een

voortreffelijke
Voortreffelijk om de «"«*!
waarop de droom er in verwerkt is- w
klinkt wonderlijk, maar deze droom. v»in
den spinazie etenden zeeman is realite ■ <
want zoo droomt ieder mensch. Die v
in de peillooze diepte, die voeten, die vas
gekleefd schijnen aan den gedroomd?
weg, waarover ze weigeren te gaan en
machteloosheid om iets te doen in <%t
droom, ieder kent ze en de teekenstijheeft ze op verbluffende wijze tot lev*"
gebracht.
Een korte Wild-Westfilm „Zoon der

teekenfilm.

°

w£

dernis", goed gekleurd en met een aardig
inhoud, alsmede een interessante opnjm
van boksende apen, een korte shoWim
en niet te vergeten de journaals met*
teressant nieuws, met de hoofdfilm
zij het weivoorziene programma,

zeer kunnen aanbevelen.

vorm-^
dat
.

AGENDA.

ZATERDAG: Buitensocieteit, 7 uur: Sr
nultaanséance dammen door B. Sprin.'

Buitensociej^J

ZONDAG: Kegelhuis,
12 uur aanvang Districtswedstrijden *■
gelbond.
MAANDAG: Odeon, 8.15 uur: „De &i
op het Perron" door het Nederland 5"
tooneel.
Maandag t/m Vrijdag
12 uur: Kegelhuis, Buitensocieteit: v
paganda kegelwedstrijden.
Bioscoop De Kroon. Hedenavond 6-?!)rT et
Zondag van 2 uur: „Ultimatum" ue n
Erich von Stroheim, en „De zoon van ">
Sheik" met Rudolf Valentino.
g
Bioscoop Buitensocieteit.
Zondag 2en 8 uur: George Formby

—

°

f

Hedenavond^

„Kouwe drukte".

Zaterdag 6 April

1940

DeHoop

blijft eeuwig

*n den merkwaardigen roman „De Idi-

°ot" van Dostojefsky vertelt prins Mysch*n van de gevoelens van een politiek
die was veroordeeld tot den
°°d door een vuurpeloton, doch die op
et laatste moment gratie kreeg. Die
aatste vijf minuten schenen den ver,.°rdeelde een eindelooze tijd, een ontzaglijke rijkdom; het kwam hem voor, dat hij
11
vijf minuten nog zooveel leven kon
ö°orleven, dat hij dadelijk nog heelemaal
aan de laatste oogenblikken behoefde
7-et
e denken,
zoodat hij nog allerlei beschike h kon. Hij berekende een tijd van twee
om van zijn kameraden afscheid
e hemen,
dan nog twee minuten om aan
lchzelf te denken, en nog één minuut om
het laatst om zich heen te zien. Wat
1 er na dien
tijd van hem worden ?
*; aar
wat zou het zijn als hij eens
let behoefde te sterven; als men eens
**s schoot; als hij eens gratie kreeg ? Als
'-J dus weer tot het leven mocht terugeeren ? Wat zou het leven dan mooi en

fouten
Jj"-

°neindig wezen
Hoe heel anders,

ifj^chkin

verder, is

zoo redeneert prins
deze veroordeeling

fcO-ISGH
OJAT
ah die
van den dood op het schavot.
men het hoofd op 't blok legt en met
rheid weet: misschieten kunnen ze
et, nog twee seconden, nog één, nog een
en de tel en dan is het zeker gedaan!
üi het kort door ons samengevat. woreil hier de hoop en de hopeloosheid
egenover elkander gesteld. Zoolang, fiWijk
nog niet onö r de gesproken, ons hoofd
valbijl ligt, zoolang we nog levend
voelend en denkend voor het vuurstaan, zoolang is er nog mogelijk'd dat ons lot een wending neemt, en
at we uit de diepste dalen der verslagen, eid weer tot de toppen van het nieuwe
n stijgen.
wie heeft het in zijn leven niet wel eens
dat alles zoo donker om hem heen
Dat hij alle houvast verloren had.
t alle geloof in de vooruitgang der
re ld aan hem ontzonk; dat hij alle verin den mensch en ook in zichzelf
wÜWen
-Jt raakte. Hij had menschen in vergenomen, maar het werd beftaamd; hij had geloofd in het gegeven
» °rd, maar dat woord was niet nage-^en; hij had verwachtingen gebouwd
-0
de gevoelens van broederschap bij de
maar het was weer op vijand,-^chen,
s
.aP uitgeloopen; hij had zijn hoop gestiSd op verdraagzaamheid, maar er
v testeerde zich niets dan vervolging;
J had
v
verwacht, dat de menschen els Seluk zouden nastreven, doch ze
Ite n
zich toe op elkanders ongeluk. Niets
6t sclloons dat hij zich van het leven
hart
was uiteindelijk in vervuil- VoorSesteld,
gegaan. In den strijd om het begt lftg
an der individuen en der volkeren ontjjj" men elkander niet, doch greep men
6iö&"Voor-teur naar het wapen der verdelEr was geen licht meer, het scheen

£-s.

peloton

varen,
j^as?

.

s„?UWen
i

V?

®s

zoo duister,
aar
toch, zoo vroeg hij zich in oogenr
bjj.
en
van overpeinzing dan af, zouden
tje
*Uet°ll£eren wel strijden, als ze niei' zooal
Öe

Zelcerneid, dan toch het geloof en
Uw °°P hadden, dat dit wat zij voor zich

Öe v,

etere

achten, zal overwinnen.
publicaties
Tai
als doodsV-j-*en
tegenover
elkander
staan,
dan
t;„
aves wat tot wanhoop stemt,
toCn '
|e j e^n ding: De vijanden van vandaag
ccee °Ven allen, stuk voor stuk, dat ze voor
g e j ?"ecfttvaardige zaak strijden. De Enj*e i, n gelooven het en de Duitschers, en
g, anschen, evenals de Japanners, en de
> En ze hopen allen, dat zij zullen
°Verwinnen
"-"at recht en gelooven daarbij dan,
en het geluk van de wereld
Oj rt
beste
wijze
zal worden gediend. En
<2e
die naar de slagvelden gaan,
eren
de
hoop, dat. mocht het nood10 (.,
6n
treffen, ze in elk geval hun bloed
*ü]i
vergoten
hebben voor het geluk
Vaft 5*
6* geslacrit dat na hen komt.
tijj -^ de hoop, zelfs in de donkerste
n, nog wezenlijk.
ï>j. en volgens de Grieksche sagenleer
ïqqj etheus het vuur van den hemel geVw 'na-d, zond de oppergod Zeus een
te & naar de aarde om het menschdom
te^ aften. Deze vrouw, Pandora geheere6& een doos mee, waarin alle moram Pen en kwalen die de mensch"""eici

men zich verdiept in de
en > die thans in Europa

.

eezen

*

Zcv!

?
£
-Be]ijif
2e

1

.

teisteren, waren opgeborgen.

Zl-3 hstig, deze vrouw. Ze huwde met
van den dief en gaf hem de
"3.00$
"Oa 6e " öie ze van Zeus ten geschenke had
en Als EPimetheus nu maar ger^ had ' naar zijn broeder, die hem
tier,
te raad &af, alle geschenken van Zeus
v,h e'g6ren. dan zou er niets gebeurd
*!'■' och hij volgde dien raad niet op.
vaardde Pandora als vrouw en de
öc>os an
%!} als geschenk. En toen hij het deksel
ëe«cK e* ontsnapten eraan dit godenaUerlei vreeselijke rampen, als
S 6n pest en allerlei ongeneeslijke
Onaangenaam verrast door deze
61W
ïQt e > deed Pandora de doos weer dicht,
boq aar en ons aller geluk. Want op den
111l h jetVan de doos lag nog de Hoop, die
ontsnappen kon en zoodoende
Vo0r
Wereld behouden is gebleven.
V> is het nog. Het menschdom, de weÖe

.er

°otlo^nk
*Ht ,n-
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reld mag geteisterd worden door nóg
zooveel rampen; de mensch als enkeling
mag geplaagd worden door nóg zooveel
verdriet en teleurstelling; toch houdt 't geloof hem staande, zooals dien veroordeelde van prins Myschkin
toch blijft
hij zich vastklemmen aan de Hoop. die
aan de doos van Pandora niet kon ontsnappen en tot geluk van de wereld voor
den mensch behouden bleef.

—

HET VLIEGTUIG-INCIDENT
TE PERNIS
Begrafenis van den Britschen vlieger.

Te Rotterdam is vanmiddag onder groote belangstelling het stoffelijk overschot
van den bij het lucht-incident te Pernis
verongelukten Canadeeschen onderofficier-vlieger J. E. Miller met militaire eer
ter aarde besteld.
Nadat de stoet aan de achterzijde van
het ziekenhuis aan den Coolsingel geformeerd was, vertrok deze om kwart voor
twee naar de algemeene begraafplaats
Crooswijk. Voorop gingen de tamboers en
hoornblazers van het depot genietroepen,
die treurmuziek ten gehoore brachten,
hierachter kwam het vuurpeleton, bestaande uit twaalf militairen van het
depot luchtstrijdkrachten. De lijkwagen
werd geflankeerd door slippendragers en
gevolgd door twaalf dragers, onderofficieren van het depot luchtstrijdkrachten.
Hierachter gingen de geïnterneerde kameraden van den verongelukten vlieger,
die gekleed waren in de uniform van de
Royal Air Force. Vervolgens kwam een
detachement van vijftig man onderofficie-

TR1UMPH

ren en minderen van de luchtstrijdkrachten, twintig onderofficieren van dit depot
en 24 onderofficieren van het depot genietroepen.

Op het kerkhof hadden zich vele belangstellenden verzameld, o.a. de Britsche
luchtvaartattaché A. Adams, de Britsche
consul-generaal E. G. Gable, de zaakgelastigde van de Canadeesche handelsdelegatie K. P. Kirkwood. Kolonel P. W. Scharroo was aanwezig namens de Nederlandsche militaire autoriteiten.
Bij het kerkhof werd de baar door de
dragers naar de kapel gebracht, waar zich
het muziekcorps van het depot genietroepen had opgesteld.
Onder het spelen van treurmuziek werd
de gang naar de groeve aanvaard, waar
de troepen in carré werden opgesteld.
Hier werd door het muziekcorps koraalmuziek ten gehoore gebracht, waarna de
Schotsche dominee MacKay voorging in
gebed. Onder de tonen van het Engelsche
volkslied daalde daarop de kist in de
groeve, waarna het vuurpeleton een salvo
afgaf.

Tot slot dankte maj. A. Adams voor de
betoonde belangstelling.

DE UITVOER VAN GROENTEN
Antwoord aan den heer Dieters.
Op vragen van het lid der Tweede Kamer, den heer Dieters, heeft de minister
van economische zaken geantwoord, dat
de veronderstelling niet juist is, als zouden in het loopende seizoen niet meer
groenten naar Duitschland mogen worden
uitgevoerd dan een gemiddelde van de
gedurende de laatste jaren uitgevoerde
hoeveelheden of bedragen. De uitvoer van
groenten naar Duitschland is echter in
hoofdzaak afhankelijk van den stand der
Nederlandsch-Duitsche clearing.
De minister geeft zich rekenschap van
den toestand van den tuinbouw, doch hij
moet er wel op wijzen, dat exportmoeilijkheden naar Engeland niet steeds gecompenseerd kunnen worden door vermeerderden uitvoer naar andere landen, al wordt
uiteraard in deze richting gestreefd.

ENORM
STIJGT

DE ADELANTE NIET BESCHOTEN
Onjuiste geruchten

IJmuiden geruchten de ronde, als zou de trawler „Adelanfce" Urn. 19 door vliegtuigen beschoten
zijn. De kapitein van de „Adelante" zou
de bemanning van den eveneens in IJmuiden thuisbehoorenden trawler „Haarlem"
gewaarschuwd hebben niet te ver naar
het Noorden te gaan en medegedeeld hebben, dat zij zelf zoo spoedig mogelijk in
Zuidelijke richting voer. Het radiogesprek tusschen beide trawlers was opgevangen door een Katwijkschen logger,
welke hiervan mededeeling had gedaan.
In verband met deze geruchten heeft de
reederij van de „Haarlem", de N.V. V.E.M.,
zich langs radiografischen weg in verbinding gesteld met den marconist van de
Gistermiddag deden in

Dc Haagsche
spiomiageaffaire
Tegen ir. Sturm acht jaar
gevangenisstraf
geëischt
Gisteren stond wegens spionnage voor
de Rotterdamsche rechtbank terecht de
vijftigjarige ir. F. W. J. H. Sturm, van
Duitsche afkomst, die, zooals men weet,
een belangrijke rol heeft gespeeld in de
Haagsche spionnagezaak, waarbij mr. B.
en mr. van H. en echtgenoote zijn veroordeeld.
Aan Sturm is ten laste gelegd overtreding van de artikelen 45 en 98 W.v.St: poging tot opzettelijk openbaar maken aan
een buitenlandsche mogendheid en het
mededeelen of in handen spelen van berichten of inlichtingen omtrent zaken,
waarvan geheimhouding in het belang van
den staat wordt geboden.
De zaak werd met gesloten deuren behandeld.
Het O.M. werd waargenomen door mr.
J. C. V. Meischke. President was mr. H.

„Haarlem" om nadere bijzonderheden.
Het antwoord luidde: „Geen bijzonderheden te melden. Aan boord van de „Adelante" voor zoover ons bekend, alles wel."
Uit dit radiobericht meende de directie
der N.V. VE.M. te mogen opmaken, dat
bovengenoemde geruchten niet op waarheid berusten en dat de „Adelante" niet
is beschoten.
De „Haarlem" en de „Adelante" hebben
wel radiografisch contact gehad en vermoedelijk is dit gesprek bij het afluisteren
verminkt overgekomen, waardoor foutieve
conclusies zijn getrokken.
de Bic. '
Als getuigen waren opgeroepen dr. Th.
P. van der Kooy, van het departement
van economische zaken, de kapitein van
den generalen staf, J. Daniels, en bovengenoemde mr. van H.
Het getuigenis van kapitein Daniels had
betrekking op het geven van inlichtingen
over troepenverplaatsingen bij het Nederlandsche leger door den verdachte.
Na het getuigenverhoor eischte de officier van justitie, mr. J. C. V. Meischke,
een gevangenisstraf voor den tijd van
acht jaar.
Deze hooge straf vindt zijn oorzaak in
een samenloop van feiten, waardoor de
maximumstraf van 6 jaar met een derde
werd verhoogd.
In zijn requisitoir bracht de officier van
justitie naar voren, dat S. reeds eens is
veroordeeld wegens bigamie en oplichting.
De uitspraak zal zijn op 17 April a.s.
Het echtpaar van H.
niet in hooger beroep.
De referendaris aan het departement
van Sociale zaken, de heer G. W. F. van
H., die in verband met de Haagsche spionnage-zaak is veroordeeld tot 2 jaar en 8
maanden gevangenisstraf, zal van dit vonnis niet in hooger beroep gaan.
Naar verluidt zou ook de echtgenoote
van den heer van H., die
zooals bekend
is veroordeeld tot 1 jaar en 6
maanden gevangenisstraf, in het vonnis
hebben berust en van hooger beroep hebben afgezien.

—
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IN- EN UITVOER
Overeenkomst
IN OORLOGSTIJD met Engeland
Vereenvoudiging van
contrabande-onderzoek

In verband met de onderhandelingen
van de Nederlandsche delegatie te
geleid hebben
Londen,
welke
tot
een
Groot-Brittannië
regeling met
voornamelijk
betreffende den aanvoer van goederen over zee, bevat de Nederlandsche Staatscourant van gisteren
een ministerieele beschikking, in werking*
tredende op 8 April, waarin een regeling
gegeven wordt van den invoer van goederen via de A.N.I.C. en een bij Kon. besluit vastgestelde lijst van artikelen, waarvan de invoer zonder vergunning van 8
April af zal zijn verboden. Beide maatregelen tezamen, welke voornamelijk vertragingen in den aanvoer beoogen te voorkomen, scheppen den volgenden toestand.
Invoer.
op
gelijst
mogen
Van overzee
de
de
plaatste goederen slechts worden ingevoerd na verkregen vergunning van de
A.N.1.C., waarvoor aanvraagformulieren bij
de Kamers van Koophandel verkrijgbaar
zijn. Voor deze goederen is bovendien vergunning tot adresseering aan de A.N.I.C.
vereischt.
Voor over de landsgrenzen ingevoerde
goederen, welke op de lijst voorkomen,
kunnen de Kamers van Koophandel'zonder nadere formaliteiten, indien de consentgelden betaald zijn, namens de
A.N.I.C. overgaan tot uitreiking van de invoervergunningen, inclusief de machtiging
tot adresseering aan de AN.I.C.
Als retributie is aan de A.N.I.C. een nromille van de invoerwaarde met een minimum-waarde van 25 cent, verschuldigd.

De niet op de lijst geplaatste goederen
zijn vrije goederen.
Uitvoer.
Een ander Koninklijk besluit, gebaseerd
op de Uitvoerverbodenwet 1914, bevat een
herziening van de bestaande uitvoerverboden, aangevuld met een aantal nieuwe.
De in de Uitvoerverbodenwet 1914 voorziene dispensatie-mogelijkheid blijft "an
kracht, doch zal, behalve van de binnenlandsche behoeftenvoorziening,
ook afhankelijk zijn van de ter zake met de
Britsche regeering getroffen afspraken in
verband met den aanvoer dier goederen.
Deze afspraken houden voor een groote
reeks van goederen de mogelijkheid open
van uitvoer naar de belligerenten, welke
uitvoer aan een voor alle belligerenten gelijkelijk gelden limite (een percentage van
een normaal basisjaar) is gebonden.
Toelichting.

In een persconferentie op het departement van algemeene zaken zijn gistermiddag eenige mededeeïingen gedaan over
het tusschen Nederland en Engeland getroffen arrangement op handelsgebied.
Hetgeen is medegedeeld kan als volgt
worden samengevat.
Zooals werd bekend gemaakt zijn de onderhandelingen, die de Nederlandsche delegatie sinds einde October, zij het met
onderbrekingen, te Londen heeft gevoerd,
beëindigd door de parafeering van het arrangement.
Beteekenis van het arrangement.
Het arrangement moet worden beschouwd als de consolidatie van t?e si-

Belangrijke dag
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voor het Oosten
Heracles kan weer met de leiders
gelijk komen. De laatste kans
van N.E.C., Hengelo

-

en A.G.O.V.V.

ZWOLSCHE BOYS MOETEN
OPPASSEN
Het is morgen een belangrijke dag voor

het Oosten en wel in hoofdzaak door den
wedstrijd N.E.C.—Tubantia.
De nieuwe leiders zullen het in de Keizer
Karelstad lang niet gemakkelijk krijgen.
Tweemaal achterelkaar, telkens in Enschede, was het voor de roodbaatjes reeds
een narrow escape: I—o en 4—3 en zij
zullen dan ook Zondag hun beste spelletje
moeten spelen willen zij tegen Hoeboer c.s.
succes hebben. De groen-rooden hebben
daarentegen hun kampioenstitel te verdedigen en dat zal hun zeker tot groote
daden kunnen inspireeren. Weliswaar
staan zij 4 punten op de leiders achter
en hebben zij na Zondag nog slechts vier
wedstrijden te spelen, daar staat evenwel
tegenover, dat een overwinning het slechts
op twee punten na de leiders brengte.
Hetzelfde geldt voor Hengelo en A.G.O.V.V.
Toch meenen wij, dat de moeilijkheden
voor de beide laatste Zondag a.s. grooter
zijn. Hengelo krijgt n.J het lastige Wageningen thuis en dan kan er van alles
gebeuren en A.G.O.V.V. moet naar GoAhead, dat weliswaar zelf geen kans meer
heeft, doch voor de moeilijke taak staat
in de laatste wedstrijden haar prestige
van het meest gevreesde Oostelijke elftal
wat op te knappen. Welk een spanning er
zou ontstaan als N.E.C., Hengelo en A.G.
O.V.V. Zondag winnen, behoeft nauwelijks
te worden gezegd, want wij nemen aan
dat Heracles tegen Enschede geen fout
maakt. Winnen de Almeloërs en struikelen de roodbaatjes in Nijmegen, dan is er
Zondag weer een nieuwe leider daar het
doelgemiddelde van de Heracliden beter is.
De tweede klassers.
Van veel belang is hier de derby Z.A.C.-

'Tc IS DE BESTE
\ SIGARET
OVERIJSELSCHE LANDBOUWONDERLINGE
Jaarlijksche algemeene

ledenvergadering.

Vrijdag werd te Zwolle in de Groote Societeit onder leiding van den heer R. G. A. Z.
baron van Haersolte te Zwolle de jaarlijksche
algemeene ledenvergadering gehouden van de
Overijsselsche Landbouw-Onderlinge, afdeeling van de Centrale Landbouw-Onderlinge,
bedrijfsvereeniging ingevolge de Land- en
Tumbouwongevallenwet 1922.
Aan het ter vergadering uitgebrachte ver-

slag over het boekjaar 1938/39 zij het navolgende ontleend:
Het aantal leden steeg in den loop van het
verslagjaar van 2761 tot 2944, vertegenwoordigende
een verzekerd loonbedrag van
f 3.531.512 (vorig jaar f 3.390.009). Aangifte
werd gedaan van 1039 ongevallen, waarvan
937 als bedrijfsongevallen konden worden erkend. In het voorafgaande boekjaar bedroegen
deze getallen resp. 860 en 784
Ook uit het verslag van de Centrale Landbouw-Onderlinge blijkt van een toeneming
van het aantal ongevallen in vrijwel alle deelen van het land (10949 in 1937/38 tegen
13360 in 1938/39).
Het verslag, dat ook gegevens bevat over

de vrijwillige patroons- en kinderverzekering
en van de Ziekteregeling voor inwonend per-

soneel, werd door de vergadering goedgekeurd.
Als leden van het bestuur werden herkozen
de heeren J. Wolthuis Wzn. te Dedemsvaart
gem. Avereest en J. Woud Rzn. te
dorp
Baarlo, terwijl tot plaatsvervangende bestuursleden opnieuw werden benoemd de heeren J.
Gunnink te Genemuiden en H. Baarveld te
De Krim.
Ter vergadering werden de heeren L. J.
Bakker te Giethoorn, J, v. d. Berg Wzn. te
Zwartsluis, K. Doosjen 'te Wanneperveen, A.
van Veen Mzn. te Kuinre, J. Vos te Wanneperveen en R. van de Wetering te Zwartsluis,
die gedurende 25 jaren in een Plaatselijke Ongevallen Commissie hunne medewerking hebben verleend, gehuldigd. Uit de handen van
den onder-directeur van „Centraal Beheer",
den heer J. G. W. van Driel Krol, ontvingen
zij als blijk van waardeering een oorkonde met
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Er was eens een hopman in Vught
„Roode Ster" sprak hij „smaakt mij geduchtv
En niet duur ook, zoon pak
Van die prima tabak!
Kolossaal, wat 'n heerlijke luchtf*

(Adv

Zwolsche Boys. Na het goede spel dat de
wapendragers in de laatste wedstrijden

lieten zien, is het voor de Zwolsche Boys
oppassen.
Beide elftallen treden au grand complet
aan, zoodta den Zwollenaren vast en zeker
Zondag aan het Katerveer een spannend
partijtje wacht. Daar P.E.C. vrij is zijn
de overige wedstrijden met uitzondering
van A.G.0.V.V.-Hattem van weinig belang.
Hattem verloor in de eerste helft slechts
met 4—3, doch heeft na de ijsperiode niet
meer de hoogte van November-December
kunnen bereiken, zoodat wij vreezen, dat
de begeerde revanche voor de Hattemers
niet is weggelegd. De Apeldoornsche derby
zal wel in het voordeel van de Boys eindigen. In Heerde—Sportclub krijgen de
Zwollenaren een zware dobber. Maar
hier geldt: moed verloren, alles verloren.

HET NATIONAAL FONDS
Verantwoording over Maart.
Het bestuur van het Nationaal fonds
voor bijzondere nooden deelt mede, dat de
ontvangsten over Maart 1940 f 22.897,25
hebben bedragen, zijnde f 6568,70 uit periodieke bijdragen en f 16.328,55 uit losse
giften.
De uitkeeringen over hetzelfde tijdvak

EN'N TRIOMF
IN SMAAK!
_E___
bedroegen f 34.849.70.

De plaatselijke commissies van samen-

werking brachten ten behoeve van dezelfde gevallen f 51.731,86 bijeen, zoodat in

die maand aan aanvragers, verdeeld over
164 gemeenten, een bedrag van f 86.581,56
kon worden uitgekeerd.
Het gironummer van het Nationaal
fonds voor bijzondere nooden te 's Gravenhage is: 272727.

NieuweHeffingen.
't Zal natuurlijk noodig wezen,
Dat wordt algemeen beseft,
Maar 't is toch niet prettig lezen,
Over wat men straks weer heft.
De regeerders zijn toch kranen
Met veel hefvermogen, maar
Wij, de arme onderdanen,
Zuchten onder 't lezen zwaar.
Al telt deen een punt voornamer
Dan de ander, tot en met,
Wordt hierover in de Kamer
Ook een hefboom opgezet.
Men jongleert weer met millioenen,
Als zoo menig vorig keer,
En wij voelen ons citroenen,
Zuur, maar niet erg sappig meer.
't Zal ons alles pijnlijk treffen,
In een weinig fraai verschiet
Hoe en wat men ook mag heffen,
Hartverheffend is het niet.
P. GASUS.

herinneringsmedaille.

tuatie, zooals deze gedurende de onderhandelingen is geregeld en is erop gericht
de moeilijkheden en bezwaren voor beide
partijen voortspruitende uit den oorlog,
zooveel mogelijk te verminderen.
Dit geldt voor wat Nederland betreft
vooral de wijze waarop de aanvoer is geregeld. De thans getroffen regeling is erop
gericht dezen zoo ongestoord mogelijk te
doen verloopen en het oponthoud van de
schepen zooveel mogelijk te bekorten door
een vergemakkelijking van het onderzoek
op contrabande.
Het behoeft geen betoog, dat een zoodanige regeling niet kan werken zonder
dat van Nederlandsche zijde maatregelen
worden getroffen, die belichaamd zijn in
een tweetal Koninklijke besluiten, welke
ln de Staatscourant van gisteravond zijn
verschenen.
De aanvoer van overzee.
Het eene Koninklijke besluit noemt verschillende goederen, waarvan de invoer
verboden is, tenzij vergunning is verleend
door de Algemeene Nederlandsche Invoercentrale (A.N.1.C.) voor
de aan dit
lichaam geadresseerde goederen. Deze regeling berust op de invoernoodwet, welke
met het oog op den oorlogstoestand werd
tot stand gebracht ter verzekering van
den voor ons land onontbeerlijken aan-

_

voer.
Door deze maatregelen ontvangen
de importeurs en de scheepvaart
waarborgen, dat goederen op deze
wijze behandeld, zonder moeilijkheden de Britsche controleposten zullen
kunnen passeeren.
Bij de uitwerking van deze aangelegenheid is ermede rekening gehouden, dat de
grootere zekerheid voor den aanvoer niet
door te vele of te tfjdroovende formaliteiten aan effect zal inboeten.
De uitvoer.
Het andere Koninklijk besluit regelt
den uitvoer, zooals deze van Neder-

p

landsche zijde is vastgesteld op grond
van het met de Britsche regeering gepleegde overleg. Het uitgangspunt is
tweeledig:

1. Voor een aantal producten, waaronder voornamelijk die vallen, welke
overzee plegen te worden aangevoerd,
zal geen dispensatie worden verleend,
voor den uitvoer naar een der belligerenten, welke het ook zij. Daarnaast
zal voor een groote reeks van goederen wel een uitvoermogelijkheid naar
de belligerenten mogelijk zijn, zij het
dat deze aan een voor alle belligerenten gelijkelijk geldende limite is gebonden. Deze regeling is relatief gunstig te achten voor onze landbouw-,
veeteelt- en tuinbouwproducten, die
een niet onbelangrijke uitvoermogelijkheid naar de belligerenten behouden.
2. Als beginsel valt de handel met
neutrale landen buiten het arrangement, met uitzondering van een aantal landen in Europa, waarheen de uitvoer op dezelfde wijze zal worden gecontroleerd als ten aanzien van de
belligerenten zal geschieden. Voor alle
landen zal evenwel dispensatie moeten
worden aangevraagd voor de uitvoerverboden, die immers een algemeen
karakter dragen. De niet-Europeescha
landen vallen allen buiten het arrangement.

Het bilaterale

handelsverkeer.

Tenslotte zij nog de aandacht erop gevestigd, dat het arrangement niet regelt
usschen
het bilaterale handelsverkeer
Nederland en Engeland in den zin .van
ce handelsovereenkomsten in vredestijd,
doch slechts het raam uitmaakt van de
aanvoer- en uitvoermogelijkheden, waarbinnen met de verschillende betrokken
landen ingevolge de bestaande of te sluiten handelsovereenkomst handel kai»
worden gedreven.

Zaterdag 6 April 1940
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Schilder-, Behangwerk,

Kleine Geschenken,
die groote voldoening

Vertrouwenswerk!

geven!

RINGEN
COLLIERS
ARMBANDEN
ENZ.
Onze sorteering Gero-Zilver is juist aangevuld met
de nieuwste modellen.
Onze reparatie-afdeeling
werkt vlug, vakkundig en
voordeelig!
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OVERLEG met de groote zaken, heeft het Bestuur
der Vereeniging DIEZERSTRAATBELANGEN besloten aan hare leden te adviseeren in verband met de
Verduisteringsoefening hun zaken a.s. Dinsdagavond om

WEGENS

7 uur te sluiten.
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OMSTANDIGHEDEN

TE KOOP

Het personeel kan dan vóór half acht thuis zijn.

5 beste WEEKWONINGEN

LUCHTBESCHERMINGS-

Solozang en Pianolessen

OEFENING

mWty(lm

De ruggegraat van elk
reclameplan is:
"
Dagbladreclame'!

NELLY KOK

Verduisteringskapjes £ 0.25
EEKWAL 16
Verduisteringspapier
Verduisteringspraeparaat
voor groote glasoppervlakten.

DIEZERSTRAAT 56

—

StroinkN.V. Juist
DIEZERSTRAAT 17

HEROPENING VAN ONZE ZAAK
in BEHANGSELPAPIEREN

SCHOONMAAKARTIKELEN, enz.
RUIME SORTEERING
LAGE PRIJZENJ

W. SCHOENMAKER
ROGGENSTRAAT 29

—

—

TELEFOON 4209
SPECIAAL ADRES voor Behangen per kamersgewijze -*Tp^

BOND VOOR STAATSPENSIONNEERING

Koninklijk goedgekeurd

van Vrijdag

ZWOLLE

te Zwolle.
Prijs nader overeen te komen.
Brieven onder No. 222 Bureau
Prov. Overijss. en Zwolsche Crt.

wat U zoekt!
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Het kruiswoordraadsel, dat de meeste puzzelaars nog het liefst hebben van

1 alle raadsels, heeft één moeilijkheid. Dat zijn de z.g. „blinde" vakken, waar een (
j letter komt, die geen deel is van een ander woord. Men heeft er geen controle (

|

op. Dat is niet erg, als het een bekend woord betreft, maar het is lastig, als het j
| gaat om een plaats in Cornwall (Eng.), die op niet alle kaarten voorkomt. Dan (
U wordt er wel eens naar geraden en verschillende inzenders hebben mis geraden, I
| De drukfout vert. 37 schip (moest, zijn schop) hebben wij in het nummer van |
| Maandag hersteld en daarbij tevens een aanwijzing gegeven, dat bij hor. 15 §
| „na den middag" een latijnsche afkorting bedoeld was, die gewoonlijk door de i
| Engelschen gebruikt wordt. Overigens had deze puzzle dan geen voetangels en j
| klemmen, maar deze eene heeft velen belet de goede oplossing te vinden,
Deze was:
jj
%
30 lak
8 trog
Horizontaal:
32 n.r.
11 den
g
33 eg
13 aard
1
sneeuw
g
park
34
m
14
I 6 pint
35 kies
16 re
1 9 tolk
37 sia
17 rasp
1 !0 Aden
38 gist
18 brak
1 12 ark
39 span
19 kok
1
1 13 Aken
40 snel
22 Oran
14 Po '
|
41 Sprang
24 lans
1 15
ingang
Pm
26
1
29 ar.
I 17 ra
Verticaal:
rag
ï
30 lies
i
1 stapel
1 18 berk
31 mis
Par
2 norm
( 20
33 élan
3 elk
g
ï 21 lor
35 Kil
23 dol
4 e.k.
36 ets
1 25
ski
jj
5 wak
37 spa
6 pen
38 ge
H 27 rat
7 in
( 28 kaap
39 sr.
De eerste prijs f 2,50 is toegekend aan den heer D. van Dijk, Mauritsstraat 34, S
Zwolle,
de tweede, een boekwerk, aan den heer E. H. Onland, Tesselschade- 5
|
straat
20,
Zwolle, die hun prijzen Maandag wel zullen willen afhalen aan ons |
j
| bureau.

JS

|

KRUISWOORDRAADSEL.

m

Voor deze week zullen wij nog eens een kruiswoordraadsel geven, dat niet
zulke moeilijkheden bevat.

j

ELEGANTE
MODELLEN

PRACHTIGE
KLEUREN

19 April VRIJ!

Dan wordt in zaal Eggengoor, Den Ham,
een onderwerp besproken, dat ook voor U

en dan heerlijk licht van gewichtmet een pasvorm zooals vroeger alleen

VAN HET GROOTSTE BELANG IS.

de duurdere hoeden hadden. Mogen
deze hoeden eens laten zien 1
U zult moeten bekennen
„]a, ze
zijn AFt"
't Is ook een hoed van

r

wij U

TE KOOP: een zoo goed als nieuwe

DIAMOND AUTOBUS

Itype

;che

i^el**"^

koestr. 35, zwolle, tel. 4396
Tevens verkrijgbaar: Glas- en Verfwaren, alle soorten
Borstelwerk en aanverwante artikelen !

.

TOEGANG GRATIS

H

w. Schunselaar.

POLSHORLOGES
HORLOGEBANDEN

Houdt den avond

L^faIWELKOK

SPECIAAL PLASTIEK- EN WIKKELWERK.

U vindt ze bij ons te kust
en te keur:
TAFELZILVER

►

i/^fa**^"** P
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HENGELO (O.), Deldenerstr. 134, Tel. 3009
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KORFBAL.

DE KOMENDE WEDSTRIJDEN
Het programma, voor de Oostelijke afdeeling van den K.N .K.B. ziet er voor deze
week als volgt uit:
Gelderland.
Ie klasse: EKCA—Wilskracht, Wilskracht
—EKCA, Overschot je—Onder Ons, ZKC—
Vada, Hellas—Steeds Hooger.
2e klasse: ZKC 3—Rapiditas 2, Rapiditas
2—ZKC 3, Borculo—Eibergen, Noviomagum
—OKC, SOS—DOT.
3e klasse: Redichem—Vada 2, Oost Arnhem—EKCA 3.

Dammen
Redactie: J de Bruyn.
Groeneweg 23; voor
problematiek: J. Bcers,
Evertsenstr. 26, Zwolle
Slagzet

ENSCHEDE

Diezerstraat 58

Hengeloschestraat 33

28, 27—31; 7. 38—33, 21—27; 8. 33—29, 31—36;
9. 29—24, 27—31; 10. 29—24, 16—21; 11. 24—20,
21—26; 12. 20—14, 26—31; 13. 20—14, 27—32-14. 14—10, 27—32; 15. 28 x 26, 36—41 juist
remise!) 3. 38—33, 18—22!; 4. 27 x 18, 21—27!;
5. 32 x 21, 16 x 27 en de remise is bereikt.
Toch!
zet in dezen stand schijf 33 op
38 en eindspel 28b ontstaat, dat nóg gewonnen is. Hoe?

....

Eindspel no. 28b (wit aan zet).

no. 13.

Herm. Hoogland (met wit)

1915

1

Overijssel.

Ie klasse: DOS—Groen-Zwart, GroenZwart—DOS, Zwart-Wit—Rigtersbeek, Rigtersbïeek—Zwart-Wit, AKC—Naas.
2e klasse: Oranje-Zwart—HKC 2.
3e klasse: Rigtersbïeek 3—DOS, WIK—
AKC 2.
Gelderland.
Het Arnhemsche EKCA kan Zondag een
flinke stap doen op den weg naar het
kampioenschap. De a.s. kampioenen spelen
tweemaal tegen hun plaatsgenoote Wilskracht. Wel heeft deze laatste ploeg zich
van een zeer zwak begin van deze competitie hersteld, doch EKCA is ontegenzeggelijk sterker en zal de beide wedstrijden wel winnen.
Onder Ons gaat in Lochem te gast bij
Overschotje. De laatste club neemt de
onderste plaats in, maar we verwachten,
dat de Oosterbekers een zwaar partijtje
tegemoet gaan.
In Zutfen gaat het tusschen ZKC en
Vada, twee ploegen die de laatste weken
goede resultaten hebben bereikt. Veel
verschil zal er niet zijn, allicht dat terreinvoordeel de doorslag geeft.
En bij Hellas—Steeds Hooger zal de
thuisclub moeten oppassen, anders gaan
beide punten mee naar Apeldoorn.

■

1

1

1

1

1

1
1

1
1
|
1

m

S

m
De eindspelen 28a en 28 b geven beide 2
punten ln den oplosserswedstrijd.

uit den onderlingen
van de damclub „Zwolle".

Een interessant
wedstrijd

eindspel

Eindspel

no. 28a.

Overijssel.

De beide kampioenscandidaten, Rigtersbïeek en DOS, spelen beide een „dubbelen"
wedstrijd. Rigtersbïeek in Delden tegen
Zwart-Wit, de huidige hekkensluiters. Afgaand op de ranglijst is het resultaat niet
twijfelachtig. Echter kan een kat in het
nauw rare sprongen doen en van ZwartWit zou ons dat niet verwonderen.
DOS speelt thuis tweemaal tegen GroenZwart. Ondanks de betere prestaties van
de Bornsche ploeg- ligt hier een dubbele
Enschedesche zege voor de hand.
Naas heeft nog een klein kansje op den
titel, welke verloren zou gaan door een
nederlaag op 't Groenendal tegen AKC.
Daarom zal Naas zich wel tot het uiterste
inspannen en na veel moeite winnen.
Tweede klasse.
Oranje-Zwart speelt thuis tegen HKC 2,
een ploeg uit de middelmoot. Als de tegenpartij niet wordt onderschat blijven beide
punten in Zwolle en ondergaat de situatie
in de kopgroep weinig verandering.
NIEUW WERELDRECORD 100 YARDS
RUGSLAG HEEREN VAN ADOLF KIEFER
Gemeld wordt, dat Adolf Kiefer te Chi-

cago het wereldrecord over 100 yards rugslag heeft verbeterd door dezen afstand
af te leggen in den fantastisch snellen
tijd van 57.2 sec. Het wereldrecord stond
op zijn naam met een tijd van 58.8 sec,
gevestigd op 1 April 1939 te Columbus.
Af te wachten is, of aan alle bepalingen
v/elke vereischt worden, wil een verbeteiing van een wereldrecord worden erkend,
is voldaan.

Party uit den wedstrijd om het kampioenschap van Zwolle en Omstreken 1940. Gespeeld op 20 Maart j.l. tusschen de heeren
M. van Genne, Zwolle met wit en S. Jonkvorst, Zwartsluis, met zwart.
1. 33—28, 18—23; 2. 39—33, 12—18; 3. 44—39,
7—12; 4. 50—44, 2—7; 5. 31—27, 20—24; 6. 37—
31, 17—21; 7. 31—26, 14—20; 8. 26 x 17, 11 x 31;
9. 36 x 27, 10—14; 10. 41—37, 7—11; 11. 46—11,
12—17; 12. 41—36, 17—21; 13. 37—31, 21—26;
14. 34—29, 26 x 37; 15. 42 X 31, 23 x 34; 16. 40 x
29, 20—25; 17. 29 x 20, 15 x 24; 18. 47—42,
5—10; 19. 42—37, 10—15; 20. 31—26?, 18—23?

g
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De in te vullen letters beteekenen:

Horizontaal:
1 vervoermiddel
4 Z.-Hollandsch eiland
9 keukengerei
11 slang
12 voertuig
14 soort bier
16 voorzetsel
17 ordelijk
.19 met
20 onderricht
21 huurbrief
23 slag
24 plaats in Nederland
26 rivier in Nederland
27 dom
29 meetk. lichaam
30 vlaktemaat

32
33
34
36
37
38
40
41

plaats in Gelderland
dier
vrucht
voedsel
hulde
scllil
kerkvergadering
Plaats in Japan

„Verticaal.
.. „,.
1
2
3
5
6
7
8

wit
voorzetsel

speelgoed

kellner
lichaamsdeel
deel van een schip
op zekeren tijd

S

10 houten kraan
13 soort hert
15 knap
16 boom
18 plavuis
20 jaargetijde
22 schildersartikel
23 tafelgerei
25 plaats in Nederland
26 onvast
28 lierdlcht
29 smak
30 soort
31 belofte
34 God (lat.)
35 haarkrul
37 voegwoord
39 rivier in Italië

*§
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De goede oplossingen verwachten wij tot uiterlijk Woensdagavond aan ons §
| bureau, ingezonden in envelop, waarop in den linker benedenhoek staat verM meld puzzle-rubriek.
Voor ditmaal stellen wij beschikbaar als belooning een prijs van f 2,50 en |
als troostprijs een boekwerk.
De namen der winners zullen wij bekend maken in ons nummer van Zater- f
| dagavond en zij kunnen dan van Maandag af hun prijs afhalen aan ons bureau. |
jj Wonen zij bulten de stad, dan zullen wij ze hun toezenden.

f
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van den „Coup Royal", door de Fransche'*
den mooisten slag van het damspel genoei»"»
Hier levert hij echter geen voordeel op
tij

a

-

,

or.i 6).

c. Speculeerend op 28—23, 48—42 en 40—io'
d. 27—21 dreigt.
e. wit speelt 27—21 niet, omdat de P»r,%
13—19 en B—l 3van zwart tot remise le»?*:
toch was de manoeuvre niet slecht, want
dien zwart voortzet met het aantrekkelU*
13—19, 30—35 (wit 40—34 gedw.), 25—30 e
35—40, maakt wit het hem met 39—34 e
25—20 heel moeilijker.
tot
f. Nu leidt deze voortzetting evenmin \.
winst, als zwart het goede antwoord %cc

..

"

Zie h.
g.

Wat een groot aantal mogelijkheden het
eindspel biedt en wat een verborgen winst het
kan bevatten, blijkt weer eens uit bovenstaand

9^

eindspel.

Wit (aan zet) speelde 10—5. Zwart kan nu
niet 34—39 spelen wegens wit 32—28 en 5 x 50.
Zwart speelde dus 34—40, wit 5—28, zw. 40—
45, wit 28—50. Stand A zwart 4 schijven, op 8,
16, 21 en 45; wit 4 schijven, op 27, 32, 42 en
50. Wit wint nu op eenvoudige wijze (zwart
begint). Hoe?

Wit speelde echter verkeerd ln stand A, als

volgt:
1
8—13; 2. 42—38?, 13—18, (de remise is nu niet meer te keeren, want ook
50—6 geeft op den zet af remise: 3. 50—6,
4. 27—22, 18 x 27; 5. 32—28, 50 x 22; 6. 6 x

30—35

had moeten volgen.
eJi
h. Wit laat een even mooien als zeldzan>,
winst glippen: 44. 23—19!, 13 x 30; 45. 4HJ;:
12—17 de eenige; 46. 22—18, 11—16 de eenl»/
47. 18—13, 17—22; 48. 13—9, 22—28; 49.
30—34 (op 28—32 volgt 4—27; op 28—33 -_
30—34 volgt 28—23 met 4—36 in petto); ,"„"
39 x 19, 28—33 de eenige; 51. 9—27, 33—^
52. 27—49 wint.
Er zijn ook andere winstgangen.

Stand na den 38sten zet van zwart.
Stand na den 20sten zet van wit.

21. 37—31; 8—18; 22. 44—40, 14—20; 23. 39—
34, 24—30b; 24. 35 x 24, 19 x 39; 25. 28 x 17,
39 x 37; 26. 31 x 42, 11 x 31; 27. 36 x 27, 9—13;
28. 42—37, 20—24; 29. 40—34, 4—9; 30. 37—32,
I—7; 31. 32—28, 9—14; 32. 38—32, 1-1—19; 33.
43—38, 24—30; 34. 49—43, 30 x 39; 35. 43 x ?4,
15—20; 36. 45—40c, 20—24; 37. 48—43, 24—„0;

38. 43—39, 3—B.

39. 38—33d, 7—12; 40.-28—22e, 6—11; 41. 27—
21f, 16 X 29; 42. 34 X 14, 13—19; 43. 14 x 23,
8—13?g; 44. 26—21?h, 30—35; 45. 40—34, 25—
30; 46. 34 x 25, 35—40; 47. 21—16, 13—19- 48.
16 x 18, 19 x 17; 49. 39—34, 40 x 29 remise.
A. Zwart bemerkt den blunder niet! Met
20
24—29; 21. 33 x 24, 19 x 30; 22.
35 X 24, 18—22; 23. 27 X 18 (of 28 X 17), 13 X 31;
24. 26 x 32 enz. wint zwart minstens één, misschien 2 schijven, daar' schijf 24 gevaarlijk
staat.
b. Een mooi voorbeeld in de practische par-

OPLOSSINGEN.
Probleem no. 45.
1. 21—16, 14 x 25; 2. 31—26, 22 x 31; 3.
27, 31 x 22; 4. 37—31, 36 x 27; 5. 34—30, *? g.
32; 6. 26—21, 25 x 34; 7. 24—20, 15 X 2«- j,
42—38, 32 x 43; 9. 48 x 17, 22 x 11; 10. 21
Probleem no. 46.
1. 27—21, 26 x 17; 2. 22 x'll, 6 x 17; 3- %
22, 17 x 39; 4. 50—45, 24 x 33; 5. 30—24, 'ua
40; 6. 45 x 34, 39 x 30; 7. 35 x 2.

f*
*

f
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VAREN

elkander, en als wij eraan denken, dan
bijten wij op de tanden omdat wij dan
denken aan hen voor wie wij werken en
naar wie wij verlangen. Wij doen onzen

NAAR

HOLLAND

Cadeautjes voor acht
millioen Nederlanders
kleine land in het Noorden, heb ik mrj
erover verbaasd, het vroeger altijd zoo
vanzelfsprekend te hebben gevonden, dat
Indië eigenlijk Nederland is. Diep onder
mij lagen in de ruimen de kostelijke producten van ons overzeesche land gestuwd,
gaven van vruchtbaren grond, door stagen arbeid gewonnen, die wij toch dagelijks in Nederland als onze eigene gebruiken, als ware het de gewoonste zaak
van de wereld, en als kregen we ze ergens
uit Overijssel gestuurd. De wacht op de
brug leidde de navigatie door den nacht
en de machines gromden onder de handen
der technici. Nederland in het Noorden
wachtte op wat Nederland rond den evenaar te geven heeft. In dien stillen maannacht drong het pas tot mij door, hoe rijk
Holland is met Indië, en meer nog dan te
voren besefte ik, hoe prachtig het voor
een Hollander is te varen.

Aan boord s.s. Simaloer, Maart.
liggen geladen en komen naar

rr^ij
bolland.
Waar wij ergens in Indië liggen, en
wanneer
wij naar Holland komen, zal ik
«-aar niet vertellen,
want je kunt tegen-

woordig
y-t

niet voorzichtig genoeg zijn. Niet
schip zich iets te verwijten heeft
"^trent de neutraliteit van zijn lading.

ons

~.e

!s dood-onschuldig, is grootendeels be"ternd voor de Nederlandsche regeering,
wder-deels uitsluitend voor Nederlandsche
en zonder uitzondering voor
gebruik. Maar sedert wij,
j*n week voor de oorlog uitbrak, een
haven zijn uitgevaren, is
*i
zooveel gebeurd, dat wij, nu onze omWervingen over de wereld ten" einde 100-I}. ook wel zijn gaan denken over de
3ze, waarop wij met alles wat we bij ons
j-^bben weer veilig in ons vaderland zul**[ komen. Wat wij op zee hoorden uit de
V*dio of aan den wal lazen in de kranten
rVer hoe het soms toegaat in Europa,
'eeft on.s de les geleerd, dat het over veel
r; aar beter is te zwijgen tot we op onze
acht maanden ledige plaats zitten
an tafel in den huiselij-ken (kring. Wij
e h aan den oorlog niet mee, maar de
oorlog- bemoeit zich meer met ons dan
«tls üe f j S; en er zy n a i zoo velen de dupe
Seworden van, laat ik maar zeggen, een

fessen

Acht millioen cadeautjes.
v Wij hebben onze lading ingenomen met
'et blijde gevoel, dat dat alles voor het
a-derland is, en wij gaan varen met de
2ec-achte, alsof wij voor het geheele Ne"ei'i-an.*ische volk, voor alle acht millioen,
cadeautje meebrengen. Het heeft
o?ft
fider de tropenzon heel wat natte blousgekost om het bij elkaar te krijgen.
j/e hebben onze kennis aan kernachtige
j-^leische uitdrukkingen uitgeput, orh de
koelies, wier tempo niet gejj^aansche
gp is aan wat wij er in onze blijde laad&eraming van eischten, tot wat meer
J"tle aan te zetten dan waartoe hun
oomheid veelal bereid was. Waarbij ik
y. c in Makassar graag een pluimpje op
u>n
hoofddoek steek.
in het ruim
yffihet90 graden Fahrenheit
ons ook niet altijd mee. Maar je
typ
nt aan de warmte. Als je vijftien uren
«--Werkt hebt bij 80 graden aan den wal
j^ aan dak, en je zit 's avonds op je gej-ak een ophaalbrug van bamboe in elyZ* T te knutselen, omdat je het zoontje
een kwartiermeester er een pleizier
e -i,unt doen, dan trek je al gauw een
exï
omdat je het bij 75 gran wel wataan,
al te koud begint te krijgen.
Afscheid van Indië.
staan we op het punt huiswaarts
nog
j,r<1 Vai'en. Dat maakt de stemming
€r dan ze aan 'boord van ons schip
alti'rt
g -Jö al is. Maar het geeft je toch ook een
ga At°el van weemoed, dat je Indië weer
verlaten. We hebben geluk gehad,
ö
w*e er een paar maanden konden blij—
'I'
danken we dat aan de
stak' €n <iee-e
Singapore, waardoor het in
8o e °
ïgj^kaja zoo druk van werk was, dat de
Verij a^e van onze machine niet zoo vlot
6e-W« als anders wel het geval zou zijn

es

<Wa^asJe
t^u

*fi-

Öoo *3 200 konden wij onder het werken
Das "7- op een schip is altijd werk
aan üen wal en in den k""
sslük S'leren
11 -tr-n verkeeren ' van familie, en
dien
<3e jachtige° tocht te paard maken naar
ïTleroehoeve, waar vader Gisius bij
het ilaardvuur
van zijn hotel zijn gasten
Veri
"Joro , *;nt met alle goede gaven van zijn
en
Wij|^*"'araheid en zijn breede kennis
Tenggeover ■'anc-- en vo---c
reezp
e:nrudden van een overweldigende natuur- wii hebben van Soera"
ge V j jut met zn allen den Beatrix-dag
r op een vroolijken rit naar Malang,
■^a ar
,
Vr0 °nze Maatschappij een gulle gastWas' De PimSe rijsttafel heeft
koor ons
geen geheimen meer, de Chiri ees
restaurateurs
hebben ons doen
■=€lUeta
Sei-j .:r 2n van al hun gekookte en gebaki'ej)ri 6"5oncl-€rlijk.heden, de bioscopen gaven
van films, die we al in Europa
hadfjp
n gezien, maar een tweede bezoek
tocjj *el
waard waren. De stilte van de
I&cjjj,
0ore " e nachten zoemt ons nog in de
Ve tibftf-e-n -*I"3* iJzeren rumoer van de hat>e y
ratelt nog in ónze hoofden.
Qüs vensbuien van de natte moesson zijn
e?
o ertrou'wd zoo goed als de felle zon
tjitjgT. Indische muggen en de huiselijk0

—

&rac*?t-

.V,aaiwel,
en i«

ring
lïleti<Jil
*enen.

heerlijk Indie, met je
pracht en je gastvrije

Indië en Holland.
een dezer nachten, waarvan de
D'-Jna een dag had gemaakt, in
öit op v aart van haven naar haven door
eilandenrijk van grooter
Wt-jp^Sende
Hrjktheid dan half Europa, voor de
s uit weg-droomde naar
het lieve

'HaarfV.k

-^

Wij zijn geen helden.
En hoe noodig!
Maar laat ik nu van dit schip af eens
in de krant mogen schrijven, dat varen
geen heldenmoed is.
Wij lazen hier ergens in Indië een heel
mooi stukje in een krant, dat wij, zeelui,
tegenwoordig zulke helden zijn. Daar
hebben ze hier aan boord toch wel wat
om moeten lachen.
Neen, men moet ons niet vereeren als
helden, en ons ook niet klein maken met
medelijden over ons. Wij varen niet, omdat wij zulke dappere kerels zijn, 'maar
omdat wij voor ons brood moeten werken,
voor ons zelf of voor ons gezin, of omdat
wij onze toekomst op zee willen maken.
Je kunt daarbij het varen ook heerlijk
vinden, of, als je het lang gedaan hebt,
misschien heel sterk verlangen naar den
wal, dat weet ik nog zoo niet, maar dan
toch zeker met een goede dosis rijke
herinneringen. Als er oorlog komt, dan
moeten zeelui ook eten, en hun gezinnen
hebben niet minder hun onderhoud
noodig, en dan moeten wij, jongeren,
als andere vaderlandsche plicht niet roept,
blijven werken aan de toekomst, die
wij ons hebben uitgekozen, omdat wij
daarin bevrediging gelooven te vinden.

—

—

Goede moed.
Wij kennen de gevaren wel. Wij kennen
de namen ook van hen die, zeelui zooals
wij, slachtoffer werden van hun werk in
dezen tijd, waarin een mensch zoo weinig
beteekent in deze dwaze wereld, waar
250 millioen menschen met elkander in
oorlog zijn. Menigeen van ons kent
menigeen van hen beter dan bij name
alleen. Wij begrijpen ook, wat het moet
zijn je schip te moeten verlaten, omdat
een gewelddadige dat lieve ding van je
naar den kelder jaagt. Wij beseffen wat
het is rond te zwalken bij dag en nacht
en ontij, hopend dat je wel bevrijd zult
worden uit je kleine, al is het nog zoo
goede reddingsboot. Wij ook hebben het
leven lief met alle hartstocht die een
mensch kan binden aan allen en aan
alles van wie en waarvan hij houdt. Geen
heldenmoed lokt ons naar die gevaren,
maar geen angst houdt er ons ook van
weg. Wij praten er zoo weinig over onder

plicht en vervullen onze taak, en dat
vraagt geen vereering en geen medelijden.
Als alles goed gaat, zijn wij over wat
weken weer thuis, en nog een paar weken
later misschien weer aan het varen. En
als het niet goed gaat,
nu, dan treft
ons schip misschien het lot, dat zoo vele
goede Hollandsche schepen al heeft getroffen, en waarvan de bemanning even
„heldhaftig" was als wij. Maar ook wij
rekenen dan nog op 90 procent goede
kans voor ons zelf. Op onze collega's van
vcor enkele maanden hebben wij in alle
geval dit vóór, dat in de gevarenzone het
water niet meer zoo koud is als toen
Wij liggen geladen en varen naar
Holland.
Aan mijn vrienden: tot ziens!
N.E.S.

—

BRAND IN HET

s.s.

HOOGKERK

Moeilijke blussching
Gistermiddag omstreeks kwart over drie

is, vermoedelijk, doordat vonken van een
laschapparaat in de lading zijn gevallen,
brand ontstaan aan boord van het s.s.
„Hoogkerk" van de Ver. Ned. Scheepv. Mij.,
dat in de Maashaven te Rotterdam ge-

meerd ligt.
De „Hoogkerk" was juist Donderdag in
Rotterdam gearriveerd en gistermorgen
was men begonnen met het lossen van de
lading, welke bestaat uit kapok en aardnoten.

De brandweer werd onmiddellijk na het
uitbreken van den brand gealarmeerd.
Inmiddels werd het blusschingswerk reeds
begonnen door de eigen brandweer, die
het vuur met enkele stralen aantastte.
Later arriveerde nog een drijvende spuit.
Het bleek buitengewoon moeilijk het vuur
te bestrijden. Om het blusschingswerk te
vereenvoudigen en uitbreiding van den
brand te voorkomen is het lossen van de
lading van ruim 3, waar de brand woedde,
in versneld tempo voortgezet.
De vuurhaard was, in verband met de
groote lading in ruim 3, zeer moeilijk te
bereiken. Het was niet mogelijk hét ruim
onder water te zetten, zoodat men zich
genoodzaakt zag vijf gaten te hakken in
een tusschenschot in het ruim en hier-

Het schilderij laat ons zien een gezicht
bij de z.g. Slurink, een benaming die bij
ouderen onder ons nog zeer goed bekend
is, de plek bij en langs de tegenwoordige

woning van den Commissaris der Koningin, thans een gedeelte van het Ter Pelkwijkpark en de Kerkstraat. De plek eens
ingenomen door het vroegere bastion „de
Genverberg", een bolwerk, dat diende toen
de stad nog was de oude vermaarde vesting, dat van terzijde werd afgesloten
eensdeels door den ouden stadsmuur en
anderdeels door de vestinggrachï. Het was
dan ook eens een geheel afgesloten terrein

overweg
TWEE DOODEN
Gisteravond omstreeks half negen is op
den onbewaakten overweg in de Kortfoortstraat te Oss een ernstig ongeluk gebeurd,
dat den 26-jarigen Eksters uit Nistelrode
en den 24-jarigen Verhoeve uit Nuland 't
leven heeft gekost.
Eksters bestuurde een vrachtwagen van
de firma van der Oort uit Heesch. Verhoeve zat bij hem in de cabine. Bij het
passeeren van den overweg werd de
vrachtauto gegrepen door den trein uit
's Hertogenbosch, welke om 20.29 uur te

door water te geven met twaalf stralen
De hoofdman van de brandweer, L. A.
van Gunsteren, die zich aan boord van de
„Hoogkerk" bevond werd door den rook
bevangen en moest worden weggedragen.
Per ziekenauto van den G.G. en G.D. werd
hij naar zijn woning vervoerd.
Omstreeks 12 uur vannacht had men
het vuur onder de knie. De beide drijvende
stoomspuiten „Havendienst 6" en „Havendienst 13" zetten het nablusschingswerk,
dat vermoedelijk nog eenige dagen zal
duren, met zeven stralen voort.

DREIGENDCONFLICT IN DE

METAALNIJVERHEID
De Katholieke, Algemeene en Christelijke Metaalbewerkersbonden hebben sinds
begin Februari met de Katholieke Vereeniging van Werkgevers in de Metaalnijver-

heid onderhandeld over de toepassing van
een duurtetoeslag.
Tot heden is hierover geen overeenstemming bereikt. De samenwerkende
metaalbewerkersbonden hebben thans ter
verkrijging van 10 procent duurtetoeslag
bij een aantal leden van genoemde werkgeversorganisatie een ultimatum gesteld,
dat Zaterdag 13 April afloopt. Daartoe
behoort o.m. Auping N.V. Eerste Nederlandsche Fabriek van Stalen Gezondheidsmatrassen te Deventer.

Zij kwamen aan
Wij gaan in deze weken weer dag op dag
speuren naar nieuwe wonderen in bosch
en park, in wei en tuin. Nog zijn de weiden
dor en de boomen kaal, maar er spikkelt
al groen aan de heesters, er fonkelt al
kleur in den Apriltuin, er twinkelt en fluit
al zoo menig lied, er schalt al zoo menige
roep onder den hemel.
Wij hebben onze inheemsche dieren- en
plantenwereld, onze eigen fauna en flora,
die hier al eeuwen voorkomt en die wij
ieder jaar opnieuw met vreugde terugzien. Daar komt wel eens wat bij en daar
gaat wel eens wat af door allerlei omstandigheden. Er zijn diersoorten uitgeroeid, er zijn planten verdwenen, er zijn
óók dieren zich in gaan burgeren, er zijn,
onopzettelijk planten, de pothoofdplanten

in zaadvorm bijvoorbeeld ingevoerd, die
hier soms welig wortel schoten. Wij moeten in onze dagen met de vischotters, met
sommige moeras- en heidevogels oppassen.

Een oud Stadsgezicht

De Slurink.

Auto door trein gegrepen
op een onbewaakten

5

Oss moet stoppen. De auto werd in een
langs de spoorlijn loopende sloot geworpen en totaal vernield. Beide inzittenden
waren vrijwel op slag dood. Geestelijke en
geneeskundige hulp was zeer spoedig na
de botsing ter plaatse. De lijken van beide
slachtoffers zijn per militaire ziekenauto
overgebracht naar het St. Annaziekenhuis
te Oss.
BUITENLANDSCHE MINISTERS
TE BOEDAPEST.

De Italiaansche minister van landbouw,
Rassianari, is gisteravond te Boedapest
aangekomen. Hij werd in het versierde
station verwelkomd door zijn Hongaarschen collega Michel Teleki.
De Zuidslavische ministers Cubrilowitsj
en Konstantinowitsj zijn gisteravond uit
Boedapest vertrokken, uitgeleide gedaan
door minister Michel Teleki.

(Adv.y

OUD ZWOLLE

Soms komt men in een kast of lade een
oude prentbriefkaart of foto tegen, die
allerlei herinneringen verlevendigt en tal
van beelden uit het verleden voor den
geest roept. Gaarne geeft men zich dan
aan zulke herinneringen over en vooral in
een tijd als deze kan het soms een verkwikking zijn, terug te gaan naar den
„goeden ouden tijd".
In het Museum aan de Melkmarkt, het
Museum, dat dezer dagen weer voor het
publiek kon worden opengesteld, zijn tal
van dergelijke afbeeldingen en teekeningen benevens een fraaie collectie schilderijen met gezichten betreffende het oude
Zwolle te zien. Meest alle gezichten, die
een beeld geven van de oude binnenstad,
d.w.z. dat gedeelte, dat gelegen was binnen de singels, de vroegere omwallingen.
Gezichten, die bij de bezoekers, zoowel van
inwoners als vreemdelingen, steeds de
volle belangstelling genieten, vooral als
men er eenige plekjes van kan herkennen,
die ook nog heden de aandacht trekken.
Anders wordt het, als men het voorrecht heeft eens een afbeelding te zien
van een plek uit de oude stad, die uit een
stedebouwkundig oogpunt gezien, niet zoo
direct meer is te herkennen, een plek, die
thans geheel is verdwenen en die totaal
is veranderd, dan eischt de beschouwing
daarvan meer dan een oppervlakkige aandacht. Geheel toevallig is het Museum in
de laatste dagen in het bezit gekomen
van een dergelijk schilderijtje, een fraai
aquarel van de hand van den 18e eeuwschen schilder en teekenaar Paul Liender,
geboren te Utrecht in 1731 en overleden
te Haarlem in 1797. Deze was in zijn tijd
de teekenaar van de nog steeds zoo aardig
aandoende afbeeldingen uit het bij oudheidkundigen zoo bekende werk: „Kabinet
van Kleefsche Oudheden" enz. verschenen
te Amsterdam in 1792, terwijl ook verschillende fraaie stadsgezichten uit andere
steden van ons land van hem bekend zijn.
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waartoe een poort gelegen voor de Hagensteeg, thans Hagelsteeg, toegang gaf. De
Hagelsteeg, die de verbinding geeft tus-

verre

IN BOSCH, IN PARK EN TUIN
ONTLUIKT NU HET NIEUWE
LENTELEVEN. BEHALVE ONZE
INHEEMSCHE ZIEN WIJ OOK
VELE VAN VER INGEVOERDE
PLANTEN
DIE
BURGERRECHT VERKREGEN HEBBEN

Wij moeten sommige planten in reservaten
beschermen opdat zij ook in de tweede
helft van deze eeuw en later in onze Nederlandsche planten- en dierenwereld nog
voor zullen komen.
Wanneer we, bij 't voortgaan der voorjaarsweken, af en toe een rondgang maken door onzen tuin of een wandeling
door de parken, zullen we telkens den
vorm en de kleur opmerken, telkens weer
de geur opvangen van planten, van bloeschen de Smeden en de Kerkstraat en
waarvan de naam vermoedelijk zal zijn
ontleend aan de z.g. „Visschershagen", een
benaming, die reeds in oude stukken wordt
aangetroffen vóór het terrein, eens gelegen
tusschen de vroege stads Aa en den
Stadsmuur.
Het bastion de Genversberg diende
vroeger tot bewaar- en bergplaats van
geschut en andere krijgsbehoeften, een
soort van arsenaal. In het begin der vorige
eeuw, toen de ontmanteling der stad
langzamerhand was begonnen, is dit ter-

men die van verre kwamen, maar die hier
in ons gematigde klimaat een goeden
voedingsbodem vonden..
De grenzen zijn gesloten, een buitenlandsche reis behoort voorloopig tot de
onmogelijkheden, bleef trouwens toch altijd nog, al breidde het aantal zich sterk
uit, tot een deel onzer medeburgers beperkte, maar wie rondspeurt in zijn tuin
van Maart tot October maakt als het ware
een internationale reis in het klein, snuift
geuren op uit Japan, ziet kleuren uit
Canada, bewondert schoonheid van vorm
en lijnen uit Mexico.
Wilt ge enkele voorbeelden? De OostIndische Kers, die zoon door en door
Nederlandsche tuinplant lijkt al duidt de
naam op exotischen oorsprong, is noch
Hollander, noch bewoner van Groot-Nederland wat zijn origine betreft, maar
stamt van Zuid-Amerikaanschen bodem:
uit Peru. De geranium voor velerlei doeleinden zoo binnen- als buitenshuis geschikt en decoratief in de hoogste mate,
hoe gewoon en algemeen ook, kijk daar
een prachtig stilleven van Dick Ket maar
eens op aan, de geranium, waarvan we allemaal wel weten dat hij eigenlijk pelargonium heet, maar die we toch maar geranium zullen blijven noemen, is een plant
uit Zuid-Afrika. De geurende, kleurige
phlox, de struische en stralende zonnebloem, de lupine stammen uit Canada,
uit het gebied der groote Noord-Amerikaansche meren. Wij noemden Peru, ook
de tomaat en de aardappel komen daar
vandaan. Chili gaf ons de fuchsia, een
vroeger zeer bekende, nu gelukkig weer
gaarne gekweekte bloem. Siberië leverde
de hortensia en uit Japan kwamen de
tijgerlelies en de chrysanten.
De dahlia die in groote pracht en variatie van kleuren en tinten onzen herfsttuin siert, komt uit Mexico en pas sinds
1803, dus nog maar ruim honderd jaar
■geleden, is deze bloem zijn zegetocht naar
onze tuinen begonnen. Toen zond Alexander von Humboldt, de beroemde geleerde
en natuurkenner, dahliazaad naar de botanische tuinen van Berlijn en Parijs,
waar ze in de hortussen werden gekweekt
om van daaruit in zoovele tuinen te
komen.
Het was in 1721 dat een Fransch fregatschip de zonnebloem naar Europa bracht,
de zonnebloem, zonder wier hooge pracht
wij ons den nazomertijd niet meer denken
kunnen.
Zoo zouden wij door kunnen gaan. Ook
in dit opzicht zijn grenzen overschreden
en scheidsmuren neergehaald en is iets
van Schillers woord verwezenlijkt:
„Seid umschlungen Millionen
Diesen Kuss der ganzen Welt".

De zonnebloem uit Canada's wijde
vlakten aiet ons aan, de phlox gekomen
over wijde wateren geurt ons tegen. Japans leliën gaan voor ons open en de
kleurengloed der dahlia's van Mexico is
een schat van schoonheid, een vreugde
voor immer voor ons oog. Het is niet alleen
de techniek, die de grenzen overschrijdt,
in den goeden, helaas ook in verderfelijken
zin, het is ook de zoete geur, de schoone
kleur, de zuivere pracht van zoo menig
mag ik één keer het oude beeld gebruiken? — kind van Flora, dat een band legt,
schepsel Gods, aan geen grenzen gebonden, over zeeën en gebergten heen
A. L. B.

—

rein ter beschikking gekomen

van het
Stedelijk Bestuur, en nadat ter plaatse het
gedeelte der stadsmuur was afgebroken
alsmede
wallen afgegraven, heeft de
plek tonverschillende doeleinden moeten
dienen.
Veranderingen.

In 1838 verrees aldaar het gebouw voor
de z.g. Stadsarmen-inrichting, de school
van wijlen ter Pelkwijk en werd tevens de
meer naar de stadszijde nog staande
stadsmuur met de daaraan verbonden z.g.
Straatmakerstoren afgebroken; ook stond
ter plaatse de zg. Houttoren, alsmede de
Bulderbasttoren, die ten tijde van het
hierbij afgebeelde stadgezicht, reeds was
verbouwd tot een korenmolen en die daarom gemeenlijk „de torenmolen" werd genoemd. Ook stond hier in de tweede helft
der 18e eeuw de z.g. suikerraffinaderij. Dit
alles is in de jaren 1842-1856 verdwenen;
het kanaal naar Almelo, dat toen werd
gegraven, vroeg de behoefte aan ruimte
voor een kade voor het toen toenemende
aantal marktschuiten en beurtschepen,
waarom het geen wonder was, dat de
Raad dezer plaats daarvoor als zijnde het
meest geschikte, beschikbaar stelde. Zooals de afbeelding echter laat zien, was het
indertijd daar een typisch stadsbeeld. Een
beeld, dat ons nog terug voert naar de
oude stad, die toen gekneld lag binnen den
stadsmuur en waardoor bij de gestadige
uitbreiding van de bevolking het steeds
meer noodig was het aantal woningen te
vergrooten. Met het gevolg, dat de huizen
zelfs op en tegen den muur moesten worden gebouwd, waarom men langzamerhand begon te spreken van z.g. „muurhuizen".
J. G.

Gezicht op den Geuyersberg
naar een oude teekening

Zaterdag 6 April 1940

PROVINCIALE OVERIJSSELSCHE EN ZWOLSCHE COURANT

Voorjaar
De kaarten
op

tafel
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HET RIJK DER VROUW

.

De groote modehuizen zijn met de kaarten op tafel gekomen. Zoo zagen we vorige
maand, op de mode-shows, welke zomersene plannen de mode-ontwerpers voor
ons gemaakt hebben.
Wat er van al die moderne bedenksels
door het groote publiek bij voorkeur

gedragen zal^^H
wewe nog
En
dat zal behalve van de
vrouw, ook afhangen van
oorlog en oorlogsgeruchten en dan ook nog van de
weersgesteldheid. Verleden jaar
September liep niemand bij voorkeur in te opzichtige of hei-kleurige
kleeren. Men had het gevoel, dat dit niet
paste bij zooveel ellende rondom ons.
Nu is ons gevoel op dat gebied allang weer
afgestompt, doch ais 't weer eens gaat
spannen zullen we toch vast niet de helroode jasjes gaan dragen, die op de modeshows zooveel opgang maakten.
En dan 't weer, misschien wacht ons
een hittegolf, misschien ook wacht ons
een koude natte druiiige zomer.
Met 't oog op al die onzekere dingen is
het dan ook maa*- het beste voorloopig
naar de mantelpakjes uit te kijken, naar
de lichte wollen jurkjes en naar de donkere zijden japonnetjes, die met hun
vele witte garneering van 't zomer
op koude dagen goede diensten zullen bewijzen.
Op onze afbeelding geven we eenige van

die Prima
CrUADCM
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knippen zijn

pas „geknipt" voor ü
ZULKE scharen heeft

OLLAND - Kamperstraat
(Adv.»

Bettina
Bettina is 21 jaar, 24 maanden getrouwd,
klein, tenger, met een lief, bleek gezichtje,
biauwe oogen en stralend blond haar. Bettina is eigenlijk nog een kind, dat niet
weet wat te doen, als het alleen gelaten
wordt. Ze is vaak alleen. Haar man moet
werken; twee maal in de week minstens
brengt hij een tuiltje viooltjes, anemonen
of narcissen voor haar mee als een kleine
attentie, als een uiting van zijn liefde.
Bettina heeft een huis met drie kamers,
die heel zakelijk met stalen meubelen en
glas-tafels ingericht zijn. Eigenlijk houdt

Bettina heelemaal niet van haar kamers
en als ze alleen is, haat ze ze zelfs. Dan
krijgt ze heimwee naar de leeren stoel in
Vacters werkkamer, die zoo groot was, dat
Vader en kind er gemakkelijk samen
eenige uren in konden zitten. Dan krijgt
ze heimwee naar alle vertrouwde dingen
in het oude huis.
Bettina is eigenlijk heelemaal niet
„thuis" in haar woning; ze zou het voldoende vinden als ze er alleen maar even
door hoefde te loopen 's morgens, nadenkend alles bekijken en tot slot zeggen:
„Alle meubels staan op hun plaats, alles
in orde, goeden morgen!"
Nu echter, omdat ze veel tijd neeft,
loopt ze vaak door haar kamers, zacht en
een beetje angstig, schikt hier iets aan
de bloemen, legt daar een boek recht,
drinkt een kopje thee met haar pink in
de lucht als een bezoekster, leest rusteloos een paar bladzijden in een boek, kijkt
een poosje voor het raam, om dan in haar
slaapkamer te vluchten. Daar is het vertrouwd: de gezellige gebloemde gordijnen,
de naaimandj de opgestopte kat, de warme
vacht op den vloer en de groote cretonne
stoel. Hier is Bettina's rijk en hier naait
ze en handwerkt ze tot het donker wordt
en haar man thuis komt. Haar map,
groot, breed van schouders, vol liefde voor
zijn kleine vrouw, is tien jaar ouder, en
heeft Bettina getrouwd omdat ze in haar
hulpeloosheid zijn manlijke, altijd actieve
natuur prachtig aanvulde. Maar hij is veel
uit, moet zijn vrouw veel alleen laten. Bettina is een beetje verwend en voelt zich
dan ongelukkig en achteruit gezet door
zijn werk en ook heel eenzaam en verdwaald in 't groote, kale huis, met de
koude, stalen meubelen.
Ook vandaag komt hij heel laat thuis
hij heeft een conferentie en Bettina, moe
van het wachten en een beetje boos, dat
ze 't pas zoo laat weet, wil alleen uftgaan.
Deze plotselinge moed is alleen maar koppigheid; maar die koppigheid heeft haar
zoo te pakken, dat ze zich snel aankleedt,
het grappige geruite mutsje scheef op

die „tusschen" jurken en pakjes, uitstekend geschikt voor koude voorjaarsdagen.
Allereerst een zwart rokje met een wit
met rood geruit jasje. De combinatie
zwart-rood is erg in trek dit zomer en
doet 't hier heel goed met de groote witte

het gevoel, dat iedere onbeschaamde blik
een vernedering, een beleediging is.
Dan bedenkt, ze plotseling, dat haar loopen te erg opvalt; had ze maar een actetasch bij zich of een boek, dan zou het
net lijken of ze van haar werk kwam.
Daarom koopt ze een paar kranten en
klemt ze stevig onder haar arm. Haar
zelfvertrouwen groeit weer. Nu zal ze een
café binnengaan en lezen. Onverschillig
bestelt ze thee, bladert wat in de kranten,
kruist haar beenen en begint te lezen.
Vijf-, zesmaal denzelfden zin
Tegenover haar zit een groepje dames;
een scherpe stem voert den boventoon;
rechts aan een tafeltje een heer met witte
slobkousen, die aldoor naar haar kijkt,
links een vrouw, die, in gedachten, een
sigaret rookt. Zal ze ook een sigaret aansteken? Dat staat zoo onafhankelijk, wat
heeft de kellner een rare neus en het
meisje achter het buffet lijkt wel een
marsepeinvarkentj e.
Bettina heeft alle kranten doorgebladerd, er is pas een half uur voorbij gegaan, ze begint nog eens van voren af
aan; langzaam stijgt een roode kleur naar
haar gezicht. Het is, alsof het dameskransje met de slagroombekers aldoor
dichter naar haar toekomt, de eene krijschende stem heeft aldoor het woord.
De zwarte knoopen op de witte slobkousen beginnen te draaien, de dame links
is geheel onzichtbaar geworden door de
rook van haar sigaret, de neus van den
ober wordt zoo groot als een aardappel.
De grond onder Bettina's voeten begint
te branden. Ze betaalt en vlucht naar
buiten. Frissche lucht
langzaam trekt
de warmte uit haar gezicht. Hoe laat is
het? Tien uur? Een uur heeft ze er maar
piqué revers.
gezeten. Haar man komt niet voor 12 uur
Vervolgens een
thuis en zij wilde nog later thuiskomen.
van grijsOm half tien begint de bioscoop; daar kan
n linnen of dunne ze in ieder geval nog een uurtje zoek brengen. Het doet goed weg te duiken in de
. t een breede bruin donkerte
van de zaal, die als een mantel
leeren ceintuur en een
om je heen ligt. Maar het wordt kwart
bruin zakdoekje. Bruin en
over elf; de film is uit. Bettina kleedt zich
weer langzaam aan.
werden
veel
gecombineerd
-^g^groen
Het zou wel prettig zijn een bestemming
3 mode-shows, maar ook in grijsblauw met marine kan dit een aardig te hebben. Dan hoefde ze niet zoo doelloos
door de straten te zwerven. Dan bedenkt
voorjaarspakje worden.
ze iets: ze zal naar de kleine bar gaan,
Voor een wat'oudere dame is de zwarte
waar ze vaak met haar man en zijn vrienden heen gaat. Dat is nog 20 minuten
middagjapon en 't zwart-witte pakje met
de pelerine. De zwarte revers en de sjerp luopen en misschien treft ze er wel bekenden. Maar natuurlijk is er geen enkel
om de hals zijn met wit gevoerd.
vertrouwd gezicht. Het barmeisje glimTot slot een vlot japonnetje, dat men lacht en de mixer schudt het hofd: „Aleigenlijk uit ieder materiaal kan vervaarleen mevrouw?" Dat is onaangenaam,
maar Bettina weet zich te redden: „Ik heb
digen. Neemt men een donkere kleur, zooals marine of zwart, dan wordt 't plastron me vanavond zelfstandig gemaakt; mijn
man heeft een conferentie".
in wit piqué genomen, wat vooral een
„Zelfstandig, dat is prachtig mevrouw!"
slank jong meisje heel goed staat.
lacht een stem, zoo luid, dat ze schrikt
Zoo hebben we U dus dit keer geen het is de man met de witte slobkousen, de
modieuze zomersche nieuwigheden laten zwarte snor en de speldeoogen.
„Een cocktail voor mevrouw!"
zien, maar een paar modellen, die ook in
„Maar
nee.... dank U
"
Holland nu dadelijk gedragen kunnen
Plotseling bedenkt Bettina, dat ze immers uit wilde gaan, helemaal zonder
worden.
MADELEINE.
risico was dat niet
maar ze wilde haar
man laten zien, hoe zijn vrouw zich zonhet blonde haar zet, haastig wat poeder der hem vermaken kan.
ep haar gezichtje stuift, een roode streep
Ze gaat dus op het barkrukje zitten,
over haar mond trekt en de trappen afdraait zich lachend een keer om, drinkt
stormt. Beneden aangekomen is ze al haar cocktail en babbelt vroolijk en opnuchter
het is koud, donker en leeg. gewekt. Wat een korte breede handen
Maar de koppigheid is er nog en ze loopt heeft die man; ze ziet de nagels, die kort
naar het stadsdeel, waar lichtreclames, en vierkant zijn. Ze ziet zijn naar voren
menschen, auto's en café's zijn. Ze loopt
gewelfd voorhoofd met het roode lidteeheel vlug met de haar eigen lange passen, ken, de snor, die nog vochtig is van de
het hoofd een weinig voorover geniegd. Ze
cocktail en hoort met tegenzin zijn stem,
is bang, echt bang voor de gezichten, die die een weinig heesch klinkt. Er wordt
haar aanstaren, voor de menschen, die gedanst, natuurlijk wordt er gedanst en
langs haar slenteren, voor de mannen,
haar tegenzin groeit bij iederen pas. De
die vragend in haar lieve bleeke gezichtje koppigheid is al veel kleiner geworden en
kijken.
de weerzin groeit, groeit tot hij grooter
Het is allemaal zoo vreemd. Ze heeft
L, dan haar koppigheid.

Eakje

—

Vrouwenleven in de
Herinneringen van een verblijf
in de Indische binnenlanden.
Een Hetsweg langs het oerwoud
Wild varken als huisdier
VI
Bij het steigertje, dat in de rivier lag,
aan den rand van het oerbosch, stond een
Klein houten gebouwtje, een kantoortje,
waarin een telefoon, die de verbinding
vormde met het hoofdkantoor op de onderneming, 's Nachts werd er de wacht
gehouden door een ir.lander, een vrome
Mohammedaan, die de lange ledige uren
van den nacht doorbracht met bidden.
Als ik 's avonds gebruik maakte van de
telefoon dan vond ik Kromo bezig, zijn
gebeden te verrichten op de voorgeschreven manier. Staand, knielend met zijn
voorhoofd de aarde rakende, vol aandacht.
Mijn komst stoorde hem niet. Ik geloof,
dat hij zelfs niet bemerkte, dat ik me in
het, gebouwtje bevond en zelfs mijn telefoongesprek maakte geen einde aan zijn
gebeden.

Soms werd hij vergezeld door zijn vrouw,
die hem voedsel voor den nacht kwam
brengen en die na den maaltijd mee ging
bidden. Dan stond ze recht achter den
man. een spookachtige gedaante, gehuld
in een witten doek, die ook haar gezicht
bedekte, en maakte met den man mee
dezelfde bewegingen van opstaan, knielen,
met het voorhoofd de aarde aanrakend, en
wat de Mohammedaansche wet al meer
voorschrijft.

Soms hoorden.we oclk als we naar huis
gingen var heel uit de verte het luide bidden van Kromo. Het werd dan hoe langer
hoe luider, zoodat we aan Kromo's bidden
hoorden dat we ons huis, dat dicht bij het
kantoortje lag, naderden.
De fietsweg.
We gingen daar 's avonds vaak fietsen.
Het was het eerige plekje in Indië waar
ik een fiets gebruikt heb. Er was een goed
te berijden pad, een weg meer, aangelegd

Rimboe

tusschen de met dicht oerwoud bedekte

steile heuvels en de rivier.
Hoeveel moeite die aanleg gekost heeft,
bewijzen nog de vele graven, die zich daar,
zichtbaar van den weg af, of in het nu
weer ondoordringbare bosch bevonden. Het
zijn graven van Chineesche of inlandsche
werklieden, die daar. tijdens den aanleg,
zijn gestorven.

De weg is misschien een uur lang om te
fietsen, maar eindeloos lang om te loopen.
Ik herinner me hoe ik eens overdag, om de
verveling van het alleen zijn en niets doen
te ontvluchten, naar het hoofdterrein was

gefietst.

Nu is het in Indië gewoonte niet zooals
in Nederland rechts, maar zooals in Engeland links te passeeren, een gewoonte die
ik nooit heb kunnen leeren, zoodat ik, toen
ik eens een Chinees voorbij moest rijden,
recht op hem inreed, met het gevolg dat
we beiden kwamen te vallen.
De arme beleefde Chinees, die heelemaal geen schuld had, putte zich uit in
verontschuldigingen. ,Tida apo Njonja",
't is niets mevrouw. Neen, het was niets
en ik was ook heel blij, dat de Chinees r.iet
boos was en erg beleefd, doch het voorwiel
van mijn fiets was verbogen, de band was
lek, zoodat ik midden op den dag, terwijl
de tropische middagzon me bescheen,
naar huis moest loopen over dien langen,
eindeloos langen weg, terwijl ik steeds
warmer en vermoeider werd en thuis kwam
met een lichaanlstemperatuur van bii de
veertig graden.

Wanneer we 's avonds gingen fietsen

vergaten we wel eens, dat het sprirgvloed

was en dat fer gedeelten van den weg onder zouden loopen.
We moesten dan bijna tot de assen van
de fiets door het water, waarbij ik altijd
doodsangsten uitstond, omdat er zich in
de rivier heel veel krokodillen bevonden,
die ik in mijn verbeelding onder 't water
op den weg zag liggen en naar mijn beer.en voelde happen.
Onze hond, die vaak met ons meeging,

Bettina roept om haar mantel, strijkt de
haren uit haar gezicht, springt in een taxi
er. jaagt naar huis.
Thuis is haar man
hij ziet er bleek
en moe uit, glimlacht, vraagt niet, maar
zegt: „De conferentie was al om 10 uur
afgeloopen, toen ben ik gauw naar huis
gegaan".

Bettina lacht haar kinderlachen, ze ziet
de stalen meubelen keurig en ordelijk op
hun plaats staan, ze ziet bloemen op haar
schrijftafel en plotseling is haar alles zoo
vertrouwd.
Voor 't eerst sinds twee jaren lijken de
kamers niet meer koud en vreemd en ze
haalt diep adem en krijgt een heerlijk
gevoel over zich, omdat ze nu eindelijk
veilig thuis is bij haar eigen man in haar
eigen huis.

Voor kleine

tuinen
Alleen geurige Perziken uit eigen tuiu.

Perziken behooren ongetwijfeld tot de

geurigste en sappigste vruchten, en toch
zijn degene die we in de winkels koopen,
voor het overgroote deel vrij wat minder
smakelijk, dan zij er uitzien. De kwaliteit
kan best prima zijn, maar deze vruchten
worden onrijp geplukt om ze beter te kunnen vervoeren. Geheel rijpe perziken zijn
practisch onvervoerbaar, om van verkoopbaar nog maar niet eens te spreken.
Willen we nu eens echt genieten van de

ouderwetsche perziksmaak, dan moeten we
zorgen uit eigen tuin te kunnen oogsten.
Daar kunnen immers de vruchten volkomen tot rijpheid komen, waardoor het
suikergehalte verhoogd en het geurige
aroma versterkt zal worden.
De perzik wordt meestentijds als leiboom gekweekt, omdat zij zeer veel behoefte aan warmte heeft. Tegen een muur
of schutting op het zuiden hebben we het
meeste kans van slagen, waar de vruchten door de zon gestoofd worden.
Als halfstam of als struikvorm zijn het
schitterende sierboomen, die we gaarne
inplaats van Prunus, Malus of Sering in
den bloementuin zien toegepast. Een
bloeiend lentetafreeltje vormt zoon enkele

meer onderhoud. Wanneer we zoon leiboom koopen, behoort hij er als volgt uit
te zien: een stam van 30 cm boven den
grond en twee „liggers" of horizontale
takken met wat opgaande loten. Deze
laatste snoeien we na het planten tot op
een handbreedte van den ligger in. We
moeten er voor blijven waken, dat 15 cffl
aan weerszijden van den stam geen scheuten op den gesteltak voor komen. Zouden
we deze laten staan, dan zouden de liggers aan het eind nauwelijks voedsel meer
krijgen.
Als in Juni de vruchten de grootte van
een flinken knikker hebben, staat de groei
tijdelijk stil. en de steen gaat zich ontwik*'
kelen. Bij de vroege soorten duurt deze periode ongeveer 4 weken, waarin de boom
veel voedsel noodig heeft, een overbemesting met kali is dan zeer gewenscht.
A. C. MULLER—IDZERDA-

Kinderen

Opruimen
Kinderen leeren opruimen is geen Se'
makkelijk werkje. Het eene kind is netjes
van aard en met een grapje of een vriendelijke aanmaning wil 't graag de jas op-,
hangen, die op de stoel is blijven slingeren
of de kousen oprapen, die ergens op den
grond zwerven, of 't speelgoed in de kast
zetten, dat nog niet is opgeruimd.
Maar een kind, dat slordig van aard is,
moet ook leeren opbergen en daarbij wordt
veel van 't geduld van de moeder gevergdSteeds moet ze het I
terugroepen om
op te
en ze
het
gauw I
voor hem
moet
standvastig
maar nooit
Ook
slordige kind
geprezen worwanneer eens
heeft

I
I

I
I

I
I
I

I
I
I
I

laten opmen

I
I
I
I
I
I
I

vroeg beginnen;
van twee
kan
zijn
aan een
haakje hangen en
zijn eigen speelgoed in een kastje stoppel
al zal dat nog niet netjes en precies g'e'

beuren.

Liefst maakt men er bij de kleintjes
een spelletje van. Men commandeert dus
niet: „Kom gauw, je moet je
nog opbergen!" Men bedenkt een grapJe
b.v.: „Zou jij al je eigen blokken kunnen
opbergen, ik denk, dat je daar nog niet
groot genoeg voor bent!" Of men zegt„lk ga naar de keuken. Misschien kom'
er onderwijl wel een kabouter, die alles
in de kast toovert!" ledere moeder kellt
heele reekse?
van
grapjes en laa
ze zich voora'
geneere0
niet
om ze te gebrni'
ken, als 't kiD
6 of 7 is, zal
geleerd hebben alles op te bergen en de
grapjes kunnen dan allang achterwege

rommel
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perzik als solitairplant in het gazon,
met

haar weelde van diep rosé bloesem.
Voor dergelijke vrij staande boomen
kiezen we vooral een vroeg soort, omdat
de standplaats nooit zoo warm is, als
tegen een muur, en zij anders in een ongunstige zomer met weinig zon en veel
regen, niet tot volkomen rijpheid kunnen
komen. Enkele geschikte soorten voor dit
doel zijn: Mayflower, die half Juli rijpt,
Amsden, eind Juli, Hale's Earley, Duke of
Vork en Waterloo met dezelfde rijptijd
als Amsden.
Behalve een warme standplaats verlangt
een perzik nog 'n lichten, kalkrijken bodem, die vooral niet te nat mag zijn. Uitstekend is het om bij het planten wat
kalkpuin door den grond te mengen.
Aan struik of haltstam valt zoo goed als
niet te snoeien, een leiboom kost vrij wat
voelde blijkbaar dezelfde vrees, want hij
was er niet toe te bewegen het water in
te gaan.
Krokodillen zijn dol op een hondenboutje, misschien heeft Bruno dat gevoeld. Hij bleef tenminste- voor het water
staan janken, net zóó lang, tot wij terug
keerden, om hem over de watervlakte te
vervoeren.

■

dergelijk^

°

blijven.

Op verschillende manieren kan men '{
opruimen gemakkelijk maken voor de K" 1'
deren: een kapstok, die laag hangt,
hen van jongsaf aan wennen aan het zel;
ophangen van jas en muts. Men hee'
daarvoor slechts een plank noodig, waar'
aan men een paar kapstokhaken
Een laag speelgoedkastje met een gordU 0'
tje is practisch voor de blokken, wagend
en beesten van
onze kleuters.
Als ze naar
bed gaan zullen de kinderen ook al
vroeg leeren
om hun kleertjes niet op
den
grond
rond te strooien om daarna
door moeder
opgeraapt te
—"nmmrworden.
Een klein kapstokje kan hier weer B°e.
diensten bewijzen of een kleerenbe»S,J
als op de afbeelding. Van ijatrdraad W
gen we een cirkel. Met vroolijk gekleur
wol festonneeren we of haken we de

timmert"

Het vreemde huisdier.
Onze naaste buurman, die op misschien
15 minuten afstand woonde, bezat geen
hond, doch een wild varken als hulsdier.
Heel jong was het dier gevangen en optot een keurig netten huisgenoot.
g€Y?ed.
Als buurman ging loopen, of fietsen, dan
volgde het varken net als een hond zijn
meester en 't was een vermakelijk gezicht
om te zien hoe het dikke dier zich haastte
om bij te kunnen blijven.
Het was een aardig beest, maar toen hij
ouder werd, begon hij lastig te worden,
en soms gevaarlijk. Ik zag eens. hoe hij
een jongen aarviel, die in een etensdrager het eten naar zijn meester bracht. De
etensdrager viel op den grond, waarbij een
kippenboutj e over den zandigen weg viel.
Gelukkig was de jongen een sterke boy,
die het varken kon verjagen. Het eten werd
weer zoon beetje terecht geschud, het
kippeboutje afgeveegd aan de mouw en
weer netjes teruggelegd. En alsof er niets
gebeurd v/as, vervolgde de jongen zijn weg
naar den meester, die misschien toch wel
een vreemd smaakj e aan zijn eten. ontdekte dien dag.
-. in cont I'■
Niet altijd was de jongen overwinnaar
en meermalen gebeurde het, dat na een
de. Evene*
strijd de jongen huilend met verscheurde
an
.kleeren thuis kwam en het varken zegelaken *e ,e
vierend met den etensdrager in het bosch
[eine toe« ,
verdween en heerlijk smulde van het maal.
f
dat voor den toewan bestemd was.
loemen^^j,
Aangezien voor een inlander, die Mocc het
hammedaan is, een varken een onrein dier
--t aan „,<#
is, was het niet te verwonderen, dat op
een morgen het varken dood onder het
huis gevonden werd. Het was vergiftigd.
astgemaa*Niemand had het beest gedood. Niemand
kende den schuldige, en daar de ééne inlander den ander niet licht zal verraden
is de schuldige ook nooit ontdekt.
Buurman heeft nadien riet weer een
varken, doch een „rasechte" kampongven knop
het
bed gehaakt. Den volgenden m°rB
hond, een straathond, tot huisdier gem-omoveerd.
heeft ze dan alles bij de hand.
etf
En zooals alles zijn goede zijde heeft,
Bijna geen enkel kind is uit zicïl
heeft ook de moord op het varlken tot gunoenetjes en ordelijk; dat moet door de
stig gevolg gehad, dat een arme verwaarloosde hond een goed tehuis verkreeg
der geleerd worden; en fleurige
T. J. KLEIN NAGELVOORT-BRAAM, digdheden zijn goede hulpmiddelen h-e
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POPULAIR RECHT?
De civiele procedure
buiten medewerking
van partijen, het straf-

pelijk voor de mondig geworden massa
VERTROUWEN EN EERBIED
UIT EENVOUD EN HELDERHEID
Eenigen tijd geleden sprak ik iemand,
flle met onderscheidene anderen in een
vrij geruchtmakende procedure was ge-

bikkeld.

Belangstellend informeerde ik
fcaar den stand van zaken, waarop ik tot
bescheid kreeg, dat de zaak juist den
Vc%enden dag weer „voor zou komen"
'Wijkens mededeeling van den advocaat.
Twee dagen na dat gesprek vroeg ik hoe
fle uitslag was geweest, waarop mij geajitwoord werd: uitslag? daarvan heb ik
fciets gehoord, want toen ik in het gekwam, werd mij gezegd, dat
toegelaten
niet
kon worden in de zit"**
tingszaal, waar mijn eigen zaak berecht
"erd; trouwens onze advocaat heeft inmiddels geschreven, dat de tegenpartij
Veer twee weken uitstel heeft gevraagd
en dat het vonnis nog lang niet in het
2icht is. Dus het proces, zooals zich dat
ter terechtzitting afspeelt, ontoegankelijk
v°or den onmiddellijk belanghebbende, ja
voor de partij zelve.
, Het instituut, waarmede mijn evenbeoedoelde zegsman kennis maakte, was dat
van de verplichte
vertegenwoordiging, het?elk in ons Wetboek van Burgerlijke
rechtsvordering door den wetgever is
vastgelegd, teneinde een regelmatigen en
or delijken procesgang te waarborgen. De
aanlegger is gehouden bij het exploit van
~,agvaarding procureur te stellen, op
straffe van nietigheid en de gedaagde zal,
ffdien hij zich wil verweren, dit eveneens
o*l monde van een procureur moeten
?°en; komt hij op den dag waartegen hij
gedagvaard zelf ter terechtzitting, hetseen we\ eens voorkomt, dan wordt hij
eacht niet te zijn verschenen. Ook de
|sedaagde
zal dus ter wille van de procesorde een procureur moeten stellen.
Nochtans bevordert deze ordelijkheid
?let in alle opzichten de populariteit van
et recht. Reeds de bekende Amsterdamf-sche
hoogleeraar mr. J. F. Houwing wees
1906 in een rede op „het groote sociale
oelang, dat de justitiabele zelf met den
in aanraking komt; dat hij zelf
let en hoort hoe zijne zaak wordt been aldus het proces nog als iets
■noogers leert beschouwen dan een onbegrijpelijk samenstel van vormen, dat van
staatswege hem wordt opgedrongen".
Inderdaad is het eeh groot nadeel,
dat een rechtbankprocedure vrijwel
geheel buiten directe medewerking
van partijen kan verloopen en dat deze
goeddeels aan het wijs beleid van een
Rechtsgeleerden raadsman zijn overgeleverd. Indien deze raadsman zijn
taak goed verstaat en zijn cliënt van
«et hoe en waarom van bepaalde processueele handelingen voortdurend op
öe hoogte houdt, zonder evenwel de
technisch-processueele leiding prijs te
geven, zal het hierboven genoemde
oezwaar tot een minimum gereduceerd

~

r^

£
handeld,

worden.
, Bovenal is het echter noodzakelijk, dat

«et vonnis begrijpelijk is en bevredigend
joor het rechtsgevoel, dat het niet is „een
=inde maken aan een gerezen geschil"
meer, maar dat het begrijpelijke
is, waarbij de rechter zich
rechtspraak
./ let alleen laat leiden door de standpun,~:n der (raadslieden van) partijen, maar
Dll het vormen van zijn beslissing let op

£°«der

raagt ons prospectus

Wandelswetenschappen
°ekhouden en Handelscorrespondentie

RESA - ARNHEM
(Bekende

wat men zou kunnen noemen het mondig
worden van de groote massa. Hierdoor is
het vereischte, dat het recht het contact

met het levend rechtsbewustzijn van het

Wij plaatsen hier de eerste van de
bijdragen, die een rechtskundige
medewerker voor ons zal schrijven
over het recht en zijn beloop, over
de wereld van het recht en de wenschelijk geworden veranderingen, opdat het groeit met het mondig worden der massa.

proces vaak onbegrij-

tg

Schriftelijke Cursus)
(Adv.)

aile ten processe vaststaande feiten, ook
al hebben partijen daarop geen beroep
gedaan (Star Busmann), zoo noodig op
verzoek van den rechter toegelicht door
de partijen zelve. Te groote lijdelijkheid
van den rechter is schadelijk voor de populariteit van het recht.
Strafproces.

In het strafproces doet zich uiteraard
de verplichte vertegenwoordiging niet
voor. Daar gaat het juist om de partij
zelve, om zijn persoon. Ongetwijfeld is dit
één van de redenen waarom het strafproces en het strafrecht in het algemeen op
grootere publieke
belangstelling kan
bogen dan het burgerlijk proces. Of de
rechtspractijk op dit terrein ook altijd
even begrijpelijk is voor de justitiabelen,
is een tweede vraag, niettegenstaande alle
openbaarheid, die het strafproces geniet.
De critiek betreft hier niet zoozeer de wijze
van behandeling als wel de strafmaat.
Voor menigen jurist, laat staan voor een
leek, zal het niet altijd even duidelijk zijn
waarom in het eene geval een voorwaardelijke straf of geldboete wordt toegepast en in het andere 'geval een veel
zwaardere straf, zonder dat de persoon
van den delinquent of diens strafbare
handeling in die mate tot een dergelijk
onderscheid in straf aanleiding gaf. De
justitiabele aanvaardt dit omdat men de
autoriteit van den rechter gevoelt te moeten eerbiedigen, maar of de strafrechtspraak het innerlijk rechtsgevoel altijd bevredigt, staat te bezien. Zoo eenvoudig zal
dit echter niet te verhelpen zijn, omdat
daartoe eenerzij ds een tijdroovend doordringen in den zielkundigen toestand van
den misdadiger vereischt is, afgezien nog
van de overbrugging van het verschil in
maatschappelijk milieu tusschen rechter
en verdachte, terwijl anderzijds het vonnis ook voor den buitenstaander aanvaardbaar moet zijn, die niet altijd evenveel
begrip zal toonen voor de bijzondere omstandigheden van het geval.
Dat de boven ontwikkelde bezwaren in
vroegere jaren, gevoegd bij de toen veel
grootere neiging tot star formalisme, in
veel sterkere mate golden, is wel zeker,
maar daar staat tegenover, dat het recht
zooals dat in de rechtspractijk verwerkelijkt wordt, kwetsbaarder is geworden door
*

Met Schats en

Scheef

door gemobiliseerd
Nederland

van

Ontwikkeling en Ontspanning aanbeizvhdoijdtlecn.
beide zijden van het voetlicht.
(Van een bijzonderen medewerker.)
Vandaag gaan we weer verder op tournee en volgen „Schots en Scheef" op het
oorlogspad. Intusschen hebben we Zondag
bewegingsvrijheid gehad, waarvan verschillenden van ons troepje onmiddellijk
gebruik hebben gemaakt. Enkelen konden
de verleiding niet weerstaan om een retourtje naar Zwolle te nemen. Het verlan-

gen naar het „Engelsche Werk" bleek te
Maandag waren we allen
sterk te zijn
echter weer present en is het artistenleven
weer begonnen.
Met frisschen moed stonden we Maandagavond wederom in een groote badplaats aan de Noordzee op de planken.
Aardig was het, toen op een gegeven moment, na afloop van de uitvoering, bekende gemobiliseerde wapenbroeders uit de
omgeving van Zwolle ons op kwamen zoeken, die den avond hadden meegemaakt.
Overigens zijn het meest „jongens" uit de
groote Hollandsche plaatsen. Betrekkelijk
vroeg in den avond waren we hier aangekomen, we besloten daarom deze mooie
badplaats wat meer te gaan verkennen.
We hebben nog getracht drijvende mijnen

omheinde akkers meebrengen; de bouwen hun r.anhang; het uitvaagsel der groote steden. En de moeizaam
verworven rust en vrede zouden verdwijnen.
Doch ditmaal had de oude Cabinal zich
als een in het nauw gejaagde leeuw te
weer gesteld. Hij zwoer den spoorweg tot
stilstand te zullen dwingen. De gemakkelijkste weg liep dwars door de velden van
Cabinal. Een vertegenwoordiger was reeds
bij hem geweest met een bod op zijn land.
Cabinal had hem voedend weggestuurd.
Hij had zijn grenzen afgepaald met border., waarop aan iederen vreemdeling de
toegang streng verboden werd.
De spoorwegmaatschappij was een proces tegen hem begonnen. En de oude Les
zou dat proces ongetwijfeld verliezen, zoo
meende men in de vallei. Niemand was in
zijn eentje tegen de spoorwegmaatschappij
opgewassen en het zou te duur worden,
cm de lijn rondom den grond van Cabinal
heen te leggen. Het was een dwaas idee
'an den ouden man, een spoorweg,
die
over zijn land wilde gaan, te willen verhinderen, omdat je nu eenmaal den vooruitgang -*o'- heschavine niet kon tegenspeculanten

de spoorweg door bechdolt
°°r

de stille avondlucht dreef nauw
het gillen van een stoomfluit
aar hem toe. Het was de nieuwe
spoordie onmeedoogend van het Oosten
j®g>
*-aar
s eed,het Westen dwars door het land
dat nog nimmer ook maar een
gekend had.
e
Ij.. oude Cabinal haatte den spoorweg.
-J
hem als menschenwerk, dat
e minachtte
ongeschonden, maagdelijke wildernis,
dat
zo° gehefd, bezoedelde,
ov fa'hem
veranderingen veroorzaakte en de
Sch °°nheid van het landschap bedierf. Hij
j,„
jjaatte hem, om de wilde horden vreemdedie
de ex}' &ie hij aanvoerde, vreemden,
wildernis
niet
niet
waardeerkenden,
ö eri
en die het land, eens door hem en
gj,
ijp voorvaderen op de Indianen veroverd,
g.-.oeüit kwamen nemen im pr winst, en
uit te halen.
tweemaal te vorer was de oude
bp-k a-- voor den spoorweg gevlucht. Hij
nog zoo echt thuis in het Wilde
kep "" hetwelk van omheinde velden afe was* En zo° was hi-i eindeliik in de
Vallei terechtgekomen, waar.
u'«arDorgenmpp"'*'p
hii
7ü*-> ïontotp nederzettine

h
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*£«eeds
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kwam dip afschuwelijkp
en baande zich een
SS
recht
naar
vallei
het land van
de
e n ouden Cabinal toe enensleeote
in zijn
e
al de door hem zoo gehate menen plaatselijke veranderinv.enmassa's
ePeil
mede. Hij zou de landbouwers en hun

worwea-

stï

naderbij
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houden.

"'och bewonderden de meesten hem cm
De valleibewoners waren
menschen van zijn slag, die de vlakte
dender heiningen en hekken, liefhadden
en geen buren dicht naast zich duldden.
Met uitzondering van enkele jongeren
zooals Jeth Hanley. voelden ze zich solidair met den ouden man en waren bereid.
'Ret hem tegen den spoorweg te vechten.
Les wenddp zich tot het meisje aan

al.in . verzet.

zijn zijde.

„Ik zou graag eens met je praten,
Mary. Ik ben op weg naar de rechtbank
en ik laat hier de zaken aan jouw zorg
over
"
„Komt uw zaak dan in behandeling?"
„Vandaag heb ik juist de dagvaarding

volk niet verliest, doch zich daaraan voortdurend verjongt, belangrijker geworden
dan ooit.
In een tijd waarin de tegenstelling tusschen macht en recht, een tegenstelling,
die eigenlijk niet behoorde te bestaan,
scherpe vormen heeft aangenomen, zij het
ten aanzien, van ons nog slechts in het
internationale verkeer, zal het een eerste
eisch zijn voor den jurist bij de groote
massa vertrouwen en eerbied te wekken
voor het recht, dat hij dient. Dit wil niet
zeggen, dat men het recht populair zou
moeten maken in den zin van oppervlakkig of goedkoop, maar wel in den zin van
eenvoudig, helder, en voor geen tegenspraak vatbaar voor een ieder, die er aan
onderworpen is.
Kampen, 4 April 1940.
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gesmul van den hond niet wenscht te
deelen voor den grootsten schat, zijn vrijheid: „Dat zeggend, liep hij weg en hij
loopt nog altijd."

' Het is een eigenaardige coïncidentie, dat
in deze zelfde aflevering E. du Perron vertelt over de portretten van dien vrijen
man, in onze litteratuur, „de wolf, vel over
been", die honger en uitstootirg verkoos
boven een goed leven, te betalen met zijn
vrijheid. De menschen, die hem ontmoet
hebben, stemmen er in overeen, dat hij
vaak heeft moeten hongeren, wat uit de
portretten ook wel blijkt. Hij had zijn
vrijheid bovenal lief, Multatuli, en deze
vrijheidszin heeft hem vaak in den weg
gestaan, wanneer hij iets voor zichzelf
(AÜV.)
had kunnen bereiken.
Er is sedert enkele jaren weer veel ruop wien veel aan te merken was als
moer om Multatuli, een niet altijd aangenaam rumoer, ook niet voor hen, die
mensch. Maar wel bemoeien zich veel met
hem heel hoog stellen. Men heeft het noohem degenen, die nu aan het woord zijn
in de litteratuur, en niet alleen met hem,
dig geoordeeld ter wille van Dekkers reputatie als maatschappelijk mensch zijn maar veel met zijn werk, tenminste den
zoon's reputatie naar beneden te halen. Max Havelaar.
De portretten, die wij van Dekker beDaar is de weduwe van dien zoon terecht
tegen opgekomen met argumenten, die zitten zijn niet veel in aantal. Op laten
leeftijd liet hij niet gaarne meer foto's
misschien ook weer te ver gingen.
Multatuli's portretten.
Men kan dat laten, voor wat het is en
maken en ook als jonge man heeft hij er
Ontmoetingen met Vincent er over zwijgen. Eduard Douwes Dekker blijkbaar niet mee opgehad. Het maakte
onrustig, de gedachte alleen al, te
Vijf fabels van La Fontaine heeft Jan was geen maatschappelijk mensch, vooral hem
poseeren. De weinigen, een dozijn,
een
mamoeten
geen
kettinghond,
maar
eerder
vertaald,
die
opgenomen
Prir.s
zijn in het
zijn
bij het artikel gereproduceerd en
gere
die
verkoos
Multatuli
te
werden
wolf,
April-nummer. Het eerste is dat van de
door
E.
du Perron besproken en hun ontontzeggen voor zijn vrijen
zich
veel
te
welgevoede
Hond,
Wolf en de
waarin de
toegelicht.
heeft
het
rumoer
staan
goed
ding
heid.
Een
kettinghond zijn goede voer en behandeHet eerste, uit 1853, toen Dekker dus al
intusschen voor wie met Multatuli's werling prijst tegen den uitgehongerden v/olf,
namelijk aat de 33 jaar was, vlak voor de Havelaarsgewerden,
ken
volwassen
„vel over been". Maar als deze laatste de
algemeene aandacht weer op hem wordt schiedenis, is het best bekende. Er zijn
onthaarde plek aan den hals van den hond
gevestigd. Wanneer ten minste maar niet er eenige uit de jaren 1860—'75. Belangverneemt,
ziet en
dat daar een halsband
wekkend zijn overigens een aantal begevolg wordt, dat ook hij zou moeten
het
om gebonden wordt om hem vast te legschrijvingen van het uiterlijk van Dekker,
vragen om minder geprezen en meer gegen df>n verklaart de wolf dat hij het
lezen té worden. Wordt hij nog gelezen, die in het artikel worden aangehaald, van
zoo aandachtig en ijverig als destijds? de hand van tal van bekende personen,
die hem ontmoet hebben.
De „Max Havelaar" wel, waarvan voor
„Ontmoetingen met Vincent" noemt dr.
enkele jaren nog een prachteditie verH. E. v. Gelder, een eveneens geïllustreerscheen. Ook de „Ideën?"
de bijdrage naar aanleiding van een boek
Hij is de held geweest van het geslacht,
van
een Engelsch schilder, die in 1886-~
jong
dat omstreeks 1850 geboren werd en
was in de jaren, waarin hij als spreker '87 in nadere aanraking kwam met Vinvan Gogh. Hij typeert hem knap in
optrad, van 1870 tot ongeveer '80. Hij werd cent
onder, de kunstgelezen als een schrijver wiens werken zijn houding en gedrag
geeft
broeders
en
eveneens een
Parijs
te
volde opvoeding tot volwassen mensch
tooiden. Toen later dit geslacht kinderen rake karakteristiek van zijn omgaan met
de verf. Maar dr. Van Gelder constateert,
opvoedde tot volwassenheid, werd omdat de schilder (A. S. Hartrick) deze kastreeks hun twintigste jaar de vraag gerakteristiek eerst later moet hebben gesteld, wat zij zouden lezen: Multatuli?
De twijfel maakte, dat deze kinderen, geven, want destijds op het atelier Corgeboren omstreeks 1880, zalf naar de mon was Vincent voor de anderen „niet
v/erken van Multatuli grepen en na Max meer dan een ietwat zonderlingen HolHavelaar de „Ideën" gingen lezen, en lander". Men hield hem voor niet heelelezen met overgave en geestdrift, maar maal snik, al noemde niemand hem gek.
ook critisch. In hun boekenkasten staan Onschadelijk vond men hem en misschien
niet belangwekkend genoeg om zich druk
de deelen met veel potlood-aanteekeningen, Uitroepteekens, vraagteekens, „ja", over te maken.'Een genie zag men des„juist", en dergelijke, op de smalle witte tijds (1886) niet in hem. Hartrick heeft
ook in de eerste helft van 1887 Vincent
marge aangebracht.
Het is eigenaardig, dat het geslacht er vaak ontmoet.
Naar aanleiding van een uitlating van
tusschen, dat omstreeks 1860 geboren
Engelschman bespreekt dr. v. Gelder
den
tegenwerd,'min of meer sceptisch stond
over Multatuli, maar niet onverschillig. ook de ontmoeting tusschen Vincent en
dan het woord geHet schijnt, dat het jonge geslacht van Thijs Maris, waarbijThijs
gaf in antwoord
■ïtIFJLTATULi
nu, geboren omstreeks 1820 zich niet bruikt zou zijn, dat
les te geven.
op
verzoek,
Vincent's
hem
naar een teekening van Jef v. d. Fackere.
meer zooveel afgeeft met den schrijver
Matthijs Maris zou hem geraden hebben
„zich dan liever op te hangen" dan schilde meesten van ons verlangend naar dat
te ontdekken, het is ons echter niet geder te worden. Dr. v. Gelder betwijfelt of
lukt. We moesten dien avond optreden in gebeuren uitzien. Tegen alle verwachting
het
echt is: „Zou Thijs zulk een antwoord
een geweldig groote garage, die omgein waren Henk Vasbinder en Wiliy Zilverzijn lippen hebben kunnen krijgen?
over
vroeg
berg (het onafscheidelijke duo) extra
bouwd was tot tooneelzaal. Dank zij echwel een kunstenaars-antwoord aan
Is*
het
op, hetgeen „ook wel in de krant vermeld een kunstenaar?"
ter het technisch personeel van „Schots
mag worden". Den meesten tijd gebruikt
en Scheef", met den leeraar M.O. teekenen
In deze April-aflevering schrijft A. M.
Hein Berkhoff en zijn trouwen adjudant, dit edele duo het ontbijt op bed. Het vischHammacher
over „De fijnheid van de
op
den timmerman Bertus van Engeland, winkeltje op den hoek kan hun echter
hedendaagsche
aandacht
in
schilder- en
kunnen we de grootste moeilijkheden overalle uren van den nacht verwachten als teekenkunst", een opstel waarbij mooie
klant
winnen. Vanmorgen brachten we een bereproducties zijn geplaatst, J. G. van
Ontmoetingen.
zoek aan het Algemeen Hoofd Kwartier
Gelder vertelt over Elisabeth Dammers.
in
(afgekort A.H.K.) van Ontwikkeling en
aardig
Een
moment was het toen We
zijn verscheidene poëtische bijdragen
Er
Ontspar ning, afdeeling Pers en Propade stad een bekenden Zwolschen predikant
en een uitvoerige kroniek der beeldende
ganda. We troffen daar den teekenaar Jo
ontmoetten. Dat was een hartelijk oogenen letterkunde.
kunsten
cabaret,
André
Spier, thans in militairen dienst. Geruiblik. De telepaath van ons
men tijd hebben we met den heer Spier
du Lancelle, het mysterie van ons Regiment, ontdekte op een "gegeven moment
over ons „Schots en Scheef" cabaret genatuurlijk met een daverend applaus van
sproken. Bij het afscheid kregen we een zijn collega-telepaath, den politie-speurgéteekend zelfportret in zijn kwaliteit van hond Maloïtz. Ondanks dat Maloïtz deze „Schots en Scheef" werd ontvangen.
Leuk is het, dat ook diverse journalisten
officier van dezen kunstenaar en een zelfde tournee onlangs heeft gemaakt,
handteekening in ons album. U moet n.l.
heeft André du Lancelle veel succes. Hetzich interesseeren voor de „Schots en
weten, dat wn een speciaal O. en O. herScheef" tournee. Deze week zullen wederzelfde kan gezegd worden van de Veluwinneringsalbum hebben aangelegd. Alle
sche humor en liedjes. Ook dit genre om enkelen van hun een avondje meemaziet, de
ergens in Nederland". U
ken
O. en O. grootheden komen hierin voor.
valt ontzettend in den smaak in deze om„Schots en Scheef" tournee staat in de
Natuurlijk zijn ook alle „Schots en Scheef"
ving. lets wat we nu niet direct verwacht
recensies hierin opgenomen, die we in de hadden. De refreintjes van deze boerenvolle belangstelling van velen, dat maakt
ons optreden erg prettig.
afgeloopen maanden in de verschillende
liedjes, die door den leider van „Schots en
bladen hebben gelezen. Prettige herinneOver enkele uren komt de „Schots en
Scheef", Gerard Rutgers, voor het voetringen voor later, wanneer het eens weer
licht worden gebracht, worden uit volle Scheef" touringcar weer voor, om or.s
langs schilderachtige weggetjes in deze
vrede zal zijn.....
borst meegezongen. Ook de boerenconfémoois duinstreek naar een nieuwe plaats
Vandaag is 't een heel bijzondere dag voor
rence veroorzaakt daverende lachsalvo's.
„Schots en Scheef", de dag van soldij
van bestemming te brengen, om onze ge„King Rex". onze tournee-leider en imbeuren. Een tournee als deze brengt altijd presario, heeft een extra toelage voor de mobiliseerde kameraden te eaan vermabijzondere onkosten met' zich mee, zoodat
medewerkers weten los te krijgen. lets wat ken. Tot een volgende keer dus.

Elsevier's Maandschrift

THEE doet je goed!
(Adv.)

gekregen. Volgende week is er zitting en
dan zullen we eens zien, of het hier een
land is voor vrije menschen, of voor de
heerschappij van een spoorwegmaatschappij! Ondertusschen moet jij er hier
voor zorgen, dat er geen ongelukken gebeuren".
Mary keek hem verbaasd aan.
„Ja zeker, Mary
ongelukken. Zoodra die lui mij van mijn land hebben zien
wegtrekken naar de rechtbank, zullen ze
hun best doen, om te beginnen met het
leggen van rails".
„Maar, hoe is dat mogelijk? Zoolang de
rechtbank nog niet beslist heeft, kunnen
ze
"
Snuivend van woede viel Les haar in
de rede. „Rechtbank? Rechtbank? Ja. ze
geven nog al wat om een rechtbank! Ik
ken hun streken wel! Bezit is een wettelijke titel en als ze hier eenmaal vasten
voet gekregen hebben, dan kan het jaren
kosten, om ze hier weer vandaan te krijgen".

Dat was al zoo vaak gebeurd, legde hij
haar dan uit. Terwijl de advocaten nog
aan het pleiten waren, gingen de spoorwegbouwers hun gang. Door brutaal opoptreden, door list en bedrog wisten ze hun
rails gelegd te krijgen. En eer je het wist,
reden hun treinen over je grondgebied
heen en als je geen millionnair was, dan
kreeg je hen er niet meer af. Mary luisterde toe met van verontwaardiging flikkerende oogen."
„Maar wat zijn dat dan toch voor lui?
fk dacht, dat het hier een vrij land was?"
„Ja, dat was vroeger zoo. Hoe het tegenwoordig is, weet niemand. Met al dat
indringerige tuig!
Vergeet nooit,
dat ze brutaal zijn. Ze hebben slechts één
idee en dat is: de spoorlijn bouwen! Rails
leggen! Rails leggen! Alle mogelijke
avonturiers, sluwe advocaten en schurken hebben ze in hun dienst en de eenige
manier, om hen tegen te hcuden, is

vechten. Vechten, zooals wij tegen de
apachen gedaan hebben! Vechten met
eën geweer!"
Mary had al even grooten hekel aan
den spoorweg als haar oom. Ze had gerild van verontwaardiging, toen ze in het
voorbijrijden de vernieling der groene,
levende aarde had aanschouwd. Ze had
sjofele, leelijke gehuchten in de wildernis
zien verrijzen, bevolkt door horden van
vreemdelingen, arbeiders en hun aanhang,
vreemde, onbeschaafde mannen en brutale vrouwen, die leefden van wedden en
misdaad.
„Het komt vooral hierop aan", vervolgde Les. „Ik heb aan de jongens opgedragen, geregeld de grenzen van ons
grondgebied af te rijden en alle spoorwegarbeiders te verjagen, desnoods door geweerschoten. Maar Sarah is te oud, om
afdoende leiding te geven en je zuster is
daar te nuffig en te teerhartig voor. Daarom steun ik heelemaal op jouw. Mary. ik
maak jouw tot onderbevelhebster".
Hij legde haar vervolgens uit, hoe z^
ervoor zorgen moest, dat een zestal cowboys geregeld de ronde deed. En ingeval
er werkelijk een inval gedaan zou worden,
dan moest ze naar de naburige hoeven
riiden om huln te vragen.
„Ik weet, dat ik op jou vertrouwen
kan. Je zult het hoofd er niet bij verliezen. Je hebt veel van een jongen weg,
Mary. Ik reken bijna orj je. alsof ie mijn
eigen zoon was".
Dat deed haar stralen van trots.
„Ze zullen op onzen grond geen rail
neerleggen tijdens uw afwezigheid!"
„Dat is degelijke praat, beste meid!"
De oude'Les keek haar lachend aan.
Met al haar beslistheid zag ze er nog zoo
jong uit. Ze was toch nog slechts een
meisje, al kon ze dan tegen een jongen
od in het rijden en lasso werpen. Ze schoot
als de beste.
Met een zucht van tevredenheid wendde

hij zijn paard.

„Ik ga er van door, Mary! Houd je goed.
Ik ben ervan overtuigd, dat je het er
goed zult afbrengen!"
„Veel succes, oom Les. Ik hoop, dat u
het proces wint!"
„Ik zal tegen hen vechten, dat het hun
nog lang heugen zal!"
„Ik ook, als ze probeeren, hier een of
andere streek uit te halen".
Ze wuifden elkaar toe en de oude man
begon zijn langen rit naar de rechtbank.
Mary voelde een zware verantwoordelijkheid op haar jonge schouders rusten.
De zon was bijna onder, toen Mary den
heuvel afreed. Toen ze haar pony door een
boschje elzenstruiken heendreef; was de
nieuwe japon geheel uit haar gedachten
verdwenen.
Plotseling hield ze haar paard in op het
gezicht van een vreemdeling en greep
naar den kleinen revolver in haar zadelholster. Het paard van den man stond
dichtbij hem te grazen. Hij zat op een omgevallen boomstam in een aanteekenboek
op zijn knieën te schrijven. De hoefslagen
van het paard deden hem opspringen en
zich naar haar kant omwenden.
Mary begreep oogenblikkelijk, dat hij
een der spoorwegmenschen was. Andere
vreemdelingen bevonden zich niet in de
vallei. De man was hoogstens een jaar of
zes ouder dan zijzelf. Hij droeg een khaki
broek en buis. Hij had blauwe oogen en
vuurrood haar, dat in het late zonlicht
glinsterde. Zijn hoed lag naast hem.
„Goedenavond. Ik heb u niet hooren
aankomen."
„Dat was ook mijn bedoeling niet", zei
Mary veelbeteekenend, en hij keek vreemd
op, toen hij het pistool in haar hand ontdekte. „Hoort u bij die spoorwegonderneming?"

Haar toon beviel hem niet en hij kreeg
een kleur.
(Wordt vervolgdj
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Velen zijn sterk en wij, coöperatoren, zijn met velen!
Plaatselijk en landelijk- leder is voor organisatie in zijn
vak of beroep, omdat hij weet dat de enkeling weinig
vermag en alleen velen sterk zijn. Maar tegenover organisatie van consumenten staan velen afwijzend of onverschillig; ook velen sympathiek maar zonder daad- En
toch is die organisatie niet de minst noodzakelijke, zeker
niet in déze tijden. Door de georganiseerde verbruikers
is reeds het een en ander tot stand gebracht, maar meer
kan worden bereikt als gij, die met onze beweging sympathiseert, Uw sympathie omzet in een daad en LID WORDT
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Gij, consument, vergeet toch niet,
Dat coöperatie waarborg biedt!
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Veluwe

Opname rustige zenuwpatiënten en rustbehoevenüen.
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I I —"„HERO" Vruchten in glas—
lets bijzonder fijns!
Gem. Fruit f 100
f 0-75
Peren
Kersen z. p. f 0.75.

RUSTHUIS te EPE
Prachtige boschrijke omgeving.

Arbeldstherapie, psychotherapie, hoogtezon.
Verpleeggeld vanaf f 4.— per dag, geneeskundige*
hulp inbegrepen.
Aanvragen bij den Oeneesh.-Dir. F. C A. BRYAN,
Zenuwarts, ..DE LOFAKKERS", Epe.
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Het beste Amerik.
electrische scheer-apparaat, met den spe-

cialer, gepatenteerden

EEN GOEDE STAP

n

scheerkop. Probeer de
Shave-Master in ieder

.

geval eens, vóór U tot

aanschaffing van een
electrisch scheer-ap-

Als U eenmaal over het bezwaar heenstapt om heelemaal naar de Hoogstraat
te komen, dan staat het vast, dat die
stap een GOEDE is geweest.
Als TJ in Uw leven tot de „belangrijkste
stap" overgaat, doe dan deze stap vooraf.
Het zal er één zijn geweest in de GOEDE
richting. De. meubelen, die U wenscht,
treft U bij ons aan in den prijs, die U
kunt betalen.

paraat overgaat
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AANGIFTE
VAN LEERLINGEN

Voor inlichtingen en gratis
proef gebruik

ibourgs

OLLAND

Kamperstraat 8

-

56—58

-

Telef. 4650
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ALI MEIJERINK *
PIANOLERARES
50.000 kg voederbieten KOESTRAAT
36 - ZWOLLI E
gedenat.

VOOR DIRECTE LEVERING:

600 hl

aardappelen;
Ook in gedeelten. Franco leve-

ring. Sterk verlaagde prijzen.

T. MORREMA

Dedemsvaart,

Lutten
Telefoon 6

a. d-

DIEZERSTRAAT 88
en GROOTE KERKPLEIÏ S
HOEK LUTTEKESTEEG,

Heerlijk

verfrisschend is',
EL ARDEN'S
Eau de Cologne

MDc

1

Burgemeester en Wethouders van ZWOLLE brengen ter kennis
van belanghebbenden, dat op onderstaande plaatsen en tijdstippen gelegenheid bestaat tot AANGIFTE VAN LEERLINGEN
voor een der volgende inrichtingen van onderwijs, t-w-:

OCCASION

Haoke Piano

I

ALLE OPENBARE LAGERE SCHOLEN;
SCHOOL XIV (U.LO. SCHOOL) AAN DE CELESTRAAT;
SCHOOL XV (U.LO. SCHOOL v. MEISJES a. d. Bloemendalstr.;
en DE GEMEENTELIJKE NAAISCHOOL.

I

modern meubel, zwart gepolitoerd,
(hoogglans), prachtig
"-s-70
van toon en mechaniek i* Z/U."

GANZEVOORT

Om te kunnen worden toegelaten tot een der openbare lagere
PIANO- EN ORGELHANDEL
scholen, waarvan het schooljaar aanvangt op 1 Augustus a-s.,
"" moeten de kinderen vóór 1 October a-s. den leeftijd van 6 jaar
■
hebben bereikt
i
' De aangifte kan geschieden als volgt:
Jj Jij velen gevraagd
Op 8 APRIL in een der lokalen van school V, Berkumstraat;
XI, Assendorperplein;
der
lokalen
van
9
APRII
in
een
school
<op
MARKIEZENTIJD i op 10 APRIL in een der lokalen van de Willemsschool, Hoogstr.;
Bij BOERTIEN geslaagd.
met
27
APRIL
gemeente-secretarie,
en
van
11
tot
en
ter
afdeeadres voor een goede >
ling Financiën, boven de afdeeling „Bevolking".
Overal gezocht, bij

MARKIEZENFABRIEK C

Op bovenstaande dagen zal zitting worden gehouden van des
voormiddags 9—12 uur en des namiddags van 2—4 uur (op
Zaterdag van 9-1 OUT).

VAN DER MOLEN IVoor
—
_*

Deventerstraatweg 130, 141

EL ARDEN'S
Toilet-preparater
Zwolle uitsluitend
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B. */".%*

H. v. Eelen N.V.
42 DIEZERSTRAAT

[

Telefoon 32GS

Uw
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— ZWOLLE^

BOERTIEN

gekocht.

zoover de openbare lagere scholen betreft, wordt aan belanghebbenden aanwijzing gedaan van de school waarop de
aangegevene kan worden geplaatst.
Voor toelating tot de school voor buitengewoon lager onderwijs
bestaat gelegenheid tot aangifte bij het Hoofd der school.

nne"goed een sieraad in de kast
een Bf iele voor U wringt én wascht

-«vTwee kenmerken van een nieuwe Miele') Het Miele Waschkruis met 100°/,, wasch-effect
2) Een ideale Miele beveiliging op electrisch gebied
y.\
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, COMPLETE MEUBILEERING.
STOFFEERING.
VALSTRAAT 54

—

TELEF. 4529

Ze heeft haar
gelijke niet!
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dat ze dikwijls niet
nieuw te onderscheiden zijn.
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BESPEELDE PIANO'S en ORGELS
worden vóór de aflevering zoo grondig

OPENBAAR ONDERWIJS
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Woninginrichting
Hoogstr
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PROVINCIALE OVERIJSSELSCHE EN ZWOLSCHE COURANT

(6—12 jaar)

Het sprookje van het

VOOR DE JONGEREN

Polkakopje
Door Gerrie Koenraads
Er was eens een koningszoon, die een
Vrolijk en gelukkig leventje leidde in zijn
Prachtig paleis. Zijn vader was d»l op hem.
Maar soms lagen er diepe rimpels op zijn
v°orhoofd. Hij maakte zich namelijk onSerust over een aanstaande vrouw voor
2lJn zoon. Want er waren maar heel weinig koningskinderen op de wereld. Op
Sekere dag zei de koning:
»Rijk eens, mijn zoon, ik word oud en
£riJs en de kroon is bijna te zwaar voor

Maar jij bent

genoeg om

jong en sterk en oud
koning
zelf
te zijn. Maal- het
ook een koningin nodig. Luis-

land heeft
ter> wat ik nu

gedacht heb. Vandaag zal

"*"■" mijn herauten naar alle landen sturen
"^et de volgende boodschap: „Alle meisjes
2iJn welkom, maar zij moeten drie dingen
"^zitten: een gouden kroon, ten teken van
goud haar ten teken van
schoonheid en een gouden hart, ten teken
van liefde en trouw. Zoo hoop ik er in te

worden. Ze gooide vlug de glasparel ln
zijn hoed, maar de prins smeekte: „Geef
me toch. een lok van je haar, ik ben zo
arm en heb niets moois voor mezelf."
Toen werd Lia boos en riep: „Jij ondankbare man, wees tevreden met wat je
hebt. Ik heb geen zin om voor jou een
stuk van mijn haar af te knippen, want
dat heb ik nodig om koningin te worden!"
Toen Lia voor de hoge raad verscheen
er haar kroon en haar geprezen was, dacht
de oude koning
al, dat zijn
schoondochter
gevonden was,
maar zijn zqon
zei: „Ze heeft
een hart van
ijzer" en liep
de zaal uit.
Mevrouw Josula

was

efg^^^^^^^^^^^^^^^^"

kwaad toen ook haar twede dochter onverrichterzake terug keerde. Vanaf die

dag hadden de Beide meisjes geen leven
meer bij haar.
Kort daarop was er markt in de residentie en Tajetska dreef, zoals altijd, de

ganzen naar de markt. Opgewekt en een
krans van wilde roosjes op haar blonde
haar, liep ze door de straten. Dicht bij het
paleis zat de jonge koning nog altijd op
zijn koningin te wachten. Hij dacht dat
ze nooit meer kwam. Plotseling kreeg hij
Tajetska in 't oog. Haar lief gezichtje en
prachtig haar met de roosjes, verblindde
hem zo, dat hij de ganzen, die ze voor zich
uitdreef, niet eens zag.
Smekend stak hij zijn hand uit en bedelde: „Och lieve jonkvrouw, geef me één
parel uit je gouden kroon, dan kan ik
wat eten kopen."
Tajetska lachte niet meer, en treurig
antwoordde ze: „Arme man, mijn kroon
i' niet van goud, het is een kransje van
bloemen, dat ik zelf gemaakt heb. Ik wil
't je graag geven, maar je zult Je honger
er niet mee kunnen stillen."

HET FIJNE RITJE VAN

„Geef mij dan tenminste een van je
gouden haren". Nu begon Tajetska te
lachen, knipte haar hele haardos af en
gaf het hem.
„Jij, lief meisje" riep de prins en vlei
voor haar op de knieën, „jij hebt een gouden hart en zult mijn koningin zijn."
De hoge raad viel haast ondersteboven
toen het stel de zaal binnenkwam. Dat
moest een koningin voorstellen? Met zon
armzalig kransje op haar hoofd en afgeknipt haar! Maar de oude koning knikte
haar vriendelijk toe en zei: „Jouw kroon
Is mooier dan goud, want zij betekent
eenvoud en je polkakopje toont, dat je
een gouden hart hebt."
Het duurde niet lang of het huwelijk
werd luisterrijk gevierd. De jonge koning
gaf een mededeling uit, dat alle meisjes
en vrouwen, die zich door liefde en trouw
onderscheidden hadden, het haar net zo
kort mochten dragen als de koningin.
Daarom zijn er zoveel polkakopjes tegen-

Pagina 9

De pic-nic
Jo en To hebben reuze schik,
Geen wonder, want ze houden een pic-nic!
Ze namen lekk're broodjes mee,
En in een thermosfles warme thee.
Moeder gaf hun een servet,
En daar hebben ze alles opgezet.
Nu zijn ze samen fijn aan 't eten,
O, wat zijn ze heerlijk gezeten!
Maar Jo en To zitten in de wei,
En daar loopt de koe van boer Jan Klei,
Dat dier begreep er natuurlijk niets van,
En ze liep 'op Jo en To an!
Wat hadden ze samen een plezier!
Maar nu komt ineens dat nare dier!
Oc en To lopen weg van schrik!

En dit is het einde van de pic-nic....

Een legpuzzle

woordig.

OPSCHEPPERTJE

slagen voor jouw een goede vrouw te

vinden."
2o

geschiedde. De koning

ontbood drie

beroemde goudsmeden, en drie beroemde
kaarkunstenaars. Die waren werkelijk

R|eester in hun vak. De goudsmeden kontien zeifs door dikke handschoenen heen,
bet fijnste goud voelen en de haarkunstenaars zagen geen haartje van een kapsel over het hoofd. Maar het gouden hart
de koningszoon zelf keuren.
"^e boodschap van de herauten kwam
°°k mevrouw Josula ter ore. Mevrouw
J°sula woonde niet ver van het paleis in
ccii kleine stad. Ze had twee dochters: Mia
60 Lia. Deze meisjes waren heel mooi en
mooiste van alles was nog hun lange,
Èouden haardos. Maar nog mooier en 11eVer was hun halfzusje Tajetska, die er
Meestal op uitgestuurd werd om de ganzen
Van het stadje te hoeden, want haar stiefmoeder hield niet van haar.
Toen mevrouw Josula de boodschap van
öer" koning hoorde, nam ze vlug al haar
beraden bij elkaar en bracht die naar een
goudsmid, met het verzoek daar een gouden kroon, met paarlen bezet, van te ma'en. Dat gebeurde Toen riep ze Mia,
aar oudste dochter „Hier heb je een
Jachtige gouden kroon, een mooiere beaat er niet. Je haar is goud, dus nu kun
e gerust je geluk bij den koningszoon
beproeven. Wat je nart betreft, daar hoef
*e
Wet bang voor te zijn, of het van goud
k of niet,
dat ziet toch niemand."
vrolijk ging Mia op weg naar het paleis,
arH ze wilde dolgraag koningin worden.
*ebt bij het slot zag ze een bedelaar, die
o{3 de
stoep van de straat zat. Het was
cbter geen echte bedelaar, maar de jonge
olllng, die zich verkleed had. „Schone
r -*:vrouw, och, geef mij een parel uit
Jü gouden kroon;
ik ben zo arm, ik heb
hlets te eten."
Mia begon te lachen en zei: „Beste man,
beb mijn kroon en parels veel te hard
0(%, want ik wil koningin worden." Metn üep ze door Maar de jonge koning

Opscheppertje zag een knol in de wei
staan. „Ha", dacht hij, „net iets voor mij",

nam een
paard.

ladder en klauterde op het

Boven op het beest voelde hij zich als
een koning zo trots. „Dat er nog mensen
zijn, die bang zijn voor paarden!" schaterde hij.

"-

m

viUg

een k oriere weg naar net paleis
-°vam daar vóór Mia aan.
r°ts liep Mia de grote zaal in. waar
raad van goudsmeden en haarkunstears zich verzameld had. Toen ze binnen
-n uitten ze kreten van bewondering.
et goud van de Kroon is van het allerft ste
goud", riepetj de goudsmeden uit.
koning",
" '
zeiden de haarkunstenaars,
et baar is zuiver als goud. er is geen
aanle onecht bij.'
ar har-t is van ijzer zei de ionge
n S plotseling sn keerde zich droevig
0
' "^ia werd doodsbleek en ging woedend
r buis terug

J,

ko'.

ri

en mevrouw -Tosula hoorde wat er
&eh°Urd
was. zei ze tot haar dochter: „Lia,
jj
j

Jij nu de kroon en hier heb Ie een
van glas, die kun je aan dien bede-

j*4a Vr°uw Josula was een gierig mens

W

bede!aar haast voorbij ge*aSzonöenhaast
had ze om koningin te

n*

O wee, wat ging dat beest doen? Draven! O, o, opscheppertje voelde zich niets
op zijn gemak.

„Wat is dat op mijn rug?", dacht het
paard. „Hup! Hoepel op! Ik ga liever alleen!" Hoeoeoeoe! Opscheppertje vloog
door het luchtruim. Dat was het einde van
zijn rit.

LENTEBODEN
(Voor ouderen)

Als de lentemaand gekomen is, zie je
buiten over bossen, weiden en meren, de
langbenige ooievaar naar het Noorden vliegen. En als het doel van de reis
bereikt is, en hij ergens op de nok van het
dak van een boerderij op zijn oude nest
zit, dan kijken de dorpelingen met een
vrolijk gezicht naar boven en roepen
elkaar het nieuwtje toe: „Onze ooievaars
zijn weer terugl."
De ooievaar is een van de eerste die
weer in het vaderland terugkomt. Het is
opvallend, dat de trekvogels ln precies de
omgekeerde volgorde terugkomen, als ze
in de herfst vertrokken zijn. Als de ooievaar terug is, duurt het niet lang of de
leeuwerik zingt zijn eerste voorjaarslied,
het kwikstaartje zit op de brugleuning te
wippen, het roodborstje en de zanglijster
laten hun eerste lied hooren. Al deze wereldreizigers keren ongeveer half Maart
van hun reis naar het Zuiden terug. In
ie twede helft van Maart volgen de kraanvogel, de tjiftjaf en het roodstaartje. De
zwaluwen houden 't langer uit, die genieten begin April nog van het „seizoen"
aan de Riviera of in Afrika. Eind April
kunnen we de nachtegaal en de koekoek
verwachten. Vogels, die bijzonder gevoelig
zijn, aanvaarden de reis naar het Noorden
Pas, als de in Maart aangekomenen, al
gebroed hebben, namelijk in Mei. en het
allerlaatste komt de wielewaal, die ons
maar heel kort gezelschap houdt, want
eind Juli. sast hij alweer weg
De voorjaarstrek is een eigenaardig iets.
Ze hebben vastgesteld, dat de vogels veel
meer haast hebben, om in de lente naar
hun land terug te keren, dan wanneer ze
in de herfst naar het Zuiden gaan Het
raadsel van de vogeltrek is nog altijd niet

Begin Maart keren de eerste
trekvogels uit het warme
zuiden in 't land terug
opgelost. Om te beginnen, is het nog een
raadsel voor ons, waarom vele van onze
trekvogels naar het Zuiden vliegen, terwijl
ze hier in 't Noorden nog genoeg te eten
hebben. Want heel veel yan deze vogels
gaan immers in Augustus al weg en tot
laat ln October zijn de levensomstandigheden voor de vogels nog heel gunstig.
Veel gunstiger bijvoorbeeld dan in het
begin van het voorjfkr het geval is. De
eerste „thuiskomers" hebben in ons vaak

69 kilometer per uur brengen kan. We
mogen vooral niet de Amerikaansche
goudpluvier vergeten, die een goed figuur
op afstandvliegen slaat, hij vliegt zonder
rustpoze de Atlantische Oceaan tussen
Nieuw Schotland en Venezuela over, wat
een afstand ?an 3600 kilometer is.

Raadsels

De zusjes Aardenberg hielden erg veel
van puzzelen, raadseis oplossen en zo meer.
Ze vonden dat je er beter en dieper door
ging denken. Toen ze begonnen met raadsels en puzzles op te lossen, brachten ze
er niet veel van terecht. En omdat ze er
niet veel van terecht brachten, verloren
ze hun geduld wel eens. Wat natuurlijk
ook weer niet bijdroeg tot de goede oplossing. Toch hielden ze vol. En hun moeite
werd beloond. Want langzamerhand merkten ze, dat de puzzles en raadsels haar
niet meer zo moeilijk vielen. Ze hadden er
handigheid in gekregen. En ze letten nu
op dingen, die ze vroeger helemaal over
het hoofd zagen Ze merkten hun vorderingen vooral op, ais er andere kinderen
bij waren, die ook raadsels wilden oplossen. Lies en Bep Aardenberg waren altijd
het eerste klaar. Tot grote verbazing van
de anderen die er soms helemaal niet
uit konden komen Als Lies of Bep dan
naderhand het raadsel uitlegde, was de
algemene uitroep: „O, daar heb ik helemaal niet aan gedacht", of „daar moet je
maar net opkomen!'
Ook aan het oplossen van legpuzzles
hadden ze veel gedaan. Die leken soms zo
makkelijk, maar vielen heus niet altijd
mee! Vooral niet dat soort, dat je op dit
plaatje ziet Je ziet hier allemaal zwarte
stukken, die je uit moet knippen en dan
aan elkaar leggen zodat uit het middenstuk het hieronder afgebeelde kaboutertje
ontstaat. Dus de omgeving van het kaboutertje wordt gevormd door de aan elkaar gelegde zwarte stukken. De oplossing
is hierbij gegeven, omdat die vrij moeilijk is.

Voor Jongeren.

1. Mijn eerste is een gebouw waar jullie
alle dagen heengaat, behalve 's Zondags.
Mijn tweede Is iets om van alles in te
doen en in mee te nemen. Mijn geheel is
een voorwerp, dat grote kinderen iedere
dag dragen.

2. Ik ben een zwart mens, draai mrj om,
dan ben ik nat en val uit de lucht.

3. Verborgen bomen:
Kijk, een vlinder!

Ik kan Je niet bereiken.
Ik wil goed mijn best do*n.
Ik denk er niet aan.
Kun jij goed sparen?

koude voorjaar met slecht weer en voedselmoeilijkheden te kampen.
Juist in het voorjaar ontwikkelen onze
trekvogels een vliegsnelheid, die bewonderenswaardig is. De recordvlieger is de
spreeuw, die met een snelheid van 74 km
per uur over het land vliegt en hierdoor
zelfs de postduif overtreft, die het tot

Voor Ouderen.

Oplossing van de legpuzzle

1. Welke plaatsnaam op de Veluwe staat
hier?
poelnardo.

OPLOSSING RAADSELS VORIGE WEEK.

3. Verborgen rivieren:
Die buis is lek.
Heeft hij een pijnlijke kwaal?
In die klas zit een hele rij nieuwe
kinderen.
Zwolle ligt ten Noorden van Wijhe!
Je moet niet zo vechten.
Hij moest de hele kolk afdreggen.
3. Wie lopen altijd op hun kop?

Voor

Jongeren.

1. geeuw, leeuw, meeuw, Zeeuw
2. een schoenlepei.
3. 't oog van een naald.
Voor Ouderen.

1. de letter r.
2. Kampen, Deventer, Goor. Ommen,
Olst, Wijhe, Almelo.
3. een hangmat.

.

Het Bestuur van het Water- f
schap KAMPERVEEN maakt
bekend, dat op Zaterdagen 20
en 27 April een

„
BEHANGSELPAPIER KLEIN
G^»"
BEEKMAN

mr

£S££ £=X Sï

BELANGRIJK LAGERE PRIJZEN

JASBESCHERMER noodig?

IIJ
III
derd^
Op Zaterdag 20 April de sloo- jl
ten tusschen den Veendijk en j
de Buitenwetering 'en op Za- fl
terdag 27 April de slooten tus- I
schen de Buitenwetering en den I
Hoogeweg.
I
zal worden gehouden over de
Buitenlandsche slooten in de
blokken C, D, E en F, die in het
voorjaar van 1938 zijn gemod-

| KUNT U PIANO SPELEN?

■NEEMT DAN EEN

\J3HLp|^

Dan is het een kwestie van een paar dagen
en U speelt hetzelfde op een piano-accordeon.
Probeert U het eens bij ons !
Vanaf 35 grld. leveren wij U een prima instrument. Vergeet
U deze week met even onze etalage te bezichtigen.
U vindt
hierin een keurcollectie ACCORDEONS van de
wereldmerken.

PHOENIX

—

zonder riempjes van

G. KAPPERT
50,

MOLENWEG

MODDERSCHOUW

TELEF. 2584

___

DE LEEUW's

lip
I

Naast het zoo bekende I

Muziekhandel

—

DIEZERSTRAAT 90

Gazelle rijwiel I

TELEF. 2936

HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V.
Agentschap ZWOLLE, Melkmarkt 1, Tel. 2741
(met Correspondentschap te HEERDE)

Militairen
hebben meer bewegings-

De

pasvorm van onze

uniformen is zoo perfect,
dat het niet te verwonderen
is, dat men teikens weer

8

WIERINGA

7Fr,?OKE^

I
natuurproduct,!

zuiver
de fijnste en gezondste!
limonade gazeuse <
I
PERL 17 cent
FRAMBOZEN
SINAS
GRAPE FRUIT \
Café's en Winkeliers fabrieksprijs!

I

■
f I3cfcl

/

■

/I

—■
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I

Sn^eïeï S

va«
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EL

Neemeen -WALDORP- -Stofzuigervan

-?roefwaseh

10 jaar

Hl

bedrijf-

2

I

Cassière
■

Ansingh
Het Pianohuis sinds 1875.

II

Stelt U prijs op een goed en

NEEMT

DAN

1900

betrouwbaar Rijwiel ?

I

-

MOLENWEG 50

TEL. 2584

MOET UW SCHOORSTEEN rj komt
GEVEEGD
«tt i u
-" probeert en
of* iheeft
U lekkage aan
U\ dak of schoorsteen?
L 7 6/y/f
Bel

dan

even

4569

Metselaar
86a.

Automatiek
.„
Hapje

NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN

.voor een

GEVRAAGD bij twee flinke juffrouwen, P.G.,

HAAGSCHE MODEFAKSCHOOL
O. Deventerweg 87.
te Zwolle

rT

WEDER NORMAAL

.

Zie onze Etalage!
BEL OP No. 3558

■■■■■■nl

b.d. Spoorbru»

ursus voor dames en meisjes boven
13 jaar in maatknippen, costuumen lingerienaaien voor huishoudelijk
gebruik. Opleiding examens. Op de
lessen wordt aan eigen kleeding gewerkt
DAG-, PRIVÉ- EN AVONDLESSEN.

-

Inschrijving van leerlingen dag. bij de Dir. L. M. Huyskamp!
Inschrijving van leerlingen voor den cursus te Wezep a.s.
Maandag 8 April, 's middags van 3.30 uur tot 5.30 uur en
s avonds van 7 tot 9 uur in het bovenlokaal der Herv. Kerk,
waar voor belangstellenden* tevens gelegenheid bestaat tot
het bezichtigen van de tentoonstelling van de werkstukken
door de leerlingen van den cursus vervaardigd. Toegang vrij,
Do lessen te Wezep worden gegeven Woensdags van 1.45 uur
tot 3.45 uur en van 4.30 uur tot 6.30 uur, lesgeld 25 et. p. les.

I

k

w^"«*fltó^
V*

garandeert Ü het juiste corset.

KOOKSTER

werken, v.g.g.v-*

c mef werkzaam,
j

zoekt zelfstandige

.

"»

Vos\c&e^

onder No- 219
, 3rievenOverijss.
Prov.
en Zwolse'

NAAISTER

—

Prov. Overijsselsche en Zwolsche

tf

Cour*^

——^

1
ASSURANTIEKANTOOR hier ter stede VRAAGT een onW

"

IJ

JÖNGMENSCJJ

N.H.,

+ 25

jaar. Voor

energiek P

Levenspositie. Bekendheid met hel
rantievak strekt tot aanbeveling. Ne C
Brieven onder No- 258 Bureau Prov. Overijss- en Zwols'^j^''

Echter onze D.W. CORSETS

Onse j arcnldna e ervaring

êeV "

(huiswerkster), voor het maken van mal>
en japonnen. - Brieven onder No. 259 Bu 1

i

Maar dat is zoo eenvoudig niet.
in de
vanzelfsprekend moet U z * ch

y

f

i eiding te geven, moment

PRIMA

WOENSDAG 10 AprU en
op WOENSDAG 1 Mei a.s. (Meimarkt)

schenkt U een goed zittend Corset.

herstellen elke fout

'

goed bespraakt

1

C'_?

Assen.

GEVRAAGD VOOR WINKEL:

op

Telefoon 2813

>

en BanketbakkJ
,Broodê.j $
zelfst. k.

accuraat kunnende werken eerste vereiste, bij voorkeur in het
bezit van diploma Mulo.
Brieven onder No. 260 Bureau
Prov. Overijss. en Zwolsche Crt.

TE RAALTE
MARKTEN)

In speciaalzaak voor l
tere Damesconfectie. Brl
ven met uitvoerige u
lichtingen aan A. G. B^
NING N.V., Kruisstraat

gen. ook ander werk te vel $$1,
' ten.
Hoog loon. Brieven N°-

aankomend
KANTOORBEDIENDE
(Mann. of Vr.)

Groote

(PREMIE-

gevraagd.

Voor spoedige indiensttreding op t 4gent te Nunspeet.
handelskantoor GEVRAAGD:

Voorjaarsveemarkten

BETHL. KERKPLEIN 36

VERKOOPSTER

PRIMA

———_______________—_________,_

DE DIRECTIE

DE 3 H-H.H.-tjes
„Het Heerlijke Hapje"

Degelijk uitermate rustig, afgelegen PENSION,
b-v. eenige km. van dorpskom, aan zandweg, te midden van
zeer stille bosch-wandelingen. Brieven met prijsopg. onder
No. 173, Bureau Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Crt.

.,

.

PRIMA

Zoo spoedig mogelijk
Uein pension,

gevraagd, 's Maandags en Vrijdags den geheelen dag, niet beneden 17 jaar. Deventerstr. 96.

Verhooging staangeld ingetrokken

f") WOOLTHUIS'Kokszaak

I

OveflJ

DAMESCONFECTIE-

NET MORGENMEISJËT j

Vleeschreceptenboekje cadeau.

Ingaande Maandag 8 April 1940 wordt de BEREKENING
van het STALGELD van wagens, die van 27 November j.l.
af verdubbeld was,

„
„Heerlijk

I

Gevraagd tegen 1 Mei een
MEID-HUISHOUDSTER in ge*in van 2 personen, op klein boerenbedrijf, geheel zelfst. k. optreden. Liefst boven 30 jaar. j
Brieven JS. VAN DEN HOEK,
Landbouwer, Zalk.

ALS RECLAME geven wij in de jubileumweek bij aankoop
voor f I.— vleeschwaren (uitgezonderd vet en spek) een
zeer practisch

No. 256 Bureau Prov.
en Zwolsche Courant.

Halfwas.

....

M.U.L.O-^,

17 jaar.
ploma vereischt. Brieven ol|. s,

Leeftijd ±

Oroote zaak te Zwolle vraagt

Broodbakkersbediende
of

WED. H. J. PAALMAN
Rund-,Kalfs-en Varkensslagerij - Diezerstraat 63, Telef. 4613

G. KAPPERT

JONGSTE BEDIENDE

4PPELHOF, Voorstraat 5, vraagt I
per Mci flinke, ongeh.

X April a.s. herdenken wij hel.
40-]ang bestaan onzer zaak. Veertig jaar lang
hebben wij een groot aantal ingezetenen en
clientèle buiten de stad van het beste vleesch
voorzien. Wij hopen in de toekomst deze traditie te kunnen voortzetten en onze leuze
„Het beste voor weinig geld", te handhaven.

PHOENIX!

*

vo&

4vraagt

spoedige indiensttreding

Brieven onder nr. 257 Bur. Prov. Overijss. en Zwolsche Crt.

JUBILEUM!!
Maandag

1940
"w^w

EEN

Overheidsbedrijf

EEN FLINKE CASSIÈRE,
Administratief onderlegd.

U AAN: 4 Eiken Engelsche Clubs f 79.—
idem in Sleemodel
f 82
A. VAN AMELSVOORT, ASSENDORPERSTR. 67, TEL. 4059

BITTERSTRAAT

Vv*A^^^^^/^/

I
U\
H
I
H

garantie.

"y^

duiver Vruchtensap berejjj

H

WONINGINRICHTING
BIEDT

Schoorsteenveger

tri «ra uSTffc l°ii de
IM
ittfifflMs J°lS

I

AMELSVOORT'S

J. H. DE KLEINE,

/y@ttS§?\

1

I

Fl. 295.-

werd

-

't Kost te veel aan tijd,
moeite en gezondheid

I

eerste klas merk),
gebruikt, doch in prima
staat, zeer goed van toon
en aanslag, modern zwart
gepol. meubel, slechts

Wij hebben alle modellen in voorraad. Ook in kleuren. Tevens leveren wij alle bekende merkrijwielen.

niettoeeï! I

I
I

(bekend

Wegenbel.kaart te koop.

20.1

II

.1

Thürmer
PIANO

!U\
H

Juni.H
!

bereid

Puur Vruchtensap

Bestel in 't café of bij Uw leverancier HERO vruchtendranken. Dan bent U en Uw kinderen afdoende beveiligd tegen
dranken met kunstmatige kleurtjes en smaakjes.
Dan drinkt U een zuivere gezonde natuurdrank, die U
versterkt en verkwikt, kortom dan doet U precies als die
ontelbare landgenooten, die hun dorst op de smakelijkste en
gezondste manier lesschen: door HERO te verlangen!

21271

OCCASION!

VRUCHTENDRANKEN

Geldig van 1 April t.m. 30
Zw. wagen, 1340 k.
Hertenstraat

zijn uit

I

HERO

-■I

Hero-dranken

leeft. 40—50 j., financieel bemiddeld, keurige verschijning, U
prettige en leuke levenskame-M
raad. Geheimhouding op eere-B
woord verzekerd. Brieven onder I
No. 254 Bureau Prov. Overijss.
en Zwolsche Courant.
U

OUDE VISCHMARKT
In prijzen van 29 75, 47.50
en hooger.
# Veldmutsen, onderseheidinqsteehn^ booiden. cijfeis.

ARINK - Melkmarkt

Telef.

zoekt ernstige kennismaking met beschaafde
en serieuze Dame,

buitonmcsdel van

L*—-

-

ZUIVERHEID!

EEN GARANTIE VOOR

I

Algemeen ontwikkeld Heer, met
eigen zaken,

militairen aantreft in een

VATGROENTE
SPERCIEBONEN ,
15 cent per pond.
SNIJBONEN
14 cent per pond.

I

I
I

Reparatieinrichting

Ossenmarkt 17

Voorschotten in rekening-courant.
Credieten.
ALLE BANK- EN EFFECTENZAKEN

I
I

MARSMAnII

H.

Rijwielhandel en

vrijheid, althans in onze
buitenmodel uniformen.

I
I
I
I

vertegenwoordigen wij ook het
Phoenix rijwiel. Het rijw el dat
een zeer groote bekendheid
heeft verkregen door zijn
gepatenteerden
jasbe
schermer en Mutaped
3 versnellingstrapas.
Nieuwtjes,
die
bleken gewei
dig te zijn.

|

NEDERLANDSCHE

I

Kampen, 5 April 1940.

hchaamslijn, maar als
laten voorlichten.

flra_M* rft% __■#
_!**?!_

mmm^^m———"^—^mmmmmmmm,^m^m

Voor een neutraal Volksgebouw in een middelgroote P^gji,
in Twente, dat bezocht wordt door publiek uit alle krinë
wordt GEVRAAGD een, bij voorkeur gehuwd,

GERANT

„

*

wiens vrouw eventueel mede in het bedrijf behulp2 e ji
moet zijn. Tot zijn taak behoort o.a. het leiding ë r )s
aan de rijpere jeugd, zoodat reflectanten voor dit
e
moeten voelen. Aan de betrekking is het genot van v
ji
woning, vuur en licht verbonden.
Brieven met uitvoerige inlichtingen, onder opgaaf v9-ij
godsdienst en van verlangd salaris onder no. 215, BUr
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant.

I

|

Zaterdag 6 April 1940

Piovincie

bedrijven werden verschillende lied dren
gezongen. Bij de jeugdclub sloten zich vier
nieuwe leden aan.
Ds. Bouman beroepen naar Heerlen.
Ds. G. L. Bouman, predikant der Ned.
Herv. Gemeente alhier, heeft toezegging
van beroep ontvangen naar. Heerlen.
1

Jaarvergadering
Geitenfokvereeniging.
Onder voorzitterschap van den he*jr J.
Klok werd alhier de jaarvergadering gehouden van de Geitenfokvereeniging. Uit
?et jaarverslag van den secretaris, den
H. Kremer, bleek, dat de vereeniging
fleer
«lans 61 leden telt (vang jaar 64). Het
aantal sterfgevallen van disran was ge'jag, n.l. twee stuks. Voorts stierf één
stamboelkgeit en moest één stamboekgeit
borden geslacht. In 1940 stierf eveneens
6eri stamboekgeit. Er heeft een actie plaats
gehad tot winning van c.onateurs, welke
zeer bevredigend mag worden genoemd.
Uit het fi:>anci>*-el verslag van den penningmeester, den heer G. van der Woude,
w eek het volgende:
Afd. Fokvereeniging: nadeelig saldo 1938
f .30,78, ontvangsten f 141,75, saldo f 110,97,
Uitgaven f 101,63, batig saldo f 9,34.
Afd.
Verzekeringsvereeniging: batig
saldo 1938 f 196,951,4, ontvangsten f 40,17,
f 237,12%, uitgaven f 16,37, batig
saldo f 220,75.
Het aftredend bestuurslid, de heer G.
'au der Woude, werd herkozen.
üe aftredende taxateurs, de heeren J.
van den Berg en H. Haar, welke laatste
geen herbenoeming wenschte te aanvaarden en voor wien wegens ziekte tijdelijk
benoemd de heer J. Hein, zoodat deze
'aatste als aftredende werd beschouwd,
Werden hefbenoemd de heeren J. van den
Be i? en J. Hein.
De dekbok werd wederom aanbesteed
ftan Paul Timmer voor f 85.
Voorts had een verloting plaats van
*en geit en 20 andere prijzen, w.o. huishoudelijke artikelen en artikelen voor de
geitenhouderij. Hiervoor was veel animo,
zoodat 121 loten werden verkocht k 0,25.
c hoofdprijs, een geit, werd gewonnen
«oor den heer G. ten Kate Jzn., Ommer-

.

samen

ferd

P

schans.

Uitvoering Chr. Zangvereen
„Looft den Heere"
In de Herv. Kerk te Oud-Avereest werd
een uitvoering
gegeven door de Chr. Zangvereeniging „Looft den Heere" alhier. De
°Pkomst van zangliefhebebrs was zeer beledigend. De leiding van den avond berustte bij ds. Grolman.
Onder leiding van den heer J. Schoeünk werden door het koor eenige zangten gehoore gebracht, welke, on-^ummers
danks
de gedunde gelederen der zangers,
goed werden weergegeven.
Voorts werd een tweetal tooneelstukjes
opgevoerd en wel „Als de Mammon baas
's" en „Het nieuwe hoedje", welke beide
Êoed werden vertolkt.
Al met al was het voor de aanwezigen
een prettige
avond.

.

Weg-breken

Omgeving

en

BALKBRUG

BLOKZIJL

basaltsteenen.

N.V. Daalders aannemersbedrijf heeft
Opnieuw een aanvang gemaakt met het
van de basaltsteenen in den
gelegen tusschen Blokzijl en
Kuinre. Via de haven van Blokzijl worden
deze weer verscheept.
Ook is genoemde N.V. weer begonnen
het wegbreken van de steenen gloei"ig op Schokland, waarbij ook verschillende werkloozen uit deze gemeente zijn

Jftet

tewerkgesteld.

DEDEMSVAART
Houtveiling in 't Colenbrandersbosch.
Voor de groote jaarlijksche houtveiling
Jj* het Colenbrandersbosch bestond Don"erdag slechts matige belangstelling. De
Rijzen van de houtperceelen (dennen)
öieken over het algemeen niet te zijn gede andegen, zulks in tegenstelling metwas
ook
houtprijzen. Waarschijnlijk
*?et tekort aan arbeidskrachten debet aan
öezen gang van zaken.

dere

Bazar „Het Groene Kruis".
tegenwoordigheid van
tlalAlhier is in
van belangstellenden, de driedaagbazar ten bate van de vereenielng „Het
Groene Kruis" te Dedemsvaart
°«icieel geopend. De voorzitter der bazarc°mmissie de heer Kappelhof, heette den
onder wie de burgemeester
r- J. M. Ravesloot, de beide wethouders,
heeren J. Huizinga en J. Wolthuis, alsden gemeente-secretaris den heer
aanwezig
**" Schoemaker, welkom. Mede van
het
*aren voorts afgevaardigden
yroene Kruis te Balkbrug, van de verdediging voor Diaeonessen-arbeid alhier,
«et eere-comité en vele andere vooraanpersonen.
staande
*-*e heer Kappelhof zette in het kort nog?iaals het doel van den bazar uiteen. Hij
*}°opte dan ook, dat het vele werk dat aan
?e tot standkoming vooraf ging, beloond
"""ocht worden, te meer daar het hier een
*aak betreft, welke voor de plaats van zoo
«poot belang genoemd mag worden. Dieet na deze openingswoorden verspreidden
*.ch de aanwezigen door de zaal, om de
5-verse
mooie stands te bezichtigen. Ook
?e verschillende met zorg gekozen attracv., s ' hadden niet over belangstelling te
-^agen.
Ook in de avonduren was er druk beo°ek, zoodat de ijverige dames soms hante kort kwamen.
v Zoowel des middags als des avonds,
"""eerschte er een gezellige stemming.

se

~f
mede

AMBT HARDENBERG
Pepermunt-industrie stopgezet.

De pepermunt-industrie (de eenige in deze
gemeente) is wegens gebrek aan grondstoffen
stopgezet. Het bedrijf werd in 't najaar van
1939 gesticht.

HARDERWIJK

Raadsvergadering.

De'raad dezer gemeente is in openbare
vergadering brjeengeroejpen tegen Donderdag 11 April 1940, voorm. 10 uur.
HATTEM
Uitrusting hulppost.

-

We vernemen, dat alhier op initiatief van
het bestuur van de Ned. vereeniging voor
luohtbescherming een comité is gevormd, dat
zich ten doel stelt een volledige uitrusting van
een hulppost van den geneeskundigen dienst
te bevorderen.

Het comité bestaat uit de dames Blokhuis,
van Haeringen Israël, Jellema, Kraay, van
Lingen, Mesdag en Servatius. 't Is te hopen,

dat het in haar pogingen zal slagen; in de

eerste plaats ontbreekt toch aan de uitrusting
van hen, die bij een mogelijken luchtaanval

werkzaam moeten zijn, nog heel veel, in de
tweede plaats zijn in veel gezinnen, als gevolg van de moeilijke tijdsomstandigheden,
geen of zeer weinig verbandmiddelen aanwezig.

HENGELO
N.V. HAZEMEYER
10 % dividend.

In de commissarissenvergadering van de N.V.
Hazemeyer te Hengelo is besloten aan de aandeelhouders in de op 23 April te houden algemeene vergadering voor te stellen over het
boekjaar 1939 een dividend uit te keeren van
10 %.

DEN HULST
Gouden huwelijksfeest.
Het echtpaar B. Mijnheer en H. Mijnheer—Gerritsen vierde alhier zijn gouden huwelijksfeest. Beide oudjes, die een
werkzaam leven achter den rug hebben,
zijn nog kras en genieten een goede gezondheid. Vanzelfsprekend ondervonden
zij bij deze bijzondere gelegenheid veel belangstelling van buren en bekenden. Ook
burgemeester J. P. Backx en zijn echtgenoote kwam in het feestelijk versierde
huisje persoonlijk hun gelukwenschen
aanbieden, terwijl de plaatselijke muziekvereeniging „de Broederband" het gouden
bruidspaar een serenade bracht.
Uitvoering van „Zanglust".
Onder leiding van den heer J. Klinge
vond een geslaagde uitvoering van de vereeniging „Zanglust" plaats. Het programma, dat uit een negental liederen en het
blijspel „De familie van mijn vrouw" bestond, werd vlot afgewerkt. Verschillende
liederen, zooals „De spijskaart" van Zöllner
en „Het Russische Vesperkoor" van
Bortniansky vielen bij het talrijke publiek
zeer in den smaak. Ook van de vertolking
van het blijspel'is veel goeds te zeggen.
Met belangstelling volgden de aanwezigen
de dolle verwikkelingen, die in dit stuk
van G. van Zaanen verwerkt zijn.
Als blijk van waardeering' vot>r het vele
werk, dat de heer Klinge voor het slagen
van dezen avond verricht heeft, overhandigde voorzitter G. Brink hem, namens de
leden, een keurige leeren muziektasch.
Een collecte, gehouden ten bate van de
vereeniging „Het zwakke kind" bracht
ruim f 14 op.

OLDEMARKT
Jaarvergadering „Plaatselijk Belang".
Donderdagavond werd de jaarvergadering gehouden van de vereeniging „Plaatselijk Belang" onder voorzitterschap van
den heer Notaris Molenaar. Aanwezig 12
leden.
Na opening der vergadering en goedkeuring der notulen kwam de rekening aan

de orde. De ontvangsten hadden bedragen f 29.38 Va,, de uitgaven 143..01, nadeelig
saldo f 13.62A.
Deze rekening werd na accoordbevinding goedgekeurd.
De aftredende bestuursleden de heeren
C A. Molenaar en G. Kraak werden bij
acclamatie herkozen.
Bij de hierna volgende bespreking kwam
de wenschelijkheid naar voren, om pogingen in het werk te stellen tot het aanleggen en onderhouden van goede ijsbanen brj vorst. Het bestuur zal deze aangelegenheid eens bespreken met het bestuur van de vereeniging „IJsvermaak"
en verder de noodige stappen doen om tot
het beoogde doel te geraken.
De heer Venema bracht het feit ter
sprake,* dat in den laatsten tijd in de gen eente belangrijke werken zijn of worden uitgevoerd, waarvan de uitvoering is
opgedragen aan personen buiten de gemeente, zonder dat de ingezetenen in de
gelegenheid zijn gesteld om voor deze
werkzaamheden ih de gelegenheid zijn gesteld om voor deze werkzaamheden in
aanmerking te komen. Besloten wordt, brj
den raad der gemeente aan 'te dringen
om dergelijke werkzaamheden in de toekomst door ingezetenen te laten uitvoeren.
Verder werd nog gewezen op de in het
voetpad naar Kalenberg gemaakte greppels voor afvoer van water, voor zoover
dit voetpad loopt langs het bouwland bij
de woning van den heer ten Klooster. Deze
greppels zijn zéér hinderlijk voor. het
verkeer. De voorzitter kan mededeelen,
dat deze toestand binnen kort naar alle
waarschijnlijkheid zal worden verbeterd.
Hierna sluiting.

Van het dak gevallen.

De heer H. J. Verbeek, smid, alhier, had
j.l. Vrijdagmorgen het ongeluk door het
breken van een ladder van' het dak van
zijn woning te vallen. Onmiddellijk werd
de hulp van dr. S. alhier ingeroepen.

RAALTE
O. en O.-avond.

Voor de gemobiliseerden is hier door
O. en O. een ontspanningsavond georganiseerd. De zaal was tot de laatste plaats
gevuld met militairen en genoodigden. De
goochelaar Arbacus zag kant dezen avond
bijna geheel alleen op voortreffelijke wijze
te vullen. Met zijn gevarieerd programma
wist hij de'zaal in spanning te houden en
hij oogstte dan ook een dankbaar applaus.
verleenden muzikale
De KL.M.-Boys
medewerking.
Namens de militairen werd een woord
van dank gebracht aan de artisten van
dezen avond en in het bijzonder aan den
heer Woolderink, die voor de zooveelste
maal zijn zaal gratis beschikbaar stelde
voor de ontspanning der gemobiliseerden.

SLAGHAREN
Jaarvergadering Brandwaarborgmij
„De Eendracht".

Donderdagmiddag kwam de Onderlinge
Brandwaarborgmij „De Eendracht" te
Slagharen in.algemeene ledenvergadering
bijeen. Voorzitter was de heer H. van
Haeringen uit Dedemsvaart, die een kort
welkomstwoord richtte tot de niet tal-

.

Ingekomen was een schrijven van den
burgemeester van Gramsbergen, Baron
van Lijnden, die de-aandacht vroeg voor
de wenschelijkheid om te De Krim een
motor brandspuit te stationneerea.! Hij
wees er in zijn schrijven op, dat daafmede
brandgevaar beperkt zou kunnen worden
en stelde de vraag of de Maatschappij met
bereid was in de aaiischaffingskasten een
financiëele bijdrage te verleenen. Deze
aangelegenheid werd besproken. Besloten
werd ten slotte het schrijven in handen
van het bestuur te stellen voor nadere
overweging.
De heer H. Geerdes bracht dan als secretaris-penningmeester het jaarverslag
■uit aan de hand van het accountant-rapport van den heer Kroon uit Dedemsvaart.
Het tegen brandschade verzekerd kapitaal
steeg tot f 1.15.195.680. Het batig saldo
werd grootendeels aangewend voor aanschaffing van brandbluschapparaten, die
aan 660 leden tegen halven prijs werden
verstrekt. Dit vorderde een uitgave van

*

10-JARIG BESTAAN DER PLATTELANDS-

VROUWEN VEREENIGING TE BALKBRUG

GIETHOORN
Het gidsenstelsel.

De hotel- en caféhouders in deze ge-

zijn door het gemeentebestuur
beente
, lt;genoodigd hun meening kenbaar te ma-

en over
et

een eventueele afschaffing van
2 g- gidsenstelsel bij het vreemdelin-

.

genverkeer.

STAD HARDENBERG
Gecombineerd jaarfeest.
Oe Herv. Meisjesvereenigirgen „Lupi-

knop tot bloem" hielden een
1^ en „Vanjaarfeest
in het lokaal voor
iet] -3elangen, dat geheel gevuld was met
en belangstellenden.
r^-i heer
Velthuysen, godsdienstoncter vijZe*
opende met het lezen van PJalhier,
j:
lo 6n
een korte bespreking over dit lied
waa

-tarr-a

hij voorging in gebed.

e^e Jeugdclub voerde op „Het viertal
|* at met vacantie", dat vlot werd jespeeld
j-i met een hartelijk applaus werd beloond.
gp. Werd gevolgd dcor het lachnuminertje
j-ll den dokter", dat eveneens veal succes

rn

to

de pauze werd getracteerd,

waarna

gebU?* de „Lupinen" opvoerden „Blijvend
aa^f", een ernstig stuk, waarnaar met
'""""«acht werd geluisterd. Tusschen de

GESLAAGDE REVUE-OPVOERING
De Plattelandsvrouwenvereeniging te
Balkbrug, heeft Vrijdagavond, haar tienjarig bestaan gevierd op een wijze, welke
ieders bewondering afdwong.
De heer Grondhuis te Slagharen, heeft
zich ontpopt als een volleerd auteur van
revues. Reeds eerder heeft hij een revue
in elkaar gezet en het was dan ook een
goede gedachte van de vereeniging om
ook voor deze revue de hulp van den heer
Grondhuis in te roepen.
De zaal was tot in alle hoeken bezet.
Door mej. Dekker—de Jong, voorzitster
van de vereeniging, werd een openingsgesproken. Het is, zegt spr., een bijzondere
avond voor onze vereeniging. Tien jaren
geleden werd onze vereeniging, op initiatief van den 8.0.0. alhier, opgericht met
35 leden. Thans telt de vereeniging 70 leden, zoodat de groei in deze tien jaren
zeer bevredigend is. Steeds is er prettig
samengewerkt, ook met andere vereenigingen en er is veel opbouwend werk ver-

f 5346 voor de maatschappij, terwijl toch
nog een winst van f 1703.42 kon wolden
geboekt. De financiëele toestand der vereeniging blijkt over het geheel veel krachtiger te worden.
De heeren E. lemhoff te Anerveen, B.
Langemaat te De Krim, E. Broekroeiofs
te Lutten en H. Geerdes te Slagharen
werden vervolgens met vrijwel algemeene
stemmen tot bestuursleden herkozen, terwijl in de vacature van den heer B. Jannink, die was overleden, werd gekozen de
heer H. Lohuis te Kloosterdijk. De voorzitter wees er nog op. dat de heer Jannink vanaf de oprichting steeds een trouw
bestuurslid was geweest.
Veel werkte spr. in de eerste jaren van
het bestaan dezer maatschappij met hem
samen en de wijze waarop deze samenwerking plaats vond noopt hem er toe
hier van zijn bijzondere hoogachting blijk
te geven.
Nadat nog verschillende onderdeelen
van het werk der verzekeringsmij. waren
besproken sloot de voorzitter de vergade-

,

ring.

STAPHORST
Verkoop kleedingstukken „Dorcas".
Donderdagavond werden de verschillende
kleedingstukken die dezen winter op de
Herv. Meisjesvereen. „Dorcas" vervaardigd
zijn, verkocht. Voor het koopen kwamen
de begunstigers de ouders van de leden en
de leden "in aanmerking. Een gedeelte van
de kleedingstukken werd niet verkocht,

dit werd bestemd voor de armen. De aan-

wezigen werden getracteerd op chocolade,
melk en koekjes. De avond werd gezellig
doorgebracht.
Een goed geslaagde luchtbeschermingsoefening.
De in deze gemeente gehouden lucht-

beschermingsoefening mag in elk opzicht
geslaagd heeten. De aanmerkingen die de
politie deed, omtrent het uitstralende licht
uit de woningen bleef tot een minimum
beperkt, wat wel het beste bewijs is van
de medewerking der bevolking. Ook het
doorgaande verkeer onderwierp zich zonder morren aan de lasten die zulk een
oefening ' meebrengt. De ervaring van
sommige chauffeurs wees er wel op, dat
die heeren zoo langzamerhand wel gewend raken aan verduisteringsoefeningen.

richt. Veel dank Is verschuldigd aan wijlen den heer D. Stieltjes, te Meppel, die
steeds de vereeniging krachtig heeft geholpen. Spr. hoopte, dat de avond bij allen in den smaak mocht vallen en voorts
een aansporing mocht zijn voor de dames
om lid te worden.
Talrijke felicitaties waren binnengekomen, o.a. van mej. de Vries, leerares aan
de vroegere huishoudschool te Den Hulst,
van het hoofdbestuur van den Ned. Bond
van Boerinnen en andere plattelandsvrouwen, burgemeester mr. J. M. Ravesloot, van Avereest, terwijl voorts verschillende afgevaardigden op dezen avond
hun gelukwenschen kwamen aanbieden,
o.a. de afd. Nieuwleusen, Staphorst en
Ommen.
De voorzitter der Coöp. Landbouwvereeniging, de heer R. ton Kate Ezn., hield
voorts een hartelijke toespraak tot de vereeniging. Namens den 8.0.0. sprak dé
heer W. Veenbaas, voorzitter, woorden
van gelukwensen. Door het Prov. bestuur
werd een fraaie bloemenmand aangeboden, terwijl namens den heer.J. van Zui-

De voorzitter, de heer Westman, dankte
allen die aanwezig waren, ook den burgemeester va-n Epe, die eere-voorzitter der
afdeelin* is.

WIIHE.

De kermis.
Naar wrj vernemen zal de kermis, welke
vorig jaar door de bijzondere omstandigheden niet door kon gaan, dit jaar zeer
waarschijnlijk wel gehouden worden.

IJSSELMUIDEN
BtJRGELIJKE STAND.
over de week van 30 Maart tot en met 5 April
Ondertrouwd: Hermanus Simon Admiraal,
24 j. te Kampen en Eendrina van der Sluis,

De Nieuwe Gemeenschap.
Naar aanleiding van de rede van den
heer. Douwes uit Utrecht op 27 Maart j.l.
in café Vredenburg over „De Nieuwe Gemeenschap", kwamen de besturen der R.K.
vereenigingen bijeen met den geestelijken
adviseur. Opgericht werd een comité van
actie, bestaande uit acht personen. Deze
leden zijn gekozen uit de acht bestaande
vereenigingen. Het doel van „De Nieuwe
Gemeenschap" is streven naar een betere,
sociale rechtvaardigheid en sociale liefde.
Het is een beweging om den mensch te
verbeteren en daaruit op te bouwen een
nieuwe samenleving, waarin de rechtvaardigheid en gemeenschapszin fundamenten
van opbouw zijn. Het comité komt geregeld
bij elkaar ter bespreking van de actie, die
gevoerd zal worden.

VAASSEN
Alg. verg. Luchtbescherming.

De .aW. Vaassen van de Ned. Ver. voor
■■bescherming, N.V.L., hield een algeniëene ledenvergadering. De opkomst der
loden was zeer goed. De penningmeester
deed rekening en verantwoording. De inkomsten waren f 171,71, de uitgaven
f 82,72, batig saldo, na betaling van f 40
aan het hoofdbestuur, f 48,99.
Herkozen werden de bestuursleden R.
Westman en N. Mulder ten Kate; gekozen
werd ir. W. K. de Bruin. De afdeeling telt
ruim 200 leden. De contributie met maandblad bedraagt f 0,85. Opgemerkt werd, dat
N.V.L. een particuliere vereeniging is, en
wat anders dan de Luchtbeschermingsdienst, die van gemeenten en rijk uitgaat.
De heer W. van Dam, Apeldoorn, hield
na de huishoudelijke vergadering een rede
over: Luchtbescherming op de boerderij
en in het dorp, verduidelijkt door lichtbeelden..
Het bestuur verkocht in de pauze goedkoope geschriften over luchtbescherming.
■"

den, adviseur der vereeniging, een prachtige fruitmand werd aangeboden. De
Coöp. „Blijft Trouw" te Dedemsvaart, had
een taart beschikbaar gesteld, en de bedrijfsleider daarvan, de heer Spoelstra,
een koek, welke beiden waren bestemd
om te worden verloot, tot versterking der
kas.
Mej. Dekker—de Jong, dankte voorts
allen voor de hartelijke woorden en gelukwenschen en voor de fraaie cadeaux.
Hiermede was het officieele gedeelte
achter den rug, en wordt voor het voetlicht gebracht de revue „Bij onsaan de
Balk", regie de heer Grondhuis.
Allereerst kwamen Thomasvaer en Pieternel, met een verjaarswensch, waarbij
o.a. het verscheiden van twee steunpilaren der vereeniging werd gememoreerd,
n.l. van mej. Snijder—Dijkman en den
heer Stieltjes. Voorts werd herdacht de
steun welke de vereeniging in deze tien
jaren van talrijke instellingen en personen heeft mogen ontvangen, en werd de
wensch uitgesproken, dat wanneer in de
gemeente Avereest eens een landbouwschool mocht verrijzen, deze in dat deel
der gemeente zou komen, die het meest
i doet op landbouwgebied en -ontwikkeling
en dat kan niet anders als Balkbrug zijn.
De revue, welke daarna eigenlijk pas begon, is schitterend geslaagd. Eerst werd
hel; entréelied gezongen, waarna de drie
bedrijven tellende revue, een ieder in verrukking bracht. Hoewel de humor in
groote mate aanwezig was, ontbrak ook
de ernst niet. Verschillende liederen kwamen er in voor, welke op bekende wijze,
waren vervaardigd, welke de lof zongen
van ons mooie Balkbrug en omgeving.
Doch ook werd nogmaals gewezen op den
de plaats ontsierenden modderweg naar
het Postkantoor en den modderweg langs
te noordzijde der Dedemsvaart. De mooie
molen werd evenmin vergeten, en de belangrijkheid van het ei werd aanschouwelijk voorgesteld.

_

Het geheel was"een goed opgezette en
revue, waarmede de jubileerend-; vereeniging haar tien-jarig bestaan op waardige wijze heeft gevierd en
welke bij allen, getuige het applaus, zeer
in den smaak is gevallen.
Aan het einde bracht mej. Dekker—de
Jong dan ook allen hartelijk dank die
voor dezen avond hun krachten hebben
gegeven. Een geanimeerd bal, onder leiding van den heer Thissen, besloot den
avond. Zeer zeker zal ook Maandagavond
een volle zaal kunnen worden verwacht.
goed gespeelde

—

23 j. te IJsselmuiden 1-303.
Gehuwd: Derk
j. te IJsselmuiden en Grietje
Oostendorp, 24 j. te Grafhorst op 5 April; Egbert Schuurman, 26 j. te IJsselmuiden en
Grietje Veneman, 22 j. te IJsselmuiden op
29 Maart; Aalt van de Berg, 22 j. en Lubecca
Magrieta Noordman, beiden wonende te IJsselmuiden op 29 Maart; Harm Vaandering,
22 j. en Aaltje Landman, 20 J., beiden wonende
te IJsselmuiden op 5 April.
Overleden: Johannes Postma, 18 j. te Vlissinaen; Harm Post,
73 j. te Zwolle; Jetta Hendrika Kalter, 22 j.
te IJsselmuiden.

van de Weerd, 26

—

LOOP DER BEVOLKING
de
week
van 30 Maart tot en met 5 April
over
Gevestigd: Zw. Ekkelboom. van Kampen te
Zalk A-115; G. H. J. van Toly van Dalfsen te
's Heerenbioek; C. van der Belt van Kampen
te Grafhorst 1-3.
Vertrokken: G. de Kleine
van IJsselmuiden 1-151 naar Roermond; A.
van de Berg van Wilsurn B-6 naar Kampen"*;
L. M. Noordman van IJsselmuiden I-242a naar
Kampen; K. Brouwer van Wilsurn a/b naar
Ezinge; H.. J. Strikkers van IJsselmuiden
1-75 naar Kampen; C. Klooster van IJsselmuiden naar Kampen. ■

—

ZWARTSLUIS
Opbrengst collecte.

De hier gehouden collecte ten bate.van
het Marinerampenfonds heeft f 26,89 op'

gebracht.

Een nieuwe brug.
Ter voorkoming van eenig misverstand
dient de aandacht er op te worden gevestigd, dat niet de groote Kolksluis, doch
de brug over de gr. Kolksluis zal worden
vernieuwd.

STEENWIJKERWOLD

rijke aanwezigen.

e£
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PROVINCIALE OVERIJSSELSCHE EN ZWOLSCHE COURANT

ZWOLLERKERSPEI

JAARVERGADERING VAN HET

GROENE KRUIS
Gisteravond werd in de trouwzaal van
Zwollerkerspel's gemeentehuis de jaarvergadering gehouden van de vereeniging
Het Groene
Kruis". De belangstelling was zeer gering. Bericht van verhindering was ingekomen van
de bestuursleden mevr. Strick van Linschoten
en den heer H. ter Molen.
De voorzitter, ds. P. Groot uit Windesheim,
opende met een woord van welkom. Gememoreerd werd, dat, wegens het onder de
wapenen zijn van den penningmeester, deu
heer H. ter Molen, de financiën thans worden
beheerd door den vice-penningmeester, den
heer B. Eikenaar. Als opvolger van dokter A,
H. J. Nord, die, tengevolge van een misverstand, als bestuurslid meende te moeten bedanken, werd gekozen dr. J. H. Hagenbeek.
Uit het jaarverslag van den secretaris, door
den heer G. Wensink uitgebracht, stippen wij
aan, dat de zuster in het afgeloopen jaar 2244
bezoeken aflegde, dat 325 maal gebruik werd
gemaakt van het magazijn, dat 320 bezoeken
werden afgelegd bij t.b.c.-patiënten, dat 943
keer zuigelingencontröle plaats vond, dat de
Emmabloemcollecte f 126.84 opbracht en dat
in 60, gevallen hulp aan de kraamvrouw werd
verleend. Met groote dankbaarheid werd gewag gemaakt van de gehouden verloting, waaraan mevr. Strick van Linschoten en baronesse
de Vos van Steenwijk, gen. van Essen, zulk
een belangrijk aandeel hebben gehad.
Het ledental bedraagt thans ruim 1100, terwijl het regelmatig terugloopt. De rekening
en verantwoording van den wnd. penningmeester, den heer B. Eikenaar, sloot met een
nadeelig saldo van ruim f 600, welk tekort
echter, dank zij de opbrengst van de gehouden
verloting, grootendeels kan worden gedekt.
Verschillende leden vroegen inlichtingen over
bepaalde inkomsten en uitgaven, welke naar
genoegen werden verstrekt. Bij den post: f 375
magazijnkosten werd door den heer H. J. Drok
met cijfers aangetoond dat de tegenwoordige
kosten slechts f 100 hooger zijn dan vroeger
toen het magazijn in het gemeentehuis was
gevestigd.

De voorzitter deelde nog mede. dat de ver-

loting ruim f 500 winst heeft opgeleverd en.
dat het reservefonds bijna f 2800 bevat. De

heer B. Eikenaar, later ondersteund door
baronesse de Vos van Steenwijk, gen. van.
Essen, hield een warm pleidooi voor het werven
van meer leden. Het ledental heeft n.l. reeds
meer dan 1300 bedragen, terwijl het thans tot
beneden de 1100 is teruggelcopen.
Op voorstel van dr. Hagenbeek werd besloten
een dames-propagandacommissie in het leven
te roepen. Het bestuur zal een en ander nader

regelen.

voor het loopende jaar werd
o.m. een be'orag van f 2750
aan contributies en i 700 aan gemeentelijke
De begrooting
vastgesteld met
subsidie.

JBij.de bestuursverkiezing werden de aftreGroot, H. ter Molen, dr. J.
Schaap, H. v. d. Wal en
van Steenwijk, gen. van
candidaatstelling als zoodanig herkozen en namen die 'nei-benoeming
aan. De voorzitter rr-emoreerde den grooten
ijver en de tact waarmede zr. C. de Vries haar

dende leden ds. P.
H. Hagenbeek, W.
baronesse de Vos
Essen, bij enkele

taak vervult.

ERGERLIJK GEVAL VAN DIERENMISHANDELING
Sedert eenigen tijd was het omwonenden
aan de Watersteeg opgevallen, dat de landbouwer J. W. E. wat eigenaardig omsprong
met zijn vee. 't Was er altijd al een slordige
boel geweest, doch dat betrof meer speciaal
ongeregelde melktijden, late hoolbouw, enz.
Wat zich nu voordeed was van zoodanigen
aard, dat er de Dierenbescherming te Zwolle
in werd gemengd. Het gevolg hiervan was, dat
de geheele veestapel, 13 stuks groot en klein,
in beslag werd genomen en publiek verkocht.
De dieren waren zeer vermagerd en hadden
blijkbaar sinds lang geen voldoende voeding
gehad. Eén van den koppel kon zelfs het
transport niet doorstaan, en stierf onderweg.
Door de marechaussee is van het geval procesverbaal opgemaakt.
De hardvochtige veehouder zal worden vervolgd wegens het plegen van het misdrijf, om-

schreven in art. 254 van het Wetboek van

Strafrecht waarin staat „Met gevangenisstraf
hoogste zes maanden of geldboete
hoogste drie honderd gulden wordt
gestraft hii, die, zonder redelijk doel of met

van ten
van ten

overschrijding van hetgeen ter bereiking van
zoodanig doel toelaatbaar is. opzettelijk aan
een dier dat geheel of ten deele aan hem toebehoort en onc'er zijn opzicht staat of aan
een dier tot welks onderhoud hii verplicht is,
het noodige levensonderhoud onthoudt".

LOOP DER BEVOLKING.
over de week van 30 Maart tot 6 April 1940.
Gevestigd: Wed. G. v. d. Weerd-Post, van
Hasselt naar Voorst I 81; C. J. C. v. Zuidam,
smid van Lisse naar Ittersum B 318-1; *G.
W. Brand, los arbeider, van Wijhe naar Harculo C 27.
Vertrokken: J. Dolfsma, landbouwer, van 's Heerenbroek I 234 naar IJssel-

—

muiden.
Met

*

■-—

is gehuwd.

-**

***■

PUBLICATIËN !
♦
STREMMING
SCHEEPVAART.
Burgemeester en Wethouders
van ZWOLLE maken bekend, dat
de scheepvaart door de Diezerpoortenbrug op 15, 16, 17 en vermoedelijk 18 April a.s., of zooveel langer als noodzakelijk zal
blijken, in verband met uit te
voeren werkzaamheden gestremd
zal zijn.

1

ADVERTENTIËN
♦

\

gebeeldhouwde

E
jl

raai

:etkamers, bestaande uit:
2m. breed
" Dressoir,
tafel

Kerkelijke inzegening des voormiddags 11-45 uur door den WelEerw. Heer Ds. P. GROOT, in
de Ned. Herv. Kerk te Windesheim.
Ontvangdag Maandag 15 April,
van 2—31/, uur op „de Rankenberg" te Wijhe.
Getrouwd:
J. H. MANSHOLT
en
H. RAKHORST.
De Heer en Mevrouw MANSdanken,
HOLT—RAKHORST
mede namens hunne wederzijdsche familie, voor de vele blijken
van belangstelling voor en bij
hun huwelijk ondervonden.
Eenige kennisgeving.

leering Hemme J. Baties
narkt 49, Zwolle, Telef. 4935

——
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Expositie van voorjaars-

GEMENGDE ZANGVER.
„DESTEMDE S V O L K S"
ZWOLLE.
Dir. Andr. Hartsuiker.

en

zomerstoffen en nouveauté's

Dochter

MARLIES.
Zwolle, 5 April 1940.
Parkstraat 22.

ontvangen.
Voor de deelneming betoond bij
het overlijden van onzen lieven
Man, "Vader, Behuwd- en Grootvader
PETRUS NIEUWENSTEIN,
betuigen wij onzen hartelijken
dank.
MELKMARKT 12
Uit aller naam,
Wed. G. NIEUWENSTEIN—
JANSEN
en Kinderen.
VRIJZ. CHR. JEUGDKERK
Zondag
7 April JEUGDDIENST,
1940.
April
Zwolle,
7 uur n.m. Jeruzalemkerk. VoorAkkerstraat 26.
ganger Ds. J. S. KROL.
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Naast onze enorme sortering stoffen brengen wij
ans ook een zeef uit"
gebreide collectie in gar-

LEEUWARDEN

HARRY WIGGELAAR
VIOOL
en DAAF WINS

JB

JS

Mmf

-

ENSCHEDE

-

NIJMEGEN

ifflllSllSililiiilllllllllllllllS

waar ik graag

1

In kar petten
1

en loopers
L

,

brengen wij wonder

Wij vinden het erg
vleiend, wanneer van
tijd tot tijd van die

AFWEZIG tot 12 APRIL
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

voor

ALLE

Voetverzorging
en GROOTE KERKPLEIN
HOEK LUTTEKESTEEG.
v. Nagellstr. 8, Zwolle Tel. 4363?

R.H,B.S.Ver. APRIL
WOENSDAG
a.s.
10
aanvang 8.15 precies:

Na eist Uw veiligheid een
"

Stoffen collecties,

Z.G.B.

ODEON,

zo

groot

mogelijke bescherming tegen luchtaanvallen

aantrekkelijke pr ij z e n
èn gratis knippatronen.
geven wij U bovendien
gaarne elke gewenschte
voorlichting.
Wilt U hiervan ook
gebruik maken?

l l l tlil tlili liliülülil l il lil l l lül liH^
Z.LB.

LUCHTBESCHERMING!!

aangename dingen van
ons verteld worden Er
wordt door ons dan ook
alles op gezet om onze
clientèle voor de volle
honderd procent van
dienst te *ajn.
Naast onze geweldige

Zr. JO G. SCHEFFER

Absoluut lichtafsluitend, mits deskundig aangebracht,
is onze SPECIALE RO LGO RDIJ N STO F

„BLIKDOKA"

Mevr. CHARLOTTE KÖHLER in:

ROMEO EN JULIA

De kwaliteit is bijzonder solide, terwijl de prijs zeer laag gesteld, dus binnen ieders bereik is.Voorradig in de breedtes:

SHAKESPEARE.

t 1.35; 2e rang f 1—;
PRIJZEN DER PLAATSEN: le rang
Leerlingen: le rang f 0.75; 2e rang f 0-50

135 cm

Kerk en Vrede

Kaarten verkrijgbaar bij Sigarenmagazijn Chr. Backers,
Roggenstraat , Tel- 2626; Sigarenmagazijn Piet Kok, Oude
Vischmarkt, Tel- 4641; bij de bestuursleden van bovengenoemde verenigingen en, voor zover aanwezig, 's avonds
a. d. zaal- Plaatsbespr. dag der uitvoering 10—12 u. a/d zaal

Ver. v. Christen-A ntimilitairistcn
Afd. Zwolle en Omstreken.

OPENBARE

WOENSDAG 10 APBIL, 's av.
8.15 uur, in de benedenzaal vani
op

Hotel PETERS, Groote Markt.
Spreker:

Ds. W.F. H.TER BRAAK

VEREENIGING

Ned. Herv. pred. te Epe."

„OOST EN WEST"

Onderwerp:

„REKENSCHAP"

Toegang vrij. - Gelegenheid tot

AFDEELING ZWOLLE.

nabespreking.

"

LEZING MET LICHTBEELDEN op WOENSDAG 10 Aprü a.s.
8.15 uur, in Hotel Van Gijtenbeek. door onzen stadgenoot
den Heer J. H. HEMMERS, over:

„LOU SI MOMO, HET MELAATSCHENDORP OP SUMATRA'S OOSTKUST"
voor niet-leden verkrijgbaar afd zaal ad f 0.25 p.p.

'

150 cm

165 cm

180 cm

ÏJÖS

1.15

T3Ö

...„*

w

ü zult verbaasd staa»
over de veelzijdighe'
onzer sorteeriDg, maar 1
één punt komt elk karpe
overeen, nl. een 'aD&

levensduur

Vraagt naar onie bekend^
Kroon- enßesjir karpet'^'

WEMWÖf
\

DIEZERSTRAAT 38-*0/

| \v

ZWOLLE /■

ZÉLF-SPELEN

$

k^t^e'.

ontsluit voor Uw
niet-gedachte mogeW e
den. Jong geleerd is oUa oo lC
Wij hebben st
daan.
voor Uw gezin het
0r
geschikte instrument

-

"

radig.

GANZEVOORt
Piano- en Orgfel»a" f
ZWOLLE

- DIEZERSTï^X

Voor kleine raampjes, bovenlichten, enz. brengen wij

VERGADERING
2

_-^

ZWOLLE

’

koop

Dr. E„ A. Spanjaard

.

prijzen.

V^X
-ï^Sj^-

/// verband niet de luchtbeschermingsoefening op Dinsdag
9 April a.s., is de Spaarbank
dien avond gesloten.

Toegangsprijs 40 cent, rechten en
programma inbegrepen. Kaarten
verkrijgbaar bij de leden en in
Gebouw „Palvu".

corsages^

Hp^

tegen

te Zwolle

Koorbegeleiding:
ATIE NOORDHOF—BARÏEL.

zoals

strikies.

bekende lage

NUTSSPAARBANK

PIANO

neringen

1 „,-

kraagjes,
galons,
ceintuurs, broderies, knopen.
gespen en alle bijkomstige

M

v-^

#

'n Prettige zaak,

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHMiiiiiiiiiiiiiiiii

*'

«k
.^-^b-»

Medewerkenden zijn de bekende
Vara-musici

ZWOLLE

eC0

_jßÊt^^

in samenwerking met het Instituut voorArbcidersoïitwikkeling
op Zondag 14 April a.s., 's avonds
8 uur in de Concertzaal van
Gebouw „Palvu".

Maison GILLET

!

9rB

:;^

CONCERT

die wij, in samenwerking met één der
grootste modehuizen, hebben kunnen
arrangeeren, terwijl wij U bij die gelegenheid onze nieuwe model japonnen en
stoffen zullen toonen.
Wij zullen U gaarne in onze Salons

«^^^iT»^*^
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»^°

|- 'd
ïi* tf
J

SmidDiezerstraatJuwelier Sm

aanstaanden Maandag 8 April
een bezoek brengen aan onze

y^

TROOSTWIJK

Kaarten

'

"k

SmidDiezerstraatJuwelier Smid

Dames! U komt toch 00k...

geven met blijdschap kennis
van de geboorte van hunne

KON.

kt t

JuweiierSmidDiezerstraatJuwei)

JuwelierSmidDiezerstraatJnwc

In plaats van kaarten.
De Heer en Mevrouw
K. MÜHLFELDER—

van

«tt -.mm—m

mm

MULDER
G.
St^
V
J

Dochter van
H. B. J. v. HELSDINGEN
A. V. HELSDINGEN—
WIJDENES.
6 April 1940Assendorperdijk 4.

DIEZERSTRAAT 88
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De grootste en meest geschikte gelegenheid voor het bewaren van inboedels en verhuizingen blijft daarom:

ADA,

TjAARThWKS

\M

beschaafde interieur

voor Uw meubelen etc alsof
het ons eigendom was.

Y^"

\1

f 375.-

WIJ ZORGEN

'

II

PRIJS

Terwolde,
" 6 April 1940.
Herxen,

''

IE

"

Modelhuis „SALLAND" [Mcubii

>r'X"

/■

2 fauteuils en
4 stoelen
Bekleeding naar keuze.

l

mm"****

/■

"
"
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ALBERT SCHRIJVER
en
MARIA A. BERENDS
geven hierbij kennis van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan
de voltrekking is bepaald op
Dinsdag 23 April^ajs.

Geboren:

ian onze smaakmodellen

Ned. Prot. Bond
Gebouw „Ons Huis"
Vergadering van leden en contribuanten op Donderdag 11 Aprili
's avonds 8 uur in Ons Huis.
Financiëele verslagen. Ds. de
Haas leest ons voor en er is
Iwat muziek van een clubje uit
onze jeugd.

ZWART VERDUISTERINGSPAPIER
op rollen van 10 meter.

Breed

50 cm

75 cm

100 cm

39

59

69

CHEMISCHE
OCASSCHERIJ

■I

120 cm

75"

mmmm-mmmmm-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

A.s. Dinsdag 9 April Luchtbeschermingsavond.
Onze zaak is deze avond om 7 uur gesloten.

GROENEWEG 73-75
TEL. 4432-ZWOLLE

Umcosta^
stoomt»
Bij ons in

Stoppage

vertrouwde

mmmmmmmmmmmmmmmmaaß—* t—^

derdag 6 April 1940

Het pond sterling blijft gedrukt
De boekivinst op 'goud bij de Nederlandsche Bank
thans gerealiseerd.
Het rijk ontvangt daarvan
f 132,5 millioen Hiervan ging een inflationistischen invloed op de beurs uit Aandeelen alge-

-

-

-

-

Jaarverslagen stroocartonfabriek
Scholten, Rotterdamsche Droogdok en Holland
Draad en Kabel - Beleggingswaarden aanvankemeen vaster

lijk ongeanimeerd. Later

weet heeft het van het be~
fr-in-men
de
bedoeling
gelegen om de boekMn t die
zou worden verkregen door het

ber t nen van
Ned rlandsche

den goudvoorraad van de
Bank op den hoogeren
Priiis die
overeenstemming is met
meer
in
' idise depreciatie
van den gulden,
De,. 31
Maart j.l. effectief te maken. Dat
j,, *
j'ae datum van afsluiting van het boekder Nederlandsche Bank.
het wetsontwerp betreffende
Verdeeling
van de goudwinst de eindstr
had
Dereikt
en tot wefc kon worden
Verh Ven
heeft net naar men 'weet eenige
Ver»
'
nderingen ondergaan. die in hoofrigewijzigde verdeeling betreffen
tu de
en
de Nederlandsche Bank en den
Sta
Mmister
De Geer neeft net "muddek
amendement van
gewijzigde
Weer
den neer Teulings overgenomen,
hetgeen
er
van de
&e-i neer kwam > dat net aandeel
Bank werd teruggebracht
tyjjj l 29.3 millioen tot f 13.9 millioen, teraandeel van den Staat dienovermstie steeg, derhalve van f 116.5
rniiv°
i"lQen tot f 132.5 millioen.
eersten weekstaat van de Nederl den
Bank, waarin de verdeeling
dscne
tot uitdrukking
is gebracht, bleek, dat de
go
die
thans berekend wordt
«voorraad,
0c een Prijs
van f 2009 per kg, tegen
Vj0
f 2pf er f 1647,50, een stijging vertoont van
millioen en indien men de hierW 11 Vermelde
bedragen, die ten goede
en !rn > resp. aan de Nederlandsche Bank
bre öen Staat daarvan in mindering
dan blijft er f 75.3 millioen over,
die
sati f bescWkking komen van het EgaliVp-v r °nds voor afschrijving van het boekriles op goud.

,

"f

2aat
tu.

v,olc

VarTflandscne
eeriV

.

in?

tSt'

Boekverlies

g 0 °lgens de nieuwe waarde bedraagt de
van de Nederlandsche Bank
5 f 1235-2 millioen tegen f 1013,5 millioW
den stand van 26 Maart, toen
h et
ud n°S tegen den ouden prijs werd
ber 936, en 669-8 millioen op 28 Septemonmiddellijk vóór het loslaten
va n
gouden standaard. Nominaal valt
den
et d
lwUs een zeer sterke toeneming waar te
gedeeltelijk door aanwas van den
ad
het genoemde tijdstip, ge*6eH k sedert
door de herwaardeering van
ge ns. De direct opeischbare verplichtingen ?^n thans voor f 83.35 % door goud
'lik terwijl naar men weet het wetteIs rt de!skingspercentage 40% bedraagt. Er
10qÏUs een overdekking van meer dan
ojL " Uit dien hoofde behoeft er dus ten
(W Cnte van de stabiliteit van onzen gulfcj, Seen vrees te bestaan. Mocht er om
reden ook- een toestand intreden,
Ha
g e jZdoor er een druk op den gulden wordt
otnj^ d> dan kan het Egalisatiefonds voor
Re v balden tijd voortgaan met het afVan Soud om aan dien druk het
sta.),? *e bieden, zonder dat er in den
den gulden eenige noemensw" Van
*r eflp e verandering zou behoeven in te

thaüVoorraad
vorens
bert»l°
md
i
voor

thali

toch heeft eensdeels de porlogstoest^rï
ciefjjT en in verband daarmede de finan-

1.? der mobilisatiekosten,
öe JJ'JZe,

anderdeels
waarop de goudwinst thans is
j?er0 Useerd een stemming in het leven
flatjJ?®l1 ', waaraan een min of meer Iri*stisch karakter niet kan worden
0nt2egd.
Er hebben zich teekenen voor-

ggfg

I. Westf

Kansas

der

fondsen

staatsleeningen
1936
1902
t 100
k.verül

(Jj? i
ïs^uga

v

.

ie serie

K«"
bH
3%
6M
i&%

2W,° Slowakrje t 8
1927 4% 84%
520/100 r 17%
'11 f 20/100 " i6>é

B^tserland
gj* "98 £

6 L 1937

a

8V»

fc3^
1936/37 * a2^
'erflam 1937 3H f-3%
v- Nert Gem -3
9bH

__
6H

-8

Frankrijk 1924

—

*W

4 HyP-D- 4
W*
eu*sche Hvn.b
(

wg

.

& Pac *M

,K|DUSTRIE

034

hh
18h
tSH
W*

io2>i
67
>-2

....

f,

——

-

--

....
....

Algem Norit

Gouda

MJJ. a 314
Stearine a 559

Gruyter oret

aand 120
Heemal
t 64
Melk a 134
> >n&ndli>
Holl Beton Mrj a 241
HoU D. en Kabel e 143
Holl Kunstz md e w*.
Viscose e 14%
mtern
Kon. N Zoutind a 4?2
Kon Broc. en St. a 16ÏH
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Am. Hide & L üsa
Am. Smelting c.va
L G. Parben 1 o.va
Ougree Marihaye t
St. Brands cv. 10 f
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Ned. Ind. Gas MIJ 215
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Singkep Tin
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Niev. Goudriaan
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Hieronder volgt een overzicht van het
koersverloop in de afgeloopen week.
Nederland 1940 I 99 5/16
99
98 7/8.
93 11/16.
Idem 1940 II 93 3/8
93 1/2
Ned. Indië 1937 A 84 1/16
84
84 3/8.
Aku 40 1/2
42 5/8.
Lever Bros 92 1/4
93 3/4
92 1/2.
Ned. Ford 319
325
321
324.
Philips 120 1/4
125
123.
Rotterdamsche Droogdok 223
237 1/2.
U.S. Steel 42 1/2
46 3/8.
Koninklijke 225 3/4
233 3/4
228 3/4
233.
Amsterdam Rubber 183 3/4
188 1/4
187
190.
Bandar Rubber 142 1/2
144 1/8.
Holland Amerika Lijn 92 3/4
94 5/8
92 1/2,
Kon. Ned. Stoomboot Mij 114 1/2
119 1/4.
Ned. Scheepvaart Unie 114 7/8
118
116 1/2
118 1/4.
H.V.A. 381
391
387
390.
Ver. Vorstenlandsche Cultuur 96
97 1/4
94 1/2
96.
127 3/4.
Dcli Batavia Mij. 121 1/2
Dcli Mij. 179
188 1/4.
Senembah 138
141
137 1/4
139.

— — ———
— —
—— —— ——
—— ——
—
—
—
— —
— — — — —
—
—
—— — — —
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Atch. Topeka
Ches. en Ohio
Eric Spoorweg
Kans City S
Ml£i. P. R. Cy
ünion Pacific
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Ned. 1940 f 1000 4
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Ned Ct N.WJS 8
Ned. *36 f 1000 3
Ned. a f 1000 '38 <3H) >
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BEURSOVERZICHT ZATERDAG 6 APRIL
De omzetten op de Amsterdamsche effectenbeurs waren heden van bescheiden
afmetingen, maar rekening houdende met
de gebruikelijke Zaterdagsche stilte, was
de affaire toch vrij bevredigend. In diverse
rubrieken ontwikkelde zich geregeld eenige
affaire en daarbij bestond een goed prijshoudende stemming, terwijl enkele fondsensoorten zelfs vast in de markt lagen.
Bijzondere oorzaken waren hiervoor niet
aanwezig; het Nederlandsche bedrijfsleven
legt echter tegenover de ongunstige tijdsomstandigheden een behoorlijk weerstandsvermogen aan den dag en van de
jaarverslagen, welke thans in grooten getale uitkomen en waarin in vele gevallen
gunstige gegevens zijn vervat, gaat per
saldo een invloed ten goede uit. Voor
Koninklijken bestond echter weer een gedrukte stemming. Bij de opening werd afgedaan op ongeveer het vorige slotpeil,
doch vervolgens zakte de koers in een vrij
snel tempo in onder invloed van aanbod,
dat ook thans weer van buitenlandschen
kant afkomstig was. Nadat de koers tot
226 procent was gedaald, trad een klein
herstel in. Op de scheepvaartafdeeling bestond een aangename tendenz. In Koninklijke booten en Indische lijnen werd geof iets boven het peil van de vorige topprijzen gehandeld. De vooruitzichten voor
het scheepvaartbedrijf worden dan ook
niet ongunstig beoordeeld. Ook voor de
tabakken kon een aangename tendenz
worden waargenomen. In de Sumatraaandeelen ging iets meer om dan tegenwoordig gebruikelijk is. Na goed prijshoudende opening konden deze papieren zonder uitzondering een koerswinst van eenige
punten behalen. Dit'was klaarblijkelijk
een uitvloeisel van het meevallende resultaat van de gisteren gehouden Sumatratabaksinschrijving, dat thans in breeden
kring bekend was geworden. In rubberaandeelen ging niet veel om, Amsterdam
rubbers waren ongeveer prijshoudend en
hetzelfde kon dienen van de meeste incourante soorten. De affaire in industrieelen was van kleine proporties. Aku's
echter werden begin beurs vrij levendig
verhandeld en daarbij kon opnieuw een
kleine koerswinst worden behaald. Unilevers waren onveranderd, evenals de Philipsaandeelen. De omzetten in suikerwaarden waren klein, H.V.A.'s konden zich
overigens handhaven. Het ongeanimeerde
verloop van Wallstreet oefende op
de
koersontwikkeling
der Amerikaansche
waarden niet veel invloed uit. Door elkander genomen werd tegen ongeveer de
vorige prijzen gehandeld. In de staalaandeelen werd op bescheiden voet de affaire
gedaan; ook de kóoerwaarden
en
de
spoorweg shares trokken eenige attentie.
De beleggingsmarkt had een kalm voorkomen. De oude schuld was vast gestemd
en ln het bijzonder kwam dit tot uitdrukking in het koersverloon van Integralen.
De jongere emissies waren onregelmatig
maar niet veel veranderd, waarbij de
nieuwe vier procents nb'ieraties Nederland
ex stempel eenige affaire te zien sraven.
Voor Brazilianen en de andere Zuid-Amerikaansche waarden bestond heden niet
veel belancs*ellin?. De stemming was
overigens prijshoudend.

Prolongatie 2 pet.
Omrekeningskoersen
(achterste koers
Londen 6.7 4*/4 6.72
Berlijn 75 «' 75.60
Parijs 3.82y 2 .81
Brussel 32.11 32 07VOslf»
'.2.82y,42.82V.
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INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN
Alg. Kunstzijde Onle e
v. Berkels Patent aand
Calvé Oliefabr c.va
Centrale Suiker MM
Unilever f 1000 o.va.
Ned. Ford Auto aand.
Phü. g.b.VA. afgest. 750
Phil. pr w« afgest 750

DEVENTER, 5 April. Boter le kwal. f 33.50
—1 34.00, '2e kwaliteit f 32.50—f 33.00. Eieren
f 3.50—f 4.00 per 100 stuks, oude kippen f 0.90
—f 1.50, jongekippen f I.oo—f 1.70, oude hanen
f 0.75—1 1.25, jonge hanen f 0.35—f 0.75,
tamme konijnen f 0.25 —f 2.00, wilde konijnen
f o.oo— 1 0.00, hazen f o.oo—f 0.00, fazanten
hanen f 0.00, oude hennen f 0,00, alles per stuk.
Biggen per week 1' 2.50—f 3.00, vette varkens
levend gewicht van 160— 220 pond f 0.27,
boven 220 pond 1 0.00, geslacht f 0.35, honing
i o.oo—t 0.00. alles per pond.
NUNSPEET. Op de alhier gehouden weekmarkt werden aangevoerd: 90000 kippeneieren
f 3.25—f 3.50; 5200 eerïdeneieren f 2.80—f 2.85
per 100 stuks.
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te Zwolle.
Bieten f 1.70—f 2.30; Breekpeen f 1.60—
f 3.30; Radijs f 3.40—f 4; Snijsla f 42—f 47;
Knolselderij f 5.30—f 6.30; Prei f 10.70—f 1740;
Peterselie f 34; Spinazie f 13—f 20; Witlof
f 12—f 15, alles per 100 kg
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In de afdeelingen voor cultuuraandeelen was de stemming vrij gunstig, hoewel
de omzetten tot nu toe beperkt bleven.
Tabaksaandeeien ontmoetten meer vraag
in verband met de bevredigende vooruitzichten voor de eerste Sumatra-inschrijving. De ontvangst van het Javaproduct
bij de eerste inschrijving te Rotterdam is
zeer goed geweest, hetgeen men als een
yunstig voorteeken beschouwde. Het is
intusschen gebleken, dat de kwaliteit van
het Sumatraproduct over het algemeen
goed is te noemen en dat men van een
geslaagden oogst kan spreken.
Rubberaandeelen waren eveneens meerendeels hooger, daar de psijs zich goed
kan handhaven en de maatschappijen redelijk goede winsten moeten maken. Voor
de Amsterdam Ruober staat daartegenover het lage prijsniveau voor palmolie,
zoodat deze cultuur waarschijnlijk slechts
in zeer bescheiden mate tot de winst zal
kunnen bijdragen. In verband hiermede
wordt dan ook een lager dividend verwacht dan verleden jaar. De lage palmclieprijzen zijn ook voor de H.V.A. een ongunstige factor, maar voor deze maatschappij staat daartegenover de hoogere
winst, die uit suiker zal worden verkregen
en ook uit andere cultuurproducten.
Er bestond goede vraag naar scheepvaartaandeelen, daar men de opvatting
heeft, dat deze aandeelen in verhouding
tot de dividenden betrekkelijk laag genoteerd staan.
Op de belegglngsmarkt bestond aanvankelijk een sterke terughouding, doch
later liepen de koersen meerendeels iets
op. Toch krijgt men den indruk, dat grootere beleggers, die vroeger regelmatig belangrijke bedragen uit de markt namen,
hun beschikbare middelen thans op andere wijze onderbi-engen, vermoedelijk
voor een deel in onroerende goederen en
wellicht ook in hypotheken. Pandbrieven
blijven zich dan ook over het algemeen op
een zeer laag niveau bewegen, hoewel de
jaarverslagen van verschillende hypotheekbanken den indruk geven, dat deze
instellingen langzamerhand in een stadium zijn gekomen, waarin de teruggang
van de hypotheekportefeuille als geëindigd kan worden beschouwd.
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een winst van f 695.479, waaruit een onveranderd dividend van 7i/2 % kan wor^
den uitgekeerd. Zooals bekend wordt het
bedrijf in belangrijke mate gesteund door
de contingenteering. Voor dit systeem hier
toepassing vond, waren de financiëele resultaten jaar op jaar slecht in verband met
de scherpe buitenlandsche concurrentie.
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De meeste industrieele bedrijven kunnen over 1939 vrij gunstige financiëele
resultaten aanwijzen. Dit is bijv. het geval met de Rotterdamsche Droogdok Mij.,
hoewel men waarschijnlijk toch in verband met de groote bedrijvigheid op
scheepsbouwgebied een onveranderd dividend had verwacht. In werkelijkheid was
het dividend echter lager, n.l. 10% tegen
12i/2 % vorig jaar en de winst vóór afschrijving f 3.209.015 tegen vorig jaar
i 3.954.789. De uitkomsten zouden ongetwijfeld nog beter zijn geweest, indien het
reparatiebedrijf niet te lijden had gehad
van de groote slapte in den haven. De
vermindering van de opdrachten in deze
afdeeling werd echter voor een groot deel
gecompenseerd door nieuwbouw. Een bijzonderheid bij deze maatschappij is, dat
zij sedert haar oprichting nooit het dividend heeft gepasseerd en dat het laagste
dividend in de crisisjaren 21^ % is geweest. Het fonds wordt dan ook bij uitstek als een beleggingsaandeelenfonds beschouwd.
Minder bevredigend waren de resultaten van de Carton- en Papierfabriek
Scholten, welke maatschappij een winst
heeft aan te wijzen van f 131.893 tegen
vorig jaar f 242.204. Hierbij moet echter
direct in het licht worden gesteld, dat
zulks het gevolg was van het stilliggen
van het bedrijf in verband met den grooten brand. Ook in het nieuwe boekjaar
zal deze invloed zich doen gevoelen.
De Hollandsche Draad en Kabel boekte
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dere stijging van de aandeelenkoersen
evenmin uitblijven.
Natuurlijk moet aan het bovenstaande
onmiddellijk worden toegevoegd, dat deze
meening, die men ter beurze hoort uiten,
kan worden doorkruist door verontrustende berichten omtrent den algemeenen
toestand. Deze week deden zulke berichten, zij het ook tijdelijk, zich alweer gelden en wel in verband met de aangekondigde verscherpte blokkade van de geallieerden. Vermoedelijk niet ten onrechte
vreest men, dat de neutrale landen van
de nieuwe oorlogsmaatregelen terdege nadeel zullen ondervinden en in bepaalde
gevallen zelfs in. de knel zullen kunnen
komen tusschen de beide oorlogvoerende
partijen. Met dit al blijft hier de opvatting overheerschen, dat Nederland niet in
den oorlog zal worden betrokken en het
was aan deze opvatting ongetwijfeld grootendeels toe te schrijven, dat de min of
meer inflationistische stemming, die van
de verdeeling van de goudwinst uitging,
ongehinderd op de markt tot uitdrukking
kon komen.
Men volgt nog altijd met spanning de
ontwikkeling van den koers van het Engelsche betaalmiddel. Een verdere scherpe reactie is deze week uitgebleven, maar
een herstel van beteekenis kon evenmin
intreden. In hoeverre het handelsverkeer
hier te lande nadeel zal ondervinden van
den lagen stand van het Pond zal nog
moeten blijken. Het overgroote deel van
het betalingsverkeer van Engeland vindt
plaats over de officieele markt waar de
wisselkoersen door de betrokken instanties worden vastgesteld en waarbij het
Pond aanzienlijk hooger wordt gewaar-

déerd dan op de z.g. vrije markt. Uit dien
hoofde moet dan ook worden betwijfeld
of de concurrentie van den Engelschen
export in sterke mate zal worden gevoeld.
Ook mag niet over het hoofd worden gezien, dat de zeer hooge vrachtkosten veelal
den lageren stand van het Pond compenseeren. Dit is bijv. met Britsche kolen het
geval, zoodat deze op het Continent nauwelijks kunnen concurreeren met Nederlandsche . kolen.

In de afgeloopen week heeft zich duidelijk die meerdere kooplust gemanifesteerd en over de geheele linie kwamen
koersverbeteringen voor. Vooral de aandeelen, die tevoren van aanbod te lijden
hadden gehad, trokken thans goeden
kooplust, waarbij in het bijzonder de overweging zich liet gelden, dat ln het algemeen het koerspeil 'reeds sinds geruimen
tijd zoo laag Is, dat het rendement op de
meeste aandeelen ais tamelijk hoog moet
worden beschouwd. Daarbij kwam dan
nog de omstandigheid, dat de geldkoersen
op korten termijn een vrij sterke daling
badden te zien gegeven in verband met de
hierboven geschetste verruiming van de
geldcirculatié, waardoor men met de mogelijkheid rekening hield, dat op den duur
die lagere geldkoersen ook tot uitdrukking zullen moeten komen in een lageren
rentestand voor beleggingen op langen
termijn. Dit zou dan beteekenen, dat ook

Stemming inflationistisch

obligaties hooger zouden worden gewaardeerd. Is dit het geval, dan kan een ver-

(Adv.)

Koersverbeteringen

e

BEURS AMSTERDAM

gestegen.

gedaan, dat den laatsten tijd kapitaal naar
het buitenland is afgevloeid, al zou men
uit het feit, dat het Egalisatiefonds nog
geen goud bij de Nederlandsche Bank
heeft weggetrokken, mogen afleiden, dat
die druk nog niet buitengewoon groot is
geweest. Men vreest dan ook eerder een
verzwakking van ons geldstelsel van binnen uit en wel in verband met het feit,
dat uit de goudwinst een bedrag van
f 132i /s millioen ter beschikking van het
Rijk is gesteld. De Staat kan hierover uit
den aard der zaak vrijelijk beschikken, 'tgeen dan ook inmiddels voor een deel is
geschied. Tezamen met het saldo van
f 8 millioen, dat er nog stond, kwam er
f 140 millioen ter beschikking, waarvan
volgens de jongste opgave reeds f 70 millioen is gebruikt. Een deel daarvan is aangewend tot aflossing van schatkistpapier,
een ander deel tot betaling van rente en
aflossing van leeningen per 1 April j.l.
Het schatkistpapier werd ingetrokken,
zonder dat daartegenover een nieuwe uitgifte kwam te staan, zoodat i er een inkrimping van de vlottende schuld plaats
vond. Onder normaie omstandigheden zou
men zulks als een gunstig teeken kunnen
beschouwen, n.l. indien zulk een aflossing
zou hebben plaats gevonden met gelden,
die uit belastingen waren binnengekomen.
Thans heeft de aflossing en ook de verdere financiering uit dit potje van
f 132i/2 millioen plaats, dat als een zuivere geldcreatie moet worden beschouwd,
m.a.w. een onverbloemde inflatie.
In financiëele kringen heeft men zich
dit verschijnsel terdege gerealiseerd, met
het gevolg, dat er een neiging bestond om
beschikbare middelen in aandeelen te beleggen. Wij hebben er al eens meer op
gewezen, dat de beurs nooit kapitaal kan
opnemen of teruggeven aan het verkeer,
en dat dus de hoeveelheid beschikbare
middelen onveranderd blijven, ook al hebben er ter beurze omvangrijke aankoopen
plaats. Immers ter beurze betreft de handel slechts een verplaatsing van bezit,
doch geen nieuwe investeering. Het gevolg
zal dus zijn, dat de invloed van het ruimere geld voor onbepaalden tijd op de
markt tot uitdrukking zal kunnen komen
totdat er een oogenblik komt, waarop hetzij de hoogere koersstand van de aandeelen, dan wel de vrees voor politieke verwikkelingen of den Invloed van berichten
omtrent den oorlogstoestand daarin verandering zullen brengen.
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BANDJIR TEISTERT BANDOENG TABAKSINSCHRIJVING TE AMSTERDAM

Bandoeng en omstreken beleefden een onaangename Paaschverrassing in den vorm van een ongekend
heviqen en laten regenval
Dat deze .bui" niet mis was, toont bovenstaande foto

-

Aan belangstelling voor de eerste Sumatra-tabaksinschrijving in Frascati te Amsterdam ontbrak het Vrijdag allerminst
en deze gebeurtenis ging weer met de gebruikelijke levendige tooneeltjes gepaard, welke dergelijke inschrijvingen

kenmerken

Mussolini was persoonlijk tegenwoordig
bij de herdenking van den 17den verjaardag der stichting van de Italiaansche
luchtmacht

De Duitsche danseres Ilse Meudtner

(links) arriveerde met haar begeleidster
Helga Schone in Amsterdam voor haar

tournee door Nederland

Honderden meters hoog stegen de rookkolommen, toen een felle brand uitbrak in de chemische fabrieken van de White Tar Company te Kearny in
den Amerikaanschen staat New Jersey. De arbeiders konden ternauwernood het yeege lijf bergen. De hitte was zoo hevig, dat ijzeren platen
als sneeuw voor de zon smolten

—

Met militaire eer werd te Maastricht het stoffelijk overschot
van adjudant J. Hopmans ter aarde besteld. De rouwstoet
op weg naar het kerkhof

—

De sleepboot .Hoek van
Holland", die, met drie baggermachines op weg naar Malmö,
bij de Deensche kust Is vergaan

Minister- president Chamberlain tijdens rijn rede. welke hij voor den Centralen Raad der
Conservatieve partij te Londen hield en waarin hij den internationalen toestand uitvoerig

behandelde

—

Canadeeschen onderofficier-vlieger J. Miller, die het leven verloor tijdens een noodsprong uit
den neergeschoten Engelschen bommenwerper, is Vrijdag met militaire eer op de begraafplaats Crooswijk te Rotterdam ter
ruste gelegd. De laatste eerbewijzen aan de groeve

Het stoffelijk overschot van den

—

Zaterdag 6 April 1940

BESCHERMING
van natuurschoon bij
cultuur-technische
werken
Een ministerieele beschikking.
E>e ministers van economische zaken,

an onderwijs, kunsten en wetenschappen
.n van sociale zaken,
hebben een Natuur"escherrningsbeschikking getroffen. Wij
"Weenen

daaraan het volgende.

Öe

onder de voornoemde ministers
ressorteerende diensten voeren geen
cultuurtechnische werken uit en verkenen bij de totstandkoming van zoodanige werken geen hulp, in welken
vorm ook, dan nadat door of vanwege de ministers van economische
"aken en van onderwijs, kunsten en
wetenschappen is verklaard, dat daartegen uit het oogpunt van natuurbeScherming en landschapsschoon geen
bezwaar bestaat.
Voor zoover de ministers zich het
van een beslissing met betrekking tot een bepaald werk of bepaalde
onroerende goederen niet uitdrukkelijk
nebben voorbehouden, zijn de directeur van het staatsboschbeheer en de
ieder
van dezen dienst
v°or zijn ambtsgebied bevoegd naden minister de hierboven bedoelde verklaring af te leggen.
Indien de houtvester ernstig twijnt, stelt hij de zaak in handen van
den directeur van het staatsboschbeheer, indien deze meent op grond van
ernstigen twijfel de verklaring niet te
kunnen afleggen, stelt hij de zaak in
b-anden van de ministers.

nemen

houtvesters
mens

—
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Centrale commissie.
1)6 bij dezelfde beschikking benoemde
commissie voor natuurbescher?lng heeft tot taak de ministers bij te
bij de uitvoering van deze beschiken hen daaromtrent desgevraagd of
ClBener beweging van raad te dienen.
De dienst van het staatsboschbeheer
t
aat de centrale commissie bij de vervan haar taak terzijde.
de ministers van oordeel zijn,
[at bij een verklaring, als bedoeld, de bejagen
van de natuurbescherming en het
andschapsschoon
in belangrijke mate zijn
h
"etrokkf i, verzoeken zij de centrale com"üssie nen binnen een bepaalden termijn
raad te dienen.
al„° e ministers nemen geen beslissing
het advies der centrale commissie
netl heeft bereikt.
*n
natuurh s de centrale commissie voor
en
voorlid
K,e
benoemd
tot
cherming
zijn
ft
mr. dr. E. J. Beumer, voorzitter van
e
natuurbes contact-commissie inzake
lCnerming leden: J. C. van Beek, lid van
Staten van Noordbrabant
= Deurne, prof. dr. G. A. van Poelje, sevan het departement
retaris-generaal
n onderwijs, kunsten en wetenschappen,
<j " P. G. van Tienhoven, voorzitter van
j* Vereeniging tot behoud van Natuurmoin Nederland, Meyer de Vries,
j,p°fd der afdeeling Werkverruiminglidvan
en
departement van sociale zaken,
Sb
tecretaris: mr. J. A. M. Pott, referendaris,
de dit e jd van de zesde afdeeling van
tie van den landbouw.

taan

te
.
.eng

DE VLUCHT NAAR PORTUGAL

UIT DE STAATSCOURANT

De Kema
Vrijwel op den vastgestelden tijd is
gistermiddag te 16.25 uur het Douglas D.C.
3 vliegtuig der K.L.M. „Kema", uit Lissa-

Bij K. B. is met ingang van 1 April 1940
op zijn verzoek eervol ontslag verleend
aan ir. J. Canters te Arnhem als rijksmet
hoofdinspecteur van het verkeer,

terug.

bon op Schiphol geland.
Hiermede is de eerste retourvlucht Amsterdam—Lissabon v.v. in den nieuwen
regelmatigen dienst volbracht, en verscheidene belangstellenden hadden zich
op het platform en in de wachtkamer verzameld om aanwezig te zijn bij het besluit
van dezen belangrijken tocht.
In het boven-restaurant heette de heer
Plesman de bemanning welkom en in de
Fransche taal begroette hij den gezant
van Portugal. De heer Plesman wenschte
de bemanning geluk omdat zij deze vlucht
heeft gemaakt niet als een eerste vlucht,
maar mèt de regelmatigheid en het normale verloop van een vlucht uit veleDe gezant Dos Santos Tavares dankte
den heer Plesman voor diens vriendelijke
woorden,

TEKORT IN DE KAS BIJ DEN
GEM.-ONTVANGER TE BREDA
Naar wij vernemen is er een tekort ontdekt in de kas van den gemeente-ontvanger van Breda, mr. C. Dit tekort bedraagt
enkele duizenden guldensIn de gisteravond gehouden geheime
vergadering van den gemeenteraad is den
ontvanger ontslag verleend.
Is reeds ln een gedeelte
van de vorige editie opgenomen.)

(Onderstaande

dankbetuiging voor de diensten den lande
bewezen en zijn met ingang van dien
datum benoemd tot rijksinspecteur van
het verkeer mr. G. M. J. Henket ter
standplaats Arnhem en ir. P. A. C. du Pui
ter standplaats 's-Hertogenbosch, beiden
thans adjunct-rijksinspecteur van het
verkeer.

DE HEER J. B. v. d. SLUIS
Trad uit N.S.B, en Prov. Staten.
De heer J. B. v. d. Sluis te Olst heeft bedankt als lid van de Provinciale Staten van
Overijssel. Dit aftreden staat, naar wij vernemen, in verband met het feit, dat hij uit
de N.S.B, is getreden.

Verstopping ?
Aambeien?
Huiduitslag?
Overtollig vet?
DAN

Stofwisselinaszout
Men voelt zich vrijer en gezonder.
Fl»oon f 1.05. Dubbel* flacon f 1.7
bl] apotheker*

en

vakdrogisten.

Excursie Eerste Kamerleden.
en 12 April (Donderdag en Vrijdag)
zullen de leden der Eerste Kamer een excursie
maken langs de verdedigingswerken. Evenals
de excursie der leden der Tweede Kamer
staat ook deze excursie onder leiding van den
kapitein van den generalen staf P. Gips.
Op 11

MOTORRIJDER VERONGELUKT
Dood op den weg gevonden.
Op den rijksweg Rotterdam—Utrecht is ln
den nacht van gisteren, vlak bij den viersprong
bij de voormalige spoorweghalte Moordrecht

een wachtmeester op korten afstand van een

motorrijwiel dood op den weg gevonden. Daar
er geen aanwijzingen van een aanrijding zijn,

wordt verondersteld dat de man die vermoedelijk met groote snelheid heeft gereden, de
macht over zijn stuur heeft verloren en van
zijn voertuig is geslagen. Blijkens de ernstige
verwondingen moet de motorrijder met het
hoofd op den weg terechtgekomen en op slag
gedood zijn.
Het slachtoffer is de 24-jarige J. Thieme
uit Bussurn, ongehuwd en was te Rotterdam
in garnizoen.

S
(Adv.)

LANGS DEFENSIEWERKEN

MILITAIR VERMIST

Ongeluk of misdaad.
26
Maast wordt te Roermond de
Sedert
militair W. A. de Vries uit Utrecht vermist.
Hij was in de nabijheid van Roermond met de
bewaking van een schip belast.
Op genoemden datum was de Vries van verlof teruggekeerd en omstreeks acht uur
's avonds is hij door kennissen gezien, wien
hij beloofde den volgenden dag bij hen te
komen. Hij Is daar echter niet verschenen.
Toen de Vries niet op het te bewaken schip
kwam, deed de eigenaar van het schip aangifte bij de militaire politie. Het is niet uitgesloten, dat de militair door de duisternis
misleid, te water is geraakt. De Vries had
echter een groot bedrag aan geld bij zich,
zoodat men ook rekening houdt met de mogelijkheid van een misdrijf.

MARKTBERICHT.
AMSTERDAM, 5 Maart. Lijnolie, grootRaapolie
handel 25y», kleinhandel 28%.
kleinhandel 34.

.

Myra, het elfje

KONINKLIJKE REDERIJKERSKAMER
ZWOLLE

Men schrijft ons
Van de stukken welke de Koninklijke
Rederijkerskamer Zwolle den laatsten tijd
voor het voetlicht heeft gebracht, was
Des Duivels Prentenboek" er een, dat buitengewoon veel succes heeft gehad.
Dank zij de sublieme opvoering is de
auteur, A. den Hertog, zoo welwillend geweest den Kamer het manuscript af te
staan van een tweede stuk, genaamd „De
Lach der Goden", hetwelk door de Rederijkers voor het eerst zal worden opgevoerd op 21 April a.s.
Wanneer we denken aan de wijze, waarop de Kamer achtereenvolgens stukken als
De Nacht van Bess, Des Duivels Prentenboek, Adel in livrei en 'n Pracht-Idee heeft
gegeven, is er alle reden om te veronderstellen, dat het nieuwe stuk van den succesvollen schrijver het steeds toenemend
aantal bezoekers weer een genotvollen
avond zal bezorgen.

De

Dr. Schieffer's

—

Waar blijft het

ZWOLLE

weg

Kloosterdijk-MariënbergHardenberg

Gisteren heeft de hoofdingenieur van den provincialen waterstaat, namens Ged. Staten van
Overijssel aanbesteed, het verbreeden en het
gedeeltelijk verleggen van de aardebaan de opruiming van veen, het verbreeden (eventueel
nieuw leggen) van de fundeering en den aanleg van een verharding van teerslakken of
van asfaltbeton op een pl.m. 5 km lang gedeelte van den weg Kloosterdijk—Mariënbersj
—Hardenberg, met het uitvoeren van bijkomende werken.
Ingeschreven is als volgt
Deklaag van asfaltbeton: P. H. Offringa te
Uibhuizermeeden f 117.880; Reef's Aannemingen Handel Mij. N.V. te Oldenzaal f 116.900;
N.V. Aannemersbedrijf v.h. H. J. ter Siepe te
Winterswijk f 115.890; Wegenbouw, ir. W. van
der Slik N.V. te Epe f 114.500; N.V. NoordNederl Wegenbouw Mij. te Harlingen f 110.350;
H. A. Jaartsveld te Apeldoorn f 110.300; J. B.
te Siepe te Winterswijk f 108.300; Bitumenweg N.V. te Utrecht f 107.900 en teerslakken
f 98.290; Wegenbouwbedrijf L. van Gent N.V.
te Nijmegen f 107.800; Aannemers- en Wegenbouwbedrijf v.h fa. H. W. Jaartsveld N.V. te
Groenlo f 107.500: N.V. Jaartsveld's Wegenbouw Maatschappij te Silvolde f 106.784: N.V.
de Geruischlowe we? te Heemstede f 103.800;
N.V. Moderne Wegenbouw te Heerlen f 102 *00
en teerslakken f 97.900; Aannemers- en Wegenbouwbedrijf B. Bruil en Zonen te Ede
f 94.750; N.V H. Boesewinkel te Nijmegen
f 93.500.

en de looze kabouter

Zwaxtooet

a£

leens

eer:

v

menten

ONGELUK BIJ BOOMEN LADEN
Een

doode, een zwaar gewonde.

jGistermiddag

was men op de fouiten-

ats „Waterland" van de familie Boreel
Vat
geweest
iw hoogelanden te Velzen bezig

.

het

vellen van zware eikeboomen.
berden op een vrachtauto geladen
te worden vervoerd. Reeds lagen twee
°P <*en wagen. Toen men een
Ö€m en
n stam opladde, braken de ketting
«tl a
gg.de staaldraden, waarmede, de boom
Schen werd, met het gevolg, dat de
Uaa ' die reeds bijna op den wagen lag,
Va beneden rolde. Hij trof den eigenaar
tUg 'den vrachtwagen, den heer Th. Jonk,
%n °P slag dood was. De chauffeur van de
de heer Klaver, geraakte met een
k<W
1 onder
een boom en kreeg een geCoji
Uc eerde beenbreuk. Hij werd vertj,/0 naar het St. Antoniusziekenhuis te

ÏW

oir,
vi

sta*
sr
L

VrJX

lyr? heer Jonk laat een vrouw en e-even

na. Beide slachtoffers zijn uit
IV^ren
berend afkomstig.

VROUWUIT HET RAAM GEVALLEN EN GEDOOD
j^ istermiddag om twee uur was in de
ster <!e Wittenburgerdwarsstraat te Am-

de 38-jarige
tler(jiatnverdieping

bewoonster van de
van perceel nummer 52
raam bezig met het afSchui enopen
v&n een kleed. Het kleed gleed
Vtq^ daarbij uit de handen, zoodat de
n zii het wilde grijpen, het evenktyi yerloor en uit het raam viel. Zij
öe b| terecht op den betonnen vloer van
en was vrijwel op slag
<W)
rm', u G.G. en G.D. heeft het zwaar
kte lichaam naar het BinnengastSt rv °erd.geen
getuigen van het ongejuic
Trouw was alleen thuis met haar
eH V;;;'hderen van respectievelijk vier jaar
tr maanden.

bij ?

haar
Mch7'
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281- Ter eere van Myra geeft de koning nog dien zelfden
dag een feestmaaltijd. Peter en Myra mogen ieder aan
een kant van den koning zitten. Ook koning Inktzwam
zit mede aan tafel. Een der Inktzwammannetjes houdt
een tafelrede, waarin hij Peter bedankt voor zijn goede
hulp bij Myra's terugreis.

!?
rvaren
k^

AFZET VAN ZEEP
ontheffing van beperkingen
W vernemen ligt het in de bedoeS oni

Sesani?

de ondernemingen, welke zijn inde se^te zeep van het rijks-1 ltreau Voor
chemische producten, van
Mei *S ' af geheel
vrij te laten in de
erL *e verkoopen, af te leveren of
ei»» bedrijf te gebruiken hoeveelörthzeep.
'bestaande quoteering van den
et
t dan das te vervallen.
x,
noodzakelijk
Rijken et in de toekomst
quoteering
°Pnieuw
over te
tot
irJafi d Zal de Periode van 1 September
k? 8
September 1939 weder als basisa gelden.
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Radioprogramma's
7 APRIL

Hilversum I, 1875 en 414,4 m.

8.30 NCRV. 9.30 KRO. 5.00 NCRV. 7.45—
11.30 KRO.
8.30 Morgenwijding. 9.30 Hoogmis. 10.45
Gramofoonmuziek. 12.15 Reportage. 12.45
Berichten A.N.P. 1.00 Boekbespreking. 1.20
Musiquette.
2.00 Godsdienstonderricht.
2-30 Gramofoonmuziek. 3.00 Pianovoordracht (3.15—3.40 Gramofoonmuziek). 3.55
Gramofoonmuziek. 4.00 Ziekenlof. 4.55—
5.00 Gramofoonmuziek. 505 Gereformeerde Kerkdienst. Hierna: Gereformeerde
Zangvereeniging „Looft den Heere" en
gramofoonmuziek..
7.25 Gewijde muziek
(opn.). 7.45 Bericthen. 7.50 Gramofoonmuziek. 8.00 Berichten A.N.P., mededeeïingen. 8.15 Vroolijk programma. 9.00 Reisbeschrijving. 9.20 Gramofoonmuziek. 9.30
KRO-New Style Artists en Rococo-octet.
10.30 Berichten A.N.P. 10.40 Epiloog. 11.00
—11.30 Esperantolezing.
Hilversum 11, 301,5 m-8.55 VARA. 12.00 AVRO. 5.00 VARA 6.30
VPRO. 8.00—12.00 AVRO.
8.55 Gramofoonmuziek. 9.00 Berichten.
9.05 Tuinbouwhalfuur. 9.35 Gramofoonmuziek. 9.45 Causerie „Van Staat en
Maatschappij". 10.00 Berichten,
10.05
VARA-orkest. Hierna: Bach-cantate. 10.40
Declamatie en gramofoonmuziek. 1100
VARA-Kinderkoor „De Merels". 11.20 Gramofoonmuziek. 11.30 Rosian-orkest. 12.00
Cyclus „Onze Weermacht". 12.25 Gramofoonmuziek. 12.45 Berichten AJTP., gramofoonmuziek. 1.00 De Hawaiian Serenaders en orgel. 1.30 Causerie „De gesproken mailbrief".
1.50 Gamelanmuziek
(opn.). 1.55 Declamatie. 2.00 Letterkundige uitzending. 2.30 Omroeporkest en
solist. 3.15 Radio-film. 3.45 AVRO-Amusementsorkest en de Melody Sisters. 4.30
Interviews. 4.45 Dansmuziek (gr.pl). 4.55
Sportnieuws A.NP. 5.00 De Stem des
Volks (Utrecht) met orgelbegeleiding en
gramofoonmuziek. 5.30—5.55 Voor de kinderen. 6-00 Intellect-proeven omtrent
sportkennis. 6.20 Sportnieuws A.N.P., gramofoonmuziek. 6.30 Gesprekken met luisteraars.
7.00 Nederlandsen-Hervormde
Kerkdienst. 8.00 Berichten A.N.P., mededeeïingen. 8.20 Omroeporkest en solisten.
9.00 Radiotooneel. 10.10 De Twilight Sere-

naders, solist eh de AVRO-Girls.

11.00

Berichten A.N.P. 11.10 AVRO-Dansorkest.

11.40—12.00 Gramofoonmuziek.
Engeland, 391 en 449 m. Na 10.20 n.m.
ook 342 m.
12.20
11.40 Commodore Grand-orkest.
Berichten. 12.35 Het Willie Walker-octet.
1.05 Orkest van het Crystal Palace. 1.35
Voor tuinliefhebbers. 1.50 BBC-orkest. 250
Orgelspel. 3.20 De Cuban Caballeros. 3.50
Gezelschapsspel. 4.20 Berichten en causerie (Welsch). 4.35 Kindemurtje. 5.20 Berichten. 5.35 „Under Nazi rule", causerie.
6.00 Pianovoordracht. 6.20 BBC-Theaterorkest. 7.15 Kerkdienst.
8.00 Liefdadigheidsoproep. 8.05 Zang- 8.20 Berichten. 8.40
Radiotooneel. 9.20 BBC-Schotsch-orkést.
10.05 Epiloog. 10.15 Orgelspel. 10.50 Tudorsextet. 11.20 Berichten.
Keulen, 456 m.
4.20 Havenconcert. 6.30 Gramofoonmuziek. 7.35 Gevarieerd programma. 8.20
Omroeporkest. 9.50 Radiotooneel. 11.00
Omroepkoor en -orkest en solisten, 12.15
Muzikaal tusschenspel. 12.35 " Populair
concert. 2.20 Verzoekconcert. 5.50 Omroepkleinorkest. 6.35 Zie Deutschlandsender.
7.45 Gramofoonmuziek. 8.50 tot sluiting:
Zie Deutschlandsender.
Brussel, 322 en 484 m.
322 m: 8.20 Gramofoonmuziek. 9.20
Zang, Jan Steurs' Musette-ensemble en
gramofoonmuziek.
10.35 Orgelconcert.
11.05 Gramofoonmuziek. 11.20 en 12.30—
1.20 Het Karel Huysmans-orkest. 1.50
Gramofoonmuziek. 2.35 Het Borgerhoutsch
mannenkoor en gramofoonmuziek. 4.50
Radiotooneel. 5.50 Pianovoordracht. 6.20
Gramofoonmuziek. 7.20 Gevarieerd programma. 9.30 Het Per Artem-strijkkwartet. 10.20—11.20 Gramofoonmuziek.
484 rn: 8.20 Gramofoonmuziek. 9.20 Belgisch programma. 10.20 Arbeiders-fanfare
uit Paturages. 10.35 Gramofoonmuziek.
11.05 Pianovoordracht. 11.35 Gramofoonmuziek. 11.50 en 12.30 Radio-orkest. 12.50—
1.10 en 1.50 Gramofoonmuziek. 2.55 Dansmuziek (gr.p.l). 3.35 Gramofoonmuziek.
4.50 Militair concert. 6.15 en 6.35 Gramofoonmuziek. 7.20 Voor soldaten. 753 Russisch koor uit Brussel en het Choura
Kouznetzoff-orkest. 8.35 Radio-orkest en

Het Z.A.C.-nieuws, dat deze maand, in verband met noodzakelijke bezuinigingen een

—

nieuwe gedaante heeft
de gedrukte binnenpagina's maakten plaats vcor gestencilde
bevat een ontboezeming van den heer W. H.
Doijer over het weinige bezoek, dat de voetbalwedstrijden momenteel trekken.
Waarom blijven er nu honderden geregelae
wedstrijdbezoekers weg? vraagt hij zich af,
terugkeerend van den strijd Z.A.C.—K.H.C.
Ik heb daarbij niet zoo zeer het oog op die
lieden, die aan de kassa hun penningen moeten
neertellen om toegang te krijgen, als wel op

—

leden en donateurs, die hun kaart reeds in
hun zak hebben. Waarom kwamen zij vroeger

wel en nu niet?

Waarom wèl als er om de 25 m een marechaussee om het veld staat, waarom niet als
er slechts 2 leden van de gewapende macht
op het terrein zijn, die bovendien nog denken:
„wat doen we hier feitelijk?"
Waarom wèl als de scheidsrechter een 30
vrije trappen (plus 5 vermaningen en 3 waarschuwingen) wegens ruw spel moet geven,
waarom niet als hij slechts heeft te fluiten
voor buitenspel, hands en
doelpunten,
die ook nu worden gemaakt?
Waarom wèl als degradatie of een enkelen
keer een kampioenschap op het spel staat en
waarom niet als een 22 mannen en jongens
een gezonde partij voetbal spelen?
Waarom wèl als de oudere menschen naar
huisgaande zeggen „Bah, waar gaat het heen
met ons mooie voetbalspel, dan was het
vroeger toch heel wat. gezelliger" en waarom,
ja waarom komen ze niet bij wedstrijden waar
het dan juist toegaat zooals zij zich van vroeger
nog herinneren, eerlijk en enthousiast?
De tegenwoordige spelers vragen niet om Uw
komst, zij zijn die ongemotiveerd geringe be-

langstelling wel gewoon uit hun wedstrijden
in de lagere elftallen.
Doel van deze regelen is dan ook slechts
wegblijvende

voetballiefhebbers opmerkzaam
te maken op hetgeen zij missen en hen er op
te wijzen hoe tegenstrijdig hun beweegredenen
zijn als zrj zeggen „Ik vind er niets aan!"
Doel van deze regelen is ook spelers van
beide partijen toe te roepen „Bravo mannen,
zoo behoort voetbal gespeeld te worden, ontmoet ook zoo Uw tegenstanders als straks
„nood" weer voor competitie zal zijn verdwenen".

PASSAGIERSSCHIP
AANGEVALLEN

BOOT VAN DIENST ENGELANDNOORWEGEN
Volgens het dagblad „Dagens Nyheter",
te Bergen in Noorwegen, is het s.s. Mira,
dat een geregelden post- en passagiersdienst onderhoudt tusschen Engeland en.
Noorwegen, Woensdag door Duitsche
vliegtuigen aangevallen. Hoewel de bommen geen doel troffen, werden twee leden
der bemanning gewond. De toestellen
ondernamen den aanval acht maal, waarna zij door een Britschen torpedobootjager verdreven werden. Een machine
werd zoo ernstig getroffen, dat zij een
noodlanding op zee moest verrichten,
waarbij het toestel vernield werd. Een
ander vliegtuig verdween in Oostelijke
richting en volgens de beschrijving der
opvarenden van de Mira, moet dit hetzelfde toestel geweest zijn. dat, zooals gemeld, aan de Noorsche autoriteiten verzocht heeft te' landen wegens opgeloopen
schade. Het vliegtuig landde daarop nabij
Stavanger, waar het door de bemanning
in brand gestoken werd. De Duitsche
vliegers werden geïnterneerd. Toen de
Mira werd aangevallen, bevonden zich
bijna honderd personen aan boord.
DAGWIJZER APRIL.
8 Maandag. Hardenberg p., Oldenzaal v.
(Groote Voorjaarsmarkt), Wierden v.
(Groote Aprilmarkt)
9 Dinsdag.
10 Woensdag. Denekamp v., Haaksbergen
v., Raalte p.v. (Groote Veemarkt),
Vriezenveen v. (Voorjaarsveemarkt).
11 Donderdag. Hellendoorn v., Markelo v.
12 Vrijdag. Hengelo p.v.
13 Zaterdag.
14 Zondag.
7 April. Nieuwe Maan 8.38 n.m.
7 April. Zon op v.m. 5.22. onder n.m 6.43.

282. Aan het slot van het feest vertelt de koning, dat
Myra van nu af aan de Elfenkoningin zal zijn. Spoedig
daarop doet zij als Elfenkoningin haar intrede in het
boseh. Een paar elfjes houden verlichte waaiers boven
haar hoofd en de sterretjes flonkeren van plezier over
zoon groot feest.

voor Zondag
en Maandag

publiek ? Een Z.A.C.
ontboezeming

.

soliste. 9.50 Dansmuziek (gr.pl.)
10.35—
11.20 Gramofoonmuziek.
Deutschlandsender, 1571 m,
6.35 Omroeporkest en -kamerkoor, fluittrio en solisten. 8.20 Berichten. 8.50 Reportage. 9.05 H. Bund en G. Freundorfer
met hun orkesten. 10.20 Berichten. Hierna
tot 11.20 Nachtconcert. 11.26—12.20 Militair programma.
8 APRIL

Hilversum I, 1875 en 414,4 m.
NCRV-Uitzending,
8.00 Berichten A.N.P. 8.05 Schriftlezing,
meditatie. 8.20 Gramofoonmuziek (9.30
9.45 Gelukwenschen). 10.30 Morgendienst.
11.00 Christ. lectuur. 11.30 Gramofoonmuziek (12.00—12.15 Berichten. Om 12.30
Berichten A.N.P.). 1.00 Orgelconcert. 2.00
Voor scholen. 2.35 Gramofoonmuziek. 3.00
Causerie over kamerplanten. 3.40 Gramofoonmuziek. 3.45 Bijbellezing. 4.45 Gramofoonmuziek. 5.15—6.15 Kinderuur. 6.20
Gramofoonmuziek. 6.30 „De taak van de
medische zending in Nederlandsch-Incüë",
causerie. 7.00 Berichten. 7.15 Gesprekken
over het geloof en zijn moeilijkheden. 7.45
Gramofoonmuziek. 8.00 Berichten A.N.P.,
internationaal overzicht, herhaling 5.0.5.-berichten. 8.25 NCRV-orkest. 9.15 Luisterwedstrijd. 9.45 NCRV-orkest. 10.00 Berichten A.N.P., actueel halfuur. 10.30 Postillons. 11.15 Gramofoonmuziek. ca, 1150—
12.00 Schriftlezing.
Hilversum II, 301,5 m,
Algemeen Programma verzorgd door de
VARA. 10.00—10.20 v.m. VPRO.
8.00 Berichten A.N.P., gramofoonmuziek. 10.00 Morgenwijding. 10.20 Declamatie. 10.40 Pianovoordracht. 11.10 Declamatie. 11.30 Gramofoonmuziek. (Om 12.45
Berichten A.N.P.). 1.00—1.45 VARA-orkest.
2.00 Rosian-orkest. 3.00 Declamatie. 3.20
Zang en piano. 4.30 Voor de kinderen.
5.00—6.00 Gramofoonmuziek. 6.05 Orgelspel en gramofoonmuziek. 7.00 VARA-Kalender. 7.05 Gramofoonmuziek. 7.10 Voor
ce jeugd. 7.30 VARA-orkest met toelichting. 8.00 Herhaling 5.0.5.-berichten. 8.03
Berichten A.N.P. 8.15 De Stem des Volks
(Haarlem),
Haarlemsche orkestvereeniging en solisten. 9.05 Gramofoonmuziek.
9.15 Luisterwedstrijd. 9.45 De Ramblers.
10.15 Gramofoonmuziek. 11.00 Berichten
A.N.P. 11.10—12.00 Rosian-orkest.
Engeland, 391 en 449 m.
Na 10.20 n.m. ook 342 m.
11.20 BBC-Salon-orkest. 12.05 Declama-

—

tic. 12.20 Berichten.

12.35 Harry Roy en
zijn Band. 1.05 „Market day", causerie.
1.20 Orgelspel. 1.50 BBC-Schotsch orkest.
2.35 Declamatie. 2.50 Gramofoonmuziek.
3.20 Nieuw Engelsch strijkkwartet. 3.50
De Boulevard Players. 4.20 Berichten en
causerie (Welsch). 4.40 Kinderuurtje. 5.20
Berichten. 5.35 Radio-film. 5.55 Kampconcert. 6.20 Mededeeïingen. 6.40 Causerie.
650 Gramofoonmuziek. 7.00 „The economie war", causerie. 7.20 Variété. 8.20
Berichten. 8.40 „Trade Unions in wartime", causerie. 8.55 BBC-orkest. 9.35 RaGio-tooneel. 10.35 Harry Roy en zijn Band.
11 20 Berichten.
Radio Parijs 1648 m
11.10 Fluitvoordracht. 11.20 Lichte muziek. 12.05 Pianovcordracht.
12.35 Zang.
1.05 en 1.30 Vioolvoordracht. 2.20 Orgelconcert. 3.20 Radiotooneel (Engelsch).
350 Cellovoordracht. 4.20 Chansons. 4.35
Zang en piano. 5.35 Piano en cello. 6.20
Gevarieerd concert. 6.50 Radiotooneel. 8.05
Het Brusselsch pianokwartet. 9.05 Zang.
9.35 Radiotooneel.
10.05 en 11.05—11.50
Nationaal orkest.
Keulen, 456 m,
4.50 Orkest van de Weermacht. 6.40—
7.50 Gramofoonmuziek. 8.30—8.50 Pianovoordracht. 9.50 Gramofoonmuziek. 10.20
Leo Eysoldt's orkest en solisten. 12.15 Muzikaal tusschenspel. 12.35 Populair concert. 1.45 Muzikaal tusschenspel. 2.20 Fabrieksorkest en -koor. 4.00 Folkloristisch
programma. 4.45 en 6.05 Gramofoonmuziek. 6.35 Omroeporkest en soliste. 8.50 tot
sluiting: Zie Deutschlandsender.
Brussel, 322 en 484 m.
322 m: 11.20 Gramofoonmuziek. 11.50 en
12.30 Omroeporkest en soliste. 12.50—1.20;
4.20; 5.50 en 6.35 Gramofoonmuziek. 7.20
Voor soldaten. 7.50 Zang. 8.20 Omroepsymphonie-orkest. 9.50—10.20 Gramofoonmuziek.
484 m: 11.20 Gramofoonmuziek. 11.50 en
12.30 Radio-orkest. 12.50—1.20 Gramofoonmuziek. 4.55 Zang. 5.35 Radio-orkest. 7.20
Voor soldaten. 7.50 Gramofoonmuziek. 8.05
Het Belgisch Nationaal orkest en solist
(met toelichting).
9.30—10.20 Dansmuziek (gr.pl.).
Deutschlandsender, 1571 m,
6.35 Gevarieerd programma. 7.20 Berlijnsch Philharmonisch orkest. 8.20 Berichten. 8.50 Otto Dobrindt's orkest. 10.20
Berichten. Hierna tot 11.20 Nachtconcert.
11 26—12.20 Militair programma.
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Dit sportieve Costuum v. pr. Flausch,

in vischgraat-dessm, is 'n succes in
onze strijd tegen de
duurte; alleen C& A
biedt 't U v. slechts

is het voor

elke beurs
gemakkelijk mogelijk dit
voorjaar weer aan de
nieuwe en zoo flatteuse
Mode mee te doen! Laat

I U onze rijk-geschakeerde
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Op en top moderne
Smoking Tailleur v.
prima kamgaren, in
nieuwste streepdessins, veredeld
door het C& A Rinnenwerk Vormvast!
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collecties toonen in getailleerde, klokkende Mantels, in modieuse Swaggers, in moderne Heerenstof Tailleurs, of iri vlotte
Sportcostuums; voelt de
prachtige kwaliteiten op
de hand; overtuigt U van
de elegante coupe en
ongeëvenaarden pasvorm
door zelf te passen; let
op de solide afwerking;
vergelijkt dan de lage
C & A prijzen met overal

elders en Uw conclusie
kan natuurlijk niet anders
zijn dan:
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Weg met de duurte!
De gewilde Flausch

awaggerindiv.des-

geheel op Maroe, in de gezochte
lichte grijze en beige tinten (egg-shell)
sins,
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Prachtige kwaliteit
Flausch MêléSwagII ger met C& A Bin-
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nenwerk Vormvast
en fraaie garn. In
Grijs, Camel, Beige
-Rosé en Egg-shell
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c&A IS TOCH
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