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DUITSCHERS RUKKEN
VOORWAARTS

RUSLAND NEEMT ENGELSCH
AANBOD AAN
D. N. B. meldt: United Press zegt uit
betrouwbare bron te Londen vernomen

te hebben, dat de Sovjet-Unie het aanbod

van

Engeland met betrekking tot econo-

mische en militaire hulp, heeft aangenomen.

AFSCHEIDSDINER IN BATAVIA
AANGEBODEN DOOR G.G.

Terugtocht der Russen in Bessarabië
op Dnjestr-linie

S, P. T. meldt uit Batavia, dat de gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië,
jkr. Tjarda van Starkenborch Stachouwer,
ter eere van de Japansche handelsdelegatie een afscheidsdiner heeft aangeboden.

A. N. P. meldt: Alle le Boekarest ontvangen particuliere inlichtingen over het
verloop van de militaire operaties aan
de Roemeensch-Russische grens maken
melding van een zonder tegenstand terugtrekken van de Russen op de Dnjes.r-linie.
Naar het D. N. 13. voorts meldt, beweegt
de opmarsch van de Duitsche en Roeirheensche troepen, die Zondag-Bessarabië
waren foinnengei_kt, zich in de richting
grens, zoovan de Roemeensch-Russische
als die tot de overneming van Ressarabië
door Sovj et-Rusland een jaar geleden
bestond.
Formaties van het Duitsche luchtwapen
hebben Zondag ondanks sterken afweer
oorlogshavens en steunpunten van de
gebombardeerd.
Een
Sovjet-marine
Sovj et-duikbootbasis aan de Zwarte Zee
was het doel van bijzonder hevige aanvallen.
De Duitsche vliegtuigen naderden in
scheervlucht de haven. leder afzonderlijke landtong stak duidelijk af tegen den
donkeren achtergrond.
D. N. B. meldt: Aan het Oostelijk front
hebben Duitsche vliegtuigen in den nacht
van 22 op 23 Juni met groot succes militaire en voor de oorlogvoering belangrijke
doelen in de voornaamste sectoren aangevallen.
Een groot aantal vliegvelden werd gebombardeerd. Vliegtuigen, hangars, werkplaatsen en onderkomens werden verhield
of in brand gebombardeerd. Groote opmarschwegen der Russische troepen, die
voor een deel door colonnes en voertuigen
waren verstopt, werden, evenals verscheidene strategisch belangrijke spoorlijnen,
met bommen bestookt en met boordwapens beschoten.
In afzonderlijke acties heeft de Duitsche infanterie op talrijke plaatsen de
versterkte linies van de Sovj et-troepen
doorbroken. Zoo heeft een compagnie infanterie na een gevecht van twee uur
vijf bunkers bestormd en versterkte veld-
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Italiaansch weermachtsbericht.

Strijd om Tobroek
Gevechten in 0.-Afrika
In zijn weermachtsbericht no. 384
maakt het Italiaansche opperbevel d.d.
24 Juni het volgende bekend:
In Noord-Afrika: Italiaansche en Duitsche vliegtuigen bombardeerden gisteren
de versterkingen en een concentratie gemechaniseerde strijdmiddelen van de vesting Tobroek.
Als gevolg van de zuiveringsactie
op het slagveld van Solloem bedraagt het
aantal Engelsche pantserwagens, dat in
handen der troepen van de as gebleven is
thans 249, waaronder zich twaalf in volmaakten toestand bevinden.
In Oost-Afrika: Op 22 Juni werd een
stoutmoedige aanval ondernomen door de
troepen die deel uitmaken van het garnizoen van Uolchefit onder bevel van kolonel Gonnella.
Onze troepen drongen tot ver in de vijandelijke linies door en brachten den
vijand zware verliezen toe, waarbij gevangenen werden gemaakt en kanonnen,
wapens en munitie buitgemaakt. Bij deze
actie hebben zich een afdeeling Amhara's
en een afdeeling Altipiano bijzonder onderscheiden. Drie Engelsche vliegtuigen
hebben gisteren een vlucht boven Syracuse gemaakt, waarbij het hospitaal van
het Roode Kruis getroffen en een vrouw
gedood werd.

.

stellingen

op

strategisch

belangrijke

plaatsen veroverd.
In een dikken ochtendnevel rukte deze
compagnie over weiden en velden, verdeeld in afzonderlijke stoottroepen, tegen
de versterkte stellingen van den vijand,
een strijd in het open
die klaarblijkelijk
op. Hij had zich gevermijden,
veld wilde
deeltelijk in de huizen van het plaatsje
mitrailverschanst. Onder dekking van drongen
infanteriewapens
en
zware
leurs
waarde stoottroepen dit plaatsje binnen,
op zij den eenen haard van tegenstand na
den anderen uitrooktenIn het centrum van het plaatsje kwam
het tot een hevig straatgevecht met een
vrij grooten troep, die totaal in de pan
werd gehakt. Daarna concentreerde de
rest van den vijand zich. rondom een
bunker aan den uitgang van het plaatsje.
Doch ook deze laatste poging tot tegenstand werd door een Duitsch pantserafweerkanon gebroken, waarbij de bunker
buiten gevecht werd gesteld. Het grootste
deel der bemanning gaf zich over. De
rest vluchtte naar de omliggende bosschen, waar zij later opgejaagd en eveneens gevangen genomen werd.
Omvangrijke strijdkrachten.
Het karakteristieke kenmerk van den
veldtocht tegen de Sovjet-Unie, zoo wordt
van wel ingelichte zijde aan het D. N. B.
medegedeeld, is het feit, dat deze gevechten zich moeten uitstrekken over
groote gebieden. Waarschijnlijk is bovendien aan beide kanten de gebruikmaking
van groote menschenmassa's te verwachten. Reeds thans kan men de uitgestrektheid van het front door de lucht gemeten,
bepalen op 2400 kilometer, een afstand
gelijk aan dien tusschen Berlijn en Gibraltar. In dit geweldige gebied zullen
waarschijnlijk in de komende dagen door
marschen te voet en hoogstwaarschijnlijk
ook met het in den strijd brengen van
sterke gemotoriseerde krachten, zoo talrijke troepenmassa"s in beweging worden
gebracht, als tot dusver nog op geen enkel
oorlogstooneel is geschied.
De luchtmacht van de Sovjet-Unie is
ondergebracht bij het Roode leger en
de Roode marine. Een aparte luchtmacht
is er niet. De afzonderlijke vliegerformaties zijn over het leger en de marine
verdeeld. Hoewel in de laatste jaren het
Roode leger aanzienlijk is verbeterd, heeft
de Finsche veldtocht toch geleerd, dat
het zich blijkbaar moeilijk beweegt, naar
mate de legeronderdeelen grooter en
meer verschillend van aard zijn.
Het zou voorbarig zijn, wanneer men
na het verloop van de eerste 24 uur, die
natuurlijk slechts dienen tot den aanloop
der operaties, reeds thans feiten zou willen constateeren over het verdere ver-

VERDUISIERLJSG mmm

■.*

Zon onder heden 10.05
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Tusschen deze beide tijdstippen
moet verduisterd worden.
Maan op morgenochtend 6.20,
onder morgennmiddg 10.09.
Heden Nieuwe Maan.
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de luchtmacht havenwerken aan den
mond van de Theems en in het Zuidoosten
gebombardeerd. Groote
van Engeland
branden braken uit.
Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht in Noordwest-Duitschland
een gering aantal brisant- en brandbommen laten vallen, waardoor eenige
burgers gedood of gewond werden. Verscheidene woongebouwen werden getroffen. Nacht jagers hebben één, marinegeschut twee gevechtsvliegtuigen neergeschoten. Een afdeeling nachtjagers schoot
haar 200ste vijandelijke toestel neer. Het
jachteskader onder bevel van luitenantkolonel Moelders behaalde op 22 Juni zijn
750ste overwinning in de lucht.

loop der dingen,. Vast staat echter, dat
de Duitsche weermacht er klaarblijkelijk
in is geslaagd den aan de grens opgerukten tegenstander tactisch te verrassen.
Het Duitsche leger heeft reeds op verschillende plaatsen aanzienlijke terreinvunst geboekt. Dit zal in zeer korten tijd
tot heviger botsingen met de hoofdstrijdkrachten der Sovj et-Unie leiden, daar deze
immers reeds sinds lang aan de Westelijke grens van het land waren samengetrokken en voor den aanval gereed
stonden.
De activiteit in de lucht.

D. N. B. meldt nader: De Duitsche
luchtstrijdkrachten hebben met dezelfde
hevigheid waarmede zij de Sovjet-vliegtuigen aanvielen, ook ingegrepen in de
gevechten te land en in grooten omvang
de achterwaartsche verbindingen van het
bolsjewistische leger verstoord. In den
loop van 23 Juni werden spoorlijnen en
stations, wegen, bruggen en oprukkende
colonnes met groot succes aangevallen.
Alleen op een punt achter het front
■werden twaalf oprukkende pantserwagens en verscheidene auto's vernield. Op
een andere plek werden twee bruggen
door voltreffers verwoest. Bij aanvallen
op stellingen luchtdoelgeschut werden
verscheidene stukken geschut onklaar
gemaakt.

(Kaart van Pelt)

Duitsch weermachtsbericht.

Groote successen
in het Oosten
Bomaanvallen in het'
Westen
Het opperbevel van de Duitsche» weermacht deelt d.d. 24 Juni mede:
In het Oosten ontwikkelen zich de operaties
der Duitsche weermacht onder
groote successen volgens de plannen.
In de Engelsche wateren hebben gevechtsvliegtuigen een Britsch patrouillevaartuig tot zinken gebracht en twee
vijandelijke koopvaarders ernstig beschadigd. Bij een Britsche poging om overdag
het bezette gebied binnen te dringen, zijn
22 vijandelijke vliegtuigen neergeschoteniaJij deze gevechten gingen vier Duitschewliegtuigen verloren.
Een verdragende batterij van de marine
heeft vijandelijke schepen in het Kanaal
beschoten. In den afgeloopen nacht heeft

De president der Slowaaksche republiek
dr. Tiso, heeft hedenmiddag een oproep
tot het Slowaaksche volk uitgevaardigd,
waarin hij de mededeeling deed, _at het
Slowaaksche leger heden de grenzen van
Slowakije heeft overschreden om zich met
de Duitsche troepen in den strijd tegen de
Sovjet-Unie te vereenigen.

N. V. B. competitie
begint op 7 Sept.
De

N.V.B, competitie zal dit jaar op

den eersten Zondag in September, dit
is op den zevenden, beginnen.
Een loffelijk besluit, dat het zomervoetbal, waarvan we de laatste Zondagen konden „genieten", tot een
minimum zal beperken.

De man zat bij een ijsje
Hedenochtend half tien zag een rechercheur van den centralen opsporingsHaag

den 46-jarigen van L. loopen, die aangehouden moest worden daar hij nog drie
maanden gevangenisstraf te ondergaan

had.
Van L. zag zijnerzijds zijn tegenstander

ook en rende weg, in de richting van de
Plotseling keerde hij op
zijn schreden terug en versnelde zijn
spurt, de Brouwersgracht op naar het
Hoogezand.
In de drukke straten verwekte het geval
veel opschudding. Het werd nog interessanter, toen de rechercheur ter waarschuwing eenige schoten uit zijn pistool
loste. Van L. gaf het echter niet op, tartte
den politieman daarentegen door hem toe
te roepen: schiet maar raak.
Dat alles ging razend snel in zijn werk
en het publiek keek geboeid toe: dat was
mooier dan de film.
Nog spannender werd het drama of blijspel, zooals men het noemen wil: bij de
Lange Beestenmarkt kwam er motorpolitie
aan te pas. Ook deze achter den vluchteling aan. In razend vlug tempo bereikten
wild en meute via de Hamerstraat de
Boekhorststraat, zooals gewoonlijk op dien
tijd vol menschen.
De politie werd daardoor in haar tempo
geremd en verloor den gezochte even uit
het oog. Weldra vond ze hem terug in een
IJssalon, waar hij, moe en achteloos, achterover leunende, aan een ijsje zat te

Boekhorststraat.

likken.

Het hijgend hert was echter der jacht
niet ontkomen. De man werd aangehouden
en is naar het hoofdbureau van politie

overgebracht.

K-AART

DAMASCUS DOOR DE VICHYTROEPEN ONTRUIMD
Na dertien dagen van strijd in het gebied van Kiswe hebben de Vichy-troepen
Damascus ontruimd om de stad voor vernieling te sparen. Het was .de Britten
gelukt door te dringen tot het vliegveld

f 40.000.- boete
Wegens prijsopdrijving
van

hout

Een houthandel te 's Gravenhage beschikte bij het uitbreken van den oorlog
over groote voorraden van verschillende
houtsoorten. De directeur der naamlooze
vennootschap, de heer P. P. L., liet het
hout tegen veel te hooge prijzen verkoopen. Voor Amerikaansch eikenhout bijv.
vroeg hij f 230 per 3, terwijl die prijs
niet hooger mocht zijn dan f 165.
De inspecteur voor de prijsbeheersching
te 's Gravenhage, die een vervolging instelde, rekende verdachte L. zijn overtredingen zwaar aan. Daar hij veel winst
maakte op de oude voorraden, kon hij
ook tegen veel te hooge prijzen hout inkoopen. Hierdoor berokkende hij andere
houtfirma's, die zich wel aan prijsvoorschriften hielden, groot nadeel. Daarenboven leidden de hooge inkoopprijzen van
het bedrijf er toe, dat het prijsniveau
van verschillende houtsoorten in het algemeen belangrijk werd opgeschroefd.
Op grond van deze overwegingen en van
de gemaakte onrechtmatige winst, werd
■verdachte veroordeeld tot een boete van
f 40.000 en tot publicatie van het vonnis.

m

Boerderij- en boschbrand
te Heerde
Te Hoorn in de gemeente Heerde Is
brand ontstaan in een hooiberg achter
de boerderij van de weduwe B. De vlammen tastten weldra ook de boerderij aan,
eenals een schuur en een bij die
schuur staanden hooiberg. In minder
dan geen tijd stond alles in lichter laaie.
Een paard en eenige varkens konden
met moeite worden gered.
Inboedel en landbouw-inventaris, alsmede een aanzienlijke hoeveelheid hooi
gingen verloren. Een en ander was laag
verzekerd.
Voorts heeft te Heerde brand gewoed
in een bij huize „het Veen" behoorend
boschgedeelte. Hier is de boschbrandweer actief opgetreden, die na energiek
werk er in slaagde de vlammen in hun
vaart te stuiten. Ongeveer 5 ha bosch is
verbrand.

Het Slowaaksche leger
strijdt mede tegen
Rusland
Engelsche luchtaanvallen

Achtervolging door
Den Haag
dienst op de Prinsengracht te Den

Dinsdag 24 Juni 1941

VAN PELT

Mezze en de onmiddellijke omgeving van
Damascus, o-a. Kadem, Akraba en Dsjobar. De Fransche strijdkrachten hebben
buiten de stad Damascus nieuwe stellingen betrokken, zij blokkeeren nu den
spoorweg van Damascus naar Beiroet in
de omgeving van de rivier de Barada en
het wegnet bij Doemar.

Acht licht gewonden
In den afgeloopen nacht kwamen hier
en daar Britsche vliegtuigen in gering getal boven ons land en wierpen brisant- en
brandbommen neer. De schade beperkte
zich in hoofdzaak tot geringe terreinschade. Slechts werd in een plaats in het
Oosten des lands een sporttribune licht
beschadigd, waarbij een groot aantal naburige woonhuizen glasschade opliep en
ongeveer acht burgers licht door glasI splinters gewond werden.
.

De samenwerking tusschen
Engeland en Rusland
Beschouwing van de Diplo
D. N. B. meldt: De Deutsche Diploma-

tisch-Politische Korrespondenz wijst op
h.t feit, dat Engeland en de Sovj et-Unie
reeds sinds het uitbreken van den oorlog
samenwerkten. Zij herinnert er in het bijzonder aan, dat in den herfst van 1939
wekenlange besprekingen der EngelschFransche militaire deskundigen te Moskou
zijn voorafgegaan aan het Engelsch-Pransche ultimatum in de kwestie Dantzig.
Wanneer de Duitsche diplomatie er toen
op het laatste oogenblik in geslaagd is,
zoo merkt de Diplo Op, die nauw contact
onderhoudt met de Wilhelmstrasse, de
beide mogendheden, die zich wilden aaneensluiten ter gemeenschappelijke ontketening van de Europeesche revolutie,
weer te scheiden, dan bewijst dit slechts
de bekwaamheid van deze diplomatie. Het
bewijst niet, dat Duitschland zijn verzet
tegen het Russische bolsjewisme heeft opgegeven Nooit en op geen enkel oogenblik
heeft men zich te Berlijn aan de illusie
overgegeven, dat daarom de latente vijandigheid van de bolsjewistische Sovjet-Unie
tegen het feit van de Europeesche wedergeboorte voorbij was. Het feit, dat Engeland en de Sovjet-Unie het toen niet eens
konden worden, is naar de meening van
de Diplo aldus te verklaren, dat de SovjetUnie zich daarbij van Engeland als werktuig dacht te bedienen, terwijl GrootBrittanhië Rusland wilde gebruiken als
zijn degen tegen Duitschland. Het bondgenootschap tusschen deze beide mogendheden kon verhinderd worden, omdat geen
van beide zich door de andere wilde laten
overtroeven. Zoo speelde de Duitsche politiek het klaar, het gevaar der omsingeling van Europa af te wenden. De volkeren van Europa doen er echter goed aan
te bedenken, dat er tusschen den oorlog
tegen Groot-Brittannië en den oorlog
tegen den Sovjetstaat, den afweerstrijd
der Europeesche revolutie tegen de liberalistische, plutocratische wereld van het
Westelijke kapitalisme en dien tegen de
bolsjewistische anarchie van het Oosten,
geen verschil bestaat. Beide moeten overwonnen worden, omdat alleen zoo de onvergankelijke waarden van Europa gered
en de toekomst van zijn volkeren beveiligd
kan worden.

DONOVAN LEIDER VAN DEN
GEHEIMEN AMERIK. DIENST
D. N. B. meldt: Kolonel Donovan, die
kort voor den veldtocht op den Balkan als
bijzondere afgezant van Roosevelt in
de Balkanlanden vertoefde, is heden met
gelijktijdige bevordering tot generaalmajoor, benoemd tot leidei* van den
Amerikaanschen geheimen dienst.

Dinsdag 24 Juni 1941
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Handelsreizigersprovisie
Over de verhoogde prijzen
De persdienst van het N.V.V. meldt

Vele

handelsreizigers, die op provisiewerken,
zagen tengevolge van de
basis
oorlogsomstandigheden hun inkomsten in
belangrijke mate afnemen. Dit gold vooral
voor hen, die met gedistribueerde artikelen werken. Het spreekt vanzelf, dat er
hier voor het college van rijksbemiddelaars op grond van de loonsverordening
geen aanleiding was om direct in te grijpen, aangezien deze verordening slechts
maatregelen mogelijk maakt indien de
loonnorm wordt aangetast. Zoolang het
'provisie-percentage niet werd verlaagd,
was de loonverordening niet te hanteeren.
Daar kwam evenwel bij, dat de gemachtigde voor de prijzen, die in sommige gevallen aan fabrikanten vergunning verleende tot prijsverhooging, zich op het
standpunt stelde, dat aan handelsreizigers slechts provisie mocht worden uitbetaald over de oude niet verhoogde prijzen.
Hiertegen rezen vanzelfsprekend belangrijke bezwaren. Nog afgezien van de
principieele opvatting, dat de reiziger
recht heeft op het overeengekomen provisie-percentage van zijn omzet, diende er
rekening mee gehouden te woraen, dat de
reis- en verblijfkosten belangrijk waren
gestegen en dat de reizigers hier in een
ongunstiger positie werden geplaatst dan
het overige personeel, dat immers geen
loonsverlaging kreeg.
De Algemeene Nederlandsche Bond van
handels- en kantoorbedienden en handelsreizigers Mercurius, aangesloten bij
het N.V.V., heeft deze zaak aanstonds ter
hand genomen, met als resultaat, dat de
bond volkomen in het gelijk werd gesteld.
Ji_mers, het college van rijksbemiddelaars
aeelde den bond mede, dat het standpunt
van dit college en van den gemachtigde
voor de prijzen het volgende is:
In de verschillende prijzenbeschikkingen
is geen rekening gehouden met de provlsiekosten bij den verkoop, aangezien
handelsreizigers behooren tot het normale
personeel van de ondernemers.
Hiervan uitgaande is de ondernemer ingevolge de verordening no. 111/1940 d.d. 19
Augustus 1940 van den rijkscommissaris
voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende het verbod van verlaging van
loonen en salarissen, gehouden de bestaande salarisnormen te handhaven.
Mocht de werkgever kunnen aantoonen,
dat de inkomsten van de reizigers onredelijk zijn gestegen of het hem niet mogelijk is door te betalen op de oude provisiebasis, dan zal hij bij het college van
rijksbemiddelaars vergunning moeten vragen voor provisieverlaging.
De algemeene bond van handels- en
kantoorbedienden
en handelsreizigers
Mercurius heeft niermee dus bereikt, dat
provisie uitbetaald moet worden over de
verhoogde prijzen. Een belangrijk resultaat voor de handelsreizigers.

Opgravingen

te

Heerlen

Romeinsch badhuis

blootgelegd
Sinds korten tijd heeft men te Heerlen
de opgravingen aan het Castellum Coriovallense hervat. Men is zoo gelukkig geweest de fundamenten van een vrijwel
compleet Romeinsch badgebouw bloot te
leggen. Nauwkeurig kan men de kleedlokalen, de waterbaden van verschillende
temperaturen, etc. onderscheiden, terwijl
buiten de eigenlijke ommuring ook de
zuilengalerij nog duidelijk is te zien. De
Romeinen bouwden deze badhuizen volgens een paar vaste typen. Dr Krencker
heeft na een jarenlange studie en een persoonlijk onderzoek van alle bekende opgravingen van badhuizen in Europa en
Afrika deze gebouwen geklassificeerd in
drie typen, n.l. het rijentype, het rlngtype
en het kaisertype. In zijn standaardwerk,
Die Kaiserthermen von Trier, heeft hij
deze studie vastgelegd. Nu blijkt, dat het
Romeinsche badhuis te Heerlen een zuiver
rijentype is, waarin de verschillende lokalen in één rij achter elkaar zijn gebouwd.
Is de opgraving van dit badhuis, dat
onder leiding van dr. Beckers uit Beek en
drs. van Hommerich, stadsarchivaris uit
Heerlen geschiedt, reeds van zeer groot
belang gebleken voor de geheele Europeesche archeologische wereld, verdere opgravingen in de omgeving van dit badgebouw van vroeger en nu doen hoe langer hoe meer de overtuiging rijpen, dat
het Castellum Coriovallense een belangrijke legerplaats is geweest, waarvan de
fundamenten overal nog gaaf in den
bodem aanwezig zijn, maar die onbereikbaar zijn geworden, doordat daaroverheen
overal huizen zijn gebouwd.
Eerlang hoopt men de geheele ligging
van het Romeinsche kasteel te kunnen
vaststellen en daarmee een vrijwel onbekend gedeelte van de geschiedenis van
stad en gewest te openen.

EEN VRIENDSCHAPPELIJKE

PROCEDURE
Winterhulp was er goed

mee

af

Twee firma's hadden een dezer dagen
een geschil met elkaar over een misbruik
van een handelsmerk. De eischeres voelde
zich door deze handelwijze ten zeerste benadeeld en gaf de kwestie in handen van
de N.V. v. d. Graaf en Co.'s Merkenbureau,
aan welk bureau handelsmerken gedeponeerd worden en welk bureau bij eventueele geschillen als arbiter optreedt teneinde zulke zaken zonder dure processen

te regelen.
De zaak kwam voor en de tegenpartij
werd gewezen óp het ontoelaatbare van
zijn handelwijze. De tegenpartij zag dit in
en verklaarde zich bereid de geleden schade te vergoeden. Nu is het moeilijk in

zulke gevallen de juiste schade vast te
stellen, doch de kwestie kon op vriendschappelijke wijze worden geregeld, daar
eischeres afzag van ieder geldelijk voordeel in deze voor haar principieele zaak.
De tegenpartij verklaarde zich bereid een
schadevergoeding van f 500 te betalen en
eischeres wenschte dit bedrag ter beschikking te stellen van de stichting „Winterhulp-Nederland".

Het slot van deze vriendschappelijke
procedure speelde zich af op het stedelijk
bureau Amsterdam van de stichting „Winterhulp-Nederland", waar de f 500 werd
overhandigd door een der directeuren van
het Merkenbureau.
Dat de stichting „Winterhulp-Nederland"
ten zeerste erkentelijk is voor een dergelijke oplossing van geschillen, behoeft
waarlijk geen betoog.

VAKGROEP KUNSTDANS

OPGERICHT
Gisteren is te Den Haag opgericht de
vakgroep kunstdans binnen het op te
richten theatersgilde. In het voorloopig
bestuur hebben zitting genomen mevrouw
Gertrud Leistikow, mevr. Puck Rochat—
Nieuwenhuis, mevr. Netty van der Valk
en de heeren Willy Bosboom en Iril Gadescov.

Het departement van volksvoorlichting en kunsten deelt hieromtrent nog
mede, dat tot leidster van het voorloopig
bestuur werd aangewezen mevr. Puck
Rochat—Nieuwenhuis.
De vakgroep kunstdans omvat de volgende dansvormen: klassieke danskunst,
moderne danskunst, rhythmiek en variété-dans.
Alle berospsdansers(danseressen) en leerkrachten in Nederland en
zij, die mf-anen de bevoegdheid en geschikt!.-' te bezitten om tot de vakgroep kr -tdans te worden toegelaten,
wordt verzocht een aanmeldingsformu-

ZWOLLE
DIEFSTALLEN IN HET SPORT-

FONDSENBAD OPGEHELDERD
16-jarige scholier de dader

Het kwam den laatsten tijd geregeld
voor, dat bezoekers van het Sportfondsenbad geld uit hun kleeren, die in
ce kleedhokjes hingen, misten. Nu eens
was het een vrij groot bedrag, dan weer
betrof het enkele dubbeltjes, maar de
diefstallen bleven regelmatig doorgnan.
De diefstal werd steeds door den benadeelde ontdekt als hij terug kwam uit
het bad en dan had een onderzoek, dat
verscheidene malen ingesteld werd, geen

resultaat meer.

Dank zij de activiteit van het personeel werd echter Zaterdagavond de
16-jarige scholier S. B. A. op heeterdaad betrapt, toen hij een portemonnaie stal in een kleedkamertje.
het politiebureau gebracht en daar bekende hij zich herhaaldelijk aan dergelijke diefstallen te hebben schuldig gemaakt.
Hij werd naar

POGING TOT DIEFSTAL
Tegen J. H. K. te Zwolle maakte de po-

litie proces-verbaal op wegens poging tot
diefstal in de kleedkamer van een fabriek.

Bonnenwaarschuwing voor deze week

LAATSTE DAG VAN
GELDIGHEID
ZONDAG 29 JUNI:
Bon 22 voor melk.
Bonnen 19 er. 20 voor boter.
Bon 7 voor aardappelen.
Bon 37 voor een el.
Bonnen «67 en 77 voor kaas.
Bon 35 voor zeep.
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HET N.A.F. EN CLANDESTIENE
HANDEL
De leider van het Nederlandsch Agrarisch Front, heeft aan de aangeslotenen
dat iedere
bij het N.A.F, medegedeeld,
aangeslotene bij het N.A.F., van wien
mocht komen vast te staan dat hij deel
neemt aan frauduleuze handelingen met
betrekking tot de levensmiddelenvoorziening zonder meer en voor goed uit de
rijen van het front wordt verwijderd, en
dat alle aangeslotenen tot taak hebben,
zich persoonlijk in te zetten in den strijd
tegen zulk, onregelmatige handelingen.

Luistervergunningen
Wie hun aangifte moeten
herhalen
De luistervergunningen aan hen, die een
aangifteformulier hebben ingezonden, zijn
thans alle verzonden.
Houders van een radio-ontvangtoestel,
die voor medio Mei j.l. daarvan aangifte
hebben gedaan en nog geen luistervergunning hebben ontvangen, moeten opnieuw een aangifteformulier inzenden. Op
de keerzijde daarvan moet de aanwijzing
„herhaalde aangifte" worden gesteld.
De aangifteformulieren, welke kosteloos
aan alle postinrichtingen verkrijgbaar
zijn, moeten na invulling en onderteekening aldaar worden ingeleverd.

HANDEL IN STIERKALVEREN
VERBODEN
De secretaris-genereaal van landbouw
en visscherij heeft het verhandelen, het
afleveren en het ontvangen van stierkalveren verboden. Een ieder, die stierkalveren voorhanden of in voorraad heeft,
is verplicht deze ter beschikking te houden yan de Ned. Veehouderij-Centrale.
De verbodsbepalingen en de verplichting, gesteld in het eerste lid, gelden niet:
1. Ten aanzien van stierkalveren, ouder
dan drie maanden.
2. Indien en Voor zoover door of vanwege Nde Centrale daarvan ontheffing is
verleend en de aan deze ontheffing zoo
noodig verbonden voorwaarden zijn nagekomen.

3. Voor wat betreft de gestelde verbodsbepalingen, indien het verhandelen, het
afleveren of het ontvangen plaats vindt
aan
onderscheidenlijk door
door de
Centrale als zoodanig erkende marktveehandelaren ter levering aan de Centrale.
Dit besluit is gisteren in werking ge-

—

treden.

—

'

Geruimen tijd geleden bemerkte J. T. de
L. in de kolk bij den heer Middag aan het
Zwartewater een kano. Het bootje lag er
reeds lang en werd weinig gebruikt
De L. eigende het zich toe, veranderde er
wat aan, gaf het een kwastje en zoo
voelde hij zich zoo langzamerhand de
rechtmatige eigenaar van het schuitje.
Zoo vanzelfsprekend beschouwde hij zijn
eigendomsrecht, dat hij, toen op een goeden dag de kano verdwenen was, onmiddellijk aangifte daarvan deed bij de politie.
Het onderzoek wees uit, dat op den
eersten Pinksterdag een meisje 'de kano
weggenomen had en middels een oproep
in de pers werd dit meisje op het politiebureau ontboden.
De oproep had succes, het meisje kwam
en toen bleek, dat niet zij een dievegge,
maar de L. een dief was.
De kano was n.l. van het meisje en zij
had haar al een tijdje gemist. Op een gegeven moment zag zij haar weet in de
kolk liggen en direct legde zij er beslag op.
Tegen de L. is proces-verbaal wegens
ontvreemding van de ka-o ongemaakt.

EINDEXAMENS HERVORMDE

De Vereen, van Vrijz. Herv. heeft tot
predikant voor de Vrijz. Herv. Gem. alhier
.roepen ds. A. Faber van Renesse.

Gisteren op het Z.A.C.-veld
onthuld

De voorzitter van Z.A.C., de heer H.
Bartels, leidde de plechtigheid en heette
allereerst de echtgenoote van wijlen den
heer Derboven met haar zoontje en den
vader van den overleden Z.A.C.'er welkom.
Spr. schetste de groote verdiensten, die
de heer Derboven voor Z.A.C, gehad heeft,
hoe hij op zijn ziekbed nog voor zijn club
werkte en door zijn rake gezegden en
kwinkslagen steeds den moed er in hield.
Hij heeft Z.A.C, gediend als een goed
clubman en de vereeniging zal hem niet
licht vergeten
Het zoontje van Henri Derboven onthulde hierna de gedenkplaat.
De heer J. Derboven dankte, mede namens zijn schoondochter en kleinkind,
bewogen voor dit blijk van waardeering.
De heer R. Veterman, een der oudste
supporters, schetste Henri Derboven als
een goed vriend en een uitstekend voetoaller en hij hoopte, dat de gedenkplaat
voor bestuur en leden een aansporing zou
zijn om het goede voorbeeld, dat Henri,
wa. clubliefde en goed gehumeurdheid betreft, altijd gaf, te volgen.

WEEK-EINDTOCHT DER Z.A.C.-

JUNIORES
Z.A.C, organiseerde Zaterdag en Zondag
een kampeertocht voor de juniores-afdeeüng naar Giethoorn. De distributie-moeilij kneden waren niet zoo zwaar of ze bleken met een beetje goeden wil wel te overwinnen.
In den kampeermolen van de wed. Prinsen werd de nacht doorgebracht en verder
zeilde en zwom men naar hartelust. De
voorzitter der juniores-afdeeling en leider
van den tocht, de heer D. v. Nes, reikte in
Giethoorn aan de jongens van de A-afd.
de medailles uit, die het bestuur beschikbaar had gesteld voor het behalen van het
kampioenschap hunner afdeeling.
Zondagmiddag werd de terugtocht ondernomen en in de beste stemming werd,
na dit prettige week-eind, Zwolle weer

ONDERTROUWD: K. H. Nieuwenhuls te
Kampen en G. Doorneweert, Schellerweg 10.
GETROUWÖ: 24 Juni. H. J. Klappe en
G. J. Reuvers, Molenweg 111.
C. A. van

—

Tongeren en D. Veenhof, Diezerhoven 45.
J. van der Kolk, wnr. van I. A. van
Veen en W. de Vries, Blokstraa. 3.
J.
van 't Veen en A. D. Dragt, Deventevstraat 27.
A. Visscher en S. T. Kuiper,
Korte Kamperstraat 26.
GEBOREN: 23 Juni. Johannes Hubertus, z. van H. G. J. J. Burgman en J. M. M.
Hoes, Julianastraat 16.
Berend Meinert,
z. van J. W. van Kuik en G. N'ijboer, Lelie24 Juni. Willem Henstraat 140.
drik, z. van J. W. Haverkamp en J. M, van
Egbert, z. van
Eldik, Diezerplein 37a.
en
W.
van
H./ Smit
Ch. B.
den Dricsschen,
Tweede Weidjesstraat 1.

—

—

—

—

—

—

ZWOLLERKERSPEL
Benoemd
Door Burgemeester en Wethouders dezer
gemeente, is met ingang van 1 Juli a.s. tot
derden ambtenaar ter secretarie benoemd
de heer D. van der Werf, thans tijdelijk
ambtenaar ter secretarie.

BURGERLIJKE STAND

heeft goedgevonden, dat 44 zieke iepen
worden gerooid. De boomen hebben ruim
f 1000 opgebracht.
Het verzoek van G. Flier bij de Roskam om electrisch licht in de woning van
het waterschap aan te brengen, wordt in-

—

Greenterweg 28.
OVERLEDEN: G. de Ruiter, v., 39 j.
echtgenoote van K. van de Wetering,
Groenestraat 179.

Waterschap Kamperveen
Vergadering Vereen. College
Gisteren kwam het Vereen. College van
het Waterschap „Kamperveen" in vergadering bijeen, onder leiding van den dijkgraaf, den heer W. A. van Dalfsen.
Onderzocht en in orde bevonden werden de geloofsbrieven van den nieuw gekozen hoofdingeland, den heer J. Korenberg. De voorzitter feliciteert hem met
zijn benoeming. De naam Korenberg, aldus spr., heeft int waterschap een goeden
klank. De vader van den thans gekozene
heeft 37 jaar zitting gehad in het college;
spr. vertrouwde, dat ook de zoon zijn
plaats in het college waardig zal zijn.
Bij de ingekomen stukken is de inschrijving van de fa. Fernhout te Zwolle
tot levering van 300 kub. m grint tegen
f 4.61 per m3. Aan haar is de levering
gegund.
De directeur van het staatsboschbeheer

dag.
Qere

Op het Z.A.0.-veld is gisteravond een

plaat ter nagedachtenis aan het lid Henri
Derboven onthuld. De gedenkplaat is aangebracht voor aan de tribune en vele
leden en donateurs waren gisteren bij de
korte plechtigheid aanwezig.

B. en W. hebben de volgende voordracht
opgemaakt voor onderwijzer aan de 0.1.
school te Windesheim.
1. J. Kappert, tijdelijk onderwijzer aan
de 0.1. school te Windesheim.
2. L. van Hartingsveldt, tijdelijk onderwijzer aan de 0.1. school te Elburg.
3. D. Prins, tijdelijk onderwijzer aan de
0.1. school te IJsselmuiden.

—

De Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel maken bekend, dat, wegens
het aanbrengen van een nieuwe brug door
de gemeente Coevorden, de scheepvaart
door de Bentheimerbrug te Coevorden van
26 Juni 1941 tot 5 Juli 1941 zal zijn geZwolle, 24 Juni 1941.

Voordracht onderwijzer.

—

PIIRMTATIE

.tremd.

DERBOVEN

Aan de eindexamens, die plaats hadden
van 16—21 Juni, onderwierpen zich 19 candidaten, waarvan er 18 slaagden.
Geslaagd zijn de dames: M. A. Brunnekreef, Zwolle; J. van Dooren, Kampen;
J. de Groot, Zwartsluis; A. Lammers,
Heerde; A. Nauta, Zwolle; R. Ronner,
rwóllé; G. J. Sligtenhorst, Kampen; H.
J. Scholten, Dalfsen; J. E. Vosjan, Harden-

—

BEROEP

GEDENKPLAAT HENRI

KWEEKSCHOOL

z. van R. Bastiaan
en H. van Bruggen, Uiterwijksteeg 9.
Willem, z. van W. Selles en G. Leidekker,
van Hasseltstraat 33. — Jaeob, z. van J.
Tamminga en H. Eenkhoorn, Boven
Nieuwstraat 66 I.
Roelof, z. van P.
Kapenga en A. Mulder, Fernhoutstraat
Jantina, d. van G. Ham en M. J.
31.
Kasse, Brummelkampstraat 5.
Paulina,
d. van J. de Munnifc en J. van Blanken,

Gisteren heeft het carillon, nadat het
meer dan een jaar gezwegen heeft, weer
voor het eerst gespeeld. Nog niet officieel
en ook nog niet regelmatig, maar toch
gaaf en sonoor.
De restauratie is nu practisch voltooid;
de klokken zijn schoongemaakt, voor zoover noodig vernieuwd of hersteld; er is
een heel nieuw klepelwerk en een nieuw
klavier gekomen en ook verder zijn alle
vernieuwingen aangebracht, die noodig
waren. Er zullen nog een paar dagen noodig zijn voor het bijstellen van de trekdraden; dan wordt het carillon gekeurd
door den Klokkenraad en eerst dan wordt
het definitief aan de gemeente overgedragen. Uit de klanken, die we gisteren bij
het proefspelen konden opvangen, werd
het ons duidelijk, dat onze stad een klokkenspel terugkrijgt met een gave en wondermooie stem.

jher„: J. Ph. Wegerif. Zwolle: E. Wiersma,
Zwolle: en de heeren A. Lindenhovins en
H. F. Linr>R"bovins. Fellendoowt; R. Smit',
Zwolle; J. Timmerman, Den Hulst; H. J.
Vaartjes, Zwolle; D. J. van der Veen en
G. van der Veen, Kampen.

BURGERLIJKE STAND

De geschiedenis van een kano

GEBOREN: Gerrit,

ONS CARILLON

2

bereikt.

KLAGER BLEEK ZELF DE
DIEF TE ZIJN

ADFGS

.

twotcoii? roimANT

c^n? Pm

gewilligd.

Medegedeeld wordt, dat de Ov. WaterSeptember een excursie
zal houden naar de werken van den
schapsbond in

N.0.-polder.
Op het verzoek van den heer G. R. van

Engelen om een uitweg van zijn land
over den Venedijk nabij den Jul. v. Hasseltweg zal nader met het dagelijksch bestuur
overleg worden gepleegd. Tegen inwilliging van het verzoek bestaat in principe geen bezwaar.
Van ir. H. J. Engel, die destijds het
gemaal gebouwd heeft, is een schrijven
ingekomen, waarin te kennen wordt gegeven, dat hij het hangende geschil omtrent de levering der vetpompen gaarne
uit den weg zou ruimen. Daar deze pompen niet geheel voldeden, heeft het wade
terschap den laatsten termijn van
koopsom, zijnde f 411, nog steeds niet uitbetaald. Deze kwestie hangt nu reeds
ongeveer 5 jaar. De leverancier is bereid, nieuwe, sterkere pompen te leveren, op voorwaarde, dat het waterschap
dan f 275 bijbetaald voor de betere kwaliteit.
Na eenige bespreking gaat de vergadering, met het voorstel aceoord, zoodat
dit geschil kan worden opgelost.
Aangeboden wordt de rekening, dienst
1940. Aan waterkeerende werken is uitgegeven f 7.305.04; ontvangen f 9.758.0',
zoodat er een saldo is van I ' '_53. Aan

DE MAAG EN HET GEWETEN

Een der lichtpunten van deze dagen is
voor mij de halve kilo aardappelen, die
ik vanaf deze week méér krijg. Een halve
kilo dat is, wiskundig berekend, een heel
bord vol en dat is tegenwoordig een flink
kwantum, want het is eiken dag een
patat meer.
Zet zoon bord vol aardappelen nu eens
naast een halve kilo vleesch afkomstig
van een heimelijk geslacht varken. Dan
heeft men een zonderlinge combinatie
voor zich: eerlijk
naast oneerlijk verkregen goed; de waarheid naast de leugen; recht naast onrecht; iets met een
feestelijk glansje erover naast iets met een
luchtjeeraan; het extra'tje van iederen
naast het apartje van den wetsverkrachter; iets waar maag en geweten van kunnen genieten naast iets met een bijsmaak
voor het geweten.
Geef mij dan maar het bord aardvleesch
appelen. Op den halven kilo
wacht ik wel tot alle frauduleus geslachte varkens opgespoord zijn en eerlijk onder ons allen worden verdeeld. Men
kan trouwens met deelen al beginnen als
er voor ieder tien gra.n is.
Het is mogelijk dat die halve kilo aardappelen langs mijn neus gegaan was als
met de patatten zoo de hand gelicht was
als met de varkens. Aardappelen immers
kan men niet inmaken of inzouten en
varkensyleesch wel; iets wat zoon gauwdief ook wel in de gaten gehad zal hebben.
Feitelijk heeft zoon kerel
die in het
nachthok van de kippen een varken afgemaakt heeft en het vleesch dan in zijn
kleerkast of zoo opgeborgen heeft gehouden tot de controleur voorbij was en de
klant met de dikke beurs kwam opdagen
zich dus aan mijn varkensvleesch vergrepen. En daar moet hij met de vingers
afblijven: al is er van mij maar een
vezeltje bij dat bij het eten toch tusschen
de tanden zal blijven zitten, ik gun het
hem niet.
leder die tegenwoordig iets in den
mond steekt waar hij niet eerlijk aaneerlijk wil nu zeggen: voor zijn
komt
bons
die moest daar onpasselijk van
worden. Eigenlijk wordt hij dat ook en
wel in zijn geweten, want in geweten
past hij dan niet meer in de samenleving
waar we alles, wat we nog aan voedsel
hebben, samen eerlijk behooren te deelen. Maar niet bij iedereen is het geweten zoon fijn instrument als de maag,
die iedere ongerechtheid terstond signaleert.
Van die extra aardappelen zullen maag
en geweten slechts deugd kunnen hebben.

—

—

—

——

waterlossende ■ werken is uitgegeven
f 10.712.35, ontvangen f 12.967.11; een
saldo aldus van f 2.254.76. De heeren W.
Leeffers, H. van der Kamp en E. A. van
't Hul worden tot leden van de commissie tot nazien der rekening benoemd.
De kohieren, dienst 1941 worden vastgesteld evenals de kiezerslijst 1941/42. Er
komen 166 heeren op voor, uitbrengende
561 stemmen.
Besloten werd tot verkoop van de overblijfselen van den door brand verwoesten
molen. 100 jaar is deze molen verzekerd
geweest en heeft nooit willen branden.
Nu, aldus de voorzitter was ze voor het
eerste jaar niet verzekerd en bij de
eerste onweersbui vliegt hij in brand.
De heer A. Kroeze vraagt om ontheffing van huur van den molen, waar hij
heeft gewoond, en om verkoop aan hem
van den grond waar de molen heeft gestaan, teneinde daarop een woning
te
kunnen stichten.
De voorzitter acht het billijk dat aan
Kroeze een gedeelte van de huur wordt
kwijtgescholden. Voor verkoop van grond
is het bestuur niet te vinden. Wel is men
bereid het recht van opstal aldaar te
verleenen. De vergadering gaat hiermee
aceoord.
Bij de rondvraag geeft de heer Van
Boecop in overweging den vischstand in
de waterleidingen van het waterschap te
verbeteren, met het oog op de voedselvoorziening.
De voorzitter antwoordde,

dat alle
de vischvereeniging te
Kampen zijn verpacht. Het is dus in de
eerste plaats in het belang van die vereeniging, dat de vischstand verbeterd
wordt. Besloten wordt, dat met de vereeniging overleg zal worden gepleegd. Als
zij bereid is, jonge visch uit te zetten,
dan is het waterschap wel bereid, de
pachttermijn van het vischrecht te ver-

wateren

aan

lengen.

WATERBERICHTEN

Katerveer, 24 Juni (8 uur voorm.) 0.88 m
boven N.A.P. Val 8 cm. Wind Noordwest.
Keersluis 24 Juni (8 uur voorm.) 0.20 m
onder N.A.P. Was 8 cm.
Deventer 24 Juni (8 uur voorm.) 3.97 m
boven N.A.P. Val 10 cm.
Kampen 24 Juni (8 uur voorm.) 0.16 m
boven N.A.P. Was 1 cm.
Keulen 24 Juni (8 uur voorm.) 3.38 m
boven N.A.P. Val 17 cm.

AGENDA
Bioscoop de Kroon. Hedenavond 7VS uur:
„Hoera, er is eeri stamhouder".
Hedenavond
Bioscoop Buit?nsocieteit.
7 1/. uur: Attentie, Spionnage!
KAMPEN: City-theater:. F.de__3,vond
8

uur:. t_)e

Ster van Rio.
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Volkstuintjes en moestuinen
Registratie in voorbereiding
Opbrengst

volkstuintjes en moestuinen op eigen erf wordt
afgetrokken van de
van

rantsoenen

OPBRENGST VAN GEPACHTEN
TUINGROND MOET WORDEN
INGELEVERD
Naar het A.N.P. meldt, ligt het in de
bedoeling binnenkort over te gaan tot een
registratie van alle volkstuintjes.
Deze registratie is onder meer noodig,
opdat, nu de opbrengst van onzen bodem
zooveel mogelijk aan ons volk in zijn
geheel moet ten goede komen, de bonafide volkstuintjes zullen kunnen worden
onderscheiden van ongewenschte uitwas-

sen.

Er bestaan tegenwoordig namelijk verschillende categorieën van volkstuintjes.
Vroeger dienden volkstuintjes hoofdzamet
kelijk als een soort buitenverblijf je
wat bloemen- en groentencultuur en een
van liefhebbende stadsmenprieeltje
schen, voor wie gemeentebesturen grond
beschikbaar stelden, omdat de liefde tot
de natuur er door werd gewekt.
Nu aan de voedselvoorziening van ons
volk zekere beperkingen zijn opgelegd,
zijn er ook menschen, die, door middel van
een volkstuintje probeeren, zonder te
hooge kosten en met tamelijk veel krachtsinspanning zelf tot de voedselvoorziening
van hun gezin bij te dragen.

—

—

Volkstuintjes en voedselvoorziening.

Zijn zulke volkstuintjes uit een oogpunt
van algemeen nut toe te juichen? voor
Dit hangt er vanaf, of er grond
wordt gebruikt die, ook anders voor de
teelt van land- en tuinbouwgewassen zou
zijn aangewend. Men moet bij de beoordeeling van deze vraag de teelt van gras
op weide- en hooilanden gelijk stellen met
die van graan, aardappelen en dergelijke.
Dikwijls is dit niet het geval. Volkstuintjes
worden namelijk vaak ingericht op perceelen bouwterrein, langs spoorwegen, verkeerswegen of kanalen, op strooken grond,
die reeds aan het normale landbouwbedrijf
waren onttrokken, op gedeelten van fabrieksterreinen, enz. Wordt op zulke gronden voedsel voortgebracht en wordt voor
deze productie minder voortbrengmgswaarde verbruikt, dan de opbrengst bedraagt, dan moet die productie worden
toegejuicht.
Wordt echter de grond, voor volkstuintjes bestemd, aan het landbouwbedrijf
onttrokken, dan wordt de algemeene voedselpositie van ons volk geschaad. Immers,
bij volkstuintjes is het gebruik van den
grond, van zaaizaad, pootgoed en-kunstmest, zelden of nooit zoo doelmatig als in
het bedrijf van den ervaren land- of tuinbouwer. Daarbij wordt, tengevolge van de
noodzakelijke scheidingen tusschen de perceeltjes, in totaal een kleine oppervlakte
bebouwd. Bovendien is het een bezwaar,
dat de opbrengsten ten goede komen aan
enkelingen, als een extra rantsoen boven
het algemeen geldende. Voor zoover de
gebruikte grond had kunnen worden aangewend in de normale landbouwbedrijven,
welker productie aan ons volk in zijn geheel ten goede komt, beteekenen de volkstuintjes een achteruitgang voor de algemeene voedselvoorziening.

noemen, welke in het geheel niet beant-

onder volkstuintjes
en die slechts in schijn
plegen te
volkstuintjes zijn. Wij bedoelen de tuinen
van personen, die van boeren een per■2eltje landbouwland pachten en dit door
den boer of door anderen laten bewerken.
Zoo verzekeren zij de opbrengst van het
lapje grond voor zichzelven en en verschaffen zij zich ten aanzien van de voedselvoorziening een onrechtmatigen voorsprong op hun medeburgers. Sommigen
hunner pachten individueel een dergelijk
stukje grond, anderen in georganiseerd
verband, in den vorm van vereenigingen.
Ook het personeel van beuaalde fabrieken
hiermede, collectief, bezig.
houdt zich gevallen
staat het aanstonds
In deze
vast, dat goede cultuurgrond, waarvan
de opbrengst aan de voedselvoorziening
der geheele Nederlandsche gemeenschap
had moeten ten goede komen, aan deze
bestemming wordt onttrokken ten voordeele van enkelingen of van bepaalde
groepen, die de productie uitsluitend
voor zich zelven reserveeren, omdat zij
hiertoe financieel in staat zijn.

wat wij
woorden aan
verstaan,

De tuinen, waarvan hier sprake is,
hebben met wezenlijke volkstuintjes
niets te maken. Zij zijn alleen een gevolg van de tegenwoordige tijdsomstandigheden. Reeds vrij geruimen
tijd geleden, hebben de provinciale
voedselcommissarissen dan ook gepubliceerd, dat de opbrengst van dergelijke schijntuinen, evenals die van
normale landbouwbedrijven, bij de
overheid asal moeten worden in-

geleverd-
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Het tweede jouroalisteD-

kamp

Het tweede van de serie journalisten„de Cannenburgh" te Vaassen zijn georganiseerd, is

kampen, welke op kasteel
Zaterdagavond geopend.

Kampcommandant J. Learbuch heette
de nieuwe kampgenooten. welkom en verzocht vervolgens den algemeenen organitevens
satieleider dezer zomerkampen,
plaatsvervangend president van den raad
van voorlichting, den heer A. Meyer—
Schwencke, het tweede kamp te willen
openen.
Deze stelde in een korte, krachtige
toespraak den nieuwelingen het voorbeeld voor oogen, dat gevormd is door de
eerste groep.
Drs. W. Goedhuys, die belast is met de
organisatie van het cultureele gedeelte
van het programma, hield vervolgens
nog een rede.
De secretaris-generaal van het departement van volksvoorlichting en kunsten,
dr. Goedewaagen, die reeds blijk gaf van
zijn bijzondere belangstelling voor de
zomerkampen der journalisten, had zich
bij de opening van het tweede kamp
laten vertegenwoordigen door het hoofd
van de afdeeling perszaken ten departemente.

Clandestien slachten
Winkelier
heeterdaad
betrapt

—

-

—

Voor zulke volkstuinhouders en voor
de eigenaren van tuingrond op eigen
erf zal dan ook een soortgelijke regeling, als voor de landbouwers geldt, in
toepassing komen. Ter geruststelling
kunnen wij mededeelen, dat bij de berekening van het aantal bonnen, dat
zal worden ingehouden, de opbrengst
van de volks- en andere tuinen zeer
laag zal worden geschat; wel zal de
schatting, eenvoudigheidshalve, volgens een vaste norm moeten gebeuren.
Gepachte tuingrond.
Nu moeten wij nog een categorie tuinen
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er van clandestien handel te drijven in
allerlei goederen en levensmiddelen en
van nog veel meer. Maar de man was
handig en wist de politie op voortreffelijke wijze te misleiden.,Dezer dagen echter is gebleken, dat hij behalve -winkelier
ook clandestien slachter is. De politie
was er achter gekomen, dat de man in
een schuur een complete slagerij had ingericht. In deze schuur had hij o.m. een
kalf gestald, dat hij eenige maanden geleden had gekocht en dezer dagen zoo
goed gegroeid bleek te zijn, dat het geslacht kon worden. Twee slagersknechts
zouden dit werkje wel even opknappen,
doch toen zij hiermede 's nachts bezig
waren, werden zij gestoord door eenige
marechaussees. De winkelier en de twee
slagersknechts gingen er als hazen vandoor. De twee knechts werden gevonden
in een aangrenzend huis, waar zij zich in
kasten hadden trachten te verstoppen en
de -winkelier werd 'In zijn woning aangehouden. Het clandestien geslachte vleesch
werd ibij voorkeur zoo ver mogelijk van
Katwijk verkocht, b.v. in Rotterdam, waar
de winkelier klanten had zitten. Gelukkig
is aan zijn, voor de gemeenschap zoo gevaarlijk .bedrijf thans een einde gekomen.
Hij zal zijn gerechte straf zeker niet ontgaan.

MAXIMUMPRIJZEN VOOR ZEEP
De secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart heeft met ingang van gisteren de
volgende maximumprijzen vastgesteld voor
den verkoop van zeep door kleinhandelaren aan gebruikers, omzetbelasting ingesloten.
Toiletzeep 12.5 cent per 75 gram; huishoudzeep 13 cent per dubbel stuk van 240
gram en 6,5 cent per stuk van 120 gram;
zachte zeep 38 cent per kg in kleinverpakking van 1 kg of minder door fabrikanten verpakt en 34 cent per kg voor zoover
niet door fabrikanten in kleinverpakking
van 1 kg of minder verpakt.

Maximum groentenprijzen

Dit zal tot op zekere hoogte kunnen
worden ondervangen, wanneer de geschatte opbrengsten der volkstuintjes
in mindering worden gebracht op de
rantsoenen van den houder der tuintjes. Gebeurt dit, dan zal het redelijkerwijze ook moeten gelden voor
allen, die een moestuin houden op hun
eigen erf.
Voor de landbouwers zijn reeds soortgelijke maatregelen getroffen. Van den
oogst van bepaalde producten mogen zij
slechts een beperkte hoeveelheid voor de
voorziening van hun gezin behouden. Verder krijgen zij b.v. geen aardappel- en
En voor huisslachtingen
meikkaarten.
moeten zij hun vleesch-, voor het bakken
van eigen brood hun broodkaarten afstaan. Op deze manier houden de landbouwers geen bonnen over, waarmee handel zou kunnen worden gedreven.
In gelijksoortige omstandigheden als
zulke landbouwers verkeeren echter houders van volkstuinen welke zoo groot zijn,
dat zij niet meer met een verkleinwoord
kunnen worden aangeduid
waarin
aardappelen worden verbouwd, die voor
het gezin geheel of grootendeels voldoende
zijn.

(Heukels)

Boe warm en hoe druk het was in het zwembad te Zwolle.

lemmering, maar een ordening
vanH
op
volkstuinwezen en een bescherming
-VerwachtH
de
bonafideH
mag dan
belanghebbenden-bij de registratie
ledige medewerking zullen verleenen.
Wellicht zal op bestuursleden van desbe- j die op het oog een eerzaam burger lijkt,
treffende vereenigingen en bonden een j maar het niet is. Reeds lang loerde de
| politie op dezen man. Men verdacht hem
speciaal beroep worden gedaan.

vol-J

Met ingang van heden zijn de maximum veilingprijzen voor verschillende
tuinbouwproducten vastgesteld als volgt:
rabarber f 6 per 100 kg voor stelen zonder
blad, tenminste 30 cm lang en 15 mm dik,
kaskomkommers f 5.50, f 8.50 of 11 per
100 stuks al naar het gewicht 35—45 kg,
45—50 kg of meer dan 50 kg per 100 stuks
bedraagt, platglas komkommers per 100
stuks van 50—60 kg f 6.50, van 60—70 kg
f 10, van 70—85 kg f 13 en boven 85 kg
f 16; bloemkool f 9 of f 12 per 100 stuks
al naar de maat beneden of boven 22 cm
is; tomaten f 34 per 100 kg; peen boven
kg per bos f 11
10 mm en tenminste
per 1.00 bos, spitskool f 9, peulen f 25,
rijsdoperwten f 25, aardbeien f 50, alles
per 100 kg.
Voor de afwijkende kwaliteit, alsmede
voor het niet voor export geschikte product, bedraagt de maximum prijs 80 pet.
van den voor het goedgekeurde product
hierboven vastgestelde maximumprijs.
Door de aan groothandelaren en kleinhandelaren toegestane winst -.al de kleinhandelsprijs rond 45 pet. hooger zijn dan
de maximum veilingprijzen.

_

Een Urker visscher heeft bedacht, dat er in den grooten Noord-Oost-polder
meer te doen is met schapen, dan met visschen in het steeds kleiner
wordende IJsselmeer. Men ziet hem hier met een gedeelte zijner kudde op
den dijk, die het verdwijnende eiland met de Overijsselsche kust, laten wij
(Heukels)
hopen: met een toekomst van nieuwe welvaart verbindt.

HET SCHIETEN VAN TAMME
EENDEN EN DE JACHTWET
De Hooge Raad heeft arrest gewezen
in een zaak van A. R. te Amsterdam, die
in cassatie was gekomen van een vonnis
van de rechtbank te Amsterdam, waarbij
was bevestigd een vonnis van den kantonrechter aldaar, in welk vonnis de
verdachte is veroordeeld wegens het
„jagen op grond, waarop een ander tot
het genot van de jacht gerechtigd is".
Nu had R. niet op wilde, maar op
tamme eenden geschoten en, naar hij
aanvoerde, kunnen deze dieren niet gerekend worden tot wild in den zin der
jachtwet, zoodat er ook geen sprake is
van „jagen", zooals bedoeld in artikel 2
dier wet. Dit verweer heeft de rechtbank
verworpen omdat de jachtwet in artikel 1
onder waterwild onder andere „eenden"

wij samen, docenten en studenten moeten bouwen; maar wij kunnen dat niet
volkomen zonder u, alumni, die de proef
op de som zijt. Gij derde in onze universitaire gemeenschap, moet weer veel
meer ingeschakeld worden.
Maar het is nochtans onbevredigend,
indien er aan de universiteit niet anders
leeft dan vakstudie; die heeft de eerste
plaats, maar niet het geheele terrein mag
er door ingenomen worden. De universiteitsjaren moeten den student meer
moeten geven dan alleen de wetenschap
van het engere vak.
Maar wij voelen toch allen, dat er ook
wat ontbreekt, dat de studenten der
oudere studiejaren het gemis aan eenheid meer en meer gaan voelen. Juist bij
hen verflauwt de romantiek der verdeeldheid en groeit het besef der gemeenschap.
Een vrucht van dat besef is in de
laatste jaren hier te Utrecht gerijpt.
Sinds 1939 hebben wij één groot studenten-faculteiten-systeem, op een overeenkomst, die gesloten is tusschen de vijf
groote gezelligheidsvereenigingen.
Deze groote stap vooruit,
die alle
Universiteiten ons benijden, die 10 jaar
geleden nog onmogelijk scheen,'is gedaan
uit de juiste overweging dat hij noodig
was, terwijl hij anderzijds de mogelijkheid van kleine studiegezelschappen in
vriendschappelijk verband vrijliet.
Spr. deed daarna een beroep op de collega's docenten, meer nog dan tot nu toe,
de universitaire gemeenschap te dienen
anders dan door onderzoek en onderwijs
op eigen tererin, en ze aan te sporen hun
„energieke medewerking te verleenen,
ervoor te zorgen, dat de volksgemeenniet alleen knappe, maar ook algemeen
gevormde, beschaafde (in hoogen zin)
alumni van deze universiteit ontvangt".
Tenslotte richtte prof. Kruyt zich tot
de oud-leerlingen der hooge school.
Na prof. dr. Kruyt sprak de rector senatus veteranorum van het Utrechtsch
studentencorps, de heer J. F. van Hasselt,
namens de studenten een korte rede.
Rede prof. Koningsberger.
Prof. dr. J. C. Koningsberger sprak
vervolgens namens de alumni.
Een ernstig oud-alumni, aldus spr.,
vergeet zijn universiteit niet, doch denkt
steeds met groote belangstelling en genegenheid aan haar terug.
De draad der dankbaarheid jegens de
universiteit loopt door geheel ons maatschappelijke leven.
Met een kort sluitingswoord eindigde
de rector-magnificus deze plechtige bijeenkomst.
In de universiteit werd vervolgens een
gemeenschappelijke koffiemaaltijd genuttigd. Des middags werden in de acabijeenkomsten
demie faculteitsgewijze
gehouden. Des avonds werd een reünie
gehouden in de verschillende clubgebouwen.

verstaat, zonder onderscheid te maken
tusschen wilde en ta_nme eenden.
De Hooge Raad heeft dit standpunt
onjuist geoordeeld. Het besluipen van en
schieten op eenden is slechts dan „jagen"
in den zin van art. 4 lid 1 der jachtwet,
wanneer die eenden behooren tot het
„wild" in den zin van artikel 2 dier wet,
waarvoor beslissend is dè bij artikel 1
gegeven wettelijke omschrijving van dat
begrip. Gelet op de strekking van genoemde wet en de daarin gegeven voorschriften valt slechts te denken aan die
exemplaren van de bij artikel 1 genoemde diersoorten, die aan niemand toebehooren en in de voor bun aard natuurlijke vrijheid leven.
De Hooge Raad vernietigde dan ook
het vonnis der rechtbank met verwijzing
der zaak haar het gerechtshof te
Amsterdam.

De universiteitsdag
te Utrecht
Indrukwekkende bijeenkomst
Te Utrecht is een universiteitstiag gewelke begon met een' plechtige
bijeenkomst in de Domkerk.
De rector-magnificus, prof. dr. H. R.
Kruyt, heette allereerst welkom de docenten, de studenten en de alumni en
wees er op, dat deze drie categorieën de
universitaire gemeenschap vormen.
De gedachte aan deze drieledige universitaire gemeenschap staat vandaag in
het middelpunt onzer belangstelling, aldus spreker. Het is mij een behoefte m
dit uur nader erover uit te weiden, wat
die universitaire gemeenschap is en
welke' plaats zij in de grootere volksgemeenschap inneemt.
Wetenschappelijke vorming, waaraan

houden,

BIJ HET ZWEMMEN
VERDRONKEN
Zondagavond omstreeks 7 uur was de
15-jarige zoon van B. van A. uit Liempde
in het bijzijn van eenige makkers in de
Dommel aan het baden. Plotseling verdween hij in de diepte. Op het hulpgeroep
der vrienden kwamen omwonende boeren
toegesneld en werden direct reddingspogingen in het werk gesteld. Het gelukte
echter niet den drenkeling te redden.
Eenigen tijd later werd het lichaam bij
het begin van het nieuwe kanaal gevonden. De levensgeesten bleken te zijn geweken.
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Zaan Zondag.
'n Door en door „gezonde" Zondag
Hebben wij daar net gehad,
Dat was me een vreugdebrondag,
Buiten, en zelfs in de stad.
Want de ongetelde velen
Stemde 't warm en vergenoegd,
spelen
In het zweet zijns aanschijns
Is als werkwoord druk vervroegd,
't Was al menschen en al kleeren
Die men uitgelaten zag,
Uit gelaten kon men leeren
't Is een uitgelaten dag.
Neen de vreugd werd niet verborgen,
Z' overwon elk mooglijk leed,
En de dagelijksche zorgen
Smolten weg tot druppels zweet,
's Avonds moe en zalig suffen
In een stoel was veler slot,
Puffen met echt puf in puffen,
Want er was geen pufverbod.
't Kon ons tot het hart verwarmen,
Wie 's daar niet gevoelig voor,
Ja, gezichten, beenen, armen
Zijn er nog gevoelig door.
't Was een dag der (warme) dagen
En wie nog mocht klagen, nou
Die zou 't vriendlijk willen vragen:
En wat deed u in de kou?
P. GASUS.

PROVINCIALE OVERIJSSELSCHE EN ZWOLSCHE COURANT

Dinsdag 24 Juni 1941

gevonden, straalden ze een zachten glans

HET MIDZOMERFEEST EN
ZIJN GEBRUIKEN
WIL EEN VROUW, DAT HAER
MAN HAER HARTELIJK
MIINNE

maken als afweermiddel tegen het in-

slaan van den bliksem.

Dat ook in Zweden de Midzomer een
vreugdedag was., blijkt ons genoegzaam uit
Potgieters beschrijving in zijn „Noorden". Dan blonk het feestlied op, zoowel
in de armelijke hutten, als in der rijken
kasteelen. Vooral werd deze dag, 24 Juni,
Al heeft dan elk jaargetijde zijndeaparte
luisterrijk te Leipzig gevierd, omdat Jojonge
toch
heeft
ongetwijfeld
bekoring,
hannes de patroon is van deze stad. Hier
lente, met de frissche nieuwheid der herwanwerden
dan vooral de graven op de kerkzomerseizoen,
het
boren natuur en
overdadig
versierd.
gloed
zet, hoven
neer de zon het alles in gouden
was het Midzomerfeest
Oorspronkelijk
ontvankelijk
gemoed,
meest
het
wel het
een feest ter eere van den zomergod Balde eeuwen door, getroffen.
der, die moest wijken voor Johannes
En de eerste nieuwe „lente-zonnestralen" van omstreeks 24 December waren, Baptista.
evenals de stralen der zon, die omstreeks
De Larensche processie
24 Juni haar hoogste standpunt had beTe Laren trekt op St. Jansdag een
reikt, aanleiding tot uitbundige feestplechtige
processie naar het St. Janskerkvreugde bij onze voorouders.
gebruik heeft zich reeds vanaf
Dit
hof.
trachtte
aan
deze
de
kerk
Ofschoon
weten
staande te houden. Volgens de
893
christelijke
beteeheidensche feesten een
legende
had
men op de plaats, waar nu
te
duimaar
al
geven,
te
bleek
het
kenis
ligt, enkele beenderen
St.
Janskerkhof
van
het
sprake
was
niet
delijk, dat hier vaak
die
meer dan een „christelijk vernis", zooals gevonden van St. Jan den Dooper,
Heilige
pelgrim
uit
het
een
vromen
want
door
uitdrukt,
eigenaardig
de Cock het zoo
telkens stuiten wij in onze hedendaagsche Land waren medegebracht. Hij was echter
op de Gooische heide, op weg naar huis
beschaving, kerkelijke feesten en gebrui(Laren), verdwaald geraakt, door roovers
ken, nog op veel heidendom. En al worovervallen
en vermoord. Op zijn lijk vonJan,
met
St.
plaatsen
den nu op meerdere
zij
evenwel alleen maar een zilveren
wanneer, zooals de volksmond zegt, „het den
doos,
zomervuren
die
enkele beenderen bevatte. Zij
geen
worden",
wel zomer zal
wierpen
die weg. Toen ze later werden
meer ontstoken, toch zijn nog vele gebruien
heel
wat
oude
zwang
gebleven
ken in
spreekwijzen van den boerenkalender zijn
blijven voortleven.
St. Jansdag is gewijd aan Johannes den
Dooper, maar de gebruiken, die zich op
dezen dag gehandhaafd hebben, hebben
„niets met de herinnering aan Johannes
Congres te Utrecht
te maken".
Zaterdag en Zondag werd te Utrecht de
De Sint Janskroon.
vergadering gehouden van de
algemeene
In vele Geldersche steden werd in de Nederlandsche Amateur Tooneel Unie,
14e eeuw op St. Jansmorgen een koord waar de voorzitter van> het voorloopige
dwars over de straat gespannen. Hieraan hoofdbestuur, mr.
J. de Blieck, een
versierde openingsrede hield, waarin hij een korte
werd een met korenbloemen
kroon gehangen. Aan den ingang der samenvatting gaf van de drijfveer voor
straat posteerden feestvierders, die onder het tot stand komen van deze landelijke
het spreken van: „Vandag es den dag, dat organisatie voor het amateur tooneel.
men iedereen schatten mag", ieder, die
Spr. verwees naar de beginselverklaring
onder de kroon door wilde, noopten een van de N.A.T.U., waarin duidelijk is gegeldstuk te betalen.
steld, dat men het amateur tooneel ziet
Nog zeer lang heeft dit gebruik zich b.v. als een cultureel element in onze samente Gelderen gehandhaafd.
leving en dat cultureele element door de
Daar de feestviering onder de „kroon" organisatie van de amateur tooneelverechter ontaardde, volgde al spoedig het eenigingen en het opvoeren van het peil
verbod der overheid van dit volksgebruik, van het gepresteerde.wil versterken. Er is
als te Nijmegen, Grave, Uitgeest, enz.
een sterke propaganda gevoerd van den
Op meerdere plaatsen in Noord-Brabant datum van de oprichting, 3 Augustus 1940,
en Limburg, als te Bergeyk, Cuyk, Beers, af en over de resultaten van deze propaWaalre, Afferden, enz. leeft de herinneganda kan het voorloopige hoofdbestuur
ring aan dit gebruik nog voort.
slechts ten deele tevreden zijn, omdat
Zoo hangt men b.v. te Oerle en Duizel naast veel appreciatie, ook veel tegenwerop St. Jansdag boven de deur in het bovenking is ondervonden. Spr. wees er nog eens
licht of daarnaast een St. Janstros op. duidelijk op, dat de N.A.T.U. een volstrekt
De tros, die uit verschillende planten is onpolitieke organisatie is, die geen enkel
samengesteld, blijft daar zoolang hangen, ander doel heeft dan het organiseeren en
tot hij door weer en wind geheel vernield het op hooger peil brengen van het amais.
teur tooneel en daarin ook zal slagen,
Te Uden werden voor dezen tros vooral wanneer haar de tijd daarvoor gegeven
notebladeren gebruikt. Ook siergrassen,
wordt. Voorloopig zal sterk de aandacht
gele lelies, het vingerhoedskruid, de bolgeschonken moeten worden aan de schoderik en 't duizendschoon worden wel voor ling en de ontwikkeling van de leden van
dit doel gebezigd.
de amateur tooneelvereenigingen, hetgeen
Volgens de legende verklaart men dit het kernpunt van het werk van de N.A.
gebruik als volgt:
T.U. zal zijn. Er is op dit gebied nog zeer
„Toen St. Jan in dorp en stad predikte, veel te doen en wij staan op 't oogenblik
moest hij zich dikwerf voor zijn tegenpas aan het begin, doch men weet, dat
standers verschuilen. Eens was hij weer wij bestaan en men kan ons niet wegcijfedoor iemand in huis opgenomen, maar er ren. Men wil dat ook trouwens niet, aldus
was verraad in het spel.
eindigde spr.
St. Jans verblijf zou te herkennen zijn
Het hoofdbestuur werd als volgt samenaan een notetak, opgehangen aan een gesteld: voorzitter
mr. J. de Blieck,
deurpost. Nauwelijks kregen de getrouwe Utrecht, secretaris H. Jongsma, Den Haag,
Amsterdam,
leerlingen en vrienden van St. Jan daarpenningmeester J. Ruiter,
van de lucht, of in allerijl hingen ook zij tweede voorzitter Jacques Thiel, Rottereen notetak boven hun deuren. Zoodoende dam, tweede secretaris Th. Dammiaans,
was zijn verblijfplaats niet te herkennen Haarlem, bibliothecaris M. Bonke, Utrecht,
en de groote Heilige werd van een wissen auteursrechtbeheerder W. Bakker, Berkdood gered.
hout, en verder de heeren J. Everwijn,
Ter herinnering hieraan hangt men tot Rotterdam, S. Jonker, Leeuwarden, H.
op den huidigen dag telken jare op den Koop, Groningen, J. C. Kleinsman, Henfeestdag van St. Jan een notetak aan den gelo en S. J. H. Overhand Landberg, Beilen.
deurpost, vooral daar, waar een der huisNa de Zaterdagmiddagzitting heeft de
genooten den naam van den grooten heer mr. J. H. C. van den Berg, secretaris
Heilige draagt."
van de schouwburgcommissie, een inleide ding gehouden naar aanleiding van de
De notebladeren behooren, met
korenbloemen en het Spaansch gras (siertentoonstelling, die speciaal voor de afgegras) tot de vereisehte bestanddeelen van
vaardigden van het congres in den Ouden
den St. Janstros, om deze doeltreffend te
Schouwburg was ingericht. Op de inleiding

Nederlandsche Amateur
Tooneel Unie

Ook het lijk, dat in het zand was verstppt, werd gevonden. Op de vindplaats
stichtte men later een kapel met kerkhof. Naar dit kerkje richtte zich de jaarlij ksche processie. Ook toen van overheidswege deze processie werd verboden, trokken velen in stilte naar deze gewijde
plaats. Later is de Larensche processie erkend en gewettigd.
De St. Jansvuren schreef men heilzame
krachten toe en ze dienden vooral om misgewas en veeziekten tegen te gaan.
Volgens het volksgeloof veroorzaakt na
St. Jan het onweer geen ongelukken meer.
Geen beter middel tegen schurft, dan zich
geheel ontkleed in St. Jansdauw te wentelen. Ook beschermt St. Jan tegen keelpijn.
Warnefried, de Longobardische
" Toen
geschiedschrijver, op Paaschavond het
Exultet moest zingen, kon hij haast geen
geluid voortbrengen en nu beloofde hij St.
Jan een hymne op te dragen, wanneer
hij zijn stem weer zou terugontvangen.
Uit dankbaarheid dichtte hij toen:
„Ut queant laxis
Re sonare fibris
Mira gestorum
Pamule tuorum
Solve polluti
Labü reatum
Santé Johanne"
of:
„Heilige Johannes,.los de schuld van
onze besmette lippen, opdat wij, uw
dienaars, met losse sternspieren uw wonderdaden mogen verkondigen."
Guido Aretinus van Arezzo voerde in de
11e eeuw de eerste lettergrepen van dit
zevental versregels als namen der noten
In (met een kleine verandering van Sa
in Si!).

door
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g
e
pad.
Het

Door
Frances Braybrooka
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„Je bent magerder dan je geweest bent,
Mavis", zei haar vader.
„Ik heb hard gewerkt paps", gaf ze
glimlachend ten antwoord, „maar ik heb
voldoende te eten gehad als u dat bedoelt."
Ze waren elkaar nader dan ooit tevoren,
bedacht ze dankbaar.
Na de thee kwam Tony. Eileen zag zijn
knappe gezicht opiklaren, toen hij het
slanke figuurtje in de donkerblauwe jurk
naast den patiënt zag zitten. Zij spraken
over vroegere tijden, waaraan Eileen noch
haar moeder part noch deel hadden gehad Hij deed het een ieder duidelijk voelen,'dat hij alleen maar oogen voor Mavis
had Dan begon hij over het ziekenhuis
en Michael Lascott te praten.
„Hij is weer thuis, maar ik ben met dat
been van hem niet tevreden, Mavis. Jij
was de eenige, die hem kon doen gehoorkan hij
zamen. Als hij niet voorzichtig is,zijn
moeEn
zijn
voor
leven lam worden.
der is erger dan nutteloos. Ik denk, dat ik
jeu er eens heen zal sturen om hem de les
te lezen."
„Als je dat wilt, zal ik het doen", gaf
ze ten antwoord, „maar zijn moeder kan
me niet uitstaan."
„Lady Lascott zal precies doen wat ik
zeg", merkte Tony met een ernstig gezicht op.
Hij had het voorstel als een grap bedoeld, maar Mavis ging er serieus op in,

.

grijze wenkbrauwen deed fronsen. Hij had
sinds haar vertrek gemerkt, dat ze al even
obstinaat was als hijzelf, dat hij haar
zijn wil niet kon opleggen. Mevrouw Casslene lachte bij zichzelf. Deze situatie goed
ter hand genomen, kon tot een goed einde
leiden.
Tony nam hen even later mee de ziekenkamer uit en door de lange gang begaf
Mavis zich na&r haar eigen vertrekken,
waar een der meisjes nog bezig was de
eigendommen van Eileen door die van
haar te vervangen. Mavis vroeg aan het
meisje een schoone schort te leen en ging
zelf mee aan den slag. Zoo zag Tony haar.
„Ben je aan het verhuizen?" informeerde hij.
„Ja. Ik ben m'n kamers weer aan het
inrichten. Wil je me over paps spreken?
Kom hier dan maar binnen." Ze bracht
hem in haar zitkamertje en keek hem
nieuwsgierig aan. „Is hij werkelijk beter?"
vroeg ze, een tikje nerveus.
„Ja, hij is veel beter, maar hij zal rust
moeten houden en de dingen gemakkelijk opnemen. Hij mag maar twee of drie
keer per week naar de fabriek gaan in
plaats van eiken dag. Hij is sterk en gezond voor zijn leeftijd, maar hij moet
zich een tijdlang in acht nemen. Deze
griep heeft hem meer afgemat dan hij
wel beseft."
Ze keek hem verward aan. „Wü je, dat
ze.
ik voor hem zorg?" vroeg
„Je bent verpleegster genoeg om te weten wat goed voor hem is. Laat hij zich
vooral niet vermoeien of opwinden. Vroo-

.
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KREISSCHULUNGSTAGUNG"

Het kasteel van Balgoy
ontgraven

'/IVV

„Allemaal onzin", kwam John Casslene
nu tusschenbeide. „Mavis zal haar handen
vol hebben met voor mij te zorgen. Er is
geen kwestie van, dat ze weer gaat werken."
„We zullen wachten tot u weer heelemaal beter bent, alvorens een beslissing
te nemen", antwoordde Mavis vroolijk,
maar met in haar stem een ondergrond
van vastberadenheid, die haar vader de

Voor Sint Jan trekt de zee
Na Sint Jan geeft ze mee."
Ofschoon veel bijgeloof reeds is verdwenen, schuilt het hier en daar nog wel
en vele uitdrukkingen, die in verband
staan met Sint Jan, bewijzen, hoe deze
heilige nog een belangrijke plaats beslaat
in het volksgeloof.

Een oud-Hollandsch interieur op de
tentoonstelling .In Holland staat een
huis' in het Stedelijk Museum te Am(Pax-Holland)
sterdam

aandacht van deskundigen op de vondsten
gevestigd.
Het Rijksbureau voor de Monumentenzorg achtte een en ander belangrijk genoeg
om tot wetenschappelijk onderzoek over te
gaan. De Rijksinspectie voor werkverruiming in Gelderland zegde haar medewerking toe en zoo was het vraagstuk der financiering spoedig opgelost.
de gelegenheid gebruik, om ook voor de
Monumentenzorg belastte 'n ambtenaar
W.A.-mannen van Hengelo, die een provan
haar jongste afdeeling, die voor midpagandatocht gemaakt hadden in verband
archeologie, met de leiding en
deleeuwsche
met de „Kreisschulungstagung", het woord in weken van minutieUzen arbeid werden
te voeren. Ook hier trof hij dezelfde de fundeeringen van het oude kasteel
geestdriftige instemming aan als in de blootgelegd.
ALS uw lever niet voldoende
vergadering der politieke leiders.
Zoo langzamerhand waren de opgravinafscheidt.
gen in een dergelijk stadium gekomen, dat
HET AFVALLENBESLUIT 1940-2
belangstellenden iets kon worden getoond.
lederen dag moet uw lever een liter lever-gal
In uw Ingewanden doen vloeien. Wanneer deza
Een
dezer dagen verzamelde zich daarom
van
beschikking
secretaris-gelever-gal
Bij
is,
onvoldoende
verteert
den
Btroora van
gezelschap op het terrein van
groot
u
een
opgeniet,
bederft.
U
voelt
uw Voedselraakt het
neraal van het departement van landbouw
verstopt. Uw lichaam Is verblazen, u
waaronder ir. A. Tuinman,
kasteel,
het
en visscherij, opgenomen in de Staatsgiftigd, u voelt u beroerd en ellendig, u ziet
voor de werkverruiming in
rijksinspecteur
alles zwart.
courant van gisterenavond, is In het afvan
Gelderland, een vertegenwoordiger
De meeste laxeermiddelen z.n slechts lapmidgevallenbesluit 1940-2 een wijziging
delen. U moet CARTERS __VER-PILLETJES
Gelderland,
provincie
Commissaris
der
den
doen
nemen om deze liter lever-gal vrij te.
bracht, waardoor aan de ambtenaren, beburgemeesters en andere functionarissen
vloeien ên u zult u een geheel ander mensclj
last met de keuring van slachtdieren en van verscheidene omliggende gemeenten
plantaardig,
zacht,
onovervoelen. Onschadelijk,
troffen om de lever-gal te doen vloeien.
van vleesch bedoeld in artikel 25 van de én den correspondent van het RijksEischt Carters Lever-Pilletjes bij apothekervleeschkeuringswet,
en de opzichters van museum van oudheden, den heer F. Bloe12
drogisten
0.75.
en
den veeartsenijkundigen dienst opspomen uit Wijehen.
ringsbevoegdheid wordt verleend voor de
Jhr. dr. E. van Nispen tot Sevenaer,
strafbaar
directeur
van het Rijksbureau voor de
in het afvallenbesluit 1940-2
Monumentenzorg, hield een korte inleigestelde feiten.
ding, waarin hij er aan herinnerde dat
opgravingen
slechts mogen schieden door
BURGEMEESTERS
CAdv.)
erkende wetenschappelijke instanties, terBij besluit van den secretaris-generaal wijl bovendien de burgemeesters gehouden
van
het departement van binnenlandtentoonstelling,
zijn oudheidkundige vondsten in hun gevolgde een bezoek aan de
zaken is H. W. F. Kolb, met ingang meente zóo spoedig mogelijk ter kennis te
sche
groote
met
beafgevaardigden
waar de
van 1 Juli 1941 tot burgemeester der gebrengen van het centrale adres voor die
langstelling van de interessante documenmeente Aalsmeer benoemd, onder toezaken, liet Rijksbureau voor Oudheidkunten, kennis namen.
ontslag
gelijktijdig
van
eervol
kenning
dig Bodemonderzoek te Leiden (voor de
Ouden
Zaterdagavond had in den
als burgemeester der gemeente Zuid- en drie noordelijke provincies het BiologischSchouwburg een tooneelvoorstelling plaats
Archeologisch instituut te Groningen).
van „de Snoevende Krijgsman" onder Noord-Schermer.
Bij besluit van den secretaris-generaal
Na deze inleiding gaf dr. van Nispen
regie van C. Briels, die Zondag een rede
departement van binnenlandsche
van
het
woord aan den leider der opgraving,
het
.afgevaardigden
voor
de
heeft gehouden
zaken is mr. P. A. F. Blom, op zijn verden heer J. G. N. Renaud, die aan de hand
over de verantwoordelijkheid voor een too1941,
als
zoek, met ingang van 1 Juli
van een teekening dei
neelvoorstelling.
gemeente Bergen
burgemeester
van
de
kasteelcomplex
duidelijk maakte.
congres
met
Mr. J. de Blieck heeft het
ontslagen.
eervol
op
Het
Zoom,
kasteel
bestaat
uit twee gedeelten:
gesloten.
dank
v/oorden van
het hoofdkasteel en den voorburcht. Het
hoofdkasteel is een rechthoekig gebouw
GESLOTEN VOOR FINT
met muren van meer dan twee meter dik.
De secretaris-generaal van het departeDoor twee dunne muren werd de ruimte
IN OVERIJSSEL
ment van landbouw en visscherij heeft in
over drie vertrekken verdeeld. Een half in
uitoefening der visbelang
van
de
den muur gemetselde put verzorgde de
het
De „Kreisschulungstagung" van de scherij bepaald, dat de gesloten tijd voor watervoorziening. Aan een der korte zijden
N.S.D.A.P. van 22 Juni in de provincie fint dit jaar zal ingaan op 29 Juni.
kon de afvoerkoker voor allerlei huisvuil
Overijssel stond geheel in het teeken van
teruggevonden worden.
de groote wereldpolitieke beslissingen van
met
Een brug verbond hoofdgebouw
bijeenkomst overtrof het
den Führer. De vastgestelde
binnenmuren zijn daar
voorburcht.
De
bestek eh
oorspronkelijk
vrijwel verdwenen, maar de fundeering
uitspraak
gemeenschappelijke
een
werd
van de poort heeft men teruggevonden.
van Duitsche en Nederlandsche nationaalEen kasteel kent in zijn bestaan natuurZoo kon
lijk veranderingen en uitbreidingen. De
socialisten jegens den Führer. zijn
grootuitbreiding van een latere periode kenIn Balgoy (gemeente Overasselt) zijn on„Oberdienstleiter" Schmidt in
der leiding van het Rijksbureau voor de merkt zich in het algemeen door het gesche rede aan het einde constateeren, dat
ook hier het denkbeeld van het nieuwe Monumentenzorg-opgravingen geschied. Bij bruik van kleinere steen, terwijl hier in
Balgoy voor de fündeering van die latere
Europa terrein wint en dat de Führer op het afgraven van een heuvel en het demalle nationaal-socialisten in Nederland pen van een gracht op het zoogenaamde bouwsels mergelblokken werden gebruikt.
kasteel van den heer Span was een zwaar Door deze bijkomstigheid, aldus de heer
onvoorwaardelijk vertrouwen kan.
De andere sprekers, „Kreisinspektor" muurwerk voor den dag gekomen, dat van Renaud, wordt de bouwgeschiedenis van
Selbach en de partij genooten Moelier en het oude kasteel afkomstig moest zijn. Door het kasteel van Balgoy vrij duidelijk.
de activiteit van den heer Bloemen te
Na deze voorbereiding bezocht het geSommer, behandelden vakkundige onderRijkshet
correspondent
van
Wijehen,
zelschap
het terrein en bezichtigde tenwerpen.
,
„Oberdienstleiter" Schmidt maakte van museum van Oudheden te Leiden, werd de slotte de verschillende vondsten.
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Men geloofde, dat de St. Jansnacht
vooral een geestennacht was, een nacht,
waarin de heerschappij behoorde bij de
geesten. Geen schipper zou het aandurven
dien nacht uit te varen! Omgekeerd hadden hazelstokken in den St. Jansnacht
gesneden, gelukaanbrengende eigenschappen: zij konden bronnen aanwijzen en
schatten ontdekken!
Dat het St. Janskruid eveneens met geluk en welvaart in verband stond, volgens het volksgeloof, blijkt overduidelijk
uit „die Evangeliën van den Spinrocken
t'Amsterdam 1662":
„Wil een vrou, dat haer man haer hartelijck minne, die legge in sijnen slinctien
schoen een blad van een noteboom, gheraept op St. Jansavondt, totdat men
luydt en hij sal se wonderlijck liefhebben!
Hebt ghij eenen quaden man, of krijghele
dien qualijck geit geven wil tot uwer behoeften, soo neemt den eersten knoop van
een stroo nae der aerden op St. Jansavondt gepluct, totdat men noen luydt en
steeckt dM in 't gat van den sloote des
koffers en het zal open gaan!"
Vele gezegden staan in verband met den
veldarbeid of de weersgesteldheid, zooals:
„Wanneer de linde bloeit met St. Jan,
Is de rogge met Sint Jaeob rijp."
„Voor St Jan bidt om regen,
na st. Jan komt hij ongelegen."

uit.

Sint Jan en het Volksgeloof
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lijk hem op, zonder dat hij merkt, dat
hij bemoederd wordt. Dat is best aan je

toevertrouwd."

"

,

zal m'n best doen , beloofde ze. „Ik
blij,
dat ik thuis gekomen ben, Tony.
ben
Ik dacht eerst, dat mijn stiefmoeder mijn
vader ertoe gebracht had mij te vergeven,
maar ik zie nu, dat ik jou daarvoor moet
danken Mevrouw. Casslene en haar dochter' zien me hier liever niet." inzien,
hoe
„Ik heb hem alleen doen
belachelijk hij deed door jou als een misdadigster te behandelen", bekende Tony.
„Ik geloof, dat hij er in het diepst van
zijn hart naar verlangde, jou të vragen
weer thuis te komen. Hij miste je meer
dan hij wilde bekennen. Ls het al zoo
laat? Dan moet ik gaan. Ik heb een operatie." Met een vluchtigen blik op zijn
horloge nam hij afscheid van haar en
Mavis werd alleen gelaten om de taak
uit te voeren, waarvan zij wist, dat die
moeilijker was dan welke taak ook, die zij
voorheen op haar schouders had genomen.

, Ik

HOOFDSTUK XXI

Sam Hart scheurde oen brief van zijn
moeder woedend in stukken. Mevrouw
Hart schreef elke week. Voor het eerst
had ze in dezen brief over Mavis gesproken Ze vertelde hem, dat ze weer terug
was op Shadowlands en dat zij en Tony
Dare overal samen werden gezien. Hilda,
die hem groeten liet, had een foto van
Mavis gezonden, die in het ziekenhuis
uit een der zakken van Tony was gevallen,
benevens een exemplaar van de plaatselijke krant voor Ardell en Maxford, die
een verslag bevatte van de opening van
een nieuwe cantine voor het personeel
in dé fabrieken van John Casslene. Mavis
en haar aanbidder hadden een belangrijke
rol gespeeld in het tot stand komen van
deze cantine.
Waarom niet? vroeg Sam zich wild af,
terwijl hrj de krant glad streek. Ze was

vrij, volkomen vrij om dengene te trouwen, dien zij wilde. Ze had dit verstandig
genoeg ingezien en was teruggekeerd tot
het leven, waaraan zij gewend was.
Hij keek naar de foto, waarop Mavis
tusschen haar vader en Tony stond, glimgelukkig. Tony keek naar haar
lachend
met blikken als die van een bezitter en
op den achtergrond bevond zich een groote
menschenmenigte Hoe verstandig was hij
geweest de verloving te verbreken, bedacht Sam in zichzelf, trachtend de felle
pijn in zijn hart niet te voelen, toen hij
had zich spoedig ontpopt als een kundige
werker.
Sam's mede-arbeiders hadden in verband met het mooie weer de eetkamer
van het gemeenschappelijke pension verplaatst naar den tuin en riepen hem
toe, dat hij zich bij hen moest voegen.
Hij was populair bij iedereen hier en hij
had zich ontpopt als een kundige werker.
„Laten we vanmiddag vlug eten", stelde
een van de mannen voor. „De baas brengt
de filmster Lorelli Loanda vandaag mee
naar de fabriek. Ze logeert bij hem thuis.
Ze is vroeger op school geweest met zijn
dochter. Ik wou, dat ik haar salaris verdiende", voegde hij er afgunstig aan toe.
„Ik vraag me af, of ze e#en knap is als
op de foto's", merkte Sam zonder veel
interesse op.
Hij vergat alles met betrekking tot de
filmster, toen de sirene ging en hij weer
aan den arbeid toog. Onder zijn werk
dacht hij aan "Mavis, aan Mavis en Tony
Dare, zichzelf nog eens voorhoudende, dat
de jonge chirurg een meer passende
echtgenoot voor haar was dan hij ooit
had kunnen zijn. Zelfs als zijn uitvinding niet was gestolen, zou hij haar in
vergelijking toch nog minder hebben kunweer het een of
nen bieden. Hij had nu hoofd,
maar het
zijn
in
apparaat
ander
zou maanden duren voor hrj zijn plan-

—

nen gereed had.

(Adv.)

De zon, die door de groote ramen op
zijn blonde haar en zijn athletische gestalte scheen, maakte dat de aandacht
van Lorelli Loanda, die met haar gastheer het vertrek binnenkwam, direct op
hem was gevestigd.
„Oei, wat een knappe man! Wie is hij?"
vroeg ze.
„Een landsman van u, Sam Hart, iemand
met 'een goed stel hersens, dié zijn uiterste best doet om vooruit te komen in de
wereld. Hij is wel erg knap zoo, vindt u
niet?" was het antwoord van Grey Tyneham.
Lorelli's donkere oogen bleven gevestigd op Sam, die zich van niets bewust
was. Ze was een filmster met talent, maar
tevens een goede zakenvrouw. Ze was zelfs
nog knapper dan op de foto's, vond Sam
toe hij haar opmerkte, terwijl ze het vertrek rondging en zich hier en daar met
de mannen onderhield. Toen ze hem genaderd was, bleef ze staan.
„Ik ben een landgenoote van u, meneer Hart," zei ze glimlachend. „Meneer
Tyneham heeft me dat verteld."
Sam vertelde haar, dat hij verschillende
van haar films had gezien en dat die bij
hem in den smaak waren gevallen.
„Dat doet me pleizier," was haar antwoord. Ik speel nog niet zoo' lang voor
de film, dus heb ik dergelijke uitspraken
nog niet vaak gehoord. Stelt u veel belangstelling in fums?" Haar optreden
was eenvoudig en natuurlijk, er was niets
aanstellerigs aan haar.
„Ik houd ervan naar een goede film te
gaan," merkte Sam op.
„Heeft u er wel eens over gedacht om
in een film mee te spelen?" kwam de verrassende vraag.
„In een film meespelen? Neen, nooit.
Ik heb zooiets nog nooit van mijn leven
gedaan," lachte hij. „En ik veronderstel
ook niet, dat ik het zou kunnen."
(Wordt vervolgd...
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Parijs blijft Parijs.
Het zomerseizoen begonnen
Vanonzen correspondent)

Parijs, Juni 1941

ALS

al de kou, die we hebben geleden,
en al de regen een beetje moet worden goed gemaakt, staat ons een lange,
warme en droge zomer te wachten. Het
weer is er nog niet immer naar, maar we
hebben toch al op de caféterrassen gezeten, en dat is meestal het begin. Een paar
voorbarigheden namen al een bad in de
Seine, doch het schijnt haar niet bijzonder goed te zijn bekomen en het voorbeeld
vond nog weinig navolging.
We zijn laat. De zomer is laat en de
Foire du Tróne, de Parijsche kermis bij
uitstek, is laat. Maar ze is er tenminste,
al ontbreken de gebruikelijke varkens van
taai, de nougat de Montélimar en de
kraam met de Hollandsehe oliebollen.
Zulk 'n zomer met veel nattigheid en'dito
restricties brengt nieuwe moeilijkheden
en nieuwe mogelijkheden. Men gaat niet
meer uit zonder regenscherm, de parapluie
is 'n mode geworden voor boven de dertigjarigen van beiderlei kunne. Dameskousen
zijn duur en de zijde is schaarsch; daarom loopen de meisjes van het vrijgevochBij
ten Montparnasse met bloote beenen.
gebrek aan zonnebrand heeft men ze maar
wat bruin geschilderd. Haar sierlijke
schoentjes hebben soms onderwerk van
hout, hetgeen een genoeglijk geluid maakt
in de holle gangen van de ondergrondsche
spoor. Ze weten zich goed te kleuren en
te kleeden, de Parisiennes, al is de robe
van rayonne.
Parijs blijft Parijs
Het is absoluut onjuist om te denken,
dat het leven hier triest is en eentonig.
Parijs is nog immer Parijs, met al haar
feilen en fouten, voor zoover aanwezig,
met al haar goede hoedanigheden. Men
maakt queue voor den melkboer en de
tabacs, zeker, doch men maakt ook queue
voor de bioscopen. Een doode stad? Des
Zaterdags en vooral des Zondags is het
zoo druk op de boulevards,, dat men ternauwernood een voet kan verzetten, de
(desgewenscht kan
restaurants zijn eivol
en m de
meebrengen)
brood
zelf
men zn
cafê's vindt men slechts met veel moeite
een bescheiden plaatsje.
Maar ook door de week is het leven hier
belangwekkend en druk genoeg. Goethe
had gelijk, waar men het ook grijpt is het
interessant. Heel Parijs is nu wel zoo langterugzamerhand naar zijn haardsteden
gekeerd, de arbeid heeft zijn oude rechten
wil,
hernomen. Men kan dwalen waar mengang.
gewonen
den
gaat
overal
het leven
uniform
In Montmartre heeft de Duitsche
vervangen
en
plus-four
Amerikaansehe
de
de soldaten gedragen zich heel wat correcter dan de Yankees, die de dollars op
straat smeten, 's Zondags is het op de
beroemde Butte één en al vertier, men
zit er op de Place du Tertre onder de
parasols in de open lucht, drinkt bier en
peuzelt pinda's als voorheen, al zijn de
Chineezen absent, en luistert naar de populaire leidjes van de cabaretzangeres. De
funiculaire werkt op volle kracht, en vanaf de trappen van de Sacré-Cour weidt
de blik over de zee van daken der oude
stad. In Montparnasse heerscht weer de
oude, gemoedelijke stemming van Dome,
de Rotonde met haar schilderijen aan de
wanden, de Coupole en de Select. Is het
publiek uiteraard minder gevarieerd en
minder internationaal dan tevoren, de
schilders hebben hun plekje hervonden,
m de
zooals de dichters en schrijversboulevard
op
den
Deux Magots en de Flore lange en geestSaint-Germain. Zij voeren
driftige gesprekken over kunst die soms
en de critiek die natuurlijk altijd slecht
is, en drinken zwarte koffie, waarvoor men
de suiker zelf maar medebrengt om ac
saccharine te ontlopen.
Zoo is het overal, in het quartier Latin,
met zijn studentenbevolking, die veel
werkt, veel praat en waterchocolade drinkt
bij Dupon; op den boul „Mich", waar men
in de bibliotheek scharrelt van Gibert
Jeune, met name als het regent; wij kochten er voor weinig franken nog onlangs
de Latijnsche fabelen van Esopüs door
Pieter Burman, een uitgave van Hendrik
Scheurleer te 's Gravenhage, dato 1718,
opgedragen aan Willem baron van Wassenaar, Hubert Rosenboom, Herman van den
Honert, Pieter van Leiden, Johan van den
Berg, Willem van der Plaats en Pieter Gijs,
met commentaren o.m. van Heinsius, en
een Institutionum Oratium, Leiden-Rotterdam van 1665. Men loopt langs de
Seinekade met haar boekenstalletjes en
doet er de legendarische ontdekkingen,
doorkruist de smalle straatjes van het
oude Lutetia en bewondert de bekende,
maar immer boeiende silhouet van de
Notre-Dame. Waarlijk, of men nu op die
doodstille pleinen vertoeft zoo achter het
paleis van Justitie, daar rondom het groote
hospitaal, dat Hotel Dieu heet, één der
oudste ziekenhuizen van heel Europa, bij
het kerkje van Sint Gervais, waar het beorgel van
roemde
de Couperins, de
Fransche Bach's staat, of als men in de
menschenmenigte van de Rue de Rivoli op
een door den weekschen middag of van
de Champs-Elysées op Zondag tegen zessen verloren gaat, het is steeds eender
op den linker of op den rechterover, het
is steeds Parijs.
Veelheid van vorm
Het interessante van Parijs is de veelde schakeering, als de
wisseling van de Hollandsehe' luchten.
Eén centrum bezit het niet, het heeft er
meerdere. leder „quartier" heeft zijn centrum ep zijn eigen karakter, of het nu
het burgerlijke Passy betreft, dat Zola
heeft beschreven, of het labyrint van République en Bastille, den mondainen boulevard met zijn opera en het café de la
Paix of de armoedige en vuile straten
niet ver van Hotel de Ville, de kunstenaarsbuurten of de zakenwijken bij de
Beurs. Men kan er dwalen als in een
droom met steeds' weer nieuwe perspectieven; iedere steen haast is een herinnering, elke straat in oud-Parijs is- een pagina historie.
Men kan jaren in Parijs wonen en
iederen dag nog wat nieuws ontdekken.
Er zijn exploratietochten te ondernemen,
niet het minst door den Parijzenaar zelve,
die hokvast is en er niet yan houdt om
zich te verplaatsen. En waar men ook belandt, het is steeds nog Parijs. Daaraan
veranderdt een tijd met broodkaarten en
vleeschbons al bitter weinig. Wij hebben
den indruk, dat al die dingen van de

heid van vorm,

distributie
dreven.

naar buiten erg worden overDe distributie.

de
We waren echter omni'voren,
schaarschte heeft ons tot herbivoren ge-

maakt, we gevoelen er ons best bij en het
is een gouden tijd voor de vegetariërs.

Van honger is hier waarlijk nog niemand
gestorven, en wie het feit, dat men zooveel punten voor een costuum en zooveel
punten voor een paar. sokken noodig
heeft, een doosje sigaretten per dag minder rookt en op bepaalde dagen geen alcohol kan bekomen, opblaast tot belanggebeurtenissen, moet noodwendig
rijke
lijden aan kortzichtigheid. Een wandeling door een wereldstad die revoluties
heeft beleefd en overleefd en thans een
geestelijke revolutie doormaakt, een bezinning op de werkelijke waarden van het
leven in een gemeenschap van menschen,

is een middel om aan de kortzichtgheid
te ontkomen.
Het zomerseizoen is begonnen. Met het
einde van de concerten, met nieuwe aardappelen, kersen en textielkaarten en zelfs
met. wat zon. Men is in menigte naar
Saint-Cloud en het Bois de Boulogne getogen of heeft breed-uit gezeten op de
caféterrassen der boulevards. Men heeft
wat geld vergokt op de rennen of misschien wel gewonnen men heeft gepraat
over de noodzakelijkheid eener nieuwe en
op samenwerking gerichte politiek van de
Europeesche staten, den Engelschen aanval op Syrië, die voor de tragiek van
Franschmen tegen Franschman niet terugdeinst, en over de marché des puces,
die met de beruchte Parijsche zone zal
verdwijnen, of men is kalm thuisgebleven
en heeft een artikel geschreven C'est la
vie, zonder masker en zonder
valsche
romantiek, Men heeft zich warm gemaakt
voor Pétain en voor Laval en bier gedronken om
weer af te koelen,
men heeft naar de Duitsche soldaten gekeken met hun Baedeker en
Leica-fototoestel. De zomer, de laatste
van den oorlog naar men hoopt en de
eerste die nieuwe grondslagen moet leggen voor een betere wereld, is begonnen.
T. O.

5

De nverio.'ipne ws o-eborp^ 9 Sent.
1885. pn bereikte dus den 55-Jariaen
le°ft»d. Hü nrowoveprde on het nroef«c^rift: ..De rjensine-benpü'-10- in natuurlik en teunstmstie maagsap".
irp?.

DEN HAM
Door een koe getrapt
de
landbouwer
M. zich in het weiToen
land ophield bij zijn vee, kreeg hij van
een der koeien een zoodanigen trap, dat hij
met een gebroken been bleef liggen. Dr.
Wallenburg was spoedig aanwezig en
achtte opname in een ziekenhuis noodig.

HELLENDOOR-S
Houtskoolbranderij

A.s. Woensdag. B—9 uur:

Het ligt in de bedoeling in deze gemeente
een branderij voor houtskool te stichten.
Tot voor enkele jaren werd dit eeuwenoude bedrijf enkel op de Veluwe uitgeoefend.

W. van Roozelaar, hoofd van de o. 1. school te de Meele,
gaf mej. Kapsenberg, landbouwhuishoudkundige voor West-Overijssel van de Stich-

Geslaagd,

De heer K. D. Fleurke, leider van den
distributiedienst alhier, slaagde te Den
Haag voor het examen gemeente-administratie.

Warmte-hoofdpijn ?
O O S> TlVjnfiazdÜe*
ensoct.
verdrijven die snel.Doos 10

(Adv.)

RAALTE.
Vast aangesteld.
De heer J. Aaftlnk, tijdelijk schrijver
aan het kantoor der registratie en domeinen alhier, is thans als schrijver in
vasten dienst aangesteld.

R.K. scholen gesloten wegens hitte
Maandagmiddag werd aan de beide
R.K. scholen in het dorp geen onderwijs
gegeven wegens de abnormaal hooge

temperatuur.

OLST
Concert op de Boskamp.
Begunstigd door prachtig zomerweer
gaf de R.K. Muziekvereeniging „Boskamp"

NIEUWS UIT OVERIJSSEL
BALKBRUG
Beentje gebroken

Eenige dames die per rijwiel de Ommerschans passeerden, vonden aldaar een knaapje
op den rijweg liggen. Zij waarschuwden aanwonenden, waarbij bleek, dat het knaapje
een zoontje was van den heer Wassenaar,
eerste verpleger aan de Rijksasyls voor psychopathen. De ouders Werden met het ongeval in kennis gesteld en geneeskundige hulp
werd ingeroepen. De knaap had een gebroken
beentje bekomen. Waarschijnlijk is de jongen
op een wagen geklommen en er af gevallen.
Het kind is op medisch advies naar een Ziekenhuis te Zwolle overgebracht.
Onderhandsche verkoop.
Door de familie Oostindiën is onderhands
verkocht aan den heer H. van Echten te Westerhuizingerveld, een boerderijtje, aldaar,
groot ruim 1 ha. Koopprijs f 3600.

in het Zwembad.
Het Heuveltjesboschbad is een nieuwe
attractie rijker geworden, n.l. een miniatuur
waterval. Het is een aardig gezicht het water,
dat 'n woesten bergstroom voorstelt, langs de
rotsen in het bad te zien vallen.
De Niagara

BLANKENHAM
Korfbalwedstrijd

De korfbalwedstrijd, die Blankenham
tegen de korfbalclub te Oldemarkt heeft
gespeeld eindigde met 2—l voor Blankenham.
Met den wagen omgeslagen
De voerman J. Buisman, die het gras
vervoert naar de Machinale drogerij alhier, kwam met zijn wagen ten val, toen
hij den afrit van den Blankenhammer
Zeedijk afreed. De wagen sloeg onderst
boven. Gelukkig kon de voerman zich nog
juist in veiligheid stellen. De paarden
kwamen er ook goed af. De wagen werd

beschadigd.

__^__^__^__^__h

De polder stuift.
Ten gevolge van de groote droogte der
laatste dagen, begint het zand voor de
kust van het drooggevallen Urkerland erg
te stuiven. Een arbeider heeft zich al
onder geneeskundige behandeling moeten
stellen. Het bleek, dat zijn oogen door het
zand ontstoken waren.

DEDEMSVAART
Door kokende melk verwond
Toen de 15-jarige dochter van den heer
W. Menzo een pan met kokende melk van
de kachel zou nemen, liet zij de pan vallen en kreeg den inhoud over haar beenen. Het meisje kreeg ernstige brandwonden, welke door dokter Fock werden
verbonden.

Weinig visch?
Met den vischstand in het water der
valt het dit jaar niet mee.
Andere jaren werd er menig partijtje
visch gevangen, terwijl thans bijna

Dedemsvaart

niemand een vischje weet te verschalken. Ook in het water der hengelaarsvereeniging valt de visch tegen. Bij e_n
onlangs gehouden vischwedstrijd was er
geen der 20 deelnemers die iets vangen
kon.

GIETHOORN
Loonen landarbeiders.
Tusschen de besturen van de werkgevers- en werknemersorganisaties in den
landbouw is volledige overeenstemming
verkregen over den inhoud van de collectieve arbeidsovereenkomst voor 1941—
1942. Het uurloon voor gewone werkzaamheden voor volwaardige arbeiders van 21
jaar en ouder is vastgesteld als volgt:
van 1 Nov. tot 28 Februari 32 cent en van
1 Maart tot en met 21 October 33 cent.
Voor zwaar- en öogstwerk bedraagt de
verhooging 4 cent per uur.

GOOR
Verbetering Stationslaan
Het Stationsplein ondergaat momenteel
wederom een verbetering. Eerst werd hier
de weg, loopende van de Spoorstraat naar
den Diepenheimscheweg, grondig verbeterd en van een trottoir voorzien, terwijl
thans het andere stuk weg, loopende vlak
langs het station, met klinkers wordt bestraat. Verder zal het gedeelte, waar de
beide banken staan van de vereeniging
Goor Vooruit, van tegels worden voorzien.
Dat een en ander niet weinig zal bijdragen
tot de verfraaiing van de Stationslaan,
behoeft nauwelijks betoog.

HAAKSBERGEN
Dr. L. J. GESELSCHAP
OVERLEDEN
De heer L. J. Geselschap, mcd. doet. te
Haaksbergen, is hier plotseling overleden. Geheel onverwachts, midden uit zijn
drukke praktijk, terwijl hij op patiëntenbezoek was, is hij door een beroerte getroffen ten huize van zijn chauffeur,
waarna hij des avonds uit den kring der

zijnen scheidde.
Bij zijn 25-jarig artsjubileum in October
1.1. is wel overduidelijk gebleken, hoezeer

dr. G. leefde in de harten van de bevolking. Geboren geneesheer als hij was,
bezat hij de gave het menschelijk lichaam
te peilen met een zekerheid, die zeld.n
of nimmer faalde. Het was dan ook voor
velen een groote teleurstelling, toen de
dokter in het begin van dit jaar voor
langen tijd rust moest nemen. Dè buitengewone inspanning, die de abnormale
tijdsomstandigheden aan het leven van
den Haaksbergschen dokter hadden gesteld, hadden hem lichamelijk ondermijnd. De rustperiode had hem schijnbaar weer opgeknapt, maar aan hen, die
hem van nabij kenden, was het niet ontgaan, dat de dokter niet meer de oude

Terrein Zwolsche

Zondagavond haar eerste officiëele uitvoering in de ?,aal van den heer Ten Have.
Er ontstond voor deze uitvoering een
groote publieke belangstelling. Onder leiding van den heer G. J. J. Vlaskamp werd
met succes een welgekozen programma
afgewerkt, ondanks het feit, dat de vereeniging slechts drie jaar bestaat.
BURGERLIJKE STAND HASSELT.
Gehuwd: Jan Zoer en Johanna Wentink.

—

Overleden: Albert Hellenthal, 91 j., weduwnaar van P. Jaspers.

Nieuws uit Gelderland

Boys

Entree 10 cent.
(Adv.)

STERK BONDSELFTAL TEGEN
HET OOSTELIJK ELFTAL

Kookdemonstratie voor schoolkinderen

Op verzoek van den heer

voor de kinderen, die den schooltuin verzorgden.
Voor de meisjes en jongens werd het een
prettige, maar ook leerzame middag.

in Giethoorn is weer toegestaan. De eerste, die ervan
profiteerde, was een trouwstoet (boven), doch ook de boeren maken
in dezen hooitijd weer dankbaar gebruik van dit specifiek vervoermiddel
(Pax-Holland)

Crisis Centrale-Reinders
—

NIEUWLEUSEN.

ting voor huishoudelijke voorlichting ten
plattelande, een kookdemonstratie in de
landbouwhuishoudschool te den Hulst,

He.t punteren

■vrienrisohaDDeliik tegen de Zwolle veteralaatsten met 3—o wonnen.
De stand is thans;
Rpinrfflrs
5 5 0 0 16 3 10
IJsselcentrale
5 4 1 0 15 6 9
8
Tilia
4 4 0 0 18 2
PTT
5212975
Rijksverk.inpectie 5 2 12 11—18 5
Gem. Ambtenaren 5212119 5
Slagers
5 2 12 5 7 5
Crisiscentrale
4 12 1 5 5 4
A. J. ten Doesschate 7 0 2 5 5 20 2
Vocaleum
5 0 14 3 18 1
4 0 0 4
3 16 0
R. v. Arbeid
Woensdag a.s. wordt gespeeld de wedstrijd Crisiscentrale—Reinders.
nen, wpike

Het Bondselftal, dat a.s. Zondag te Arnhem tegen het Oostelijk elftal speelt, is
als volgt samengesteld:
Doel: Kraak (Stormvogels); achter:
Van der Lelie (Feyenoord) en Wilders
<Blauw-Wit); midden: Pauwe (Feyenoord),
Poulus (V.S.V.) en v. Buitenen
(H.D.V.S.); voor: Drager (Ajax), Den Boer
Smit
(Feijenoord),
Vente
(Sparta),
(H.B.C) en De Harder (V.U.C.).

ROHDA SLAAT OMMEN MET 5-2
Zondagmiddag kwam Rohda, kampioen
van de eerste klasse C van de onderafdeeling Zwolle van den N.V.8., uit tegen
Ommen, in den wedstrijd om het kampioenschap van de onderafdeeling.
Ondanks het ongewoon warme weer
speelden de rood-gele Raaltenaren van
den beginne af met een bewonderenswaardig élan, terwijl Ommen het aanvankelijk al te kalm aandeed. Met rust
leidde Rohda met 2—o en Ommen slaagde er daarna ook niet in haar gewone
spelpeil te bereiken.
Rohda won volkomen verdiend met
5—2; de Raalter rechtsbuiten en middenvoor hadden een groot aandeel in
de zege.

JNederlai-dsche Voetbalbond
(Onderafdeeling Zwolle)

WEDSTRIJDPROGRAMMA
voor Zaterdag 28 Juni.
kampioenschap
Beslissingswedstrijd
(Zaterdagmiddagvoetbal), terrein Zwolsche Boys (Zwolle), 5 u. n.m.: D.O.S.K. I—
M.J.V. I.
2e klasse C. D.O.S.K. 3—Vitesse 2.
Zondag 29 Juni. Kampioenschap Zondagmiddagvoetbal, 3 uur n.m.: Ommen I—R.O.HD.A. I.
le klasse C: Heerde 2—P.E.C. 4.
2 klasse B: E.M.M.S. 2—Hoogev. Boys 2.
UITSLAGEN VAN WEDSTRIJDEN
op Zaterdag 21 Juni.
Kampioenschap (Zaterdagmiddagvoetbal): D.O.S.K.—M.J.V. 2—3.
2e klasse C: C.S.V. 2 (1928)—Vitesse 2
I—3.
Zondag 22 Juni. Kampioenschap (Zondagmiddagvoetbal):
R.O.H.D.A. I—Ommen 1 5—2.
le klasse A: Alcides 4—J.W.S. 1 o—l.
Ie klasse C:Heerde 2—Wijhe 2 o—4.
le klasse D: Balkbrug I—D.V.V. 1 2—l.
2e klasse A: R.O.H.D.A. 2—S.D.O.L. 1
4—4.

SCHOOLNTEUWS

APELDOORN

PROMOTIE Dr. G. KUIPER.

Stationschef met pensioen
De heer E. Westra, stationschef le
klasse A te Apeldoorn, zal 1 Juli a.s. den
dienst der Nederlandsche Spoorwegen verlaten. In 1900 trad de heer Westra als
leerling-klerk in dienst te Leeuwarden,
doorliep de verschillende rangen en was
o.a. werkzaam in Sneek, Oldenzaal en
Roozendaal. In 1937 volgde zijn benoeming tot stationschef te Apeldoorn.
Dezer dagen heeft het gezamenlijk personeel officieel afscheid genomen van den
heer W,
Legaten.

Wijlen mej. J. ten Wolde te Apeldoorn
heeft gelegateerd aan de Chr. Geref. Kerk
te Apeldoorn f 100, aan de diaconie f 250,
aan de Theologische School f 100 en aan
het orgelfonds der Chr. Geref. Kerk f 100.

NUNSPEET
Raadsvergadering

De raad der gemeente Ermelo is tegen
Vrijdag 27 Juni des namiddags te 1_ uur
ten gemeentehuize te Nunspeet in vergadering bijeen geroepen.
VOETBAL

Het zomeravondtouruooi te Zwolle
Gisteravond werd voor het Zomeravondtournooi te Zwolle gespeeld de wedstrijd
Slagers—A J. ten Doesschate, welke eindigde in een gelijk spel I—l. De uitslag
geeft goed de verhouding weer. Het Slagerselftal Is lang niet meer van dezelfde
kracht als het vorige jaar. De vele veranderingen zijn lang geen verbeteringen,
terwijl ook de juiste opstelling nog niet
is gevonden. Voor rust zijn de Slagers het
meest in den aanval geweest, maar de
meeste schoten gingen over of naast. De
enkele goed gerichte schoten werden keurig door den doelman van A. J. ten D. gehouden. Bij een snellen aanval van A. J.
ten D. krijgt haar linksbuiten een goede
kans, maar het harde schot komt tegen de
paal en wordt weggewerkt. Na rust hebben de Slagers de voorhoede weer gewijzigd, maar hoe zij ook aanvallen doelpunten blijven uit. A. J. ten D. doet het
beter als bij een onbeduidende;, aanval
een der backs van de Slagers mist. De
kleine midvoor van A. J. ten D. benut deze
kans gretig en plaatst langs den uitloopenden doelman. A. J. ten D. trekt zich
thans geheel in de verdediging terug, zoorist er voor de Slagers bijna geen doorkomen aan is. 4 min. voor het einde gelukt het den rechtsbuiten vün de Slagers
den gelijkmaker te scoren.
Vooraf speelden de Zw. Boys Veteranen

Aan de Vrije Universiteit is hedenmiddag gepromoveerd tot doctor in de letteren en wijsbegeerte de heer G. Kuiper,

leeraar Nederlandsch en geschiedenis aan
het Chr. Lyceum te Harderwijk, op een
dissertatie getiteld: „Orbis Artium en
Renaissance" {Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzlllus als bronnen
van Coornhert).

HANDELSREGISTER
K. v. K. en Fabrieken voor

N.-Overijssel

te Zwolle.

Nieuwe inschrijvingen: Coöp. Dorschvereeniging „Lutten" gevestigd te AmbtHardenberg, Lutten. Voorzitter: B. H.
Veltrop, Slagharen.
Eng.
Secretaris:
Broekroelofs, Lutten. Penningmeester: J.
Kremer, Lutten. Bestuursleden: A. Seinen
en S. van der Heide, Slagharen. Commissarissen: W. Viscaal, Lutten; H. Spijker,
Slagharen en E. Broekroelofs, Lutten.
H. Sierink, gevestigd te den Ham, Vroomshoop E 338. Bedrijf:
automobiel- en
garagebedrijf, rijwielbedrijf, autoverhuur,
handel in auto's, motoren, rijwielen en
aanverw. artikelen, jacht- en sportartikelen. Eigenaar: H. Sierink, Vroomshoop.
Kiosk J. C. Nagelmaeker, gevestigd te
Kampen, IJsselbrug. Bedrijf: verkoop van
sigaren en sigaretten, enz. Eigenaar: J. C.
Nagelmaeker, Kampen. —J. W. Klein,
gevestigd te Zwolle, Vosmaerstraat 12. Bedrijf: rund- en vaikensslagerij. Eigenaar:
J. W. Klein, Zwolle. — W. de Graaf, gevestigd te Zwolle, Hoogstraat 66. Bedrijf:
rund-, varkens- en lamslagerij. Eigenaar:
J. Groenenberg,
W. de Graaf, Zwolle.
gevestigd te Zwolle, Assendorperstr. 78.
Bedrijf: rund-, kalfs- en varkensslagerij.
BuEigenaar: J. Groenenberg, Zwolle.
reau voor Adviezen H. J. Sprenkeler, gevestigd te Zwolle, Philosofenallee 45. Bedrijf: inrichten en controleeren van administratiën, behandelen van belastingzaken. Eigenaar: H. J. Sprenkeler, Zwolle.
Wijzigingen: Firma G. W. Barendsen,
gevestigd te Kampen, Graafschap 36. Bedrijf: bakkerij. De zaak is per 1 Juni 1941
omgezet
in de commanditaire vennootschap: Commanditaire Firma F. Braaksma. Beheerende vennooten: F., Em. en
B. Braaksma. Kampen en Egb. Braaksma,
Wageningen (beperkende bepalingen). 4
vennooten bij wijze van geldschietin?, die
f 6000 hebben ingebracht. — Herdy,
Kunsthoornfabriek. gevestigd te Wezep
U 48. Benoemd tot procuratiehouderzaakwaarnemer: R. E. Weidenaar, Wassenaar. — Coöp. Boerenleenbank „AmbtVollenhove" gevestigd te Ambt-Vollenhove, A 39a. Coöp. Boerenleenbank „Ommen", gevestigd te Ommen, Bpuwstr. 29.
Coöp. Boerenleenbank ..Kampen", gevestigd te Kampen, Marktgang 6. De statuten
zijn gewijzigd (Nederlandsche Staatscourant van 1 Mei 1941, no. 84).
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Te koop prima PLATTE WAGEN Een gegalvaniseerd BAD te
op luchtbanden, lage prijs.
koop, in goeden staat, Tef. 3906.
BOSMAN, Madurastraat 1.

■_e,AIPWVOIttI©IE--8

2-pers. TOUR- EN ZEILKANO
DAMES- EN HEERENRIJWIEL te koop, z,g,a,n, met midzwaard.
te koop, slechts even bereden,
Brieven onder No. 4141.
z.g.a.n. Harm Smeengekade 6A.

■_-_-__--____-_-_-_______«WB_^

per woord met een minimum van 50 cent, waarvoor 15 woorden
worden geplaatst. De advertentiekosten zijn bij vooruitbetaling te voldoen.

Prijs Tier

cent

Voor „brieven onder no." wordt in Zwolle 10 cent extra berekend voor
bulten Zwolle 20 cent voor administratie- en portokosten.

Voor prima VOGELZADEN naar VENTERSWAGEN voor koopje.
H. J. ZUNNEBERG,
Brieven onder No. 4142.
Schellerweg 44.

administratiekosten

Wij ontvingen nog eenige prima BAKKERSKAR als nieuw,

Gevraagd een R.K. MEISJE Prima kwaliteit en- billijke prijl
[
voor
de morgenuren.
zen. Wij leveren U thans nog uit
Betrekkingen aangeb.
Brieven onder No. 4144. voorraad STOELGARNITUREN
met vochtecht en wollen moGevraagd tegen Juli of later een Gevraagd net MEISJE voor de quette vanaf f 69,—. KÖLKER'S
HUISHOUDSTER, niet beneden morgenuren. Zondags vrij. Br. Meubileering, Assendorperstr. 36
45 jaar, bekend met verpleging, onder No. 4145 of Telefoon 3906. Zwolle.
liefst oud-verpleegster, bij oude
heer met een zenuwziek doofTe koop een P.E.C.-SHIRT,
stom meisje, 48 jaar. Loon enz.
gevraagd
maat 36.
Balistraat 29.
nader overeen te komen. Briev.
■_-_-i_■_K-----■_ia_n--■■l--Br__K_■_i_-----__---■^■i^^^^^i■*,
945,
No.
Boekh. ARENTSHORST,
Te koop een goed onderhouden
Kampen.
Ter overname gevraagd groot TYPEMACHINE, merk „Woodmodel OVERGORDIJNEN voor stock". Te bevragen
Flink MEISJE gevraagd, zelfst. salon, huiskamer, etc.
Lemkhulstraat 7, Kampen.
kunn. werken. Potgietersingel 7.
Brieven onder No. 4133.

I

Artikelen

Gevraagd een net MEISJE voor Gevraagd op 80 a 100 punten,
de morgenuren, leeftijd 15—16 donker, nieuw, of 2e handsch
jaar. Brieven onder No. 4136. HEERENCOSTUUM, maat 50 a
52, prima kwaliteit. Geen luxe
Gevraagd net DAGMEISJE, be- prijs. Brieven onder No. 4132.
neden 18 jaar, tot 3 uur. Vrijdags en Zaterdags tot 6 uur.
Frankhuis 19. Gevraagd BAD, in prima staat
zijnde. Brieven onder No. 4130.
Gevraagd een WERKSTER, voor
6 morgens per week, van half Te koop gevraagd een g.o.h.
TWEELING-WANDELWAGEN.
8 tot half 9. Aanmelden
Van Nagellstraat 8. Aanbiedingen J. DOLFSMA,
Veecaten B 67, 's Heerenbroek.
Wegens teleurstelling gevraagd
nette BAKKERSJONGEN, niet Te koop gevr. LEICA LENZEN,
beneden 16 jr. MOOSSDORFF, Elmar 5 cm, Elmar 9 cm. R.
VAN GELDER, Het Laar, OmGroenestraat 67.

men.

In een klein gezin, waarin
dienstbode aanwezig, wordt weaangeboden
gens ongesteldheid van de
vrouw des huizes gevraagd een
NOODHULP, enkel voor den
dag. Brieven met opgave van 4 prima ZWADKEERDERS te
verlangd salaris, godsdienst etc. koop, 2 paardsch maaimachine, licht wagentje op veren,
onder No. 4134.
met platte bak, 2 gebruikte
Boerenwagens, bij H. MORAAL,
Door kantoor hier ter stede Dalfsen, Smederij en Wagenwordt gevr. een JONGMENSCH, makerij, Vrijdags a. d. Veeeenigszins bekend met boekhou- markt, Zwolle.
den en bespraakt. Brieven onder
letter K. aan Boekhandel
WAANDERS, Zwolle. Modern FAUTEUILSTEL
te
koop, zwaar eiken ledikant met
Voor direct gevraagd flinke spiraal, dressoir, en een haardstoeltje, geëm. bad met geiser.
SCHOENMAKERSLEERLING.
Frans Halsstraat 2A.
Aanmelden na 7 uur 's avonds
G. J. KUIPERS, Mandjessteeg 8.
Z.g.a.n. DAMESRIJWIEL met
lamp
te koop.
Voor direct gevraagd een beVan der Laenstraat 11/4.
trouwbare flinke JONGEN.
Deventerstraat 14.
Te koop één McCormick twee
paardsch MAAIMACHINE, in
Gevraagd een GRASMAAIER.
prima staat. A. BLOM, SmeJ. C. v. ETTEKOVEN, Herfte derij,
Genemuiden.
D 103, Zwollerkerspel.

Artikelen

koop DAMESRIJWIEL, zeer
Gevr. een flink DAGMEISJE, Te
luxe, Heeren Tourrijwiel, 3 verzelfst. kunn. werken. H. MASsn., beide z.g.a.n. Walstraat 36.
SIER, Wipstrikkerallee 213.
SCHOENMAKERSLEERLING
gevraagd. Aanmelden bij H.
TER WEE, Molenweg 55.

-

-
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Huizen

-

Huizen

—

Plaatst een Blauwvinger

Enkele geëmaill. FORNUIZEN
te koop, waaronder groote met
5 gaten. Warmoesstraat 49/1.

Europa zuivert het
Oosten
In een extra-editie van Volk en Vaderland wijdt ir. Mussert onder bovenstaanden titel eenige beschouwingen aan den
oorlog tegen Rusland.
De heer Mussert noemt dit „de grootste
daad, die Hitler als strateeg, als bouwer
van het nieuwe Europa en als idealist tot
nu toe heeft verricht", en „op een na de
laatste phase van de wereldrevolutie, die in
gang is".
Nadat de heer Mussert de strategische
zijde van den oorlog heeft beschouwd, bespreekt hij deze nieuwe phase in de ontwikkeling der geschiedenis als onderdeel
van den bouw van het nieuwe Europa en

„Het zal nu langzamerhand een ieder
wel duidelijk geworden zijn, dat, wat
zich nu in Europa afspeelt, geen oorlog
is die door Duitschland en Italië geleid
wordt om andere volkeren te vernietigen,
maar een oorlog als het eenige middel dat
mogelijk is om een nieuw Europa te bouwen, dat op volkschen grondslag een gelukkige toekomst tegemoet zal kunnen
gaan. Het beste bewijs daarvan is Frankrijk. Frankrijk, dat nooit Europeesch, in
den goeden zin van het woord, heeft
kunnen denken, dat een werktuig was in
de handen van Engeland, is in een jaar
tijd van vijand van Duitschland geworden
tot een actieven militairen bondgenoot.
De solidariteit van Europa groeit met
den dag. Dit is van de allergrootste beteekenis en het is alleen maar diep te betreuren, dat Duitschland genoodzaakt is
geworden om ten koste van duizenden van
zijn beste zonen dit groote en straks algemeen gewaardeerde resultaat te bereiken.
De grootste vijand daarvan, ja de macht
die groot geworden is door het aanwakkeren van de verdeeldheid in Europa, n.l.
Engeland, is practisch van het geheele
vasteland van Europa verdreven. De vormen van het nieuwe Europa teekenen zich
al duidelijk af, de solidariteit groeit met
den dag en dus kan het niet anders of dit
Europa moet in het Oosten beveiligd worden. Het communistische Rusland kan
nimmer een veilige Oostgrens zijn van het
nieuwe Europa en zeker niet zoolang het
zeggenschap heeft in de Oostzee. In het
nieuwe Europa zijn de Oostzee en de
Noordzee Germaansche binnenzeeën en
aan de Germanen vijandige machten kunnen daar niet geduld worden
"
„In de derde plaats is de oorlog tegen
Sovjet-Rusland van zoo groote beteekenis, omdat nu weggevallen is de onduidelijkheid voor den buitenstaander ten aanzien van de geestelijke fronten.

zegt.

Sinds in het najaar van 1935 de Volkenbond door Engeland gebruikt werd om
Italië op de knieën te dwingen, hetgeen
mislukte, zooals te voorzien was, heb ik
niet nagelaten om ontelbare malen aan
ons Volk duidelijk te maken, dat de vele
opwindende gebeurtenissen waarvan wij
getuige waren, in wezen niet anders waren
dan de botsing van twee werelden.
Rusland stond en staat aan de overzijde
hand in hand met de kapitalistische en
Joodsche machten in Engeland en Amerika. Met Engeland en Amerika maakt het
deel uit van den ring, die Europa moet
verstikken. De ring, die van Groenland
loopt over Amerika en Afrika naar Mesopotamië en vandaar over Rusland naar
de Noordelijke IJszee. Europa, of juister
gezegd het in het Oosten actieve deel van
Europa, zal dien kapitalistischen ring doen
springen.
De fronten zijn nu weer duidelijk voor
den dag getreden voor ieders oog. Zelfs de
meest eenvoudige van geest kan zich niet
meer vergissen. Men heeft te kiezen: aan
den eenen kant het kapitalisme, de plutocratie, het bolsjewisme; aan den anderen
kant het nationaal-socialisme en het fascisme. Aan deze keuze valt niet te ontkomen."
De heer Mussert concludeert:
„Aan ons aller deur klopt de vraag: Zijt
gij vóór de Engelsche plutocraten, de Amerikaansehe Joden en vrijmetselaars, de
Russische bolsjewieken of zijt gij vóór
Italië, Roemenië, Finland,
Duitschland,
dus vóór Europa, dus vóór eigen Vaderland?
Wij Nederlandsche nationaal-socialisten
hebben reeds lang gekozen en iederen dag
worden wij gesterkt in het geloof aan de
juistheid van onze keuze, zoo deze sterking nog van noode mocht zijn.
Van ganscher harte staan wij aan de
zijde van onzen grooten Germaanschen
broeder, van Duitschland, niet alleen als
geestverwanten, ook niet alleen omdat wij
ons lots- en bloedverbonden weten, maar
tevens als Nederlanders en Europeanen,
die ons land liefhebben en de Europeesche
cultuur willen behouden.
De millioenen Europeanen, die nu in
Rusland optrekken tegen de bolsjewieken,
strijden ook voor ons Volk. Amerika en
Engeland willen Europa uithongeren en
afsnijden van de voorraadschuren van.de
wereld. Er is één voorraadschuur voor
Europa, die nu geopend zal worden, de
onmetelijke groote en vruchtbare korenvelden Van de Oekraïne, waarvan het
voedsel zal komen voor mensch en dier,
dat Europa anders tekort zou komen. De
brood- en vetvoorziening van Europa zal
daardoor gewaarborgd worden. Nieuwe
grondstoffen
en mijnen zullen worden
verkregen. De haard van geestelijk be-

TUINPARASOL,

Kamers

Kamers
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50 GRAMOFOONPLATEN te
koop, nog uitstekend. Te beANODEBATTERIJEN, nergens vragen Trompstraat 2.
goedkooper dan bij ons.
120
volt reeds vanaf f 4,10. Zwollewegens
vertrek
Goedkoopste Radiozaak. RADIO Te
koop
CENTRUM, Diezerstraat 61, te- TOONBANK, Cassa, Electrische
genover de Bioscoop, (voorheen Lampen, Tafels, Stoelen.
Oosterlaan 20—21.
Korte Kamperstraat).

electrische KOOKPLAATJES,
gevraagd
Kachel Radio -, Stofzuigers
Strijkijzers, enz. Radiolampen
doormeten? SPANHAAK-RUIJongelui, die gaan trouwen, zoeDuizend LANGE TURVEN op TENBERG, Installateurs,
ken
eenv. HUIS te huur of te
Vechtstraat, Telef. 3350.
bon. Tevens inkoop 2e handsch
koop. Brieven met voll. inlichMeubelen, zolderopruimingen,
tingen onder No. 4137.
enz. BESTELHUIS, Diezerenk 66 Dames! Nog steeds geven wij
prima
voor
een
1,25
f
G.o.h. KINDERWAGEN te koop. PERMANENT. Kapsalon G. v. Te huur gevraagd voor direct
Ruysdaelstraat 11. d. BROEK, Middelweg 17,
PAKHUISJE, 3 x 2 m.
Telef. 4579.
Brieven onder No. 4139.
Een g.o.h. eiken KABINET te
Closets
WASCHTAFELS
koop. J. RUITENBERG, OssenGasartikelen.
Fonteintjes
kampsweg 6/3, Oosterenk,
geldbelegging te koop geAl- Voor
moderne WONINGEN
vraagd
Zwolle. SPANHAAK-RUITENBERG.
le Loodg-ieterswerkzaamheden (zonder erfpacht). Aanbied.
worden door ons verricht.
STEEGSTRA'S WONINGBUR.,
Te koop JONGENSFIETS, wieTelefoon 3350. Nieuwe Markt 11, Zwolle,
len 26 x 1%, met goede banden.
Telef. 2293.
Spoolderpark 11.
Te koop een g.o.h. moderne
KINDERWAGEN. Adres HezenPrima KOLENGEISER, wegens bergerweg C 344, Hattem.
Gevraagd voor geldbelegging
verhuizing te koop. Inl. te bevr.
een HUIS aan de Hortensiabij S. BRINK, Installateur,
straat, Brederostraat of anJekkers,
JASSEN.
LEDEREN
Praubstraat 9.
verkeersweg.
deren ruimen
echt rundbox jassen, onverWONINGAanb.
STEEGSTRA'S
Lumwoestbaar. Damesmantels,
Markt
11,
Nieuwe
3UREAU,
DROOG ZAAGSEL te koop, 50 berjacks. Oude jassen worden
Tel.
2293.
Zwolle,
per
cent
zak vol afgehaald.
gerepareerd, ingevet en opKOOPS, Wezep. nieuw geverfd. JOKA'S LEDERHUIS, Beth. Kerkplein 38,
aangeboden
Zwolle.
Prima Ital. PIANO-ACCORDEON, S. I. L. A., 120 bassen,
4-korig, met koffer, prijs f 115. KANO, 2 pers., z.g.a.n., aange- Te huur aangeboden gemeub.
LANDHUIS, I—ls Juli te OmDE LEEUW, Diezerstr., Zwolle. boden door D. APPELO,
Hasselt (O.), Telef. 317. men, voor 8 pers. Gem. Zomerhuisje vanaf 21 Juni—26 Juli
Te koop aangeboden beste
voor 4 pers. te Vilsteren, met
Remington SCHRIJFMACHINE. BAGGERNETTEN voor billijken boot. Bevr. KAMP, le SligteTe bevragen Spoolde A 127/11. prijs, bij D. APPELO,
straat 33, Almelo.
Hasselt (O.), Tel. 317.
Te koop een BLOEMBAK, een
theekast en een parapluiebak. DEKKLEEDEN, nieuw, water- Te koop in Assendorp op goeAlles eiken. Adres Asterstr. 11. dicht, vanaf f 2, per m2. -D. den stand een PAND, bevatAPPELO, Hasselt (O.), Tel. 317. tende twee winkels met bijbeKLEIAARDAPPELEN steeds in
hoorende woningen. Te bevr.
voorraad. 2 kilo per bon. Tevens PAARDETUIGEN, nieuw, zeer STEEGSTRA'S WONINGBUR.,
Nieuwe Markt 11, Zwolle,
Aardbeien, Perziken, Druiven. billijk in prijs. D. APPELO,
Telef. 2293.
W. JANSEN, Groeneweg 90.
Hasselt (O.), Tel. 317.

Wal de pers er van

Schrijft:

nieuwe
ANODE-RADIOTOESTELLEN met ultra kortegolf.
VELO MAATSCHAPPIJ, Diezerstraat 57, Telef. 2180.

voor

halven prijs.
Brieven onder No. 4143.

U thans van een
Dames-paragevraagd
pluie, Heerenparapluie, Wandelstok of Parapluie-wandelstok
Parapluiemagaz. „REGEN",
van
Gevraagd ongem. gestoffeerde Oude Vischmarkt. Eigen repaZIT- EN SLAAPKAMER, op ratie-inrichting.
goeden stand. Zonder of met
pension. Brieven met prijsopgaaf onder No. 4140.
HUISEIGENAREN. Wanneer U
geen betaling kunt verkrijgen
van Uw huurpenningen wendt U
aangeboden
dan tot het voor Zwolle en Omstreken meest bekende adres:
HEIMEL'S INCABSO-BUREAU,
Aangeb. gem. of gest. ZIT- EN Koestraat 32. Tel. 3638. Zwolle.
SLAAPKAMER, prettige stand,
liefst z. pension.
Brieven onder No. 4129. De economische voorlichti-^-dienst adviseert: Weest zuinig
op uw RIJWIEL. Verwijdert
Aangeboden ongem. ZIT- EN roest, zorg voor goed» kettingSLAAPKAMER met pension.
kast, zuiver gestelde dynamo,
Brieven onder No. 4127 gespannen ketting,
strakke
spaken, goed sporende wielen,
goede smering. Laat Uw fiets
Te huur tegen 1 of 15 Juli gem. geregeld vakkundig
nazien
ZIT-SLAAPKAMER met str. door den vakman A. HOGEwater en voll. pension.
VEEN, Assendorperstraat 80.
Brieven onder No. 4138. Dit bespaart U meer geld dan
het TT kost.
Voorziet

derf, de bedreiging van Europa in het
Oosten zal worden vernietigd. .
Dit alles geschiedt ook voor ons. Daarom ben ik van dankbaarheid vervuld, dat
het ons vergund is, dat ook duizenden
Nederlandsche mannen aan dien strijd
deel zullen hebben. Zij staan in de S.S.
Standarte Westland, zij werken in " het
N.S.K.K., zij zijn de voorposten van het
komende nationaal-socialistische Nederland. Ik betreur het alleen, dat het slechts
duizenden zijn en niet vele tienduizenden.
Deze duizenden zijn de werkelijke vaderlanders, die hun leven inzetten, opdat
hun Volk een toekomst zal hebben in het
nieuwe Europa dat gebouwd wordt."

I'—-.I-uminKennismaking

—

In- en verkoop van 2de handsch"
MEUBELEN, inboedels, zolderHeer
zoekt opruimingen. VERKOOPHUIS,
Een
flink
KENNISMAKING met een zeer Praubstraat 10—13, Telef. 2168.
godsdienstig meisje, uit arbeidersgezin. Liefst uit Kampen of
Hasselt. Leeftijd 26 jaar. Brie- DAMES- EN HEERENRIJWIELEN te huur v. korten of lanven letter K, Boekhandel
KUIPER, Zwartsluis. geren termijn. Billijke condities.
DE BOKSER, Mandjessteeg 6.
,i-_-»i

I

111

Gebruikte Auto* etc

Uw rijwiel GEMOFFELD EN
GENIKKELD met bijlevering
van nieuwe pedalen, kettingTe koop D.K.W., Meisterkl., '37, kast, jasbeschermer, spaken,
z.g.a.n. Brieven onder No. 4131. enz. voor f 20,—. DE BOKSER,
Mandjessteeg 6.

Diversen
Prima TEHUIS aangeb. voor
rasz. D.H., of Bouvier. Scherp
waaksch, doch lief voor kinderen. KEIZER, Mars 1, Zwolle.

Heeren! Wenscht U keurig
GEKNIPT en heerlijk geschoren te worden? Dan naar Kapsalon G. v. d. BROEK,
Middelweg 17.

Het vakkundigst en goedkoopst
adres voor alle RADIO-REPATer leen gevraagd door zaken- RATIES is en blijft CHRIS
man f 500,—, tegen goede LIPPERS, Gennestraat 17.
rente. Brieven onder No. 4128.
-_——-____—_-———_-

Voor het bespuiten van Uw
AARDAPPELEN houd ik mij
aanbevolen. Prijs f 14,
Beukenstraat 116. beleefd
per ha per spuiting. H. STREMMELAAR, Katersteeg 11, Zwolle.

Te koop een VOEDSTER
jonge konijnen.
_■■

en

GEVONDEN Gabardine Regenjas te Hessurn. Tegen advertentiekosten terug te bekomen
H. J. v. d. KOLK,
Wijthmen D 51/1.

—

Ik draag geen hoed, want mijn
haar zit goed. Het is GEKNIPT
bij TOOL, Oude Vischmarkt 34,
Ook Zaterdags.

P.E.C. lste klasser. Woensdag
25 Juni groot VOETBALFESTIJN.
P.E.C.—Veteranen—
Z.A.C.-Veteranen. Verder attracties. Muziek op het terrein
KRUIS,
Het GROENE
Zwolle. Gem. Sportpark. Aanvang 7*_
Spreekuur v. Roijensingel 2, uur. Komt allen. Entree 10 cent.
Dinsdags voor kraamwijkverpleging (hulp 2 maal daags), Laat uw Rijwiel tegen billijken
van 2—3 uur. Voor hulp, heele prijs vakkundig NAZIEN bij
dagen, van gediplomeerde baker Fjjwielhal v. d. ZIEL, Steen(van 3—4 uur).
straat 18.
Te koop een beste MELKGEIT,
3 liter melk. JAC. TEN HOVE,
Vreeweg N. 61, Oldebroek.

nenlandsche verbruiksbehoefte, te kunnen
financieren, en zoo ontstond dus de practische noodzakelijkheid om aan den buitenlandschen handel richting te geven,
en alleen die goederen in te voeren, die
volstrekt onmisbaar waren. Deze reglementeering geschiedde o.a. door de clearing en door verscherpt toezicht op het

natuurlijk ook niet meer van een tekort
in dit betalings-verkeer worden gesproken. Maar" aangezien de grondslagen van
het handels-verkeer niet veranderd waren, vormde zich gestadig een tegoed, een
saldo in Marken. De nieuwe president van
De Nederlandsche Bank houdt zich in zijn
jaarverslag vrij uitvoerig met deze Mardeviezenverkeer.
bezig. Hij ziet in het vrijgegeven
ken-saldi
Hoewel de clearing in het handelsverbetalingsverkeer een „wegruimen van
keer als een knellende band wordt gehindernissen op volkshuishoudelijk gebied
voeld, heeft men ook hier te lande al
ten bate van het vrije goederen- en hanspoedig moeten erkennen, dat- dit sytusschen Duitschland en Nesteem onder bijzondere omstandigheden delsverkeer
Maar
derland".
wanneer wij dezen maatden besten waarborg bood-, dat de buiregel,
vorming
die
de
van zulke Markentenlandsche, dus ook de Nederlandsche
saldi tot resultaat heeft, mogen rekenen
exporteur werkelijk betaling zou kunnen
tot de vele ingrijpende veranderingen, die
verkrijgen voor geleverde goederen, n.l.
grijpen en waarvan mr. Rost
uit de opbrengst van ingevoerde goederen er plaats
Tonningen
gewaagt, dan is toch de
van
of van de door het andere land verrichte
vraag
gewettigd
of het vrijgeven van het
diensten.
betalingsverkeer inderdaad deel uitmaakt
Bedenkelijk werd het, toen zich een
„organischen groei", dien de pretekort op de clearing begon te vormen, van eenvan
De Nederlandsche Bank als
op
sident
en nog zorgelijker werd de toestand, toen
voorwaarde
stelt om aan zulke veranderegeering,
de
om
de
Nederlandsche
eenige
opmerkinNaar aanleiding van
wachttijden te bekorten,
ringen een blijvend karakter te verleenen,
voorschotten
gen in het verslag van de Nederlandsche op deze clearingvorderingen ging verdan wel of de door hem verwelkomde vorBank betreffende internationale mogevan deze saldi een vooruitloopen is
strekken.
Zoo
was
ming
de
toestand
toen
den vrede, schrijft het Nederland in den oorlog werd betrokken.
lijkheden na
een toekomstige orgaftisatie welker ontop
Handelsblad 0.m.:
In de daarop volgende maanden is de wikkeling, zooals wij hierboven schreven,
' Toen Duitschland in de jaren, die aan clearing-balans
er niet op verbeterd, in
nog tal van onbekende factoren inhoudt.
den oorlog voorafgingen, zijn productieverband met den sterk toegenomen exMen moet natuurlijk hopen dat na den
apparaat aanzienlijk uitbreidde en in toeport naar Duitschland, waarbij de inoorlog
Europa, zij het dan verarmd, toch
defensie,
op
zijn
nemende mate omstelde
voer sterk ten achter bleef. Om die reen arbeidskrachtig zal zijn geblesteeg de invoerbehoefte van het land denen hebben wij van het vrijgeven van levensen
ven,
dat de uitputting in sommige lankant
aanzienlijk, terwijl aan den anderen
het betalingsverkeer in April van dit den niet zulke vormen zal aannemen als
en
kapitaalvan
verbruiksjaar
eenig
export
de
dan ook met
voorbehoud ken1918. Maar ook bij een meer dan vroegoederen moest worden teruggedrongen. nis genomen. Er zou zeker aanleiding na
georganiseerde continentale huishouger
niet
wilden
landen
groote
voldoening,
Niet omdat andere
hebben bestaan tot
ding zal de overgang van oorlogs- naar
goekoopen, doch omdat Duitschland de
indien een wederzijdsche versterking van
vredes-economie,
naar nieuwe vredesderen zelf noodig had. Goud en deviezen de leveringscapaciteit een dergelijken productie toch tijdenkosten.
De buitenlandbezat het land niet in voldoende mate om maatregel zou hebben begeleid, maar dit sche saldi zijn dus dan pas
economisch
materialen,
en
boven
de invoeren van
was niet het geval.
zij dus in
realiseerbaar.
Thans
vormen
behalve die het noodig had voor de binNadat de clearing was vervallen, kon
letterlijken zin een wissel op de toekomst.
Men kan. deze saldi natuurlijk in
Duitschland investeeren. Dit denkbeeld is
naar voren gebracht door dr. Bühler,
commissaris bij de Nederlandsche Bank.
van NederDoch hierbij dient men
landsch standpunt te bedenken, dat ons
land voorloopig nog dringender behoefte
heeft aan invoer van grondstoffen en verbruiksgoederen, en aan vernieuwing en
vervanging van machines. Een deel dezer
goederen zal straks ook uit andere, bijv.
overzeesche landen moeten komen. En de
Marken-saldi zullen, anders dan de vroegere goud-deviezen, die in ieder land de
middelen konden verschaffen waarmede
men goederen kon koopen, hun internationale functie eerst weer ten volle uitoefenen wanneer de vredesgoederenproductie binnen de Europeesche levensruimte
ook voor het internationale ruilverkeer
weer op gang zal zijn gekomen. En dat
zal pas in volledige mate mogelijk zijn
wanneer ook het overzeesche goederen- en
grondstoffenverkeer weer zal zijn hervat.
Op de openlucht-tentoonstelling van werken van nedendaagsche schilders in
Dit worden ook door Duitsche economen
erkenr'.
Schinkelhaven Ut Amsterdam is het schilderij .Berglandschap" van Ph. Fokkens
(Pax-Holland)
door het gemeentebestuur der hoofdstad aangekocht

De buitenlandsche
saldi
Een wissel

—-■_

de toekomst

—

—
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Italie'sstrijd

het communisme

Aan de zijde van Duitschland
E- N_ B, meldt: Van officieele ItaliaanBche zijde wordt ten aanzien van het
conflict met Sovjet-Rusland onder meer

T

Het conflict ligt op de constructieve
lijn van de door de politiek der spilmogendheden nagestreefde, op een vrede
van orde en rechtvaardigheid gebaseerde
nieuwe orde in Europa. Het Duitsche leger
onderneemt een geweldige bevrijdings- en
herstelactie, die het karakter heeft van
een hooge en edele missie.
Het fascistische Italië staat in deze
nieuwe fase van den grooten, in Europa
uitgevochten revolutionnairen oorlog, in
het eerste gelid.
De oorlog van de spilmogendheden en
haar bondgenooten is niet gericht tegen
het Russische volk, maartege.. het Rusland onderdrukkende en 'knechtende
communisme; tegelijkertijd wordt de
strijd gevoerd ter bevrijding der onderdrukte volkeren, de strijd van de Baltische staten Litauen, Estland en Letland,
benevens van de Wit Russen en

-

Oekrainers.

De diplomatieke geschiedenis der houding van de Sovjet-Unie vormt één enkele
reeks van tegenspraken en dubbel spel..
De agressieve bedoelingen der SovjetUnie worden door de nota van de rijksregeering en de proclamatie van den
Führer op onweerlegbare wijze documentair vastgelegd.
De Sovjet-Unie heeft gemeend tijdens
den strijd van de spilmogendheden tegen
het Britsche imperium zich in het bezit te
kunnen stellen van de posities voor de
bolsjewistische suprematie in Europa.
Hieruit is voor de spilmogendheden de
noodzakelijkheid voortgevloeid, het hoofd
te bieden aan de reeds aan den gang zijnde
Sovjet-Russische troepenconcentraties, ten
einde de meest uitgebreide aller agressies
te pareeren, welke niet alleen tegen
Duitschland en Italië en ook niet alleen
tegen Europa, maar tegen de geheele
wereld is gericht. De Duitsche tegenaanval zal derhalve de instemming vinden van alle cultuurvolken.

Duitsche pers over
Ruslands bedoelingen
D. N. B. meldt: De Duitsche pers houdt
zich heden uitsluitend bezig met de
redenen, welke tot bet besluit geleid hebben om tegen de Sovjet-Unie op te
treden.
In de Völkische Beobachter geeft rijksleider Rosenberg een historisch overzicht
van het Russische verraad. Hij schrijft,
dat de regeerders in het Kremlin met de
onderteekening van het Duitsch-Russische pact slechts een anderen beter gecamoufleerden weg naar de wereldrevolutie hebben betreden. In de vertraging van
den oorlog, met -voortdurende verzwakking
niet alleen van Duitschland, doch ook van
Engeland en alle andere staten, heeft de
Sovjet-Unie haar grpote kans gezien
Volgens de Sovj et-ervaring zijn nl. alleen
sterk verzwakte volkeren rijp voor de
bolsjewiseering. Thans heeft het uur van
wereldhistorische beteekenis in het Oosten geslagen. Duitechland heeft de taak
op zich genomen, het bolsjewistische
denkbeeld omver te werpen en de historische vraagstukken van dit reusachtige
gebied op te lossen.
Het Zwölf-Uhr-Blatt houdt zich bezig
met de documenten van het Russische
verraad. Het haalt o_a. een in het Sovjetgezantschap te Belgrado gevonden document aan, waarin gezegd wordt: De
Sovjet-Unie zal pas op het juiste oogenblik reageeren. De astnogendheden hebben haar strijdkrachten versnipperd en
daarom zal de Sovjet-Unie plotseling
tegen Duitschland oprukken. Het blad
verwijst verder naar een communistische
bijeenkomst in Agram, waar in September
1940 openlijk verklaard werd, dat de gebieden van Slowakije, Hongarije, Joegoslavië, Boelgarije, Roemenië en van het
vroegere Polen, Sovjet-Russische protectoraten zouden worden. Deze nieuwe regeling, zoo verklaarde men toen in Moskou,
kan echter pas na de te verwachten militaire verzwakking van Duitschland worden uitgevoerd.
De Deutsche Allgemeine Zeitung verwijst naar het complot van de regeerders
te Moskou met Londen en schrijft, dat
het niet mogelijk is tegen Engeland beslissend op te treden, zoolang niet het
gevaar in het Duitsche Oosten is weggenomen. Duitschland weet, dat door de
vernietiging van de Britsche buitenvesting Moskou, de beslissende slag op de
citadel Londen pas goed mogelijk wordt.

BEURS AMSTERDAM
Officieele noteering der voornaamste heden verhandelde
fondsen.
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gebied.

Het ministerie van verkeer en openbaren arbeid heeft bepaald, dat in den

tijd van 25 tot 28 Juni in Helsinki alle
valide mannen van 18 tot 59 jaar voor
zoover zij niet zijn vrijgesteld voor weermachtsdoeleinden of voor een vitale
taak, zich moeten aanmelden.
Uit Oslo meldt United Press: Het uitbreken van den oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet-Unie vormt de voornaamste stof der publieke gesprekken
en der' bladen. Het blad „Friet Volk",
dat, naar verluidt nauwe betrekkingen
met de Duitsche autoriteiten onderhoudt,
schrijft: Hoe lang zal het nog worden
toegestaan, dat de Britsche gezant zich
te Helsinki ophoudt? en verder: Welke rol
zal Zweden spelen in den nieuvyen oorlog?

_
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3

Hollandia
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ZWOLLE. Hedenmiddag werd alhier in
Odeon publiek ingezet door not. Windemuller een burgerwoonhuis met erf en tuin
aan de Oosterstraat no. 1, groot 1 a 41 ca,
op f 5000.
Door notaris H. L. M. Willemse een burgerwoonhuis met open plaatsje aan de
Coetsstraat no. 65, groot 68 ca, op f 3000.
Door denzelfden notaris een huis met
werkplaats en erf aan den Middelweg no.
22, groot 1 a 5 ca, op f 1000.
Door notaris mr. M. Tresling een huis
met erf, tuin, schuur aan de Hofstraat
no. 6, groot 81 ca, op f 2600.
Voor aankoop wende men zich tot de beëedigde Makelaars KOSTER & BRAMER.
Westerstraat 18. Zwolle. Telefoon 3212.
(Adv.)
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veranderd. In Rubberwaarden was weinig
te doen. Amsterdam Rubbers gedroegen
zich op dezelfde wijze als gisteren en liepen na prljshoudenden inzet lichtelijk terug, waarbij de koers nagenoeg hetzelfde
bleef. De minder courante soorten waren
prijshoudend. Scheepvaartaandeelen hadden een kalm verloop. Scheepvaartunies
gingen, na vasten inzet, langzaam aan enkele punten terug, maar konden zich later
op den middag weer herstellen. Overigens
kwamen geen veranderingen van beteekenis voor. Voor Industrieelen bestond
maar weinig animo. De Phüipsaandeclen
en Unilevers werden tegen ongeveer de
vorige prijzen afgedaan. Aku's, welke gisteren een klein verlies icden. konden dit
vandaag grootendeels achterhalen. De
minder gangbare Industrieelen hadden een
stille markt, in meerdere gevallen echter
kwamen hoogere noteeringen tot stand.
Er was bijna geen aanbod.
Ten opzichte van de Nederlandsche beleggingen betoonde men zich heden weer
behoedzaam. De Nederlandsche staatspapieren waren door elkander genomen
prijshoudend, maar nauwelijks gewijzigd.
De gestaffelde leening kwam gemiddeld
iets hooger te liggen. Ook de Indische leeningen waren goed van toon. Gemeentelijke en provinciale obligatiën waren stil
en prijshoudend, evenals pandbrieven.
Prol. 2 1/4 procent.

418
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_
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VEILING
Veilingsvereeniging
„Coevorden en omstreken".

Rabarber f 4—f 6; Spinazie f 2.25—f 16;
Stoofsla f 2.25—f 4.25; Spitskool f 10; Postelein f 21; Peulen f 30; Komkommers A.A. f 16;
Idem A. f 13; Idem B. f 10; Idem C. f 6.60;

Idem stek (100 kg) f 9.50—f 10; Sla f 0.75—
f 1.50; Bloemkool I f 13; Idem II f 9.80; Idem
111 f 7.80; Idem afwijkend f 1.50—f 7.80;
Aardbeien f 37—f 42; Peen f 12; Sjalotten
f 3.75—f 9.50; Peterselie f 7.50, alles per 100
stuks, bos, of kg, fruit per 100 pond.

Koersen Nederlandsch Clearinginstituut
Koersen voor stortingen op 24 Juni '41
tegen verplichtingen luidende in:
Belga's 30.1432.
Zwitsersche francs 43.56.
Fransche francs 3.768.
Lires 9.87.
Deensche Kronen 36.37.
Noorsche Kronen 42.82.
Zweedsche Kronen 44.85.
Tsjechische Kronen (oude schulden)
6.42.
Dinar (oude schulden) 3.43.
Dinar (nieuwe schulden) 4.23.
Turksche ponden 1.45 1/4.
Lewa 2.30.
Pengoe (oude schulden) 36.519.
Pengoe (nieuwe schulden) 45.89.
Zloty (oude schulden) 35.—.
Zloty (nieuwe schulden) 37.68.
Lei 1.28.
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DAGWIJZER JUNI—JULI.
Woensdag. Vroomshoop v.
Donderdag. Almelo p.v., Den Ham v.,
Holten v., Ootmarsum v., Zwolle p.
Vrijdag. Goor p.v.
Zaterdag.
Zondag. St. Petrus en Paulus.
Maandag. Oldenzaal v., Wierden 7.
Dinsdag.
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Int. Tel. & Tel
Kennecot Copper
Montgomry Ward

19

/uni

Juni Juni
f,5
g 4 BS^ fs
42 H 42
42
42S^

American Can. Co.
Amer. Smelting
Am. Teleph. en Telegr.
Amer. Tobacco B
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ROTTERDAM, 24 Juni. Heden werden
ter veemarkt aangevoerd 1763 dieren,
waaronder 1000 runderen, 22 paarden, 3
schapen en 23 lammeren, 544 nuchtere
kalveren, 100 graskalveren en 65 bokken.
De prijzen per stuk waren: Melkkoeien
f 565—f 450—f 340; kalfkoeien f 575—
f 450—f 345; vare koeien f 365—f 280—
f 230; vaarzen f 350—f 280—f 200; pinken
f 285—f 210—f 165.
De aanvoer van melk- en kalfkoeien
v<_~ iets korter met stillen handel en
prijshoudend. De aanvoer van vare koeien
was als vorige week met flauwen handel
en onveranderd in prijs. De aanvoer van
vaarzen en pinken was matig met luien
handel en de prijzen als vorige week.
PURMEREND. Gemeentel. Kaasbeurs.
Verhandeld 17 partijen, wegende 74.000
kg. Handel vlug. Hoogste prijs 40 plus
f 32—f 35,25, 20 plus f 18—f 22.
Kleine Boeren, 5 stapels, f 35,25 per
50 kg.
Oude kippen en hanen (wit en rood)
f I—f 3; oude kippen en hanen (blauw)
f I—f 3; konijnen f 2—f 13 en eenden
f I—f 1.70, alles per stuk.

(9.15—9.20
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beweging geheel overeenkomstig aan die
van gisteren. De Petroleumafdeeling had
een rustig verloop, Koninklijken waren in
doorsnee zoo goed als onveranderd. Na
iets hoogere opening volgde een geringe
inzinking, waarna geen groote variaties
meer voorkwamen. Op de cultuurafdeeling
werden H.V.A.'s in vaste houding ingezet
en werd afgedaan tegen 403, doch naderhand was het aanbod van slechts een
paar stukken genoeg om de koers beneden
de 400 pet.-afscheiding te brengen. Vorstenlanden waren bij de opening eenige
procenten hooger in verband met de vraag
naar slechts weinig materiaal, maar toen
deze vraag bevredigd was, zakte de koers
weer in en bij het slot werd gehandeld op
het peil van gisteren. De affaire in Tabakken was onpeteekenend. De Sumatraaandeelen waren prijshoudend, niet veel
139
210

muziek (gr.pl.). 8.45 GramofoonmuVoor de huisvrouw). 10.00 Het
Sylvestre-trlo
gramofoonmuziek.
en
11.00
Voor
de
jeugd. 11.20 Omroeporkest. 12.00
Puszta-orkest. 12.25 Voor den boer. 12.40 Almanak. 12.45 BNO: Nieuws- en economische
berichten. 1.00 Gramofoonmuziek. 2.15 De
Romancers en soliste. 3.00 Voor de vrouw.
3.20 Pianovoordracht. 4.00 Bijbellezing (voorbereid door de Chrlst. Radio-Stichting). 4.20
Voor de jeugd. 5.00 Gramofoonmuziek. 5.15
BNO: Nieuws-, economische en beursberichten. 5.30 Voor de jeugd. 5.45 Omroeporkest.
6.15 Voor de binnenschippers. 6.30 Klaas van
Beeck en zijn orkest. 7.00 BNO: Economische
vragen van den dag. 7.15 Voor de kleuters.
7.25 Gramofoonmuziek. 7.30 Volkszang met
pianobegeleiding. 8.00 BNO: Nieuwsberichten.
8.15 Spiegel van den dag. 8.30 Cabaretpro9.45
gramma.
9.30 Berichten (Engelsch).
Dansmuziek (gr.pl.). 10.00—10.15 BNO: Engelsche uitzending: „The Dutch achievements
in the Netherlands Indies".
Hilversum 11. 301.5 m.
6.45 Gramofoonmuziek. 6.50 Ochtendgymnastiek. 7.00 Gramofoonmuziek. 7.45 Ochtendgymnastiek. 8.00 BNO: Nieuwsberichten. 8.15
Gramofoonmuziek. 10.00 Morgenwijding (voorbereid door het Vrijz. Prot. Kerkcomité). 10.20
Gramofoonmuziek. , 10.40 Declamatie. 11.00
Zang en piano. 11.55 Gramofoonmuziek. 12.00
Berichten. 12.15 Orgelspel. 12.45 BNO: Nieuwsen economische berichten. 1.00 De Ramblers.
1.30 Celesta-ensemble. 2.15 Voor de Jeugd. 2.30
Ensemble Bandi Balogh. 3.00 Verkorte operette
„Die Fledermaus" (gr.pl.). 4.00 Zang met
pianobegeleiding en gramofoonmuziek. 5.00
Cyclus „Het geestelijk karakter van ons volk"
(voorbereid door het Vrijz. Prot. Kerkcomité).
5.15 BNO: Nieuws-, economische en beursberichten. 5.30 Orkest Eloward (6.00—6.15 Gramof. muz.). 6.45 Reportage. 7.00 BNO: Brabantsch praatje. 7.15 Gr.muz. (7.30—7.45 Belastingbetalers en belastingambtenaren", causerie. 8.00 BNO: Nieuwsberichten. 8.15 Residentie-orkest en solist (pl.m. 9.00 „De koorbanken van Olrschot", sauserle. 9.40 Gramof.
muziek. 9.55 Dagsluiting (voorbereid door de
Christ. Radio-Stichting). 10.00 BNO: Nieuwsrichten, sluiting.
ziek.

GEVEILDE PERCEELEN

a
a

6.50 Ochtendgym-

Gewijde

D. N. B. meldt: De Boelgaarsche radio
heeft het eerste officieuse standpunt medegedeeld inzake den strijd tegen de Sovjet-Unie. Verklaard wordt, dat Boelgarije

;

97»
93H

.

s

6.45 Gramofoonmuziek.

Effectenbeurs
Rustig beursverloop. Prijshoudeude stemming»
Onbewogen markt Nederlandsche beleggingen weinig veranderd.
Amsterdam, 24 Juni,
In den toestand op de effectenbeurs
was vrijwel geen verandering gekomen.
Noch van het politieke noch van het oorlogsfront waren mededeelingen ontvangen, welke nieuwe perspectieven openden
en ten opzichte van de fondsenmarkt werd
dan ook weer een gereserveerde houding
aangenomen met het gevolg, dat de omzetten van kleine afmetingen bleven. De
koersverbetering, die gisteren echter kon
worden verkregen, kon vandaag goed behouden blijven. Overigens had de markt
een vrij onbelangwekkend en daarbij een
onbewogen verlpop. Bij de opening werd
weliswaar op de meeste afdeelingen boven
het vorige slot gehandeld, maar daarna
trad een kleine reactie in, die in enkele
gevallen weer werd gevolgd door een licht
herstel en in dit opzicht was de markt-

WOENSDAG 25 JUNI.
I. 415.5 m.

nastiek. 7.00 Gramofoonmuziek. 7.45 Ochtendgymnastiek. 8.00 BNO: Nieuwsberichten. 8.15
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D. N. B. meldt: Het Finsche nieuwsagentschap maakt bekend, dat de Finsche minister van buitenlandsche zaken,
prof. Witting, tegenover den gezant der
Sovjet-Unie in Finland, Arlow, Zondagavond mondeling heeft geprotesteerd tegen
het neerwerpen van bommen door SovjetRussische vliegtuigen op Finsch grond-

RADIO-PROGRAMMA'S
Hilversum

den Führer van Groot-Duitschland bijzonder dankbaar dient te zijn omdat hij
de Sovjet-eischen inzake Boelgarije van
de hand heeft gewezen.
Alle bladen leggen er den nadruk op,
dat Boelgarije afwijzend staat tegenover
de vernielende krachten van het bolsjewisme en daarom den strijd tegen haar
begroet.

Tegen het werpen van bommen
op Finsch gebied

Rotterdam 1937 3_

\~

Met het oog op den ingetreden oorlogstoestand tusschen het Duitsche rijk en de
Sovjet-Unie, heeft de Hongaarsche regeering 'besloten, de tot dusver tusschen
Hongarije en de Sovjet-Unie bestaande
diplomatieke betrekkingen te verbreken.

Wegens de afwijzing der
Russische eischen

Rusland

—

MET RUSLAND

DANKBAAR

protest bij

Amst. '74 f 100 3 147
Ad. Olyinp. f 100 3 115
Witte Kruis 1888 76
TxmTT«!TRTii' EN
wi-i T-T-r-oe^T-T
DIVERSEN

88»

89H

Fin

voerd: 55 koeien, 150 jonge biggen, 50 loopMen besteedde voor: melkkoeien
f 250—f 350; drachtige koeien f 300—f 400;
neurende koeien f 325—f 450; guste koeien
f 200—f 325; dr. en neurende vaarzen f 350
f 475; guste vaarzen f 200—f 350; pinken f 180
—f 285; loopvarkens f 25—f 35; 6 weeksche
biggen f 14—f 17; 8 èk 10 weeksche biggen
f 18—f 24, alles per stuk.
RIJSSEN Aanvoer: 45 neurend vee f 310—
f 530; 30 'pinken i 100—f 200; 15 kalveren
f 50—f 110; 65 guste koeien f 190—f 370; 7
stieren f 80—f 190. alles per stuk. 297 biggen
f 2.20—f 3.25 per week. Handel tamelijk.

varkens.

HONGARIJE VERBREEKT DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN

BOELGARIJE IS HITLER

(Adv.)

____
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HARDENBERG. Ter markt waren aange-

D. N. B. meldt: De besprekingen tusschen den Engelschen minister van buitenlandsche zaken, Eden en den SovjetRussischen ambassadeur, Maisky, die de
laatste dagen gehouden zijn met deelneming van den uit Rusland naar Londen
ontboden Engelschen ambassadeur Cripps,
zullen volgens de laatste berichten uit
Londen, zeer spoedig eindigen. De Engelsche regeering heeft zich volgens de te
Berlijn ontvangen berichten bereid verklaard de vroegere Baltische landen de
jure en de facto te erkennen als deelen
van de Sovjet-Unie en zich tegelijkertijd
gedesinteresseerd verklaard bij Finland.
Verder zal de Britsche regeering zich niet
verzetten tegen het verwerven van Sovj etsteunpunten aan den Bosporus en aan de
Dardanellen. De onderteekening van het
verdrag zal in de eerstvolgende dagen geschieden.

Moe en afgemat thuisgekomen?
Neem vlug een "AKKERTJE"!
U is dan spoedig weer frisch
en fit, als door een wonder I

98%
Suwschfn^b
Zeeuwsche Hyp.b. 4 !»*
9a» PREMIELEENINGEN

STAATSLEENINGEN
99%
»<.%

aanwezig zijn.

Fr.-Gron. Hyp.b. 3_ 97
Nat. Hyp.-bank _%" 98
Ned. H. pandbr 3_ 934
Overuss. Hyp.b. 4.. 98}.

OBLIGATIËN
Ned. le 1 1940f 100 4
Ned. le 1. 1940f 500 4
Ned. 2e 1. 1940 f 1004
Ned. (beU.) '40 f 100 4
Ned. 2e 1. 1940f 500 4
Ned. (beli.) '40 f 500 4
Ned. '41 yOO
4

De Daily Telegraph meldt, dat de Britsche minister voor de voedselvoorziening
een „directeur voor tot dusver nog niet
gerantsoeneerde
levensmiddelen" benoemd heeft. Het blad meldt verder, dat
de bijzondere commissie uit het Lagerhuis voor Britsche staatsuitgaven aan
de regeering een nog sterkere beperking
van het benzineverbruik heeft voorgesteld. Deze zou zoolang moeten duren,
als de kolenproductie niet jaarlijks met
25 miilioen ton is toegenomen. In het
rapport van de bijzondere commissie
wordt echter over de kolenproductie gezegd, dat de _eer ernstige positie, welke
nog door den aanzienlijk langer en duur
der periode van koud weer verergerd was,
een onverwijlde oplossing noodig maakt,
vooral daar men nog maar enkele maanden van den nieuwen winter verwijderd is.
De Financial News schrijft in een
hoofdartikel: de toreet naar meer levensmiddelen wordt allengs even luid als die
naar meer oorlogsmateriaal. Het is heel
duidelijk, dat Engeland, op den langen
duur gezien, niet kan stand houden tegen
de voortdurende Duitsche aanvallen,
wanneer niet althans de voornaamste

levensmiddelen

MARKTBERICHTEN

Engelsche toegevendheid
tegenover Rusland

HET LEVENSMIDDELEN- EN
STEENKOLENVRAAGSTUK
IN ENGELAND

tegen

7
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Dcli Bat. Rubber Mij
0.-Java Rubber Mij.
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Op 29 Juni hopen onze
geliefde Ouders, Behuwd-

en Grootouders
JAN VAN ERVEN
en
JANTJE VAN DER BEEK,
hun
25-jarige Echtvereeniging
te herdenken.
Dat zij nog lang gespaard
mogen blijven is
de
wensch van hun dankbare
Kinderen, Behuwd- en

f Kleinkinderen.

f

Bezoekt het

I

Kristalbad

I
4
I
4

|

t

4
I

!

j

O. KLAASSEN—
4
VAN ERVEN, t
H. KLAASEN.
I
JOHAN.
GERRIE
I
cri Verloofde, f
t
GERRIT.
I
REIN.
JANTJE.
JAN.
!
GEERTJE.
4
ALIE.
T
Spoolde, 24 Juni 1941.
A 93.
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Hereulo
Het schoonste natuurbad in
de omgeving!

Ik.

B

Heden overleed mijn lieve
Man
ANTON WILLEMS,
in den ouderdom van
bijna 55 jaar.
W. D. WILLEMS—
RIDDER.
Olst, 23 Juni 1941.
Geen bezoek.

—

H. V. EELEN N.V.,

TAMSE'S
verbeterde
Mottenkast

-

Zwolle

Ii

Vracht gevr., pLm. 6 ton,

Groningen of richting

Groningen, Zaterdag of Maandag,
i C. APPELO, Brouwersgracht C47
Hasselt, Telefoon 286.

intercommunaal letter

g.

Het correspondentie-adres blijft:
Nederlandsche Visscherijcentrale,
Juliana van Stolbergplein 3-4,

'

's-Gravenhage.

S

per doos 48 et,

@

-

Telefoon 2955

Trannosan Odorex

Drogisterij

Oude Gaper"
■« „De Diezerstraat
14
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IK CXtAAG ÈEN ffEEJU'JfC
LICHTE HOED van

HËNOniKSBN
A?gesPiEZEAST* 58

„Eksaljoukrij"
gespeeld door Jacques
Gerlagh trio met ZuidAfrikaansche refreinzang-, regelmatig uit
voorraad leverbaar.

Del Afdeeling

Verwaarborging

N.V. DE LANDBOUWBANK TE UTRECHT

tegen

Raad van commissarissen:
Jhr. Mr. J; K. H. de Beaufort van Leusden, Leusden.
Mr. A. M. A. Baron van Boetzelaer van Loenen en
Wolferen (Ged. Comm.)
De Bilt.
Nieuwersluis.
Mr. W. I- Doude van Troostwijk
Amsterdam.
Jhr. Mr. J. M. van Asch van Wijck,
Wijk bij Duurstede.
A. ten Noever de Brauw,
VERSTREKT CREDDJITEN, OOK BOUWCREDIETEN
onder 2e Hyp. verband en/of borgstelling.
NEEMT GELDEN a DEPOSITO voor 3 mnd., 6 mnd.
en 1 jaar tegen %%., 3en 3J_ "/".

In werking sedert 12 Augustus 1940 telt thans

ruim 22.000 deelnemers
totaal verwaarborgde waarde van

DRIEHONDERD MILLIOEN

AGENT DE HEER M, J. A. BERKEL,
ZWOLLE
TERBORCHSTRAAT 18

-

GULDEN.
Maximum per object f. 50.000.—.
Voorschotpremie voor gebouwen en koopmansgoederen f. 0.60 per mille, voor inboedels f. 0.40
per mille per halfjaar.
Maximum-omslag per halfjaar: 5 maal de halfjaarlijksche voorschotpremie,
Door aanpassing van het reglement aan de
Rijksregeling behoudt de verwaarborging onverminderd haar waarde.
Schadevergoeding naar vervangingswaarde.
Afrekening van schade per halfjaar.

"

!

"

In den Boekhandel en bij de Uitgevers:

ZWOLLE

Diezerstr. 90, Telef. 2936

Assurantiekant.)

AMSTERDAM

PENSION GEERKENS

P. C Hooftstr. 157, Afst. C. Stat.
lijn 11. Logies met on-b. f 1-75
Er is in Amsterdam
p. d.
maar één Pension GEERKENS

—

— SV.OOPERATI_=
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is het zwemweer !

In zuiver wollen Damesen Heren

Badpakken
brengen wij een ruime
sortering tegen uiterst
voordelige prijzen.

\f

s;—■
vVku~

{p
l'!
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Afd. Manufacturen, Assendorperstr.

i__i_-_^»_----------__-_-_-_-_-_----_-j

Voor het schrobben van straten e. d.
mag geen leidingwater worden ge-

Verliesposten-Voorkomend-Systeem

bruikt.

BESTAANDE UIT DRIE DIENSTEN

In deze tijden is het van belang, Uw
debiteuren-administratie vertrouwd te
maken met de grondslagen van het
V.V.S., opdat toepassing zal kunnen
plaatsvinden op elkwillekeurig moment.
Vraagt ons om nadere uiteenzetting I

De medewerking van alle verbruikers
wordt ingeroepen om op het gebruik
van leidingwater zooveel mogelijk te
bezuinigen.
'

M

Muziekhandel

-_-_■"■_-_-

I

"

RINGBAND met capaciteit voor ± 150 losse bladen f 2-50

■88888-Hiiii

en

De Leeuws

- TEL. 2293

__.-------------«----------"--"-"----^--"

brengt onder de aandacht van haar
afnemers, dat het waterverbruik tot het
strikt noodzakelijke moet worden
beperkt.

T (NORMAAL)
met 100 bladen en 2 stel (24) tabbladen in omslag f 3-—
50 stuks f 1.35
per stuk 4 cent
LOSSE BLADEN
25 stuks 75 cent
100 stuks f 2.10
De bladen zijn 2-zijdig beschrijfbaar en voorzien v- ponsgaten
LOSSE TABBLADEN per stel van 12 stuks
f 0.35

-

(Steegstra's Woningbur., Adm.

Overijssel n.v.

LOSBLADIdfREGISTER

N.V. DE ERVEN J. J. TIJL

NIEUWE MARKT 11

De Waterleiding-M*

VOORRAAD-ADMINISTRATIE
TEXTIELPRODUCTEN
welke op leveringsvergunning worden verkocht.
Hiervoor stellen wij verkrijgbaar:
LOSBLADIG REGISTER T (KLEIN)
met 50 bladen en 1 stel (12) tabbladen, voor
indeeling der verschillende rubrieken, in omslag f 1.75

De Directie:
J. B- DE BEAUFORT.
N. C. DE RUYTER.

De Directie van de Brandverzekering Maatschappij
van WOUDSEND 1816 te Woudsend, vestigt er
de aandacht op, dat haar plaatselijk kantoor te
ZWOLLE is GEVESTIGD:

■

Vraagt inlichtingen bij onze correspondenten.

94 et-

(tegen transpireeren)

Het publiek wordt herinnerd, dat ingevolge het bepaalde in
de Gemeentelijke Drinkwater-verordening, het verboden is,
slangen te verbinden aan de tapkranen, wanneer men op
„abonnement voor gewoon huiselijk gebruik" aangesloten is.
Het besproeien van open plaatsen, tuinen, grasvelden, gevels
of straten is slechts dan geoorloofd, wanneer voor dat doel
afzonderlijke kranen zijn aangebracht en daarvoor speciaal
tarief wordt betaald of wanneer het water over den meter
wordt gebruikt.
Op overtreding, welke met BOETE wordt gestraft,
ZAL STRENG WORDEN GELET.
DE DIRECTIE.

sche Visscherijcentrale met ingang
gevestigd: Bezuidenhoutscheweg 58, 's-Gravenhage, Tel. 72.00.60, toestel no. 674,

|fr- ZWOLLER

Trannosan likdoorn pleister

WAARSCHUWING

van 19 Juni 1941 is

1

per doos 48 et.

*■*

■

vischvervoer" van de Nederland-

DE BESTE Voetver-orging
is NOOIT „massawerk" !

Trannosan voetbad tabl.

GEMEENTELIJKE WATERLEIDING ZWOLLE

Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt
bekend, dat de afdeeling: „Distributie van visscherijmaterialen en

13.50

*!fötfa_

f 0.30 in postz. of op giro
418428 van: BAX, Postbus 9,
*
Scheveningen.

—

vischvervoer".

bezit voor jaren,

______■■■■■■

van Administratieve Rechtspleging. Toez. na ontv. van

niet ouder dan 1934. Aanbiedingen met omschrijving
en uitersten prijs. Wij betalen contant.
Brieven
onder No. 8826 Bureau Amersfoortsche Courant.

Afdeeling „Distributie van
visscherijmaterialen en

mantels, Winterjassen,
-costuums, -japonnen
en -hoeden, 'n Ideaal

.

I

IL

Adres Nederlandsche
visscherijcentrale.

Een stevige ruime kast,
afm. 151 x 60 x 56 cm,
m. 2 practische schuifdeurtjes. De veilige bewaarplaats voor Bont-

Brieven met uitvoerige Inlichtingen en opg. van veri. salaris
onder No- 4135 Bureau Prov.
Overijss. en Zwolsche. Courant.

met een

42 Diezerstr.

NIEUWE MARKT 9

van
het departement van
landbouw en visscherij

THANS I.EVERBAAR:

BEDIENDE
(m. of vr.)

Mms&Ë§

Roosdorp

m

|Q

Officieele Publicatie

GEVRAAGD op fabriekskantoor
te Zwolle, aankomende

Q^rTpftfë

jP

Diezerstraat 59

Gevraagd Luxe Auto's

K——fl__BßßS_HlH—__H_BßH—_BM_

f ____$_

en na het
stadhuis eerst naar

ir

■

—

lEIMCEMEHUIS
T
ZUIOLSCHE

uit ITALIË en uit MADERA, voor
presenteerblaadjes, dienbakken, enz.
BIJPASSENDE TAFELKLEEDJES
Zeer uitgebreide keus, billijke prijzen.

van 7—ll uur.
Telef. 3002
H. MASSIER.

- zalm - wit

....

Jl

Zr. J. G. SCHEFFER

rosé

De prijs valt U zeker mee _/|
In diverse maten

jl Handgeborduurde linnen kleedjes

DANSEN

Wie is „Gonny"

in

Met vreugde geven wij kennis,
van de geboorte van onzen Zoon
BEREND MEINERT.
m
J. W- VAN KTJTK
G. VAN KUXK—NIJBOER ■
Zwolle, 23 Juni 1941.
Leliestraat 140.

Woensdagavond

„GONNY" is ons nieuwe Garnituur
van prima charmeuse, bestaande uit:
1 ONDERJURK
1 HEMDJE
1 DIRECTOIR
met schouderband en geborduurde pas

♦J* »»»«<»»««-».»»»»_.« .*.

Van Nagellstr. 8, Tel. 4363

„Gonny" ?
!

waar de motor van Uw arbeidskracht op loopt. Het brood van
de COÖPERATIE waarborgt U
ongestoorde loop en hoog

\S

THEEHUIS URBANA

■■■■■■■■ i—■■■■_■

J
m

VAN DER GRAAF & Co. N.V.
AMSTERDAM C.

-
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