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Directeur:

Spanning
om Afghanistan
Voor zijn defensie kan het
land rekenen op 100.000 man
en op de bergstammen.

Sedert

Engeland en de sovjet-iinie als
bondgenooten Iran zijn binnengerukl, heerscht ook in Kaboel, de hoofdstad
van Afghanistan, een toenemende spanning
t)e historische en politieke tegenstellingen, die'jarenlang bestaan hebben tusschen
de sovj et-unie en Groot-Brittannië, vormden voor deze landen een zekere garantie,
dat hun veiligheid niet zou worden bedreigd. Zoowel Iran als Afghanistan hadden met Moskou vriendschaps- en nietaanvalsverdragen gesloten, die deze landen
schenen te beschermen tegen Engelsche
inmengingspogingen:
Daarbij kwam nog het in 1937 gesloten
verdrag van Saadabad tusschen Afghanistan. Iran, Irak en Turkije, waarbij bepaald werd, dat geen der aangesloten landen overweldigd Zbu kunnen worden, zonder dat de andere tusschenbeide kwamen.
Dit verdrag legde den nadruk op de belangengemeenschap van de landen, die het
verdrag hadden onderteekend.
Van het oogenblik af, waarop de Ver.
Staten zich met Azië gingen bemoeien en
de vijandige gezindheid tusschen Groot
Brittannië en de sovjet-unie veranderde in
samenwerking, wijzigde zich ook de toestand in Azië. Dit heeft men gezien aan
Irak en Iran en in Kaboel vreest men terecht, dat de Engelsch-sovj et-Russische
samenwerking aan de grenzen van Afghanistan niet zal halt houden.
Na een langdurige periode van Engelsche
u 19.19 koning
Amanoellah na een oorlog, die twee jaar
duurde, met Engeland vrede gesloten, waarbij de onafhankelijkheid van zijn rijk werd
gewaarborgd.
Koning Amanoellah, die door zijn inden
vrijheidsoorlog behaalde succes groote populariteit verwierf en in zijn landen als een
held werd vereerd, bedierf ten slotte alles
weer doordat hij met al te grooten ijver
aan het hervormen wilde gaan. Zijn volk
was nog niet rijp voor de groote wijzigingen, welke hij wilde invoeren.

-

ontmoette grooten tegenstand in zijn
land. er braken zware crises uit en in 1929
zag Amanoellah zich gedwongen, de wijk te
Hij

nemen naar het buitenland. Zijn opvolger
op den troon van Afghanistan was Nadir
Khan, die in 1934 viel als slachtoffer van
een moordaanslag, zijn onmondige zoon,
Zahir Khan, volgde hem op, onder regentschap van zijn oom, Mohammed Hachem
Khan, die het ambt waarneemt van eersten
minister.

Afghanistan heeft, evenals het naburige
Iran, den weg der hervorming en moderniseering van het bestuurswezen betreden.
Men wijdde vooral bijzondere aandacht aan
de vorming van een modern leger, dat op
het oogenblik ÏOO.'OOO man telt. Het bestaat uit zeven divisies, een brigade cavalerie, vier regimenten artillerie en eenige
formaties pantserwagens. Oók beschikt het

over

enkele eskaders vliegtuigen.
In het ernstigste geval kan Kaboel rekenen op den bijstand van de oorlogszuchtige
Stammen in de bergen aan de Indische
grenzen, die dezelfde taal spreken als de
Afghanen en met hen verwant zijn.
Van den Khaibarpas tot aan den Bospoius begint men in te zien, dat door den
Titanenstrijd, die op het oogenblik gestreden wordt op den bodem van de sovjetunie, ook het lot wordt bezegeld van die
landen, welke in de z.g. bufferzone tusschen
Groot Brittannië en sovjet-Rusland liggen.
Afghanistan is daaronder begrepen. Kaboel
is langs een goed aangelegden autoweg van
Pesjawoer uit in 24 uur te bereiken. Van
de sovjetgrens af duurt de reis, wanneer
men de lastige bergpassen wil vermijden,
drie dagen. Het terrein is uitstekend geschikt voor het bieden van heftigen tegenstand. Alles hangt er echter van af, welken
weg Kaboel verder-zal voleen.

AMERIKAANSCH LEGERVLIEGTUIG MAAKT
NOODLANDING.
NEW-YORK, 27 Sèpt.

(D.N.8.) Uit Puerto
wordt gemeld, dat een Amerikaansch
marine-patrouillevliegtuig met 14 man aan
boord ten Zuidoosten van San Juan een noodlanding heeft moeten doen. Tien leden der
bemanning werden door schepen gered. De
vier anderen worden nog vermist.
Het ministerie van Marine, zoo wordt uit

Rico

Washington

gemeld, heeft de noodlanding
vari een Amerikaansch patrouillevliegtuig in
de Caraibische Zee bevestigd. Tien leden deibemanning zijn tot dusver gered. Vier personen worden nog vermist.
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38e Jaargang No. 13166

DRIEMOGENDHEDENPACT BESTAAT
EEN JAAR.
AAN DE GROOTE VERWACHTINGEN, WELK BIJ DE
ONDERTEEKENING WERDEN GEKOESTERD,
IS VOLDAAN.
Militair doel: nieuwe uitbreiding
van

den oorlog

te bemoeilijken.

BERLIJN, 27 Sept.

Heden is
dat het driemogendhedenpact ' tusschen Duitschland, itólië en Japan gesloten werd.
De herinnering aan deze gebeurtenis
werpt de vraag op, hoe de uitwerkingvan het pact geweest is- Het driemogendhedenpact was gebaseerd op
drie groote gedachten. Het wilde de
volkeren verbinden, welker Idealen en
belangen gelijk zijn. Het zocht voor de
practische politiek van deze staten een
gemeenschappelijk diplomatiek instrument te verschaffen. Tenslotte was het
gedacht als kristallisatiepunt van een
nieuwe ordening in het algemeen.
Al deze verwachtingen zijn uitgekomen
op een wijze, die Berlijn, Rome en Tokio
aan het einde van het eerste jaar met
voldoening' vervult. Ideologisch heeft het
driemogendhedenpact de door het nationaal-socialisme vernieuwde idee van het
Duitsche. Rijk, de in het fascisme herboren
idee van het imperium Romanum en de
oude Japansche keizerlijke idee tot een
ontmoeting geleid, tegenover de geestelijke
wereld
stootkracht waarvan de rest van de
Elk
van.
zetten.
kan
gelijkwaardigs
niet
deze wereldbeschouwingen ademt cci

het een

(ANP)

jaar geleden

mensch
sche kracht waaraan geen denkend
samenwerking
zich kan onttrekken. Hun
evenwel voor den geestelijken wederopbouw van de wereld geeft aan de prac asche politiek der drie mogendheden een
He,
rechtmatigen ethischen grondslag.
driemogendhedenpact vormt zoowel een
begrenzing als een verbinding.
_,___
Het bevestigt de aanspraak op leidin o
«e
Groot-Europeesche
van de as in he,t
leiding van
op
aanspraak
bied, en de
Japan in het. Oost-Aziatische geb«d.
begup
versohaft voor de eerste maal■ het
zekert
vei
het
eener ordenende macht en
van
handnavmg
motiveering
en de
voor de
deze aanspraak de wederkeenge ondersteuning van de drie mogendneden. Noch
zijn politieke, nóch zijn militaire factoren
dragen een agressief karakter. De eerste
twaalf maanden van. zijn bestaan hebben
dit op indrukwekkende wijze aangetoond.
Het driemogendhedenpact wilde geen geheim politiek document zijn, welks -uiteindelijke doeleinden in het duister lagen.
Het zag af van breedvoerige argumeneen betatie en deed in plaats daarvan
roep op de eerlijkheid en het gezonde ,ver-

H£

Het indrukwekkende aantal landen, dat
bij het
zich de laatste twaalf maanden
driemosendenpact heeft aangesloten, bewijst dat deze bedoeling begrepen is. Slowakije, Hongarije, Roemenie, Bulgarije,
dat hier
Kroatië zagen elk voor zich in,
voor de eerste maal in de Europeesche
geschiedenis een practische mogelijkheid
geboden werd hun politiek in één verband
tezamen tè brengen, dat tevens de spreektxibune is vaji de toonaangevende groote
mogendheden van Europa. Het driede volmogendhedenpact veroorloofde mogelijkontwikkeling der nationale
heden de volkomen vervulling van c/n
zelfbeschikking en
wensch naar politieke
economische
samenwernaar gelijktijdige
king van allen met allen!

ledfo-

Zal aantal aangesloten staten worden

uitgebreid?

BERLIJfr, 26 Sept. De A.N-P.-correspondent iheldt:
■_
In gewoonlijk gbed-ingelichte klingen
acht men het niet onmogelijk, dat het
aantal bij het driemogendhedenpact aangesloten staten weldra zal worden uitgebreid. Natuurlijk kan tevoren noch een
datum noch een naam genosmd wordenWat den datum betreft, zou de verjaardag
van het pact daarvoor een uitgezochte
■

gelegenheid zijn-

Het lidmaatschap staat theoretisch voor
eiken staat open, mits deze riïaar, de
nieuwe ordening erkent en he* zijne er
toe wil bijdragen, dat'de funeste overheersching van internationaal Jodendom
en plutocratie worde weggevaagd. De
practijk sluit dan wel b.v. de Zuid-Amerikaansche staten uit, wijl deze vooral
tegenwoordig onder een ongeho >rden druk
van de zijde van Washington leven. Toch
blijft er nog een heele kring van landen,
voor welke het lidmaatschap van het

naast theoref^B |* ook practische
pn
Finland,
waarde
heeft. WM
Spanje, Zweden,
Zwitserland,
Turkije, waarbij spfe:
lacht mag
wórden aan de natieM lin offervaardigheid en EuropeeschM
den aïgemeenen strijd tegen i £ bolsjewistische
gevaar deelnemen-

pact

____^_t,

Feestelijke hardenking.
BERLIJN, 27 Sep^Hk A.NP.-corres-

pondent

meldt:

Ter gelegenheid v^^^^Pverjaardag der
totstandkoming van
pact op 27 dezer
in de
Ausland Presse Clubß Hr een persont-

had^H

vangst plaats voor
digers der bij het pa<m;

en landen.
I heden waarNaar wij
schijnlijk' ter plaatjE^^Kr de Rijksminister vaii
Zaken vertoeft een aan de 1
aangepaste feestelijke^^^Bnking van den

Met behulp van een rupswagen is het Duitsche alweergeschut naar de plaats
van bestemming aan het Oostelijk front vervoerd, om snel in stelling ie worden
gebracht
(Atlaniic-Holland)

verneme^H
Buitenl^M^R:

historischen

dag

geh^^^Kworden-

Wapenbroederschap.

De in \ het' 'driemi^^Medenpact verbonden Európeesche^^^fen' bezegelen
thans hun wensch
samenwerking door de wape^^^fcerschap op de
slagvelden van het o§H|p- Zij strijden
daar schouder aan
om hun gemeenschappelijk opboi^^^Ewerk eens en
voor altijd te bescherréc
de krachropeeschen
ten der verwoesting. In
sector is daarmede S
mderteekeIrïelandennende toiogendhede

na^Mbliticke
:i-_^KJ_T

peripherie
staan. Wat voor d
van Europa geldt, waar Duitschland de
strijdenden aanvoert, geldt voor den
Zuidelijken rand van 't continent, waar Italië den -voornaamsten'. last van den strijd
draagt. Het driemogendhedenpact maakt
de Middellandsche Zee weer tot een Europeesche zee en de leefruimte van de P.ïiddellandsche Zee weer tot een Europeesche

leefruimte.

Aan de oevers van de

staan

thans

Duitsche

Middellandsche Zee

op nauwelijks
minder kunstmatige wijze ontvreemd was
als het Europeesche Rusland.
Evenals in Europa zijn ook in Oost Azië
de denkbeelden van het driemogendhedenpact meer en meer tot de richtsnoer eener
practische politiek geworden, welke door
Japan krachtig geleid, door de instemming
van Duitschland en Italië gesteund wordt
De erkenning van Nanking door de'as was
daarbij een -even belangrijke gebeurtenis
als de succesvolle Japansche bemiddeling
in het conflict tusschen Thailand en
Indo-China en later de militaire .samenEuropa

Mei de

Voorkoming va n oorlogsuitbreiding.

Militair gezien streeft het driemogendhedenpact het doel na elke nieuwe uitr
komsten een uitnoodiging tot a
om medewerking behelsde, die geneigdheid vertoo'nen voor de vorming van een
nieuwe ordening,' wilde het militaire -deel
een waarschuwing richten tot. allen het
werk 'niet te verstoren. Deziv.waarschuwing is niet onopgemerkt gebleven. ,De
reactie zou
uitdager wéét thans, welke
zijn van de landen, die in het'driemogendhedenpact vereenigd zijn-

en.. Italiaansche

soldaten om aan dezen eisch kracht bij
te zetten en daarmede een gebied te herwinnen, dat aan

werking tusschen Frankrijk en Japan in
Indo-China, welke met volledige instemming van Vichy tot stand kwam. Met het
verleenen van bepaalde militaire rechten
aldaar is de in het driemogendhedenpact
neergelegde aanspraak van Japan °P lei"
ding in Oost-Azië voor de eerste maaj ook
erkend door een mogendheid die zelf niet
tot de onderteekenaars van deze overeenkomst behoort.

Vredesopbouw.

Het driemogendhedenpact tenslotte heeft
zich daardoor weten te handhaven dat het
midden.in den oorlog den eersten steen
legde voor den opbouw van een ,veiligen
en blijvenden vrede. Steeds krachtiger
heeffc men de in het driemogendhedenpact
neergelegde gedachte gezien als de Magna
Carta eener nieuwe betere wereld- Het
driemogendhedenpact weet zich te handhaven, omdat het aan elk volk de voortzetting van zijn eigen politiek veroorlooft
en daarbij -toch het groote verband "v \n
het leven der staten onderling in het oog
houdt, zonder welke onze kleiner geworden wereld op den duur niet bestaan kan.

Vele kleintjes...
Vele kleintjes maken een groote.
Daarom is ook de kleinste bijdrage
voor de Nederlandsche Ambulance
welkom.
Maar alvorens U een bedrag beschikbaar stelt, denkt dan nog eens
enen aan het doel, waarvoor U dit
even aan die duiioei. Der

zenden getroffen burgers en gewonien, die ginds in het Oosten geholpen moeten worden. Als U dat doet,
zult U zeker iets méér geven dan.U
kunt missen.

U kent het gironummer?

8-7-6-0-0
Nederlandsche Ambulance. Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage.

de verschillende kranten en geïllustreerde
weekbladen de ronde.
Ja, dat contact met thuis is iets, dat nog
al te wenschen overlaat, want hoe langer wij
van_ huis weg zijn hoe meer de behoefte bij
ons opkomt naar Nederlandsche lectuur, eu

natuurlijk willen wij allen zooveel mogelijk
van den toestand in het vaderland op de
hoogte blijven.

-

Gistern was het bij ons groot feest. Terwijl
de compagnie aangetreden stond, werden door
den chef van het bataljon de onderscheidingen uitgereikt, die velen in de achter ons liggende gevechten verdiend hadden, reeds nu
aan
dragen velen onder ons met trots het IJzeren
Kruis, en volgen% de woorden van den commandant zal dat aantal binnenkort nog grooter worden. Het spreekt van zelf dat deze
"gebeurtenis gevierd moest worden met een
kameraadschapsavond, waarop zelfs eenige
vaten' bier
Pivo" zooals het hier heet, niet
ontbraken. In een boomgaard kwam de geverhaal komen. Met het wekken wordt het heele compagnie bijeen, ook" de Oekraïeners
niet al te nauw genomen, zöodat wij weer werden niet vergeten en er heerschte weldra
eens lekker kunnen slapen en onze „Spiess"
alom een voortreffelijke stemming. Helder
de moeder van de compagnie (de sergeantklonken onze liederen door den Russischen
majoor-administrateur in het Ned leger)
nacht, nog langen tijd zaten Nederlanders en
slooft zich uit ora onzen inwendigeh mensch Duitschers bijeen en vertelden elkaar van
te versterken.
thuis en van hun gemeenschappelijke idealen.
Maar de rustdagen, die wij hier beleven, zijn
de
dagen,
wij
Na
die
in den modder doorbrachten, is het een waar genot, om zich toch eigenlijk niets anders dan een stilte voor
storm.
té kunnen wasschen en scheren, hetgeen onze den
Daarover hopenlijk binnenkort meer.
groote
dan
ook
doen
onder
beS.S.-mannen
S.S. P.K. frontberichtgever,
langstelling van de bevolking, die daar kenDr. D. TAPPENBECK.
gewoonte
geen
nelijk
van geif.aakt heeftOok onze kapper, een kameraad uit HeerDE SCHEEPVAART IN HET VERRE OOSTEN
len, komt in actie, voor velen was het hoog
tijd. , Zittende op een benzinebus, wordt de
(Europaprcssl.
De Tokio „Nitsji Nitsji", welk
blad nauwe relaties onderhoudt met Japansche
eene klant na de andere onder handen gepubliceerde dezer dagen een
nomen.
overzicht van de totale tonnage van Zuid Oost Azië
193S■en vergelijkt die met de-n stand aan het
Daarna komt de wasch aan de beurt en in
eind van 1940. Zonder kustscheepvaart bedroeg de
weldra hangen overal bruine hemden, sokken tj-amp-tonnage in
'"■' v?" ?'"d
Azië voor Nederlandsch Indië in 1938 MOo.Odü
en wat al zoo meer des soldaats is, aan lijntjes Oost
ton en aan het eind van 1940 492.000 ton. voor
te «Wogen. Voor het stoppen van de sokken, Britsch
cri 1 '0.000 ton en
Malakka resp. 191.000 165.000
en
ton. In deze
dat wel is waar hoog noodig, maar bij ons voor Indochina 114.000 ton
lijndiensten
yan de Pacific.
zijn
begrepen
de
cüfers
populair
nooit
was, wordt veelal de hulp van
Europa en Afrika. Dc
de Oekraiensche meisjes ingeroepen. Hetzelfde
d. De sterkvan 193S tot eind 1940
geldt ook voor de uniformstukken, die er nog
ste daling kwam voor rekening van de Nederlandsch
606.000 ton in 1938 en
Indische scheepvaart . met van
al 'eens erg gehavend uitzien. Ontbrekende
1910. Ook de Brit170.000 ton aan het eind
genoemd tijdvak
kleedingstukken worden voor zoover de- voordaalde
in
sche scheepvaart van
zeer
aanzienlijk
en
wel
226.000
tot 164.000 ton. In
raad strekt, aangevuld. 'En dan weerklinkt
jaar
'van
dit
is
helft
het
de eerste
tonnai
eindelijk het commando, waarnaar allen, van
van de Britsche schepen r.cp
nomen
den Hauptsturmführer tot den SS Schütze,
Daarentegen is in de laatste maanden een «terke
stijging van de Japansche-, Thailandsche- Indowel het meeste uitzien, post ontvangen en even
chineesche en in den laatsten tijd ook van dé Noord
later zitten allen hun brieven van thuis te
Amerikaansche scheepsruimte in het scheepsvaart*»»«»»«.
lezen of hun pakjes uit te pakken en dan doen verkeer vast te stellen.

S.S.-P.K.-Nederland

het Oostfront

Dagen van rust aan den Dnjepr
SS P.K.-bericht no. 5.
S.S.-^P.K. Nederland. Het is nu alweer
eenige' dagen geleden sedert Wij Dnjepropetrowsk, -de groote industriestad met 'haar

half millioen menschen, ingenomen hebben.
Intusschen, werden wii in de stad zelve door

versche troepen van de' weermacht afgelost
en kregen wij de opdracht om een stuk van
den rechter oever van den Dnjepr te bewaken, een kalme taak, die ons volop in de
gelegenheid atelt om eens goed uit te rusten.
De rivier is hier met inbegrip van de vele
zandbanken en eilandjes ongeveer 900 m.
breed, waarop echter aan beide kanten nog
een breede strook van drassig land| met tal
vari doode rivierarmeri volgt.
Blijkbaar hebben de ' Sovjets nog minder
voor het onderhoud van den' stroom gedaan
dan "de Polen voor de Weichsel.
- Gisteren maakten wij een gevangene, een
deserteur, die de rivier overgezwommen was
en dien wij in uitgeputten toestand opvischten.
Het wachten is nu op de oorlogsschepen, de.
zg. „monitors", waarvan ons zusterregiment
er aJ een aantal tot zinken wist te brengen.
Maar terwijl zy, die aan de beurt zijn aan
den Dnjepr ide wacht houden, heeft de rest
in een vriendelijk
compagnie
van
de
Oekraïensch dorp haar tenten opgeslagen.
De tafercelen, die. zich hier afspelen, zijn in
elk opzicht van vreedzamen arbeid. Hier
kunnen onze jongens weer heelemaal op hun

—
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NIEUWE APELDOORNSCHE COURANT le Blad
BINNENLAND

Heraldieke familiewapens in het vervolg beschermd
VROEGER KOOS MEN ZICH GEWOON
"'N AARDIG BLAZOEN UIT".
Naar aanleiding van het feit, dat dezer dagen
door het Verbond voor Sibbekunde is opgenchl
Bureau voor Wapenregistratie. Willemstraat 47. den
Haag hadden wij een ondéVhoud met den leider
van dit bureau, den heef C. Pama. bekend door zijn
radio-voordrachten over sibbekunde. als hoofd--ur van het maandblad Sibbe
Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor ,
aldus de heer 'Pama. „dat juist Nederland en Zwitserland, de staten die het langst een republikcinsche regeeringsvorm hebben bezeten, van alle
Europeesche landen het grootste aantal wapenvoehet
i'ende families tellen. In een republiek stond kieden burgers namelijk vrij. zich een wapen te
zen terwijl deze aangelegenheden elders door den
koning werden geregeld. Het groote aantal Nederfamilies deed ten onzent
landsche. wapenvoerende tijd,
nu de belangstelling
vooral den laatsten
groot is
overstelpend
voor deze kwesties zoo
een
alle mogelijke problemen ontstaan, welke
registratie van onze familiewapens noodig maakte.
' Dit is de oorzzaak van dé oprichting van het
Bureau voor -Wapenregistratie".
Welke moeilijkheden deden zich voor.
te worden,
Het begon meer en meer gewoonte
wilde
hebben
wapen
een
graag
die
iemand,
dat
of
het een of ander wapenboek opsloeg, enkeek
dat
werd
vinden,
hij daar niet een wapen in kon
naam
gevoerd door een familie, die toevalligopzun
de zijne
droeg of althans een naam, die veel
leek 'Deze wapenusurpatie wan natuurlijk allesfamilies, die reeds lang
behalve aangenaam voor de
is nu. dat elke
een waj>en voerden. De bedoeling
burgerlijke familie, die een wapen voert, dit bü ons
kan laten registreeren. Op grond van deze gegevens
wordt dan ieder jaar een Nederlandsch wapenboek
uitgegeven, roet afbeeldingen en beschrijvingen der
wapens.
Vóór en na 1795.

—

—

Wij onderscheiden

eu:

a. Familiewapens, welke van oudsher gegroeid
dateerend van vóór 1796;
b Nieuw ontworpen familiewapens, welke na dat
jaar aangenomen werden. Tusschen 1795 en 1850
zijn er bij ons nagenoeg geen wapens meer aangenomen, pas in de tweede helft van de 19de eeuw
zijn,

de
voor
te herleven".'
bureau, alvorens tot
stelt
het
..Welke eischen
registratie over te gaan?"
..De familie moet kunnen aantoonen, dat _x) afstamt van iemand, die reeds voor 1795 aanwijsbaar
een wapen voerde. Als iemand een nieuw ontworpen wapen wil aannemen, wordt er op gelet, of dit
wapen niet teveel overeenstemming met reeds bestaande wapens vertoont. Wij hebben voor onze
werkzaamheden reeds de medewerking gekregen
van alle beheerders van wapencollecties.
Van de registratie zal een certificaat worden verstrekt op geschept oud-Hollandsch papier met een
verklaring, df het een van odsher bestaand wapen,
dan wel een nieuw ontworpen wapen betreft. Het
voorts een afbeelding
certificaat bevat natuurlijk
van het betrokken wapen en een juiste, deskundige
beschrijving.
Door het verleenen van bescherming, hopen wij
het geknoei met wapens van burgerlijke families
tot- dusver werden alleen adellijke wapens geen de wapenusurpatie tegen te kunregistreerd
nen gaan. Verder zal het bureau jjveren voor het
tot stand brengen van wettelijke bepalingen, welke
het misbruik der wapenusurpatie strafbaar zullen
stellen. Ook uit het buitenland heeft men ons
reeds de noodige medewerking bi 3 het onderzoek
en de controle toegezegd.
Bü het aanbieden van familiewapens der eerste
eorie. zoo
heer Pa.v
oo maar eens uit te druk..
hrj den aanbieder berusten en niet brj het bureau.
belangstelling

begon

deze onderwerpen

weer

—

—

WIJZIGINGEN INZAKE DE

IDENTIFICATIEPLICHT.

In het gisteren verschenen Verordeningenblad is opgenomen een besluit van de
secretarissen-generaal van de departementen van Binnenl. Zaken en van Justitie
inhoudende wijzigingen van het Besluit
no. 132/40 betreffende den Identificatieplicht. ■
Deze wijziging houdt ten eerste in, dat
ieder Nederlander of Nederlandsch onderdaan in het bezette Nederlandsche gebied,
tot den datum waarop door den secretarisgeneraal van Binnenlandsche Zaken wordt
bepaald dat zij in het bezit moeten zijn
van een persoonsbewijs, verplicht zijn
steeds een van overheidswege uitgereikt
identiteitsbewijs, voorzien van een foto,
bij zich te dragen, door middel waarvan
hij zich te allen tijde behoorlijk kan ïdentificeeren. Volgens het besluit betreffende_
de identificatieplicht bestond deze verplichting reeds tot aan het tijdstip van
invoering in het bezette Nederlandsche
gebied van eenvormige identiteitskaarten.
Een tweede wijziging houdt m, dat het
identiteitsbewijs met foto*tiiet langer dan
16 maanden geleden mag zijn uitgereikt.
Aanvankelijk was deze termijn gesteld op
een 'jaar.
Het besluit treedt heden m werking.

..

Verhooging en navordering
van bieraccijns.
Krachtens een gisteren in de Staatscourant ver-

van den secretaris-generaal van het
Departement van Financiën .tot wijziging van de
schenen besluit

Bierwet-1917 wordt' de bieraccijns, zooals die is bepaald in het derde lid van art. 1 dier wet. van
de
f 2.60 gebracht op drie gulden. Ten aanzien vannog
daaronder begrepen de
hoeveelheden bier

—

—

welke de bierniet geheel afgewerkte brouwsels
brouwers op 1 Oct. 1941 voorhanden hebben, w-ordt
Deze
nagevorderd.
de verhooging van den accijns
navordering beloopt veertig cent per hectoliter-graad.
de bij hen op
De bierbrouwers zijn verplicht van brer
voor 5 Uct.
1 Oct 1941 aanwezige hoeveelheden
1941 aangifte te doen bij den ontvanger der accijnbrouwerij is gevestigd.
ze" onder wiens kantoor de
van
ingang
Het besluit treedt in werking met
Oct. 1941. In Vlezelfde staatscourant is een uit1
voeringsbeschikking opgenomen.

VELDPOSTZENDINGEN

VOOR

WAFFEN SS EN LEGIOEN.

in de
/eldpostzendingen aan Nederlanders, die
u, aften SS en in het Vrijwilligers egioen Nederland
vervoerd, voord enen. worden door dé post gratis en-brieven)
de
(briefkaarten
zendingen
deze
zoover
brief100 gram gewicht niet te boven gaan. Voorgram
is
zendingen (vejdpostpakketjes) van 100-200
zendingen van 25015 ets. porto verschuldigd, voor
poststukken
-10ÜO gram 20 ets. Alle desbetreffende
dengene. wien
moeten, voorzien van het adres van
wil doen gekomen,gezonden
men zulk een zending
der
worden aan de Erganzungsatelle sNord-West
Gravenhage.
te
Waffen SS. Stadhouderslaan 132 onderstreept
..VeldMen schrijve dus boven aan
AAn die Erganpost?ending". en late dan volgen:
Haag.
Stadhouderszungstelle der Waffen SS, Den
(naam en veldpostlaan 132" Zur Weiterleitung an:
biji de
nummer). Dit geldt zoowel voor hen. die
Nederland
VrijwiUigerslegioen
SS
als
het
bij
Waffen

ttuün.

Bij besluit van den directeur-generaal
van de voedselvoorziening is bepaald, dat
kaas, afkomstig uit de voor rekening van
de Nederlandsche Zuivelcentrale opgeslagen hoeveelheden, dit is dus belegen kaas,
mag worden verhandeld. Deze kaas is voorzien van het merk „Belegen N.Z." en de
maximumprijs is vopf den detaillist en den
consument vastgesteld op 25 cent per kilogram hooger dan de' nog geldende maximumprijzen .voor kaas, niet voorzien van
het merk „Belegen N-Z.'Y
Voor de .vastgestelde prijzen en andere
bijzonderheden wordt verwezen haar de elders in dit blad opgetfomên officieele publicatie.

.

Het is nu meer dan ooit Saak, <le nuttige
vogels, die bij ons overwinteren door liet jaargetijde, dat zoo weinig voedsel biedl. i
helpen. Daar -oliehoudende zaad soorten zeer
schaarsch'zijn, zullen zelfgekweckte hennepeen welkom voedsel
zaadjes en
voor de meezen vormen.
Een waardevol bijvoer voor vogels, die
..zacht" voer eten, is gedroogde wilde "■
ook roode en zwarte vlierbessjii. lijsellen,
hagebotten, bessen van den
rooden en witten doorn, die door den natuuren vogelvriend gemakkelijk verzameld en dan
thuis gedroogd kunnen worden. Bij het dorvan den nieuwen oogst zijn er overal
minderwaardige korreltjes en zaden van onkruid, die waardevol vogelvoedsel opleveren.
De vereen, voor Dierenbescherming wendt
zich nu tot alle* vogelvrienden in stad en land
met de vraag, nu reeds het verzamelen en het
drogen te beginnen voor de winterbehoefte.

METALEN VOORWERPEN GERANGSCHIKT ONDER DE DISTRIBUTIEGOEDEREN.
In het gisteren verschenen Verordeningér^lad is een beschikking afgedrukt van
den secretaris-generaal van het departement van Handel. Nijverheid en Scheepvaart, waarbij alle geheel of gedeeltelijk
uit ijzer, staal óï non-ferro metalen vervaardigde voorwerpen, voor zoover zij dit
tiog niet zijn, worden aangewezen als
distributiegoederen in den zin van artikel 4
der-Distributiewet 1939. De beschikking is
gisteren in werking getreden.

KLEEDINGMAGAZIJN VAN

DEN NED. VOLKSDIENST

GEOPEND.
Geen „liefdadige instelling".
Gistel-middag is te Haarlem een kledingmagazijn van den Nederlandschen
Volksdienst geopend, het eerste van dien
aard in Nederland. Dit instituut is een
distributie-apparaat voor die volksgenooten, die .kleeding van noode hebben.
■Het magazijn bevat een voorraad, welke
zoo vaak als noodig is, wordt aangevuld,
zoodat men eigenlijk van een „doorgangshuis" v6or kleeding zou kunnen spreken.
De heer M. J. G. J- van Leeuwen, .plv.
directeur van den Ned. Volksdienst in
Noord-Holland, deelde bij de opening
mede, dat het plaatselijk bureau van
Winterhulp dezen zomer 300 vrouwen, in
de gelegenheid had gesteld, van een
vacantie op de Veluwe te génieten. Daar
147 vrouwen niet over de hiervoor noodzakelijke kleeding bleken te beschikken,
hadden de gemeente Haarlem en Winterhulp geholpen. Toen was echter het plan
gerezen, om een kleedingmagazijn van den
N.V-D. te stichten, om in voorkomende
gevallen zelf te kunnen helpen. Dank zij
het gemenetebestuur kreeg men de beschikking over een huis aan de Parklaan.
Het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers en de
N.S.V.O. zorgden er voor, dat men reeds
over een voorraad kleedingstukken kon
beschikken- Het is niet de bedoeling van
het magazijn een liefdadigheidsinstelling
te maken, men wil .slechts Jielpen „Voor
het volk, door .het volk".
POSTHUME HULDE AAN „BARBAROSSA".
Dit jaar zou/ de voor ongeveer 2 jaar geleden
jaurnalist J. C. Schroeoverleden
Om zijn
der. bij ied*een inden lande bekend
5.0.5.-dagbodrblaadjes zeventig jaar zijn geworDit #eit is aanleiding geworden tot een
den.
posthume huldiging, in den vorm van een levensen karakterstudie van de hand van R. Tempel, die
binnenkort het licht zal zien onder den titel
Schreoder verwierf zich
..Roodbaard. de spotter". zijn
..Dagboek van een
duizenden vriendeji met
Amsterdammer". Velen zullen zich de schuilnamen
herinneren waarachter hij zich verborg: Barbarossa,
Alida Zevenbom, Barehdje Donderkop.

Ams/terdamsche

BEDERF IN MIDDELVROEGE

AARDAPPELEN.

Veelal gevolg van

te vroeg rooien.

Het is ongetwijfeld niet aan de opmerkzaamheid
van vele landgenooten 'ontsnapt, dat eenige malen
schepen en wagons op de plaats van bestemming
aankwamen, waarvan de inhoud bestond uit aardappelen, die oogenblikk'eHjk voor de menschélijke
consumptie moesten worden afgekeurd, daar zij be-

dorven waren.

. Ook deden de rottingsverschijnselen zich wel voor
bij voorraden aardappelen, die in pakhuizen e.d.
waren opgeslagen. Deze. feiten hebben helaas aanleiding gegeven tot het .ontstaan van ongemotiveerde
geruchten, de aardappelen zouden niet oordeelkundig
zijn opgeslagen
i le lang worden bewaard
onder ongunstige' omstandigheden, enz. Dit i's niet
juist, maar er zijn omstandigheden, die men niet
in de hand heeft en daaronder moet ook gerekend

worden de ziekte, pKytophthora genaamd. waaraan
groote partijen middelvróége aardappelen
hebben
geleden.
Deze ziekte kan door .bepaalde weersomstandigheden worden bevorderden treedt vooral op. wanneer de aardappelen worden gerooid, terwijl het
loof nog niet is afgestorven. De ziekte begint n.l.
in het loof en bij te vroeg rooien gaat zij over op
de knollen. Die knollen vertoonen dan kleine zieke
plekjes ter grootte van speldenknoppen. dus bijna
niet te constateerèn. Dit beteekent, dat de aardappelen onmiddellijk verwerkt moeten worden, daar
zij anders gaan rot;
Dikwijls bevint'
een massa nog enkeje
zieke knoUen,
le ziekte, dus niet op hét
schip
oog is vas
reeds voldgcndff om
of wagen bij
den geheelen voorraad-totaal verziekt op de plaats
va» bestemiping te doen aankomen.
Bij de normaal gerooide, behoeft men jypt te
vreezen voor een uitschot, dat grooter is dan het

normale.

_

Zeven jaar Nationale Jeugdstorm. ledereen kent
de jongens en meisjes in de frissche, blauwe
blouse, de zwarte broeken en rokjes
's zomers
de kousen naar beneden en de mouwen 'opgestroopt
op het hoofd de karpoets met de felle oranje bol,
als het warm is,' deze practisch geborgen onder de
schouderband van het uniformhema.
Steeds meer ziet men hen uittrekken: 's Zater-

—

.dagsmiddags, 's Woensdagsavonds, ook wel, zooals
in den afgeloopen vacantietijd, voor het geheele
weekeind, de
hei, de velden in.
Gekomen uit de woiHigen der handwerkers, arbeiders, boeren en visschers eu uit die der intellectueelen, uit de koopmanshuizen en de ambtenaarsgezinnen.
uit katholieke, protestants^he en
algemeen christelijke kringen staat de jeugd in den
jeugdstorm als kameraden naast elkaar, bijeen gebracht door eenzelfde ideaal.
len zijn uit eigen beweging gekomen. Anderen
geleid door vader en moeder, dis hun kind niet
wilden zien opgroeien in het troostelooze beeld van
verdeeldheid .dat het jonge volk van Nederland al
sinds jaren vertoonde, maar die het. als opkomend
geslacht van Nederland, bijeen wilden zien in de
rijke verscheidenheid, welke ons volk kenmerkt,
maar waar bovenuit een verbondenheid moet bestaan als Nederlandsch volk.
Een verbondenheid, die ziel
oonêr
hieven ziet. dan in den zinspreuk van den nationalen jeugdstorm:
In Godsvertrouwen alles
voor het Vaderland".
geschiedenis. Ken gezijn
De jeugdstorm heeft
lenis. die een vernederende bladzijde vormt
Vn het Nederlandsche geschiedenisboek der toekomst, omdat zij een schril bewijs vormt van een
volk in neergang, zoo diep, dat het zelfs kinderen
tot mikpunt van de laagste partijpolitieke drijfveren maakte.
De jeugdstormgeschiedenis zal echter een lichtende bladzijde zijn in datzelfde boek, waaV het
de heroïsche strijd teekent van een handjevol
jeugdleiders, die, diep doordrongen van den zinspreuk, vanaf 1934 alles inzetten om met een paar
honderd kinderen den jeugdstorm op te bouwen,
ondanks de dag na dag scherper wordende terreur
der anderen. Op 24 Febr. 1940 was de jeugdstorm
tot groote vreugde van hen, die den groei os, »lle
mogelijke manieren hadden probeeren te beletten
uiterlijk dood en gedwongen de diensten te
staken. Maar in de harten der leiders
.:
leefde de Jeugdstorm
kerels en jonge vrouwen
jongens
van
de
1200
en
meisevenals in de harten
jes die volgehouden' hadden tot den laatsten dag.
om, in kelders en op zolders, nagejouwd eu
hoond. gespuwd en getrapt door wat zich toen ..regeerders" noemden, hun wil tot eenheid te demonstreeren en te. wei ken aan een jeugdleven zooals
dat behoorde te;, zijn, maar in die omstandigheden
niet kon zijn.
",,-,'-._,
Op 15 Juli 1940 werd een nieuwe bladzijde in de
jeugdstormgeschiedenis opgcsla;
zijn 1200
De hoofdstonner hield appèl en
oude getrouwen traden weer aan, zonder uitzondeQßS- Ze hebben gewerkt, zich afgebeuld, g«r

bosschen^de

sche velden, langs de gol- 1
vende korenvelden, de bos- I
schen, de breede, eenzame I
-heidevelden; langs den I
blauwe hemelkoepel zeilen I
v.at witte wolken, die zoo I
nu en dan als een gordijn I
wat zonnestralen vangen, I
die in de coupé vallen, I
waar zeven menschen bij I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Toen hij naar het station I
schreed
Joris loopt niet, I
hij schrijdt
liep ik ach- I
ter hem en zijn breede I
platte schoenen stapten I
onvervaard over den pas I
geteerden weg. Tot zoover I
er op Joris gedrag weinig I
aan te merken. Dat komt I
pas later, als hij zich in I
„zijn" coupé heeft gem-

Onder die zeven menschen is Joris. Joris ken
veel, hij
Hij
ik
vindt zichzelf een ideaal
reiziger. Hij is dik, lvi en
niet ongenoegelijk. Maar
van reizen weet hij niets.
In de eerste plaats slaapt
in de coupé en
van defilm langs de coupéraampjes geniet hij hoogstens het prille begin van
de eerste acte. Maar dat is
Joris ergste fout niet; alleen dtórom zou ik hem
niet als reiziger willen missen. 's Heeren Joris' fouten

„Dreigend ziet hij zijn aanstaande

medereizigers

—

stalleerd.
Joris ik zeide het reeds
vindt zich een ideaal reiziger en dies
oordeelt hij het nuttig en noodig om zich
omslachtig en vooral deugdelijk te prepareeren op de reis. Ik vertelde al, dat hij dik
en lui is en d&&r zit de kern van zijn „nietom nu maar
ideaalrreiziger" zijn. Joris
pleegt zijn
met de deur in huis te vallen
zwaarwichtige onderdanen te deponeeren op
de plaats tegenover hem. Dreigend ziet hij
zijn aanstaande medereizigers, die zich in
„zijn" coupé wagen aan, en dat dreigende
buldoggengezicht doet in dit opzicht wonderen. Waaruit alweer blijkt, dat het overgroote deel van het reizende publiek bestaat
uit bescheiden lieden. De plaats tegenover
hem weet hij zoowaar vrij te houden. Als de
trein zich opmaakt voor de reis door de
Nederlandsche landouwen zittenzeven menzooals in wijlen
schen bij elkaar, om
spreken over de
te
diligence
-»
Laurillard's
warmte:
„Alles wat die menschen zeiden,.kwam
zoowat op 't zelfde neer,
„niemand hunner sprak tenminste
anders dan van 't warme weer.
Niet aldus Joris. Hij sliep bijkans de slaap
der onrechtvaardigen. Tot de trein het eerst-

—

——

—

Kind door tram overreden.

zwoegd en gesloofd. Zij tellen het resultaat, dat
nu bereikt is niet hoog. daar-zijn ze te eenvoudig
en te trouw aan de vrijwillig ter hand genomen
plicht voor.
dit resultaat
als buitenstaander
Maar wie
hoe, hij of zij ook
te beoord'éelen krügt, moet
een diep respect
overigens over de dingen denkt
doorzetting:
krijgen voor het idealisme, het
na een jaar
mogen van deze strijders, die nu
kunnen wijsen op 15.000 aangetreden jongens en
meisjes en op een organisatie, die perfect is.
De hoofdstonner heeft, nu de jeugdstorm zeven
jaar bestaat, besloten deze 1200 oude, trouwe leden
te eeren. door hun een .büzonder draagteeken ,te
verstrekken, voorzien van hun stamboeknummeT.
een eeredraagteeken dus. Alleen zij. die voor 1U
Mei 1940 lid waren zullen heden dit eereteeken
ontvangen en later zal het alleen nog maar in zeer
beperkt aantal uitgereikt worden aan hen. die «en
zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor den jeugdstorm en daarmede voor 'geheel ons volk.

—

Op, den Hoofdweg te Amsterdam is gister een
3-jSfig meisje bti het oversteken van den rijweg
onder een tramwagen van lijn 17 terecht gekomen.
Het kind werd op slag gedood.
De bestuurder van den tramwagen treft ni«t ac
minste schuld.

"

volgende station binnenreed. D&Ar zou pas
blijken, dat Joris toch eigenlijk een reiziger
was, dien we kunnen missen.
Een snoes van een meisje wipte de coupé
binnen. Onvervaard, volkomen onverschrokken, zooals alleen vrouwen kunnen zijn, die
geen gevaar zien. Haar groote grijze oogen,
haar ovale gezichtje en haar lieve mond
bleven volmaakt rustig toen Joris met een
zucht die veel van een snauw had zijn nu
niet bepaald kinderlijke voetjes op een voor
voeten meer geëigende plaats bracht. Met
spanning had ik het drama gevolgd, niet
vermoedende, dat het ergste nog komen
moest. Het mooie meisje ging heel voorzichtig zitten, ze droeg een parelgrijze
jas en een heel lief blauw japonnetje
zomereen
pingvin motiefje. Vlot en aardig.
met
goed zijn gegaan, als ook het
alles
zou
En
meisje met de lieve oogen de temperatuur
niet heel hoog had gevonden. Fluks trok zij
het parelgrijsje uit! En daar zaten we midden in het drama: we ontdekten een groote,
zwarte teervlek, somber plekkend op het
smetteloos grijs. Het meisje hield zich
kranig. Een ideaal reizigster! Maar er gingen stemmen op in de coupé
zelfs Joris
keek beteuterd. Er is hem weliswaar een
licht opgegaan, maar toch

VICTORIE
Duitschland wint
voor Europa
op alle fronten

Oude man door trein gegrepen.

Bij een alleen voor voetgangers onbewaakte overlangs het Noordzeèkanaal te IJmuiden, is
gi'sfermiddag de 74-jarige heer A. P. R-, wonende
door een passeerenden trein gete IJmuiden,
grepen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis
gang

overgebracht,

waar hij spoedig overleed.

Autocrick schoot uit...
Gistermorgen is bij de Amsterdamsche Rijtulgmaatsch'appü aan den Overtoom te Amsterdam een
ernstig- arbeidsongeval voorgekomen.
Een 18-.jarige auto -monteur, dei een reparatie
aan een auto moest verrichten, was daartoe ondei
den wagen gaan liggen, welke met behulp van
een crick was opgevijzeld. Op een gegeven moment
schoot de crick uit. waardoor de wagen met zijn
volle gewicht op den jongeman terecht kwam.
Zwaar gewond wer# hti door den G. G. en G. D.

naar het Wilhelminagasthuis gebracht. Reeds op
weg daarheen bezweek hy echter aan zijn verwondingen.

—

—

aan

GEMENGD NIEUWS

Op het terrein van de werkverschaffing aan de
te Amsterdam is gistermitf3a"g..e#n
Chinees, die d£ar wêï'kte, onder de locoólötjef vjh
De man kreeg een scheeen aandtr^intje'geraaktdelbreuk en was onmiddellijk dood.

———
—

-

——

HavenfÊWest

—

VADERLAND".

langs de H
trein
DE
strakke blanke
I
over de groene vaderland- I

Chinees onder lorrietrein.

ZEVEN JAREN NAT. JEUGDSTORM
„IN GODSVERTROUWEN
ALLES VOOR HET

Reisgenooten, die U missen kunt
linten,

DE PRIJS VAN „BELEGEN N.Z." KAAS.

Ook de vogels moeten eten!

■

Distributienieuws.

—

(Foto: Polygoon

—

van

Bilsen)

LANDBOUW EN VEETEELT
VOCHTGEHALTE ZAAIGRANEN.
In hei algemeen is het vochtgehalte van
de granen dit najaar hoog. De keuringsdienst Gelderland heeft zich, wat de keu*
ringseischen vobr het zaaizaad betreft, te
houden aart de „Algemeene Keuringsvoorschriften".

Deze schrijven voor, dat het zaaizaad
slechts dan onvoorwaardelijk mag worden

goedgekeurd als het vochtgehalte lager is
dan 16V2%, natuurlijk voorop gesteld da?
aan de eischen van kiernkracht, zuiverheid en sorteering is voldaanLigt het vochtgehalte * tusschen 16\_ en
11V_%, dan mag de partij, vooropgesteld
natuurlijk weer dat aan de overige
eischen is voldaan, voorwaardelijk worden
goedgekeurd. Dit wordt aan de label, die
aan den zak bevestigd is vermeid.
Dit voorwaardelijk beteekent dus niets
anders dan dat het vochtgehalte wat te
hoog is, en dat de kiernkracht, als zoon
zak" ongeopend blijft staan, gevaar loopt
terug te gaan.
■ In het algemeen moet men dan binnen
30 dagen na de plombeering het zaad gebruiken.
Nu zijn vele verbouwers bevreesd, dat
dit woord „voorwaardelijk" de koopers zal
afschrikken.' Dit behoeft nu oil. geenzihs, Het,zal goed zijn in het algemeen dit
jaar, als men het zaaizaad krijgt, dit uit
den zak te storten en, indien men niet
spoedig' zaaien kan, af en toe wat om te
(scheppen. In dat geval behoeft men o.i.
geen vrees te hebben, dat de kiernkracht
van het zaaizaad terugloopt.
De Secretaris van de
i Keuringsdienst
Gelderland,
VAN VLIET.
DE EXPORT VAN JAVA IN AUGUSTUS 1941
(Ruropapress). De waarde van den export van
Java bedroeg in Augustus van dit jaar f 32.400.000,
hetgeen in vergelijking met Augustus van het vorige
jaar een stijging van 40 % beteekent. In de eerste
8 maanden van dit jaar bedroeg de Javaanschen
export f220.000.000 en is hiermede in vergelijking
met denzelfden lijd van het vorige jaar met 10 tfo
toegenomen. De oorzaak van deze stijging is gelegen in de vérgrooting van den rubberexport,
terwijl daarentegen de suikerexport onbevredigtéjfl

bleet
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Ontferming gezocht en gevonden
„Gij Zone

U onzer".

Davids.
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PLAATSELIJK NIEUWS

ontferm

Overneming van de hier volgende berichten is zonder bronvermelding verboden.

Math. 9 : 27b-

kwam in 't Oosten en
BEKENDMAKING
BLINDHEID
vermoedelijk ook onder 't volk van
Israël
voor.

veel
Hier hooren wij twee van deze ongelukkigen, die voor 't huis van Jaïrus op Jezus
haddert gewacht, luidkeels roepen tot
Jezus: ..Gij Zone Davids, ontferm U onzer".
Zij verzoeken medelijden en dan zoo, dat
Jezus dit met daden mocht beloonen n.l.
door hunne oogen te openenEerst scheen het, alsof Jezus heelemaal
geen acht op ze gaf en dat was voor deze
twee ongelukkigen een zware beproevingMaar, zij bezweken niet, zij bleven aanhouden en dringen zelfs het huis binnen,
waar Jezus was ingegaan.
Daarin openbaarden zij geloof. Vast geloofden zij, dat Jezus hen kon helpen,
maar ook wilde hslpen en daarin zijn zij
niet beschaamd geworden.
Daar in huis zullen zij hun verzoek hebben herhaald en daar in huis zal hun geloof, dat door Jezus wel zwaar werd beproefd, worden bekroond.
Hun oogen aanrakende d-i. Zich in
gemeenschap bfeftgende met deze kranken
en dan zoo, dat er kracht van Hem zal
uitgaan zegt Jezus: „Uw geschiede
naar uw geloof".
En toen gebeurde het wonder.
Daar op eens zien zij en zijn van hun
blindheid verlost.
'Ja, van Jezus hadden zij de blijmare g ehoord, dat Hij blinden het liefelijke

licht

gaf.

Dit gehoorde hadden zij geloofd en
ook daarin waren zij niet beschaamd geworden.
Maar nu, nadat zij Zijn stem hadden ge.
hoord als van iemand die sprak met
macht, zien zij Jezus en hun hart was
vervuld met blijdschap?
' Is dat wonder?

In de Heilige Schrift worden er verschillende krankheden genoemd als zin-,
ne b e e 1 d van de zoo zeer droeve gevolgen der zonde en één van die krankheden
is vooral d e b I i n dh'e id.
Ja, in geestelijken zin zijn wij allen, en
dan door cnzen afval van God, blind geworden en verstaan wij niet de dingen die
des Geestes Gods zijn.
Is de mensch zich daarvan nu bewust?
Heelemaal niet, neen, hij meent dat hij
ziet en evenals de joden in Jezus' dagen
zegt hij: „Ben ik dan ook blind?"
Die geestelijke blindheid heeft de mensch
aan zichzelf te wijten en is daarom
schuld" voor God.
Dat een mensch God niet meer kent,
zooals Hij tot zaligheid moet gekend wor-den, is door moedwillige ongehoorzaam-

heid,

zoon

voorrecht is? Dit, dat God
Wat nu
en dan in Jezus Christus een weg heeft
gebaand, dat een mensch weer ziende kan
worden.
Daarom is het Evangelie zoon blijde
boodschap. Dat spreekt van Jezus, Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken,
dat verloren is. Dat Evangelie te hooren is
groot, doch ook verantwoordelijk.
Hoe. zal dat Evangelie ons nu in beweging brengen?
Zoo maar zonder meer? Neen, duizenden hoorun het, maar luisteren er
niet naar en worden er niet door in beweging gebracht.
Zij gelooven niet

dat zij blind zijn, waarom zouden zij dan tot Jezus gaan?
zijn
Daarom is er zoo noodig, zich van
dat
is
blindheid bewust te worden en
Heiligen
werking
van den
vrucht van de
Geest.
, Is een mensch van zijn blindheid, van

zijn ongeluk, dat hij zonder God in de wereld is, overtuigd geworden, dan is tegelijk
geboren het ware verlangen naar
genezing, naar vrede met God.
Ja, zulken wordt dan het Evangelie
een blijde boodschap. Is dat verlangen geboren? Dan wijs ik U op Jezus. Hij ontvangt zondaren. Hij verlost van het hoogste kwaad en brengt tot het hoogste goed.
Hij kan helpen, doch ook Hij alleen.
Hij wil helpen en nog nimmer heeft een
ontdekte zondaar, hoe lang en menigmaal
hij ook gezondigd had, vergeefs bij Hem
aangekloptIs dat geen blijde tijding? Is het niet
vreeselijk, wanneer wij zoon tijding voor,
kennisgeving aannemen?
Daarom roepen wij U toe, gij, die niet
tot rust kunt komen, neem de toevlucht
tot Jezus, Wiens bloed reinigt van alle zon-

.

den.
.
dingen, n.l.
Die blinden geloofden tweehelpen.
Zoo
dat Jeznis kon en wilde

moet het ook bij U zijn.
Gij moet gelooven dat Jezus U kan helpen, doch ook wil helpen. Zonder geloof,
dat een gave Gods is, is het onmogelijk
God e te b?hagen- Zijt gij uitgegaan, maar
laat de Heerè Usoms wachten, doet Hij
alsof Hij geen acht op U geeft?
Laat U dat niet ontmoedigen en blijft
aanhouden. Het ware geloof wordt altij <a beproefd, maar wordt ook a 11tj d

bekroond.

Wacht dan en verlaat U op den Heere.
deed Israels zanger, wanneer hij zong:

Zoo

„Ik blijf den Heer verwachten.
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in ial mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den Heer,
Den wachters op den morgen;
Den morgen; ach, wanneer?"
Jongeleen.

VERDUISTEREN
27—28 September:
van
Zonsondergang 19.28 uur

In verband met de Verordening van den

Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden over den aanmeldingsplicht van
Duitschers, van 29 Augustus 1941, par. 2 al. 2,
zijn als zetel en gebied van de hulp-aanmeldingsbureaux in de provincie Gelderland de
volgende Ortsgruppen bezw. Stützpunkte des
Arbeitsber :ches der N.S.D.A.P. in de provincie Gelderland aangewezen:
Ï.Arnhem,
6. 's-Heerenberg,
2. Apeldoorn,
7. Lobith,
8. Nijmegen,
3. Barneveld,
9. Tiel,
4. Dieren,
5. Doetinchem,
10. Winterswijk.
De hulp-aanmeldingsbureaux zijn op de volgende data en uren geopend: Zaterdag 4 October, Zondag 5 October, Zaterdag 11 October
en Zondag 12 October,. van 9—12 en 14—18

tot

Zonsopgang 7.34 uur.

Maan onder 23.55, op 15.52 uur.

28—29 September:

van
Zonsondergang 19.26 uur
tot

Zonsopgang 7.36 uur.
Maan onder 0.56, op 16.37 uur.
Eerste kwartier 27 Sept. 22.09 uur.

uur.

Legimitatiepapieren moeten worden mede-

gebracht.

/

Joden moeten zich, onder overleggmg van
hun legimitatiepapieren, persoonlijk vervoegen
aan het bureau van den Beauftragte des
Reichscommissaris, te Arnhem, huize „Ange-

renstein", Velperweg, Arnhem.
Het bureau is voor aanmelding eiken werkdag geopend van 9—12 uur voormiddag en
wel:
van I—4 October voor hen, wier geslachtsnamen beginnen met de letters A—P;
van 6—B October voor hen, wier geslachtsnamen beginnen met de letters G—M;
van 9—12 October voor hen, wier geslachtsnamen beginnen met de letters N—:S;
van 13—15 October voor hen^wier geslachts-

namen beginnen met de letters T—Z.
De Beauftragte des Reichscommissaris,
Dr. SCHNEIDER.

Toelichting
De in bovenstaande bekendmaking bedoelde
aanmeldingsbureaux omvatten de volgende gemeenten :
1. Arnhem, Noordelijke Parallelweg 1: Arnhem, Ede, Wageningen, Renkum, Rosen-

Ver. Apeldoorns Volksconcert
Secr. Bergje 10, Tel. 2502
precies,
DINSDAG 30 SEPT., nam.
Concertzaal TIVOLI:

„A. O. V."
v.

o. 1.
JAAP SPAANDERMAN.
Soliste: MARIA VROEMEN, Sopraan.
Werken van:
Mozart, Pfitzner en Dvorak.
■

Toegang: leden: op vertoon programma.
Niet-leden:
1.50, rechten en
programma inbegrepen.
Plaatsbespr.: Dinsdag 10 v.m. a. d. zaal.

’

Nog gelegenh. voor aanm. nieuwe
leden a. h. secr. Bergje 10, Tel. 2502
en voorzoover nog beschikb. o. d. av.
v. h. concert a. h. loket:
3.— v. 4
conc. Reeds opgeg, nieuwe leden, die
nog geen progr. ontvingen, kunnen
dat in ontv. nemen a. h. loket.

’

CENTRAAL-THEATER:
„Valsch

geld".

—

Een spannende

Terra-film, een sensationeel en
verhaal.

romantisch

—

valsche munters.
Valsch geld
Zoo nu en dan verschijnen er berichten in
de bladen over valsche munters en het internationale werk van de politie, van de z.g.
Valsch geld-centrale, die ■ haar vertakkingen
over de geheele wereld heeft en in nauwe
samenwerking tracht de valsche munters te
achterhalen. Wat geen kleinigheid is en
grooten speurzin en voorzichtigheid eischt.
Want de dames en heeren, die de valsche
muntervj beoefenen, zijn wel geoutilleerd en
georiënteerd vooral. Zij werken in het geheim,
in wel Voorziene werkplaatsen, maar de
.valsch geld-centrale is niet minder wel georiënteerd, werkt eveneens in wel geoutilleerde laboratoria, waar elk spoor wetenschappelijk 'wordt onderzocht en gevolgd. In die
labaratoria werken, om met commissaris
Brack te spreken, duivelskunstenaars, die met
een stipje op een dameshandschoen weten te
determineeren en daaraan een conclusie verbinden omtrent de herkomst.
De valsche munters, die niet maar een
kwartje of een gulden namaken, maar meer
belangstelling hebben voor biljetten van 1000
Zwitsersche' Franc b.v., zijn ongetwijfeld beis
hoorlek bij, doch de valsche geld-centrale
hun altijd nog juist een streep voor, juist, voldoende om hen tenslotte te knippen.
De Terra-film der Ufa, welke thans in het
'nieuwe programma als hoofdnummer loopt,
behandelt een dergelijke valsche muntersaffaire. Hier is 't bende, welke vanuit centraal-Zwitserland opereert en als tegenspeler
heeft de centrale recherche te Berlijn.
Aanvankelijk heeft 't den sch»n of de valsche munters den strijd zullen winnen, maar
tenslotte is 't de politie, Welke het net dichtslaat.
Vanzelfsprekend, zal men geneigd zijn op urnerken. Niet is aan te nemen, dat 't andersBedactie:
G. Hoede, Apeldoorn, waarnemend Hoofd-redacteur,
redacteur-Buitenland; H. C. Croesen, Apeldoorn,
redacteur-Binnenland en verslaggever; Th. Ch. P.

van Bergen, Apeldoorn, redacteur-opmaker, speciaal
en verslaggevervoor distributie-aangelegenheden
H. W. Mulder, Apeldoorn, .sport.-redacteur; Betsv
Woonink, Apeldoorn, redactrice-Kinderkrant en ver
slajgeefster,

Uw horloge niet „lekker"?
Ga praten met DEKKER..
BRINKLAAN 16

De nazomer loopt ten einde, de heide raakt uitgebloeid, met het gevolg, dat de
imkers hun volken, welke zij her en der op de Veluwe een plek gegeven hadden,
(Foto Brusse.)
terughalen. Met paard en wagen worden de korven vervoerd.

TELEFOON 2518

daal, Angerlo, Zevenaar, Duiven, Westervoort,, Huissen, E.fst, Heeteren.
2. Apeldoorn, Duitsche school, Loolaan:

Apeldoorn, Elburg. Doornspij k, Oldebroek,

Hattem, Heerde, Epe.
3. Barneveld, Amersfoortscheweg 11: Beneveld, Nijkerk, Hoevelaken, Scherpenzeel.

Steenderen,

Warnsveld.

Doesburg, Brammen,

Zutphen,

5. Doetinchem, Restaurant Wilmink, Markt:
Doetinchem, Hummelo, Zelhem,
Gendringen, Didam, Wehl.

6.

's-Heerenberg,

Berg.

Wich,

Sociëteit Molenpoortstraat:

7. Lobith,

kantoor N.S.D.A.P., Duitsch
douanekantoor: Herwen en Aerdt, Pannerden.
8. Nijmegen, kantoor N.S.D.A.P., Deutsches
Heim, St. Annastra^t 141: Nijmegen, Heumen, Overasselt, Wijehen, Groesbeek, TJbbergen, Beuningen, Baten berg, Bergharen,
Ewijk, Horssen, Druten, Dodewaard, Valburg, Bemmel, Gent.
9. Tiel, café „De Beurs", Korenbeurs: Lienden, Geldermalsen, Dreumel, Appeltern,
Culemborg, Kesteren, Waardenburg, Heerewaarden, Brakel, Beesd, Vuren, Wadenoijen,

INMAAKVATEN 50 liter met 4 ijzeren
banden a 2.— per stuk.

Een mooie collecte

Inzameling van kastanjes, eikels
en beukenootjes.

De buitengewone collecte, die Zondag in
de Geref. kerk alhier, voor de diaconie is
gehouden, heeft f 1119.64 opgebracht, bovendien werd in de wekelijksche collecte
een bedrag van f 273.71 gecollecteerd.

Vereeniging

hemert, Hedel, Maurik, Dcli, Echteld.
Wamel, Zaltbommel, Rossum, Hurwenen.
10. Winterswijk, Duitsche school, Tuinstraat:
Winterswijk, Neede, Bprculo, Eibergen,
Rüurlo, Groenlo, Lichtenvoorde. Aalten,

Dinxperlo.
De aanmeldingstijd is van 9 tot 12 en van
14 tot 18 uur op iederen voor de aanmelding
vastgestelden dag.

Geslaagd

„HetApeldoornsch

Volksconcert".

Naar wij vernemen van het Secretariaat
bestaat er veel animo voor het Concert op
Dinsdag a.s.
Vele nieuwe leden meldden zich reeds
aan. Om teleurstelling te voorkomen is
spoedige aanmelding aan te bevelen. Men
wordt vriendelijk verzocht zoo tijdig mogelijk aanwezig te willen zijn, dat om precies
7 uur kan worden begonnen. Gedurende
het spelen van het orkest blijven de deuren
gesloten.

Zullichem, Gameren, Buurmalsen,

Herwijnen, Est en Opijnen, Poedeoijen,
Driel, Buren, Haa'tw.. Varik, Ophemert,
Kerkwijk, Ammerzoden, Zoelen, Neder-

Een goede slag.

’

Zooals reeds eerder is medegedeeld, zullen
beukenoten en kastanjes dit setóöéh
van Rijkswege worden ingezameld onder de
auspiciën van de N.I.C.A. (Ned. Inkoopcefttrale van Akkerbouwproducten). Zij hetfÖÉh
thans groote waarde voor de voedselVOÓfziening; de eikels en kastanjes etïi vde>voeder, de eikels ook als kofïiesurrogaat, de
beukenootjes voor het winnen van olie eh
het verwerken van het restant Dbt ytêèkoeken.
Het land is voor deze inzameling verdeeld
in 8 districten, met aan het hoofd van ïéö&r
district een hoofdagent. Voor dit district
zal de Nederlandsche Heidemaatschappij te
■ Arnhem
als hoofdagent optreden.
Zij heeft, voorzoover ge wenscht,. in iedere
plaats een agent aangewezen, die met de
plaatselijke inzameling is belast en waar
dus de rapers geregeld hun zaden kunnen
inleveren. De namen der agenten uit deze
omgeving zijn per advertentie in dit blad

eikels^

vermeld.

Ambtenaren van den centralen crisiscontroledienst hebben dezer dagen onder
Putten' een gooien slag gedaan door een
vrachtauto aan te houden, welke 2400
eieren en 30 stuks geslachte kippen, en
eenden, bestemd voor de zwarte markt,
bevatte. De geheele voorraad is in beslag
genomen- Tegen de eigenaren, drie personen uit Putten, heeft de politie procesverbaal opgemaakt.

'Een ieder die rapen wil, kan dus nu meedoen. Een vergunning is daarvoor niet
noodig. De raaploonen zijn officieel vastgesteld en bedragen per kg voor zaden, die
natuurlijk van goede kwaliteit moeten zijn
en vrij van doppen of bolster, zand, steenen
en ander vuil:

NED. PROTESTANTENBOND.

Amerikaansche en gewone eikels moeten
zorgvuldig afzonderlijk worden gehouden.
Zijn ze gemengd, dan mag de agent ze niet
ontvangen.
De rapers mogen hun kwantum aan
niemand anders afleveren dan aan de
plaatselijke agenten. Doen zij dit wel, dan

De heer J. v. d. Woerd, hoofd van de
Gereformeerde school aan de Piet Joubertstraat, is geslaagd voor het examen L. O.
vrije orde-oefeningen der gymnastiek.

ZONDAG 28 SEPT., 's morgens 10\_ uur:

om zal zijn. Inderdaad1 is dat zoo, maar het
bijzondere in dit fimwerk is, dat de politie
logisch aan haar zege komt, dat de toeschouwer steeds kan volgen hoe het net nauwer aangehaald wordt. Daardoor is, wat vanzelfsprekend kan genoamd worden, volkomen
logisch in zijn handeling en tenslotte ook volkomen logisch verantwoord. Bovendien is in
het draaiboek een liefdesgeschiedenis verwerkt, met nu eens niet een gelukkig einde,
zonder dat nochtans de opzet van de film geschaad wordt. Dan geeft de film veel te zien,
opnamen in het Zwitsersche bergland enz.
Alle factoren, welke deze film een in alle

Brix, om enkele der voornaamste medewerkers te noemen zijn de hoofdrollen in uitne-

opzichten bijzonder cachet geven.
Bü Kirsten 'Heiberg, Karin Himhöldt, Hermann Spe'elmans, Rudolf Fernau en Hermann

Afd KUIPERIJ.

Bij besluit van den secretaris-generaal van
het departement van Justitie van 25 September 1941 is benoemd tot notaris binnen het
arrondissement Zutphen, ter standplaats
Apeldoorn, P. B. ter Laag, candidaatnotaris te Heemstede.

Putten, Ermelo, Harderwijk.

4. Dieren, oud gemeentehuis: Dieren, Voorst,
Gorssel, Laren, Lochem, Vorden, Hengelo,

VIERSMA & VERBOOM

Benoemd.

Dr. J. W. SAMBERG, Delden.

(9552)

mende handen.

Rugaart.

MINERVA-THEATER:
„De vroolijke vrouwtjes" een
geestige en amusante film.

Gewone eikels
Amerik. eikels
Paardekastanjes
Beukenoten

zijn zij

In de oude keizerstad Weenen, vol gemoedelijkheid en charme, waar schoone
vrouwen en elegant gekleede mannen zich
op zorgelooze wijze amuseeren, een aanlokkelijk beeld voor den vreemdeling, die deze
stad wil bezoeken, begeeft de hof-kleermaker, Josef Sturm, die zoo juist op het ministerie een waar kunstproduct van een
costuum heeft afgeleverd, zich huiswaarts.
Deze plotselinge vooruitgang van gewoon
kleermakerij e tot hof-kleermaker is hem
eenigszins naar het hoofd gestegen, zoodat
zich bij hem thuis, daar zijn vrouw heelemaal niet van zijn grootdoenerij gediend
is,, reeds strubbelingen voor doen
Het onderwerp van deze ruzies is zijn
jonge en bekoorlijke nicht Mizzi Stadlmeier,
die het in haar mooie hoofdje gehaald
heeft, operazangeres te worden, en terwijl
hij zeer tegen dit plan is en haar met alle
geweld met zijn meesterknecht wil laten
trouwen, is zijn vrouw juist van een tegenovergestelde meening.
AGENDA
Mizzi stoort zich hier heelemaal niet aan
op
en begeeft zich
zekeren morgen naar
30 Sept. Tivoli T uur. Concert
den kapelmeester Nicolai. Hier vangt de Dinsdag
A.OV. voor
„Apeldoornsch Volksconamoureuse en komische geschiedenis aan
cert.
die als de opera „de Vroolijke Vrouwtjes"
beroemd zou worden. In deze kostelijke Zaterdag 4 October. Poort van Kleef, 8 uur.
Ned. Reisver. Kol. du Croo, Indië van
film speelt Aribert W&sschen als Pietro
25 jaar terug en nu.
Balocchino, de Falstaff-figuur op onnavolgbare wijze. Zeer suggestief wordt de Woensdag 29 October, Poort van Kleef
8 uur, H. J. A. Schnitz. Ski-avonturen ln'
sfeer van het oude Weenen opgeroepen.
het hooggebergte.
let beeld wordt uitstekend geïllustreerd
Dinsdag 2 Dec. Bondelaise, half acht
r de prachtige muziek van Nicolaï
°£
„Oost en West-, Van der Valk.
Behalve Wascher vervult Paul Hörbiger
Zaterdagmiddag 15—17 uur \_. boven-'en kostelijke rol als de hof
lederen
kleermaker,
zaal „Tivoli" Fostzegelbeurs.
olf Mbacil en Hans Nielsen
Andree, Kanaal Noord
;.ot de beste krachten mogen worden gere- Pottenbakkerij2-4
194
10-12 en
uur, doorloopende tentoonKend.
"^«n
van
stelling
Van de actrices noemen we in het bijkunstaardewerk.
onder Gusti Wolf en Lizzi Holzshuh als
.itmuntende uitbeeldsters. Het geheel is
Het is NU tijd, om Uw verduistering
een amusante en geestige film, die reeds
gisteravond een welverdiende groote be<W goed te inspecteert*,
langstelling trok.
O» Roede,

r?°s T

(Foto

Terfa-Ufa!

bende
geld",

(Kirsten

Heiberg), in de film „Valse!

strafbaar.

Voor het vervoer der vruchten naar de
agenten zijn voor hoeveelheden kleiner dan
50 kg geen vergunningen noodig. Voor meer
dan 50 kg is echter vervoer zonder officieel
vervoerbewijs verboden. Wenscht dus een
raper op één keer meer dan 50 kg te vervoeren naar den agent, dan moet hij er om
denken, dat hij bij den agent eerst een vervoerbewijs aanvraagt, anders maakt hij zich
schuldig aan een strafbaar feit. De agent
kan dit vervoerbewijs alleen verstrekken na
aanvraag bij den hoofdagent.
De bezitters van afgesloten particuliere
terreinen zijn verplicht om, zoodra de
hoofdagent dit vordert, de door hen verzamelde vruchten
den plaatselijken
agent af te leveren. Zij kunnen echter vóór
1 October a.s. bij de «N.I.CA., Bezuidenhoutscheweg 15 te 's Gravenhage, een aanvrage indienen om een gedeelte als zaaizaad te mogen ebhouden.
Wenschen de grondbezitters niet zelf te
n verzamelen, dan moeten zij toestaan,
dat rapers, die de agent in overleg met
hen zal aanwijzen, de vruchten verzamelen
Want er mag dit jaar niets verloren gaan'
Laat daarom een ieder die kan, zooveel
mogelijk vruchten rapen en inleveren Het
is m het belang van de voedselvoorziening
voor mensch en dier en dus een nationaal
belang.

latf

De commissaris van politie (Axel Mon je
met de medeplichtige van de valsche munters

10 cent
10 " „
4 „
40 „
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SPORT EN WEDSTRIJDEN
N.E.C. moet zich herstellen
tegen A.G.O.V.V.
Twee oude clubs in Apeldoorn:
Be Quick bij Robur en

Z.A.C.

bij

Orion.

Het N.VB.-programma voor den tweeden
et Zuiden al den
comp.
vièrd
ch zijn er diverse
wedstrijd^
. en verrasoatnio
singe:

Dat de
slecht

op'df
v. d V
een
noodl

-

betrekkelijk
; N.E.Ckunnen
ikelyk herstellen en dïrr weer
en. Maar nu He
het spelpeil der ploeg
; wel eens
zegt

Morgen

Robur - Be Quick

Aanvang half drie

Apeld- Boys in den eersten wedstrijd evenmin naar den vleeze ging, zal men aan
den Nagelpoelweg' een enthousiaste ontwinstpunten
om de eerste
moeting
verwachten.
kunnen
De overwinnaar van Apeld. Boys komt
bij Albatross in Ugchelen op bezoek.
Oosterbeek dus en het zal heel wat moeite
kosten om deze blauwgehemde ploeg met
een nederlaag huiswaarts te sturen. Dat
kon wel eens gelijk spel worden en dan
zou Albatross het eerste punt te pakken
hebben-

MORGEN naar

Apeld. Boys -V. D. Z.
(ARNHEM)

AANVANG 2 Ut'R. Terrein Nagelpoelweg.
Rijwielstalling op het terrein
10 cent.

....

In de vierde klasse C is W.S.V- met een
flinke zege op 0.8.V. van leer getrokkenHet zal niet meevallen om aan de Frankenlaan ook over het bezoekende De Hoven uit Zutphen te zegevieren, want deze
ploeg verloor j.l. Zondag eervol (5-6) van
de Vaasser Boys, dje als sterke tegenstanders bekend staan. Toevallig won
Brink en Orden met dezelfde ciji'e/s van
de Eerbeeksche Boys en nu de roodwitten
naar Vaassen gaan. zal het er wel spannend toegaan tusschen de twee nog ongeslagenen.

bezoek komende Hengelo kunnen de
Alme'.oèrs echter morgen wel winnen. Zal
N.E.C zich ook van de eerste nederlaag
herstellen? Het is de vraag of de sinds
blijkbaar sterker geworhet vov:
den A.G.OV.V-ploeg dat in Nijmegen,
waar rij verleden jaar zoon geducht pak
slaag heeft gehad, aal gedoogen Dat
wordt dus een strijd van belang in de
Waalstad, het zal aardig kunnen spannen
en he:. krachtsverschil 7al vermoedelijk
maar klem zijn.
Sportclub Enschede zal uit haar zege op
Tubantia wei moed geput hebben om in
-tmoeting- tegen de Boys
de
op d
i weg voort te gaan. doch
vij niet in staat het bePJE<
zoekende Wageningen te verslaan. Bij de
clubs, di
;dag verloren hebben, behooren Tube
Quick die elkaar
hetgeen bij
tha:
tnvool
' kamp
.uick's
tweede
hou
nede
D*
door Robur et
Vele:
de twee reeds gespeelde ontRECHTSZAKEN
roo'-4en de vraag of
de rood
eb door /erdere goede
POLITIERECHTER TE ZUTPHEN.
prestaties
op den voorgrond kunnen
plaatsen. Wi
uorgen winnen. dan
Niet tijdig accijns betaald.
Zutpheaische
H. K.. slager te Epe, slachtte een koe,
moeten zij da'
Be Quick doen. Deze ploeg verloor j.l. Zonzonder vooraf accijns te betalen. Hij werd
dag op \ kantje af van Go Ahead, zoodat veroordeeld tot f 10 boete subs. 5 dagen
er wel een zware wijs op zal gaan. Het hechtenis.
voordee:
>n terrein, kan echter een
hartig wtwrdje meespreken.
Eenzelfde straf werd opgelegd aan G. J.
De wedstrijden van Robur et Velocitas, H., rietdekker te Wilp, die een soortgelijke
ook van het tweede elftal wanneer dit overtreding had begaan.
thuis spe?
aen om half drieAdministratieovertredingen.
Orion, dat van Zutphaiitó verloren heeft,
Daarna werden eenige overtredingen bezal zich nu thuis tegen Z.A.C moeten her^
stellen, wat niet geheel uitgesloten is, al recht van de belastingvooroschriften. B.
werd te
zullen de Zwollenaren er wel anders over F., fruithandelaar te Zwolle,
denken. Ook hier kan de balans mogelijk Voorst bekeurd, omdat hij met een auto
juist in het voordeel van de thuisclub reed, waarvoor de belasting niet was bedoorslaan, evenals tn 't vorig seizoen, toen taald- Vonnis f 30 subs. 15 dagen. Deze
verdachte kreeg voor een gelijke overtreJjet een pit
ip werd tusschen de
ding nog 1 10 boete.
'\
peldoorners.
Zwollenw
G. J. B. 8., expediteur te Baarn, die te
lebbera in Apeldoorn hebDe
Apeldoorn
een zelfde overtreding had bede
twee
want ook
-^eg.
ben
gaan, kreeg f 30 boete subs. 30 dagen
thuis. De Apeldoornderde k
acbe Boy« oegen V.DZ.- (Volharding Doet
Oneerlijk vertegenwoordiger.
Zegevieren» eea RJC. club uit Arnhem,
vertegenwoordiger
een
2—S
Als
Zondag
met
voor p. B. Laming
gestart
is
die Jinederlaag tegpn Eendracht. Daar het had de 28 jarige H. N. uit Apeldoorn, thans

tegelijk, want
ïvoroi is tandpasta en mondwater
van 60—40 en 25 et.
geheele
het overvloedige, desinfecteerende schuim reinigt niet alleen Uw tanden, maar óók Uw

Ratti, mét een 3—l-nederlaag tegen Columbia begonnen, krijgt bezoek van de
Eerbeeksche Boys en dat is een zware opgave. Het is lang niet zeker, dat de,Apeldoorners den bezoekers baas zullen blijven;
wij verwachten in het gunstigste geval een

puntenverdeeling.

Alexandria komt voor het eerst in actie
en wel op eigen veld tegen 0.8.V. De
blauwwitten moeten, afgaande op den
slechten start van OBV en als zij deze
tegenpartij niet onderschatten, o.i. met
flinke cijfers kunnen winnen.
A.G.O.V.V. 11, kampioen van de, reserve
eerste klasse, steekt morgen van wal met
een thuiswedstrijd tegen het tweede elftal
der landskampioenen. Wij zijn geneigd de
pittige en goede ploeg der blauwen de beste
kans op de zege toe te kennen. Het derde
elftal, van AGOVV heeft jl. Zondag de
eerste schrede op den weg naar een nieuw
kampioenschap geiet door U.D. II met 9-5
te kloppen. Deze blauwhemden ontvangen
bezoek van K.H.C. II en ook voor hun kansen zijn wij optimistisch gestemd. Robur's
tweede elftal, dat j.l. Zondag inzette met
een gelijk spel tegen ZA.C. 11, kan zich op
een flinke krachtsinspanning tegen Go
Ahead 111 in Deventer voorbereiden.
Lawntennis.
DE ITALIAANSCHE

KAMPIOENSCHAPPEN.

De Italiaansche kampioenschappen, welke gisteren
werden voortgezet, leverden nog de volgende resultaten, op:
In het heerendubbelspel sloegen Cucelli en Bello
met 6—l, 6—2, 7—5 Bossi en Sada;
Het gemengd dubbelspel werd gewonnen door
Alliata en Del Bello met 6—4, 11—9 van het echtpaar tßossi en plaatsten zich daarmede in de finale,
waarbij zij moeten spelen tegen Tonolli en Romanoni, die er in slaagden Quintavalle en Taroni met
7—5, 3—6 en 6—4 uit te schakelen.

van Dinsdag 30 Sept.
tot en met 6 October
Apeldoornsche Horlogemakersen Juweliersvereeniging.
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grondwerker van beroep, zich een bedrag
van f 25 toegeëigend.
De officier van justitie eischte 14 dagen
gevangenisstraf. Vennis conform^

Houtdiefstal?
De gebroeders G. en J. B-, twijners te
Apeldoorn, hadden hout weggenomen, doch
zij beweerden, dat zij mondeling vergunning hadden, om het weg te nemen. Dit
was evenwel niet voldoende en daarom
eischte de officier tegen ieder f 15 boete.
De politierechter bepaalde de boete op een
tientje.
De nekslag.
jarige
een
arbeider uit Epe, had
H- E-,
39
zich te verantwoorden, omdat hij zijn
plaatsgenoot K. Mensink in den nek zou
geslagen hebben.
Eisch 3 weken gevangenisstraf, vonnis
14 dagen gevangenisstraf.
Geen belasting betaald.
De garagehouder G. C. v. d. K. uit Rotterdam, die te Apeldoorn bekeurd werd,
omdat hij met een auto reed, waarvoor de
belasting niet betaald was, werd na een
eisch van f 50 subs. 1 maand hechtenis

FEUILLETON

Greta's
minnaar
Vertelling uit het Duitsch

_

23*
Gr^ta weid van nu af nog stiller en gedrukter in haar omgang. , middag toen
van
Op een regenachtigen
zag
ztj
Anton
Rover
ging,
naar
huis
zaak
de
gevoor zich -jitloopen. de hoed in ac oogen
geslagen,
grond
drukt, zijn -ogen naar den
veH-.-aagde haar
aooalfi 2*ll manier was. Zij
schreden om hem vooruit te laten |eppen en
bijna uit fieï oog verlcfren, toen
ZJJ had hem
kruispunt door Waldmann inbij
dicht
een
Tij
gehaald werd die met zijn neus op den gron3
het spoor v»n zijn meester volgde, zoo in zijn
zoeken verdiept, dat hij een om den hoek komenden bierwagen niet bemerkte. In het volgende oogenblik .zag Greta hem tusschen de
hfi viel neer
hoeven der paarden. Ken gil
de wielen zouden
door een slag getroffen,
Als een
ioo dadelijk over bern heengaan.
totMineblk» pijn gevoelde iet mefej-.>: ook

—

deze vreugde zou voor den eenzame verloren

z§n.

Met een sprong was zij naast den wagen
en riep den koetsier toen zoo/luid en bevelend
dat de man de teugels aantrok en de steigerende paarden tot 'staan bracht, juist nog
tijdig genoeg om het Greta mogelijk te maken
den "bloedenden hond voor de wielen weg te
trekken. Zjj nam, zonder, zich om den koetsier
en het verbaasde publiek te bekommeren, den
gewonden hond op den arm en snelde naar
huis. Het straatvuil dat aan Waldmann's
pooten zat, het bloed dat uit 2_n gewonden
voorpoot liep bevlekte haar lichten regenmantel —z6 lette er niet op, evenmin als op
de aandacht, die zij trok.
Haar moeder, die aardappelen schillend,
voor de open keukendeur zat, zag haar met
haar last de trappen opkomen en sloog van
verbazing de handen ineen:
Lieve hemel, je kleeren. Grete, ben je gek
geworden? Je mooie mantel. Wat wil je met
dat smerige beest?
Het is door een paard getrapt. Het
scheelde een haar of het was overreden geworden. Hij bloedt, moeder, we moeten hem verbinden.
Zoo moeten wij dat? Over mfln drempel
komt dat beest niet riep mevrouw Meermann
Ik woon nietin een stal. Wat
toornig.
gaan mjj de hondeni van vreemde menschen
aan? Werkelijk, Greta, je wordt iederen dag
vreemder. Maar jemoet toch nog een beetje
rekening met mtj houden.

—
—
—

__

—

_.

F 50 boete subs- 25 dagen hechtenis
luidde de eisch tegen J. B. een expediteur
uit Oranjewoud, die te Apeldoorn zijn
vrachtauto had laten rijden waarvoor geen
belasting was betaald. Tegen hem luidde
het vonnis f 10 subs. 10 dagen hechtenis.
Een week gevangenisstraf luidde het
vonnis van den Economischen Rechter
tegen "een landbouwer uit Apeldoorn, die
frauduleus een varken geslacht had. De
Economische Rechter, die op deze terechtzitting een groot aantal overtreders,
hoofdzakelijk van de veluweplaatsen, te
berechten had, liet wederom een waarschuwend woord hooren en kondigde
steeds zwaardere straffen voor dergelijke
overtredingen aan. Hoewel de nu berechte
zaken nog niet onder de verscherpte
maatregelen vleien, werden aan tal van
personen hooge gevangenisstraffen en
hooge boeten opgelegd. Men zij gewaar-

schuwd.

te

Je overdrijft, Greta, fluisterde hij tot zyn
zuster, dis de viervoetige patiënt op het bed
Geloof me, je
van haar broeder had gelegd.
meent het te zwaar op.
Dat doet ieder, zooals hij het opvat. Haal
een kom water.
Julius gehoorzaamde en Greta wiesch den
hond zorgvuldig het bloed en modder van dén
poot; zij verscheurde een van haar zakdoeken
voor verband, waarmee zij koude omslagen op
de gewonde plaats legde. Het was haar een
bijzondere voldoening Waldmann te verzorgen
en liefkozend over de zwarte glanzende huid
te strijken. Zeldzame speling van het lot. Zij
had zelf Rover hoogmoedig' afgewezen en
moest het nu als een geluk ondervinden, dat
ze zijn hond hulp kon bewijzen. Zij bracht het
gewonde dier versnaperingen aan, waarvan hij
af en toe iets nam; toen rolde hij zich in elkaar op zfln zachte rustplaats en jankte af en

toe zachtjes.

BURGERLIJKE STAND
27 Sept.
Geboren: Matthilda Christina, d. v. B. van deiHam en E. H. Bongaarts; Blsien d. v. S. de Jonge
en J. Eump; Helena Arnolda, d. v. J. Bongaarts on
M. H. Rutgers; Maria Petronella d. v. A. Huisman
en P. de Heus; Grietje d. v. G. Schotpoort én G.
Alterink.
Ondertrouwd: H. M. de Jonge 34 j. den Haag en
W. F. Gerritsen 31 j.; A. Boeve 26 j. en D. \-cu
Milligen 20 j.; L. C. F. T. Bedeke 44 j. en P. *■
Fock 39 j., Bussurn; G. F. Schut 29 j. en M. F.
Geijzendorffer 29.j.; A. J. Thomas 23 j. en M. Niesing 26 j.; A. v. Rijswijk 21 j. en J. H. Letirfr.k
23 j.; H. Ribbink 21 j. en J. T. Kranenburg 22 j.;
J. Bloemink 21 j. Brammen en H. Vredenbc-rg 21 j.

Overleden: G. van den Berg, 14 j.; A. Stöifl 2 dg.
m.; A. Consemulder, 32 j., m.; H. J. A. Tieleman,
75 j., m., weduwn. v. G. G. Donker.

MARKTBERICHTEN
WESTERLEE (Westland), 26 Sept. Druiven Alicante
40—45, Emile Royal 45, Frankenthalers 40—50, Golden
Champion 48—60, Gros Maroe 45, Muscaat 60, aanvoer
druiven 56000 kg; Dubbele Boonen 12.80—16 p.
100 kg; Snijboonen 6—33 p. lOWkg; Postelein 121
Tafelappelen 12—45; Tafelperen 15—35; Spinazie
2—12; Kroten 80 p. 25 kg; Ramemenas 1—1.60 p.
25 kg; Uien 70 p. 20 kg; Sla I 2.50—3.00 p. 100 krop;
Kelen 1.00 p. 100 bos; Peterselie 50—1.40 p. 100 bos;
Prei 8.00 p. 100 kg; Radijs 60—1.40 p. 100 bos;
Rabarber 4.00 p. 100 kg; Selderij 30—1.30 p. 100 bos;
Bloemkool I 3—15 et. p. stuk: Meloenen Net 23—30.
id. Oranjeananas B—3o, id. Suiker 11—19; Perziken I
12—33, id. II 12; Komkommers AA 13.50 p. 100. st.,
id. A 11, id. R 8.50, id. C 5.50; Roode Kool 1—3.50
p. 100 kg; Savoye Kool 1—3.50 p. 100 kg; Groene
Kool 3.50 p. 100 kg; Wite Kool 1.60—2 p. 100 kg;
Boerenkool 14—21; Stoofappelen 2.20—3.00; Stoofperen 1.70—3.00; Stoofsla 7 p. 3 kg; Zuring 3—9
p. kg; Tomaten bonken 9.60—12 p. 100 kg; Spruiten
I 3.20 p. zak; idem II 35—1.45, aanvoer Spruiten
300 zakken.

RIJWIELDIEFSTAL THANS EEN ERNSTIG
MISDRIJF.
Een flink aantal gestolen ïietsen vormde
in de zitting van de Zutphensehe rechtbank de entourage van de tafels, waaraan
de leden der rechtbank gezeten waren om
recht te doen. Niet minder dan tien iieden
stonden terecht omdat zij betrokken waren
als dief of heler bij een rijwieldiefstal. Bij
meer dan een gelegenheid heeft de officier
van justitie bij deze rechtbank medegedeeld dat hij het stelen van fietsen, welke
thans een tijzonder waardevol vervoer-,
middel zijn geworden, een hoogst sr-istig
misdrijf achtte, zoodat hij dus nie',
schroomde zeer zware straffen te eischen.
De eerste verdachte, een 23-jarige navenarbeider uit Apeldoorn, had ln twee maanden tijds drie fietsen weggenomen. In verper flacon 0.90. dubb. flacon
1.60.
band met 's mans verleden luidde de
eisch twee jaar gevangenisstraf. Hij werkte
samen met een kellner, die terecht stond
wegens diefstal van een rijwiel. In verband
RAADHUISPLEIN I.
met het gunstige reclasseeringsrapport
Zondags
tot 2 nur. namiddags geopend.
'a
was de officier van oordeel, dat een straf
van vier maanden voldoende- zou zijn.
Er waren eenige regeerings- -en voogdijkinderen, die hun uitbesteding misbruikten
Artsen-Zondagsdienst.
door het vertrouwen te beschamen en
diefstallen te plegen. Een hunner, een verZondag 28 September a.s. wordt de
pleegde van „het Hoogeland" stal een fiecs dienst waargenomen door:
te Apeldoorn. Hij bleek al drie veroordeeL- Bouwman, Brtnklaan 116, Tel.~ 3711.
lingen wegens misdrijf achter den. rug te
G. A. Th Dasbach, Marialaan 13,
geeischt.
tegen
hem
hebben. 1% Jaar werd
Tel. 2131
een "?■ van
Een Apeldoornsche arbeider, die had,
Ettingen, Deventerstraat 126,
noodig
fiets stal omdat hij banden
Tel. 4155hoorde 8 maanden tegen zich requireeren.
Pijbes, Jachtlaan 94, Tel. 5884.
J.
jeugdige
Een andere Apeldoorner, een
J- H. W. Slechte, Prins Mauritslaan 3,
expeditieknecht, ontkende pertinent zich
Tel. 3601.
geschuldig
aan rijwieldiefstal te hebben
TYI 3 3 let"
Met het oog.op benzinebesparing wordt
Een Apeldoorner, een rijwielhandelaar, dringend verzocht aanvragen om bezoeken
des morgens vóór 9 uur op te geven.
die wegens heling terecht stond, verklaarde echter dat de expeditieknecht
aangeboden had de gestolen fietsen bil
hem te brengen.
Tegen den dief werd 1 jaar gevangenisGeopende Apotheken.
straf geëischt en tegen den heler, die overizijn,
schuldig
te
gens ontkende aan heling
Apotheek Roelse (W. Mulder), Hoofd4 maanden gevangenisstraf.
straat 136, Tel- 2075.
Een jongeman met een slecht verleden
was een jonge banketbakker uit Apeldoorn.
Avond- en
Met hem had de officier dan ook geen
medelijden. Hij eischte 1 jaar gevangenisAlleen de bovenstaande apotheek ls
straf, omdat de verdachte heelemaal geen een week lang, ingaande hedenavond 8 uur
berouw aan den dag legde.
voorts den geheelen Zondag
ook
De rechtbank zal zich veertien dagen
's avonds en 's nachts geopend voor het
over de vonnissen beraden,
gereed maken van recepten. Deze avonden nachtdienst duurt van 8 uur 's avonds
tot 8 uur 's morgens, gedurende welken
tijd echter geen bezorging van geneesmidWAT NIET WEET
delen kan plaats vinden.

’
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Toen Greta 's avonds na sluiting van de
zaak thuis kwam, vond zyj den hond veel beter.
Nadat zij hem van het bed had genomen, begon h\j aelfs door de kamer te hinken. En nu

’

Centraal-Apotheek

Nachtdienst.

—

—

-

WAT NIET DEERT.

't Geldt ook
voor U.

Dus

.

ADVERTEERT

installateur geweest om Ute
,aten voorlichten over de stroom-

besparende ZODIAK gloeilampen

zü aan zyn meester

geval in zorgen

rugkwam. Mevrouw Rover, die haar gevoelens in het bijzijn van haar zoon met gaarne
den vrijen teugel liet kon bij dit nieuwe ongeluk haar- bitterheid niet bedwingen.
Natuuidijk, begon zy, --zoo moest het
gebeuren. Als jij ietsi in de wereld hebt, waar
je plezier in hebt, dan kan een ongeluksvogel
onmogelijk behouden. Een van je
as jij, dat
„goede bekenden", zal gemerkt hebben, hoe
je op Waldmann gasteld bent en hij laat hem
een van
verdwijnen of hij verdrinkt hem
je brave vrienden, die je niet meer groeten
als ze je op straat tegenkomen. Zooals nog
pas de jonge Meermann.

—

—

—

dag

■

denken, die in ieder
zou zijn om zijn geliefden kameraad. Zij sloeg een doek om den hond, nam
hem op den arm en liep langzaam en voorzichtig door de donkere straten naar de haar
zoo bekende binnenplaats. Vanaf haar oude
observatieplaats zag zij moeder en zoon treurig om de tafel zitten; Waldmann echter, die
zijn huis harkende, begon luid te -blaffen. Snel
zette Greta hem op den grond, want zij bemerkte dat zijn meester bij dat bekende geluid opsprong en naar het venster liep. En
toen verdween ze, zoo snel ze kon.
Het was hoog tijd, dat Waldmann weer te-

moest

De Centraal Apotheek, Raadhuisplein, is
en nacht geopend, behalve van 10—12
uur 's avonds. Des Zondags geopend tot
2 uur n.m.

. .

I^#nk#^l%

Greta wendde zich tot Julius, die tegen de
keukendeur leunde, goed gehumeurd, want den
vorigen avond had hij aardig gewonnen.
„De sleutel van je kamer, Julius.
Maar hij verweerde' zich.
Het is Röver's hond, zei het meisje met
bevende lippen en als geëlectriseerd door den
n^am, sprong Julius op om zijn kamer open

—
—doen.
—

Ivorol in tuben

veroordeeld tot f 100 boete subs. 50 dagen
hechtenis, omdat het feit bij herhaling
gepleegd was.
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„Tonicnm Bonnema"

GESLOTEM
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Moeder, Julius Meerman groet Ik niet
meer. En waarom zou iemand met opzet den
hond kwaad gedaan hebben. Hij kan ook een
ongeluk gehad hebben. Dat blijft voor ons hetzelfde.
Hg was b^ den hondenvanger geweest, had

/

■

,een
■

advertentie in de courant opgegeven, verder kon hij, niets doen. Hij klaagde niet, dat
was zijn aard niet. Maar hij schoof zachtjes
zijn avondbrood weg, dat zijn moeder voor hem
had neergezet, en dat voor het eerst sinds
jaren, Waldmann niet met hem deelen zou.
Wy moeten geduld hebben, moeder, zei hij
daarbij op weemoedigen toon.
Maar de oude vrouw antwoordde norsch:
goed, doe dat als je kunt, maar bij mij.
wordt het ongeduld iederen dag grooter.
Op dit oogenblik blafte Waldmann voor het
venster. Met een sprong was Anton bij de
deur om deze te openen.
Kijk moeder, daar ls hfj terug, ongedeerd. Neen, niet heelemaal. Hij is gewond.
Maar een medelijdend mensch heeft zijn poot
verbonden. Stil
-Waldmann. Is het niet,
als wilde hij zijn avonturen vertellen? Ja, "ik
wilde dat je mij den naam van je weldoener
kon noemen. En wat is dat? Ondanks den
regen zijn zijn pooten droog
hfj moet naar
onze deur gedragen zijn geworden.
Daarop liep mevrouw Rover ijlings naar
buiten en keek op de plaats en in de straat
maar de regen kletterde neer en haastige
menschen liepen met hun paraplus in het duister van den avond.
Buiten is niemand, berichtte zfl hoofdschuddend.. Ik weet ook- niet, wie dat uit
liefde voor ons zou doen.

—
—
—

—

—

(Wordt vervolgdX

ZATERDAG

NIEUWE APELDOORNSCHE COURANT 2e Blad
den wel wat al te stelselmatig geforeeerden hang
lectuur, uit de Scandinavische
landen in het bijzonder, in het gedrang dreigde te
komen, zoo niet verloren dreigde te gaan.
We doen uit den »ard der zaak niets af aan de
waarde van de boeken uit den vreemde, al voelden
we 't ook. als een bezwaar, dat 't langzamerhand
tot den goeden toon was gaan behooren die en die
triologie in zn boekenkast te hebben staan. Of op
een tafeltje in den salon. En dan liefst in prachtbanden. Dat gaf immers in vele gevallen blijk, dat
men litterair behoorlijk bij was.
't Is verblijdend, dat het goede Nederlandsche
boek den wedloop met het goede buitenlandsche boek
kan volhouden. Dat bewijzen meerdere drukken.
dat bewijst ook deze derde druk, van een boek,
dat niet alleen gezien en gelezen moet worden als
een zeer vlotte levensbeschrijving van een BrabantKempenaer
schen knaap tot volwassen mensch
bezigt daarbij het sappige illustratieve Brabantsch
maar dat in zn diepere beteekenis hooger grijpt,
dat den lezer ook een beeld geeft van de op- en
neergangen van zijn eigen leven, van zijn lief en
leed, van zn strijd, van zn overwinningen en
teleurstellingen.
Een goed boek!

naar buitenlandsche

Nieuwe uitgaven
„DAT VBIJE VOEK", door Jan Mei-

huizen. Uitgave A. J. G. Strengholts
Uitg. Mij., Amsterdam, t 4.50.
In een bepaald blad, 't doet er niet toe welk,
verscheen een aankondiging van deze uitgave in de
rubriek „Boeken, die boeien!" Die aankondiging
diende voor reclame, maar het algemeene opschrift,
dat we hierboven afschreven, was er daarom niet
minder juist om.
Volkomen, volkomen juist!
„Dat vrije volk" is een boek, dat boeit, dat ons
ouderen terugvoert naar de jaren, toen de Boerenliederen langs de straten klonken, toen die liederen
werden aangeheven in de huiskamers, toen wij allen
Hollanders zoo innig medeleefden met dat kleine,
stoere volk in Zuid-Afrika, dat streed voor zijn
recht, voor zijn bestaan, voor zijn vrijheid. Dat in
het laatste jaar van de negentiende eeuw den strijd
had aangebonden tegen het „perfide Albion", welks
regeeringen de laatste honderd jaren niets nagelaten
hadden om de onafhankelijkheid van de Boerenvolken te ondermijnen en daarvoor in de plaats
te stellen de Britsche suzereiniteit. Hadden daargebracht aan goed
voor de Boeren geleden en offers
bloed, om vrij te zijn en te blijvend
enWij
ouderen weten hoe er gestreden is. Tot ten,
slotte de overmacht 't won Boerenoorlog
een einde,
31 Mei 1902 kwam aan den
bestaan
van een
zelfstandige
een einde tevens aan het
het Nederlandsche volk van
ons verwant volk. Heelschrijnende,
de pijn van die
die dagen voelde het
nederlaag, want al was er geen sprake van een
capitulatie, maar van een vredesverdrag, het onrecht,
dat het Boerenvolk werd aangedaan, was er niet
"
minder onrecht en groot om.
V/e konden nog wel zingen „Kent gij dat volk vol
laatste
regel:
„Dat
de
vrije
heldenmoed?", maar
had geen zin meer.
volk dat vrije volk
Wij ouderen hebben „Oom Paul" toegejuicht, tot
kwam, zooals we de BoerenK>ns een brok in de keel
feeneraals toejuichten.
Maar al die geestdrift heeft de vrijheid der Boeren
niet kunnen redden. De Boerenoorlog is het sluitstuk
geweest van een geweldig treurspel, een epos van
lijden en offeren, van heldenmoed, ■ Godsvertrouwen,
waarin eigenlijk al sinds ,het laatst van de zevendie naar Afrika getiende eeuw de Hollanders,
togen waren, de spelers zijn geweest en dat zijn
dramatisch hoogtepunt gevonden ' heeft in den

.

Jan Meihuizen in zijn boek „Dat
iWepos schetstObjectief,
dat wil zeggen zonder

vrije

v01k......".

politieken tendenz, waarvoor maar al te gemakkelijk aanleiding zou zijn. Die objectiviteit -is
mede de groote waarde van dit boek, omdat daardoor de lezer een volkomen gaaf beeld krijgt van het
leven, lijden en strijden van den Nederlandschen
Ütam in Zuid-Afrika.
een boek, dat eiken recht-

een

-

"

is
„Dat vrije volk
geaarden Nederlander moet bezitten, eu minstens
eenmaal moet lezen. Bezitten is 't beste, want dan
als
zal hij 't telkens weer ter hand nemen, en zich,
hij zich in de lectuur verdiept, warmen aan den
gloed, die hem van schier elke bladzijde tegemoetwoont in
In<de „Inleiding" wordt gezegd: „Daaroorsprong,
Zuid-Afrika een volk va» Nederlandschen
staal, gehard onder mokerslagen van
een volk van'
gegroeid
onrecht en verdrukking, door 'eigen kracht wording,
stam. Aan de
tot een sieraad van onzen
gen groei, het lijden en strijden van dit volk is dit

.... _

gewijd".
boek
In den jara 1941

,

zullen er velen zijn hier te lande,
bewust van de verbondenheid van het
Nederlandsche volk met dat in het Verre Zuid-

Sauweljjks

Jan Meihuizen zijn we dank verschuldigd, dat hij
welke
goor de geschiedenis van het Boerenvolk,boek
te
was, te
immers een lijdensgeschiedenis
stellen, die verbondenheid opnieuw aan de orde
gesteld en in de algemeene belangstelling
heeft
geplaatst.
Mogen velen zijn boek lezen.

, Bugaart.

HOEEAN» SCHIEDEBT. De Nedeßlandsche schilderkunst in de laatste vijf-

J.
tig jaren. Door Huib Luns. Uitgave
G. Strengholts Uitg. Mij., Amsterdam,
t 6.30.
ISS reproducties naar meerendeels onbekende
¥e*
teekeningen en met korte biografieën van meer dan
Ï000 Nederlandsche schilders.
Deze nadere aanduiding kan een denkbeeld geven
van den aard van dit werk, dat door zijn uitgebreidheid en de doorwrochte stofbehandeling geworden
is tot een standaardwerk, over de schilderkunst in
de laatste halve eeuw.
inleiding, een
Prof Luns geeft een historische
een uitgebreid zakelijk redoorleefd getuigenis en,
achtereenvolgens de ontwikkeeister Hij behandelt
1400-1850,
der Nederlandsche schilderkunst van
Kunstonderwijs,
Londen
getuigenis
het
en in zijn
school, de school van Laren, Vincent
de
van Gogh, de Amsterdamsche school, het Ime"ectuain de Nederlandsche
lisme en de schilderessen
schilderkunst, om te eindigen met een uiting van

*-■

■

.._.

_

,

fing
Haagscht

-

Vertrouwen.

Het boek van prof. Luns zal voor wie belangstellen in de Nederlandsche schilderkunst van deze
eeuw, een kostelijke en niet genoeg te waardeeren
t'
gids zijn.
Bugaart.

MIJN WEG NAAB SCAPA

FEOW,

door Günther Prien, Uitgeverij Roskam, Amsterdam.
maakte het Duitsche opperbevel be-

ü Mei 1941
duikboot, waarover kapiteinkend dat de Duitsche
luitenant Günther Prien, de bekende duikbootcommandant het bevel voerde, niet op haar basis
was teruggekeerd.
,
loopDaarmede was een einde gekomen aan de
het
bij
zee-officier,
die
baan van een Duitsch
als „de held van
Duitsche volk zal voortleven
Scapa Flow" als de man, die, vermetel, den vijand
Scapa

...

.

zijn hol opzocht door in de haven

van

in
Flow twee Engelsche oorlogsschepen te torpedce-

Prien heeft, toen zijn boot op
r6Günther
om nagezien te worden, een boek

de werf

dat dan „„
zijn Scapa Flow-avontuur.
bvlr
G van Eusden, bv
van
vertaling
Nederlandsche

geschreven

lag

in
de
verschenen ls.
Amslerdamsehe uitgeverij „Roskam"
tocht verteld,
Prien heeft niet alleen van dien
rechtvaardigen,
h«
boek
al
het
dat
alleen
al
zijn levensgeschiedenis
heett ook een goed deel vansobertjes,
't heel
verteld. Hö

zóu

dfed

*o»£r"d

S»
Sa-au^SSffiSSSf. -alfeln «ra
der
6

boek ligt OH,
tijdens
iaak in de verrichtingen van zijn duikb°ot
opsmuk
Zonder
veel
oorlog.
doen
op leven en dood «r *ee c"»
ver van den strijd
' ac
Scapa Flow en
mineerend in de expeditie naargelukkigen
afloop
ontvangst door Hitler. na den
afwis
Vele foto's verluchten het boek, dat aan waann
seling en spanning geen gebrek heeft enhet
licnt
dé paraatheid der Duitsche marine aan
treedt.
Bugaart.

vfe'Uefli'o

WIELEKE BEUIS, door Maarten HeesBruna
ters Kempenaer. Uitgave A. W. en
illuBand-ontwerp
en Zoon, Utrecht.
straties van' Wolfgang.

Merkwlardig^eA

__

er.voor

verblijdend tevens, dat
streekwat we zouden willen noemen Nederlandsche
romans een zoo groote belangstelling bestaat onder
het lezend publiek, dat meerdere drukken kunnen
worden opgelegd.
Verbijtend, omdat daaruit blijkt een gezond verlangen no^-r lectuur van eigen grond, welke een brok

.

van het

behandelt.

volk
We bezigden hierboven de uitdrukking „merkwaardig" in dien zin, dat de groeiende interesse
voor Nederlaudsche litteratuur als een bemerkenswaardig verschijnsel kan worden beschouwd, een
verheugend verschijnsel, omdat daaruit blijkt een
opnieuw opbloeien van den eigen aard, een opnieuw
srkenneu vaa den Neöarlandschen geest, welka door
eigen

—

—

de derde druk verschenen. Het Doekje bevat 6»
pagina's druks en is rijk geïllustreerd, 't Is op
aanvraag kosteloos bij de directie te Arnhem verkrijgbaar. Voor jeugdvereeniging, kampeerders enz.

een zeer nuttig boekje.

NU. Uitgave
HUISHOUDING VAN huishoudelijke
Commissie
inzake
voorlichting en gezinsleiding. H. van
der Marck's Uitg. Mij. Roermond.
is de rubriek „HanSeptembernummer
In het
denarbeid voor volwassenen en groote jongens en
meisjes" geopend, zeer welkom natuurlijk voor de
op hande zijnde lange winteravonden, 'n Keur van

maaltijden wordt gegeven, die met weinig brandstoffen gereed gemaakt kunnen worden. Wat doet
U met val-fruit? „Huishouding van Nu" geeft U
verschillende oplossingen hiervoor en ook nog een
aantal rozebottels recepten.
Verder worden wenken gegeven voor het schoon
maken van gummiregeniasEen en crepe zijden jurken, hoe leer te besparen door goede behandeling,

het uitzwavelen van flesschen voor den inmaak

OORLOGSSCHADE
I I

DERS", serie Practica-Encyclopedische
Bibliotheek, Nr. 5 (96 pag.) „ürbi et
Orbi", Amsterdam.

De veelvuldige verschijning van „schilderboeken"
bewijst, dat er een verheugende opleving is van
de belangstelling, voor de schilderkunst, door Vondel
terecht geprezen als de tiende muze. Geheel in den
geest, waarin de encyclopedische bibliotheek „Practica" is opgezet
handige en betrouwbare naslagwerkjes op het gebied van wetenschap en kunst
verscheen bovengenoemd werkje, waarin de
deze
voornaamste wetenswaardigheden omtrent
roemrijkste onzer Nederlandsche kunstuitingen instructief en overzichtelijk werden samengevat.
Vanaf 1400 tot heden passeeren de Nederlandsche
schilders dé revue, onder vermelding van plaats en
jaar hunner geboorte, hun voornaamste levensbijzonderheden en werken, met verwijzing naar de
musea, waar deze werken zich thans bevinden.
Bovendien worden aan het begin van iedere school
of richting de voornaamste kenmerken daarvan opgesomd. Zoo kregen dus de miniaturisten en primitieven, de schilders van renaissance, naturalisme
en barok, van klassicisme en romantiek allen hun
beurt, evenals de kunstenaars onzer eigen eeuw
met haar velefhanden „ismen". Twee registers besluiten het boekje, n.l. een globale rangschikking
der schilders naar 'eeuw, plaats en onderwerp en

—

—

een

alphabetisch register.

BESTRIJDING VAN BOSCH- EN
HEIDEBBANDEN. Uitgave Neder-

...

landsche Heide MaatschappU.
Van deze bekende en zeer suggestieve uitgave is

GEVESTIGD TE

eesTuus..ictt van heioen tucker.
kl. I. J. GROBBEN

MME

W

VM*VENHA«
*■*■». söcker,

Mr.it montum

F. E EVERS

MOLESTVERZEKERINGEN VOOR:

enz

beschadiging van gebouwen, inventarissen, inboedels, vaartuigen, enz. Bedrijfsschade en huurderving, ook voor binnen-

Op deze vraag, welke door menigen belastingbetaler min of meer een telken jare terugkeerende
puzzle is, geeft de heer A. ï_. F. Eeverington, belastingadviseur en lid van den Bond van BelastingcTOsulenten, een uitvoerig antwoord in een
boekje, dat bü L. J. Veen's Uitg. Mij. te Amsterdam, is verschenen, f 1.25.

vaartuigen, persoonlijke ongevallen, geld, geldswaarden en

preciosa.

HALFJAARLIJKSCHE SCHADEREGELING!
In de laatste vier weken werden nieuwe verzekeringen

DE BEKENLINIAAI. Uitgave „Kosmos", Amsterdam.
Van deze door den heer W. J. Heydeman, oud„Amdirecteur der Middelbaar Technische School
de schrijsterdam" verzorgde uitgave, en waarinhandleiding
ver de rekenliniaal behandelt en een
geeft voor het-gebruik, is thans de zesde en vermeerderde druk verschenen. Met 23 afbeeldingen.

.

gesloten tot een'bedrag van

ASTBA, Uitgave Handelsdrukkerij
Holdert en Co, Amsterdam.
In het October-nummer van „Astra" komen voor
liefhebbers van goeden humor allergrappigste verhalen voor. Het blad opent met „Is de vrouw
nieuwsgierig" van Gregorius Freydanck", onder
welk pseudoniem zich eèn onzer beste jonge humo-

f325.000.000-

onzer maatschappij maken het thans mogelijk per half jaar zoo noodig reeds ruim

ristische schrijvers verbergt; ook „Een olifant met
een moedercomplex" en „Het einde van mevrouw
Kels" zijn goede staaltjes daarvan. De fijngevoelige
schets van Georges Bellairs „De schoenen van den
curè" is een prachtstukje en in „Verandering- van
commando" geeft B. Eenhoorn een goed-doorleelde
Oceaan.
schets van het zeemansleven om den Stillen
is een interessant
„Zonderlinge uitvindingen"
geeft
Guus
in de leeuwenkuil"
artikel en in :,Ik
Betlem Jr. een levendig gesprek weer met een
Dierentemmer over de manier om wilde dieren mak

voorwaarden

i 17.000.000

.

te

Maatschappij

Verzekering

VULD?

B. Beith, „NEDEBEANDSCHE SCHIL-

194T

SEPTEMBER

Onderlinge

HOE MOET HET AANGIFTEBIL
LET A VOOB DE INKOMSTENBELASTING 1941 WOEDEN INGE-

Bugaart.
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bijeen te brengen voor schade-uitkeeringen boven hetgeen
het Rijk in de schaden bijdraagt.

krijgen.

Vraagt inlichtingen bij Uw

Ditjes

Assurantie-Bezorger!

en

Datjes
van binnen en buiten Apeldoorn.

Waar zulten wij

LUISTEREN?

NEDERLANDERS MET HARDE KOPPEN.
De economische rechter te Groningen
heeft een 44-jarigen vertegenwoordiger
wegens het verhandelen van 700 pond koffie en 300 pond thee buiten de distributie
om, veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf, met bevel tot onmiddellijke gevangenneming van verdachte.
Een 52-jarige expediteur te Groningen,
die den vorigen verdachte koffie heeft verkocht voor 6 tot 8 gulden en thee tegen
prijzen van 12 tot 17 gulden per pond,
werd wegens prijsopdrijving veroordeeld
tot vier maanden gevangenisstraf. Deze
verdachte, wien ook reeds f 500 boete is
werd
opgelegd wegehs prijsopdrijving,
eveneens ter zitting in hechtenis genomen.
Voorts werd. nog een 44-jarige koopman
te Groningen wegens het verrichten van
een groot aantal clandestiene slachtingen
van schapen en varkens en verkoop van
vleesch buiten de distributie om, veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en
drie maanden hechtenis.
Dat zrjn behoorlijk zware straffen, welke
nog met ettelijke anderen zouden kunnen
worden aangevuld. Want niet alleen de
Groningsche economische rechter treedt
streng pp., Men heeft b.v. kunnen lezen,
dat ook diens Zutphensche collega harde
klappen toedient.
Niettegenstaande dat gaat de zwarte
handel zijn gang. Aangelokt door de exorbitant hooge prijzen, welke consumenten
bereid en in staat zrjn te betalen.
Baat 't niet, dan schaadt 't misschien
ook niet wordt blijkbaar gedacht. Men vleit
zich met de hoop, dat men niet tegen de
lamp zal loopen. En loopt men wel tegen
de lamp, och, dan is de winst zoo groot,
dat men de risico van een dikke boete wel
kan dragen. Of 't risico niet te hoog wordt,
nu de hooge boetes steeds meer gekoppeld
worden aan gevoelige vrijheidsstraffen?
In Assen is dezer dagen 'n uitgebreide
'clandestiene handel ontdekt, waarbij groote
winsten werden gemaakt. Zoo werden" vetkaarten verhandeld voor f 32.50, brandstoffenkaarten voor f 27.50, een kg cacao
bracht f 15 op, een kg peper fl6 en een kg
thee f 26. De handel werd gedreven door
winkeliers en caféhouders.
Naar de Prov. Zeeuwsche Gourant meldt,
zijn in Zeeland lieden, die tot voor kort
over vrijwel geen geldmiddelen beschikten,
in ongeveer een jaar tijds door middel van
dèn kettinghandel en van prijsopdrijving
tot grooten welstand geraakt. Zij verdienden en verdienen schatten. met schoenen,
veldvruchten, vleesch, boter, koffie, fietsbanden, textielgoederen en wat dies meer
zij. Dit laat zich verstaan als men weet,
dat boter tegen f 7 per pond grif van de
hand gaat, dat men voor een pondje koffie of thee gaarne f 40, voor een fietsband
f 35 tot 40, voor kolenbonnen f 3 tot f 4,
voor een broodje f 1.5G, voor een meter stof
van bedenkelijke kwaliteit f 9 neertelt.
Alleen op Walcheren werden in enkele
maanden tijds ruim 300 boeren, die woekerwinsten op boter maakten, verbaliseerd.
In totaal zijn in feeeland in korten tijd
meer dan 1000 gevallen van veelal schandelijke prijsopdrijving geconstateerd. Er
zijn reeds boeten gevallen van f 50.000 en
nog meer. van zulken hooge straffen staan
te wachten.
Leeringen wekken, Voorbeelden

strekken!

We geven een en ander, omdat de Nederlanders roet harde koppen er de noodige
leering uit zullen trekken. Ook Apeldoorn

naar

ZONDAG 28 SEPTEMBER 1941.
Hilversum I.

(Foto:

Polygoon

—

van Bilsen)

415.5

m.

8.00 Gewijde muziek (gr. pl.). 8.30 BNO: Ber. 10.00
Utrechtsch Stedelijk orkest (opn.). 11.30 Kinderkoor
„De Merels". 12.00 Boyd Bachman en zijn orkest.
12.45 BNO: Ber. 1.00 Ned. Verbond voor Sibbekunde:
Vragenbeantwoording.
1.15 De Meesterzangers en
gram. 1.40 Gram. 2.00 Puszta Ernö en zijn orkest.
2.40 Orgelconcert en gram. 3.00 Radiotooneel.. 3.45
en
Schrammelkwartet en soliste en de Romancers 6.05
soliste. 5.00 Voor de jeugd. 5.30 Viool en piano.
7.00
Balogh.
Sport van den. dag. 6.30 Ensemble Bandi
(met toelichting). 8.00
Actueel halfuurtje. 7.30 Gram.kleine
Omroep-MannenOmroeporkest, solist en het
koor. 9.10 Klaas-van Beek en zijn orkest en de 1001
Nacht Zangers. 9.45 BNO: Ber. 10.00—10.15 BNO:
Eng. uitz.

kent dezulken en nie,t alleen onder handelaars, maar eveneens onder consumenten,
die, we hebben dat al eerder betoogd, de
hoofdschuldigen zijn, omdat zij bereid zijn
Hilversum 11. 301.5 m. "
8.00 Gram. 8.30 BNO: Ber. 8.45 Gram. 9.00 Rondde hooge prijzen te betalen, \welke in den
om het orgel (Voorbereid door de Chr. Radio' Stichzwarten handel gevraagd worden.
ting). 9.30 Morgenwijding (Voorbereid door de Chr.
Tegen dit kwaad, dat zich in ons land
Radio Stichting). 10.00 Zondagmorgen zonder zorgen.
12.00 Cyclus „Kent Gij Uw Bijbel?" (Voorbereid
veel sterker openbaart dan buiten onze
de Chr. Radio Stichting) (opn.). 12,15 Gram.
grenzen en dat steeds minder beschouwd door
12.45 BNO: Ber. 1.00 De Melodisten en solisten. 2.00
wordt als afkeurenswaardig
een bedenVoordracht. 2.15 Amsterdamsch Bach-ensemble en
kelijk verschijnsel van een dalende geestesclavecimbel. 3.05 4-Handige Pianovoordracht. 4.00
Studiodicnst. 5.30 BNO: Sportuitslagen. 5.40 Gram.
gesteldheid
kan alleen mq,ar een krach5.45 Voordracht. 6.00 Variété-progr. 7.00 Actueel halftig optreden helpen. In de hoop, dat geuurtje. 7.30 Gram. 7.45 Reportage. 8.00 Omroepvoelige straffen er den schrik in brengen. Symphonie-orkest en solist. (9.00—9.15 Gram.). 9.45
Wat overigens nog niet-ideaal is. 't Wordt BNO: Ber. 10.00—10.15 Gram.
eerst dan goed, wanneer steeds meer het Het Duitsche Rijksprogramma.
besef doordringt, dat alle Nederlanders [ In het Duitsche Volksconcert van 12.40—14.00 uur
n en spelen de beste-koren en orkesten bekende
de lasten van den tijd. hebben te dragen.
'volks- en soldatenliederen. „De gelaarsde kat" in de
moeilijke
Een
winter staat voor de deur.
[bewerking van Eduard Reinacher komt van 14.15—
Hp.OO uur over alle rijkszenders voor de mierbfoon.
Optimisme en idealisme zullen er ons KHet
muzikale kunnen en beleven van den 21I doorhelpen.
-ikrigen Mozart in Mannheim staat in het middelvan de 4e Mozart-uitzending van 18.10—19.00
Aldus Max 'Blokzijl in een van zijn jong- Jfcmt welke
uit het Mannheimer slot uitgezonden
Ibte radio-praatjes, „Denk aan onze arme ■r,
.wordt.
landgenooten!"'
Steen orkest trio van Johann Stamitz, den stichter
't Zal een moeilijke winter al worden, Jpi de Mannheimer school, leidt de uitzending in.
sfen de Mannheimer -(verken van Mozart worden de
zeide Blokzijl.
JSnate voor piano en viool in C-Dur en het concert
onaangenamen
Laten we aan een ietwat
Klara
WÊor fluit en orkest in D-Dur
onde viene",
komenden winter gaan denken. Die komt ■bers zingt de concertaria „Non so d'Weber
schreef.
Mozart voor de sopraan Aloysia
toch, de winter welbegrepen, daar kunnen «In
■felke deze
uitzending' speelt het orkest van het
we niets aan veranderen. Maar ik vermoed, ■annheimer
Nationaal-Theater. Als solisten werkendat hij werkelijk niet alleen extra-donker, Siede: Max Hergl, viool, Erna Maria Woez, piano
wegens de verduisteringsvoorschriften, zal Sn Willy Schmidt, fluit.
zijn (net als de vorige), maar bovendien
MAANDAG 29 SEPTEMBER.
nog een beetje harder, wegens de zuinigHilversum I. 415.5 m.
heid, die we met brandstoffen en levens6.45 Gram. 6.50 Ochtendgymn. 7.00 Gram. 7.45
Ochtendgymn. 8.00 BNO: Ber. 8.15 Gewijde muziek
middelen in acht" zullen moeten nemen.
(opn.), 8.35 Gram. 9.15 Voor de huisvrouw. 9.20 Gram.
Waaraan denken we in dit verband in de
10.40 Voordracht. 10.50 Sylvestre-trio. 11.30 Voorbedeelde
plaats?
eerste"
Aan onze minder
dacht. 11.40 Gram. 12.00 Zang en piano. 12.40 Almanak 12.45 BNO: Ber. 1.00 Cello, piano en gram.
volksgenooten, aan de armen en aan de al1.45 Molfo Cantabile. 2.30 Gram. 3.00 Voor de vrouw.
onme
lerarmsten. Een luisteraar schreef
3.45 Gram. 4.20 Viola d' amore en piano. 4.45 Voor
langs, of ik niet' algemeene bekendheid de jeugd. 5.15 BNO: Ber. 5.30 Gevarieerd progr. 7.00
aan een plan wilde geven, dat hij heeft Actueel halfuurtje. 7.30 De Ramblers. 8.00 Concertgebouw-orkest, solist en gram. 9.30 Gram. 9.45 BNO:
uitgedacht. Het plan pleit zeer voor zijn Ber.
10.00—10.15 BNO: Eng. uitz.
goede hart. Het kwam ongeveer; hierop
welgestelde
Hilversum 11. 301.5 m.
neer, dat al die meer of minder
6.45—8.00 Zie Hilversum I. 8.00 BNO: Ber. 8.15
menschen, die overdreven gehamsterd hebGram. 10.00 Morgendienst (Voorbereid door de Chr.
ben, nu eens over alle valsche schaamte, Radiosticbting).
10.20 Pianovoordracht en gram. 11.00
zich als prima-hamsteraars bloot te geven, Voordracht. 11.20 Zang met pianobegel. en gram.
12.00 Ensemble Willy Kok. 12.45 BNO: Ber. 1.00
moesten heenstappen en aan daartoe aan
Bandi Balogh. 1.30 Klaas van Beeck en
Ensemble
van
wijzen
instanties,
te
b.v. de bureaux
zijn orkest. 2.00 Omroeporkest. 3.00 Boyd Bachman
bij
de Winterhulp, moesten schrijven, dat
en zijn orkest. 3.45 Voordracht. 4.00 Ensemble Jonny
4.45 Gram. 5.00 Voor de jeugd (Voorbereid
hen voorraden als geschenk voor de armen Kroon.
door de Chr. Radio Süchting). 5.15 BNO: Ber. 5.80
zijn af te halen.
Gooisch Kamermuziek-Gezelschap. 6.00 Reportage.
Als we eens een duik doen in onz°. ham6.15 Otto Hendriks en zijn orkest. 7.00 Actueel halfwerkelijk
uurtje. 7.30 Pianosoli. 7.45 Politiek weekpraatje. 8.00
sterkelders
voor zoover we ze
Gram. 8.25 Landmans Lust. 9.00 Orkest Boyd Bachvol hebben
ten bate van onze misdeelde
man (opn.). 9.45 BNO: Ber. 10.0—10.15 Pianosoli
we,
de handen ineen (gr. pl.).
volksgenooten, als
slaan om elkander door een kouden winter
ERNST VOORHOEVE VOOR DE RADIO.
heen te helpen en dan nog een vrij uurtje
Voorhoeve, propagandaleider der N.S.B,
boek
Ernst
slaan,
op
een
waarover hebben om
te
al Dinsdag 30 September over den zender Hilverin we lezen kunnen, wat de nieuwe orde
mm een radiorede houden over: Het nationaaldan hoeven we voor de
ocialisme der N.SH.
voor Europa wil,
donkere maanden niet bang te zijn.
REPORTAGE OVER N.S.B.-VERGADERING.
■ Kop op, en al onze dwaze haatgevoelens
Woensdag 1 October zal een reportage worden
I
den kachel in. Dat brandt als pek en tegeven van de N. S. 8.-vergadering, welke op 27
in het Concertgezwavel, en heeft dan tenminste nog "September door _% werkerskern
ftpuw. te Amsterdam wordt belegd.
eenig nut.

—

—
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ONTMOETING.
En plots'ling keek ik zeer verrast,
Daar hing ze zwijgend in de kast,
Zij, die ik lang vergeten was,
Mijn oude, trouwe overjas!
Ze droomde tusscheji een jacquet,
En 'n roze bloes van crêpe georgette,
-.Opzij gedrukt met grooten mond
Door t een of and're namaak-bont!
We staarden stil elkander aan,
Ach ja, hoe was het ook gegaan?
Ik trok naar buiten naar de hei,
Ik sprong naar buiten in de Mei,
Zij hing, na haar volbrachte taak,
In 't donker slapjes aan den haak!
Daar had ze steeds óp mè gewacht
Maar had ik ooit aan haar gedacht?!

Ik zocht eens in haar zakken rond,
Waar 'k menige herinn'ring vond:
Een ouden brief, een losse knoop,
Een kaartje van de bioscoop,
En voor een dreigend mot-geval,
In eiken zak een kamferbal!
Toen streeld' ik haar, bij zooveel trouw,
Heel even zachtjes langs de mouw.
Vriendin uit herfst- en wintertijd,
Ik zie het reeds: Je bent bereid!
Straks doe je warm je plichten weer,
Dan maak je me compleet tot „heer",
Mijn wat versleten daagsche pak
Bedek je waarlijk met gemak,
Dan zie ik met je frissche ruit,
Zoo op het oog er keurig uit!

Je bent vergeten, wat ik deed,
Je eenzaamheid, je zomerleed,

'

De donkre kast en mijn jacquet,
De roze bloes van crêpe georgette.
Je bleef nog, die je vroeger was,
Met jou ben ik een man, o jas,
Je kleedt zoo forsch, zoo knap van lijn,
Straks gaan we door den zonneschijn!

Sept. '41.

(Nadruk verboden).

KROES.

——

—

Generaal Franco wordt

begroet aan

boord van den Spaanschen kruiser
.Almirante Cerveri" tijdens zijn bezoek
aan Santander
(Orb»s.HoHa*d>

NIEUWE APELDOORNSCHE COURANT 2e Blad

ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1941
Oplossingen der problemen Nos. 2735 en
2736 worden gaarne ingewacht tot uiterlijk
binnen veertien dagen na verschijning
dezer rubriekBeide vraagstukken gelden voor onzen
ladderwedstrijd.

De

"D.

Eindspel

Nr. 2737.

Auteur: Mr. C- Blankenaar, Rotterdam.

C. IJ'er".

Wij ontvingen het eerste nummer van
het nieuwe maandblad van de Damclub

„IJmuiden".

-

De overblijfselen van een sovjet-vliegtuig, dat tijdens
De strijd in het Oosten.
een luchtgevesht door een Italiaanschen jager werd neergeschoten
(Luce-Holland)

DAMRUBR I EK
Alle correspondentie, deze rubriek
betreffende, te zenden aan den
damredacteur J. W. van Dartelen,
Koediefëlaan 42
Heemstede.
bronvermelding
Overname zonder
verboden

—

Stand in cijfers:
Zwart 13 schijven op: 4, 7, 9, 12, 13, 15,
17. 18, 21, 22, 27, 34 en 40.
Wit 13 schijven op: 16. 20, 28, 32, 33, 37,
38. 41, 43, 45, 47, 48 en 50.
Wit speelt en win t.
PROBLEMATIEK.

Voor onze probleemvrienden geven wij
hieronder ter oplossing een speciaal voor
onze rubriek gecomponeerd probleem van
S. C. Eldering te Nieuw Amsterdam
(Dr.)

VOOR ONZE DAMLADDER.

Met onderstaande competitie treedt wederom een oude bekende voor het voetlicht. Alhoewel de aanvangspositie van dit
vraagstuk minder fraai is, zit de oplossing
goed verborgen-

Probleem. Nr. 2736.
Auteur: S. C Eldering,

Nieuw Amsterdam
Eerste publicatie.

(Dr.)

Auteur: W. J. v. d- Voort, Nieuw-Vennep.
Probleem No. 2735.

Eerste publicatie

Stand in cijfers:
Zwart 12 schijven op: 2, 9, 10. 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20. 23 en 24.
Wit 12 schijven op: 25, 27, 28, 30, 31, 32,
33, 34. 35. 37, 38 en 39.
Wit speelt en win t.

In dit gecyclostyleerd orgaan troffen
wij allereerst een gelukwensch aan van
Velsen's Burgemeester van den volgenden
inhoud: „Gaarne wensch ik de actieve
Damclub „IJmuiden" geluk bij het verschijnen van dezen eersteling van haar orgaan en voeg daaraan den wensch toe, dat
dit maandblad moge voldoen aan alle
daaraan gestelde verwachtingen."
Verder een voorwoord van den lsten
voorzitter van den Nederlandschen Dam■bond.en een propaganda-woord van D. C
IJ.'s voorzitter K. de Jong.
In de rubriek Eindspelen (onderredactie
van den eindspelkenner bij uitnemendheid
J. J. H. Mertens) trof een speciaal voor dit
nummer gecomponeerd eindspel van onzen
grootsten eindspel-componist, meester C
Blankenaar, onze aandacht.
Mertens schrijft hierover: „Van den
grootsten eindspelcomponist die de wereld
ooit heeft voortgebracht, ontvingen wij
voor ons eerste nummer een speciale bijdrage! En wat voor een bijdrage! Een
eindspel, zóó ontzaglijk mooi en diep, dat
er wel haast niemand zal zijn, die in staat
is de oplossing zelf'te vinden. Het totaal
aantal zetten in alle varianten bedraagt
meer dan 250! En elke zet is bijna even
moeilijk te vinden. Vanaf deze plaats zeggen wij Mr. Blankenaar hartelijk dank en
brengen wij hem onze hulde voor deze
enorme prestatie! Dat Blankenaar ook
groote waardeering heeft voor IJmuiden,
blijkt wel uit eenige correspondentie met
den redacteur dezes (J. J. H. Mertens}.
en er is reden voor de vereenigflig
„
om feest te vieren; het is geweldig wat de
dammers van IJmuiden presteeren! De
club heeft het kampioenschap van Nederland behaald. De gezonde zeelucht schijnt
zeer bevorderlijk te zijn voor een gezonde
speelzucht
Ik weet dus wie de Meesters
van. heden zijn en IJmuiden kan bogen 0.0
drie Meesters; schitterend! Hier past een
Merkwaardig, dat een van
eere-saluut!
mijn beste schilderijen (een groot doek)
voorstelt:' het uitzetten van een reddingsboot de IJmuiden (toen de boot nog door
paarden uitgebracht werd); het trekken
der paarden is buitengewoon schilderachtig. U merkt wel, waarde kunstbroeder,
dat mijn belangstelling voor IJmuiden
groot is!
Aldus de beroemde Blankenaar, de
misMeester der eindspel-componisten,
schien wel de geniaalste die het damspel
ooit zag. Hij schiep niet minder dan 244
eindspelen, waarvan ruim de helft uit
comoosities van dezelfde zware constructie als het hier gepubliceerde bestaat.
Een groote uitgave van de hand der
heeren van Nieuwkerk en de Haas is over
zijn werk in 'aantocht.
Hieronder plaatsen wij bedoelde nieuwe
schepping van Mr. Blankenaar.

Stand in cijfers:
Zwart schijven op 22, 26 en 27 en dam
op 4.
Wit vier dammen op 1, 17, 28 en 50.

Witspeeltenwint.
OPLOSSINGEN:

Wit: I—6; 50X36; 36—47; 47—24; 24—2Zwart: 22X33 )A); 4—15; 15—4.(B); 4—
27 (C.D.E.); 27—36 (F.G-H.)
Wit: 2—16: 17—33;, 16—32; 33—47; 32—
38: 6—28.
Zwart: 36—4; 4—36 (II; 36—4; 4—36
(J): 36—4 (K.L.); 4—36 (MN.)
Wit: 28—10; 47—36; 36—47; 47X38;
38—32 en wint.
Zwart: 36—31 (O); 31—4 (P); 4X42;
26—31.
(A) 22X11; 6X36, 4—15 (1); 28—10, 15x
4; 50—22, 4x31; 36X27.
(1) 26—31; 36x18, 4X44; 50X39.
(B)
(C)
(D)
(E)

-(2)
(3)

(5)
(8)
(7)

(8)
-(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

26—31; 47—20; 15x11: 6X36V2.
4—31 (18 of 9); 17—21, 26X17; 6X36
Of 4.
4—15; 24—20; 15x11; 6X22.
4—36; 24—38; 36—4 (2); 17—44; 4—
36 (3, 4); 44—28; 36—4 (19); 28—32;
4—36 (20, 21); 38—47: 26—31; 47—15;
31—37; 32x41 en 6—3336—47; 38—42.
4—15; 44—33; 15—4 (5, 6); 38—16;
4—15 (7); 33—47; 15—4; 16—32; 4—
36; 32—38; 36-4; 6—28; 4—36; 28—
10; 26—31; 10—14.
15—10; 38—21.
26—31; 38—47.
4—36; 16—32; 36—4 (8, 9); 33—47;
4-36 (10); 32—28; 26—31 (11, 12):
6—22; 31—37: 22—4, 37—41 (15); 38
—32. 41—46 (16); 32—5.
36—31; 33—15, 31—37; 32X41, 36X47:
6-333<5—47; 33—15, 47—36; 32—41 en 6—
33.
26—31; 32—10 en 6—33.
36 los; 38—21.
36-4; 6—28, 4—31 (13); 47—36, 31-4
(14); 38—27.
4-36; 28—10, 26—31; 10—4, 31—37;
op

(14)

29.
31—48; 28—37.

wachtte hun nog een grote tegenslag: er was oorlog uitgebroken tussen Arabieren en een negerstam. De weg
naar Oejiji was onherroepelijk afgesloten. De karavaan
keerde terug naar zijn laatste standplaats, Oenyanyembe, (spreek dat eens uit!) en daar moest hij drie volle

maanden wachten! Wat dat betekende voor

DEKLEINE
Apeldoornse

KRANT

Beste jongens en

meisjes,

jaar

bomen!

aan de
er dit
een' eikels zittenkinderen
zijn aan het verWATEngetogen:
wat een boel
hele troepjes zie je met busjes en

zamelen

doosjes en emmertjes sjouwen. Het lijkt me wel leuk
werk en nuttig ook. Maar het zou nog nuttiger zijn, als
al die kinderen de vrijgevige eikebomen wat aardiger
en
behandelden en ze niet zo met stokken en steneneen
trappen eft schoppen te lijf gingen. Dan leveren-ze
volgende keer ook nog eens iets op!
Ik kreeg een massa goede oplossingen op het invulraadsel. Hieris het verhaaltje, zoals 't behoorde te zijn:
De wolf en de vos.
De wolf had de vos bij zich en wat de wolf zei, dat moest de vos
wou de vos den woli
doen. omdat hij de zwakste was. Daarom „Rode
vos. bezorg me
wel graag kwijt. Op een dag zei de wolf:
wat te eten, anders eet ik jou op". De vos antwoordde, dat nij
een huis wist. waar in de kelder een groot vat met gezouten vlees
stond. Samen gingen ze op weg en kropen door het nauwe keidergoed smaken De
raampje naar binnen. Ze lieten zich het vlees
op, dat nij
wolf schrokte aan een stuk door, maar de vos paste wel
niet te veel at. Ineens klonk er gerucht: de vos sprong op en
kroop door het raampje naar buiten. De wolf wou dat ook doen,
er n/et meer door kon.
maar hii had zich zo dik gegeten, dat hij
To.n kwam de boer in de kelder en sloeg den wolf dood. Dat
had hij nu van zijn vraatzucht!

De prijs is deze keer gewonnen door Mimi Smies.
NU het nieuwe raadsel.
Dit is een soort kruiswoordraadsel in 't klein.
:
Er moet vier maal de[
zelfde meisjesnaam wor|'
!
den ingevuld, en wel:
:
horizontaal (dus van
|
:
links naar rechts) op de
bovenste en op de oilder.
:
t
ste rij, en verticaal (dus
\
van boven naar beneden) op de eerste en
;
i
|
de vierde rij van links.
Dan is dus de „rand" van
het vierkant al vol. Op de derde rij van boven horizontaal en de derde rij van links verticaal moet dan nog een
woordje komen, dat een ontkenning of weigering in-

I

i

1

|

houdt
hetzelfde
en op de tweede rij van
boven horizontaal en de tweede rij van links verticaal
een ouderwets woordje, dat middagstond, de tijd van
twaalf uur 's middags, betekent (weer tweemaal hetzelfde), 't Is heel eenvoudig, als je het even door hebt!
Oplossingen voor Woensdagmiddag 4 uur aan „De Kleine
Krant", Kanaalstraat 8, Apeldoorn.
(tweemaal

dus)

Hoe twee

ontdekkingsreizigers elkaar vonden.
wist Stanley nu, welke kant hij op moest?
Wel, het was immers bekend, dat Livingstone

HOE

vanaf het Tanganyikameer zijn speurtochten wilde beginnen! Daarom trok Stanley eerst in die richting. Als
hij eenmaal bij het meer was, zou hij dan wel verder

En hij had geluk! Hii was nog niet lang onderweg,
toen hij een andere karavaan ontmoette. Met den leider
daarvan, een Arabisch koopman in olifantstanden,
knoopte hij een gesprek aan#n in de loop van dat gesprek kwam hij te weten, dat de koopman nog kort geleden in Oejiji, een tamelijk -groote nederzetting aan
het Tanganyikameer, een blanke gezien had, een Engels,
man met een grijze baard. Toen Stanley erop aandrong, wist hij zich ook zijn naam nog te binnen te
brengen: Li
Liv....:. ja, Livingstone heette hij!
Stanley was zo verschrikkelijk blij, als je je maar Voor
kunt stellen. Zon toeval was haast te mooi om waar te
zijn! Livingstone in ieder geval nog in leven! En dan
zo betrekkelijk dichtbij: nu twijfelde hij niet meer, of
hij zou zijn opdracht wel binnenkort hebben volbracht!
Ja, maar zo gemakkelijk ging dat niet! Stanley's troep
zou nog zoveel tegenslag lijden, dat het hem tot wanhoop brengen zou. Daar was in de eerste plaats de ziekte, de moeraskoorts, die telkens een aantal dragers ongeschikt maakte voor hun werk en die Stanley zelf
dwong, om dagenlang machteloos op een draagbaar te
liggen. Zijn ene blanke metgezel kreeg de olifantsziekte,
een soort waterzucht, waaraan hij tenslotte stierf. En
ook zijn prachtige Arabische paard stierf, plotseling,
zonder dat hij wist waardoor.
En dan de last, die Stanley met zijn inlands personeel
had. Nooit" schoten ze voldoende op naar zijn zin; ze
waren lui, van tijd tot tijd drosten er een paar en
telkens eisten ze meer loon.
Toen ze Oejiji al tamelijk dicht genaderd waren,

Stanley,

die al zo dicht bij zijn doel dacht te zijn, kun je je weivoorstellen. Tot overmaat van ramp vluchtte toen, terwijl Stanley weer ziek lag, het grootste deel van zijn
inlandse reisgenoten, hem met zijn Amerikaansen vriend
en zeven trouwe volgelingen zonder meer achterlatend.
In die tijd is Stanley er niet ver van af geweest, om de
hele onderneming maar op te geven en naar de bedaarvoor was
woonde wereld terug te keren..Maar
hij toch weer te doortastend en te koppig. Met heel veel
en trok
moeite en kosten won hij nieuwe pagazi's aan
En eindelijk, eindelijk, op
weer voorwaarts, naar Oejiji.
ze de
de 10de November van het jaar 1871 beklommen
beneden
Tanganyikameeer.
het
Ver
laatste heuvel voor
felle
zich zagen ze het blauwe water schitteren inlagdeOejiji,
verder,
kilometer
een
halve
zon Aan de oever,
bevinden. Stanley s
waar dr. Livingstone zich moest
geweersalvo
afvuren
een
liet
top.
Hij
spanning steeg ten
opdat de bewoners van het plaatsje weten zouden, dat
In grote groepen
er een karavaan in aantocht was.
neger
sprak Stanley
tegemoet.
Een
ze
hem
kwamen
een
bediende
van Livingaan, in het Engels, het bleek
had al geontdekkingsreiziger
zijn.
grote
De
stone te
hoord, dat er een blanke in aantocht was en stond, in
gezelschap van enkele voorname Arabieren, voor zijn
huis op hem te wachten. Onder trompetgeschal naderde
de karavaan hem. Toen ze dichtbij gekomen waren,
werd het plotseling doodstil en trad Stanley met uitgestoken hand naar voren. Hij had hem gevonden, den
groten doctor Livingstone, den enigen blanke in een
heel werelddeel, de speld in de hooiberg!
een landgenoot
' Natuurlijk was Livingstone heelin blij,
Engeland geboren).
te ontmoeten (Stanley was ook
Maar hij was helemaal niet van plan, om mee „naar
huis" te gaan:Eerst wilde hij zijn onderzoekingen voorthet
zetten. Samen met StJinley maakte hij een reis over een
Tanganyikameer en toen keerde Stanley, met
twintigtal brieven, die Livingstone aan vrienden en beDoor zrjn
kenden geschreven had, naar Engeland terug.
net zo
bijna
geworden,
tocht was hij ineens beroemd
beroemd als Livingstone zelf.
Livingstone heeft zijn vaderland nooit teruggezien.
Op 1 Mei van het jaar 1873 stierf hij tijdens een nieuwe
ontdekkingsreis bij het Bangweolomeer aan dysenterie.
En zoveel eerbied hadden zijn negerbedienden voor hem
gekregen, dat ze zijn lichaam balsemden en het in een
tocht van negen maanden naar de kust droegen, waar
het door een Engels schip werd afgehaald. Nu ligt de
grote ontdekker en zendeling begraven in de Westminster Abdij in Londen.
Stanley is naderhand nog vaak in Afrika geweest en
geheeft daar ook nog belangrijke ontdekkingsreizen
roem
te
hij
zijn
ene
tocht,
die
waaraan
Maar.
maakt.
danken heeft, "--leef toch altijd de opsporing van David
Livingstone.

—
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(15)
(16)-

37—42; 38—27.

36—9; 4X36; 41—46^ 32—5.
26—31; 44—39, 4—15 (17, 18); 6—33,
31—36; 38—47, 15x42; 36—41, 47X
15; 49—32.
(17)
4—9; 6—22.
(18) , 4—10; 6—28.
(19) 26—31;
38—15, 31—37; 28—41 en
6—33.
(20) 26—31; 6—22.
(21)
4—15; 38—47, 15X4; 32—10 en
6—33.
(P) 27—49; 2—16, 49—35 (22, 23); 16—49,
35—2 (24); 17—33, 2—30 (25, 26); 33
—29, 30—25 (27, 28); 29—20, 25x3
(29); 6—17,
(22) 26—31; 17—21, 49—35; 6-r44 en 21
32.
(23) 49—40; 17—21.
(24). 26—31; 49—40.
(25)
2—35; 49-40.
(26)
2—19; 49—21.
(27) 30—48; 29—42 en 49—21.
(28) 30—2; 6—ll en 29—38.
(29)
25 los; 49—21.
(G) 26—31; 2—16, 27-49 (30);
17—21,
49—35; 6—44 en 21—32.
(4)

(30) 27—4;
(H) 27—32:

17—22.

17—21, 32X21 gedwongen; 6
—11, 21x7; 2X16; 26—31; 16—32.
(I )
4r-15; 33—47, 15—4;. 16—32, 4—36;
47—15, 36—4; 15—38, 4—36; 33—47,
36—31; 47—15.
(J) 26—31; 32—10 en 6—33.
(K) 36—31; 38—21.
(L) 26—31; 6x22, 31—37; 22—4, 37—415
38—32.
(M)
4—31; 47—36.
(N)
4—9, 13 of 18; 28—14, 19 of 23-(O) 26—31; 10—14, 31—37; 38—27.
"
(P) 31—48; 10—37.
Wij geven onzen damspelenden lezers ln
overweging de oplossing Van dit meesterwerk in alle varianten na te spelen!
Door- meesterspel met luttel schijven,
zal Blankenaar onsterfelijk blijven!

PARTIJ-FRAGMENTEN.
De hieronder volgende partij-fragmenten
zijn uit partijen, gespeeld door de gebroeders D. en P. L. Schrijnemakers (leden
der Haarlemsche Damclub). Deze beide
spelers ontwikkelden zich de laatste jaren
tot zeer eminente dammers en hebben een
goede kans nog dit seizoen tot de hoofdklasse te promoveeren.

Nr. 1. Zwart:, 2, 8, 9, W, 23, 30 en 35.
Wit: 25, 27, 33, 34, 36, 39 en 45Mag Zwart 35—40 spelen? Neen dan
volgt Wit: 33—28 (Zwart 23X21) 36—31
(Zwart 40X29) en 25X12.
Nr. 2. Zwart: 6, 13, 24, 29, 30, 35»
Wit: 16, 22, 28, 40, 44 en 49..
Mag Zwart 30—34 spelen? Neen dan
volgt Wit: 44—39 (Zwart 35x33) 28X8.
Deze beide fragmenten zijn voorgekomen
in door beide spelers met elkander gespeelde trainingspartijen.
Nr. 3. Zwart: 19 en 25 en dam op 35..
Wit: 29 en 34 en dammen op 1 en 39.
Zwarts laatste zet was 13—19Wit wint nu door 29—24 (Zwart 19x30)
I—7 (Zwart 35—49 de eenige) 7—16
(Zwart 49—35 gedwongen) 16—49! en wint.
Samengesteld naar aanleiding van een
.correspondentiepartij tusschen D. Schrijnemakers en H. F. Antonisse (Santpoort).
1

Dientje Disberg: Nou, ik vind het leuk, dat je nu weer mee
kunt gaan doen, hoor! Paul Borgers: Zeg maar, wat voor soort
dubbele,
.ie het liefste hebt, anders stuur ik misschien allemaal
bit raadsel ken ik wel: d, a en t, maar dat van die weegschaal
zou ik nooit gevonden hebben! Evert Beekman: Hè, lekker, snoekbaars! Ik geloof, dat wij ook maar eens moeten gaan vissen. In
het kanaal vangen jullie dat toch allemaal, hè? Geesje Baltjes:
Je hebt gelijk, dat je dat papier niet allemaal opmaakt voor de
Kleine Krant, dat is ook niet nodig. Het verhaaltje was een gedeelte uit een sprookje van de gebr. Grimm, dezelfden, waar ook
Sneeuwwitje. Roodkapje enz. van afkomstig zijn. Tonie yan Buiten:
Zo, wil jij schooljuffrouw worden! Nou dat is een mooi vak, maar
je moet er wel erg je best voor doen. Niet iedereen kan dat. Henny
Hoornenborg: Hoe is het met de blinde darm? Irits Rouw: Die-'
een kans op een
genen, die het raadsel goed hebben, krijgen.
priis! Stel je voor, dat alle kinderen, die de raadsels goed opkrijgen.
gaat
Dat
toch niet, Frits !
lossen iedere week wat moesten
vaak zien: als je eens een keer geluk
Jan Kempel: Ja, dat zul je Mies
je meeloopt. En omgekeerd zegt
of
hebt. dan lijkt het ook,
het spreekwoord: een ongeluk komt nooit alleen. Jo van der Horst:
O. stond het verhaaltje in een leesboekje van school? Ik wens
jullie een fijne 6e October!
Smics: Ja, wij vinden het akelig,
als een poes een vogeltje vangt en opeet, maar je kunt het 't beest
kwalijk
niet
nemen. Zijn instinct zegt hem, dat hij zoveel moet
vangen, als hij maar kan en hij heeft niet genoeg verstand om
te bedenken, dat hij van de mensen wel eten krijgt en dat het
dus niet nodig is. Maar het is jammer van het vogeltje. B. Groenveld: Eerst wou ik wel graag weten, hoe
je voornaam is, ik kan
je toch geen B. noemen! Die mooie gele hond heb je zeker op
school getekend? I.een Bel: Zoveel mogelijk krijgen alle kinderen,
die een briefje schrijven, antwoord. Ja, dat heb ik bedacht, hoor!
Jan van Amersfoort: Die broer van je" kan nog best meedoen. Er
zijn wel meer jongens van dertien en veertien jaar bij. Jople
Bresscr: Ja, nu heb ik het zelf gezien, dat het keurig schrijft,
altijd mooi dun, hè? Kma Kars: Wil je in het vervolg vooral op
de enveloppe zetten „Kleine Krant"? Anders komt je brief op de
verkeerde afdeling terecht. Jan van den Berg: Jij hebt heel wat
dieren. Maar een hondje,' daar heb je nog het meest aan, dat zul
je zien. Hoe heet dat schippertje? Marie en Dina de Groot: De
meisjes van de Kamp schreven al. dat jullie ook mee wilden doen.
Wat een grote familie hebben jullie! Mini Westerik: Ik ben wel
eens in Ede geweest, maar daar toch, geloof ik, niet. Het is leuk
postpapier, met dat foto'tje. Marie van Amersfoort: Ja, vraag
maar eens, waarom ze niet meer meedoet, de laatste tijd. Anna
van de Kamp: Wie bïvngt nu voor jullie altijd de briefjes naar
de Kanaalstraat? AH van de Kamp: Dat raadsel is veel te moeilijk
voor de meeste Kleine Krantvriendjes. Ali! En öf ze hier eikels
zoeken! Gerrit Ploeg: Uitlachen? welnee, er komen zo vaak verkeerde oplossingen binnen.' En wat zou jou dat dan nog kunnen
schelen? Henk de Weerd: Ik denk, dat die padvinder de naam
van Livingstone heeft aangenomen, omdat hij ook ontdekkingsreiziger wou worden. Heb je nog veel eikels gevonden? Stientje
Bijksterhuis: Verschrikkelijk, Wat een stapel verjaarscadeautjes!
Je had al'veel eerder mee moeten doen, nu je al die Kleine Krantvriendinnen kende, vind ik! Jople Dolman: Dus nu is je moeder
fijn weer (huis! Ik hoop, dat ze maar gauw weer helemaal opknapt! Fientje Poppen: 't Is wel jammer', maar ik heb op het
ogenblik geen aardige foto voor je. IMni Poppen: Wat voor
diploma wil je gaan halen, voor huishoudkundige? Bootje is een
grappige naam, is het ergens een afkorting van? Schrijfstertj'e:
Ik ben reuze benieuwd, wat het oordeel van die mevrouw is. Dat
hoor ik toch wel van je, hè? Criticus: Ik betwijfel of het een
goede vermomming is! De zinsconstructie is overgenomen van de
gebr. Grimm, klachten aldaar.
Ér zijn heel wat nieuwelingen deze week. Ik heet jullie allemaal
hartelijk welkom, maar willen jullie een beetje rekening houden
met de voorschriften: naam (voornaam ook voluit), adres en leeftijd op je papier vermelden? En als je Jo of Henny of zo heet,
erbij zetten, of je een jongen of een meisje bent! Van de volgende
kinderen kwamen nog oplossingen binnen: Anthonie v. d. Wetering, Fokkie Kamminga, Rosa v. d. Linden, Annie en Hennie
Wijers; Wim Groen, Ali en Reintje Westerink, Catrientje Bruins,
Schoonhoven, H. Masson,
Neilie Borghoff.' G. J. Draaijer, JacobHenkie
Weppelink, Bertus
Jan Kleiboer, Tiertus Brink, Cor en
Sloots, Gerrie van der Leeden en de twee gebroeders van der
Schaaf
Tot de volgende keer, vrienden en vriendinnen! Enne
een
beetje voorzichtig met onze eikebomen, hè? Goede Kleine Krantvrienden zijn geen natuurvernielers. Dag:
Titia Enigma,
!
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NIEUWE APELDOORNSCHE COURANT ïe Bla3
voor afbeidersoritwikkeling die voorloopster is
geweest van het Instiuut voor Arbeidersontwikkeling, waarvoor hg een groot aantal cursussen hééft geleid. In de 2e Kamer hebben
vooral de vraagstukken van het onderwijs, de
kinderberechting en de P.T.T. zijn aandacht
gehad. In 1935 werd hij lid van den Gemeenteraad van Zutphen waar het eveneens de
onderwijszaken waren, die zijn bijzondere interesse hadden. De Raad koos hem dan ook
in April 1940 tot wethouder van onderwijs. In
1940 legde hij zijn functie neer, stelde zich
opnieuw beroepbaar in de Ned. Herv. kerk en
nam het beroep, aan naar zijn oude gemeente
Marssurn, waaraan hij zich 9 Maart j.l. ver-

BEWERING VAN AARTSBISSCHOP
VAN CANTERBURY.
Britsche regeering zou levensmiddelen
van Grieksche bevolking sturen.

In werkelijkheid het werk van het
Roode Kruis.

Uit Berlijn wordt gemeld:
Reuter meldt uit Londen, dat de aartsbisschop van Canterbury verklaard heeft, verontwaardigd te zijg over het leed en de wreede
behandeing van het Grieksche volk door zijn
militaire meesters. Vele Grieken, aldus de
aartsbisschop, zijn letterlijk aan verhongering
bloptgesteld. Met vreugde heb ik vernomen
dat de Britsche regeering alles in het werk
stelt om de bevolking te helpen. De regeering
hoopt aanzienlijke hoeveelheden levensmiddelen aan de Grieksche bevolking te kunnen
zenden, welke chter niet in handen mogen
vallen van hebzuchtige Duitschers en Ita-

bond..

°

GEREF. KERK VAN ERMELO
Ter jongste vergadering van den kerkeraad der Geref. Kerk van Ermelo rapporteerde dé commissie van beheer dat de
rondgang door de gemeente om te komen
tot verhooging van de vrijwillige bijdragen
totaal heeft opgebracht f 2860.90 benevens
f 330. aan giften ineens, zijnde een totale verhooging van de vaste bijdragen met
20 pet., waardoor de achterstand geheel is

29 September
weer tot Uw

dienst.

| Gebr. Noteboom

I Hoofdstraat

—

Paschlaan.

I

—

ondervangen.

NED. HERV. KERK

lianen.
De bewering van den aartsbisschop van
Canterbury dat dë Britsche regeering levensmiddelen aan de Grieksche bevolking stuurt,
is onjuist, zoo wordt ons van bevoegde. Duitsche zijde opgemerkt.
Het zenden van levensmiddelen aan de
Grieksche bevolking geschiedt via het internationale Roode Kruis met medewerking van
de Turksche Roode Halve Maan, terwijl de
Engelschen bepaalde hoeveelheden meesturen
voor hun krijgsgevangenen. .De Engelschen

Benoemd tot hulppred. te Eerbeek W- J.
H. Baart, zendeling-leeraar te Naarden.
Aangenomen naar Franeker (toez.) L. H.
Ruitenberg te Beers; naar Terwolde (Geld-)
P. v. Wijnen te Winsum (Fr.); naar GrootAmmers T. H. Oostenbrug te 's-Grevelduin-Capelle, die bedankte voor OudiAlblas (toez.).
GEREF. KERKEN
hulppred. te Buitenpost JHoekstra, cand. te Garijp.
Aangenomen de ben. tot hulppred. te
Voorthuizen J. v. d. Berg, cand. te Utrecht.
Aangenomen de ben. tot hulppred. te
Franeker Th. Swen, cand. te Aerdenhout.

■—**£$$*%, J m_m.ll %___,___

Benoemd tot

hebben bü hun aftocht uit Griekenland de
voorraadschuren verwoest. Alleen de Britsche
hongerblokkade tegen de vroegere -bondgenooten is de oorzaak van het gebrek aan
levensmiddelen ln Griekenland. Wanneer thans
tiet Roode Kruis uit Istanboel levensmiddelen
zendt naar den Piraeus, dan bestaat de „Britsche verdienste" hoogstens daarin, dat het
transporten toelaat, welke het tóch niet verhinderen kan.
Brief van Engelsche geestelijken aan Maisky.
Het sovjetpersbureau Tass meldt, dat een
Engelsche bisschop en 14 Engelsche geestelijken van het graafschap Essex den vogenden
brief gestuurd hebben aan den Sovjetambassadeur te Londen, Maisky: „Gezien het feit,
dat er vroeger tusschen ons oneenigheid geheerscht heeft, achten wij het thans onzen
plicht u onz» sympathie en bewondering tot
uiting te brengen over de roemvolle daden van
het roode leger. Wij z\jn er zeker van, dat ons
in onzen gemeenschappelijken strijd tegen de
heidensche krachten van het fascisme de overwinning geschonken zal worden en beloven
het land der Sovjets, dat voor de beschaving
der measchheid strijdt,. on?e hulp in woord en

CHR. GEREF. KERK.
Beroepen te Zwolle J. Hovius te NieuwePekela.
GEREF. GEMEENTEN.
Beroepen te Genemuiden T. Dorrenstein
te Opheusden-

NOG EEN OVERGANG.
Naar wij vernemen is met ds. W. Meyntot voor kort Chr. Geref. predikant
hout.
viissingen
niet alleen een diaken overte
gegaan naar de Geref. kerken maar óok
een der ouderlingen, n.l. de heer W. Poppe,
vice-voorzitter van het hoofdbestuur van
den Bond van Chr. Geref. Mannenvereenigingen in Nederland

BEURS VAN AMSTERDAM.
KERK EN SCHOOL

maakte

PIANO- ËN
ORGELFABRIEK

KOCH
B.Burglaan
27 en
Asselschestr. 59, Tel. 4259

De factoren, welke gisteren hun invloed op
gevoelen, waren heden
klaarblijkelijk nog niet geheel uitgewerkt.
Verscheidene fondsen legden kort na de opening, waarbij verscheidene specialiteiten opnieuw lager werden afgedaan, weliswaar een
kleine neiging tot oploopen aan den dag,
maar daarna werd een benedenwaartsche

richting gevolgd. Tegen het slot kon vervolgens weer een kleine verbetering worden opgemerkt. Voor bijna alle rubrieken van de
locale markt bestond de noodige belangstelling. Olies werden wederom lager ingezet,
liepen echter spoedig op tot 314, maar zakten
vervolgens in tot 309, waarna een klein herstel volgde. Het gemiddelde koerspeil kwam
desniettemin tocb weer iets lager. Aanhoudend
werd in een open hoek gehandeld. De Indische cultuurwaarden gaven geregeld ruime
omzetten te aanschouwe. Amsterdam Rubbers hadden aanvankelijk een gedrukt voorkomen en golden 303, daarna steeg de koers
tot 307, maar in het verdere verloop trad toch
weer een verzwakking in. De tabaksmarkt
had een verdeeld voorkomen. Dcli Batavia's
bewogen zich tot 268 en 69, en waren gemiddeld dus prijshoudend, Senembah's waren in
doorsnee eveneens maar weinig veranderd.

BAPTISTE KERK.

SEiNtiel
KcKie
1
1

als de

klaaf

*^'-___J

niet veel gewijzigd.
was vrij levendig.
Soheepvaartunies
vertoonden
Nederlandsche
reageeren en
neiging
kleine
tot
een
echter
golden 208 tot 211.
Japanlijnen liepen achteruit van 179 tot 174,
waarna een licht herstel plaats vond. Oude
Booten daalden beneden 200. Oude Vaarten
kwamen een kleinigheid lager te liggen. De
affaire in Nederlandsche Industrieelen was
voor de hoofdfondsen van levendigen aard.
De stemming was weifelend, maar eerder
toch aan eten zwakken kant. Unilevers, bawogen zich voornamelijk tusschen 163 en
159. De Philips-aandeèlen waren vergeleken
met gisteren in doorsnee iets lager, maar bij
heb. slot niet veel veranderd. Calvé Delft, verkeerde lichtelijk in reactie.
Van Berkels daalden tot in de onmiddellijke
nabijheid van den parikoers.
Voor de Indische spooiwegwaaMcJen bestond
maar matige belangstelling. In Indische
tramwaarden werd op bescheiden voet zaken
gedaan, waarbij de stemming eerder iets
luier was.
De beleggingsmarkt was kalm. Nederlandsche staatspapieren waren overigens goed
prijshoudend. De omzetten waren klein. De
noteeringen verschilden echter weinig btf die
van gisteren. In gemeentelijke en provinciale
leeningen ging bijna hiets om. Pandbrieven
waren prijshoudend. Op de afdeeling der
Duitsche fondsen waien de obligatiën niet
veel gewijzigd. De aandeelen echter
opnieuw iets lager afgedaan.

.

EMERITAAT.

predikant bij de
Ds. 'H. H. \\an Ameide, Elburg,
heeft om
van
Herv.
Gemeente
Ned.
gezondheidsredenen eervol emeritaat aangevraagd.

Ds. J. L. FABER.
A.s. Maandag' herdenkt ds. J. L. Faber, Ned.
en oud-lid van
Herv. predikant te Marssurnambtsbediening.
zijn
40-jarige
Kamer,
de 2e
Ds. Faber werd 21 Maart 1875 te Schouwerzgl geboren. Hij bezocht «ie H.B.S. te Warffum
en te Groningen en studeerde aan de Rijksuniversiteit te Groningen theologie om in 1901
candidaat te worden in Noord-Brabant en
Limburg. 29 Sept. van dat jaar aanvaardde hij
het predikambt te Jelsiïm, vanwaar hij in 1904
naar Schalzum vertrok, welke standplaats in
1906 met Marssurn Verwisseld werd. In 1911
Werd ds. Faber predikant te Zutphen, vanWaar hij in 1915 naar Boxurn vertrok om zich
in 1918 opnieuw aan de gemeente van
Zutphen te verbinden. Hier is hij werkzaam geweest totdat hem in 1931 eerval emeritaat werd verleend in verband met zijn benoeming tot lid der 2e Kamer, voor. de v.m.
S.D.A.P., tot welke partij hij in 1909 is toegetreden. Ds. Faber nam tijdens zijn verbln'f
te Zutphen een actief aandeel aan de Geldersche arbeidsbeweging en aan de commissie

-

L.0.,

Ontvangen een groote partij

examens Engelse Handelssorrespondentie, bijwerken
van leerlingen.

bruine Belgische
Inmaakpotten

H. Nijlaan, Leraar M.0.,
Middellaan 24.
(8976)

de allerbeste kwaliteit.
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KINDEREN IN DE GROEIPERIODE
en ' 'k roe-h

Flink

reqel matig

tig.' door

gebruik

Huishoudelijke- en Luxe Artikelen
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Asselschestraat 88
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'w aooHieker of drogist

Tel. 4253

Officieele Publicatie van het Departement van

Landbouw en Visscherij.

ledereen gebruikt in zijn

eigen

belang

ln plaats

van bladen schuurlinnen

Drukkerij

de bekende schuurblaad-

jes

TANTE BLANK

waren

scheepvaartafdeeling
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ENGELS
Praktijk-

Opleiding

Lid v. d. Vereen, van
Leeraren in de Handelswetenschappen.

In hoofdzaak werd afgedaan tegen prijzen
loopende van 475 tot 484, terwijl tegen het
slot juist in het midden tusschen de béide
gienzen weerstand werd geboden.

Vorstenlanden

v

i'

H.V.A.'s de aandacht.

De

*

Chem. Wasschery.
ASSELSCHESTRAAT 2.
Apeldoorn.
Telef. 5236.

Oude Deli's werden echter belangrijk lager
ingezet, op 303 % en hoewel vervolgens een
paar punten hooger werd afgedaan, moest
toch een verlies worden opgemerkt. Van de
3uikerfondsen trokken in het bijzonder de

JUBILEUM DS. J. HEKHUIS.
In de Baptiste Kerk te Delfzijl is een
hprdenkingsavond gehouden ter eere van
ds. J. Hfckhuis Baptiste predikant aldaar,
wegens diens 25-jarig ambtsjubileum.
Ds- J. Weening van Stadskanaal, de
van ds. Hekhuis, had de
aloude bevestigergenomen
en liet den avond
leiding op zich
openen door het zingen van P.?. 103. Achttien sprekers voerden hier het woord,
waarvan de burgemeester L. H. van Julsingha de rij opende-

*^
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IS DAN PAS GOED,
ALS SWART HET
VOOR U DOET.

de effectenbeurs deden

MEER EENHEID?
opschrift wijdt ds. W. de
dit
Onder
Graaf, Geref. predikant te Schiedam,
eenige aandacht aan het uittreden van
ds. W. Meynhout te Vlissingen uit de Chr.
Geref. Kerk. Uit de verklaring, die ds.
Meynhout daarbij afgelegd heeft krijgt
men, aldus de schrijver, den indruk, dat
de Generale Synode der Chr. Geref. kerk,
die begin dezer maand te Apeldoorn vergaderde, opnieuw geweigerd heeft met
deputatèn van de Generale Synode der
Geref. Kerken samen te spreken, gelijk
deze deputatèn verzocht hebben. Ds. de
Graaf voegt daaraan toe: „Hij (ds. Meynhout) deelde immers mede, dat de instruc-.
tic van den, kerkeralad der Chr. Geref.
kerk te Vlissingen vervattende het voorstel om het verzoek van de Geref. Kerke.n
tot een samenspreking aan te nemen, met
alleen door Classis en Part. Synode maar
ook de Generale Synode is afgewezen Daar
ligt wel duidelijk in opgesloten, dat men
geen samenspreking wenscht.
Als deze conclusie juist is, dan is dat
erg jammer. Maar toch den moed niet opgeven.,

Vele jaren lang was er geen bonbon-sorteering zóó uitgebreid
en welvoorzien, zóó rijk aan afwisselende nouveauté's, als de
bonbon-collecties die De Heer u presenteerde. Er was variatie
en overvloed! Daar is nu even een pauze in gekomen; door
den\ ongewonen tijd. Maar héérlijk bleven ze, De Heer's
Bonbons, tt\ zijn ze nu minder ruimschoots verkrijgbaar.

stemmen en repareeren

Verven van kleeding
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Verrassend resultaat

Hij hoeft niet lang
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hem reeds dat „Sein"
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is.

Héérlijk!

Dorlas' oude kofiie-

en
theerenommée
ging op „Sein" koffieook
surrogaat over

-

dit Dorlas-product is
extra goed! In „Sein"
bekoffiesurrogaat,
koffie,
reid met échte

zijn geur en smaak
van prima koffie het
dichtst benaderd.
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PLOMBEERING VAN POOTAARDAPPELEN,

Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd
maakt het volgende bekend :
Van de doorden Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst
goedgekeurde pootaardappelen komen voorloopig de volgende
rassen, klassen en maten in aanmerking voor plombeering door
den N. A. K.
GROEP 1.
Van de rassen Eersteling, Roode Eersteling, Fruehmoelle,

Limosa en Ideaal:
alle klassen en maten.
GROEP 2.
Van de rassen Bintje. Volgeling. Alberta, Katadhin, Dunbar,
Yeoman, King Edward, Royal Kidney en Evergood;
van alle klassen de maten 25/38 en 28/35.
Bovendien van klasse a 5000 kg per ha van de maten 35/45 en
45 opwaarts, alsmede van de klassen b en c 5000 kg per ha van
de maat 35/45.
GROEP 3.
Van de rassen Eigenheimer, Populair, Bevelander, Souvenir,
Erdgold, Present en Westeinder bonte en blauwe:
van alle Klassen de maten 25/28, 28,35 en 35/45.
Van het ras Zeeuwsche bonte en blitlwe:
van alle klassen de maten 25/28 en 28/35.
GROEP 4.
Van de rassen Alpha, Gloria, Matador, Industrie.. Furore,
Robijn, Voran, Triumph, Ultimus, Bonte star. Noorderling en

Record:
van alle klassen dc maten 25/28, 38/35 en 35/45.
Van het ras Roode Star: ■
van klasse a de maten 25/28, 28/35. 35/45 en 45 opwaart» «n van
de overige klassen de maten 25/28. 28/35 en 35/45.
GROEP 5.
Van de rassen Magneto, Geclblom, Belle de Fontenay,
Koopmans blauwe, Deva, Duivelander, WSlpo, HellenaKomeet
Iduna
en Robusta:
alle klassen en maten.
(9571)

Korenstraat 20

5 cent I

ADVERTEERT IN DIT

BLAD.

NIEUWE APELDOORNSCHE COURANT

le

LAATSTE WEEK
Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte
van een Zoon

EV. LUTH. KERK

TEUNIS
T. KOLDENHOF

"

J. KOLDENHOF
—de Jong.
Vaassen, 26 Sept. 1941.
Oud-Apeldoornscheweg
(9563)
H 226.
Ondertrouwd:

Apeldoorn, Kanaal N. 83.

's-Gravenhage, Parkw. 30.

Huwelijksvoltrekking te
Apeldoorn op 16 Oct. a.s.
(9523)

en

Corrie Rilekers
De kerkelijke huwelijksbevestiging zal plaats vinden op Woensdag 29 Oct.

10.45 uur in de Zuiderkerk
te Apeldoorn, door den
Weleerw. Heer Ds. E. I.
F. Nawijn.
Apeldoorn, 27 Sept. 1941.
Rondweg Zuid 36.
Hattemscheweg 81.
2SB

GERVAAGD, tegen hoog
loon, een flink

HELMER
JAN
STATIONSSTRAAT 63,
15.000 BOEKEN
de nieuwste, zijn

direct verkrijgbaar.

STRIJKSTER
gevraagd, voor heele of
halve dagen.
Chr. Geurtsweg 8.
(9564)

Dameshorloge

doublé bandje, op den weg
Klarenbeek —Apeldoorn.
Tegen belooning terug te
J. LANJOUW.
"Sterrenlaan 2, Apeldoorn.
bezorgen.

(9576)

Bureauhouder van distr. 26 G.
HARTGERS, maakt aan de
georganiseerden bekend,
dat het Veevoeder-distribuDe Plaatselijke

tiekantoor met ingang van
3 October verplaatst wordt
van
MOLENBERG 1
naar

StationskoHiehuis

Dorpssir. 193, Beekbergen

Kantooruren van 9—12 uur
In verband hiermede is
het kantoor op Donderdag
3 October gesloten.
P. B. H. distr. 26
G. HARTGERS.

DEGENE, die gistermiddag

ter hoogte v. Deventerstr.
94 een opvouwbare

parapluie in etui
in zn
opraapte, . wordt
eigen belang aangeraden,
te

(9557)

Orgellessen
mir)

WESTERHOF

N.O.V.> Jachtlaan "3

wijlen

Noi. Hr. Walter

zal op Dinsdagen 7 Oct.
a.s. bij inzet en 21 Oct.
d.a.v. bij toeslag, telkens
des namidd. 2 uur in het
Notarishuis. publiek veilen
voor de Erfg. van wijlen
den Heer L. H. SMEDING

de Villa

met tuin a. d. Jachttaan
No. 117, groot 3.87 A., bev.
en
beneden: 2 kamersserre,
suite tttet groote
hall. gang. keuken, bijkeuken, 2 W.C.'s en boven
3 kamers, badkamer en
zolder met 2 kamertjes,
centrale verwarming en
voorzien van gas, water
en electr. leidingen.
Aanv. en bet. 1 Dec. a.s.
Bezichtiging Maandags
en Donderdags, des nam.
van 2—4 uur.

voor eenigszins achterlijke
jongeman (lichte zenuwpatiënt), die veel houdt van

wandelen en fietsen, in kleine inrichting, waar eenige
jongelieden zijn en voortdurend toezicht wordt uitgeoefend door deskundig persoon. Alleen prima kleine
inrichting komt in aanmerking.

P.G.

godsdienst.

Br. met opgave van ref.
:ett. L 17 Bureau N.A.Ct.
(9526)

vraagt 1

Dame

Nov. gem.

ZIT-SLAAPKAMER
met gebr. v. keuken, omtr.

Boschweg—Loolaan. (9520)
Br. lett. L 19 Bur. N.A.C.

Kalverstraat
DUBBELE WONING

te koop voor f 6100.—
Huuropbr. f460.—. (9546)
H. H. Fongers, Jachtlaan 8
TE KOOP GEVRAAGD een

gevraagd, v. lichte werkzaamheden. Aanm. tusschen 6 en 7. Brinklaan 90

dubbel woonhuis
en

GEVRAAGD te Amsterdam voor 1 Nov. of eerder,
keurig Hollandsch

Br. lett. L 21 Bur. N.A.C.

2e meisje
goed kunnende tafeldienen,
verstellen en strijken. Alleen
zij, met goede getuigen uit
particuliere betrekkingen,
komen in aanmerking. Brieven onder No. 772, Bukman & Sartorius, Advertentie-Bur., Rokin 17, Am(9556)
sterdam (C.)

Net Meisje

GEVR.,

voor

de morgen.

Mariastraat 5i-

(9575)

GEVRAAGD een

Schoonmaakster
school te

aan de 0.. 1.
Ugchelen. Brieven b/d afd.
Onderwijs. Deventerstr. 23.
(9572)

Meisje-Alleen

Mevr. SLUITER te Elspeet
zoekt tegen 1 Nov. een
FLINK MEISJE, P.G., niet
al te jong, die 's winters
bij haar in Amsterdam
wil dienen en zomers te
Elspeet. Goed kunnende
koken en netjes werken.
Katoen en zwart dragend.
Zich te vervoegen per
brief of persoonlijk na
Dinsdag te Elspeet.
Biedt zich aan een

MEISJE
j. voor dag en

boven de 20

nacht, goed kunnende werken, v.g.g.v. Adres Meg-

gelenbergweg 54. Hoender(9522)
loo.
groeiend

handelsbebekende en gemerkartikelen in
de levensmiddelenbranche
kan een
In
drijf in
vraagde

Cand. Hoi. Huibers nette
van
waarn. het kantoor

opname

NET MEISJE

.

VERLOREN: gouden

terug

Een FLINKE

(9560)

LEESBIBLIOTHEEK

(Get.

met net, eenvoudig meisje,
25—30 j. Br. met foto,
welke worden geretourneerd, pnder lett. L, 16 Bur.
(9536)
N. A. C.

boven de 18 jaar, van 9—4
uur. Aanmelden tusschen
5 en 7 uur VAN HEUTSZLAAN 34.

Arie v. d. Berg

Mej. W. T.

w.

DAGMEISJE

Ondertrouwd:

ets per

GEZOCHT

KENNISMAKING

J. L. A. VAN GENOT.

(50

JEUGDDIENST
werk,

en

deze aan dit adres

gevraagd voor vliegveld.
DE VOORZORG",
Brinklaan 152, Telef. 3666

Spreker:
ds. G. J. IHJYVENDAK
v. Utrecht.

Jongeman

geplaatst worden van 16-20
jaar, om tot zakenman te
worden opgeleid. De mogelijkheid bestaat om bij geprettige
en
schiktheid
samenwerking eventueel t.
z. t. als deelgenoot opgenomen te worden, met als
tegenprestatie storting van
een kapitaal van f 5000.—,
tegen billijke rente, voor
uitbreiding van aankoop
goederen.
Serieuze menschen geheven te schrijven
onder lett. L 23 Bur. N.A.C.

GEVRAAGD:

twee personen

enkel woonhuis

(9517)

liefst met tuin.

Huisje met grond
te koop gevraagd, of bosch,
of bouwterrein. Br. met
voll. ml. en prijs lett. L 18
(9524)
Bur. N.A.C.

GEVRAAGD:

f 2500.- ie Hypotheek

a 4'i %_ Ruime over(9568)
waarde.
Br. Fr lett. L 24 Bar. NAC

Beekbergen
Te koop a. d. Kuiltjesweg
plm. 1_ H.A. Dennenbosch
Bevr. G. J. Wilbrink, Stoppelbergweg 19.

Te koop gevraagd
Electr. Koelkast, Vleeschsnijmachine en Ka«register,
(9518)
ook afzonderlijk.
Br. lett. L 20 Bur. N.A.C.

*
ORGEL
gevraagd, liefst
te
eiken kast. met doorl. harp.
koop

Opgave

aantal

registeis,

merk en prijs onder lett.
(9516)
L, 22 Bur. N.A.C.

TE KOOP

gevraagd

een.

Aanvang Rhyihmische

NIEUWSTRAAT 85.

(9515)

TE KOOP GEVRAAGD voor geldbelegging

alle soorten HUIZEN, liefst modern,

WINKELS, PAKHUIZEN,

met eventueele overname Hypotheken enz. Brieven met
inlichtingen waar gelegen, huren, lasten, prijs, enz.
(9415)
lett. K, 97 Bur. NAC

Hebt U huizen of bouwterreinen

Gloednieuw

en

Kleuiergymnasiiek 1 Ociober.

te koop.
Waterlooscheweg 149,
Telef. 5012.

Schrijfmachines
TE KOOF GEVRAAGD,
mogen desnoods defect zijn.
Nog' eenige prima gereviseerde Schrijfmachines te
(9565)
koop.

'
Scheulderman

Nieuwstraat 41,

te koop gevraagd,
maat 40—circa 43.
Br. fr. lett. L 25 Bur. NAC
(9579)

Wij koopen
paddestoelen

tegeh den prijs ;i f 0.70 p. kg

Br. met uitvoer, ml. fr.
letter L. 26 Bur. N.A.Ct.

Kanaalstr. 43 Telef. 3383
Levering van eiken Kachelblokken è. f 27.50 p. 1000 st.

(Vossebessen)

(9533)

Wees zuinig

met wat Uhebt...

Taminiau (T. E. O.)
van ELST voor deze afdeling Wij kunnen U nu direct
al leveren de voor 60 pet. gesuikerde CONFISEURMOES op Uw toewijzingen. Eveneehs moog.t U natuurlijk ook de gewone, maar toch hoogstaande kwaliteit
hierop betrekken. Neem dus op Uw toewijzingen geen
jam van minder goede kwaliteit, maar die, welke speciaal voor Uw bedrijf gemaakt wordt.

W. A. G. A.

ARNHEMSCHÈWEG 2a,

APELDOORN.

NEDERLANDSCHE HEIDE MAATSCHAPPIJ te
.ARNHEM maakt- bekend, dat voor het in ontvangst nemen van: AMERIKAANSCHE- en INLANDSCHE
EIKELS, WILDE KASTANJES en BEUKENOTEN als
AGENT zijn aangesteld voor:
De

Apeldoorn: Fa. Put en Rouwenhorst, Tulpenlaan 22.
Ugchelen: Hotel „Prinsen", Hoenderlooscheweg 44.
Hoenderloo: A. M. Esenstam. Krimweg 56.
Teuge: H. C. de Graaf, Rijksstraatweg.
Beekbergen: R. M. Wilbrink, Stoppelbergweg 19.
Kootwijk: Teunis van den Berg, „Zwarte Paard".
Vaassen: D. Labberton, Boomkweeker.
Voor bijzonderheden
deelingen elders in dit

wórdt verwezen naar de mede(9531)
Blad.

.

Transportarbeiders
werkloosheid by de

Doe Uw voordeel en verzekert U tegen

Vereeniging van Arbeiders in de Havenen Transportbedrijven.

" Uitkeering tot f 2.— p. d.
Contributie 43 et. p. w.
Aanmelding' als lid U. D. DE VRIES, Chr. Geurtsweg 17,

(8784)

Apeldoorn.

C. A. VERHEY,

van het Nederlandsch Instituut van Accountants.

Accountantsrapporten. Bedrijfseconomische-

Financieele- en Belastingadviezen.
Beheer van particuliere vermogens.
toeloop zijn

(7990)

onze

Pedicure-propagandadagen met 1 week

....... 75 cent.

VERLENGD.
Per volle behandeling

Bij aankoop van abonnement voll. behandeling gratis.
Bespreekt nog heden (ook telefonisch.) <
HOOFDSTRAAT ,90
m
4T*m*
APELDOORN
____TW
TELEFOON 2587
Fm Wi\ \W

-W-f
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Officieele Publicatie van het Departement
Handel, Nijverheid en Scheepvaart.
DISTRIBUTIE VAN PETROLEUM.

De Secretaris-generaal van het- Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt het volgende bekend inzake de
distributie van petroleum:
Importeurs, producenten, handelaren en venters moeten nullen
at dan niet uit eigen voonaad, willen verbruiken,
ztl petroleum,
de plaatselijke distributiehiertoe Qp een „P"-formulier dat»>übvhet
Rijksbureau voor Aarddiensten verkrijgbaar is gesteld,
indienen.
olieproducten een schriftelijke aanvrage beslissing
op deze aanIndien het Rijksbureau een gunstige
vrage neemt, zendt het aan den betrokkene' een te zonen name
koopen van de
gestelden bestelbon toe, welke recht geeft op het
op gewezen, dat
toegewezen hoeveelheid. Met nadruk wordt er
het den producent, importeur, handelaar of venter verboden is
een grootere hoeveelheid, dan op den bestelbon is vermeld, te
verbruiker). Overtreding van dit vet bod is strafbaar.
Het bovenstaande is evenwel niet van toepassing, indien liet
petroleum betreft, welke in het huishouden wordt verbruikt, voor
kook- en verlichtingsdoeleinden, mits betrokkenen hiertoe, bonnen
hebben verkregen van den plaatselijkcn distrlbutiedienst. Dit verbruik mag uitsluitend plaats vinden inde tijdvakken, waarin
deze bonnen geldig zijn verklaard en mag ten hoogste een hoeveelheid bedragen, die op deze bonnen gedurende deze tijdvakken
kan worden aangeschaft.
Evenmin is het bovenvermelde verbod van toepassing, indien
het petroleum betreft, die aan boord van vaartuigen voor moto-,
ren en'navigatielichten wordt verbruikt, mits hierbij de ter-zake
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WOBDT GEBBUIKT.

Het zit vaak in kleinigheden:
Laat Uw pannen b.v. niet aanzetten of zwartbranden, dan zijn
ze gemakkelijk en met minder
slijtage schoon te maken. U zult

t
tji_£s/£
'**U»t*V'

ër djis langer plezier van hebben. Een ander voorbeeld: behandel Uw electrisch strijkijzer
met zachtheid, trek den stekker
niet aan het snoer uit het stop.
contact. Materiaal voor reparatic is schaarsch en duur, zoowel
op electrisch als op velerlei
gebied.
ander »<'""'""
°
wij ons instellen op <fe
Laten
zuinigheid, die wij zouden betrachten- wanneer wij wisten,
dat «Hes wat wij thans hebben
niet meer te vervangen, niet
„,„„
t„ .„__- „„ Zi__ „„_
meer „„„
aan te
vunen en met meer
te rep areeren zou zijn.
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Kinderkleeren
practtsch zyn.
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„BELEGEN N.Z." KAAS.

Het " Rijksbureau voor de. Voedselvoorziening in Oorlogstijd
maakt bekend dat de Directeur-generaal van de Voedselvoorziening In overleg met den gemachtigde voor de prijzen, gebruik
makende van de bevoegdheid, hem verleend ingevolge artikel 11,
lid 2 van het Prijzenbesluit 1941 (zuivelproducten), heeft bepaald,
dat kaas. afkomstig uit de voor rekening van dê Nederlandsche
Zuivelcentrale opgeslagen hoeveelheden tegen onderstaande maximumprijzen mag worden verhandeld.
Deze kaas is-voorzien van het merk „Belegen N.Z.".
Het Js" verboden kaas, welke niet van bovenstaand merk is
voorzien, te verhandelen tegen prijzen, welke hooger liggen dan
de maxima, aangegeven ln de artikelen 9 en 10 van het Priizenbesluit 1941 (zuivelproducten).
Maximumprijzen, te
berekenen p. kg kaas,
gemerkt
..Belegen

a. Vol vette boerenkaas met rökscontröle-

N.Z.", aan den
detaillist consument

merk, beginnende met de serieletters
f 1.70
Z. of U
f 1.95
b. Volvette
boerenkaas zonder rijkscontrölemerk
:
f 1.65
f 1.90
kaas, al of niet
c. Alle soorten 40+
voorzien van kruidnagels en/of komijn, niet uitzondering van de soort
f 180
genoemd onder d
p—
f 1.55
d. k 4O-f Friesche nagelkaas en z.g. kanterkaas 40+, -voorzoover deze kaas
beantwoordt aan de door de Centrale
of een andere daartoe bevoegde invoorwaarden en
gestelde
stantie
eischen t.a.v. vorm, bereidingswijze en
f 1.70
vochtgehalte
f 1.95
e. Alle soorten 20+ kaas, al of niet
kruidnagels
voorzien van
en/of komijn, met uitzondering van de soort,
f
1 1.55
genoemd onder
f 1.30
f. 20+ fabrieks Leidsche kaas, voorzien
van het opschrift „Leidsche kaas" en
20+ Friesche nagelkaas, alsmede z.g.
kanterkaas 20+, voorzoover deze kaas
beantwoordt aan de door de Centrale
of een andere daartoe bevoegde ingestelde
stantie
voorwaarden
en
eischen ta.v. vorm, bereidingswijze
f 1.70
f 1.45
en vochtgehalte
g. Boeren Leidsche- en Delftsche kaas,
voorzien van het opschrift „Leidsche
N
boerenkaas" resp. „Delftsche boerenkaas"
f 1.95
f.1.90
'
De maximumprijzen, waartegen de detaillist mag koopen. gel' den, franco plaats van bestemming (franco station of kade bij
spoor- of bootverzending, of franco huis bij andere verzending),
,
Aclusief verpakking en omzetbelasting.
Bij verkoop door den detaillist in hoeveelheden kleiner dan
1 kg mogen bovengenoemde prijzen niet .worden .verhoogd,
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Vraag onze gratis brochure „NUTTIGE WENKEN" met 1001 practische adviezen op allerlei
gebied. De oplossing van vele problemen voor
3e huisvrouw ln oorlogstijd.
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HAAL zooveel
uit uw vokdino. gbbbiiik
rw KLKEDING, tW BBANPSTOFFEN EN UW HUISRAAD
ZOO DOELMATIG MOGELIJK.

D'°-

moeten

Geef Vu,

kinderen Meeren, die
niet direct vuil n dan
spaart.'op de Meerenen
op Utv tcaschrekening.

mogelijk
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Officieele Publicatie van het Departement van
Landbouw en Visscherij.

MAXIMUMPRIJZEN

AFELDOORN, Loolaan 31, Telef. 5368. WAGENINGEN,
enormen

in deze tijden langer
dan normaal.Wanneer wij
er allemaal op letten, dat alles
wat wij hebben met de grootst
mogelijke zorg wordt behanAeld, alleen dan kannen wij
voorkomen, dat wij straks voor
het feit zouden komen te staan,
dat hetgeen' vervangen
of aan,
gerold moet worden met meer
moet

mee,

ders wordt het leerhard
en breekt gemakkelijk!
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PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL. NIJVERHEID EN

Accountant en Bcdriilscconoom
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OOK MET UW KEUKENGEREI!
Het

TELEF. 5650.

Rijksinzameling van eikels,
kastanjes en beukenoten.

Tel. 3594

Rijlaarzen

1

iMifaWiliiiP^

tri

—

Wegens

MOTORRIJWIEL

H

TE KOOP, voor belegging, verhuurd geen bezwaar,
geeft het ons op. Wij zijn U gaarne van dienst, ook
voor het taxeeren van Uw goederen. Inlichtingen kosteloos.
H. SLIJKHUIS, beëedigd Makelaar en
(9530)
Taxateur, Roggestraat 28, Telef. 5620.
AAN DE BANKETBAKKERIJ DELEN WIJ MEDE,
dat wij vanaf heden de ALLEENVERKOOP hebben
(9545)
van de

Rijksstraatweg 83, Telef. 2797.

Tevens FREISELBEEREN

(9561)

B3SB Iffiffl

kleerenhangkast

liefst politie-beambten,

voor nachtbewaking.

MODERN DANSEN

voor

PAARDEKNECHT

Parkweg 9.
Zondag 28 Sept. half zeven

Jongeman, 34 jaar, vast

JEANNE PLOEGER

bezorgen.

INSCHRIJVING

van

Do Eikendal en Parmer" Paschlaan 17, Tel. 5505

bij Dansschool

Toekomstig adres:
(9573) Randweg Zuid

ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1941

Blad

I#ET .___;■__-

SCHEEPVAAKX.I

Open taïel
GELEGENHKID TOT
DINEEREN.

Eerste klasse huis, centrum
Br. lett. L 9 Bur. N.A.Ct,
(9479),
Maakt van Uw uitstaande
vorderingen geen

GELDBELEGGING
voor Uw incasso

Incassobureau G.E.V.I.

VOSSELMANSTRAAT 26.
(9521)

Goud f 3.-

’’

-tot 6.— per gram.
Zilver
5.— tot
9.—
per 100 gram.
ZWOLSCHEWEG 9
Telet 5966.

’

Trikohleeren ?
Inderdaad 't is beter

voor Uw klèeren,
Maar HET IS
PAS GOED
ALS SWART HET
VOOR U DOET
Uw Chem, Wasscherg
en Ververij,

Swari's Clearing Service

ASSELSCHESTRAAT 2
Apeldoorn.
Telef. 5236.

