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Volgens berichten uit Londen, aldus het
D.N.B, uit NeW Vork, is de Engelsche censuur zelfs verscherpt op een tot dusver ongekende wijze. De autoriteiten weigeren
't zeer groote aantal Amerikaansche perstelegrammen door te zenden.
Met de grootste spanning volgt men in
de V. S. de luchtgevechten boven Engeland
en vooral den Duitsche» luchtaanval op de
omgeving van Londen welke Vrijdag heeft
plaats gehad.
Terwyi de berichten uit Londen er slechts
spaarzaam ontvangen worden, brengen de
New-Yorksche bladen van Vrijdagavond
onder reusachtige slagzinnen als „Luchtarmada dreunt boven Londen", e.d., waarbij
zij op in het oog loopende wijze gebruik
maken van de Duitsche communiqués.
De Amerikaansche persbureaux en bladen hebben Vrijdag urenlang zonder bericht uit Londen gezeten over het verloop
van den luchtaanval. Pas «later stond de
Britsche censuur de publicatie toe van het
feit, dat Duitsche oorlogsvliegtuigen Vrijdagmorgen boven de omgeving van Londen
gevlogen hadden. Nog later werden in Londen berichten uit Berlijn vrij geg eyen, volgens welke een groote Duitsche luchtvloot
in den namiddag naar Londen onderweg
was. Associated Press schrijft : Niemand
weet of dit enferno van dood en vernieling
morgen of overmorgen nog niet toeneemt.
Amerikaansche militaire deskundigen, alvergelijken het
dus Associated Press,
Duitsche optreden met het bombardement
van de Parijsche vliegvelden op 3 Juni j.l.

De Vereenigde Sttaen gaan voort met de
voorbereiding hunner nationale verdediging, waarbij thans ook met Engeland onderhandelingen worden gevoerd. Inzonderheid gaat het hierbij om het Panama-kanaal.
President Roosevelt heeft gisteren aangekondigd, dat met Engeland onderhandelingen zullen worden gevoerd over het verkrijgen van zee- en landbases voor de verdediging van het Panama-kanaal. Hij deelde tevens mede, dat met de Canadeesche
regeering zal worden onderhandeld over de
verdediging van het Westelijk halfrond.
Tenslotte zeide Roosevelt, dat twee Amerikaansceh generaals en een admiraal met
verscheidene leden hunner staven op uitnoódiging van de Britsche regeering in Engeland zijn.
Gisteravond laat bevestigde Radio-Londen, volgens D.N.8., dat Engeland den
Vereenigden Staten wil toestaan, in zijn bezittingen op het Westelijk halfrond luchtbases in te richten. Het gerucht, als zou
Engeland zich bereid verklaard hebben de
in het Westelijk halfrond gelegen Britsche
eilanden aan Amerika te verkoopen, werd
echter zonder grond genoemd.
In kringen van het Amerikaansche Congres maakt men melding van het gerucht,
dat aanleiding geeft tot scherpe meeningsverschillen, doch niettemin hardnekkig de
ronde doet, als zou Churchill in een directe
mededeeling aan Roosevelt voorgesteld
hebben ten minste 50 verouderde Amerikaansche torpedobootjagers aan Engeland
af te staan.
Hij wil Amerika daarvoor het recht geven naar eigen goeddunken op Britsche koloniën op het Westelijk halfrond voor 99
jaar steunpunten voor de vloot en de
luchtmacht te pachten. Een overdracht der
souvereiniteit zou daarbij niet in de bedoeling liggen.
Na een onderhoud met Roosevelt heeft
de democratische senator Lee gisteren voor
het plenum van den Senaat een eerste poging gedaan ten gunste van het afstaan
der torpedobootjagers. Hij stiet echter op
heftig verzet van verscheidene senatoren,
die ofwel betwijfelen of deze schepen gekonden worden, ofwel volkenrechtelijke bezwaren opperden.

kust

Een speciale formatie Duitsche
avond de strategische installaties rondom de Engelsche hoofdstad gebombardeerd. Er werd een bommenlast van 50.000 k.g.
uitgeworpen, waardoor geweldige verwoestingen werden aangericht. Ook elders in Engeland hebben de Duitschers bombardementen uitgevoerd.
Boven Londen vonden verbitterde luchtgevechten plaats.
De Engelsche verliezen bedroegen gisteren 65, de Duitsche 15
toestellen.

Londen. De Duitsche luchtmacht, aldus werd
medegedeeld, zou het bewüs leveren, dat geen
macht ter wereld haar kan beletten, haar bommen boven Engelsch gebied te laten vallen waar
zü wil, zelfs j— indien dat noodig zou zijn
boven de City.
Weldra was het eerste Duitsche gevechtseskader van de speciale formatie tot dicht voor
zijn doel, de havenwerken aan de Theems, aangekomen. De begeleidende jagers waren reeds
lang in gevechten gewikkeld. Nu en dan viel
een Spitfire of Hurricane de gesloten Duitsche
formatie aan. De Duitsche vliegers kenden
slechts hun opdracht en namen weinig notitie
van de enkele Engelschen. De mitraillisten der
aan de buitenzijde vliegende toestellen openden
het vuur op de naderende vijandelijke jagers en
manoeuvreeren
hielden hen in bedwang. Door
afweervuur,
formatie
het
Duitsche
ontweek de

—

dat

op

verschillende
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opslagplaatsen en koelhuizen

granaten ontploften

Tuighuizen,

waren het doel der Duitsche bommenwerpers.
Aan weerszijden van de Theems braken groote
branden uit. Overal stegen rookwolken op en
zag men treffers en trechters. Over de „slums"
van Eastend hangt een zwarte sluier. De Duitsche toestellen hebben met de grootste nauwkeurigheid hun doodelijken last op de militaire
doelwitten laten vallen.

Gevechten.
De Britten zetten er alles op om het Duitsche opdringen tegen te houden. Aan de afweer
der Engelschen was duidelijk te merken, dat zij
wisten, dat alles op het spel stond, dat het ging
om te zijn of niet te zijn, vervolgt D.N.B.
Als muggen boven een moeras dansten de
jagers boven den grijzen nevel van Londen.
Hun aantal scheen onbegrensd. Zoover het oog
reikte Hurricanes en Spitfires en weer Hurricanes en Spitfines. Daar tusschen door joegen
de scherp geteekende schaduwen der Messerschmidts. Over den geheelen sector waren deze
snelle vliegtuigen in gevecht met een numeriek
sterkeren tegenstander. In verbeten gevechten
lieten Engelschen en Duitschers elkaar niet
meer los, tot een van beiden doodelijk getroffen
naar beneden stortte. Daar tusschen door zeilden witte valschermen en pluimen zwavelgele
wolkjes van het luchtafweergeschut. Op de aarde donderde het en werden groote granaattrechters geslagen. Duitsche verkenners gaven
van groote hoogte berichten over den standvan
het gevecht. Steeds weer zijn het de brandende
overblijfselen van Spitfires en Hurricanes die
omlaag schoten.

Groote verwoestingen.
grootscheepsche operaties in de naaste
omgeving van Londen zijn verscheidene installaties van strategische beteekenis ten Noorden
van de stad gebombardeerd. Bü Enfield was
een groote electrische centrale het doel der
Duitsche aanvallen. Op een andere plaats wierpen de Duitschers hun bommen op wapen- en
Bij de

kruitfabrieken.
In het havengebied van Londen zijn groote
verwoestingen aangericht. De vliegvelden om

zijn

Londen zijn zwaar beschadigd. Branden, bomtrechters, vernielde huizen en vliegtuigen, geweldige ontploffingen en hooge vuurzuilen getuigen van den arbeid der Duitsche bommenwerpers. Er was voortdurend luchtalarm,
sirenegehuil en gedonder van geschut in Lon-

Overzicht van de Duitsche

aanvallen.
geeft tenslotte de volgende samen-

vatting :

Aan het einde van den negenden dag na het

van

begin

de buitengewoon hevige

Duitsche ac-

tiviteit in de lucht. Boven het Engelsche eiland
kan weer op een reeks Duitsche successen gewezen worden. Kruitmagazynen, pakhuizen en
koelhuizen z\jn met bommen bestookt. Bewapeningscentra bij Birmingham en Brought hebben zwaar geleden. De branden op de staatsChatharn zijn nog niet gebluscht. Een

werf van

torpedojager werd bij Portsmouth tot zinken
gebracht De luchthavens van Rochester en
Maidstone zijn in trechtervelden veranderd. Een

groote electrische centrale bij Enfield is buiten
bedrijf gesteld. De vliegvelden bij Lee-on-Solent
en Gosport zijn verwoest. Tien versperrings-

ballons gingen in vlammen op en tenslotte gelukte het een speciale formatie door den versperringsgordel om Londen heen te dringen om
haar bommenlast op het havengebied van de
Britsche hoofdstad, op vliegvelden en andere
belangrijke militaire objecten neer te laten. In
de x omgeving van Purfleet en Barking werden
groote ontploffingen waargenomen.
Dit overzicht toont, dat de Duitsche luchtmacht Vrijdag het zwaartepunt op den bomaanval heeft gelegd. Steeds weer stegen nieuwe
formaties bommenwerpers op, die slechts door
enkele eenheden Messerschmitts vergezeld waren.
De opdracht van deze bommenwerpers was
hun ontplofbare stoffen uit te werpen en dan
terstond naar hun standplaatsen terug te keeren. Militaire waarnemers lieten zich van den
omvang van het jongste Duitsche optreden niet
daardoor afleiden, dat tot middernacht slechts
de vernietiging van 65 Britsche vliegtuigen gemeld is. Het was niet de bedoeling van de Duitsche vliegers luchtgevechten aan te gaan. De
vergezellende Messerschmitts traden uitsluitend
op om de vijandelijke jagers van de Duitsche
bommenwerpers af te houden. Hoe goed hun
deze taak gelukt is blijkt uit het feit, dat slechts
vijftien Duitsche vliegtuigen verloren zijn gegaan.

Dinsdag regeeringsverklaring.
Minister-president Churchill heeft in het Lagerhuis medegedeeld, dat hij a.s. Dinsdag een
verklaring zal afleggen over den oorlogstoestand

De vroege publicatie van dezen datum heeft in
welingelichte kringen in zooverre verbazing gewekt, daar men hierin ■ een bewijs moet zien
voor de zeer groote zenuwachtigheid in Engeland als gevolg van de ononderbroken Duitsche
luchtaanvallen. In aansluiting op de rede van
Churchill zullen openbare debatten worden gehouden.
Donderdag

22 Augustus gaat het Lagerhuis

tot 5 September op reces, aldus A.NJP,

\
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17 AUGUSTUS
Ten behoeve van de naleving
der voorschriften inzake de ververduistering :
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BEWOGEN LAGERHUISDEBATTEN.
Churchill over de z.g.
„vijfde

colonne”.

aanvallen van Britsche vliegtuigen in West-Duitschland richtten geen noemenswaardige schade aan.
De totale verliezen van den vijand bedroegen
op 15 Augustus minstens 143 vliegtuigen, waarvan er 106 in luchtgevechten en de rest op den
beganen grond werden vernield of door de luchtdoelartillerie werd neergeschoten. Bovendien
gelukte het 21 versperringsballons neer te
schieten.
32 Duitsche vliegtuigen keerden niet terug.
De Duitsche zeenooddienst wist echter negen
Duitsche en een Britschen vlieger in Het Kanaal te redden.
Een duikboot bracht twee bewapende koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud

van 14.000 brt. tot zinken. Eenige mijnenvegers
schoten van tien aanvallende vijandelijke Spitfire-vliegtuigen er vier naar beneden.

SOMALILAND.

Op de vliegvelden van Roer-ester en Maidstone
hebben de Duitsche vliegers groote successen
behaald. Startbanen en hangars zijn getroffen,
tankinstallaties en verblijven verwoest. De Engelsche afweer was betrekkelijk gering, daar
alle jagers zich in een kleinen kring rondom
Londen hadden verzameld. Bij dezen strijd zijn
geen verliezen geleden.

■■—mwiialif

mijnen versperd.
De nachtelijke

AANVALSOPERATIES IN

Vliegvelden.

■■■■■■""■»"«■""■■■"

DE VERDUISTERING

land zijn twintigste overwinning in de lucht
behaalde.
Verscheidene Britsche havens werden met

den.

D.N.B.

1

aanvallen

Midden-Engeland werden zwaar
Hierbij
kwam het tot hevige luchtbeschadigd.
verloop
waarvan majoor Galgevechten, in het

bommenwerpers heeft gister-

opdracht gestart is. Deze afdeeling is in den
strijd gebracht tegen alle militaire en strategische objecten in de dichtere omgeving van

Het Duitsche luchtwapen zette

weermacht

Zuid-Oost- en

Enorme verwoestingen aangericht

Vrijdagavond werd uit Berlijn gemeld :
Van bevoegde zijde verneemt het D.N3., dat
van Vrrjdagin het kader der
bijzondere
met
speciale
formatie
middag een

D.N.B. meldt d.d. 16 Augustus :
Het opperbevel der Duitsche
maakt bekend :

op zeehavens, gebouwen der wapenindustrie,
vliegvelden en ballonversperringen op 15 Aug.
en in den nacht van 15 op 16 Augustus verder
voort. De haveninstallaties van Portland, Scarborough, Bridlington en Middleborough, de
vliegtuig- en motorenfabrieken in Birmingham
en Brough bij Huil, alsmede hangars en schuilplaatsen op verscheidene vliegvelden in Zuid-,

Militaire doelen rondom
Londen gebombardeerd

Naat Londen.

#» ■■■■■■■■■——■

Duitsch weermachtsbericht.

Verkrijgbaar in den boekhandel en ter drukkerij van dit blad

—
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DE MASSA-AANVALLEN OP

is een nieuwe:

Gids van Assen

DE TOESTAND
Gisteravond is een sterke formatie Duitsche bombardementsvliegtuigen van het
vasteland opgestegen met de opdracht de
doerondom Londen gelegen strategische zijde
Van
Duitsche
len te bombardeeren.
werd er de nadruk op gelegd, dat het de
bedoeling was duidelijk te laten uitkomen,
dat de Duitsche luchtmacht op elk gewenscht oogenblik ieder Engelsch doel kan
aanvallen. Het vertrek dier bombardements-eskaders werd van tevoren bekend
gemaakt en toen de Duitschers de Kanaalkust naderden, doemden de Britsche jagers
reeds aan het geziehtseinder op. Er zijn
hevige luchtgevechten geleverd, doch blijkens de ingekomen rapporten van D.N.B,
hebben de Duitsche vliegers zich ten volle
van hun taak kunnen kwijten. Havenwerken, arsenalen, fabrieken, koelhuizen en
andere vitale objecten gingen in vlammen
op en enorme vuurzuilen verlichtten wijd
en zijd den omtrek. Ook op talrijke andere
plaatsen in Engeland zijn geweldige verwoesting aangericht. De Britten verloren
65 toestellen, de Duitschers 15. Er werden
50.000 kg. bommen uitgeworpen.
De zeer gevoelige slagen, welke Engeen inzonderheid
land de laatste dagen
gisteren
moest incasseeren, zijn voor de
Britsche regeering aanleiding geweest de
toch reeds strenge censuur nog meer te

OPGERICHT DOOR DE VEREENIOINO OE NEDERLANDSCHE DASBUADPERA

Wederom bommen op Italiaansch
gebied.

Italiaansch weermachtsbericht.
Stefani seint d.d. 16 Augustus :
Het 68ste Italiaansche weermachtsbericht
luidt als volgt :
In Britsch Somaliland zijn onze aanvalsoperaties nog in volle ontwikkeling. Een vrjandelijk
vliegtuig is boven Zeila brandend neergeschoten. Twee vijandelijke luchtaanvallen op het
vliegveld van Colbolcia en van Massaocah hebben onbeteekenende schade aangericht. Onder
de landgencoten en inboorlingen zijn vier dooden en twaalf gewonden gevallen. Tijdens een
onzer luchtacties tegen Vaijer zijn twee vijandelijke vliegtuigen op den beganen grond vernield. Een Engelsch jachtvliegtuig is tijdens

een luchtgevecht neergeschoten.
Onze formaties bommenwerpers, die door
jachtvliegtuigen begeleid werden, hebben het
vliegveld Hal Par op Malta gebombardeerd en
de doelen geraakt, tengevolge waarvan branden
ontstonden.
Vijandelijke jagers, die blijk gaven, onze formaties te willen aanvallen, trokken zich terug.
Een vijandelijk vliegtuig is neergeschoten. Al
onze toestellen zijn op hun basis teruggekeerd.
In Noord-Afrika hebben onze vliegtuigen den
spoorweg van Fuca naar Marsa Matroeh gebombardeerd.
In de vroege ochtenduren hebben uit Zwitserland komende vijandelijke vliegtuigen opnieuw
een aanval gedaan op plaatsen in Noord-Italië
en daar bommen uitgeworpen. Enkele hiervan,
die terecht zijn gekomen op de boerendorpen
Merate en Olgiate, hebben twee dooden en vijf
gewonden geëischt. De materieele schade is van
geen beteekenis. «en vijandelijk vliegtuig is
door het luchtdoelgeschut van Turijn en bij
Ceresola d'Alba neergestort. Van de uit vijf
leden bestaande bemanning is een deel om het
leven gekomen en een deel krijgsgevangen ge-

maakt.

Engelsche vliegtuigen aan
Fransche kust verdreven.
Op verscheidene plaatsen aan de Noordzijn Vrijdag .de Duitsche
luchtdoelbatterijen weer in actie getreden.
Haar taak is vooral de bescherming van de
Duitsche weermacht in Frankrijk en in het
bijzonder de veiligheid van de Duitsche
vliegvelden aldaar. Zoo zijn Vrijdag eenige
luchtdoelbatterijen, die in het kustgebied
van Normandië en Artois zijn opgesteld, in
werking getreden en hebben enkele Engelsche vliegtuigen, die over de Fransche kust
vlogen, onder vuur genomen.
De aanval van een reeks Engelsche bommenwerpers op een door Duitschers bezet
vliegveld in Noordwest-Frankrijk werd door
de Duitsche luchtdoelartillerie afgeslagen,
alvorens de eerste bommen vielen. Twee
Britsche vliegtuigen, die op een benzineopslagplaats in Bretagne af vlogen, werden
door het aanhoudende vuur van het luchtdoelgeschut neergehaald en verbrandden.
Drie leden der bemanning zijn gered. Eon
vijandelijke kabelballon, die waarschijnlijk
van zijn anker was losgeslagen, dreef in de
buurt van Dieppe boven de Fransche kust.
Hij werd door een licht stuk luchtdoelgeschut in brand geschoten en stortte om-v~laag, meldt D. N. B,

Fransche kust

Het AN.P. meldt via Stockholm
Tijdens de debatten in het Engelsche Lagerhuis is het herhaaldelijk tot opgewonden tooneelen gekomen, vooral in verband met de bedrijvigheid van de zoo gevreesde „vijfde colonne."
In verband met de taken van het Swintoncomité, n.l. dé afweer van deze bedrijvigheid,
verklaarde Churchill, dat in deze uren van
nood groote beteekenis moet worden gehecht
aan deze zijde van de nationale verdediging.
De afweer van de vijfde colonne verloopt nog
lang niet vlot. Een aantal regeeringsambtenaren houden geen voeling met elkaar.
Vele kwesties worden in het geheel niet, andere weer dubbel behandeld. Hierom heeft hij
Lord Swinton verzocht, de coördinatie van deze taken op zich te nemon. Ondanks alle kritiek kan worden vastgesteld, dat bij de afweer
van deze vijandelijke bedrijvigheid in Engeland
groote successen zijn behaald. Hij persoonlijk
is altijd van meening geweest, dat dit werk der
„vijfde colonne" voornamelijk wat Engeland betreft, aanzienlijk overschat is. Het land kan
thans kalm zijn, want de oplossing van dit
vraagstuk ligt thans in de deskundige handen
der regeering, die met beproefden ijver spoedig
dit gevaar geheel overwonnen zal hebben. Ik
acht het noodzakelijk, steeds en steeds meer
op dit gevaar te wijzen, want het gevaar van
een invasie is nog niet voorbij, zeide Churchill. Steeds weer hooren wij van Duitsche
kringen in het buitenland, dat het gordijn
spoedig zal opgaan en dat de voorstelling op
het punt staat te beginnen.
Toen Churchill zijn misnoegen er over uitsprak, dat de leden van het Lagerhuis lastige
vragen over het Swinton-comité wilden stelafgevaardigde,
len, stond de onafhankelijke
Hopkinson, op en vroeg of de regeering de
macht en het recht heeft dergelijke vragen te
verbieden. Hij sprak in dit verband van de geheimzinnigheid, die de werkzaamheden van
het Swinton-comité omgeeft.
Voor het beantwoorden van deze vraag stond
Churchill op en verweet het lid, dat hij zijn
opbouwende critiek niet met dezelfde oplettendheid volgde, die hij wel toonde wanneer het
hem er om te doen was de bedrijvigheid der
regeering te critiseeren. Hopkinson is een van

diegenen geweest, die op zijn (Churchill's) pogingen om de verdediging van Engeland reeds
voor den oorlog te versterken, voortdurend critiek heeft uitgeoefend.
Bij dezen aanval sprong Hopkinson op en
eischte de hulp van den speaker tegen deze berisping, die te leer in de lijn van Churchill's
bekende aggressiviteit ligt, dan dat het noodig
zou zijn zich hiertegen te verzetten. Toen van
de banken werd geroepen, dat hij deze beleediging moest terugnemen, verklaarde Churchill
krijgshaftig, dat hij er niet aan dacht zijn beleediging terug te nemen, doch dat hij streng
tegen Hopkinson zou optreden, die het gewaagd
heeft hem in dezen moeilijken tijd tegen te

werken.

Distilleertoestel in beslag
genomen.
De gemeentepolitie van Leek heeft in de
volledig
Zevenhuizen
een
distilleertoestel in beslag genomen bij den
heer H. V..
Het toestel en een hoeveelheid alcohol
zyn naar den rijksontvanger te Leek overgebracht. Tegen V. is proces-verbaal opgemaakt.

buurtschap

Verhooging telefoontarieven
te Groningen.
De verhooging der locale telefoontarieven te Groningen zal reeds Dinsdag 20 Augustus ingaan. De gesprekken worden van
2 op 3 cent gebracht..
Binnenkort zal er ook een besluit worden afgekondigd, waarbij bepaald wordt,
dat de inter-locale tarieven eveneens zul-

len worden verhoogd.
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Officieele berichten
Gemeente Assen
De BURGEMEESTER der gemeente ASSEN vestigt er de aandacht op, dat het voor
alle verbruikers van vaste brandstoffen in
hun eigen belang is de voor hun categorie
enquêteformulieren
ingevuld
bestemde
tijdig in te dienen op het Distributiekantoor,
Groningerstraat 57, waar deze formulieren
de basis zullen vormen voor een eventueele
distributie van vaste brandstoffen.
De ingevulde formulieren moeten uiterlijk
Woensdag 21 Augustus a.s. ingeleverd
worden.
De BURGEMEESTER der gemeente ASSFN maakt bekend, dat met ingang van
Maandag 19 Augustus a.s. het Distributiekantoor, Groningerstraat 57, voor het puMaandag, Dinsdag.
bliek geopend is op
Woensdag, Donderdag en Vrijdag van
i>—Vi 74. uur v.rn. en van 2—4 uur n.m. en op
Zaterdag van 9—12 uur v.m.

:

ASSEN
GEVOLMACHTIGDE VOOR DE
PROVINCIE DRENTHE.
Bespreking met Gedeputeerden
en de Burgemeesters.
Gisteren vond ten Provinciehuize een bijeenkomst plaats van den Gevolmachtigde voor de
provincie Drenthe van den Rijkscommissaris
voor het bezette Nederlandsche gebied met het
college van Gedeputeerde Staten van Drenthe
en de Drentsche burgemeesters.
De Gevolmachtigde, de heer Thiel, was vergezeld van den Stabsoffizier Major der Gendarmerie Zuz, den Commandant der S.S. te

Assen, den heer König, en zijn secretaris, den
Regierungsinspektor Heiermann.
Nadat de leden van het college en de burge-

meesters door den Commissaris der provincie
Drenthe aan den Gevolmachtigde waren voorgesteld, hield deze een toespraak, waarin hij
"onder meer wees op het belang van een goede
samenwerking met de Duitsche autoriteiten.
Hierna gaf Major Zuz nog enkele aanwijzingen
en wenken met betrekking tot de luchtbescherming.
De bijeenkomst eindigde met een ongedwongen
■samenzijn, waarna de Gevolmachtigde zich met
verschillende heeren eenigen tijd onderhield.

Vóór 9 uur gebracht, 's namiddags gereed

Foto „ARTI"

- Marktstr. 6, Assen
(ffIGEZ.

MEDEDEELMG )

teressante en boeiende kijkspel, dat gemaakt is van het berglandschap van de
Hohe Tauern in de Ostmark en de humoristische short, waarvoor de stof is ontleend
aan een huwelijksstoring en een advocatenkantoor zonder processen.
Het wereldnieuws voert den bezoeker
rond den aardbol.

ZWEMFEESTEN
TEN BATE VAN DEN OPBOUW.
Naar wij vernemen worden de voorbereidingen voor het a.s. zwermeest ten
bate van den Opbouw in het Sportpark
regelmatig voortgezet. Dank sij de welwillende houding en de sympathie van verschillende zakenmenschen heeft het comité
reeds de beschikking over eenige prijzen.
Van het Sportparkbestuur ontving men de
verheugende mededeeling, dat het zwembad gastvrij ter beschikking wordt gesteld.
Van eenige vooraanstaande autoriteiten en
personen werd reeds bericht ontvangen, dat
zij bereid waren in het te vormen eerecomité zitting te nemen. Over de inschrijving tot deelname aan de verschillende
wedstrijden is men echter nog niet geheel
tevreden.

VETERANEN ACTIEF:

De Zwaluwen I zet Maandagavond haar
wedstrijdenreeks voort. Als tegenstander zal
L.C.O. optreden.
BIOSCOOP.

Er draait deze week een zeer genoegelijke
film in het Apollo-theater, Fraulein. Het
is een product van de Ufa.
Fraulein is de geschiedenis van een
kamermeisje. Zij draaft den geheelen dag
door het huis als een opgejaagde hinde,
maar komt plotseling voor haar .geluk te
staan. Dat geluk bestaat in het ontmoeten
van een intiemen vriend van de dochter
des huizes. Als het verhaal zoover gevorderd
is volgt het eene amusante voorval het
andere snel op. Er ontstaan vreemde situaties, maar de stroom der gebeurtenis vloeit
toch geleidelijk af naar de happy ending,
die den bioscoopbezoekers een voldaan gevoel geeft. Deze film is vol van onverdachte
momenten van spanning, ze is amusant,
omdat ze zooveel dwaze dingen laat zien en
wordt gevoelig door het spel van de hoofdrolvertolkster, Ilse Werner.
Ofschoon dit de hoofdmoot van het programma is van deze week, mag toch niet
■aan de aandacht ontsnappen het zeer in-

Meel

Koffie/Thee
Rijst
Havermout, Gort of Grutten

Geboren : Gazina, d. v. H. Popken en A,
Strating.
v.
en
Ondertrouwd : Jakob Barkhof, 28
Klaasje Holman, 25 j., beiden te Assen.
Gehuwd : Gerhard Frederik Stoker en
Femmigje Kip.
Overleden : Eise Hindriks, 89 j\, wed. v.
Janna Zweers.

fr

Maizena en Griesmeel of

Puddingpoeder
Macaroni, Vermicelli of
Spaghetti

i

Aangekomen : Ruurd Blomsma, uitvoerder, Groningerstr. 190 van Amersfoort ;
Mamertus J. de Pauw, z.b., Venestr. 43 van
Eindhoven ; Sjoukje Drenthe, d.b., Eschstr. 22 van Hengelo, Johannes P. Mom, horlogemaker, Noordersingel 19, van Winterswijk ; Louisa M. Herberigs, d.b., Oosterhoutstr. 9c, van Heerlen ; Hendrik Meijer,
z.b., Anreeperstr. 156 van Vlissingen ;
Hendrik Boers, z.b., Talmastr. 34 van Rotterdam; Knelsina H. Edskes, Groningerstr.
29, van Nieuwer-Amstel; Hendrika F. Harsema (echtgenoote van F. Faber), z.b. Oosterpar.weg 56 van Meppel ; Maria W. Huizer (echtgenoote van W. van Gelder) z.b.,
Oranjestr. 22 van Schiedam ; Bate Joling,
z.b., Kloekhorststr. 34 van Rotterdam ;
Hendrik van de Steenoven, marechaussee,
Beilerstr. 155 van Hooge en Lage Zwaluwe ; Roelfina van der Velde, d.b., Steendijk
90, van Sleen ; Klasina R. Lindeijer, analyste, Emmastr. 27, van Meppel ; Jakob
Mekelenkamp, arbeider, Talmastr. 35, van
Vries ; Martha Ridder, d.b., Noordersingel
45, van Smilde ; Marinus Ax, boerenkn.,
Witten 19, van Smilde ; Harm Langeloo,
remonterijder, Anreeperstraat 145 van
Amersfoort ; Petrohella J. M. Peereboom,
verpleegster, Oosterhoutster. 9 van Schie-

dam.
Vertrokken : Femmigje Kip (echtg. van
G. F. Stoker), van Vaart 11 naar Zuidlaren, Stationsstr. A 386 a ; Gerrit A. Canneman, z.b., van Port Natalweg 14 naar 'sGravenhage, Burnierstr. 35 ; Klaas Jansen, hotelknecht, van Witterster. 147 naar
Ede Gld., Bennekom,; Nicolaas Wierda,
serg. inf., van Talmastr. 53 naar Alkmaar,
Toussaintstr. 4.

BADINRICHTING.

De temperatuur van

het water in

de

badinrichting was hedenmorgen 18 gr. C.

19 t.m. 25 Aug.
12 Aug. t/m. 8 Sept.
26 Juli t.m. 30 Aug.
15 t/m 30 Aug.
10 Aug. t.m. 6 Sept.
3 t.m. 30 Aug.
29 Juli t.m. 23 Aug.
29 Juli t.m. 23 Aug.
29 Juli t.m. 23 Aug.
12 Aug. t/m.6 Sept.
12 Aug. t/m. 6 Sept.

alle b. B 2 nieuw Bb.
Per 5 gemerkte zegel.
66 A. D.
74 A. D.
40 A. D.
53 A. D.
01 t.m. 04 B.
01 t.m. 02 V.
03 t.m. 04 V.
14 A. D.
27 A. D.

22 Juli t.m. 8 Sept.

105 A. D.

22 Juli t.m. 8 Sept.

110 A. D.

B. = Boterkaart.
Bb. = Broodbonboekje
A. D. b= Algemeen Distributiebonboekje V. = Vetkaart.

LOOP DER BEVOLKING.
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Inrichting en samenstelling Opbouwdienst
Nadere omschrijving
Bezoldiging enz. als voorheen bij
de weermacht
De Staatscourant bevat de volgende verordening van den wnd. secretaris-generaal
van het departement van algemeene zaken,
betreffende de inrichting en samenstelling
van den Nederlandschen Opbouwdienst.
Op grond van par. 1 van de verordening
no. 23/1940 overeenkomstig de paragrafen
nos. 2 en 3 van de verordening no. 3/1940
van den Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandsche gebied wordt bepaald :

_

Hoofdstuk 1.
Leden van den Nederlandschen

Opbouwdienst.
Artikel 1.
Van den Opbouwdienst maken deel uit :
1. Het geheele reserve- en dienstplichtig
personeel van de voormalige Nederlandsche land- en zeemacht, dat zich op den
14den Juli 1940 in werkelijken dienst bevond, met uitzondering van de reserve-of-

ficieren.

2. De werklooze reserve- en dienstplichtige onder-officieren, korporaals en manschappen van de reserve van de Nederlandsche land- en zeemacht, die sinds 15
Mei 1940 met groot verlof zijn gegaan, indien zij een verzoek indienen om in den
Opbouwdienst opgenomen te worden en op

het oogenblik, dat het verzoek wordt ingediend, nog zonder werk zijn.

NIEUWS UIT HET
BUITENLAND
WIE TORPEDEERDE DEN
GRIEKSCHEN KRUISER?
A.N.P. meldt uit Athene

_Het Grieksche staatssecretariaat voor pers en
toerisme heeft aan de buitenlandsche persvertegenwoordigers het volgende medegedeeld:
Op de reede van Tions, het voornaamste
eiland der Cycladen, werd Donderdagmorgen
om 8.30 uur de Grieksche kruiser Helli, die zich
daar ophield voor het vieren van den belangrijken Griekschen feestdag van de Heilige Maagd
van Tinos, door een duikboot van onbekende
nationaliteit getorpedeerd. Twee torpedo's misten het schip en troffen de kade. Een torpedo
trof het schip midscheeps, veroorzaakte ketelontploffingen en brand in de olietanks.
Van de talrijke bedevaartgangers, die uit geheel Griekenland in Tïnos zijn aangekomen en

die zich op de kade bevonden, werden er eenige
gewond. De duikboot kwam niet boven en haar
nationaliteit kon nog niet worden vastgesteld.
Als slachtoffers zün een doode, 4 vermisten
en 26 gewonden te betreuren.

ZWALUWEN—ACHILLES 2—0.

De veteranen van de christelijke voetbalvereniging de Zwaluwen en Achilles ontmoetten elkaar gisteravond in een vriendschappelijken strijd. Reeds in het begin
van den strijd wisten de Zwaluwen een
doelpunt te verkrijgen; de rust ging in met
I—o. Na de rust volgde het tweede. Het
moet erkend worden, dat ook Achilles een
doelpunt verdiend had.
Over het geheel genomen was het een
goede strijd. De veteranen waren het spelen
nog niet verleerd, alhoewel de Achillesveteranen reeds voor de rust teekenen van
vermoeidheid gaven.

Brood
Petroleum
Suiker

Boter (Reductie)

16 Augustus 1940.

Italiaansche critiek op Britsch
commentaar.
Naar aanleiding van de torpedeering van den
Griskschen kruiser Helli verklaart men in verantwoordelijke Romeinsche kringen, dat het
na de tendentieuze insinuaties van de Britsche
pers, die ook door een Amerikaansch blad gepubliceerd zijn, gemakkelijk is, de perverse en
laffe manoeuvre te reconstrueeren, die wederom op touw is gezet door hen, die er belang bij
hebben, alles te doen om den brand te steken
in het kruitvat van den Balkan, aldus seint het
Italiaansche persbureau Stefani.
De torpedeering van de Helli is een nieuw
bewijs van het cynisme, waarmede de Engelsche kliek onder leiding van Churchill den oorlog voert. De pogingen, andere volken ertoe te
brengen, zich voor Engeland op te offeren, zijn
mislukt en de overwinningen van de wapens der
as hebben de plannen, die beoogden, de onrechtvaardigheden van Versailles voor altijd
voort te laten bestaan, verijdeld. Daarom neemt
Engeland zijn toevlucht tot alle middelen, zelfs
de wanhopigste, in de hoop het vuur aan te

Bonnummer

Th'dvak

Vet/Boter

BURGERLIJKE STAND.

TEMPERATUUR

Artikel 2.

1. Op verzoek kunnen in den Opbouwdienst bij wijze van proef worden opgenomen :
1. Beroeps-officieren en onder-officieren
alsmede reserve-officieren van de Nederlandsche land- en zeemacht,
2. Beroeps-korporaals en -manschappen
van de Nederlandsche land- en zeemacht,
voor zoover zij den leeftijd van 35 jaar nog
niet overschreden hebben.
3. ledere andere mannelijke Nederlandsche onderdaan van onbesproken gedrag,
die het 19e levensjaar heeft volbracht en
tot arbeid in staat is.
2. De in de eerste alinea genoemde personen kunnen drie maanden na hun opname in den Opbouwdienst, daarin blijvend
worden opgenomen.

plichten en rechten

van

Artikel 4.

1. Wat betreft de aanspraken van hen,
die deel uitmaken van den Opbouwdienst,
op bezoldiging, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging, schadeloosstelling,
arbeidsverzekering (invaliditeits- en ongevallenwet), kostwinnersvergoeding, gelden
de desbetreffende voorschriften van de Nederlandsche land- en zeemacht. Dit zelfde
is van toepassing op leveringen of andere
prestaties van de burgerbevolking ten behoeve van den Opbouwdienst en op hieruit
voortspruitende vorderingen, een en ander
als bedoeld in de inkwartieringswet.
2. Het bepaalde in den eersten zin van de
vorige alinea van dit artikel geldt ook voor
hen, die, op grond van een privaat-rechtelijke overeenkomst (arbeidscontract) bij de
administratie van den Opbouwdienst werkzaam zijn, voor zoover bij deze overeenkomst niet anders is bepaald.
Hoofdstuk 3.
Bevoegdheden van deIeiding.
Artikel 5.

De commandant van den Nederlandschen
Opbouwdienst
1. Is belast met de bevelvoering en de
handhaving der discipline ten aanzien van
allen, die deel uitmaken van den Nederlandschen Opbouwdienst ; hij vaardigt een

reglement uit betreffende de organisatie en

dë discipline.
2. Is verantwoordelijk voor de organisatie van den arbeid en de goede uitvoering

van de door den Nederlandschen Opbouwdienst uit te voeren werken.
3. Beslist over plaatsing en indeeling in

den Opbouwdienst overeenkomstig art. 2.
4. Beschikt over het ontslag uit den Opbouwdienst overeenkomstig art.
5. Is belast met het toezicht op de medische en hygiënische behandeling van hen,
die deel uitmaken van den Opbouwdienst.
6. Voorziet in de huisvesting en verpleging -van de leden van den Opbouwdie ast,
alsmede in de verschaffing van inrichtingen, gereedschappen en materialen, die benoodigd zijn voor de uitvoering der werken
en houdt toezicht op het onderhoud en de
verdeeling daarvan.
Artikel 6.

hoofd van de administratie van den
Nederlandschsn Opbouwdienst
Het

1. Staat aan het hoofd van allen, die bij
het administratieve bestuur van den Opbouwdienst werkzaam zijn.
2. Ontwerpt de door den wnd.
generaal van het ministerie van algemeene
zaken op grond van art. 4 van de verordening no. 71/1940 van den Rijkscommissaris
voor het bezette Nederlandsche gebied uit
te vaardigen voorschriften.
3. Houdt toezicht op de uitvoering van
de op grond van art. 3 van de verordening
no. 71/1940 van den Rijkscommissaris voor
het bezette Nederlandsche gebied vastge-

Zij, die deel uitmaken van den Opbouwdienst kunnen daaruit ontslagen worden,
1. Indien zij voor den dienst niet meer
bruikbaar zyn.
2. Op eigen verzoek, indien zij daarbij bewijs kunnen overleggen, dat zij in het bezette Nederlandsche gebied of in het Duitsche Rijk werk hebben gevonden.
3. Op voorstel van een arbeidsbeurs.
f'yrfdstuk 2.

Rechtspositie van hen, die deel
uitmaken van den Nederlandschen Opbouwdienst.

stelde jaarlijksche begrooting.
4. Heeft dè leiding van het archief van
den Nederlandschen Opbouwdienst.
Artikel 7.

Deze verordening treedt op den dag van
haar afkondiging in werking, met terugwerkende kracht tot 15 Jufi 1940.
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NIEUWS UIT HET
BINNENLAND
Velddag N.J.S.
De persdienst van de N.S.B, meldt:

Zaterdag 17 dezer zal door het gewest
Neder-Sticht van den Nationalen Jeugdstorm
een velddag worden gehouden op het gemeentelijke sportterrein
aan de buurt te Wageningen.
Van dit terrein wordt een marsch georganiseerd naar den Grebbeberg, waar om 14.30 uur
een krans zal worden gelegd op de graven der
voor het vaderland gevallen strijders.
Daarna wordt in marschorde teruggekeerd
naar Wageningen en met een optocht door die
stad besloten.
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land zouden kunnen rijzen, af te wenden.

Geen enkele Italiaansche duikboot heeft gemeld, dat zij een Grieksch oorlogsschip heeft
getorpedeerd en bovendien heeft de laatste
dagen geen enkele ttaliaar.ich* duikboot in de
.:- t-v
watsrer ■■
indenGriek-

In een werkelijk Hollandsen landschap
hoort een molen, een forsche gestalte op
een geïmproviseerd heuveltje met aan den
voet schots en scheef door elkander huizen
en wriemelende menschengedoe, waar hij
letterlijk en figuurlijk boven verheven is.
De molen, zooals hij daar staat, als middelpunt van een tevreden dorpsgemeenschap, of zooals hij daar oprijst uit het
vlakke polderland is een lief vertrouwensbeeld in ons dierbaar geworden Hollandsen
landschap. Hij heeft echter ook zijn reëele
beteekenis. Hij kan zijn een fragmentarisch
onderdeel in de bereiding van ons volksvoedsel, het brood; hij kan in zijn massiviteit ook beschouwd worden als een waker
over onzen geboortegrond tegen overspoeling van het water, of hij kan zijn de
aandrijver van een gecompliceerd raderwerk ten behoeve van een kleine industrie.
Een belangrijke figuur is hij steeds en het
treuren over zijn verlies is altijd redelijk.
Als offers van de voortschrijdende techniek en de baanbrekende bedrijfseconomie
zijn veel dierbare oude molens, die decennia
van jaren de einders stoffeerden, .gevallen
onder sloopershanden. Zij zijn door ondankbaar volk met den grond gelijk gemaakt,
omdat zij de vertegenwoordigers van een
tijd heeten te zijn, die zichzelf had overleefd, of zij zijn afgetuigd en gedenatureerd
en vertoonen thans het beeld, dat even
onaanzienlijk is als dat van een geplukte
kip, ofschoon men spreekt van den triomph
van de techniek. In hun romp gromt en
grauwt nog een
electrische poulie of
sist een satanische oliemotor, maar de
machtige, onoverwinnelijk geoordeelde, wieken, die hem vroeger ontzag en aanzien
gaven, zijn neergehaald, omdat zij weinig
efficiënte franje waren, die om der wille
van de zakelijkheid van deze eeuw niet getolereerd kon worden.
En als het zoover is gekomen dan wreekt
zich de omstandigheid, dat er open en bloot
ten aanschouwe van een ieder een wangestalte staat op een mooie plaats van het
dorp, die het vriendelijke plaatsje in zijn
aanzien deerlijk schaadt. Men zou een
groote boomengroep, die dit monument van
ontrouw aan de vertegenwoordigde geest
van een goeden ouden tijd aan het oog zou
onttrekken, want al heeft men aan de
afbraak van deze dorps- of stadsversiering
part noch deel gehad, men krijgt onwillekeurig een beschaamd gevoel over zich bij
het zien van een afgetakelden molen.
De molen behoort met onze bloembollen,
onze pofbroeken, jakkes en klompen tot de
traditioneele symbolen van ons land. Met
het begrip Holland heeft de buitenlander
vereenzelvigd het klompenboertje, maar
vooral den molen. Niet het ver-Amerikaanschte type met de blikkerende metalen windschoepen en de akelig koude ijzerconstructies, maar de oude vertrouwde
gedaante van den Hollandschen met mos
begroeiden korenmolen, die men vergeleken
heeft met een hollandsch vrouwtje met
wijde rokken, een definitie die weer geleid
heeft tot de vergelijking van een onttuigde
molen met een.... onthoofd vrouwtje.
Thans leaen wij, dat aan de Zaan een
enkele öudé molen, die nog *>éar«3*sftlaar
was, weer in gebruik zal worden genöme-n,
omdat hij een krachtbron is, die niet' be=>
geerig is naar dure brandstof, maar ziek
tevreden stelt met het allergoedkoopste, dat
er te krijgen is, de blazende wind, die
overal is. Zoo* wordt die goedige Hollandsche molen, die in zijn leven niets anders
deed dan wenken en malen en waartegen
Don Quichotte eens een vertwijfelden kamp
voerde, weer ten algemeene nutte gemaakt
in een' eeuw, waarvan men dacht, dat zij
zijn totale afbraak zou beteekenen. Die
stoere molen, die zooveel stormen door zijn
wieken heeft hooren gieren, die men geneigd was te "gaan beschouwen als de geconserveerde poging tot mechanisatie van
belachelijke experunenteurs van een achterlijk geslacht, die molen, die men liet
kwijnen en vervallen tot een oneerbiedwaardige ruïne van vergane glorie, tot een
object van zelfbespotting, staat hij thans
misschien vóór een periode van nieuw en
vruchtbaar leven ?

secretaris-

Artikel 3.

wakkeren en den internationalen toestand te
verergeren. Londen heeft zich overigens gehaast, te verklaren, dat zich in de nabijheid
van de haven Timos geen enkele Britsche duikboot bevond en dat daarentegen wel Italiaansche duikbooten in dat gebied waren. Dit vormt
het bewijs, dat de Britsche admiraliteit getracht
heeft, een voorsprong te krijgen, teneinde de
verdenkingen, die na het precedent van het
mailschip Athenia licht ten nadeele van Enge-

schen kruiser is geschied, gekruist.

DE MOLEN

zijn voorloopig geldig ?

Artikel

Boter

majoor P. H. Oudt, den vroegeren majoor der

infanterie alhier.
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OPBOUWDIENST.
De volgende week zal naar wij vernemen een
detachement van ruim 400 officieren, onderofficieren en manschappen van den Opbouwdienst zijn intocht in onze stad doen. Voor fle
huisvesting van deze menschen zijn eenige ;
schoollokalen in gereedheid gebracht. O.a. zullen zij voorloopig worden ondergebracht in de
Kopschool, in de christelijke school aan de,
Schoolstraat en in de gebouwen van de voormalige militaire politie aan de Witterstraat.
De leiding van deze afdeeling van den Opbouwdienst zal naar v/ij vernemen berusten bij

TE HOOI EN TE GRAS
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Nederlandsche

Organisatie van land- en tuinbouw op volkschen grondslag

Het Boerenfront, zoo zeide spr., is ontstaan uit de samenwerking van den agrarischen dienst der N.S.B. met verschillende
vaklieden op het gebied van den landbouw
en de voedselvoorziening. Wij hebben onze
taak altijd zoo opgevat, dat het onze roeping moet zijn, ons volk bij te brengen, dat
het noodig is zich te bezinnen op zijn Germaanschen volksaard en de volksche weretldbeschouwing weer te aanvaarden als
grondslag en uitgangspunt voor maatschappij en staat. Ook het vraagstuk der
voeselvoorziening wordt door de volksche
gedachte beheerscht, want de richtlijnen
worden daardoor bepaald.
De vele landbouw-organisaties konden
niet anders doen dan het het leed, dat over
de boeren was gebracht, verzachten en de
geslagen wonden met pleisters bedekken.
Een ombouw in volkschen zin kan alleen
komen, indien de individueele wereldbeschouwing die aan de liberale economie ten
grondslag ligt, wordt vervangen door de
volksche wereldbeschouwing,, die dan van
de organische volkshuishouding de grondslag Is. Naast propagandawerk, dat onze
agrarische dienst bracht in woord en geschrift, organiseerde onze dienst ook verschillende landbouw-economische secties,
waarin bekwame vakmenschen de landbouw-vraagstukken bezagen vanuit den
nieuwen volkschen geest. De maatregelen,
die genomen moeten worden, zoodra ir.
Mussert zijn eigenlijke taak, dat is de ombouw en de opbouw van ons volksleven, zou
kunnen aanvaarden, werden in die verschillende secties voorbereid.

In één verband.
Thans zijn deze secties samengebracht in
één organisatie, die onder den naam „Het
Nederlandsch Boerenfront" zich richt tot
ons volk. De taak van het Boerenfront is,
de bewerkers van onzen bodem, de verzorgers van ons vee en de verwerkers van onc
ian

de trjï
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in één verband,

corporatie
wieruit zal moeten groeien de
de
gezegd
anders
volksvoeding
of
voor de
rrjksvoedingsIn
dezen
rijksvoedingsstand.
stand.zal de vrije boer, de zelfstandige burger en de zelfbewuste arbeider zijn taak
vervullen in de organische volksgemeenschap, waarin het kapitaal en het intellect geen leidende, maar een dienende
functie zullen verkrijgen.
De wereldgeschiedenis heeft geleerd
dat volken te
aldus de heer Roskam
gronde gaan, indien zij de belangen van
het grootkapitaal boven die van den lnheemschen landbouw stellen en het zwaartepunt van de economische kracht buiten
het land'verplaatsen. Door den import van
granen en door den export van veredelde
veeteeltproducten was er inderdaad voorgedurenuitgang in den landbouw, vooral
begin
van
de het einde der vorige en het
was
echter
vooruitgang
eeuw.
Deze
deze
a en on~
schijn en geen wezen. Nog nooit
ais
belast
ze landerdijen zoo met schuld
van
vele
zijn
vorige
eeuw
juist nu. In de
onze beste boerengeslachten naar Amerika
getrokken, omdat door het geïmporteerde
graan, dat door roofbouw zoo laag m Pr -Jö
was, onze boeren gedwongen werden hun
hoeven te verlaten. In den rassenchaos van
het land van den dollar ging dit beste Nederlandsche bloed te loor.

—
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Het verschil in opvatting over de practische vraagstukken tusschen ons en hen
die nog gevangen zijn in het liberaal-kapitalistisch denken, uit zich in elk onderdeel
der landbouwpolitiek.
De uitwassen van het kapitalisme moeten niet alleen bestreden, maar dit kapitalisme zelve moet in zijn wezen vernietigd
worden. Dat kan alleen door den boerengrond en onze tuindersbedrij ven los te maken van het kapitaal. Een betere belooning voor den boer en den tuinder moet in
de eerste plaats gezocht worden in verlaging der vaste lasten. Het fundament van
alle landbouwpolitiek moet daarom zijn
het natuurlijke eigendomsrecht van den
grond. Zoodra er een verbod is voor verkoop en verhandelen van boerengrond,
moet het hypotheek-recht worden geregeld en moeten de boeren door een redelijke belooning in staat worden gesteld in 20
of 30 jaar hun erfhoeven schulden-yrij te
maken, om zoo deze hoeven en bedrijven
veilig te stellen voor hun geslacht.
Doch dit is niet alleen het individueel
belang van den boer, want deze bedrijven
moeten dienstbaar gemaakt worden om eigen volk uit eigen bodem te voeden, zoodat
dit een der grondslagen is voor de economische weerbaarheid van ons volk. Als dan
alle medewerkers van de voedselvoorziening worden samengebracht in een groot
verband, dan heeft deze rijksvoedingsstand
de opdracht maatregelen te nemen en door
te voeren, die nu van boven af worden opgelegd door het regeeringscrisis-apparaat,
met 8000 ambtenaren en een onkostenbegrooting, welke da geheele staatsbegrooting
van 30 jaar terug benadert.

Nat.-Soc. ordening.
De uitvoer van de veredelde landbouwproducten der laatste jaren was alleen mogelijk, omdat ons eigen volk aan ondervoeding leed. De tuinbouw, waarvan geen
import noodig is, is ons natuurlijk wapen
om de handelsbalans niet door onzs landbouweconomie te benadeelen en om een
gedeeltelijken import van grondstoffen en
krachtvoeder te rechtvaardigen. Dit alles
is niet te bereiken door enkele maatregelen, maar alleen indien onze staats- en
maatschappij orde op nationaal-socialistischen leest worden geschoeid. De bestaande landbouworganisaties krijgen in die
nieuwe orde dan ook een taak van geheel
anderen aard. Tot 10 Mei vochten zij voor
de bestaanszekerheid en hetrecht van den
boer in het raam van de toen bestaande
kapitalistische orde.
In de toekomst is het hun taak in de
corporatie van de bedrijf sgenooten zelf te
doen, wat nu geschiedt door de instanties
en instellingen die los van, naast, of boven
het bedrijfsleven staan. Daarom hoeft het
Boerenfront contact gezocht met die landbouworganisaties, welke in aanmerking komen voor den opbouw van dit geheel. Vele
vooraanstaanden uit de practijk zijn tot
ons gekomen en hebben ons hun werkkracht en hulp aangeboden.
Wij hebben geloof in onze zending en
daarom bedelen wij niet om de gunst van
de Duitsche overheid. Vol vertrouwen
wachten wij de beslissing van Duitschland's groot-en zoon Hitler, die Duitsch
staatshoofd is, en die meer is dan dat. Die
ook kennelijk door den Almachtige geteekend is om Germaansche stammen de
plaats aan te wijzen die hun toekomt volgens goddelijk bestel.
_In dit geloof en in dit vertrouwen zoo
eindigde de heer Roskam
gaan wij doel-

—
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MO.I.EEKLINGJ.

Markt- en Handelsberichten

Boerenfront
A.N.P. meldt uit Den Haag
Van het ontstaan en de taak van het
Nederlandsche Boerenfront heeft in het
Willem de Zwijgershuis tijdens een persconferentie da heer Roskam, leider van
dat front en hoofd van den agrarischen
dienst der N.08., een overzicht gegeven.

- Marktstr. 6, Assen

bewust voorwaarts.
Na deze rede was er gelegenheid tot vragen stellen. Hiervan werd een druk gebruik
gemaakt.

VERBETERDE OPGAAF MARKT ZWOLLE.

Edammer kaas 20 plus f4l—f42; id. 40 plus
fsB—fs9; Goudsche kaas 20 plus f4l—f42; id.
40 plus fsB—fs9; volvette kaas 40 plus f6B—
f69; broodkaas 40 plus fsB—fs9; Leidsche kaas
20 plus f 41—f 42, alles per 100 kg.

BINNENLAND
LUISTERT NIET NAAR
VREEMDE ZENDERS!
Strenge straffen in Duitschland

opgelegd.

A. N. P. meldt : Van Duitsche zijde wijst
men er nog eens op, aan welke strenge
straffen men zich blootstelt als men luistert
naar verbeden radiozenders. in Duitschland
zijn enkele recente gevallen aan te wijzen,
waarbij d'2overtreders van het verbod zich
zware straffen zagen toebedeeld.
Zoo werden door de bijzondere rechtbank
te Klagenfurt vier inwoners van die stad
veroordeeld, een tot drie jaren, zijn echtgenoote tot 15 maanden en twee anderen
tot twee jaren tuchthuisstraf. In het vonnis wordt o.m. overwogen, dat deze personen
„gezellige avondjes" hadden gehouden met
het doel om naar buitenlandsche zenders te
luisteren, in het bijzonder naar de Duitsche
nieuwsberichten van Londen.
lemand uit Dortmund is veroordeeld tot
drie jaren tuchthuisstraf en drie jaren eerverlies, daar hij regelmatig naar buitenlandsche zenders luisterde en het gehoorde
verspreidde.

Dezelfde straf zag iemand door de bijzondere rechtbank te Essen opgelegd, daar
hij in een vrrjgezellenwoning in Gladbach
op een gemeenschappelijke kamer meermalen zijn toestel op buitenlandsche zenders had afgestemd en hiermede Voortging
ondanks de protesten van de overige inwoners van het huis.
Tot dezelfde straf werd iemand veroordeeld, die zelf een zeven-lamps toestel had
gebouv.d cm naar buitenlandsche zenders
te ; fcer«n. Deze man antwoordde op de
waarschuwingen van zijn familieleden, dat

Het is echter duidelijk, dat men tijdens
den oorlog niet meer baas in eigen huis is,
doch dat men zich te voegen heeft naar de

wetten.

Ook de Nederlandsche verordening betreffende het luisteren naar radiozenders
bedreigt, zooals bekend is, de overtreder
met zeer zware straffen. Men neme dus een
voorbeeld aan bovengenoemde gevallen en
stemme alleen af op die zenders waarvan
het beluisteren is toegelaten.

NIEUWS UIT DE

PROVINCIE
GIETERVEEN.

—

Uit een achttal
Aug,)
sollicitanten is tot tijdelijk machinist van
de coöperatieve dorschvereeniging „Gieterveen en omstreken" benoemd de heer H. H.

BENOEMD

(17

Klap te Omrnelanderwljk.

RUINEN.

—

Aug.)
Naar ons ter
oore komt is de voordracht voor onderwijzeres aan de o. 1. school te Ansen aldus

VOORDRACHT

(16

samengesteld: 1. A. E. C. Hartt te Assen;

2. G, Leeninga te Groningen; 3. T. Cupido
te Ruinen; 4. D. Buurman te Hoogeveen.
ZUIDWOLDE

—

GESLAAGD (17 Aug.)
Te '/,.
slaagde voor landbouwkunde 1. o. de heer
L. de Rink te Fort.

Kantoor ASSEN
Koersen van 16 Aug. 1940

Aku
v. Berke!
Cert. Calvé
Fokker

....

Philips

Lever Br. &

KAASSOORTEN.

Umiever

Ned. Ford
Kon. Olie
Amst.d. Rubber
H.V.A
Java Cultuur
Nisu
Dcli Mij
Dcli Batavia Mij.

De F.N.Z.-noteering voor Friesche kaassoorten (kaas met verplichting) is te Leeuwarden
als volgt vastgesteld (in centen per kg.): Goudsche 20 plus 41—42; idem 40 plus 57—58; idem
volvet 67—68; Edammer 20 plus 41—42; idem
40 plus 57—58. Stemming goed.
Zuivel. Nagelkaas f 16—f22; Goudakaas f 33;
aanvoer 1093; veilingboter f 1.13—f 1.15 per kg.;
aanvoer 10/6, 3/12 vaten.
Eierhandel. Kipeieren aangevoerd 8000 kg.,
prijs 4.20—5.25 et. per stuk; eendeneieren aangevoerd 60 kg., prijs 3.75—4.25 et. per stuk.
Pluimvee. 10 slachthanen f 0.40—f 0.90; 400

...

Senembah

Pietje

: „Vader, als een wesp op een

brandnetel gaat zitten, steekt de wesp
dan de brandnetel of steekt de brandnetel den wesp?"

3%Nederl.'37.
3-3* % Ned.'3B.

4% Neder!.'4o ll

v. Gelders

Papierfabr.

De sporf sfaaf voor een nieuwe, befere opgave
Een belangrijk aandeel
Veelzijdigheid, eenheid, vooruitgang
Een storm is losgebroken om de wereld op de
proef te stellen en te zuiveren wat te zuiveren

valt. Met ingehouden adem wacht de menschheid op den afloop der uitbarsting: zij weet dat
ze veel te verduren zal krijgen en ook reeds veel
te verduren heeft gehad, maar ze weet toch met
volkomen zekerheid, dat de stormvlagen van
vernieuwing niet slechts leed veroorzaken: er
moet onvermijdelijk iets goeds voortkomen uit de
uren van worsteling welke onze aardbol thans
in beroering brengen. Thans nog vallen er
slachtoffers van de verschrikkeltjkheden, die
dag in dag uit plaats vinden, thans nog wordt
getreurd om hetgeen reeds heeft plaats gehad.
Dat zal eohter anders worden. Na regen komt
zonneschijn

zegt

"de

nuchtere Nederlander,

't

Klinkt wel wat al te eenvoudig naast de groote
dingen, welke thans plaats vinden en die van
wereldomvattende, ja, de houding van den
mensch rakende, beteekenis zijn. Juist door de
eenvoud echter is het zeer geschikt om thans in
herinnering geroepen
te worden. Na de dagen
van thans komen betere dagen. De wereld draait
de natuur bouwt op,
al gebeuren er de meest
ontzettende dingen en de wereld zal blijven
draaien en de natuur blijven opbouwen om de
overwinning van het goede mee te maken!
De huidige tijd plaatst ieder mensen tegenwoordig voor brandende problemen. leder
worstelt thans om zich uit het warnet van
vraagstukken, dat zich voordoet, te ontkomen en uit de worsteling komt het nieuwe
en het betere. De verlichte mensch van het
begin der twintigste eeuw, na den oorlog
van '14—'18, op het toppunt van zijn kun-

nen, met een zweem verachting voor het
saaie en achterlijke verleden, zooals sommigen het graag wilden voorstellen, had
nog veel ora te verbeteren. De wereld, die
hij zich geschapen had,
de werktuigen,
waarvan hij zich, in den strijd met de hem
tegenwerkende natuurkrachten kon bedienen, de hooge cultuur waarop hij zich beroemde, hadden bij lange na nog niet een
ideaal-toesand geschapen. He leek er wel

op of we allemaal in dommeiden, tevreden

met het bestaande. Zeker, er waren velen
die inzagen dat altijd een frissche, actieve
geest vereischt wordt om de samenleving

den weg van verbetering' op te stuwen, maar
die velen raakten verward in een netwerk
van eigen en anderer maaksel, dat een rabelette;
dicalen vooruitgang
activiteit
maakte ook bij hen plaats voor lauwheid

en zwakheid, de wereld dutte verder in «n
dreigde den kreeftengang te gaan. Een
storm was noodig om dat dreigend onheil te

in waf komen zal

over technische wónder-verrichtingen, nu men
cultureel op een hoog peil staat, dat men toch
eigenlijk nog maar bitter weinig weet. Dat
cteeds wat te ieeren valt en, vooral, dat steeds
naar hooger doel gestreefd moet worden. De
machine kwam weliswaar met veel nuttige
eigenschappen, de wersld ging in een roes van
ijdelheid verder, de mensch echter dommelde
in, werd zelf tot een machine, een gewoontewezen, prat op hetgeen hij bezat, te futloos om
voort te bouwen op het oude.
Thans moet dat anders worden.
De

sport

De sport neemt deel!
Thans reeds doet zich een beweging kennen,
welke de gehoopte kenteekenen van het nieuwe
draagt: niet bij de pakken neerzitten: immer
durend streven naar verbetering. De sport
neemt aan die beweging een flink aandeel. Geen
wonder! De frischheid van geest en lichaam
toch, welke voor een voortdurend vooruitstreven noodzakelijk is, wordt wel in de eerste
plaats door de sport opgewekt. Waarvoor is zij

er anders? Alleen daarom immers neemt

zij

thans een groote plaats in de samenleving' in,
zij het dan dat dat niet steeds begrepen wordt.
Thans zijn er sportmenschen noodig. Nu zal
er gewerkt worden om sportieve menschen te
bewerken. Die zijn zijn geschikt om aan het
nieuwe te bouwen. Hun kan de toekomst met

voorop.

hebben er boven reeds op gewezen: de
neemt deel; ze gaat voorop. Op tal van
scholen werd in het verleden aan gymnastieken sportbeoefening veel te weinig aandacht geschonken. De opleiding van voldoende en kundige gymnastiek- en sportleiders kreeg niet de
verzorging, als welke geëischt moest worden.
Veelal leidde de verzorging van het lichaam tot
oppervlakkig oefenen. Waar is, dat er duizenden en nog eens duizenden week aan week in
geestdrift voor sportprestaties op de sportvelden vertoefden, zelfs, dat geen andere zaken
dan de sport zooveel menschen wisten te trekken, maar dat alles zat slechts aan de buitenkant. Het innerlijk kwam niet aan het licht
was er eigenlijk niet en dat was toch wel bitWe

.oport

ter noodig.
Er werd inderdaad gevoetbald door velen, er
werd door nog meer naar het voetbal gekeken,
zonder echter dat het eigenlijke doel der sport
in het oog werd gehouden. Diegenen die voetbalden, of eenzijdig een andere sport beoefenden, en zij, die met plezier hun geld uitgaven,
om zich als toeschouwer bij een wedstrijd te
vermaken, dachten er niet aan dat veelzijdige
lichaamsontwikkeling en dat zelf actief oefenen de meest voldoening gevende resultaten oplevert. Het ging meer om spanning en sensatie.
Gymnastiek b.v. werd
door sommigen meï
minachting beschouwd, omdat het zoo saai zou
zijn en de eigenlijke reden daarvan was, dat

men niet wist wat gymnastiekoefeningen heb-

ben te bieden en dat men geen oog had voor de
schoonheid van het inenschelijke lichaam, dat
veelzijdige ontwikkeling vraagt.

Eenheid.
Eenheid is de leuze thans. Bedacht moet
echter worden, dat niet alleen gestreefd moet
worden naar eenheid in een bepaalde tak van
sport door menschen van verschillende beginselen en overtuigingen. De sport zelf is een geheel en moet dus ook als eenheid opgevat worden. Een voetballer moet niet alleen aandacht
aan voebal schenken. Een toeschouwer moet

zich niet slechts bepalen tot kijken. Zij moeten
worden. Het behoeft niet gehekeld te
worden, dat iemand zich bijzonder aangetrokken gevoeld tot het voetbal of zich nu en dan
als toeschouwer bij een wedstrijd tevreden wil
stellen. Dat kan en moet echter een aanloop
zijn om ook andere onderdeelen van de sport
met aandacht en actief te volgen. Dat moet in
zekeren zin met opoffering gepaard gaan, doch
dat verhinderd niet, dat het met geestdrift geberd. Integendeel. Eerst als men overtuigd is
van hetgeen men wil, als men zich in ernst
lichamelijk tracht te ontwikkelen, als men weet
wat voor prachtige en practische doelstellingen
daaraan ten grorfclslag liggen, dan komt eerst
het ware genoegen. En geen oppervlakkig vermaak als vroeger veelal als hoogste ideaal gedacht was. Eenheid der verschillende groepen

een gerust hart worden overgelaten. Eendrachtig en met wilskracht blijkt men nu reeds den
toch naar de nog ijle toekomst te willen gaan.
Nog is de organisatie daartoe niet volledig in
kannen en kruiken; er moeten nog verschei-

dene vooroordeelen overwonnen en vastgeroeste
beginselen uit den weg geruimd worden. De
geest van een nieuwen tijd wordt echter over
het menschdom vaardig. „Eenheid" is de roep
en: „Vooruit" en het gaat vooruit ook in de
sportwereld.
Voetbal aan het hoofd; andere onderdeelen
der sport volgen met geestdrift. We hebben allen gelezen van hetgeen te dien opzichte heeft
plaats gehad. De bouwers aan een nieuw gewaad der sport hebben reeds flink werk gedaan.
Nu al zyn belangrijke resultaten te onderkennen.
Zeer belangrijk voor het geheele gebied van onze maatschappij, dat in de
zich baanbrekende beweging tot uitdrukking

komt is, dat de mensch begint te leeren. Hij
heeft geleerd, dat ook tegenwoordig nog, nu hij
gesteund wordt door zeer vernuftige machines,
een vergevorderde wetenschap, nu men zich
bewust is van het nut van hygiënische toestanden, nu men praat over bacillen en vitaminen

sportbeoefenaars
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F.N.Z.-NOTEERING VOOR FRIESCHE

voorkomen.

baas was.

opgegeven door de

Vereeniging van Zuivelmaatschappijen.

Vette schapen f2o—f34; lammeren f7—f 10;
6-weeksche biggen f9—f 12; 14-weeksche dito
f 12—f 14; drachtige varkens f6o—fBs; magere
dito f 40—f 64; vette dito 69—72 et. per kg.

En, gelukkig, hij is gekomen.

hij in zijn eigen huls de

KOERSEN

slachtkippen fo.so—fl; 100 jonge hanen f 0.50
—f 1.10; 30 piepkuikens f 0.25—f 0.40, per stuk.

sport

als eenheid, zoo

moet het gezien worden.
Het is niet noodig dat men een uitblinkend
athleet wordt. Stompzinnig leven alleen voor
de sport wordt ook niet verwacht,. men magtopprestaties aan de laars lappen, doch het
lichaam moet veelzijdig ontwikkeld worden.
Dan komt het recht tot het bezit van een
plaats der maatschappij van de toekomst, welke krachtige menschen vereischt, die niet ondergaan in de dingen van allen dag, die steeds
vooruit weten te vechten. Men is en blijft onderdeel van een gemeenschap, een ontzaggelijke gemeenschap, waardoor groote verplichtingen worden opgelegd. Daaraan zal ieder zich
moeten onderwerpen. Voortaan echter dienen
de beperkingen, welke daardoor worden opgelegd niet meer neer te drukken, zooals tot nu
toe het geval was. De toekomst-mensch wordt
een heel klein onderdeel van de toekomst-wereld. Een zelfstandig onderdeel echter met belangrijke functies: als mensch.
De natuur werpt met gulle hand den mensch
haar gaven in de schoot. Jaar op jaar geeft
zij overvloedig, wat noodig is. Steeds maar
weer bruist het koren en andere gewassen den
grond uit. Niet echter zonder goede zorgen.
De mensch dient zorg te besteden. De mensch
van de toekomst zal zich aan die taak geven,
met optimisme voor wat komen zal, en met
hoop op beter, op vooruitgang.
Nog is het zoover niet Nog hapert het op vele
plaatsen. Wat er echter ook in de nabije toekomst gebeure, steeds moeten we vooruit!

Anaconda
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AMSTERDAM, 16 Aug,
Hoewel de handel op de Amsterdamsche effectenbeurs
door elkander genomen niet van omvangrijke afmetingen is, zoo kan toch duidelijk
worden opgemerkt, dat de belangstelling
regelmatig grooter wordt. Waren het aanvankelijk in hoofdzaak de binnenlandsche
industrieelen, welke zich in de goede gunst
van de beleggers mochten verheugen, zoo
beginnen de andere rebrieken toch ook
aardig wat attentie te trekken.
Daarbij
openbaart zich goede kooplust. Er is nog
altijd een groot kwantum liquide middelen, dat op zoek is naar behoorlijke investeering en onwillekeurig wordt thans uitgezien naar de fondsenmarkt met het doelmerk aldaar een goed emplooi te kunnen
vinden. Evenals de laatste dagen wordt
ook thans het drukst zaken gedaan in
Aku's. Er bestond weliswaar nog vraag,
doch daartegenover was ruimschoots materiaal beschikbaar om hierin te kunnen
voorzien. Bij de opening werd iets beneden
het vorige slot afgedaan, waarna een kleine verbetering intrad, die vervolgens gevolgd werd door een inzinking. Gemiddeld
werd iets beneden het peil van gisteren gehandeld, waarbij de schommelingen thans
minder geaccentueerd waren dan in den
loop dezer week meermalen het geval was.
De Philips-aandeeien gaven eveneens eenige affaire te aanschouwen en liepen, na
eenige punten lager te zijn ingezet, reeds
spoedig naar boven, waarna zij zich op
ongeveer de topprijzen konden handhaven.
Vergeleken met gisteren onderging de
koers echter niet veel verandering. Unilevers waren goed prijshoudend. Voor diverse
minder courante soorten bestond wederom
eenige vraag. In de scheepvaartrubriek was
heden geregeld affaire v/aar te nemen. En
vooral in Nederlandsche Scheepvaart Unies
vonden aardige omzetten plaats, waarbij
de koers na goed prijshoudende opening
nog eenige punten kon avanceeren. Koninklijke Booten, Oude Vaarten en Japan
Lijnen v/aren eveneens vast gestemd. Dat
de kooplust voor scheepvaartaandeelen in
de thans beëindigde beursweek niet moet
worden onderschat, kan wel hieruit blijken, dat bijv. Scheepvaart Unies zich in
deze week een 20-tal punten hebben kunnen verbeteren en Kon. Booten in dit opzicht geenszins zijn achtergebleven. Ook
Japan Lijnen en Oude Vaarten hebben zich
aanzienlijk weten te verheffen. Op de sulkerafdeeling ging iets om in H.V.A.'s, die
goed gedisponeerd waren. Na vaste opening kon nog een stijging van eenige punten worden geconstateerd; het toonaangevende suikeraandeel is in een week een 25-tal punten naar boven gekomen en ook diverse minder courante soorten hebben een
aanzienlijke winst weten te verkrijgen. Ook
dit getuigt van het opnemingsvermogen
van het beleggende publiek.
Voor tabakken bestond nogal wat belangstelling. De Sumatra -aandeeien gaven zelfs openlijke affaire te zien en konden zich over de geheele linie flink verbeteren. Ook deze stukken hebben in de thans
afioonende week een flinke rijzing meegemaakt.
Rubberaandeslen waren goed gedisponeerd. Amsterdam Rubbers liepen een paar
punten naar boven, terwijl ook diverse
minder courante soorten zich een kleinigheid konden verbeteren. De petroleumafdeeling had een kalm voorkomen. Koninklijken waren goed prijshoudend, weinig
veranderd en niet veel bewogen.
De affaire in Amerikanen was van geringen omvang. Republic Steels gaven nu en
dan weer openlijke handel te zien, waarbij
de koers iets hooger kwam te liggen. De
staalaandeelen waren trouwens meerendeels wat hooger genoteerd. Spoorwegwaarden en Public Utüities waren prijshoudend.
Het zakenverkeer op de beleggingsafdeeling was van rustigen aard. De Nederlandsche Staatspapieren waren niet veel veranderd, maar eerder toch aan den tragen
kant. Integralen waren echter goed prijshoudend. Ook de obligatiën NederlandschIndië waren goed van toon. Voor provinciale en gemeentelijke papieren bestond
ook vandaag lichte vraag. r><* '«"nkbrlevenmarkt was goed prijshoudend
Prolongatie 3 procent.
VAN ASSEN ALLEEI.

kunnen onze winkeliers niet bestt..
Koopers uit de Provincie
moeten den verkoop mee goed maken.
Daarom adverteert
een goed zakenman geregeld in de
Prov. Dr. en Ass. Courant
en haalt daarmee uren ver uit de
nrovincie

zijn

clientèle.

ADVERTENTIEN
Geboren :
BEREND,
zoon van
H. KATERBERG
F. KATERBERG—

SCHIPHORST
Nieuweroord, 14 Aug. 1940.
Tijdelijk adres Ziekenhuis „Bethesda", Hoogeveen.
Ondertrouwd :
GEERT KNOOP
en
ANNIE DUURSEMA
geven U kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben
op Vrijdag 30 Augustus a.s.
Eext i
15 Augustus 1940.

-Gieten/

Gelegenheid

van 4y2 —6 uur.

te

feliciteeren

Voor de vele bewijzen van
deelneming ontvangen tijdens
de ziekte en na het overhjden
van onzen lieven Man en Vader
HENDERIKUS ALBERTUS

Achil es Supportersvereeniging

Nutsspaarbank

Het bestuur deelt mede, dat is besloten gedurende het seizoen 1940/1941 geen contributie te heffen in verband met
moeilijkheden op vervoergebied.
De oude lidmaatschapskaarten kunnen ter afstempeling
worden aangeboden aan de supporterskassa, terrein Achilles,
bij den aanvang der competitie.

Javastraat 7
Postrekening no. 362633

Opleiding voor de Notariëele Examens

alle werkdagen 's namiddags van 12V2 2

A. H. J. WIND
Vrouwenarts

GRONINGEN
20 Aug. t.m. 1 Sept.

AFWEZIG
A. P. Bollaert en
Mevr. Bolfaert-Smoolc
Tandartsen,

afwezig
t.m. Zaterdag 24 Aug.
TT'

Vanaf Plaandag
s' avonds 7 uur

-

gesloten
Behalve Zaterdags 9 uur

Voorbereiding distributie van
Café-Resfauranf
vaste brandstoffen

Groep C. : Winkels, hotels, pensions (ook kamerverhuurders)
restaurants, café's, particuliere kantoren, lesruimten in particuliere huizen,
Formulier M. D. 70.
publieke
vermakelijkheden,
verGroep D. : Gebouwen voor
eenigings- of vergaderlokalen, niet behoorende tot de groepen
A, B. en C.
Formulier M. D. 71.
Groep E. : Kleinindustrie met een jaarverbruik van vaste
brandstoffen van minder dan 240 ton en niet behoorende tot
de groepen A., 8., C. en D.

daar,

aan te besteden

zullen onder nadere goedkeuring
van hoogere autoriteiten

aanbesteden
Het maken van den onderbouw in gewapendbeton van
een ophaalbrug met bijkomende werken in den weg
Odoorn—Musselkanaal over
den Eersten Valthermond op
Donderdag 29 Aug. 1940 te
2 uur n.m. in Café Cats te
Exloo.
Aanwijzing in loco zal plaats
hebben op Vrijdag 23 Augustus
te 11 uur v.m. Samenkomst Café
Nyhoff (bij de Kavelingen).
Bestek en teekening zijn te
verkrijgen aan het Ingenieursbureau „Van Oort en Van deiZee" te Groningen tegen betaling van f 3 per stel. Toezending
per post f 0.15 extra.
* i

IWeséerborfc
I

ZONDAG 18 AUG. '40

van de V.v.V.

I

km m. m

ii

Muziek: TH E BRO AD WAY
met LADY CROONER I
Beleefd aanbevelend,

H. SLOMP

|
Anderen

Weslerbork
ZONDAG 18 AUG.

DANSEN
in Café Hofsteenge

te Groningen

brengt ter kennis van de besturen van vereenigingen, dat voor
het aanvragen van vergunning
voor het houden van vergaderingen, openlucht bijeenkomsten
optochten
enz., formulieren
gebezigd, welke
worden
moeten
ter secretarie der gemeente verkrijgbaar zijn.
De formulieren moeten na invulling bij den Burgemeester
worden ingeleverd.
Smilde, 15 Augustus 1940.

Aangifte van Leerlingen
voor de cursus 1940-'4l, onder
opgave van datum van geboorte, genoten voorbereidend onderwijs enduur der werkzaamheden in de practijk, schriftelijk
vóór 1 Sept. bij den Directeur.
Programma's op aanvrage kosteloos.

Defcstation Zweeloo
Groote
Veulenkeuring

te Hooghalen
van „Helios"
op Zaterdag

24 Aug.

Aanvang 's namiddags 2 uur

R. MULDER

van den hengst Ekenstein en de
hengsten Carlo en Walter op
Woensdag 21 Aug. a.s., des namiddags te één uur.
geschieden
Aangifte moet
Dinsdagmiddag
12 uur bij
vóór
Askes,
13,
J.
Telef.
te Zweeloo.

H.H. Veehouders?

handelaren.

Het Bestuur Ned. Bond v. Varkenshandelaren
Afd. Drenthe en Groningen:
S. ÜBELS, Voorzitter.
L. GERRITSEN, Secretaris.
VOOR DE VERZEKERING VAN

OORLOGS-RISICO
WENDEN TOT DE

MOLEST-ONDERLINGE VOOR HET NOORDEN
GEHEEL ANDERE BASIS DAN ALLE ANDERE INSTELLINGEN.
DIRECTE CONTANTE STORTING OP NAAM VAN DE LEDEN.
DOOR KRACHTIGE FONDS-VORMING, GROOTSTE ZEKERHEID.

VOOR HET NOORDEN
NADERE INLICHTINGEN
N.V.

-

VÉRSTREKKEN

„NASK"

-

DOOR HET NOORDEN
UW ASSURANTIE-BEZORGERS, OFi

-

TELEFOON

GROOTE MARKT 19

Nel meisje
vraagt nette betreking bij eenvoudige menschen. Wordt meer
op goede behandeling gelet dan
op hoog loon. Brieven no. 1037,
Bur. Twentsch. Dagblad Tubantia, Enschede.

Commercieel
Technische

r

Praktijkschool

FELLOWS^

in
Taxaties,

-

(opleiding voor practijk en examens)
en wij bekwamen hem voor iedere
leidende functie in handel, bedrijf
en verkeer. Prima referenties.
Internaat, school en werkpl. te
Velp (rustige en gezonde omg.)
Vraagt prospectus aan den directeur
A. van der Horst, Accountant en
Leeraar M.0., Huize Rozeneck, Arnh.
straat 25, Velp

MAKELAAR

en Onroerende Goederen,

Vertrouwelijke Opdrachten,
Hypotheken, Huur en Verhuur, Assurantiën, enz., houdt zich beleefd aanbevolen
voor Assen en Omstreken

R. VOS

- Witlerstraat 12

■

Tel. 2554

fll 1 Ifc* Tjehever
JBRAMDEWIJM
COCMAC

''*

m

*+jffij

E. A SMIDT-ASSEH

-

Smilde

Telef. 510

aanbeve!., H. L MEURSINGE Aan de
Coöp. Aardappelmeelfabr.

Overal gevraagd!

kunhen voor de a.s

BH ons geslaagd!

ZOMERFEEST „Oranje" Ie Smilde
campagne

nog een

paar botschepen
ZONDAG 18 AUG. en kleine pramen

Dansen

-

geplaatst worden.

Aanbieding

ten

kantore.

vanaf 2 uur.
Vrij entree ~ÜIT DE HAND TE KOOP :
Te Hooghalen, een alleenstaanBeleefd aanbevelend,

Slagerij

I. SCHBJRIMG

ZOMERFEEST
WITTEN
op Zondag 25 Augustus

bij Café EGGENS

nieuw gebouwd met een halve
H.A. behouden best bouwland,

Hipwagen

Zaterdag 24 Aug.

Muziek en Bal
bij Café Punter

Hoogersmilde
7 uur
Muziek: Gebr. van Veer
aanvang

niet ouder

dan 1937.
Bij voorkeur Ford, Chevrolet,
Dodge o.d.
Brieven met omschr. prijs
enz. onder no. 158, Adv. Bur.

„Frisia", Leeuwarden.

Gevraagd: Bedrijfszekere

Stoomketel
.
ongev. 110

Br. onder Nr. 255, Bur. Ass. Courant.

IHet

allerbeste materiaal

goedkoopste
4 en 5 m.m.
Dikte 3
In-

-

Onderdeelen

GROOTE KEUZE

LAGE PRIJZEN

M. DE JONG
GED.

SINGELJ3O

- TELEFOON

-

2208 ASSEN

Boekhandel „DE ZUID-OOSTER"
E m m c»
Ruime keuze

Vulpenhouders
prima soorten

reeds vanaf

f 1.90, met gouden pen

en uitwendig

geïmpregneerd

Alleenverkoop:

verkoopen
Rijwiellampen en

MJ

Verduisteringsplaten
en

% 'Koefing

Wij hebben nog eenige licht beschadigde
rijwielen welke wij voor lage prijzen

Burgerwoning

gelegen aan de Hijkerstraat in
de onmiddellijke nabijheid van
de kom van Hooghalen en aan
verharden weg.
Brieven onder no. 249, bureau
van dit blad.
Te koop gevraagd :

Jan

Rijwielkoopjes

de

«■Bi————^* ,z.m. hydraulisch),

Nadere BehendmaEiiißg

KUNT U ZICH

Prima orkest
Aanvang half 2

L

zi autotechniek

I R. VOS
Roerende

DANSEN]
SERENADERS |

Rijkslandbouwwinterschool

SMILDE

ook. 45 cent per doosje. Gedé Voetbadtout 45 cent. Gedé Likdoornpleistar
tf cent.

W. H. TAYLOR PARKINS

Ter gelegenheid van de feestelijkheden
vanaf des middags
m ■& ■

gedurende een jaar naar de

en likdoorns, zat nimmer
overtroffen worden, door welk middel

„THE RHYTHM

Zal weer gezellig worden

Hotel Meursinge

onder Ned. Herv. Aannemers
het restaureeren der Kerk Volgens officiëele bekendmaking van 3 Juli j.1., afdeeling
met toren.
Landbouw, Lange Voorhout, Den Haag, wordt beBestek en teekening verkrijgkend gemaakt, dat de varkenshouders hun varkens
baar a fs.— (restitutie f2.50),
bestemd voor de Veehouderij-Centrale zouden
by den bouwkundige.
kunnen aanmelden via erkende varkenshandelaren,
R. TER STEGE G.W.zn.
Schutstraat 89, Hoogeveen,
die daarvoor een toewijzing ontvangen hebben.
Giro 270280.
Zeugen en laat gesneden Beeren mogen niet anders dan
Inschrijvers moeten bestekvia erkende handelaars worden opgegeven.
houders zijn.
varkens kunnen zonder eenig nadeel of kosten voor
BURGEMEESTER en WET- Alle
boer of zaakvoerder worden opgegeven bij de
HOUDERS der gemeente

Odoorn

DANSEN

Detacheer Uw zoon

tegen eelt

-

ZONDAG 18 AUGUSTUS

t

Goud- en Zilversmid
Marktstraat 7, Assen

Gedé-Zalf

DANSEN

CONCERT op Zondag 18 Augustus

VEULENKEURING

OP ZATERDAG 24 AUG. 1940,
des namiddags om 3 uur is ondergeteekende voornemens namens heeren Kerkvoogden der
Ned. Herv. Gemeente te Pesse
in het lokaal naast de Kerk al-

joon

STUART,

„De Hertenkamp" Assen

Formulier M. D. 72.
V geeft de V.V.V. een
industrieën
met een
N.B.
De Grootindustrie, derhalve
jaarverbruik van vaste brandstoffen van 240 ton of meer, dient
geen formulier M. D. 72 in te vullen, doch zich rechtstreeks
te wenden tot het Rijkskolenbureau, Carnegielaan 12, Den
in de gemeentebosschen,komt
Haag.
dan Uwe verfrissing zoeken
De formulieren, betreffende de groepen 8., C, D. en E. in het
dienen op Maandag 19 Aug. '40 van 9—12 en van 14—16 uur
te worden afgehaald bij het Distributiekantoor, Asserstraat
te Gieten en moeten uiterlijk Woensdag 21 Aug. '40 volledig
ingevuld en geteekend in de daarvoor bij het Distributiekantoor geplaatste stembussen worden gedeponeerd.
The Rhyth mFour Band
zorgt voor gezellige
De BURGEMEESTER van
dansmuziek
Vrij entree

De burgemeester voornoemd,
W. P. BERGHUIS.

Aanbesteding.

uitsluitend van 7-8 uur 's avonds.

gen

Spaarbusjes verkrijgbaar op Zondag 18 Augustus
Rentevergoeding 2.76 °/0 in hel Café Aling

De Leidster van den Distributiedienst
GIETEN
te
maakt bekend, dat enquête-formulieren voor de distributie
van vaste brandstoffen beschikbaar zijn. Deze formulieren
HARTELIJKEN DANK.
worden in de volgende groepen onderscheiden :
Groep A : Woningen van particuliere personen :
Assen, Aug. 40.
Alteveerstraat 62.
Formulier M. D. 60.
J. OOSTERGETEL—
Deze formulieren worden één dezer dagen huis aan huis beSCHUT zorgd en dienen volledig ingevuld en geteekend door het
BERTHA.
Hoofd van het gezin uiterlijk Donderdag 22 Augustus '40 in
Distributiekantoor geplaatste stembussen
Langs dezen weg willen we de daarvoor bij het
te worden gedeponeerd.
onzen
Groep B. : Openbare gebouwen (niet voor publieke vermakeHARTELIJKEN DANK
en provinciale kanoverbrengen voor de vele ge- lijkheden) ziekenhuizen, Rijks-, gemeentekeukens, apothecentrale
scholen,
kerken,
lukwenschen en de betoonde be- toren, gestichten,
van
artsen
e.d.
behandelingskamers
langstelling bij onze 50-jarige ken, wacht- en
Formulier M. D. 69
echtvereeniging.

Voor de vele bewijzen van
deelneming, ons betoond bij de
ziekte en het overlijden van
onze lieve Pleegmoeder en Tante
MARGJE BIJKER betuigen wij
onzen HARTELIJKEN DANK.
Kerkenveld, Aug. 1940.
Fam. Kwint—Eggink

bij

—

en bovendien eiken
Woensdagavond van
7'/2 -9 uur op Zaterda-

(erkend en beroepsopleider)

OOSTERGETEL,
betuigen wij U onzen

17 Aug. 1940.
Peelo, 9.
Fam. JOH. LANGELOO

....

Geopend:

ie Groningen
Aangifte bij IJ. K. DE BOER, candidaat-notaris
te Haren (Gr.), Weg voor de Jagersicampen 4a

Oemecnfo flicteii

Zonder punten hoopt men olies
in de puntjes

ASSEN

WÊIÊÊêÈ

Reparatie-Inrichting, vlug en billijk

H. van Timmeren, Zwartwatersweg 48, Assen

ENGELS
pN.

van wageningen
Leraar M.0.8.

2288

GRONINGEN

ASSEN

- lEPENLAAN "\

n-yriM
nJLIMWÊ

r—
Het ideale bleekmiddel

VOOR ENORO§:

qebr.

».

schviïepii "

assen

1

Tweede Blad

Tuindersbond, ir. Heymeyer. Na er op te

LANDBOUW-KRONIEK

—

Kaas, kaas en nog eens kaas.
De F.N.Z.-secretaris vindt, dat de
steun-onthouding en het neerdrukken van den kaasprijs geeen reden
is tot ontstemming, maar tot verheugenis. —De kwestie van de
gevolg
stijgende grondprijzen,
grootendeels van geldbelegging,
verdient thans de grootste aanOók het prijspeil moet
dacht !
zich nu op Duitschland gaan richten.
Twee stemmen over agraeenwording.
rische

—

—

Kaas en nog eens kaas is het onderwerp
van vele gesprekken en artikelen op het
oogenblik. Er zijn dan ook inderdaad enkele
ingrijpende maatregelen ten aanzien van
dit product genomen evenals voor de melkproducten. De „steunbedragen" zijn afgeschaft en de Zuivelcentrale heeft voor de
verplicht
kaas, die door de producenten
moet worden opgelegd, prijzen vastgesteld, welke aanzienlijk lager zijn dan het
niveau, dat op de markten, vooral in Noorden Zuid-Holand, was bereikt. En deze gedwongen opslag „hakt" er nog al in, n.l.
twee weken geleden een derde deel der productie, vorige week zelfs de gehééle en
deze week de helft ervan. Er heerscht in
zuivelkringen dan ook verwondering en in
sommige gevallen zelfs ontstemming over
)tleze maatregelen, waarover wij trouwens
Jeeds eerder schreven.
De secretaris van den Alg. Ned. Ziyvelbond, de heer Geluk, denkt er ecliter anders over ; hij vind ,dat er géén ontstemming behoeft te bestaan, indien men de feiten slechts in het juiste licht beziet.
Deze organisatie-man betoogt, dat de
kaasprijzen en ook die van melkproducten,
in den laatsten tijd sterk waren opgeloopen.
Nu stond vast, dat het steunstelsel, en z.i.
volkomen terecht, uitsluitend ten doel heeft
om de productieprijzen aan te vullen, zoolang dit noodig is. Verder wijst hij er op,
dat bij het begin van dezen zomer men zich
in den Haag op het standpunt heeft gesteld, dat de melk een prijs zou opbrengen,
welke overeenkomt met een boterprijs van
f 1.55 en een van magere melkpoeder van
15 cents per kilo. Later is dit veranderd in
een melkprijs van zes cents bij een vetgehalte van 3.3 procent, waartoe of de prijs
der boter, èf die der magere melkpoeder
met eenige centen zal moeten worden verhoogd.
Nu de opbrengst der melk bij bereiding
tot kaas of melkproducten, b.v. volle poeder, verre boven dezen gestelden richtprijs
uitkwam en dit verschil zelfs méér dan de
„steun" ging bedragen, was het toch volkomen logisch,
zoo redeneert de heer Geluk
dat de heffing geluk werd gemaakt
aan den steun, m.a.w. dat de toeslag verdween. Ja, inplaats van ontstemd moest
men volgens hem verheugd zijn, dat nu
eidelijk eens de tijd is aangebroken, dat
deze producten weer op eigen beenen kun-

—

—

—

—

nen staan. Eigenlijk is het zóó, dat deze
maatregel te lang is uitgebleven, waardoor
intusschen de prijs te hoog is opgeloopen

en de plof naar beneden nu heviger was,
dan anders het geval zou zijn geweest.
Zeker, de heer Geluk misgunt den producenten geenszins, dat zij tijdelijk wat
méér hebben ontvangen, vooral omdat met
name de kaasproducenten gedurende den
winter en dit voorjaar een periode hebben
gehad, dat zij beslist te weinig voor hun
melk hebben ontvangen, maar hij vindt het
een feit, dat er door het tè lang handhaven
van die steun voor kaas en melkproducten
scheeve verhoudingen zijn ontstaan en dat
door de kooplust van het publiek prijzen
ontstonden, die ook zonder steuntoeolag
verre boven den gestelden melkprijs uitgaan. Dat de Zuivelcentrale deze prijzen bij
het opkoopen van producten niet kan volgen, acht hij vanzelfsprekend, want zij moet
zich bij den opslag van kaas en melkproducten houden aan den richtprijs en daarmee uit." Hij adviseert, om dezen toestand
eens te beschouwen ten aanzien van de boterbereiders, die aan een bepaalden prijs
zijn gebonden en dan zal men volgens hem
direct begrijpen, dat hêt niet anders kan.
Men zal dan ook begrijpen, dat nu de kaasprijzen door den grootscheepschen verplichten opslag automatisch op den richtprijs zijn gebracht (neergedrukt) noodzakelijkerwijs óók maatregelen zullen moeten
volgen ten aanzier van melkproducten en
consumptiemelk. Tijdelijk
vindt de heer
Geluk het niet zoo heel erg, dat het eene
product eens wat met het andere in opbrengst verschilt, maar lang mag dat niet
duren, anders leidt het tot ontwrichting en
tot gerechtvaardigde ontstemming In tilden van vrije prijsvorming komen dergelijke
prijsverschillen niet voor, omdat de
daarop dan als het ware bij voorbaatmarkt
reeds
reageert en automatisch weer een zeker

evenwicht intreedt. Bij van bovenaf gereglementeerde prijzen moeten tijdig maatregelen worden genomen, om de prijzen in
evenwicht te houden.
Onlangs heeft de Regeeringscommissaris
voor den Akkerbouw en Veehouderij, de
heer S. L. Louwes, in een rede voor den
Aartsdiocesanen Boeren- en Tuindersbond
verklaard, dat als onze landbouw onder redelijke omstandigheden zal kunnen blijven
doorwerken, het dienstig zal zijn, om er
voor te zorgen, dat het verdiende geld niet
direct weer naar den landheer afvloeit. Deze opmerking is natuurlijk wel ten deele
onjuist, maar men toch ook niet vergeten,
dat de nieuwe Pachtwet voor de eerstkomende tien jaren een niet te onderschatten
belemmering vormt voor wilde prijsstijgingen ! Men dient de zaak volgens ons dan
ook ruimer te stellen en te spreken van
een grondvraagstuk !
Het valt inderdaad niet te ontkennen, dat
de boeren
als gevolg van hun liefde voor
het bedrijf en den nijpenden landhonger
dikwijls te weinig „rekenen", wanneer zij
koopen of huren. En het feit, dat vele kapitaalkrachtige personen en instellingen
buiten den landbouw grond koopen ter veilige geldbelegging en daardoor de prijzen
opschroeven tot boven de gebruikswaarde,
maakt het er niet beter op
Deze kwestie vonden wij aangesneden in
't orgaan van de Geldersch-Overijsselsche
Mij. van Landbouw. De redacteur daarvan
de heer van der Ley, stelt daarin de vraag,
of het niet méér dan tijd is, om deze zaak
eens bij den kop te vatten. Hem bereikten
van verschillende kanten berichten, volgens welke er een groote stijging valt waar
te nemen in de grondprijzen en wel voornamelijk ali» gevolg van den drang van k/ipitaalbeleggers, om hun geld zooveel mogelijk veilig te stellen door grondaankoop.
Hoe begrijpelijk dit echter oqk moge zijn,
voor den boer, die onder de huidige omstandigheden grond moet koopen, beteekent dit in vele gevallen, dat hij lasten op
zich neemt, die vroeg of laat voor hem tot
een catastrophe zullen leiden.
Voor den huidigen eigenaar moge de stijging der grondprijzen een waardevermeerdering van zijn bezit beteekenen, doch de
nieuwe eigenaar zal dit bezit alléén loonend
kunnen exploiteeren bij productenprijzen,
die steeds weer hooger zullen moeten zijn,
dan in de voorafgaande periode ! Hiertegen zijn reeds in gewone omstandigheden
ernstige bezwaren aan te voeren, maar
thans klemt dit méér dan ooit te voren !
Terecht nu wijst de heer van der Ley er
op, dat hoe méér onze Nederlandsche landbouw de éénige ondergrond wordt van onze volksvoeding, zooveel te sterker de
noodzakelijkheid in het oog zal springen
om de prijzen der producten binnen bepaalde grenzen te houden en alles wijst er op,
dat de Duitsche, zoowel als de Nederland-

—

—

.

sche autoriteiten hiervoor een open oog
hebben.
Een voortgaande stijging van de grond-

prijzen is dan ook onvereenigbaar met het
doel, om te geraken tot een grootere en

blijvende welvaartsvermeerdering van onzen boerenstand. Dit geldt zoowel voor de
boeren, die optreden als koopers van grond
dien ze zelf willen bebouwen, als óók van
gronden, die door vererving of boedelscheiding worden verkregen. De omstandigheden dringen er thans méér dan ooit toe,
om hieraan de grootst mogelijke aandacht
te schenken !
In „Schakels" wijst dr. M. D. Dijt er op,
dat de volkomen wijziging der Europeesche
verhoudingen voor ons land als gevolg
meebrengt, dat wij ons moeten oriënteeren
op Duitschland, óók wat betreft de prijzenpolitiek, n.l. een grootere stabiliteit op een
hooger niveau, doch daarnaast constateert
hij, dat men grootendeels in het vaarwater
van vóór 10 Mei is blijven hangen, hetwelk
in landbouwkringen groote teleurstelling
heeft gewekt. „De zuivelboeren", zoo
schrijft hij, „die een heele reeks van zeer
slechte jaren achter den rug hebben, meenden door betere kaasprijzen hun inkomen
verhoogd te zien. De akkerbouwers, die het
minder slecht hebben gehad dan de zuivelboeren, hadden op een redelijk prijspeil der
granen gerekend. Wèl zijn ze hooger dan
vorige jaren, maar ze blijven nog belangrijk onder die, welke de Duitsche producenten krijgen."
Het is mogelijk dat men een geleidelijke
overgang wil doorvoeren, maar het zou een
goed ding zijn, wanneer de overheid eens
een verklaring gaf van de overwegingen,
welke haar hebben geleid bij het vaststellen der richtprijzen.
Tot slot willen wij deze week nog weer
een en ander aanhalen over het streven
naar eenwording in het agrarische organisatiewezen. Allereerst een uitlating van
den secretaris van den R.K. Boeren- en

In den nacht van Maandag op Dinsdag wierpen Engelsche vliegers op onverantwoordelijke wijze bommen op een ziekenhuis, het Wilhelminagasthuis, te Amsterdam. Een
bom sloeg een trechter in den grond en vernielde. de karjeL Alle ruiten der hoofdgebouwen; werden beschadigd,
iSsüxsossJi

hebben gewezen, dat de nieuwe organisatie
een volkomen sociaal-economische heroriënteering zal moeten brengen, die volledig zal moeten afrekenen met de liberale
economie, de heerschappij van het kapitaal zal vervangen door sociale rechtvaardigheid en de primaire functie van den arbeid, zegt hij o.a. :
„Wat den echt Nederlandschen stijl betreft, moet het bouwwerl?"een vormgeving
hebben naar Nederlandschen eigen haard
mét inachtneming van onze eigen historie
en eigen cultuur. Deze heeft steeds de verscheidenheid gekend naar levensopvatting,
die de levenshouding bapaalt. Die verscheidenheid van levensopvatting is niet door
bedekking met een laag eenheidsverf weg
te vagen ; te meenen, dat hierin door louter een organisatie-vorm verandering kan
worden gebracht is toch wel erg simpel.
Door de oplossing in deze richting te zoeken miskent men dus wel zeer het Nederlandsche volkseigen en bovendien bereikt
men er slechts mede een doode mechanische eenheid, een kunstmatige schijneenheid, in plaats van die levende organische
eenheid, welke de gemeenschap is en door
de levende werkgroepen wordt gevormd.
Dit mogen de eenheidsmaniakken van den
laatsten tijd wel bedenken.
Ik doel hier op de confessioneel georganiseerden. Dat men dit toch goed verstaan
moge : niet alleen hun religieuze uitingen,
maar hun geheele lavenshouding, derhalve
ook hun sociaal-economisch handelen, hun
bedrijfshandelingen worden beheerscht
door hun levensopvatting, moet doortrokken zijn van den geest daarvan, moet gericht zijn op het levensdoel.
Het aantal dergenen, die er zoo over
denken in de kringen van boeren, tuinders
en arbeiders, is sterk overwegend en dit is
een realiteit, waarmede men eenvoudig rekening heeft te houden en die men bij alle
concentratie-pogingen en het ontwerpen
van eenheidsplannen heeft te eerbiedigen."
En tenslotte zegt hij dan nog
uitdrukkelijk, dat de vernieuwing der agrarische organisatie tot stand dient te worden
gebracht door een zoo nauw mogelijke samenwerking der bestaande organisaties en
wel zoodanig, dat daardoor een nieuw geheel ontstaat.
Daarentegen heeft de voorzitter der
Zeeuwsche Mij. van Landbouw, mr. P. Dieleman, zelf een „confessioneel" man (hij is
o.a. anti-revolutionnair Gedeputeerde van
Zeeland) verklaard dat hij geen vertrouwen heeft in een „zuilengalerij". En hij liet
er op volgen :
„Gewenscht is dus ook niet een overkoepeling, in een z.g. spitssecretariaat, zooals
men dit nu heeft en waarbij voorzitter en
secretaris wisselen, tot die ambten geschikt of niet,
doch eenvoudig omdat zij tot
deze of gene groep behooren."
ün uitdrukkelijk voegde hij er aan
toe :
„Het spreekt vanzelf dat die eene organisatie op algemeenen grondslag moet berusten, gelijk voor een land en een volk als
het onze het evenzeer vanzelf spreekt, dat
men daarbij erkent, dat de Christelijke
grondslagen van ons samenleven * moeten
worden bewaard en niets tegen God of goede zeden mag geschieden.
Wanneer men in verdraagzaamheid ieders
kerkelijk of onkerkelijk standpunt, ieders
visie op de eeuwige dingen, eerbiedigt,
wanneer men er op uit is,
met erkenning
dat in dit tijdelijk en voorbijgaande leven
de organisatie en haar werk niet het doei
is, doch slechts een middel om het volkswelvaren ten hoogstea top te voeren i.n tevens de menschelijke persoonlijkheid in en
door het dienen der gemeenschap tot de
rijkste ontplooiing en grootste geestelijke
vrijheid te brengen, dan kan binnen de
grenzen der organisatie toch samengesproken worden over onderwerpen, die zij van
uit een bepaalden gezichtshoek willen bezien. Maar dat belemmert dan niet het geheel een zijn en samenleven en streven op
het stoffelijk terrein, of op dat, hetwelk
stoffelijke belemmeringen om tot geestelijke vrijheid te kunnen komen, wegnemen
kan."
Wij laten het aan den lezer over, om te
beoordeelen, ieder voor zich, met welke dezer twee visies zij het eens zijn. Wij laten
onze keuze van ganscher harte vallen op
die van mr. Dieleman met zijn ééne, allen
omvattende algemeene organisatie met de
verdraagzaamheid binnen hare muren ! !

—

Van de Publieke tribune
(Buiten verantwoordelijkheid

der redactie).
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waaromheen zich de concentratieplannen langzamerhand concentreeren, komen met positieve,
concrete voorstellen, 't Is alles even slap, vaag
en onbestemd. Geen vleesch en geen visch. En
wij hebben juist behoefte aan krachtige taal.
Aan eerlijke woorden, die voor geen tweeërlei
uitleg vatbaar zijn.
De heer Linthorst Homan zegt in zijn tweede
brochure „In Vaderlandschen zin", dat er nog
te veel onduidelijk is, ook voor binnenlands
economisch en sociaal gebied, om reeds nu met
een uitgewerkt programma te komen.
En als hij dan als voornaamste programmapunt „werkelijkheidszin" noemt, dan wil het mij
voorkomen, dat de- schrijver zeer weinig oog
voor de werkelijkheid blijkt te hebben. Want de
weg, dien wij moeten inslaan, teekent zich m.i.
zeer duidelijk af.
En even eerder zegt hü : „De een wil dit, de
ander wil dat; de een wil dit niet, de ander wil
dat niet. Doch, al werkende zullen wij denjuisten weg dan wel vinden".
Ja, het is mogelijk.
Doch we kunnen ook zóó zeggen, en dat is
waarschijnlijker : „Al werkende blijkt het groote
verschil van gedachten, waarin men zich den
opbouw heeft voorgesteld. En dan komt de herrie, de oneenigheid".
Wij moeten hebben een hechten ondergrond, een vaste basis, waarop wij kunnen
voortbouwen. Dan is het begin goed. Want alleen op een stevig fundament kan een hecht

—

gebouw worden opgetrokken.

En om nu te weten, welke basis wij moeten
hebben, dienen wij ons even te realiseeren, welk
een ontzaglijk ernstigen tijd van geweldig
wereldgebeuren wij beleven. Wij zitten midden
in een strijd om twee wereldbeschouwingen,
democratie en nationaal-socialisme, een strijd,
die tot het bittere einde uitgevochten schijnt te

zullen worden.

We zijn overweldigd door één der strijdende
partijen, die naast den ondergang van Engeland, den opbouw beoogt van een nieuw Europa
op nationaal-socialistischen grondslag. Deze
ons land bezettende macht laat ons de vrije
hand in den wederopbouw van ons land. Doch
laten we toch niet zoo naïef zijn te gelooven,
dat ze zal dulden, dat het kleine Nederland
haar zal dwarsboomen in het doorzetten harer
plannen, door hier de democratie te handhaven.
Dat blijkt ook wel uit opmerkingen, uitlatingen
en artikelen van Duitsche zijde, welke zoo nu
en dan in onze bladen verschijnen. Geen concentratieplannen zullen genade vinden bij haar,
als zij niet geschoeid zijn op de leest, die zij
denkt, dat voor het wordend, nieuwe Europa
noodzakelijk is.
En daarom is de vaste basis, waarop onze
concentratieplannen moeten worden opgebouwd:
het nationaal-socialisme !
Ik kan mij voorstellen, en dat is wel vrij
zeker, dat er velen zijn, die dat niet willen.
Doch laten ze dan eerlijk zijn en zeggen dat.
Vooral zij, die zich als voormannen en leiders
van ons volk opwerpen.
Of het een, öf het ander ! Een tusschenweg
is er m.i. niet!
Zie, dit is het positieve artikel, dat ik in ieder
partijprogram mis „Wij willen een Nederland,
opgebouwd in nationaal-socialistischen geest.
Aangepast aan onzen Nederlandschen aard,

:

Nederlandsche cultuur, Nederlandsche omstandigheden !"

Dat kan best. En dat zal Duitschland ook
zeker goedvinden !
Dien kant moeten wij op !
En ik zou willen vragen : Is dat zoo erg? Was
het oude, dat plaats moet maken voor het
nieuwe, zóó mooi en zóó goed, dat het ons
spijten moet, dat het gaat verdwijnen ?
Neen immers !
wy weten het allen, als wij het weten willen,

dat er vele

gebreken

en misstanden

binnenge-

slopen waren in onze samenleving. Zoovele, dat
het oude systeem daardoor tot ondergang is
gedoemd.
Het is de oude geschiedenis Steeds wisseling
en verandering. Er is niets bestendigs hier
beneên. Niet nieuws onder de zon.
In dezen onzen geweldig belangrijken tijd is
een systeem verouderd en heeft afgedaan. Een
nieuw komt op en moet worden aanvaard.
En hoe gewilliger en blijmoediger wij dat doen,
hoe beter. Want tegenhouden kunnen wij het
toch niet. Komen doet het ! Onverbiddelijk !
Het is met deze dingen vaak zoo : Onbekend
maakt onbemind !

:

De heer Linthorst Homan had als titel van
: Een hartekreet van een

zijn eerste brochure
jong Nederlander !

Welnu, dit schrijven is

: Een

hartekreet van

een bejaard Nederlander! Een eenvoudige
Drentsche boer, die intens meeleeft met de gebeurtenissen van onzen tijd, en zjjn diepe, vastgewortelde overtuiging heeft van dat, wat dient
te geschieden.
Ik zou het willen toeschreeuwen aan iederen
Nederlander : „Weet wat gy doet! Bedenk den
weg, dien gij gaan wilt ! Want wij staan voor
een zeer belangrijke beslissing !"
Ik zie dit als een hoogst ernstige zaak.
Het zijn of niet zijn, de onafhankelijkheid en
vrijheid van ons vaderland staat op het spel!

KAASBOTER

VOOR DE BOTERHAM.
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In het algemeen kan het vetgehalte van de voeding gunstig
worden beïnvloed o.m. door het
gebruik van de vette kaassoorten,
van volle melk, van vette visch en
van vet vleesch.
Men kan voornamelijk van
melk, boter en kaas zelf een uitnemende, smakelijke broodbelegging samenstellen. Zij is dan zóó
smeuïg, dat zij goed kan worden
uitgesmeerd en vooral tn dezen
tijd bij vele huisvrouwen in den
smaak zal vallen. Wanneer men
immers het recept van zoon lekker „smeerseltje" heeft, zullen
niet alleen het ontbijt en de
koffietafel, doch ook de namiddagof avondboterham er wèl bij varen.
Deze belegging, waarvan het recept hier volgt, behoeft zeker niet
onder te doen voor een van-voorden-oorlog en heeft bovendien de
goede eigenschap, een schat aan
voedingswaarden te bezitten. Men
heeft het volgende ervoor noodig:
3 ons boter, 1% ons bloem, 1 ei,
% liter melk, 2 ons vette kaas in
geraspten vorm, zout naar smaak,
wat peper, mosterd en aroma.
Doe 114 ons van de boter in een
pan, voeg hieraan de droge bloem
toe 'en verwarm al roerende tot
een gelijkmatige massa is gevormd.
Voeg de melk toe en laat alles al
roerende binden en ongeveer vier
minuten doorkoken. Voeg de rest
van de boter toe. Laat, nog steeds
roerende, de massa afkoelen; hierna wordt het ei en het zout er
door gewerkt, evenals de kaas,
peper en aroma.
Hoewel deze kaasboter geen
verdere belegging vraagt, smaakt
b.v. tomaat er uitstekend bij. De
te gebruiken kaas kan jong, belegen of oud zijn. Het mengsel kan
niet lang worden bewaard, in den
zomer twee a drie dagen, doch
een restant kan men gebruiken bij
het stoven van groenten of in soepen; voor bakken en braden doet
men beter onvermengde ingrediënten te gebruiken.
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Kiezen wij voor het nieuwe, wordende Nederland het nationaal-socialisme, dan zullen wij
houden een vrij en onafhankelijk Nederland.
De bezettende macht heeft het meermalen
gezegd, dat zü ons land en onze koloniën niet
verlangt. Wat wij niet het doel zijn, doch het
middel, om den strijd te winnen.
Kiezen wij het-niet, geven wij geen waarborgen voor het in haar geest opbouwen, dan neemt
zij ongetwijfeld dien opbouw zelf ter hand.
Duitschland geeft ons de kans !
Laten wij hem aangrijpen !
Nederland, let op uw zaak !
Dalen, 7 Aug. 1940.

H. BOS.

Geheime genootschappen
in Frankrijk.
Naar uit Vichy wordt gemeld, bepaalt de wet,
die voorziet in het opheffen van de geheime
genootschappen in Frankrijk o.a. dat allen, die
de ontbonden genootschappen of vereenigingen
verder steunen of deelnemen aan de directe- of
indirecte verantwoordelijkheden, getraft zullen
worden met een gevangenisstraf, varieerende
van zes maanden tot twee jaar en met geldboeten tot een maximum van 5000 francs. Buitenlanders kunnen het land worden uitgezet.
Dit decreet heeft ook kracht van wet in Algerië, de Fransche koloniën, protectoraten en
Fransche mandaatsgebieden.

Spïonnagezaak in Japan
Vanwege het Japansche ministei»e van
justitie is een verklaring gepubliceerd
waarin gezegd wordt, dat de door James
Cox, den Reuter-correspondent te Tokio,
nagelaten documenten, onbetwistbaar de
juistheid hebben aangetoond van de tegen
hem ingebrachte beschuldigingen
van
spionnage. Naar men weet, werd Cox op
27 Juli gearresteerd en pleegde hij op 29
Juli zelfmoord door uit de derde verdieping
van het hoofdbureau van politie te Tokio te
springen. In de verklaring worden de feiten
opgesomd, waaraan Cox zich heeft schuldig gemaakt, meldt Domei.

DE CONCENTRATIEPLANNEN.
De concentratieplannen komen te voorschijn.
Van velerlei menschen, vooraanstaande, leiding
geven willende Ne derlanders. leder voelt, dat er
iets veranderd is. Doch het wil mij voorkomen,
dat er nog velen zijn, die niet beseffen, hoeveel
#r veranderd is en nog veranderen gaat.
Het lijkt met deze concentratieplannen wel
wat, dunkt mij, op de geestelijke en moreele
herbewapeningsgeschiedenis van een paar jaar
terug. Dat was ook een geschrijf en geredeneer
van je welste! Vage plannen en raadgevingen
zonder bepaalde richtlijnen, zonder bepaald
doel. Een verwarde discussie, waarbij de gedachten der schrijvers en sprekers zonder twijfel op
zeer verschillende doelpunten georiënteerd waren, die echter niet uitgesproken werden.
En zoo gaat het nu weer met de concentratieplannen. Er wordt veel geseshreven en gesproken over hereeniglng, bijleggen van geschillen,
gezamenlijk optrekken, over het nieuwe, dat
komen moet, over wederopbouw van Nederland.
Welnu, tot zoover zijn we het roerend met
elkaar eens. Dat er iets anders komen moet,
voelen en weten we allen. Doch op de vraag,
welke vanzelfsprekend oprijst: „Hoe denkt gij
u dat gezamenlijk optrekken ? Hoe denkt gij u
het nieuwe Nederland, dat uit den wederopbouw
te voorschijn moet komen ?" geeft niemand een
bepaald antwoord. Ze draaien er om heen als
een kat om de heete pap.
Noch de heer Louwes, noch dr. Posthuma,
noch prof. van Poelje, noch ook mr. dr. Linthorst -Homaa in „De Nederlandsche Unie",

De heer D. Stam herdacht het feit, dat hij 25 jaar geleden benoemd werd tot burgemeester van Oudendijk, een plaatsje in Noord-Holland; tevens zij vermeld, dat
hij destijds zijn vader opvolgde, die dit ambt 23 achtereenvolgende jaren heeft be-

kleed. De jubileerende

te nemen.

burgemeester

heeft een groote bloemenmand in ontvangst
if olygoon)
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COLLECTE VOOR DEN GEWONDEN

2

EN ZIEKEN SOLDAAT.

Officiëele Berichten
Gemeente Hoogeveen
DISTRIBUTIEDIENST.
UITREIKING VAN TEXTIELKAARTEN.
Op alle uitgereikte- textielkaarten moet
de naam en het adres van den houder v/orden ingevuld op de daarvoor bestemde
plaats.
De textielkaarten, welke niet op de aangegeven dagen zijn afgehaald, kunnen alsnog worden opgevraagd vanaf Dinsdag 20
Aug. a.s. bij het Distributiekantoor.

De Burgemeester maakt bekend, dat in
de volgende week een collecte met lijst gehouden zal worden ten behoeve van het
centraal comité voor den gewonden en zieken soldaat.
Dit comité heeft zich ten doel gesteld den
toestand der soldaten, die gewond of ziek
zijn op verschillende wijze te verzachten en
ook om de overkomst van familieleden, die
anders om financieele redenen niet zou kunnen plaats hebben, mogelyk te maken.
Reeds heeft dit comité belangrijke hulp

verleend.
Om het werk voort te zetten behoeft de

kas echter versterking.
De Burgemeester van Hoogeveen:

Gemeente Beilen
BIJZONDERE GEDRAGSREGELS.

ONDERZOEK NAAK HET GEBRUIK
VAN VASTE BRANDSTOFFEN.
Ten behoeve van de brandstoffenvoorziening in den a.s. winter wordt een onderzoek
ingesteld naar de wijze, waarop woningen
en gebouwen worden verwarmd.
a. Elke bewoner van een huis ontvangt
per post aan huis bezorgd een formulier en
moet dit vóór 24 Aug. a.s. ingevuld aan het
Distributiekantoor zenden.
b. Beheerders van openbare gebouwen,
ziekenhuizen, gestichten, kerken, scholen,
apotheken, wacht- en behandelingskamers
van artsen, winkels, hotels, pensions, café's,
particuliere kantoren, lesruimten in particuliere huizen, vergaderlokalen, enz. en van
gebouwen, in gebruik bh' de klein-industrie
(verbruik van minder dan 240 ton per
jaar) moeten Maandag a.s. een formulier
afhalen en ingevuld vóór den 22sten Aug.
a.s. weder bij het Distributiekantoor inleveren.

OPENSTELLING VAN HET
DISTRIBUTIEKANTOOR.

Het Distributiekantoor, Hoofdstraat 173,
Tel. 2224, is voor het publiek geopend van
Maandag t.m. Vrijdag van 9—12.30 en 1.30
—3.30 uur en des Zaterdags van 8.30
11.30 uur.

—

BEKENDMAKING

tet Hoofd van plaatselijke politie, als
bedoeld in artikel 1 van het Vreemdelingenreglement, in de gemeente Hoogeveen,
gezien art. 4 van voornoemd reglement,
vordert:
dat alle vreemdelingen, die thans hun
woon- of verblijfplaats hebben in de gemeente Hoogeveen, met uitzondering van

arische Duitschers,
zich binnen 11 dagen na dagteekening
van deze bekendmaking aanmelden ter gemeentesecretarie, onder medebrenging van
hun paspoort en/of eventueel andere identiteitspapieren (trouwboekje, geboortebewijs, enz.).
Deze verordening geldt niet voor
a. Niet-arische vreemdelingen, die na 1
Januari 1933 Nederland zijn binnengeko-

:

men en
b. Vreemdelingen van Engelsche, Fransche, Belgische en Poolsche nationaliteit,
voor zoover zij reeds aan een na. 28 Mei
1940 gedane vordering tot aanmelding hebben voldaan.
Hoogeveen, 16 Aug. 1940.
Het Hoofd van de plaatselijke Politie :
J. TJALMA.

Onverminderd de andere maatregelen,
welke kunnen worden genomen ten aanzien
van de(n) vreemdeling (e), die voornoemde
aanmeldingsplicht niet nakomt, kan nietnakoming dezer verplichting volgens ait.
26 van het Vreemdelingenreglement, gestraft worden met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten
hoogste duizend gulde.n

Mrs. BAILLIE REYNOLDS

THALASSA
VERTALING
R.CAPPELLE
VAN

63 Zaterdag
Hieraan was zij nu langzamerhand gewoon,
en zij antwoordde enkel, dat hij slecht redeneerde en zijn tegenstander alleen maar kon
uitschelden. Terwijl hij hierover nadacht, zei
zij: „Ik vind het kantoor een mooie kamer. Alle
kamers in Wildmarsh zijn zoo aangenaam."
Plotseling

wendde

hij

zich tot haar:

„Ik veronderstel, dat je van plan bent, mij er
van langs te geven, omdat ik heb weggenomen
wat van u was", zei hij.

Dit was verbijsterend. Zij keek hem wezenloos aan.
„Wat van mij was?"
„Heb je niets in het kantoor gevonden, dat

van u was?"
„In het geheel niet," zei zij verbaasd. „Maar
ik ben alleen aan de boeken geweest. Je dacht
toch niet, dat ik je boel zou nasnuffelen?"
Hij draaide-zich geheel om en keek haar vlak
in het gezicht. Zij doorstond zijn blik vastberaden. Zij had geen vermoeden, waarop hij

zin-

Hij uitte een soort van tevreden gespeelde
brom, en ging niet op het onderwerp door.
Het was een heerlijke dag'; de zon straalde
op de geel wordende varens. Aldyth voelde zich
overstelpend gelukkig. Hairie was buiten gevaar,
haar eigen zorgen waren verdwenen, de komst
van Orme wierp niet langer een schaduw over
haar toekomst-Zij was zoo yroolijk, dat zij over-

NIEUWS UIT DE
PROVINCIE
BORGER.

—

BEROEPEN (17 Aug.)
Als predikant
voor de Ned. Herv. Kerk alhier werd beroepen ds. J. C. Rasch van Egmond-Binnen.

De BURGEMEESTER der gemeente Beilen;
Gelet op artikel 12 der wet, betreffende bescherming tegen luchtaanvallen ;
Brengt ter kennis van belanghebbenden,
dat het, onverminderd de bepalingen der
verordening tot voorkoming. en blussching
van brand in deze gemeente, verboden is :
a. meer dan ten hoogste 10 korenmijten
op één plats bij elkander te zetten of te
hebben ;
b. de zetplaatsen op een geringeren afstand dan 200 meter van elkander te
hebben ;
c. binnen den afstand van 20 meter uit
de as van een openbaren weg of binnen 50
meter van huizen en gebouwen korenmijten
te zetten of te hebben.

Beilen, 6 Augustus 1940.
De Burgemeester voornoemd,
WYTEMA.

HOOGEVEEN
POSTDIRECTEUR

BENOEMD.

Met ingang van 15 September a.s. is benoemd tot directeur van het postkantoor
alhier de heer Brommert, directeur van het
postkantoor te Rijssen.
AFSCHEID VAN OHEF-VELDWACHTEK
H. BULTS.

In tegenwoordigheid van de verschillende
politie-ambtenaren van gemeente en rijk
nam Donderdagmiddag de chef-veldwachter, de heer H. Bults, wegens het bereiken
van den 55-jarigen leeftijd afscheid van het
korps gemeentepolitie. De heer Bults heeft
in deze gemeente een dienst van 28 jaren
volbracht en gaat thans van een welverdiende rust genieten. Bij dit afscheid werden woorden van waardeering uitgesproken
door burgemeester J. Tjalma, den opperwachtmeester der marechaussee H. Buurman, den brigadier-majoor der rijksveldwacht G. Valentin en de collega's gemeenteveldwachters Fr. Bakker en H. C. Seller
(Hollandscheveld).

VEILING 14 AUGUSTUS.

Meloenen 13—30; andijvie p. st. 2—3; andijvie p. kg. 2—4; bloemkool 4—18; stokprinsesseboonen 12—14; stamboonen 12—13;
stoksnijboonen 12—13; pronkboonen 7—B;
pi. gl. komkommers ABC 3—.5; kroten 2—3;
roode kool 3—4; savoye kool 3—4; witte
kool 2V2 — 4; bospeen 7—B; postelein 4—6;
natuursla per stuk I—2; spinazie 6—10;
glastomaten A, B en C 12—15; glastomaten
CC en bonken 10—12.
Bloc-veiling. Dubbele witten; aanvoer
65000 kg. a f9.60 tot 9.90; pronkers 6000
kg. a f 7 per 100 kg.
VEILING 16 AUGUSTUS
Andijvie 2—3 p. stuk; andijvie p. kg. 2—4;
bloemkool 4—15; stokprinsesseboonsn 4—-12; stoksnijboonen 11—12; pronkboonen
7—B; komkommers ABC 3—5; bieten per
bos 2—3; roode kool per kg. 3—4; savoye
kool 3—4; witte kool 2l/2 —3; bospeen s—B;
sla I—2; spinazie 3—B;
postelein 4—6;
11—14; tomaten bonken
ABC
tomaten
B—lo.
Blokveiling: dubbelwit aanvoer 60.000
kg. a 9.50—9.80 per 100 kg.; pronkers aanvoer 5000 kg. a 7.30 per 100 kg.

BURGERLIJKE STANP.
Burgerlijke stand van 13 t.m. 16 Augustus.
Geboren: Berend, z. v. Harm Kikkert en
Grietje Slomp, Elim 63; Wander, z. v. Hendrikus Hulst en Hermina Sterken, Het
Haagje 160; Berend, z. v. Hendrik Katerberg en Fennigje Schiphorst te Westerbork.
liep van dwaasheid en grappen; en Orme luis-'
eerde met een genoegen, dat niet minder duidelijk was, al sprak hij het niet uit. Weldra gaf
zy den wensch te kennen, om te mennen. Orme
ggf haar de teugels over en zat blijkbaar met
plezier naar haar te kijken. Hij bespotte haar
en maakte aanmerkingen, maar op een zeer opgeruimden toon. Ongetwijfeld had hij
schik
in haar handigheid. Toen zij het afgelegen
dorpje Pimthorpe bereikten, drong zij er op aan
de teugels te mogen houden, reed door het dorp
en reed netjes het erf van „Het wapen van
Vork" op.
Er is misschien geen plaats op de heide, die
ontoegankelijker en minder veranderd is aan
Pimthorpe- Van de noordkust te bereiken langs
een steilen, nauwen weg, van het zuiden langs
een weg, die twaalf mijlen achtereen langs de
heuvels naar boven kronkelt, ligt het van de geheele wereld afgezonderd.
Orme hielp haar uit haar jas van buffelvel,
gaf bevel, dat het diner
warm en gloeiend
zijn, en Joen gingen
moest
binnen een uur klaar
bedehuis.
het
zij op zoek naar
Dit was gemakkelijk genoeg. Het genootschap
der Kwakers was nog in vollen bloei, en men
verwees hen naar het huis van een zekere Miss
Allen, die den sleutel had, en in een klein boerenhuis oonwde, vlak bij de kerk zelf.
In den groenen hof, vóór het stille plekje,

—

lagen

onder een ouden ceder de platte steenen

zerken, die het gebeente van gestorven Kwakers
dekten, elke steen gesierd met een ingebeiteld
kruis van ongeveer vijf duim lang.

Zij werden door een vriendelijk vrouwtje in
een voorkamer gelaten, met groote boekenkasten en lange tafels op schragen, waar de Kwakers soms samen feest vierden. Hierdoor kwa-

opgerichte coöperatieve dorschvereeniging
„Nieuw-Zwinderen en Omstreken". Na een
welkomstwoord van den waarnemend voorzitter, den heer Joh. Meiering, bracht allereerst de aankoopcommissie verslag uit van
haar bevindingen. Deze commissie, welke
bestond uit de heeren Meiering, Koopa,
Boer, v. d. Vinne en Bosman, bezocht verschillende groothandelaren in dorschgarnituren te Coevorden, Groningen en
Appingedam. Na uitvoerige bespreking werd
beslotsn om een dorschkast met stroopers
en Brons tractor aan te koopen bij de
Borga Machinefabriek te Appingedam. Met
dit nieuwe garnituur zal men hopelijkbegin
September beginnen te dorschen. Verder
had op deze vergadering de verkiezing
plaats van een definitief bestuur. Gekozen
werden de heeren W. Koops, F. Huizing,

EMMEN

J. TJALMA.

PETROLEUM VOOR VERLICHTING.

Er zal een onderzoek worden ingesteld
naar het aantal personen, dat voor verlichting van zijn woning uitsluitend aangewezen is op petroleum. Deze personen moeten een opgave verstrekken van de grootte
van hun woning, enz.
Daartoe bestaat gelegenheid van 19 t.m. 23
Aug. a.s. op het Distributiekantoor; bovendien op 20 Aug. a.s. van 9.30—12 uur te
Hollandscheveld in het gebouw achter de
Ned. Herv. Kerk en op 21 Aug. a.s. van
9.30—12 uur in het Jeugdgebouw te Elim.
lemand, die aan bovenstaande oproep
geen gehoor geeft, zal op petroleum voor
verlichting van zijn woning geen aanspraak
kunnen maken.

Ondertrouwd: Hilbertus Fik 23 jaar te
Hoogeveen en Jantje Waninge 20 jaar te
Ruinen.
Getrouwd en overleden geene.

O Boer, J. de Jager en A. v. <L Vmne. Genoemde heeren zullen de verschillende bestuursfuncties onderling verdeelen. Na afhandeling van enkele zaken van ondergeschikt belang volgde sluiting der vergadering.
SMILDE.

LOONACCOORD (17 Aug.) De afdeeling
Smilde van den Christelijken Boeren- en
Tuindersbond, welke aanvankelijk bezwaren maakte tegen een bepaald onderdeel
van de voor 1940/1941 af te sluiten toonregeling, is

nu ook aceoord gegaan met het

voorstel van de neutrale
werkgeversorganisatie en van de landarbeidersbonden. De collectieve arbeidsovereenkomst kan nu worden afgesloten.

desbetreffende

NEDERLANDSCHE UNIE
Naar wij vernemen heeft de heer Zegering Hadders zich teruggetrokken uit het
werfcomité voor de Nederlandsche Unie,
omdat hij op grond van zakelijke redenen
geen leidende functie in de Nederlandsche
Unie kan bekleeden.

DE OPSTELLENWEDSTRIJD
VAN HET NOORDER BIERENPARK.
Het Noorder Dierenpark schreef het vorige
jaar een leerzame en interessante opstellen-

prijsvraag uit. waaraan de leerlingen van
alle lagere openbare en bijzondere scholen
van de provincies Friesland, Groningen,
Drenthe en Overijssel, die dit jaar of in
vorige jaren een bezoek brachten aan het
park, konden deelnemen. Het doel van de
prijsvraag was om de groote belangstelling
voor het park levendig te houden. Het
resultaat was, dat ruim 100 opstellen binnenkwamen, zoodat de taak der jury, bestaande uit: mevr. H. van Riel—Smeenge,
Insp. 1. o. te Assen en de heeren J. A. RBosma, oud-burgemeester te Assen; dr.
Samberg. Ned. Herv. predikant te Delden;
H. E. Sondorp, insp. 1. o. te Emmen en J. J.
Uilenberg, hoofd der u.1.0.-school te Smilde,
verre van gemakkelijk was, temeer daar na
het toekennen van beoordeelingscijfers
bleek, dat in verschillende rubrieken enkele opstellen hetzelfde cijfer behaalden.
De jury stond toen voor de keuze om te
loten of om de prijzen te verdeelen. Om
verschillende redenen besloot men tot het
laatste, met het resultaat, dat onderstaande
leerlingen een prijs krijgen toebedeeld tot
de achter hun namen vermelde bedragen :
Ie prijs 1/3 X f5O = f 16.67 : Willy Jansen, o. 1. s. te Dokkum; leerl. no. 2 o. 1. s.
te Stieltjeskanaal; H. Bergsma, bijz. 1. s. te
Tijnje.
2e prijs 1/3 X f 25
f 8!34 : Gerrie van
Sinderen, o. 1. s. te Holwerd; L.'Bathoorn,
o. 1. s. te Peize; J. Noordmans, bijz. 1. s. te

-

Cubaard.

f 5 : Cornelia Dok3e prijs 1/3 x f 15
ter, o. 1. s. te Eestrum; leerl. no. I, bijz. 1. s.
te Radewijk; J. Winterwerp i o. 1, s. te Paterswolde.
4e prijs 1/3 X f 10 = f3.34: Bouke Nijboer, o. 1. s. te Surhuisterveen; Hk. Paap,
bijz. 1. s. te Bellingwolde; j. Espeldoorn,'
bijz. 1. s. te Lemele.
Terwijl boeken werden toegekend aan :
Derktje Koning, Noordcrschool te Noordbroek; G. J. Verhaelen, elir. nat. school te

Joh. Stenekei-, R.K.S. te
Heersnveen; Gezina Schuiling, o. I. s, te
Gerkesklooster;

Lammert Huizing, bijz. 1. 5. te
Zuidwolde (Dr.); Clara Lameijcr, o. 1, s..te
Siddeburen; Hendrikus Wind, o. 1. s. te
Vinkenbuurt (Ommen); leerl. no. 15 der
bijz. neutr. school te Amsterdamscheveld
en Roelofje Hessels, o. 1. s. te Hijkersmilde.
Bovendien ontvangt Grietje Kuipers,
leerlinge der o. 1. s. te Eestrum buiten mededinging een boek, omdat ze een aardig
opstel heeft gemaakt naar de verhalen die
ze van anderen hoorde, zonder zelf het park
te hebben gezien.
Het gratis-schcolreisje zal dit jaar niet
kunnen worden aangeboden, maar Willy
Jansen te Dokkum was de gelukkige die
dezen prijs won, zoodat de drie hoogste
klassen van haar school in aanmerking
komen voor datreisje, dat ze te goed houden
tot gunstiger tijden, wanneer het rijden
met autobussen weer onbeperkt kan worden

Zweeloo;

toegelaten.

Alphabelische lijst

wan firma's die zich aanbevelen
ASPHALTPRODUCTEN;
N.V. OLSTEB ASPHALTPABRDEK.

MELK-, BOTER- EN KAASPROD.*

vert. A. Pellinkhof, Vaart 30, Assen. Tel. 2732.

**

BEëEDIGD MAKELAAR:
M. TONKES, Rolderstr. 61

_

—

Tel. 3068.

KLAAS OROENEWOLD, Varkeasmarkt 3.

J. H. ALINK, Beilerstraat 67.

.
RIJWIELEN:
POELIERS *
*

E. HUIZING, Kerkstraat 19, Tel. 2113.
iqi
f
253-S.
191, -r„i
Tel. 9R02
G. DRENTH,
"T T Groningerstr.

~-■,.,.

„

ÜBINGA

en Grafkransen.

BOOMKWEEKERIJEN :

„VREDEVELD", Jac. Nijbqer, Steendyk 176-

±

BRANDSTOFFEN :

MHTTAIBF

RURPFR

36, Tel. 2096.

Tel. 2081.

-

- Tel. 2293.

B. LUIKEN, Groningerstr. 268

DRUKKERIJEN:

drukkerij torenlaan, Boekbindenj,

Tel. 3126.
H. DE JONGE, Singelstr. 18, Tel. 2886. Asaea

RIJWIELEN:

G. DE HAAN, Ged. Singel 22, Assen.

W

.

Tel. 2444.

ivo.

E. NOTENBOMER,

Tt". m "*.,"„

'

Tel. K 5520-2765.

Tlun

Dames- en

Heeren-

—

EEN SCHADEPOST (17 Aug.)
De landbouwer G. H. had een gevoelige schadepost
te boeken doordat een koe, welke hij J.V
Maandag op de Zweelermarkt kocht, plotseling dood ging. Het dier was niet verzekerd.

mClmS
"
n^7i
"

NIEUW-ZWINDEKEN.

—

In
DORSCHVKREENIGÏNG (tf A uS->
't café R. Smit te Zwin deren vergaderden
Donderdagavond de leden van de onlangs

-

men zij in het kale, eenvoudige kerkje zelf. Op
het oogenblik, waarop Aldyth binnentrad, wist
gij, dat bet do plaats uit haar visioen was. Voor
zich zag zij het boograam en de verhevenheid,
waarop de twee gezeten hadden
Zij zonk neer op een van de zitplaatsen, overstelpt voor een oogenblik door de vreemdheid
ervan. Zij had, toen zij haar visioen had, cte
Kwakers nog nooit hooren noemen in verband
met haar moeder. Niets zou haar onwaarschijnlijker geschenen hebben dan dat haar ouders in
een kerk getrouwd waren.
Orme, ziende, dat zij graag alleen wilde zijn,
vertelde de
dat hij gekomen wai
het- register te zien en ging met, deze terug
naar het woonvertrek. Na een boekenkast geopend te hebben, haalde zij een in leer gebonden boek voor den dag, op den band gedateerd.
Hij ging bij de tafel uitten en Mrs. Allen wees
hem, hoe hij in het register moest zoeken. Zij
legde uit, dat er van ieder huwelijk twee inschrijvingen waren
één in het plaatselijk register, waarin hij keek; en.één In het groote
register, waarin de boekingen plaats hadden
eenmaal per jaar bij de voorjaarsbijeenkomst.
De naam Staveley kwam in den inde.-;
voor. De naam Gray wel, maar toen die werd
opgeslagen, bleek het een geheel andere persoon te zijn. Orme sloeg vol twijfel-het ééne blad
na het andere om, toen Aldyth rustig bij hem
kwam.
~Ik begrijp het niet," :-.ei hij. „Er is hier geen
inschrijving van het huwelijk.''

-—

„Geen inschrijving?" vroeg Aldyth angstig.
Hij haalde de papieren voor den dag, die mevrouw Goldberg hem had verschaft. „In het
jaar 18—, de maand 'Mei of Juni," zei hij nadenkend. „Er zijn hi dat jaar slechts twee hu-

SLOTBOOM en Zn., Venestr. 33.
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LEDERWAREN:
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LOMAN. Ged.
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REPARATIE:

DE BRAAL, Hekstraat. BeUen. Tel. 396.
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J. MULDER levert één kwal., de beste. Tel. 383.

DAMES- EN HEERENKAPPER :
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.

BOEB

f "an
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watergolven
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ROLDE
Hoofdstraat 5

- Tel. 215.

RIJWIELHANDEL : '

SMIT. t.o. Ziekennuis ; ook voor Fruit.
Tel. no 2637.

ANNE SUICHIES,

Burgem.

Reindersstr 19.

in deze rubriek aan 't bureau

eene in Februari en het
andere in October. En slechts één in het ja»r
en geen enkel la het jaar, «Jat
daarvoor
volgde. Hier is het niet ingeschreven. Dat moet
de reden geweest zijn voor het tweede huwelijk."
„Maar bestaat er geen twijfel aan. dat het
heeft plaats gehad?" vroeg het meisje peipzend„Mevrouw Goldberg zegt, dat, er niet de minste twijfel bestaat. Het werd strikt, geheim Behouden, totdat uw geboorte BavenhlU °P de
hoogte bracht. Hij was zeer boos, of hield zich
zoo; maar schijnt het over het geheel een goede
partij te hebben, daar er slechts één leven stond
tusschen Reginald en den titel, Maar hij heeft
opgetwijfekl om een'bewijs gevraagd: en toen
dat niet voor den dag kwam, er op aangedrongen, dat Myra's rechten souden worden gewaarborgd door de tweede ceremonie. Met u schijnt
men geen rekening te hebben gehouden, nóch
met de smet, die op u werd geworpen door hun
Handelingen. Ten tijde van het eerste huwelijk
was uw vïxder net twintig, en Myra zeventien.
Hun leeftijden bij elkaar," zei hij, een weinig
bitter, terwijl hij het boek sloot, „bedroegen onwelijken gesloten, het

—

zooveel als de mijne nu."
„Welke verdere bijzonderheden hebt ge uit
Weenen gekregen?" vroeg Aldyth vol droef vergeveer

langen.
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BRANDSTOFFEN:

Singel 3.

Vraagt inlichting voor

t>i
L

GROLJ.OO

shof Brink 27. Tel 2195.
C F. LUNSHOI',
Erk. Gas-Waterfitter, Ged: electr installateur

GEES.

_ **

- HOMAN. Markt, Beilen. Tel. 337.

RADIO, ELECTRA,

3007.

Tel. 265L

BEUGEL EN VERNIM. Beilen. Tel. 224.

SLAGER:

kapper, Witterbrug. Tel

LO

J

''"■■EN

r
UKEUHCTOKERII

KAPPERS:
E

G. DRENTH, Groningerstr.' 191

—

HOTEL :

o. „» Mto«». »- « no,

GRAFSÏEENHOUWEBU

«*«" Tel. 2976.

ZAADHANDEL t

GARAGE*

- Tel. 3072.

—

:

WONINGINRICHTING
en VERHUIZINGEN :

Pa.

IC MEIJER, Groningerstr. 7.

-

-

te 5
«*

DE WALVISCH, Ged. Singel 10.

ELECTRICITEIT EN RADIO :

FRUIT en GROENTE:

Bta

WASCHINRICHTTNG „DE HOOP", j. jager,
Pa- H. v. d. Woude, Gron.str. 226, Tel. 2872.

G. J. KREMER, Kanaalstraat 28.

G

"

EX

WASSCHERIJEN:

DAMES- EN HEERENKLEEDING
NAAR MAAT :

C. J. FIKKERS,

166, Woninginr. Tel. 2706.

VISCHARTIKELEN

A

CYLINDER-SLIJPERIJ :

t
HEERENKLEEDING
Singelstr.

VERHUIZINGEN *
DIETERS. Anr.str.

C. Feijen, Rolderstraat 4.

J. NOORD, Molenstraat

SMEDEN :
aW NOBACH, Sluisstraat 50.

CONFECTIEMAGAZIJN
en KLEERMAKERIJ:

BAAKMAN, Alteveerstraat.

2P.

Specialiteit in Autogeen lasschen.

Fa. 11. MOOI en Zn., Vaart Z.Z. 15, Tel. 2416.

GARAGES :

aROSMAN> Roodeweg 19. Assen.

J. BOVERHUIS, Hevealaarzen, Altevstr.

KLEERMAKERIJ:

ELECTRA, RADIO en

J§

SCHOENKLOMPENFABRB3KEN ï

e. boverhuis, Ged. singel, Tel. 2334.
Kantoor Alteveerstraat, Tel. 2323.

—

BAAKMAN, Alteveerstraat. TeL 2444.
A. v. d. BERG Wzn, Carriërhuis. TeL 2556.

P. H. LUNSHOF, Behanger, Vaart 57.

S. SMALLENBROEK, Vaart N.Z. 66 B.
Tel. 3064. Kantoor Tel. 2232.

H. ZINGSTRA, Anreeperstr.

Rolderstraat 31. Tel. 2787.

SCHILDERS en BEHANGERS :

BOUWMATERIALENHANDEL :

HOMAN'S Kolenhandel,

"*

MUZIEKHANDEL:

BLOEMENMAGAZIJNEN:

Bruldsbouquetten

ASSER COÖP. METKTNRICHTTNG EN
MELKPRODUCTENFABRIEK.
producten van

„Dat de naam van een van'de Kwakers, die
aangewezen werd, om inlichtingen te verschaffen betrettende het huwelijk en het genootschap
moest verklaren, dat alles was, zooals het behoorde, Isaac Pollard was. Het was een jonge
man. die zeer aan uw vader gehecht was. De
.jonge wouw. die u verpleegde, was zijn echtgenoote. Zijn helper bij net onderzoek was een
zeer oud, ziekelijk man, die alles aan hem overliet. Mevrouw Goldberg vertelde mij, dat hij

van

dit blad

een valschen brief overlegde, die heette te komen van Heginaid's vader en de goedkeuring
van het huwelijk Inhield. Zij vertélde ook, dat
de Kwakers in een voltallige vergadering beslisten, dat Ravenhill geen wettig gezag, althans geen gezag, dat xrj konden erkennen, over
de wees Myra Qray had en het. huwelijk dus
voortgang kon hebben aon der zijn toestemming;
de twee vrouwen, die van haar kant de zaak
hadden moeten onderzoeken, zijn dus niet benoemd. Uw vader moet van het bedrog hebben
afgeweten. Maar voar zoover ik weet, is er
geen enkele reden, om te veronderstellen, dat
hij de bedoeling had, zijn huwelijk onwettig te
doen zijn. Ik weet, dat hij volkomen bereid was
uw moeder te trouwen; en hij moet hebben
geweten, dat de valsche brief, ofschoon de plechtigheid niet zou zijn doorgegaan, als de Kwakers het bijtijds hadden ontdekt, niets kon afdoen aan de geldigheid van het huwelijk, als
het eenmaal was gesloten. Wat ik niet begrijp
waarom is er geen inschrijving in het huis
welijksvegister?" Hij sloeg de bladen om. „Ze
zijn allemaal genummerd," zei hij, „en de nummers zijn in orde. Er is geen enkele aanwijzing, dat er een blad is uitgenomen; en als
iemand een blad had uitgescheurd, dan zou hij
toch den naam niet behoorlijk uit den index
hebben kunnen uitkrassen, wel? Ik beken, dat
Ik het niet begrijp. Maar wij zullen getuigen
uit dien Uid gaan opzoeken. Mevrouw Goldberg
gaf mij den naam van de Hanways vap Poole
Farm, als menschen, die het wel zouden weten. Wat wU te doen hebben, is, Isaac Pollard
op te sporen.

—

(Wordt vervolgd)

Provinciale Drenfsche en Asser Courant

Derde Blad
De Keulsche Dom

60 jaar geleden voltooid

Er werd 682 jaar aan gebouwd

Zoo ooit, dan zal men ditmaal van zn
bezoek aan de Jaarbeurs vruchten kunnen
plukken. Het zakelijk belang eischt, dat
men deze najaarsbeurs bezoekt.
Alle groepen, welke aan de najaarsbeurzen plegen deel te nemen, zullen wederom
vertegenwoordigd zijn. Voor de vijfde maal
zal aan de Nederlandsche Jaarbeurs een
agrarische afdeeling verbonden zijn.
Het algemeene jaarbeursgedeelte bevindt
zich in hoofdzaak op de verdiepingen van
het uit drie gebouwen bestaande complex
jaarbeursgebouwen, in een deel van het
porterregedeelte dier gebouwen, in een deel
van de Beatrixhal en op een gedeelte van
het terrein Vredenburg. De groep meubelen, tapijten en aanverwante vakken zal
weder bestaan uit een besloten en uit een
open afdeeling. De Radio-groep heeft over
de verschillende verdiepingen en in de porterre-zaal haar stands. De groep huishoudelijke en luxe artikelen, de afdeeling voedings- en genotmiddelen en de inzendingen der textiel- en confectie-industrie zijn
alle weder present in nagenoeg denzelfden
omvang en dezelfde samenstelling als voorheen.

De agrarische afdeeling

Twaalf bouwmeesters werkten er
in den loop der eeuwen aan
„Mijne heeren van Keulen ! Er bevindt
zich iets grootsch m Uw midden. Dit is,
dat gevoelt gij, geen gewoon prachtig
bouwwerk. Het is het werk van den
broederzin van alle Duitschers, van alle
geloofsovertuigingen, wanneer ik dit bedenk, vullen mijn oogen zich met vreugdetranen en ik dank God, dat ik dezen
dag mag beleven".
op

begon Koning Frederik Wilhelm IV
steenSeptember 1842 zijn rede bij de eerste
de voltooiing
met
werd
begonnen
legging, toen
Dom. En op 14 Augustus

Aldus

*
van

den Keulschen
1880, dus nu zestig jaar geleden, werd de laat-

ste

'hand gelegd aan het Gothische

bouwwerk,

dat 14 Augustus 1248 was begonnen.
Het Keulsche gebouw, dat nu ais een van de
geniaalste scheppingen van kracht en zelfbewustzijn voor den bezoeker der stad oprijst, had
gedurende vele menschengeslachten verkeerd in

den toestand eener ruïne, een beeld van wat de
Duitsche kunst geweest was en hoe diep zij was
gezonken, welke diepe en geweldige gedachten
in de Middeleeuwen gestalte hadden aangenomen en in steen waren belichaamd en tot welk
een geestelijke armoede Duitschland was ver-

vallen.

Gothische bouwwerken is er

geen,
nabij
in
beteekenis
dat den Keulschen Dom
grooter
van
omis
Dom
komt. De
te Milaan
vang, maar in schoonheid is hij verre de minOnder alle

dere. De Dom te Straatsburg en die te Amiens
als gezijn niet, zooals die te Keulen, zoowel
beheerscht
heel als tot in de kleinste details
door één gedachte, die van een majestueuze
eenvoud en pracht is.
Het is de vierde kerk, die op deze plaats werd
gebouwd. In het voorjaar van 1248 werd begonnen met de afbraak van het koor van den ouden
Dom. Het overige deel van de kerk wilde men
voorloopig laten staan, opdat er geen stagnatie
zou komen in de godsdienstoefeningen. Om het
werk zooveel mogelijk te bespoedigen, werden
de fundamenten voorzichtig ondergraven en
met hout ondersteund. Het hout werd vervolgens in brand gestoken en zoo zou het koor

vanzelf instorten. Het plan was goed en men
heeft dezelfde methode ook in lateren tijd herhaaldelijk toegepast, maar het ging ditmaal
anders dan men zich had voorgesteld. Want de
vlammen bereikten ook die deelen der kerk,
die hadden moeten blijven staan en grepen zóó
snel om zich heen, dat slechts met moeite de
relikwieënkast der heilige drie leeningen, die
gelukkig dichtbij den ingang stond, kon worden
gered. Al het andere brandde af. Dat was op
30 Maart 1248. Onmiddellijk zond aartsbisschop
Conraad een bode naar Paus Innocentius IV,
die zich op dat oogenblik op het Concilia te
Lyon bevond en verzocht om een aflaatbrief
voor allen, die zouden bijdragen tot den wederopbouw. Op 21 Mei van hetzelfde jaar stond de
Paus het verzoek toe. De aartsbisschop verzamelde de voornaamste geestelijken, de edelen
van het land en zijn ambtenaren om zich heen
en legde 14 Augustus 1248 den eersten steen

voor het nieuwe gebouw, dat genoemd zou worden naar den heiligen Petrus, evenals de vorige
kerk.
Van alle zijden vloeiden de bedragen voor
den bouw in rijke mate toe. Bovendien was de
stad Keulen zeer rijk. Zij was het eigenlijke
middelpunt van den Zuid-Oostelijken en NoordWestelijken Duitschen handel; de eerste ging
van Griekenland en Italië door Hongarije en
over de Alpen langs den Boyenrijn ; de laatste
naar de Duitnam zijn weg langs den Nederrijn Frankrijk
en
sche kusten, naar Engeland,
Middellandde
Spanje, zelfs gedeeltelijk door
6che Zee weer naar Italië. Bovendien werd de
stad geregeerd door rijke geslachten vangrootgrondbezitters. En met alleen in Keulen zelf,
maar In geheel Europa werden de inzamelingen
Behouden door geestelijken, die rondtrokken,
Predikten en daarna een collecte hielden. Belangrijk waren tenslotte de bijdragen, geschonken door de Broederschap van den Heiligen
Petrus; wie een jaarlijksche contributie betaalde, werd als lid daarvan erkend en genoot
Verschillende, in de stichtlngs-oorkonde opgesomde voordeeier 'Reeds in de 13de eeuw waren
er meer dan honderd personen, die hun geheele
'ermogen voor den bouw afstonden en daar°nder bevonden zich vele zeer rijken.
Het is niet medelijk, den bouw van den Dom

in een kort artikel stap voor stap te volgen.
Telkens werd een nieuw gedeelte voltooid en
in gebruik genomen voor de godsdienstoefening.
Negen bouwmeesters hadden achtereenvolgens
de leiding gehad, toen in het midden der 16de
eeuw de bouw geheel werd stopgezet. De omgeving van den Dom bood toen een armzaligen
aanblik. Een groot aantal kramen stond er

lange rijen hongerige bedelaars v.-drongen zich er en de geregelde veemarkt was
de oorzaak van groote vervuiling. De 30-jange
waren
oorlog en de daarna volgende oorlogen
voortzetting
bevorderlijk
voor
de
natuurlijk niet
van den bouw. Daarbij kwam, dat de smaak
een andere richting kreeg en renaissance-,
barok- en rokoko-stijl na elkaar den boventoon

omheen,

voerden en de Gothische spitsbogenstijl in de
verdrukking kwam. En toen tenslotte tijdens
de revolutie-oorlogen de Dom als hooi-pakhuis
en vervolgens als onderkomen voor gevangenen
en gewonden werd gebruikt, scheen de Dom ten
ondergang te zijn gedoemd en van voltooiing
geen sprake meer te zullen zijn. Pas toen het
nationale gevoel na den bevrijdingsoorlog,herleefde, kwam het besef terug, dat hier een
schoon en ideëel werk viel te volbrengen.
Toen in 1833 de elfde dombouwmeester Zwirner de leiding kreeg, begon een nieuwe periode.
Onder hem had in 1842 de eerste steenlegging
voor den afbouw plaats, die we boven memoreerden. De geldmiddelen begonnen weer rijkelijk te stroomen. De staat gaf een jaarlijksch
subsidie van 150.000 mark. De Dombouwvereeniging droeg een zelfde bedrag bij. Door een
Dombouw-premie-collecte werden in 1865 de
jaarlijksche inkomsten op een half millioen
mark gebracht. De twaalfde bouwmeester Voigtel, mocht het geluk smaken, onder onafgebroken gunstige omstandigheden den bouw te voltooien, 632 jaar na de eerste steenlegging, op 14
Augustus

1880.

NIEUWS UIT HET

BINNENLAND
JAARBEURS UTRECHT.
3—12 September 1940.

Onder zeer bijzondere tijdsomstandigheden vindt de drie en veertigste Nederlandsche Jaarbeurs van 3 tot en met 12 Semtember 1940 te Utrecht plaats. Welke die
tijdsomstandigheden zijn en welke invloed
er van uitgaat op het bedrijfsleven in Nederland is ons allen van nabij bekend. Alle
zakenmenschen staan voor de harde noodzakelijkheid zich op snelle wijze te moeten
aanpassen aan de eischen van het oogenblik. Het komt er nu slechts op aan het
zakenleven op gang te houden en als het
kan den grondslag te leggen voor een nieuw
bestaan. Bij de pogingen daartoe staat de
zakenman voor een reeks van vraagteekens. Het aantal onzekere factoren is groot
en maakt den obbouw van een nieuw bestaan mogelijk. Maar onderwijl gaat het
maatschappelijk leven voort. Dat maatschappelijk heeft den Handel noodig. En
de handel kan niet zonder den handeldrijvenden Middenstand
Door allerlei oorzaken is het contact verbroken tusschen den tusschenhandel en
het productie-apparaat en ook het contact
tusschen de middenstanders onderling,.
Aan dit contact was de zakenwereld gewend. De handel was er veelal op gebouwd.
Nu dit contact verbroken is, is het nuttig
en verstandig te trachten dit zoo spoedig
mogelijk te herstellen. De komende najaarsbeurs is daarvoor het aangewezen mid
del. Men vindt er zijn leveranciers, de oude
die men niet missen kan, de nieuwe, die
men noodig heeft om aan de nieuwe eischen, welke de veranderde tijdsomstandigheden stellen, te kunnen voldoen. Men
vindt ter najaarsbeurs de goederen, die nog
leverbaar zijn en de waren, die ter vervanging kunnen dienen voor die goederen,
waarvan de fabricage of aanvoer stagneert. En men vindt ter komende najaarsbeurs gelegenheid om met leveranciers en
collega's uit andere deelen van het land
en uit andere branches van gedachten te
kunnen wisselen, ervaringen en inzichten
over en weer te toetsen.

zal ditmaal van bijzondere beteekenis zijn
en tweeërlei doel beoogen. In de eerste
plaats een commercieel doel, waarbij de inzenders op het gebied der landbouwwerktuigen, zuivelmachines, meststoffen, chemische producten en andere hulpmiddelen
voor land- en tuinbouw en veeteelt voornamelijk datgene ter markt zullen brengen, wat momenteel onze boerenstand noodig heeft om aan de eischen van intentsievere bodemcultuur en opbrengstverhooging
te kunnen voldoen.
Daarnaast zal de komende najaarsbeurs
meer nog dan vroeger, aandacht schenken
aan. het cultureele doel: voorlichting op
agrarisch gebied door middel van de daarvoor in aanmerking komende officieele en
particuliere instanties, wier medewerking
ditmaal zeer veelzijdig zal zijn.
Ten behoeve van het vervoer van Jaarbeursbezoekers naar Utrecht zullen, in samenwerking met de directie der Nederlandsche Spoorwegen, speciale maatregelen getroffen worden, waarover binnenkort
uitvoeriger mededeelingen zullen worden
verstrekt. Eveneens zullen nadere mededeelingen volgen betreffende de logies-gelegenheden te Utrecht en naaste omgeving. Zij die voornemenszijn tijdens de komende Jaarbeurs te Utrecht of omgeving
te overnachten, worden verzocht dit voornemen zoo spoedig mogelijk te kennis te
brengen van Logiesbureau Jaarbeurs, Verkeershuis V.V.V.U., Rijnkade, Utrecht.

Zaterdag 17 Aug. (940
de 7000. Er zijn omtrent de reden daarvan onjuiste geruchten in omloop gebracht. Het lag
uitsluitend aan de kinderen. Die gedroegen zich
zoodanig, dat de harmonie tusschen de pleegouders en de kinderen totaal zoek was, en moeilijk kon worden hersteld. Het is geen wonder,
dat er enkele waren, die ontoelaatbare gewoonten hadden, nog niet zindelijk bleken te zijn,
oneerlijk waren of ruw omgingen met het huisraad, zich ongehoorzaam of onhebbelijk gedroegen tegenover hun verzorgers. Dat die kinderen
daar ginds niet gehouden konden worden spreekt
vanzelf.
Overigens, zooals gezegd, de kinderen maken
het best, en niemand" heeft zich over hun zorgen te maken. Heeft men overigens wenschen,
men wende zich gerust tot het boven reeds genoemde adres van de Kinderactie te Den Haag,
waar men gaarne alles zal doen, om aan wenschen tegemoet te komen.

NIEUWS UIT HET
BUITENLAND
FRANKRIJKS OOGST.
Gaat niet naar Duitschland.
Naar van goedingelichte Duitsche zijde
wordt medegedeeld, is de door Radio-Londen verspreide bewering, als zou de graanoogst in het bezette Noord-Frankrijk naar
Duitschland worden gebracht, geheel verzonnen. De Duitsche weermacht wordt in
het bezette Noord-Frankrijk gebruikt voor
het binnenhalen van den oogst, doch de
oogstopbrengst blijft in het land zelf.
Duitschland heeft voor de voedselvoorziening in Duitschland geen graan uit bezette
gebieden noodig. Een zoogenaamde officieele Duitsche mededeeling, die het tegendeel zou beweren en waarop Radio-Londen
zich beroept, bestaat niet, aldus D.N.B.

Een origineel Dichter
„Poëzie is arbeid”

Hoe moet men aan de kinderen
schrijven ?
Eenige weken is het nu geleden, dat de 7000
kinderen uit Nederland naar de Oostmark ver-

Vele

ouders

hebben

reeds

gecor-

respondeerd met hun kinderen en hun pleegouders, en geconstateerd, dat de ervaringen over
het algemeen wederzijds goed zijn. De kinderen
voelen zich in hun tijdelijke nieuwe omgeving
goed en hebben zich aangepast.
Ook over de houding der kinderen tegenover
hun pleegouders valt niet te klagen. Maar het

was niet anders te verwachten, dan dat enkele
kinderen zich niet zoo gauw konden aanpassen,
en last kregen van heimwee. Wie onzer herinnert zich dat gevoel niet uit zijn kinderjaren,
toen hij of zij voor het eerst van huis was? In
dit geval is de afstand van dien aard, dat dat
gevoel van heimwee niet zoo gemakkelijk kan
worden bestreden door even over te wippen, of
door het bezoek der kinderen eenvoudig af te
breken.
En dus is de beste remedie, dat de ouders
eens een verstandigen brief aan hun kind
schrijven, en het trachten te overtuigen van het
mooie van hun verblijf daarginds, en het doel:
een prettige vacantie, De kinderen dienen overtuigd te worden door hun eigen ouders, dat het
noodzakelijk is, dat zij zich in hun nieuwe omgeving schikken en niet toegeven aan het gevoel van heimwee, omdat, wanneer ze nu direct
terug kwamen in Nederland, ze er vermoedelijk onmiddellijk spijt van zouden hebben, niet

—

bij hun vriendjes daarginds te zijn gebleven.
Men kan voor de correspondentie gebruik maken van een speciale regeling, die daarvoor is
getroffen, en waardoor het mogelijk is, een brief
in gemiddeld twee dagen bij de kinderen te
doen aankomen. Dat is dus veel sneller dan normaal. Er gaat namelijk met deze brieven een
speciale koerier naar de Oostmark. Men denke
er slechts aan, dat men het' adres nauwkeurig op
den brief vermeldt, en den brief als volgt indeelt:
An die Kinderaktion Niederlande

Ostmark
Kneuterdijk 20
Den Haag

Für das Kind

Untergebracht bei Herrn
Wohnort
Strasse oder Heim

Dat wil dus zeggen, dat de enveloppe door
een streep in een bovenste en een onderste deel
moet worden verdeeld, en dat de brief gezonden
moet worden naar het Bureau Kneuterdijk. Men
doet er een gewonen postzegel op, dus voor personen buiten Den Haag wonende, 5 cents, en
indien men zelf in Den Haag woont, drie cents.
Ander port is niet noodig.
Kleine paketten met een aardigheid, een z.g.
„Liebesgabenpaket" mag men ook op deze wijze
verzenden, mits er geen levensmiddelen in worden gedaan, aangezien dit volstrekt onnoodig
is, en men geen onderscheid wil maken tusschen
kinderen van meer of minder gegoede ouders.
Zulk een paket mag eens per twee weken worden verzonden, en mag niet meer dan een pond

.

wegen. De verzending heeft evenals een brief
plaats naar Den Haag, en de frankeering geschiedt ook alsof het paket naar Den Haag
ging.
Wellicht heeft men reeds gehoord, dat enkele kinderen zijn teruggekomen. Er zijn eenmaal 21-en eens 16 kinderen teruggezonden naar
Nederland. Een uiterst klgin percentage dus van

BLIJFT ER AF !!
door Guus Betlem Jr.

" dingen
velden
vindt,
of
in
de
straat,
g'op
Die
En, al zijt ge zélf wel zoo verstandig,
Waarschuwt dan uitdrukkelijk Uw kind £
Blijft er af : van hulzen en patronen,
Ook al dénkt ge, dat ze zijn ontbrand,
't Is en blijft toch niettemin géén speelgoed
Dat geschikt is voor een kinderhand.
Blijft er af ! van scherven of granaten,
Leert Uw kind, om óók zoo wijs te zijn,
Eiken ochtend, even met hem praten,
Tot het zit gehamerd in zn brein !
Kinderoogen zijn zoo vaak nieuwsgierig,
Kinderhanden maken graag iets stuk,
Onderzoeken, wat ze nog niet kennen
geluk !
En bedreigen daarmee Uw
mocht ge al iets vinden,
Blijft eraf, of
Graaft het in den grond, en geeft het aan
Waarschuwt hen, die beter kunnen weten
Wat er wel of niet mee dient gedaan !
Blijft eraf, en stopt het in geen zakken,
Spaar het niet, als curiositeit,
Ga dr niet in peuteren, op hakken
Velen zijn al zóó hun leven kwijt !
Denkt niet : kijk, nü wil ik toch 'es weten,
wat het is ?
Hoe zoon ding eruit ziet
U bent leek, dat mag U nooit vergeten,
Het kan goed gaan, zeker... maar ook mis!
't Is vacantietijd, U trekt naar buiten,
En de kans op vondsten blijft bestaan,
Heusch, ik zou dit liedje hier niet schrijven,
Als er steeds verstandig werd gedaan !
Maar de krant bewijst ons al te dikwijls,
Door een klein, maar tragisch persbericht,
Hoe door onachtzaamheid, nog telkens
Onheil en ellende wordt gesticht.
Blijft eraf dus ! geeft Uw zoon een
Blijft er af ! van al die „vreemde

~

voorbeeld,

Dat is wel Uw éérste plicht, nietwaar ?
Gij hebt verstand
hij weet niet beter...
Mensch, gebruikt dat dan, en wijst hem het
gevaar ! !
(Nadruk verboden).
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van een eeuw geleden

A.C.W. Staring, nobel en gelukkig mensch

IN DE OOSTMARK.

trokken.
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In zijn ..Fantasieën" verdicht
Busken Huet onder andere een
„soiree literaire" van leden van dé
school van Bellamy op diens kamer, waar de vrienden druk reciteeren en declameeren. Tot de
gasten, die hij daar samenbrengt,
behooren niet alleen Bellamy, Ockerse, Kleyn, Ran Hinlópen en
Kinker, maar ook A. O W. Staring.
Indien deze verschijning van Staring in dezen dichterkring in het
jaar 1784 geen dichterlijke vrijheid van Huet is geweest, dan was
Staring verreweg de jongste van
het gezelschap.
Immers, Staring was in 1767 geboren en
dus op dat moment 17 jaar oud pn sedert
een jaar student te Harderwijk. Hij had
zich als dichter reeds eenige lauweren verzameld en was reeds lid van meer dan één
kunstgenootschap. En, ook al is Busken
Huet's fantasie misschien even op hol geslagen, toen hij Staring in dit gezelschap
plaatste, met Bellamy was de jonge dichter
in ieder geval bevriend.
Staring was onder een gelukkig gesternte geboren te Gendringen bij Zutfen, in
een echt Nederlandsche omgeving. Zijn
vader was een stoer zeeman, die, toen de
jonge Staring zes jaar was, naar een uithoek van Z.-Afrika werd geroepen, waarheen zijn vrouw hem volgde. De jongen
werd in huis gedaan bij zijn oom, predikant te Gouda, een zeer ontwikkeld man,
in alle opzichten geschikt om den vluggen
schooljongen met goeden aanleg verder te
helpen. Daar in de Goudsche kerk moeten
de prachtige, kleurige voorstellingen van
de gebroeders Crabeth op de beroemde gebrandschilderde ramen reeds diepen indruk hebben gemaakt op den jongen, die
later in zijn gedichten herhaaldelijk zijn
liefde voor de romantische wonderverhalen uit de Middeleeuwen deed blijken.
Op 16-jarigen leeftijd werd hij student
in de klassieke letteren en de rechten aan
de Geldersche hoogeschool te Harderwijk,
maar beoefende tegelijkertijd de poëzie.
Na in 1786 een eersten dichtbundel „Mijne
eerste proeven" te hebben uitgegeven, promoveerde hij een jaar later en trok daarna naar de hoogeschool te Góttingen, waar
hij twee jaar bleef, om zich vooral te belater als
kwamen in de vakken, die hij
noodig
hebben.
zou
land-econoom
Want de jonge dichter had yan zijn
Wilouders het prachtige landgoed den
na zijn
en
Vorden)
geërfd
(bij
denborch
besloten met
studie te Göttingen te hebben
vestigde hij zich
Hartz,
de
reisje
een
door
voorgoed op den Wildenborch. Staring
heeft zich daar zoo gelukkig gevoeld, als
een mensch zich op aarde maar voelen
kan. Tweemaal is hij getrouwd en zün hu-

weiijk werd gezegend met acht kinderen.
Op den Wildenborch genoot hij de waardeering van zijn medeburgers ; de gemeentenaren van Vorden droegen hem wegens
zijn nobel karakter en solieden levenswandel verschillende belangrijke ambten op.
Bovendien sloeg hij nu en dan aan het
dichten. Staring was een warm vaderlander en in het bijzonder Gelderschman. Op
ziju oude ridderburcht deelde hij in alles,
wat rondom hem plaats vond met de vurigheid van een hart, waarin Neêrlands
bloed vloeide, van vreemde smetten vrij.
Toen in 1830 Zuid-Nederland zich met geweld van het Noorden los makte, vuurde
hij zijn zoons aan, die tegen de Belgen ten
strijde trokken. Hij zong van hen :
Drie zonen had ik nog en had er
drie gegeven,
Mijn vaderland, voor U ten kamp
bereid:
Ach, éénen riep de Doop, eer 't anker
was geheven
Van de oorlogskiel, vertrouwd aan
zijn beleid !
Maar Staring was een man des vredes en
vrede in eiken zin van het woord heerschte op den Wildenborch. In vrede zag hij
zijn levensavond dalen, die 18 Augustus
1840, dus nu honderd jaar geleden, in den
doodsnachtt overging. Hij werd begraven op
het kerkhof van het naburige Vorden.
De verdienste van Staring is geweest, dat
hij zichzelf is geweest en steeds gebleven.
Men. heeft hem wel eens den Huygens van
de negentiende eeuw genoemd. Van veel
dichters van zijn tijd kon men zeggen :
„En 't is van Tollens niet, het is hem nagezongen". Van Staring moet men, ondanks het feit. dat hij veel middelmatige
gedichten heeft geschreven, erkennen, dat
hij zijn originaliteit nimmer heeft verloren. Het terrein, waarop hij het meest uitmuntte was dat van de humoristische vertelling, waartoe o.a. de Jaromir-Cyclus behoorde.
Dat is een door hem geschapen genre,
waarin hij geen voorganger had en waarin
hij overeenkomstig Potgieters wensch. ook
nooit een belangrijken navolsrer heeft gehad. Verder heeft hij de Geldersche natuur met liefde bezongen; liederen gedicht, ingegeven door liefde tot God, Vaderland en Oranje; gewijde liederen gemaakt en over het algemeen vrijwel alle
soorten der dichtkunst beoefend.
Zijn gedichten herinneren in menig opzicht aan die der oude Hollanders: de puntigheid van Roemer
het vertel-talent van Cats. de zinrijkheid van Huygens.
„Maar evenzeer", aldus dr. De Vooys, „is
hij afkeerig van de alledaagscbheid en de
Koedkoope nooulariteit van Tollens. Bij
hem staat het vast, dat slechts één uitdrukking de beste taal is: de dichter moet
zijn taal boetseeren. totdat de uitbeelding
van de pedachte volkomen is, totdat klank
en rhythme hem ten volle bevredigen.
Vandaar de voortdurende verbetering van
zijn verzen in de ooeenvoleende dmkken,
die heel iets adners is dan het achttiendeeeuwsche „beschaven" om niet tegen vastgestelde regels te zondigen. Voor hem „is
poëzie arbeid". Door die buitengewone keurigheid heeft hij in een lans dichterleven
betrekkelijk weinig voortgebracht, maar
„men weegt kaneel bij 't lood".
Ponulair is Staring nooit geweest en dat
zal hij zeker nooit worden. Slechts op lateren leeftijd heeft men hem wat meer gewaardeerd. Aan de, vereenigde pogingen
van Potgieter, Beets en Busken Huet is het
te danken, dat hij in de latere jaren van
de 19e eeuw bij het ontwikkelde publiek de
plaats kreeg, waarop hij ongetwijfeld recht
had. Maar over die miskenning heeft hij
zich nooit beklaagd, zooals bijvoorbeeld
Bilderdijk bijna doorloopend deed.
Staring moge in menig opzicht nog
slechts eenige historische beteekenis hebben: hij was 'n nobel en gevoelig man met
een fijnen geest; volgens Busken Huet
„een der ongemeenste karakters, die de 18e
eeuw jn ons vaderland aan de 19de ver-

maakte",

(Nadruk verboden).
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Voor ben Zondag

Een vergeten wegwijzer
Rijkdom is een zwak anker en
goud kan een mensch niet staande houden. Deugd is alleen standvastig en kan niet geschokt worden door een storm.
PYTHAGORAS.

Er bestaat een leerrijke vertelling van
een paaltje, dat langs een weg stond en
waarop was aangeduid in welke richting
men moest gaan, om een zekere stad te
bereiken. Het was maar een onaanzienlijk,
laag steenen paaltje, doch voor den reiziger
niettemin van groot nut, daar het hem den
juisten weg wees.
Nu had het evenwel geruirhen tijd geregend. Het was zwaar weer geweest en
voorbijkomend verkeer had modder doen
opspatten, zoodat tenslotte het onaanzienlijke paaltje geheel met modder en stof
overdekt was geworden en niemand meer
kon zien, dat het eigenlijk een wegwijzer
was. Zoo kwam er op zekeren dag een reiziger langs dien weg, die in deze streek niet
bekend was. Hij had een zware tocht achter
den rug en een nog zwaardere taak voor
den boeg. Hij mopperde hevig, dat er geen
enkele wegwijzer was. Mistroostig ging hij
op wat hij alleen maar een paaltje dacht
wat uitrusten en daardoor werd wat modder
van den vergeten wegwijzer afgeveegd. Er
kwamen een paar letters bloot, die de aandacht van den reiziger trokken. Deze veegde
toen het paaltje heelemaal schoon en ziet..
toen zag hij weer de juiste weg en hoe hij
zijn bestemming kon bereiken.
Dat vergeten paaltje nu, die wegwijzer,
die er al den tijd geweest was, ook toen de
reiziger zoo mopperde, dat paaltje, dat den
juisten weg weer aanwees, nadat het was
schoon gewischt, kan ons veel leeren. Want
het is natuurlijk en begrijpelijk, dat de
menschen, als onprettig bij product van een
lange periode van crisis en spanning, prikkelbaar en humeurig worden, hun gevoel
voor humor verliezen en vervallen tot onverdraagzaamheid. Met andere woorden
den weg geheel bijster zijn geworden, geen
uitkomst meer zien. Net zoo begrijpelijk als het was,
dat die reiziger hevig
mopperde, omdat hij geen wegwijzer ontwaarde. Hoewel die er toch wel was. Alleen
hij zag hem niet.
Zoo is het ook met den wegwijzer, die ons
den juisten en eenigen weg kan wijzen om
uit al onze moeilijkheden te geraken; een
vergeten wegwijzer zoo men wil, doch een
die er ook altijd geweest is, alleen bedekt,
besmeurd, ditmaal niet door modder en
stof, zooals dat het geval was bij en vermoeiden reiziger, doch door het slikgoud
van een tijd, waarin men meende, dat
alleen het najagen van het aardsche slijk
het hoogste goed op aarde was. Daarbij
echter vergat men, dat dit slechts gelukken
en meestal slechts aan
kon aan enkelen
scrupuleuzen
de minst
ten koste van de
weg
wie
den
naar geluk vermassa, voor
sperd bleef. Instede van saamhoorigheid,
gemeenschapszin en arbeidsvreugde, aanbad men rijkdom en goud, doch verloor
hierbij uit het oog de waarheid, welke
reeds Pythagoras verkondigde, namelijk dat
rijkdom een zwak anker is en dat goud
alleen een mensch niet gaande kan houden.
Op den wegwijzer des levens waren de
woorden arbeid en geluk ondergestoven en
vervangen door de woorden rijkdom en
genot. Zoo, verblindt door het schijngoud
van dezen vervalschten wegwijzer, trokken
duizenden en duizenden uit, op zoek naar
de stad van weelde en genietingen en bleven
onderweg, verdoold en ontmoetigd steken.
Want het was slechts enkelen gegeven, die
daarbij niet schroomden om over lijken te
gaan, dit materialistische einddoel te bereiken, toerwijl onder de duizenden verdoolden onrust, vrees, zelfs haat en nijd
weelderig tierden.
Ook de vergeten wegwijzer des levens is
thans schoongewischt. Langs hem is getrokken oorlogsgeweld. Deze. storm heeft
hem gekuischt, hoe dik als gevolg van
jarenlange bemoddering de bedekkende
laag ook was. En zoo zien wij den juisten
weg weer, die naar wederzijdsch begrijpen
en weder'zijdsch vertrouwen wijst, in de
bereidheid om ook het standpunt van
anderen te waardeeren, te billijken en het
welzijn van anderen evenzeer te wenschen
als eigen welzijn.
Nu, ontdaan van zijn schijngoud, vanden
weg opgeheven en opvallend op een voststuk geplaatst, wijst de wegwijzer opnieuw
en dwingender dan ooit tevoren, den weg
langs onvergankelijke waarden, welke het
leven waard maken te worden geleefd.
Laten wij daarom onbevangen dezen weg
betreden.

'

— —

(Nadruk verboden).

i BOVENSMILDE. NHK. Vm. 10 uur Ds.
Roscam Abbing.
BRUCHTERVELD. Geref. Kerk. Vjn. 10 uur
en n.m. 2.30 uur Ds. Brink.
COEVORDEN. NHK. V.m. 10 uur Ds. van
der Ven. Doop, waarvoor aangifte Zaterdag 17
Aug., 's avonds B—9 uur in 't Weeshuis.
Geref. Kerk. Vju. 10 en n.m. 3 uur Ds.
ten Brink van Gouda.
Geb. voor Ohr. Belangen. Van. 10 uur ; Ds.
Schellenberg van Emmen, 's nam. geen dienst.
DALEN. N.HK. V.m. Ds. Bakker.
DE KRIM. NJHK. Vjn. 10 en njn. 3 uur Ds.
A. v. d. Lee.
Chr. Geref. Kerk. Vjn. 9.30 en njn. 3 uur
leesdienst.

DIEVER. N.H.K.
Geref.

Kerk.

Vjn.

Vjn.

10 uur Ds. P. Inberg,
njn. 2.30 uur Ds. J.

10 en

H. van Arkel.
DWINGELOO. N.H.K. VJn. 10 uur. Ds. Rensink.
Geref. Kerk. Van. 10 en n.m. 7.30 uur Ds. M.
Geertsema
Herv. Evang. Ver. Njn. 2.30 uur Ds. H. J.
Bouwers, Hoogersmilde.
ECHTEN. N.H.K. Geen dienst.

EESERGROEN. Ned. Herv. Evang. V.m. 10 u.
de hr. Tuininga.
EEXT. NUK. Vjn. 10.30 uur Ds. Brinkerink.
ELIM. N.HK. V.m. 10 en n.m. 2.30 uur Ds.
J. C. van Eizinga. V.m. Doop.
Geref. Kerk. V.m. 10 uur leesdienst; n.m.
3.30 uur cand. Ypma.
EMMEN. N.H.K. Geen opgave.
Geref. Kerk. Vjn. 9.30 uur Ds. J. H. Binnema ; n.m. 2.30 uur dezelfde.
Ned. Herv. Kapel. V.m. 10 en nJïi. 2.30 uur
Ds. R. Schellenberg.
EMMER-COMPASCUUM. Chr. Geref. Kerk.
V.m. 9.30 en njn. 3 uur leesdienst.
Geref. Kerk. V.m. 9.30 en n.m. 3 uur Ds. R.
Douma.

EMMER-ERFSCHEIDENVEEN. Bapfc Gem.
V.m. 10.30 uur Ds. H. C. v. d. Flier ; n.m. 7 uur
dezelfde.
Geref. Kerk. V.m. 9.30 en n.m. 2.30 uur Ds.
de Graaf.
ERICA. N.H.K. V.m. 10 uur leesdienst.
Zesde Blok Silo: N.HK. V.m. 10.30 uur de
hr. Prins.
2e EXLOëRMOND. N.HK. V.m. 10.30 uur Ds.
Luchies.
Geref. Kerk. Vjn. 9.30 en n.m. 2.30 uur Ds.
Ridderbos.

FREDERIKSOORD. N.HK. V.m. 10 u. Ds.
Seinhorst, Pesse.
GASSELTE. N.H.K. Vjn. 10.30 uur Ds. J. de
Bruyn.

Ned. Herv. Evang. N.m. 2 uur de hr. Tuininga.
GASS.NIJVEEN. Geref. Kerk. V.m. 9.30 uur
leesdienst; n.m. 3 uur Ds. G. Leene, Stads-

kanaal.
GEES. Geref. Kerk.
Ds. J. ten Hove.

Vjn,

9.30 en n.m. 2.30 u.

GEESERVELD. NHKapel. VJn. 10 en njn.
3.15 uur de hr. W. Hoekstra.
N.m. 2 uur Zondagsschool.
GIETEN. N.H.K. V.m. 10.30 uur Ds. Boonstra
GRAMSBERGEN. N.H.K. V.m. 10 en n.m. 3
uur Ds. W. Kool.
Geref. Kerk. Vm. 10 en n.m. 3 uur Ds. Bavinck.
GRIENDTSVEEN. Geref. Kerk. N.m. 6.30 u.
Ds. N. Duursma.

GROLLOO. N.H.K. V.m. 10 uur Ds. Alkema.
HARDENBERG. N.H.K. Vjn. 10 uur Ds.
Bouman ; nm. 3 uur dezelfde.
; Geref. Kerk. V.m. 10 en n.m. 3 uur Ds.
Nijkamp.

HAVELTE. Groote Kerk. V.m. 10.30 uur Ds.
Oosten. Doop.
Uffelter Kerk. Geen dienst.
HAVELTE, Darp. Lokaal Bethel. N.m. 4 en
7 u. de hr. J. W. Damming.
HEEMSE. N.H.K. V.m. 10 en n.m. 3 uur Ds.

Groenewoudt.
Geref. Kerk. V.m. 10 en n.m. 3 uur Ds. Slomp.
HIJKEN. N.HK. N.m. 7.30 uur de hr. Wuestenenk. Maandel. coll.
HIJKERSMILDE. N.HK. Vjn. 10 uur Ds. v.
d. Loos ; nam. geen dienst.
HOOGERSMILDE. N.H.K. V.m. 10 uur Ds.
J. Bouwers van Hall.
HOOGEVEEN. N.H.K. V.m. 10 u. Ds. de
Lange van Wilsurn ; n.m. 5 u. Ds. van Nie.
Noord. N.m. 3.15 uur Ds. de Lange.
Rem. Kerk. Geen dienst.
Ger. Kerk. Hoofdstraat: v.m. 10 uur cand.

n.m. 5 u. Ds. Faber.
Bentinckslaan : v.m. 10 u. Ds. Faber; n.m.
5 u. cand. Koopmans.
Chr. Geref. Kerk. V.m. 10 en n.m. 5 uur Ds.

Koopmans ;

Zuidersma.
HOLLANDSCHEVELD. N.H.K. Vju. 10 uur
Ds. Speelman ; n.m. 5 uur Ds. v. Eizenga.
HOOGHALEN. N.HK. V.m. 10 u. de hr.
Wuestenenk.
KERKENBOVENVEEN. Ned. Herv. Kapel.
V.m. 10 uur de hr. van 't Veen; n.m. 6.30 uur
dezelfde.
KLAZIENAVEEN-NOORD. Vrijz. Herv. V.m.
10 uur de hr. Oonk ; n.m. geen dienst,
dienst.
KLAZIENAVEEN-ZUID. N.H.K. V.m. 10 en
n.m. 4 uur de hr. v. d. Linde.
KOEKANGE. N.H.K. V.m. 10.30 u. Ds. Mooi.
NIEUW-AMSTERDAM. N.H.K. V.m. 10 u.
en n.m. 7 uur Ds. Mackay.
Vrijz. Herv. v.m. 10 uur de hr. A. Slager,
Extra coll.
Geref. Kerk.

V.m. 9.30 en

njn.

3 uur Ds.

Duursma.

DE KERKKLOK LUIDT
ZONDAG 18 AUGUSTUS
ASSEN. NED. HERV. KERK. Geen opgave.
NED. HERV. KAPEL. V.m. 10 en n.m. 5.30
uur Ds. G. van Veldhuizen van Rotterdam.
HERST. APOSTOLISCHE GEM. V.nv 10 en
n.m. 4 uur dienst.
Donderdag n.m. 8 uur dienst.
ALTEVEER (Hoogeveen). Geref. Kerk. V.m.
9.30 en n.m. 2 uur Ds. Boorsma.
ANLOO. N.H.K. N.m. 8 uur Ds. Wierenga.
ANNEN. Ned. Herv. Evang. V.m. 10 uur de hr.
Hopster.
BARGER-OOSTERVEEN. N.H.K. V.m. 10 en
n.m. 4 uur de hr. H. v. d. Linde.
BEILEN. N.H.K. V.m. 10 uur Ds. Jellema.
Ned. Prot. Bond. V.m. 10 uur Ds. G. A. de
Ridder.
BERGENTHEIM. N.H.K. V.m. 10 uur Ds.
Dijkhuis.
Geref. Kerk. V.m. 9.30 en n.m. 2.30 uur Ds.

Morssink.

BORGER. N.H.K. N.m. 2.30 uur Ds. Mackay.
Geref. Kerk. V.m. 9.30 en n.m. 2 u. Ds.

Ribberink.

NIEUWE KRIM. N.H.K. V.m. 10 en n.m. 3 u.
de hr. Veldmeijer.

NIEUWEROORD. N.H.K.??

Chr. Geref. Kerk. V.m. 10 en n.m. 3 uur
Ds. Zijlema.
NIEUWLANDE. N. H. Kapel. V.m. 10 en n.m.
3 uur de hr. C. J. van Oostenrijk, H. d. S.
NIEUW-DORDRECHT. N.H.K. V.m. 10 uur
Ds. Oppenheimer.
NIEUW-WEERDINGE. Bapt. Gem. V.m. 10
uur de hr. G. Brongers van Veendam; n.m.
7.30 uur Jongel.vergadering.

NIEUW-SCHOONEBEEKERVELD. N. H. K.

N.m. 2.30 uur de hr. Prins.

NIJEVEEN. Geref. Kerk. v.m. 10 en n.m.
2.30 uur Ds. C. Spek.
N.HK. V.m. 10 u. Dr. v. d. Berg.
NORG. N.H.K. V.m. 9.30 uur Ds. v. d. Hoff.
ODOORN. N.H.K. V.m. 10.30 uur Ds. van
Lunzen : „Wat wilskracht vermag".
OOSTERHESSELEN. N.H.K. V.m. 10 uur Ds.
Gerritzen.
OOSTERWOLDE. N.H.K. V.m. 10.30 uur Ds.
G. Cadée.
PESSE. N.H.K. N.m. 7 uur Ds. Seinhorst.
Ger. Kerk. V.m. 9.30 en n.m. 2.30 uur cand.
T. B. v. Houten van Wageningen.
ROLDE. N.H.K. V.m. 10 uur Ds. Westrik.
ROSWINKEL. N.H.K. V.m. 10.30 uur Ds.
Bloem ; n.m. 7.30 uur dezelfde.
RUINEN. N.H.K. Geen dienst.
Herv. Evang. Ver. N.m. 2.30 uur Ds. Mooi van
Koekange.

RTJTNERWOLD. N.HK. Vju. 10 u. Ds. Brink.
Herv. Evang. Ver. Njn. 7 uur de hr. G. G. v.
Vrouwerff.
RUINERWOLD-KOEKANGE.
Geref. Kerk.
V.m. 10 u. en n.m. 2.30 u. Ds. Kroes.
SCHOONOORD. NJI.K. V.m. 10 u. Ds. I.
Faber.
Lokaal E. H. Vjn. 10 en njn. 7 u. samenkomst. N.m. 2 u. Zondagsschool.
Woensdag n.m. 7 uur Bidstond.
Geref. Kerk. Vjn. 10 en n.m. 3 uur Ds, S.
Hania.
SLEEN. Ned. Herv. Evang. V.m. 10 uur Ds.

De avonturen van Profje en Struisje
115.

116.

Voor straf mag je niet meer naar
buiten kijken, zei Profje en bond
Struisje een doek om de oogen.. Struisje vond dat niets prettig, maar hij zag
wel in, dat hij het verdiend had en
onderging gelaten zijn straf,

's Avonds toen het bedtijd was, werd
weer een landingsplaats opgezocht.
Ditmaal was er geen eenzaam plekje
te vinden. Ze waren inmiddels al in de
buurt van de Tropen gekomen. Overal lagen kleine eilandjes in zee verspreid en pas na lang zoeken zag de
piloot een geschikt plaatsje.

Harm Stevens; Hendrik Haveman 74 j. won. te
Meppel, gescheiden echtgenoot van Grietje de
Leeuw, eerder weduwnaar van Roelofje Werjerts

1.15 VARA-orkest.
2.00 Letterkundig over2.20 De Ramblers.
zicht.
2.50 Tuinbouw3.15 Esmeralda en solist.
3.45 Celpraatje.
4.15 Gram.pl.
lo en orgel.
4.30 Voor de
5.00 Gram.pl.
kinderen.
5.15 Wekeujksche
gedachtenuitwisseling (ANP)
5.30 De Golfbrekers.
5.40 Reportage.
6.00 Wijdings7.00 Studiodienst.
8.00 Berichten
woord.

J. S. King.
Geref. Kerk. V.m. 9.30 en n.m. 2.30 uur Ds.
D. W. v. d. Laan.

SMILDE. Geref. Kerk.

Vjn.

10 en

njn.

5 uur

Ds. G. J. Hoytema.
TER APEL. N. H. Kapel. V.m. 10 en n.m. 4
uur de hr. Kraan.

VALTHERMOND. N.H.K. N.m. 2.30 uur Ds.
Bloem.
VEENHUIZEN. NH.K. V.m. 8.30 en 10.30 u.
Ds. Germs.
Geref. Kerk. Vjn., 9.45 uur Ds, P. van Til;
n.m. 2.30 uur leesdienst.
VRIES. N.H.K. V.m. 10 uur Ds. Klumper.
WAPSERVEEN. N.HK. V.m. 10 uur Ds.
Scheper.

N.HK.

WESTERBORK.
King van Sleen.

V.m.

10 uur Ds.

WIJSTER. N.H.K. V.m 10.30 uur de hr. Soer.
WITTEVEEN. N. H. Kapel. Vjn. 10 uur de
heer Jumelet.
IJHORST-DE WIJK. N.H.K. Vjn. 10 u. Ds.

i

Peijsel.
Herv. Evang. Ver. V.m. 10 uur de hr. G. G.

v. Vrouwerff. Maandcoll.
ZUIDWOLDE. N-H.K. v.m. 10 u. Ds. de Jong.
Geref. Kerk. VJn. 3.30 en n.m. 3 u. Ds. de
Gier, Voorber. H. A.

ZWEELOO. N:HK. Geen dienst.
Geref. Kerk. VJn. 10 en n.m. 2.30 u. Ds. W. v.

Haeringen.

MEPPEL.
/

BURGERLIJKE STAND
AVEREEST.

Geboren: Constance Margaretha, d. v. Egbert
Jan Meester en Margaretha Geskes; Lukas, z.
v. Jan Mulder en Aaltien Benning; Wilhelmina
Bertha, d. v. Willem Coenraad Hengeveld en
Wilhelmine Peil.
Ondertrouwd: Geene.
Getrouwd: Gerrit Meppelink 27 j. en Albert je

Burgerlijke Stand van B—l4Augustus 1940.
Geboren: Margje, d. v. H. de Boer en K. Dozeman; Jan Willem, z. v. J. H. G. Kappelhoff
en M. G. Leeuwenburg; Wolter Aleidus, z. vH. IJmker en J. Schokker; Herman Hendrik, z.
v. H. J. Hagens en H. Beekhof; Afma Willemina, d. v. A. Poeste en G. Jabben.
Ondertrouwd: A. Vink 21 j. te Amsterdam en
A. Jabben 18 j. te Avereest; B. Hulzebosch 19 j.
en G. J. Takken 18 j. beiden te Avereest.
Elders ondertrouwd: L. J. Nissink 20 j. te Epe
en A. Takken 21 j. te Avereest.
Overleden: Roelof Snoeijer 1 j. en 9 mnd.

Burgerlijke stand van 10 t.m. 16 Augustus.
Geboren: Hillebrand, z. v. H. Braam en
A. de Wind; Berend, z. v. A. Mulder en A.
Ensing; Aaltje, d. v. A. Übels en J. Doesburg; Sietze, z. v. B. Sietsma en A. Hitman.
Ondertrouwd en gehuwd geene.
Overleden: Martinus Petrus van der Wolf,
95 j., wedn. van Willemke Kuik.

BORGER.

NIJEVEEN.

Burgerlijke stand van 9 t.m. 15 Augustus.
Geboren: Roelfien Femmechina, d. v. H.
Poelman en H. Marquering; Hendrik Jan,
z. v. H. Venema en W. A. Pluister; Annechien, d. v. L. J. Huisjes en M. Hilvers ;
Reinder, z. v. R. Hadderingh en G. Heins.
Ondertrouwd en getrouwd geene.
Overleden: Tjasso Roossien. 38 j., overleden te Lemsterland, echtgenoot van
Christina Hermanna'Meijer.

Burgerlijke Stand van B—ls Augustus 1940.

COEVORDEN.
Burgerlijke stand van 13 t.m. 15 Augustus.
Geboren, ondertrouwd en overleden geene.
Getrouwd: H. J. Bennink en H. Pasveer.

DALEN.
Burgerlijke Stand van B—l4Aug. 1940.
Geboren: Hilligje, d.'v. H. Habing en H.
Uneken.
Ondertrouwd: geene.
Gehuwd : geene.
Overleden: Levenloos kind van J. H. Assen en J. H. Gerrits; Geert Wilting, 68 j.,
man van T. Meijering.
DWINGELOO.

Spijkerman 29 j.

Overleden: Hendrik Haveman, 74

j.

NORG.

Geboren: Lense, z. v. Hendrik Dorenbos en
d. v. Albert

Roelofje Winters; Aaltje Roelofje,
Roelof Knol en Jantiena Stelling.

Ondertrouwd, Getrouwd

en Overleden: Geene

ODOORN.
Burgerlijke Stand van 9—15 Aug. 1940.
Geboren: Albert, z. v. H. Westendorp en

G. T. Boomsema, Valthermond; Derk, z. v.
G. Oost en G. P. Tapper, Valthermond;
Henderkien, d. v. C. Prins en J. Wilkens,
Johanna,
2e Exloërmond; Grietje, Edina
2e ExOosterhuis,
d. v. R. Tempel en C.
en H.
J.
z.
v.
Hindriks
Berend,
loërmond;
z. v.
Willem,
Valthermond;
Hendriks,
L.
valthe.
Arends,
W. W. Oosterhof en H.
ValttierGehuwd: J. Kamps en G. Baas,
Valthe.
mond; J. van Dijken en J. Bos,

Ondertrouwd:

en

overleden:

geene.

RUINEN.
Burgerlijke Stand van 8-14 Augustus 1940.
21 j. te Beilen en
Getrouwd: Jan Victorie
Ruinen.
j.
te
18
Aaltje Luien
Geboren, Ondertrouwd en Overleden: Geene.

Burgerlijke Stand van B—l 4Augustus 1940.
Geboren: Hendrikje, d. 'v. Willem Broekman

Burgerlijke Stand van B—ls Augustus 1940.
Geboren: Alberta, d. v. H. Scholing en W.
Kunnekes; Trijntje, d. v. J. Karsten en M.
DIEVER.
Kiers; Jan, z. v. H. G. Talen en H. de Roo;
i
Jentinus, z. v. J. v. d. Haar en J. Zoer.
Burgerlijke Stand van B—l 4Augustus 1940.
Overleden: H. Oosterhuis 81 j. weduwe van
Geboren: Hilligje, d. v. Jan Smit en, WilhelE.
Krikken.
Marinus,
Magdalena
Warries;
Theodorus
mina
Ondertrouwd
en Getrouwd: Geene.
en
Opzeeland
z. v. Marinus Theodorus van
Saakje Rauwerda, beiden te Leeuwarden.
Ondertrouwd en Getrouwd: Geene.
SLEEN.
Overleden: Maria Hillegiena Mulder 61 i',
Burgerlijke Stand van B—l4Aug. 1940.
Hilligje Fledderus 60 j. echtgenoote van Albert
Geboren: Hendrik, z. v. H. Blankes en
Veenhuis, overl. te Hoogeveen.
G. Nijboer; Hendrik Johannes, z. v. L. Gebben en C. H. Thijs; Jan, z. v. J. de Boer en
R.
Oost.
DE WIJK.
Ondertrouwd: J. Jansen, 23 j. en K. Jeuring, 18 j.
Burgerlijke Stand van B—ls Augustus 1940.
Geert
Brinkman
Geboren: Martienus, z. v.
Gehuwd: geene.
Lummigje
Zanting.
Overleden: A. Smeman, wed. van J. Tienen
Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden: Geene
kamp, 81 j.; J. Boxma, wed. van J. Wolters,
84 j.

en Jantje Hartsuiker.

Burgerlijke stand van 15 Augustus.
(Nadruk verboden).
Geboren: Hendrekien, d. v, G. Hendriks
en F. J. Stegink, Nieuw-Amsterdam, Schooldijk 29; Janny, d. v. A. de Goede en A.
Idema, Nieuw-Weerdinge, Tramwijk Z.Z.
162; Mina, d. v. H. Post en J. F. Walkot,
Erica, Veldhuizer'wijk W.Z. 3; Johan Bernard, z. v. Th. Ahlers en M. K. Kragt, Emmer-Compascuum, Munsterscheweg 48;
Lambert, z. v. K. Meijeringh en A. van Huffelen, Emmen, Noordb.str. 47.
Ondertrouwd en gehuwd geene.
Overleden: J. Kuipers;, 62 j., vrouw var,
J. op 't Ende, Vlagtwedde; Annigje Klement, 20 j., Bfirger-Compascuum, verl.
Oosterdiep o.z. 208.

VLEDDER.
Stand van 6—13 Augustus 1940.
Egberdina,
Geboren:
d. v. Jannes de Wit en
Hendrikje van der Zweerde; Hendrik Martinus,
z. v. Johannes Willem Augustijn en Aleida Maria Assies.
Ondertrouwd en Overleden: Geene.
Getrouwd: Hendrik Leonard Bleeker 29 j. te
Groningen en Johanna Hendrika Kolk 34 j. te
Vledder.
Burgerlijke

ZWEELOO.
Burgerlijke Stand van 9—15 Aug. 1940.
Geboren: geene.

Overleden: A. Tenburg, 73 j., weduwn.
van J. Beijering.

HAVELTE.
Burgerlijke Stand van B—l 4Augustus 1940.

Geboren: Hendrik Roelof, z. v. Jakob Faken

en Johanna Leutscher.
Ondertrouwd en Getrouwd: Geene.
Overleden: Geesje Blok 75 j. weduwe van

ANP.
tooneel

8.15 Cabaretprogramma.
9.15 Radio9.30 VARA-orkest en solist.
10.15
Berichten ANP, sluiting.

—

—

KOOTWIJK, 1875 M. AVRO-uitzending.
7.00 Berichten (Duitsch).
7.15 Berichten
7.30 Gram.pl. (om 8.00 Berichten
(Engelsch)
ANP).
9.00 Leden van het Omroeporkest en
de Nederlandsche Bachvereeniging en solisten
10.00 Morgenwijding.
(opn.)
10.15 Gewijde
11.15
muziek (gr.pl.)
10.30 Sylvestre-trio.
12.30
Berichten (Engelsch).
11.30 Gram.pl.
Berichten (Duitsch).
12.45 Berichten ANP,
Gram.pl.
1.00 AVRO-Amusementsorkest en
soliste (opn.)
1.50 Gram.pl.
2.00 Berichten
(Duitsch).
2.15 Verkorte operette „Boccaccio"
(opn.)
3.15 Berichten (Engelsch).
3.30
Omroeporkest, solisten en Gram.pl.
5.15 Wekelijksche gedachtenuitwisseling (ANP).
5.30
5.45 Orgelspel.
Pianosoli.
6.15 Berichten
6.30 Twilight Serenaders (opn.)
(Engelsch).
7.08 Cyclus „De afbeeldingen op onze zomerpostzegels".
7.28 AVRO-Amusementsorkest,
8.00 Berichten
koor en solisten (opn.)
(Duitsch).
8.15 Berichten ANP.
8.30 Berichten (Engelsch).
8.45 Gram.pl. met toe9.30
lichting.
9.15 Berichten (Engelsch).
Gram.pl.
10.15
10.00 Berichten (Duitsch).
Berichten ANP.
10.30—10.45 Berichten (Engelsch) en sluiting.
11.16—11 30- 015 030
en 1.15—1.30 Berichten (Engelsch)

—

— —
— —
— —
—
—
—
——
—
—
—
— ——
——
—
—
—
— — — —
——
—
—
—
—

MAANDAG 19 AUGUSTUS.

JAARSVELD, 414.4

3.00

dag.

—_

Berichten

ANP.
8.15 Gram.pl.

—

M. KRO-uitzending.
8.05 Wij beginnen den
10.00 VPRO: Morgenwij-

—— —

ding.
H-30 Godsdienstige
10.15 Gram.pl.
12.05 Gram.pl.
causerie.
12.00 Berichten.
12.15 Frans Wouters en zijn Caliente-orkest.

—_
—— —
—_
—
—
——
—
— —
—
—
— —— KRO-orkest, _ —
—
—
1.15 KRO12.45 Berichten ANP, Gram.pl.
2.00 Vrouwenuur.
3.00 Gram.pl.
orkest.
3.45 KRO-Melodisten en solist (4.30—4.45 Gram.
pi.)
5.15 Berichten ANP.
5.30 Rococo6.15 Musiquette en sooctet.
6.00 Gram.plliste.
7.00 Vragen van den dag (ANP).
7.20 Voor de jeugd.
7.35
7.15 Berichten.
7.45 Reportage.
8.00 Berichten
Gram.pl.

8.15
KRO-Melodisten en
915 Gram.pl.
9.35 Radiotooneel.
10.10 Wij sluiten den dag.
10.15 Berichten

ANP.

ANP.

KOOTWIJK,

1875 M. NCRV-uitzending.

——
—
— Schriftlezing,_
Beute—Zepparoni—
— —
— — —
—
——
— — _ ———
—
— —
— —
—
—

7.00 Berichten (Duitsch).

—

7.15 Berichten
7.30 Gram.pl.
(Engelsch).
8.00 Berichten
3.10
8.25
ANP.
Meditatie.
Gewijde muziek (gr.pl.)
9.00 Gram.pl.
Hemerik en
10.00 Trio

— —
——
—
—

Gram.pl11.15 Berichten (Engelsch).
11.30 Gram.pl.
12.30 Berichten (Duitsch)

12.45 Berichten ANP.
1.00 Cymbaal-sextet en
Gram.pl.
2.00 Berichten (Duitsch).
2.15
Cymbaal-sextet.
2.45 Gram.pl.
3.15 Berichten (Engelsch).
3.30 Zang met pianobegeleiding en Gram.pl.
4.15 Gram.pl.
5.00
Berichten (Duitsch).
5.15 Berichten ANP.
5.30 Orgelconcert.
6.15 Berichten (Engelsch).
6.30 Gram.pl.
7.00 Vragen van den
dag (ANP)
7,15 Berichten.
7.30 Reportage
of muziek.
8.00 Berichten (Duitsch).
8.15
Berichten ANP.
8.30 Berichten (Engelsch).
8.45 Gram.pl. (9.15—9.30 Berichten Engelsch)

— —

10.00 Berichten (Duitsch).
10.15 Berichten
ANP.
10.30—10.45 Berichten (Engelsch) en
sluiting.
11.15—11.30; 0.15—0.30 en 1.15—1.30

Berichten

(Engelsch).

Programma

Asser Radiocentrale
ZATERDAG 17 AUGUSTUS.
Lijn 1: 8.00—22.00 AVRO; 22.00—22.15 VPRO;
22.15—22.30 AVRO.
Daarna uitzending voor Radiocentrales.
Lijn 2: 7.00—22.30 KRO.
Lijn 3:

Ondertrouwd: geene.

Buitenlandsche

programma's.

1900—20.00 Gramofoonmuziek Radiocentrale.

Gehuwd: geene.
Overleden: geene.

GRAMSBERGEN.
Burgerlijke stand.
Geboren: Hendrik, z. v. H. J. Hultink en
L. Meier; Christiaan Willem, z. v. F. Ranter
en B. Grimmerink; Klazina, d. v. B. Jonkeren en H. Nijbcer.

— —
— ——
——
—

solisten.

RUINERWOLD.

EMMEN

—
——
——
—
—
——

ZONDAG 18 AUGUSTUS.
Lijn 1: 8.00—12.00 NCRV; 12.00—18.00 VARA;
VPRO;
NCRV:
13.00—19.00
19.00—20.00
20.00—22.30 VARA.
Daarna uitzending voor Radiocentrales.
Lijn 2: 7.00—22.30 AVRO.

RADIO-PROGRAMMA
ZONDAG 18 AUGUSTUS.

Lijn 3: Buitenlandsche programma's.

414.4 M. 8.00 NCRV. 12.00 VARA. 6.00 NCRV. 7.00 VPRO. 8.00—10.30 VARA
8.10 Schriftlezing,
8.00 Berichten ANP.
8.25 Gewijde muziek (gr.pl.)
Meditatie.
JAARSVELD,

—

——
——

—

—

—

10.10 Ge9-30 Orgelconcert.
8.55 Gram.pl.
(gr.pl.)
wijde muziek
10.20 Evang. Luth.
kerkdienst.
12.00 VARA-orkest.
12.45 Berichten ANP.
1.00 „Heeft de Nederlandsche

Arbeiders

Sportbond

—

—

een toekomst?"

lezing.

—

MAANDAG 19 AUGUSTUS.
Lijn 1: 8.00—10.00 KRO; 10.00—10.15 VPRO!
10.15—22.30 KRO.
Daarna uitzending voor Radiocentrales.
Lijn 2: 7.00—22.30 NCRV.
Lijn 3: Buitenlandsche programma's.
19.00—20.00 Gram.muziek Radiocentrale.
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-Telefoon 2813

Elecfrochemie brengt de oplossing
Water- of zuurstof als
beschermende laag

—

Gezellige terrassen en serres op Assen's
mooiste plekje
Goede keuken
Nieuwe exploitant: W. H. Taylor-Parkins

Regds in vredestijd is het in het algemeen belang zeer gewenscht, den over-

vloed van plantaardige voedingsmiddelen,
die het zomerseizoen ons oplevert en die
niet onmiddellijk verbruikt kunnen worden, door conserveering voor de maanden
dat groenten en fruit schaarsch zijn te
bewaren.
Zooveel te meer is dit noodzakelijk in oorlogstijd. Doch met de noodzakelijkheid een zoo
groot mogelijken voorraad conserven te vormen
treedt de vraag naar het meest geschikte verPakkingsmateriaal, d.w.z. de vraag naar con-

plaatijzer,

,

CVen

speciaal voor melkproducten,

doch dit voldeed in het geheel niet en moest
zelfs wegens de daaraan verbonden gevaren
voor de gezondheid ten sterkste worden afgeraden. De inhoud der plaatijzeren bussen bleek
namelijk met het metaal chemische reacties
aan te gaan, die de bus door corrosie aantasten
of den inhoud doen bederven en schadelijk
voor de gezondheid maken.
In Duitschland heeft men nu gepoogd, dit
bezwaar te ondervangen door in plaats van tin
een ander beschermend laagje op het plaatijzer
aan te brengen. Slaagde men hierin, dan konden conservenbussen van plaatijzer toch gebruikt worden en zou men het tin geheel uitsparen. Het probleem bestaat eenvoudig hierin,
dat de inhoud der bussen niet met het metaal

:
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in aanraking mag komen. Om dit doel te bereiken beproefde m"n eerst den binnenkant der

bussen met een speciale laksoort te bedekken.
Natuurlijk mocht deze lak niet van invloed zijn
op den smaak der levensmiddelen en bovendien
bestand zijn tegen hitte. Dit probleem is reeds
tot een bevredigende oplossing gebracht.
Bij lak bestaat echter altijd nog het gevaar,
dat het ergens, al is het op nog zoon klein
plekje, afspringt of beschadigd wordt en dat
op zulk een beschadigde plaats het metaal dan
toch kan inwerken op den inhoud der bus. Ten
einde dit bezwaar te ondervangen, is men nu op
de gelukkige gedachte gekomen, de electrochemie
te baat te nemen. Dit gebeurt op de volgende
wijze. In de vulopening van het conservenblik
wordt een zoogenaamde „poolstift" onmiddellijk
na het vullen langs eleetrischen weg ingelascht.
Deze poolstift werkt als electrode, dus als een
electrische pool bij de electrolyse, waarbij, zooals bekend, electriciteit door een waterige oplossing wordt geleid, waardoor deze in haar
chemische bestanddeelen wordt opgelost.
In het onderhavige geval nu bewerkt de poolstift, dat aan den binnenwand der bus een
uiterst dunne laag waterstof wordt afgescheiden,
die zich overal vastzet, waar zich zuiver ijzer
bevindt. Daardoor krijgt de binnenkant van het
conservenblik een beschermend laagje, dat aantasting van het metaal door den inhoud van
het blik voorkomt. Alle gevaren, die uit beschadiging van de laklaag kunnen voortvloeien, zijn

Raadpleegt Born's f ietstochten door mooi Drenthe
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Als geschikt materiaal voor conservenbussen
zou tin in aanmerking kunnen komen, dat echter schaa-rsch is, en bovendien te duur zou zijn.
Daarom wordt sedert lang het ons bekende blik
gebruikt, d.i. plaatijzer, bedekt met een laagje
tin. In Duitschland zijn ook proeven genomen
met
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Het probleem der Conservenblikken
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Dr.H. Fischer.
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Boschrijke omgeving
Prachtige wandel- en fietstochten
.
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Prima hotels en pensions
Inlichtinaen VVV. Oosterwolde (Fr.)

Weldadige rust in ongereptenatuur.
Uitgestrekte wandel- en rijwieltochten.
Hotel HOOG HOLTEN prachtig

-
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BEZOEKT OOSTERWOLDE (Fr.)

HOLTEN (Overijsel)
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schitterende natuur

Assen
Torenlaan 20
Drentsche Courant
verstrekt gaarne gratis alle gewenschte inlichtingen
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Hotel- en Pensiongids der
Provincie Gelderland
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Prachtige fietspaden door
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Breng Uw vacantie door in een rustige omgeving.
Bondsinr. A.N.W.B. (zwarte bons
ldj ) Tele{ Zuid 225 (doorverOns paviljoen is schitterend gelegen temidden der bosschen.
_j n( ng) Aparte eetzalen. Grootste Kosteloos verkrijgbaar aan't Bureau
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voor kampeeren.
speeltuin. Gelegenheid
Gezellin speenuin.
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natuurS choon. uezeni„e
der Prov. Geld. V.V.V., Stations- Prachti
bootenverhuurinrichting.
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Bezoekt ons Bondshotel A.N.W.B.
Hotel-Pension.
Ce trale verwarmi "g" Koud en warm stroomend water.
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miuuciv
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Ruime parkeergelegenheid
Telefoon 238 (K 5503)
Cl «-.MD
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Aanbevelend,

daarmede uitgeschakeld. In bepaalde gevallen,
waarin waterstof niet als deklaag in aanmerking kan komen, kan men ook, door gebruik te
maken van speciale poólstiften, zuurstof tegen
den binnenkant der blikken neerslaan. De tot
dusverre met dit procédé bereikte resultaten
mogen zeer bevredigend worden genoemd.

—

teekening slechts één zijde geteekend. Deze
zijden moeten zóó worden gelegd, dat de
som der oogen in horizontale, vertikale en
diagonale richting steeds 12 per rij bedraagt.

DOBBELSTEEN-PUZZLE.
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DRENTSCHE VRAAGBAAK
TE KOOP

—

TE KOOP GEVRAAGD

TE KOOP GEVRAAGD

INZET

Gevraagd : DOBERMAN, 1 a 2
jaar, luxe hond, gecoupeerd,
billijke prijs. Ph. de Wolf, VVap-

Heerenhuis met Tnin

serveen.
DENNENBOSlichte soor- Te koop gevraagd : Nieuwlandten. Tevens alle soorten Hak- sche EIGENHEIMERS. Witterhout en beuken en eiken hoo- straat 132.
rnen. Brieven onder no. 231 BuTe koop gevraagd : Nieuwlandreau Ass. Crt.
sche CONSUMPTIEAARDAPTe koop gevraagd : 200 M 3 PELEN. Aanb. m. prijsopg J.
Te koop : 50 baal groengerooi- GROF PUIN, minimum 50 M 3 Alberts, Alteveerstr. 94, Tel.
de „Voran" POOTAARDAPPE- franco in het schip. Franco 3166, Assen.
LEN, stam-selectie. H. Heukers brieven aan J. Vos, Aannemer Te koop gevraagd
: 5000 eiken
Asserwijk 36, tel. 2865.
1 te Orvelte, Tel. 218.
TUINPALEN. Brieven onder
no. 250, bureau Asser Courant.

J. Koster Rzn.,

Hoogeveen,
Nieuweroord. Houthandel in eiken en dennen Palen, Tuinpalen
en Rijshout, eiken en berken
Boonenstokken enz. Telef. 2065,
Hoogeveen. Giro 256605.

Gevraagd:

SCHEN, zware en

VRAAG EN AANBOD

Te koop : Pl.m. 1 ha. ETGEVRAAG
GROEN om in te kuilen. Geleklein
Gevraagd : Flink DAGMEISJE gen te Witten en een Voran
gerooide
groen
kwantum
bij B. Geerts, Gron.str. 42.
pootaardappelen, bij H. Offereins
Ez., Kloosterveen 188.
Gevraagd : DAGMEISJE, liefst
A.
Beekman,
voor direct. Mevr.
Te koop : 75 Are ETGROEN bij
Vaart Z.Z. 55, Assen.
E. Drenth, Langedyk 32, Assen.

>

Ge vraagd : Een DIENSTEODE Te koop : Triumf B. POOTliefst kunnende melken door M. AARDAPPELEN, eetaardappelen voor winteropslag, een venWolters, Kerkstr. Beilen.
terswagen f 35, vier wielen met
Iwema's Boekhandel, Ged. Sin- ijzerhoepels en een partij pakgel, vraagt voor direct flinken stroo, ook wel per pak. H. ZingLOOPJONGEN, leeftijd pl.m. 17 stra, Witterzomer, Assen.
jaar.
Te koop : Pl.m. 1000 ha.

CON-

SUMPTIE
AARDAPPELEN,
Gevraagd : Voor direct in Ie Bintje
bij W. Stavast, Odoorklas zaak 2e BANKETBAKKERSBEDIENDE, prima vak- nerveen.
man. Z. g. get. onn. z. a. t. m. H.H. Landbouwers ! Nog voorBrieven onder no. 254, bur. As- radig eenige soorten KNOLZAser Courant.
DEN. Zeer billijke prijs. H. van
Zanden, Zaadhandel, Smilde.
Gevraagd : voor direct een flinBOONEN :
ke BOERENKNECHT, kunnen- BOONEN !
de melken. M. Bouma, Tinaarlo. Uit eigen kweekerij dubbele wit
en pr. snijboonen, beide zonder
Gevraagd : Voor direct, flinke draad voor de inmaak, alle beiBOERENKNECHT
door A. de 11 cent p. kilo. Vrijblijvend.
Hijken.
Greving,
Talens, Slachterijlaantje.
i
Voor direct een Te koop : Prima JONGENSKNECHT, kunnende melken en RIJWIEL f 15. Heerenrijwiel f 6
met paarden omgaan. Th. v. B. Luiken, Gron.str. 268.
Wijk, Orvelte, Westerbork.
Voorziet U thans nog van een
NIEUW
RIJWIEL. De gelegenGevraagd : Een ARBEIDER in
nog een prima
heid
bestaat
aardappelrooien.
't koren en
H.
merkrijwiel te bekomen voor
Eggens, Witten 40.
zeer lage prijzen. Gebr. Tonkes,
Gevraagd : Voor direct AARD- Rolderstr. 61—63. Telf. 3068.
APPELROOIERS bij Tj. Stam, Te koop : een z.g.a.n. HEEVeenhoop, Smilde.
RENRIJWIEL en een z.g.a.n.
Gevraagd :

Wandelwagentje, prijs f Q>.so.
Welke vrachtwagen kan a.s. Te bevragen Zwartwatersweg
week EENIG VRACHTGOED 90.
meenemen naar Bergen op
Zoom. Brieven onder no.

Bureau Asser Courant.

253, Te koop : 2 beste WIPKARREN
bij D. Oost, Drentscheweg, Ap-

BIEDT ZICH AAN

pelscha.

Te koop : 1 VENTERSKAR op
Biedt zich aan : Een BOERENlucht, 1 dogcar, 3 venterskarreKNECHT, tegen 1 Sept., goed tjes, talhout, draadpaleh. Kloekkunn. melken en met paarden horststraat 18, Assen.
omgaan. K. van Veen, Meppen
Te koop : CHEVROLET van
C. 51, gem. Zweeloo (Dr.).
1935, 6-jarige voskidde en een
nieuwe korre op lucht, bij J.
TE KOOP
Mellies, Sluisstraat 35, Telef.
Te koop : KUIKENS. Tevens te 2109.
koop gevraagd Slachtkippen en
Te koop :
HEERENHUIS,
jonge Hanen. A. Uringa, Rol- staande op eersten stand te
derstr. 31, Tel. 2787.
Hoogeveen. Br. onder no. 275,
Bur. Hoog. Nieuwsblad, Boekh.
Te koop : Prima D. S. JACHT- Stoter, Hoogeveen.
HOND, 3 jaar oud ,B. J. ten
Oever, jager, Pesse bij Hooge- Te koop : Nog twee eennsgezins
veen.
WONINGEN en de helft van
dubbele nette woning, winkelh.,
jonge thans barbierszaak, verhuurt
Af te geven 5 mooie
HONDJES. Moeder „Taeckel". voor f 8 p. w. en nog nieuw huis
met 1 ha. bouwland. Bevr. K.
T. Boelens, Taarlo.
Eerkes, Makelaar, N.W. Kan.
Te koop : 4 ongem. BIGGEN of 191, Telef. 2675.
te koop gevraagd 4 biggenmerTe koop: BOERDERIJEN, in
ken en een kookpot.
Adres : B. Venings, Drouwen verschillende grootte, zoowel
groen- als bouwboerderijen. InD 6.
lichtingen verstrekt gaarne Jan
Jr., Beëed. Makelaar,
Hup
Te koop : Een beste afgewende
Homanstr. 18, HooLinthorst
BIG, en een zoo goed als nieuwe
geveen,
Telef.
298.
Petroleumlamp, bij E. Dontje,
Eext.
Te koop : Groote partij geschilTe koop : Een drachtig VAR- de eiken DRAADPALEN, bij R.
ken, 15 week dragende bij W. Drenthen, Hoofdvaartsweg 152
Assen.
Hartlief, Wezuperbrug.

a

Te koop : Een derde dracht
ZEUG, werptijd 27 Aug. bij K.
Meijer, Velthuizen D 154, Hoogersmilde.

:

Te koop : Een

beste

TREK-

ZAAG, lang 1.40,. een zwarte

emaille Kachel voor kleine gezin
en een hoop Koernest, 6 a 7
voer, niet op Zondag. Te bevr,
N.W. Kanaal 217, Assen.

Te koop 2 neurende t.b.c.-vrije
VAARZEN. Ook genegen te Haast U indien U het plan hebt
ruilen. M. de Levie, Oranjestr. een NIEUWE KACHEL aan te
11.
schaffen. Slechts een beperkte
voorraad, welke niet weer aanHENGSTgevuld kan worden. Alles nog
best
:
Een
koop
Te
VEULEN, geb. 15 Maart W. zeer lage prijzen. Gebr. Tonkes,
Huizing, Wezuperbrug.
Rolderstr. 61—63. Tel. 3068.

Te koop: KOOKKACHEL, nieu
we en gebruikte huishoudka
chels, turfkachels, z.g.a.n. haard
beste fietskar, linnenkast, stoelen, tafels, koperen oetroleumTe koop : Een donkerbruine lamp, waschtafel, enz. ook ruiMERRIE
met merrieveulen, len. Roideistr. 76, Z. nist.
ook wel afzonderlijk bij W.
Oving, Odoornerveen. Niet op VERDUISTERINGSPAPIER ir
div. breedten, verkrijgbaar bi;
Zondag.
Wed. A. Steenhuis, Ged. Singel
Te koop : Eenige beste jonge 42, Assen. Uitsluitend de zware
WERKPAARDEN, merries, en betere kwaliteiten, geschikl
w.o. een voor weinig geld. H. voor rolgordijnen.
Haveman, Loonerstr. 177, AsTe koop aangeboden : STUDIEsen.
BOEKEN voor de le, 2e en 3<
klas H.8.5., de nummers : 4, 48
5-jarige
koop
Te
: Een makke
64a, 71, 72a, 85, 87, 88„ 89, 10e
MERRIE,
bovenl.
verm.
zwarte
drachtig. L. Kiers, Venesluis 107, 126, 127 en 128.
Witterstraat 69, Assen.
(best. Dieverbrug).
Te koop : 14-j. br. bles stamb.
MERRIE. Extra fokpaard. Wederom gedekt. E. Muggen.
Smalbroek, Beilen, Tel. 384.

Bij inschrijving te koop een goed Te koop : Een pr. RADIOTOESTEL v. gelijk- en wisselstroorr
bevleeschd SLACHTPAARD.
22
nw. anode. Spotpr. en 1 pr
vóór
m. „:.■_
Briefjes in te leveren
--i
nr\ Batavus
p
Augustus a.s. bfj de Wed. F
uiyn.str. 214
StaVfi» *e Anneischaen 1
_~-

..
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StalionssSraat, Assen

Uw punten

Notaris J. D. F. VAN HALSEMA te Assen is voornemens
om
OP WOENSDAG 21 AUG. 1940
des avonds 8 uur i.h. café Wolthekker te Assen, ten verzoeke
van de Erven van wijlen de
echtelieden W. MEIJER—J. E.
v. d. GRAMPEL, publiek bij inzet te veilen :

—»■»———f——n»3ii^—i—

.... b\\ I *fM» 1 besteed
't Gehele gezin goed
en voordelig gekleed

Een Heerenhuis

Te koop gevraagd : Een goed
a.d. Stationsdubbelloopsch JACHTGEWEER met erf en tuinte Assen,
groot
27
straat
no.
H. Stoffers, Graswijk, Assen.
7.73 aren.
Gevraagd : Een Nederlandsch Het pand bevat: beneden : I
■'
en Duitsch WOORDENBOEK. gang met eenerzijds kamer en
H. Vrieling, Hoogersmilde.
suite, serre en anderzijds, in
bij den heer Koets : voorhuur
Inkoop OORIJZERS, oud Goud
slaapkamer, keuken,
kamer,
en Zilver. L. Post, Markt, Assen
bergplaatsje, kelder en ged.
schuur met zolderruimte. Bo- OP DONDERDAG 22 AUG.
TE HUUR
ven : woonkamer en 5 slaapka- 1940, des avonds om 7 uur in 't
Te huur : Tegen Sept. of Oct. mers, waarvan 1 in huur bij Café Kuipers te Rolde zullen
ten verzoeke van de fam. A.
v. d. Bouwst. „Boaz" een WO- den heer Koets.
1. Boerenplaats, 23 ha., aanBAKKER
te Rolde publiek voor
gas
NING a. d. Molenstraat. Huur Voorzien van electr. licht,
onbepaalden
vaarding
worden
verl Mei a.s.;
tjjd
f 4.20 per week. Te bevr. Nij- en waterleiding.
2. Boerenplaats, pl.m. 16 hapacht
:
Al
de
boer, Venestr. 153a.
De geannonceerde veiling van aanvaarding 1 Mei a.s.;
Aanv. en betaling 1 Nov. '40,
vastgoed
op
der
huur
bovenstaand
3. Boerenplaats, 14 lvv, aanTe huur : Op goeden stand, een onder gestanddoening
geKoets,
1940,
Woensdag
Augustus
van
vaarding l Mei a.s.;
21
ruime ZIT- en SLAAPKAMER. met den heer
zooals deze tot heden publiek
4. Boerenplaats pl.m. 26 ha-,
Adres : Bureau Asser Courant. meld gedeelte, tot 1 Oct. 1943 zijn verhuurd en toebehooren
met
voor f 50 per maand.
aan de heeren K. Bakker te Rolovername huur;
Te huur : ETGARDE bij Alb.
5. Boerenplaats met 45
Bezichtiging Donderdag 15 de en L. Bolhuis te Haren, zooA.
GRUTTERINK
Nots.
Timmer, Keizerspad 442, Dwinland, aanvaarding 1 Mei a.s.ha*.
mede een akker bouwland Voet2—4 uur.
Aug.,
Borger.
nam.
geloo.
6. Boerderijtje met %y 2 '
akker, groot 12 are in huur ge21
OP WOENSDAG
AUG E.K., weest bij van Rein en groenland
land aan groote weg b. d. HaTE HUUR
lerbrug.
's avonds 7 uur, zal publiek ver- Legeland onder Assen, in huur
Dekker.
7. Behuizinge met pl.m. 68
worden
:
L.
bij
kocht
Te huur gevraagd : Voor twee
Aanvaarding
are
land te Beilen;
Herfst
1940.
HOMAN
te
Notaris
Zuidwoljonge menschen een nette WO8.
Groenland „Holtherstuk*
de,
op
R.
A.
zal
LAMMERS,
NING. Huurprijs pl.m. f4.50.
a.
h.
Homankanaal,
pl.m. 1.30.00
Notaris
te
Gieten
perceelen,
maaitijd
dagen,
10
20
AUG.
1940,
Brieven Groningerstr. 221.
in
DINSDAG
en
gelegen aan Witterweg
namiddags 2 uur (n.t.), ter ha.;
9. Heide Laaghalerveen, pl.m*
Broeklaan te Assen.
plaatse bij de perceelen, ten 5.
ha. ;
verzoeke van Mej. B. H. van
Ten verzoeke van Gebrs. H.
Gevonden : Op de straat naar
10. Heide Laaghalen, pl.m. 5>
Hees
Diever,
AT- en G. MEERTENS.
HEERING te Dwin- koopente :Hoogeveen, publiek ver- ha.;
Notarissen
JE. Tegen gemaakte kosten teSamenkomst bij de behuizing geloo en GRUTTERINK te Bor11. Heide Hooghalen, 2%
Een groote party
rug te bekomen bij H. de Leeuw van verkoopers, Witterstraat 59 ger, zullen op
6 ha. en 5 ha.;
Holtie, Eemster.
JOH. KROON,
12. Groenland, aaneengelegen
MAANDAG 19 AUG. E.K.,
en
17 ha.;
waarn. Notaris.
des voorm. 10 uur, in het café
13. Groenland „Brake", pl.m.
Huisman te Dwingeloo, ten ver- liggende op de ontginning aan
DIVERSEN
den straatweg van Linde naar 1.75.00 ha. b. d. Beilervaart;
den
heer
O.
BAZUIN
van
zoeke
inzate
14. Groenland Rheedeel, 8
c.s., publiek bij inzate veilen, de Dedemsvaart.
MOLESTVERZEKERING.
dagwerk Kampsland en 10 dagnavolgende, alle in de gemeente
Pompers
Assurantie Bedrijf
werk b. d. Beilervaart, groot
Dwingeloo gelegen
Tel. 2274, Ged. Singel 32, Assen
pl.m. 6 H.a., liggende achter de
Assen
Oudestraat
Laat thans Uw VERF- en BEboerderij van Gebr. Denneboom
HANGWERKEN in orde ma- OP DONDERDAG 29 AUGUSverkoop
15. Complex Heide aan harde
jaarlijksche
De
Eemster :
ken. Scherp concurr. prijs, deA.
onder
Gelegen
weg,
groot 36 ha. (cultuuravonds
om 8 uur,
TUS 1940, des
Boerenbehuizing met bijI.
gelijk en netjes afgewerkt.
;
grond)
zal in het Café Drenthina van gebouwen, erf en groenland, gr.
Vraagt prijsopgaaf. Jacob PadComplex Heide, Bosch en
16.
Wolthekker
te
Assen,
de Gebr.
30.50 are; 2 en 3 Groenland
ding, Schilder, Hoofdstr. 185
het laatst dezer Vennen, groot 56 ha.;
publiek bij inzate worden ge- „Broekje", gr. 1.86.50 ha., te te Ruinen zal in
Hoogeveen.
maand plaats hebben. Opgaaf
Voorts diverse Woonhuizen,
veild :
veilen in 2 perceelen O. en W., van bij te voegen perceelen wor- Bouwterreinen te- en brj Beilen.
gebouwde
BRANDVERZEKERING
Het zeer solied
resp. gr. pl.m. 0.82.40 en 1.04.10 den ingewacht vóór 23 Aug. a.s
Pompers
Assurantie Bedrijf
H.A.; 4. ,Bouwland „Aarlange brj den afslager J. Neefjes te
Tel. 2274, Ged. Singel 32, Assen
op de Eemstersche esch, gr. Ruinen en ten kantore van onwoonhuis, open plaats en 33.70 are; 5. Bouwl. „Veenepad" dergeteeken.de.
met
PLUIMVEEHOUDERS ! Nu is
uitgang, staande en gelegen aan naast perc. 4, gr. 18.90 are; 6.
R. VISSER.
het tijd Uw kippen te selecteeTE KOOP:
te Assen. (Groenland „Vorrelveen", gr.
no.
11
de
Oudestraat
te Hoogeveen.
Deurwaarder
te
laten
jonge
ren ca de
hennen
is sedert jaren 74.60are; 7. en 8. Groenland
pand
In
het
inenten. Wij doen dat voor U
gevesaan den Straatweg naar
tegen billijk tarief. Beleefd aan- een best beklante zaak aanver- Sleek
galanterieën en
de Voshaar t.o. Bruulsema, gr.
met 23 ha. land te Drijber bij Ge*,
bevelend H. Feijen, Wethouder tigd in
artikelen en is voor al- 2.49.40 ha. te veilen in 2 perc,
wante
Kerk
en Nat. School (w.v. ± 3 ha.
Hoogeveen.
Robaardstr. 61,
Z. en N., resp. gr. ± 1.18.30 en
nog heide en veen). Aanvaarding
lerlei doeleinden geschikt.
Het pand bevat :
1.31.10 H.A.; 9. en 10 Groenl.
land dadelijk. Behuizinge 1 Mei 1941
DIENSTBODENVERZEKEgr.
win1.60.65
„Stikkerschemaat",
Beneden : Groote ruime
Te bevragen Makelaarskantoor
RING, Pompers Assurantiebeveilen in 2 perc. N. en
H.A.,
etalages
en
kleine
toonte
2
kel,
drijf, Tel. 2274, Ged. Singel 32,
W. KUIK, Beilen (Dr.)
kamer, gang, achterkamer, keu- Z., resp. gr. pl.m. 0.77.45 en
Assen.
0.82.60 ha.
ken en achterkeuken.
W. KUIK, Beëedigd Makelaar
groote
slaapkamer,
Perc. 1 t.m. 10 zijn in gebr. bij
:
Boven
Voor een LUXE AUTO naar
Beilen zal op
die
te
Kiers,
magazijden medeverk. W.
zolder voor
W. D. Langbroek, Tel. 263 Bei- en kleine
VRIJDAGEN 23 AUGUSTUS
Goedkoopste adres ter nen. verdieping : 2 slaapkamer- aanw.
len.
Dwingeloo
onder
en 6 SEPTEMBER A.S.,
Gelegen
2e
B.
plaatse.
,„ , telken dage des nam. 2 uur bij
en Westeinde:
tjes en groote zolder.
11. Groenl. „Nieuwe Land
Te bezichtigen op den dag der
RIJWIELVERZEKERING
in inzet in het Hotel R. Mulder en
nabij de weg naar het Loo,
bij toeslag in het hotel W. MulAssurantie Bedrijf inzate van 2—4 uur.
Pompers
Jden
gebr.
bij
medeverk.
eigenTen
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Toen ging zij, weer naar hem toe; nog
altijd sliep hij. Zijn ademhaling hinderde
haar. Waarom was hij niet dood ! Dan zou
op eenmaal al haar angst over zijn. Zij piekerde weer en maakte het eene plan na het
andere.
Zij waren geen van allen iets waard, en
konden den toets der critiek niet doorstaan. Zij werd wanhopig. Zij was in een
stemming om een moord te kunnen begaan.
Zij wachtte, totdat Jürgen Westmann
wakker werd en bracht hem water, om zijn
gezicht en zijn handen te wasschen. Hij
glimlachte een beetje. Zij herkende den
man nauwelijks, want er lag een zekere
weekheid in den glimlach.
„En ga nu meteen den raadsheer halen
het meisje naar hem toe", zei hij.
of
Beate dacht na. Zou zij weigeren het geschonken kapitaal terug te geven ? Dat
zou haar waarschijnlijk niet veel helpen.
Als de raadsheer kwam, zou men haar met
wetsartikelen en dergelijke klein krijgen.
Ook wilde zij den raadsheer niet baatzuchtig schijnen.
Zij nam de papieren van het tafeltje en
zette het ontbijt klaar. Jürgen Westmann
at met goeden eetlust. Hij voelde zich dezen morgen opvallend frisch.
Nauwelijks had Beate afgeruimd, of hij
wilde de stukken weer voor zijn oogen hebben.
Hij speelde met zijn vingers.
„Ik heb gedroomd, dat Hildburga geschreven had en dat je daarop een telegram aan haar adres zondt", zei hij.
Daar werd tweemaal aan de huisdeur gescheld.
■,„
„De post!" constateerde Jurgen WestBeate wist, dat, als er om dezen tijd
tweemaal gebeld werd, het de brievenbesteller was.
Jürgen Westmann riep haastig: „Loop,
Beate, haast je ! Misschien is mijn droom
waar, misschien schrijft Hildburga nog
eens, en vernemen wij, waar zij woont".
Zijn oogen stonden wijd open.

"stuur

.

mOok'

Beate ging.
De postbode reikte haar twee stukken
over, een briefkaart en een brief. Van op-

winding kon Beate nauwelijks den morgengroet van den beambte beantwoorden,
want zij herkende op het adres werkelijk
het handschrift van Hildburga.
In de vestibule keek zij schuw om zich
heen en verstopte toen den brief haastig
in haar blouse.
Met de briefkaart, een gedrukte aanbevelingscirculaire van een zaak, ging zij
naar de ziekenkamer, en liet haar, zonder
een spier te vertrekken, aan Jürgen Westmann zien. Hij drukte de lippen op elkaar
en zei niets. Hoe dwaas van hem, om aan
den droom te gelooven !
Plotseling drukte hij beide handen op
zijn hart, en uitte een kreet alsof hij pijn
had; zijn gezicht vertrok.
bracht hij er
,„Haal den
onbewegleijk
moeite
en
bleef
toen
uit,
met
liggen.
Beate streed met alle goede en booze
geesten. De raadsheer mocht niet komen;
met zijn verschijning werd haar iedere uitweg afgesneden. Hij mocht zelfs niet vermoeden, hoezeer Jürgen Westmann's stemming zich plotseling gewijzigd had. Hoe
onbegrijpelijk onverwacht!
Voorloopig dacht zij er niet aan, den
wensch van haar oom te vervullen. Met
scherpen blik stond zij iedere kleine verandering op het getaande, beenige gelaat van
den man gade te slaan.
Zij merkte op, hoe de huid steeds waskleuriger scheen te worden, en luisterde
vol spanning naar de zachte, maar moeilijke ademhaling. Plotseling deed Jürgen
Westmann de oogen wijd open.
„Ben je daar nog?" bracht hij met moeite uit. „Gauw! De raadsheer moet komen,
en als hij mij niet meer levend aantreft,
zorg jij voor de uitvoering van mijn testa-

raadsheer!"

Friedrich von Groszer was een slank man,
die er uit de verte nog jong uitzag. Zag
men hem evenwel van naderbij dan bemerkte men dat de tijd niet zonder sporen
na te laten aan ditregelmatige gezicht was
voorbijgegaan. Een paar diepe, scherpe voren spraken van zorgen en strijd.
Zijn eenige zoon Herbert geleek veel op
hem. Vader en zoon zaten in de behaaglijk
ingerichte heerenkamer tegenover elkaar.
Beiden rookten.
„Wat heb je mij voor belangrijks te vertellen. Herbert, dat je ons beiden ervan
weerhoudt, naar de zaak te gaan. Konden
wij de zaak niet. op de bank bespreken ?"
„Neen !" Herbert zei het wc \ Ije op korten, bijna beslisten toon. Toen zag hij zijn
vader een oogenblikje aan, wilde wat zeggen, deed het weer niet, sprong van zijn
stoel op, en liep met krachtige schreden
door de kamer.
Hoofdschuddend keek de oude naar hem.
„Wat heb je toch jongen ? Je doet, als
iemand, die een zeer slecht geweten heeft,
of die doodelijk verliefd is."
Herbert wilde juist antwoorden, toen zijn
moeder de kamer binnenkwam.
„Zijn jelui nog thuis ? Ik dacht, dat Jelui allang op de bank waart; in het voorbijloopen hoorde ik hier echter praten. En
na het middageten zijn jelui dadelijk weggeloopen, alsof je haast had ?"
bijFrau Melitta von Groszer was geen
interessante
zonder mooie, maar een
vrouw met een zeer goed verzorgd uiterlijk.
Haar donkere haren waren achterover gekamd en het zuivere ovaal van haar gelaat
met de eenigszins schuin staande oogen
deed denken aan een Oostersch type.
Aanvankelijk bracht de onverwachte
binnenkomst van zijn moeder Herbert in
verlegenheid. Haar had hij bij de mededeeling, die hij zijn vader doen wilde, voorloopig uitgeschakeld. Nu echter vond hij
het 't best, tegelijk ook zijn moeder op de
hoogte te brengen.
Hij geleidde zijn moeder, die van middelmatige lengte was en een beetje aanleg
had, om gezet te worden, naar een leeren
fauteuil, en schoof voor zichzelf een stoel
naderbij.

„Ik wou iets belangrijks met vader bespreken, lieve mama ; daar het evenwel u
eveneens betreft, kan ik het wel aan u beiden tegelijk biechten."
Frau Melitta keek haar zoon verschrikt
aan. Het woord „biechten" leek haar fataal.
Herbert draaide aan zijn met een wapen
versierden zegelring. Hij wist niet goed,
hoe hij beginnen zou.
In den loop van den morgen had hij door
een bode van Beate een briefje ontvangen
met de mededeeling, dat haar oom gestorven was, en dat zij verlangde naar iemand,
die haar na stond.
Hij moest dus naar haar toe. Het was
voor hem het aangewezen oogenblik om
voor haar uit te komen.
Beate wilde immers financieele hulp verleenen. ledere hinderpaal, om de inspraak
van zijn hart te volgen, was daarmede uit
den weg geruimd. De oogen zijner moeder
waren strak en vragend op hem gericht.
Hij begon haastig te spreken.
„Lieve ouders, het spijt mij, dat ik uw
hartewensch niet kan vervullen; ik kan de
dame, die u mij voorgesteld hebt, niet
trouwen, want ik heb een ander lief.
„Maak het kort als 'tv belieft, Herbert
Wie heb je lief ?"
„Ik bemin Beate Westmann, de nicht van
den vroegren landeigenaar Jürgen West-

mann".
Friedrich von

laatste

Haar zenuwen waren in opstand.
Toen het dienstmeisje den dokter binnenliet, knielde Beate voor het doodsbed

Hij zei het schijnbaar rustig, doch in zijn
binnenste verhief zich de wanhoop. Het
was toch allemaal reeds vast afgesproken

den er uit.
Beate dacht vol angst, als de dokter nu
maar niet kwam, als hij Jürgen Westmann
maar tijd liet, om te sterven.
Want het einde naderde ; de dood stond
reeds aan het leger van den hardvochtigen, ruwen man, die in zijn laatste levenswas.
uren zoo ongewoon week geworden
Jürgen Westmann fluisterde stil voor
zich heen : „Mijn blonde meisje, wees niet
boos op mij !"
Er lag een booze trek, vol verwachting,
om den mond van Beate.
Haar oogen zagen een blauwachtigen
glans op het gelaat van den stervende zagen handen, die rusteloos over het dekbed
rondtasten ; haar oogen hoorden een pijnlijken zucht uit een brekend hart.
En toen was Jürgen Westmann dood.
Juist werd er gebeld. Dat was de dokter.
Beate greep het testament, frommelde het
in elkaar en ook het andere bewijs. Beide
stukken gingen den weg van den brief van
Hildburga.

Beate's hart klopte hevig. Op het

oogenblik was zij nog gered.

schenen weg te vloeien. Spoedig verloor hij het
bewustzijn en herinnerde zich niets meer, totdat hij weer bijkwam in de hut van den kapitein. Bartley eindigde met te zeggen, dat hij
dankbaar was, eindelijk zijn bewustzijn te hebben verloren, daar hij anders vast en zeker gek
zou zijn geworden in die benauwde duisternis.
Deskundigen verklaren, dat een eigenaardige
combinatie van omstandigheden Bartley deze
kans van één op een millioen gaven. Ten eerste, dat de groote en niet ongevaarlijke tanden
van de walvisch zijn lichaam misten; ten tweede, dat Bartley spoedig het bewustzijn verloor en
dus stil bleef liggen; ten derde, dat de walvisch
spoedig daarna werd gedood, waarna zijn lichaamstemperatuur dus daalde.
Bartley is er echter niet heelemaal ongedeerd
afgekomen. Zijn gezicht, nek en armen bleven
zijn leven lang sneeuwwit, tengevolge van het
inwerken van de spijsverteringssappen van de

HOOFDSTUK VI.

Groszer zag zijn zoon met
stomme verbazing aan.
„Wie is die Beate Westmann ? Ik weet
alleen, dat er eenige jaren geleden een
schandaal heeft plaats gehad, dat met
dien naam in verband stond. Een dochter,
geloof ik, gmg er niet een Spaanschen zanger vandoor. De oude is een ruwe, onbehouwen kerel, wien iedereen liefst uit den
weg gaat. Het zijn in ieder geval geen menschen, met wie men in familierelaties zou
willen treden."
Frau Melitta bracht haar een weinig naar
viooltjes riekenden zakdoek aan den neus.
„Ik bedank in ieder geval zeer voor de
eer."
Herbert was op dezen tegenstand voorbereid geweest. Hij haalde de schouders op.
„Ik heb reeds lang vurig verlangd, Beate
tot mijn vrouw te maken, want men kan
toch tenslotte niet een heele familie veroordeelen, als een der leden niet precies zoo
gehandeld heeft, als de goede burgerlijke
moraal verlangt. In ieder geval valt er op
Beate's gedrag niets te zeggen. Zij heeft
altijd stil en ingetogen in 't huis van haar
oom geleefd. Zij kwam reeds als kind, na
den dood van haar ouders, bij hem."
Frau Melitta stond langzaam op.
„Zij mag zijn, wie zij wil, maar bij ons
past zij vast niet !"
Haar man stond eveneens op.
„'t Is jammer van den tijd, Herbert. Wij
hadden dien op de bank beter kunnen be-

ment!"
Met horten en stooten kwamen de woor-

zijn hand. Eindelijk kwam hij tot rust en
lag in een stinkende duisternis. De hitte was
zoo groot, dat alle krachten uit zijn lichaam

van

en snikte hartstochtelijk. Niet van smart
en verdriet, zooals de dokter dacht. Haar
"zenuwen gaven het op, zij schreide van bovenmatige vreugde. De overgang van doodelijken angst tot de redding was te schielijk geweest.
Nu was immers alles, zooals zij had gehoopt. Zij was rijk, en het leven lag voor
haar als een bonte, aanlokkelijke tuin. Wat
maalde zij om den laatsten wensch van
een doode, die haar nooit bijzonder goed
behandeld had ?

steden."

—

„Wrj zijn verdwaald
kunt U ons ook
zegeen, hoe we hier weer uit komen ?"

walvisch.

geweest; Herbert zou met de verwijderde
bloedverwante trouwen, om met haar geld
de firma te steunen. Deze nicht van den
algemeen gehaten Jürgen Westman wilde
misschien nog wel, dat zij haar een bruidschat gaven. Speculeerde er op, in een rijke familie te komen.
Herbert beet zich op de lippen. Hij was
verkeerd begonnen. Hij hield zijn moeder
bij den mouw vast. Luister eerst verder
naar mij. Ik wil mij werkelijk niet beter
voordoen dan ik ben. Geloof mij, hoe
zwaar het mij ook viel, ik zou, terwille van
onze firma, de andere gehuwd hebben, zou
met een bloedend hart mijn schoonsten
droom begraven hebben, als Beate mij niet
op het oogenblik, dat ik afscheid van haar
nemen wilde, verteld had, dat zij rijk is."
De bankier maakte een afwerende beweging.
„Wat zoon meisje rijk noemt, komt menschen als ons blachelijk voor."
„Beate Westmann is rijk genoeg, om onze firma over de crisis heen te helpen. Bovendien is van morgen vroeg haar oom gestorven ; zij zond mij daar straks een paar
regeltjes met een dienstman."
Friedrich von Groszer en zijn vrouw wisselden een snellen blik.
Aarzelend sprak hij : „Veel voelen voor
de voorgestelde schoondochter kan ik nog
niet
eerst zou men zekerheid moeten
hebben, of haar financieele omstandigheden werkelijk zoo schitterend zijn.
Herbert knikte. „Natuurlijk, het spreekt
vanzelf, dat ik mij eerst zal overtuigen.
Want, hoe lief ik Beate ook heb, ik zou
toch van haar afzien, als het welzijn van
ons bankiershuis het verlangde. Ik wou alleen maar. dat u het in principe eens
waart met mijn voornemen, om Beate
Westmann te trouwen.
-^

DE VLEUGEL VAN EEN GROOT

COMPONIST
In het tooneelmuseum van de Scala te Milaan
de beroemdste opera van Italië, werd onlangs
een kostbare herinnering uit de muziekgeschiedenis geplaatst. Het gaat hier om de vleugel
van den grooten Franz Liszt, waaraan de pianovirtuoos en componist; eens talrijke phantasieën,
paraphrasen, sonates, rhapsodieën en pianoconcerten heeft neergeschreven.
Het prachtige instrument, dat voortaan een
eereplaats zal innemen, heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Zooals bekend, was
Franz Liszts dochter Cosima eerst met Hans
von Bülow, daarna met Richard Wagner getrouwd. Liszt, die op zijn concertreizen door geheel Europa stormachtig werd toegejuicht, totdat hij na een werkzaam leven in Bayreuth ging
wonen, is steeds opgekomen voor de geniale
scheppingen van zijn schoonzoon Richard Wagner, die destijds nog weinig succes hadden. De

van zijn beroemde vleugel echter
werd Daniela von Bülow, Liszts klemdochter uit
erfgename

—

(Wordt vervolgd.

INGESLIKT DOOR EEN WALVISCH
Het Oude Testament vertelt ons, dat Jonas
drie dagen en drie nachten in een maag van
een walvisch heeft doorgebracht. Twijfelaars en
sceptici halen wellicht hun schouders op, en betwijfelen ten sterkste de waarheid van dit verhaal. En toch is het niet zoo onwaarschijnlijk,
als de meesten wel zullen denken. De geschiedenis van James Bartley heeft indertijd immers
bewezen, dat een mensehelijk wezen een verblijf In de maag van een walvisch kan overleven"
Op een middag in de maand Februari van
het jaar 1891 voer de walvischvaarder „Star oi'
the East" in de buurt van de Falkland-eilanden. Plotseling klonk de bekende kreet: „Daar
is hij!" uit het kraaiennest. Een groote walvisch was op koften afstand van het schip aan
de oppervlakte gekomen, en al spoedig begon
de sloep de achtervolging. Het watermonster
werd geharpoeneerd, maar door al zijn tegenspartelen werd de sloep omvergeworpen. De
„Star of the East" kwam de bemanning te hulp,
en allen werden gered, op twee man na. Men
had gezien, dat de eene was verdronken; de andere
James Bartley
werd vermist, en men
nam aan, dat hij dood was.
De gewonde walvisch werd achtervolgd en gedood en 's avonds begon men het dier te ontleden. Toen de duisternis inviel, werd het werk
gestaakt tot de volgende morgen. Eindelijk brak
de ochtend aan; de mannen waren misschien
een twee uur bezig geweest, toen zij een vreemde beweging opmerkten in de maag van de
walvisch. Zij sneden het dier voorzichtig open
en vonden het bewustelooze en bijna dubbelgevouwen lichaam van James Bartley!
Het duurde vier weken, voor Bartley zoover
hersteld was, dat hij zijn wedervaren kon vertellen: Toen de sloep omsloeg, werd hij met de
anderen in het water geworpen. Onmiddellijk
zat hij rondom in de duisternis. Hij voelde zich
door een slijmerig kanaal naar beneden glijden;
de wanden trilden en bewogen bij de aanraking

—

—
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Cosima's eerste huwelijk.
Daniela von Bülow, die later met den Heidelberger professor Henry Thode trouwde, en tegenwoordig te Bayreuth woont, zette de muzikale
traditie van de familie Liszt-Wagner voort, door
al voor de wereldoorlog in haar villa te Gardone
aan het Gardameer een Richard Wagner- en
Franz Lisztverzameling aan te leggen, waar zich
behalve vele portretten, documenten, origineele
composities en brieven van haar stiefvader
Wagner en haar grootvader Liszt ook de vleugel
van den schepper van de onsterfelijke „Hongaarsche Rhapsodieën" bevond. Tijdens de wereldoorlog kwam de villa met de geheele kostbare inventaris in het bezit van de Italiaansche
regeering, die haar aan niemand minder dan
Gabriele D'Annuncio als woonplaats gaf.
De Italiaansche dichter.en politicus had de
grootste zorg voor de schatten, die hier uit het
leven van twee muziekgenieën bij elkaar waren
gebracht. Ook de vleugel van Liszt bleef in
overleg met Daniela»Thode in het huis, dat D'
Annuncio „Il Vittoriale" noemde. Zij bepaalde
echter reeds destijds, dat de vleugel van haar
grootvader na da dood van D'Annuncio aan het
Scala-museum zou worden gegeven, ter herinnering, aan de liefde, die Liszt die immers langen tijd in Rome heeft gewoond, voor Italië
voelde, en als dank voor de ideeën, die hij daar
had opgedaan.
Deze bepaling geraakte na de dood van D'Annuncio weer in de vergetelheid, want de vleugel
bleef ook nu nog in het huis „Il Vittoriale"
staan. Nu heeft de kleindochter van Liszt zich
onlangs in een schrijven persoonlijk tot den Duce gewend en den Italiaanschen regeeringschef
haar lievelingswensch meegedeeld, dat Franz
Liszts vleugel in het museum van de Scala te
Milaan zal komen te staan. Als antwoord op dit
schrijven heeft Mussolini dadelijk maatregelen
getroffen om den wensch van Daniela Thode te
vervullen, en het muziekinstrument, waaraan
zooveel onsterfelijke klanken ontstonden, werd
van Gardone naar Milaan gebracht, om een
eereplaats in het museum van de Scala te krijgen.

Overdreven optimisme.
„De waarzegster voorspelt me, dat ik.
binnen drie maanden met een meisje met
zwart haar zou trouwen".
„Drie maanden? Dat zal net gaan!"

haai en van de andere dieren, die al in
tanks waren ondergebracht.

Deze tanks hebben een middellijn van 30,
resp. 25 meter. Zij zijn gemaakt van staal
en cement en hebben honderden glazen vensters, waardoor men de visschen kan fotografeeren. Regelrecht uit de oceaan wordt
zeewater in de tanks gepompt, opdat de
dieren voortdurend in gelijke omstandigheden als in de zee zullen leven. Ook groeien
in de tanks de verschillende planten, die in
de vrije natuur de zeebodem tot een bepaalde diepte bedekken. Tot dusver gaat het
om technische problemen, die handige architecten en tuinlui konden oplossen. Moeilijker is echter de verzorging.
In de tanks bevinden zich talrijke visschen, die vleescheters zijn, dus dieren, die
voortdurend honger hebben en alles, wat ze
tegenkomen opeten. Zou men de dieren aan
zichzelf overlaten, dan zouden er spoedig
geweldige gevechten ontstaan, waaruit ten
slotte de sterkste en dikste visch als overwinnaar te voorschijn zou treden. Hij zou
ten slotte heelemaal alleen in de tank rondzwemmen. Men vermijdt nu deze gevechten
door iedere dag groote hoeveelheden versche visch in de aquaria te brengen.
Deze geweldige aquaria werden echter
niet gemaakt om verschillende zoölogen inzicht te verschaffen in de levensomstandigheden op de zeebodem, ook niet om de kijklust van de talrijke bezoekers van het aquarium te bevredigen. Veeleer gaf de filmindustrie de aanleiding. Men had voor talrijke films echte opnamen noodig; de vroegere opnamen, die waren samengesteld uit
twee of drie verschillende films, werden
door het publiek te gauw als namaak herkend. Tegenwoordig heeft men te Marineland een mogelijkheid om op zes meter
diepte met camera's werkelijke natuuropnamen te maken en scènes onder water op
te nemen, die eenige jaren geleden volkomen onmogelijk waren. De „bezetting" van
het aquarium wordt voortdurend vernieuwd
en verbeterd.
Reuzenhaaien werden tot dusver alleen in
Australië in een speciaal aquarium gevangen gehouden. Een van deze dieren zwom
verscheidene jaren zonder onderbreking
rond en sliep nooit. Men trekt uit de te Marineland verzamelde waarnemingen de conclusie, dat de haaien een diersoort vormen,
voor welke slaap, rust en ontspanning onbekend zijn.

HUMOR
OP DE HOOGTE.
„Hm
Ober", bestudeert de gast het
menu, „er staan zooveel vischgerechten op

HAAIEN IN EEN AQUARIUM
Onlangs gelukte het aan de Amerikaansche kust bij Florida voor het eerst een reuzenhaai te vangen, door hem een naald met
een verdoovend middel in het lichaam te
schieten. Daardoor was het dier absoluut
machteloos en kon het met behulp van een
bijzondere inrichting op de bodem van het
schip, waarmee hij gevangen was, worden
gebracht. Vanuit dit bassin werd de reuzenhaai in het grootste diepzeeaquarium
ter wereld overgebracht. Dit aquarium bevindt zich te Marineland op Florida. Daar
heeft men echter nog de noodige moeilijkheden met de verzorging van deze reuzen-

de kaart. Welke zijn er dan wel het meest
versch ?"
De ober denkt even diep na, buigt zich
dan discreet naar den gast toe en fluistert:
„Neemt U sardientjes in blik !"

HANDIG.
Na het variété zitten ze nog wat in het
café en critiseeren de kunstenaars.
„Die goochelaar was eenvoudig fantastisch !"
„Och, die zn kunstjes kan iedereen !"
„Dat moet je niet zeggen ! Ik heb hem
een valschen rijksdaalder geleend en er
een echten voor terug gekregen "
TIJD IS GELD.

In een klein bierhalfeje roep een
tweetal vreemdelingen den kellner en
vraagt de rekening. Plotseling zegt een der
verontwaardigd
„Halt !
vreemdelingen
Wat voert U daar eigenlijk uit. U telt de
datum er ook bij op !"
Waarop de kellner rustig en waardig
antwoordt: „Maar ntaurlijk, meneer! U
weet toch „Tijd is geld."

:

SCHERPE REUK.

..

Mevrouw: „Neen schilfer, ik kan U.
geen verstand l'«,
m
v aal
—*

raad geven, van schilderen heb ik heeie-

Klaassen had een nieuwe jachthond en
aan ieder, die 't hooren wilde, vertelde hij,
dat de hond zoon sterk ontwikkeld reukorgaan had. Gisteren liepen we even met
hem op. 't Viel ons op, dat de hond maar
steeds een voor ons loopend heer besnuffelde. „Waarom zou hij dat doen ?" vroeg
„Vraag maar eens hoe die meneer
ik.
heet," zei Klaassen.
Voor de aardigheid
deed ik 't en hoe dacht u dat die meneer
heette ? „De Haas !"

—
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ACCESSOIRES weten
uniformiteit te voorkomen
De hedendaagsche
mode voldoet aan
bepaalde eischen
ten opzichte der
hoofdzaken. De
modellen der japonnen getuigen
van
eenvoud,
doch de weefsels,
die bont en kleurig zijn verleenen
er een aparte noot
aan. De tailleurs
blijven
hun
klassieke
coupe
handhaven en de
gekleede zoowel
als de sportieve
mantels, die men
in verschillende
kleuren en modellen ziet dragen,
voldoen aan practische en aesthetische eischen. Wij
behoeven
ons
evenwel niet bezorgd te maken,
dat er eenig gevaar is, dat de mo
de min of meer
zal
monotoon
gaan werken.
Zelfs niet, nu de
textielwaren gedistribueerd worden en ook niet
nu we evenals
dit in Duitschland
reeds lang het geval is, puntenkaar
ten krijgen.
Uit de lange
lijst van artikelen
blijkt, dat o.m. de
accessoires,
die
van zooveel belang voor het slagen van het geheel zijn, niet aan beperkende bepalingen
onderhevig zijn. Deze toch maken het mogelijk om zelfs een zeer bescheiden garderobe telkenmale van aspect te doen veranderen.
De hoeden bieden een ruime keus, zelfs
nadat de zeer opvallende modellen, die niet
meer in het kader van dezen tijd passen,
van het programma afgevoerd zijn.' Verschillende soorten stroo, cellophaan, bakou
en vilt worden verwerkt tot de meest uiteenloopende modellen, waarvan de garneering meestal een opgaande lijn aangeeft.
Rechtstandig geplaatste veeren en strikken
van lint in frissche kleuren geven acte de
nrésence, doch ook bloemen accentveeren
het zomersene beeld. Lange afhangende
voiles zijn vrijwel geheel op den achtergrond geraakt, het meest wordt de grootmazige tule nog als garneering toegepast.
Een niet minder belangriik onderdeel,
waarvan we niet gaarne afstand zouden
doen. vormen de handtasschen. Over het
algemeen wordt een voorkeur aan den dag
geleed voor de betere leersoorten o.a. krokodil, waarvan de priis hooger doch de levensduur ook aanmerkelijk grooter is dan
die van de goedkoopere tasschen. Zoowel
vorm als sluiting brengen de noodige variatie evenals het lange, mooie lettertyne
der monogrammen, dat in verguld of in
zilvermetaal oo de middagtasschen wordt
aangebracht. Onze schets geeft een drietal nieuwe tasschen weei-, ontwerpen van
bovenaan rechts
e*>n Amerikaanscn huis;
een zacht blauw crèpe avondtaschje met
zilvérmetalen beugel, waarop geslepen glazen kralen zün bevestigd. Voorziide is even
eens met kralenwerk versierd. Links een
zomertasch van ..Toyo" met raffia geborduurd a la Hawaiïan. Frissche kleuren zijn
voor de verschillend? motieven gekozen,
terwijl op het „gras" aan den onderkant
groeien! Als
kleurige houten kralen
derde noemen wij de zwartleeren tasch,
waarvan de puntige opgestikte versiering
en het hentrsel van rood leer zijn. Voering
van zwart faille. Het formaat der tasschen
zijn, terwijl een
zal grooter dan voorheen
meer
binnenvakjes
indeeling
der
goede
gewerseht is dan ooit. De stam- en eventu
eele distributiekaarten vragen ongetwijfeld een goed af te sluiten compartiment.
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waarvoor een rits wel de meeste waarborgen biedt. Voorts zullen afdeelingen voor
de onmisbare toiletartikelen en porte-monnaie al evenmin mogen ontbreken, als die
voor de electrische lamp, die op donkere
avonden onmisbaar is op straat.
Ceintuurs worden zoowel van leer als
van het materiaal der japon gedragen. De
eerste zijn smal en eenvoudig van uitvoering, de gesp vraagt meer belangstelling
en wordt o.a. van geciseleerd goudmetaal
gemaakt. Ribslint leent zich eveneens uitstekend voor ceintuurs, vooral op zomerjaponnen, temeer daar men verschillende
kleuren smal lint aan elkander kan stikken, kleuren, die evenwel precies met die
van het weefsel overeen moeten komen.
De handschoenen zijn kort. Onze belangstelling gaat minder naar de manchet
uit, dan wel naar het bovenvlak, dat vaak
op sobere, doch smaakvolle wijze versierd is
hetzij met kleine fantasie-motieven dan
wel met lange strepen, die van den top der
drie middelste vingers tot aan den pols
reiken. Kanten en tulle handschoenen nemen een groote plaats in en zijn heerlijk
luchtig voor de zomermaanden, alhoewel
geperforeerde glacé en witte zeemleeren
handschoenen eveneens een groote plaats
innemen.
Hoeden, tasschen, handschoenen en schoe
nen zün ongetwijfeld de voornaamste details, die ~le point final" aan de kleeding
der vrouw geven en het mogelijk maken
zich elegant te kleeden. zonder dat er
groote uitgaven mee gemoeid zijn.

Koele kamers op warme dagen
De zon laat ons ditmaal volop genieten van haar verwarmende stralen en doet ons den
druk der tijden minder voelen.
Wanneer wij bij het opstaan
de zon in al haar heerlijkheid
zien schijnen, dan komt het
„Plukt den dag"! onwillekeurig in onze gedachten. Inderdaad moeten we trachten ondanks somberheid der tijden
meer te letten op het vele goede, dat het leven ons nog biedt
indien we de lichtpunten
slechts weten te ontdekken!
Wanneer de Augustusmaand
is aangebroken, dan zijn
er soms zomerdagen, die
de atmosfeer in huis min of meer ondragelijk maken, zoodat we teveel van het goede krijgen. Dan rust op de schouders der
huisvrouw weer een nieuwe taak, n.l. om
de warmte zooveel mogelijk te weren.
Soms tracht men dit te bereiken door vensters en gordijnen hermetisch gesloten te
worden neergelaten en
houden,
blinden gesloten. Komt men in zoon koele
kamer, dan krijgt men toch ook weer het
gevoel, dat men zich in een grafkelder bevindt, allerminst geen opwekkende gedachte!
In Amerika en sommige vorstelijke landen past men evenwel een andere methode toe, waarDij het niet noodig is om licht,
lucht en zon buiten te sluiten.. Deuren en
vensters worden opengezet, zoodat er trek
ontstaat, hetgeen overgevoelige menschen
wellicht even schrik aanjaagt, doch dit
middel is probaat. Een andere mogelijkheid is om in koud water nat gemaakte en
uitgewrongen doeken voor de geopende
\'ensters en deuren te hangen, ook dit mid
del werkt afkoelend, Voor de opening van
deuren kan b.v. oude vochtig gemaakte
stoflakens hangen, terwijl het besprenkelen van vloerkleeden en het verstuiven van
water aan te bevelen is b.v. met een blocmenspuit.
Een kapittel, dat niet minder zorg geeft
zijn de levensmiddelen. Boter is in minder dan geen tijd vloeibaar, groenten verwelken, vleesch is aan groote gevaren bloot
gesteld en zoo gaat het ook met eventueele

ZWART als basis
voor de garderobe
Men kan zes of meer verschillende japon
nen in alle mogelijke kleuren hebben voor
's middags en 's avonds 'en desondanks op
een gegeven oogenblik niet weten, wat
men voor een bepaalde gelegenheid zal
moeten aantrekken. Bezit men daarentegen slechts één zwarte japon, dan zal men
steeds „goed" gekleed zijn en daarom zouden we zwart „de basis" onzer garderobe
kunnen noemen .Het is, we zouden bijna
zeggen, de leidende kleur geweest gedurende de laatste seizoenen, en is vooral een
uitkomst voor de velen, die het zuinig aan
"
doen.

kiest. Ter afwisseling kan verder een vest
worden gedragen, dat tót even boven de
taille reikt en op de japon gehecht kan wor
den, omdat het met valencienne kant of
een' plissé is afgewerkt. Een zwarte japon
verandert zelfs al van aspect, indien men
er enkele knoopen op hecht of wel een
apart sisraad draagt, hetzij een clips, broche of ketting. Nog een andere mogelijk-

heid biedt een bolera van brocaat, geruite
tafzijde kant of ander materiaal. Inderdaad, met een weinig overleg kan zelfs de
deze
vrouw, die één zwarte japon bezit
in
een
omtooveren,
smaak
en
fantasie
met
aantal geheel verschillende toiletten.
Vooropgesteld zij evenwel, dat de japon
van een goede kwaliteit stof of zijde gewat
zooals gezegd
maakt wordt en
is.
tijd
gebonden
betreft
niet
aan
maaksel
van
gedacht
is
De japon van onze schets
fijne zwarte wollen stof en bestaat uit een
achtbaans rok met aansluitend corsage. De
bolero van dezelfde stof heeft een reverskraag met gamearing van drie kleuren lint
met picots langs den zelfkant aan Imker
revers.

—
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vervange kan n.l. tetrachloorkoolstof, dat
ontbrandbaar is. Gebruikt men grootere
hoeveelheden, dan is het aan te bevelen
een raam te openen, aangezien sommige
menschen de opstijgende dampen niet kun
nen verdragen.
Heeft men kleedingstukken te reinigen,
dan zal men verstandig doen deze op deskundige wijze te laten behandelen, waardoor men tevens voorkomt, dat het wasschen in benzine teleurstellingen geeft.

INMAKEN ZONDER STERILISEEREN.
Oude gebruiken komen weer
in eere.

De meeste huisvrouwen, die gewend zijn
jaarlijks wat vruchten te conserveeren,

zullen ongetwijfeld gewoekerd hebben
met de toegestane hoeveelheid suiker, zoodat zij nog wat jam in haar voorraadkast
hebben kunnen opbergen.
Wanneer de suiker echter ten eenemale
ontbreekt en de lust tot inmaken groot is,
dan zal op andere middelen gezonnen
dienen te worden.
Een inderdaad betrouwbare manier om
verschillende soorten vruchten te bewaren,
zonder ze te steriliseeren is de volgende.
Goed gewasschen en schoongemaakte, ontpitte vruchten worden in een pan gedaan
en onder toevoeging van weinig water
gaar gekookt. Vruchten met zacht vleesch
die tevens sappig zijn, zullen nagenoeg
zonder water ongezet kunnen worden, om
dat er voldoende vocht uitvloeit bij verwarming, doch men moet het stukkoken
weten te voorkomen. Intusschen worden
flesschen met wiide, zoowel als met nauwe
halzen uitgekookt en volkomen steriel
gemaakt, waarna
men ze bü
het
vullen in een schoonen pan geplaatst, teneinde de vruchten, die naast de
flesch vallen, weer even op te koken.
schen met wijden hals kan men
een trechter met breede opening aanwenden,
die
eventueel eerst uitgekookt
worden.
dient
te
Men vult tot 5 cm. onder den rand. ter
wuj net werk vlug
afgedaan moet worden,
zonder onderbreking. Flesschen afsluiten
met uitgekookte, goed passende kurken,
daarna worden zü onderste boven op den
aanrecht geplaatst, oodat de heete massa
eventueel zich in den hals bevindende bacte
ne'n kan dooden. Is de inhoud der flesschen
zooveel afgekoeld, dat men ze gemakkelijk met de bloote hand aan kan vatten, dan
neemt men ze met warm water af. laat ze
drogen en dompelt daarna de kurk in vloeibare parafins, stearine, was of lak, zoodat
de flesch luchtdicht is afgesloten en de inhoud lange maanden goed bluft.
Men kan op deze wijze alle soorten bessen en steenvruchten conserveeren, evenals appels en peren, die men eerst tot moes
kan koken. Men kookt ze
zooals gezegd
in weinig of zonder water gaar, zeeft appel of perenmoes en kookt ze nogmaals gedurende 15 min- Flesschen op dezelfde wijst vullen en suiker bij eventueel gebruik

Voorfl""^.
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toevoegen.

KNIPPATRONEN
JAPONNEN, GEMAAKT VAN

COUPONNETJES.

Koolgerechten winnen aan smaak, wanneer men de buitenste bladeren eenigen
tijd vooraf kookt en later het grof gesneden
hart bijvoegt, daarna hakken en op de gebruikelijke wijze afmaken

Succespatroon
A 240
Prijs 35 cent

Effen en bedrukte stol
zijn voor deze japon ver
werkt, waarvoor zoowel katoen als kunstzij
de aangewend kunnen
worden, doch ook leent
zich een wollen weefsel voor dit model, zoowel in twee kleuren of
gecombineerd met een
ruit of streep, ook kan
men crépe satin verwerken; dof en glimmend
of een tusschenbaan ne
men van fluweel.
Patronen in de maten
42—44 en 46.

-

Succespatroon
A 241
Prijs

langs

den kant dichtgestikt zijn, met een geribde band afgewerkt, waartoe men de steken
opraapt en hierop eenige toeren 2 r. 2 aver.
4)reit. Om een mooie ronding te krijgen is

ven zijn.
Water is genoeg aanwezig en door hiervan gebruik te maken, voorkomt men bederf. Men plaatst boter in een aardewerk
pot in een bak koud water, hetgeen men
cok met de melkkan of flesch doet. Vleesch
wordt dagelijks versch gekocht, doch op
warme dagen is het gebruik niet aan te
bevelen. Is het zeer warm, dan zal men een
kleine hoeveelheid ijs aan stukjes geslagen en vermengd met zout in een teil kunnen doen en dezen op de meest koele plaats
kunnen neerzetten. Men geeft dan weliswaar een kleine bedrag voor het ijs uit,
doch dit weegt ruimschoots op tegen't gevaar van vergiftiging door de verdorven
levensmiddelen. Flesschen melk kan men
omwikkelen met een doek, die in water
met spiritus of ammoniak vochtig gemaakt
is, terwijl ook isoleerkannen den inhoud
lang koel houden.
Groenten wikkelt men in couranten en
legt ze tot een volgenden dag op een koele
plaats, terwijl sla in een gesloten pan of
soepterine frisch blijft. Kaas slaat niet uit,
wanneer men ze in een doek wikkelt, die
in nekelwater vochtig gemaakt is.
Tocht en droge warmte werken niet
zoo schadelijk in op levensmiddelen als
vochtige warmte.
Volwassenen en kinderen zullen zooveel mogelijk van iederen zonnedag moeten profiteern, om een reserve te vormen
en nieuwe krachten te verzamelen voor
de koude zonlooze wintermaanden.

vaak met doodelijken afloop, tengevolge
van het wasschen van kleedingstukken in
benzine. Vele huisvrouwen meenen, dat

Roereieren kan men op zuinige wijze be
reiden, indien men er eenige lepels paneer
meel bij voegt en wat geraspte kaas. Het
gerecht maakt dan veel meer uit, is smakelijker en voedzamer.
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resten, die van een vorige dag overgeble-

NUTTIGE WENKEN.

Een slipover, die bij de beoefening van zomersport even
aangeschoten kan worden, is
vrijwel onmisbaar op kille dagen en weet tevens te groote
afkoeling na groote inspanning te voorkomen.
Men kan deze blouse in
twee kleuren werken b.v.
streepsgewüze in wit en rood
of blauw. De afbeelding geeft
voor maat
een
42 weer. Fig. I is de helft van
het voorstuk en fig. II
de helft van den rug aan. Aan
de hand van het van napier
geknipte patroon wordt gemeerderd of geminderd,
gelang dit noodig blijkt. Benoodigd materiaal rt 200 gr.
wol en naalden 21A of 3, afhankelijk van de hand van
breien.
Het boord
2 recht 2 averecht
is 7 cm. hoog, hierna
wordt in dan tricotsteek verder gebreid, (rechte en averechte naalden.)
De hartvormige motieven
worden aan de voorzijde in
de kleur der strepen gewerkt
door het volgen der breisteek,
zooals de werkproef links duidelijk te zien geeft. Hals en
worden,
nadat
armsgaten

de z.g. „waschbenzinè" minder gevaarlijk
is, gieten deze snel ontbrandbare vloeistof
in een teil en remigen de kleedingstukken
in de keuken. Men denkt niet aan het brand
gevaar, dat zelfs dreigt vanuit nevenvertrekken, waar een kleine gaspit brandt, of
een theelichtje. Zelfs de kleine pit van een
geyser of gaskoelkast, het aansteken van
een sigaar, kunnen oorzaak zijn, dat de
opstijgende dampen ontbranden. Een exploisie volgt en het resultaat is een ware
catastrophe!
Niet voorzichtig genoeg kan met benzine omgegaan worden en iedere
huisvrouw moet het zich tot een plicht rekenen de meest mogelijke voorzorgen in
acht te nemen, beter nog is om deze licht
ontvlambare vloeistof in het geheel niet in

huis te nemen.
Voor het uitmaken van vlakken heeft
men een uitstekend middel, dat benzine

VERMIJDT HET BEBRUIK VAN BENZINE IN HUIS
Telkenmale hoort men van ongelukken,

GEBREIDE SLIPOVER

en
schouder
zynaaeu
scnouaer en ziinaden

Dames

het noodig, dat men om den anderen toer
aan de onderkant van het armsgat enkele
geldt
steken mindert, hetgeen eveneens
voor midden-, rug- en voorpand.

Een eenvoudige zwarte japon maakt een
bijna eindelooze reeks variaties mogelijk.
Talrijke details maken, dat het aanzien
telkenmale weer anders kan zijn, temeer in
eer tijd als thans, dat we vrüelijk onze
fantasie kunnen laten werken. We hebben
niets anders noodig dan oen enkele zwarte
japon, waarvan het model niet aan tijd gebonden is en laten we nu eens veel zeggen, twaalf garneeringen, te kiezen uit:
kraagjes, shalws. vesten, clips, niches,
knoopen, bloemen en ceintuurs, allemaal
dingen, die in het minst niet kostbaar zijn.
Vergeten we dan tevens niet. dat vooral
's zomers een garnituur, vest of strik van
wit of zacht gekleurd organdie zoo frisch
werkt.
Een japon met een uitsnijding voor een
vest kan zoowel met piqué als
ottoman
batist organdie of georgette aangevuld worden, terwijl men nu eens wit dan weer
groen, rood, bleu, geel of een andere kleur

35 cent.

Dit model heeft een
effen blousedeel
met
bedrukt rokje, waarvan
ook de revers gemaakt
zijn. Het
afkleedende
lijfje maakt, dat deze ja
pon zich ook leent om
door gezette figuren gedragen te worden.
Patronen in de maten
44- -46—48.

Succespatroon

A 242.
Prijs 35 cent.
Midden gedeelte van deze japon en ook
de onderkant van den rok zijn van effen
materiaal, gekozen in een hoofdkleur. Het
model leent zich ook om een bestaande ja-

pon te lengen- De mouwen zün aangeknipt, terwijl een smalle ruche in de halsuitsnijding aangebracht kan worden, indien de stof zich hiertoe althans leent.
Patronen in de maten 40—42 en 44.
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Het Practisch Modeblad
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postbus 36 Den Haag, giro

stelling het verschuldigde bedrag in post-

zegels bijsluiten of opzenden per postwis-

sel of per giro.

