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Rome en Berlijn eensgezind

Mussolini's schoonzoon, Ciano, is weer thuis. Hij
heeft van Vrijdagmiddag af tal van conferenties
gehad; eerst met von Ribbentrop, daarna herhaal-
delijk met Hitler. Tussch'entijds heeft hij nog in
verbinding gestaan met Mussolini. Er was dus
alle aanleiding 'wat bijzonders te verwachten,
maar volgens de Italiaansche pers was het niet
anders dan ,,een normaal contact, teneinde de
kwesties te bestudeeren, welke Duitschland en
Italië beide interesseeren". 0

Een dergelijke goedmoedige opvatting is echter
niet in den geest van de nazi's, die het erop gezet
hebben de wereld in spanning te houden. Vandaar
dat, gelijk de trommels bij de aankomst van Cia-
no op Berchtesgaden roffelen gelijk een ver on-
weer, „Der Montag" het resultaat der besprekin-
gen aldus omschrijft: ,,Thans reeds kan voorspeld
worden, dat wanneer binnen het kader van de
politiek der as binnenkort de een of andere stap
tot verdere uitvoering van de positieve politiek van
worden gedaan, men te Londen en Parijs in het
geheel niet meer weet, hoe men daarop zal moe-
ten antwoorden. Het zou in het belang der eigen
zenuwen werkehjk beter zyn, als men wilde af-
wachten, wat (over het resultaat der besprekin-
gen tusschen Ciano en von Ribbentrop) bekend
wordt gemaakt en dat men zich wilde houden aan
de feiten der Duitsch-Italiaansche politiek."

Welke feiten dat zullen zyn, wordt echter niet
gemeld. Een officieel communiqué is niet gege-
ven, alleen weet het Duitsche nieuwsbureau te
melden dat de Duitsche en Italiaansche politiek
volkomen met elkaar in overeenstemming zijn;
een formuleering die ook voor Londen en Parijs
gebruikelijk is. Verdere besprekingen zouden niet
meer noodig zijn, daar „alle acute vraagstukken
van a tot z zijn behandeld, zoodat verdere bespre-
kingen, noch wat het onderwerp, noch w a t h e t
t g d s t i p b e t r e f t , noodig zijn."

In Duitsche officieuze kringen, beslag het
D.N.B., wordt met nadruk gewezen op de buiten-
gewone vriendschap en hartelijkheid in het onder-
houd tusschen de beide ministers van buitenland-
ache zaken. Dat bewijst, volgens de Duitsche op-
vatting niet alleen een 100-procentige vriend-
schap, maar ook een- 100-procentige gereedheid
van de beide as-mogendheden."

Negus, Benesj, Zog, Beek.
In verband met het bovenstaande is het niet

zonder beteekenis, dat het officieuze Italiaansche
orgaan, de ,,Relazioni Internazionali", Zaterdag
schreef dat de kwestie Danzig in acuut stadium
is getreden. Danzig is nu eenmaal een Duitsche
stad, die weldra weer in den schoot van het va-
derland zal terugkeeren. Het blad meent daarom
Polen te moeten waarschuwen, niet in zijn huidige
houding te volharden, „daar deze politiek van
zelfmoord tot de ontwrichting van Polen zal lei-
den."

„Indien Polen volhardt in zijn houding, welke
voortvloeit uit de hoop op hulp van Fransche,
Britsche en Russische zijde, voert het een politiek
van zelfmoord, die tot de verbrokkeling van Po-
len kan leiden. De regeering van Warschau moet
begrijpen, dat de as-mogendheden niet zouden
kunnen dulden, dat Polen weer den vooruitge-
schoven post in Oost-Europa gaat innemen, die
het bij het Fransch-Poolsche verdrag van 1921
werd toegewezen.

Het zou ook niet moeilijk zijn aan te toonen,
dat Polen tegen het nieuwe Europa niet opgewas-
sen is. Zoo was het ook met Tsjecho-Slovakge het
geval en als Beek zich de politiek van Benesj
eigen gaat maken, zal hij zich op een goeden dag
als vierde deelnemer aan de besprekingen aan den
oever van de Theems bevinden, te zamen met den
negus, Benesj en Zog.

Het blad eindigt dan met de volgende verkla-
ring: „Zjj, die prijs stellen op de onafhankelijk-
heid van Polen, dienen van nu af aan te weten,
dat de dag, waarop de democratische mogendhe-
den tusschenbeide zouden komen, Polen zoo goed
als zeker opnieuw van de kaart van Europa ver-
dwijnen zal.

Want hét is een logische noodzakelijkheid, dat
de asmogendheden zich niet opzjj zullen laten
dringen door gebeurtenissen, die inbreuk zouden
kunnen maken op haar levensrechten. De Polen
kunnen, indien zij willen, hun kanonnen op de
grens van Duitschland richten en ook op de gren-
zen van Danzig, doch op denzelfden dag, waarop
4e Duitsche kanonnen gaan bulderen, zullen aan
andere grenzen, die voor de verdediging der be-
langen even belangrijk zijn, de Italiaansche ka-
nonnen gaan dreunen."

Het kan zijn dat hier werkelijk de opvatting
van Italië wordt weergegeven, zoodat alleen nog
maar gewacht wordt op het gunstige tijdstip om
toe te slaan. Maar evenzeer blgft de mogelijkheid
dat hier met groot lef op winst gespeeld wordt
terwijl onderwijl de terugtocht wordt gereed ge-
maakt.

Zoo maakt de diplomatieke medewerker van de
,,Intransigeant" melding van geruchten, die te
Parijs de ronde doen over een initiatief, dat Mus-
solini zou willen nemen ter bijeenroeping van een
vijfmogendhedenconferentie.

In elk geval schijnt het zeker te zijn, aldus
schrijft hij, dat Mussolini weer teruggekomen is
op zijn oude denkbeeld van een conferentie tus-

gchen Duitschland, Italië, Engeland, Frankrijk en
l
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Twee prinsesjes.

Mag Irene in het wagentje ?

Polen, met uitsluiting van de Sovjet-Unie. Op die
conferentie zou niet alleen gesproken moeten
worden over Danzig, maar ook over alle Cen-
traal- en Zuid-Europeesche vraagstukken. Van de
gelegenheid zou Mussolini tevens gebruik willen
maken voor de behandeling van het koloniale
probleem, de verdeeling der grondstoffen en ver-
schillende eischen van het fascistische regime.

Inderdaad zou dat de verstandigste oplossing
zijn. De volkeren zijn vermoedelijk nu wel vol-
doende opgejaagd om een voorstel aannemelijk te
vinden, dat voorheen geen schijn van kans gehad
zou hebben. En wat Mussolini betreft, is de lief-
de voor den oorlog, nu de tegenstanders dermate
gewapend zijn, in niet geringe mate afgekoeld.

De Britsch-Japansche con-
ferentie te Tokio afgebroken

Morgen beslissing inzake
de Europeesche politiek.

1 Augustus: De Japansche minister-president
Hiranoema roept zijn vijf voornaamste ministers
ter conferentie bijeen. Engeland wordt er op ge-
wezen, dat een verder uitblijven van instructies
aan den Britschen onderhandelaar een ongunstige
ontwikkeling zou kunnen hebben.

De koers van de munt van Tsjiajig Kai-Sjek
daalt tot ongekende laagte, doch Washington
haast zich daarop met de bereidverklaring voor
2 millioen dollar Chineesch zilver aan te koopen.

8 Augustus. De minister van buitenlandsche za-
ken van Siam (gelegen tusschen Fransch en
Britsch-Indië en achterland van Singapore) is
wegens ziekte afgetreden. Het is niet bekend of
het heengaan, aldus het telegram uit Bangkok,
ook verband houdt met meeningsverschillen over
het al dan niet toetreden van Siam tot het anti-
Komintern pact.

Te Tientsin worden prompt nieuwe bewezen
ontdekt van de schuld der vier Chineezen, wier
niet-uitlevering indertijd de aanleiding van het
conflict was.

9 Augustus. Japansche militaire autoriteiten
uit Tientsin, die in verband met de conferentie
sedert ruim een maand te Tokio vertoeven, heb-
ben te kennen gegeven, dat zij naar Tientsin zul-

len terugkeeren, indien de onderhandelingen niet
binnen twee dagen worden hervat.

•Uit den Japanschen ministerraad wordt ge-
meld, dat er verschil van meening heerscht over
het al of niet sluiten van een militair verbond
met de as-mogendheden.

10. Augustus. Frankrijk en de Vereenigde Sta-
ten protesteeren tegen Japan's financieele plan-
nen inzake noord-China.

11 Augustus. De Britsfhe juridische deskundi-
gen zijn na bestudeering van de nadere bewyzen,
door de Japansche autoriteiten ingezonden, tot de
conclusie gekomen, dat blijkens de eerste aanwij-
zingen twee Chineezen vervolgd kunnen worden
wegens moord en de twee anderen wegens het lid-
maatschap van een verboden organisatie.

Craigie, de Britsche ambassadeur, ontvangt
nieuwe instructies uit Londen, die echter niet de
zilver- en muntkwesties betreffen.

12 Augustus. De Japansche gedelegeerde Kato
deelt Craigie mede, dat de Japanners zich niet
veel bekommeren over een dergelijk ondergeschikt
punt, als de al- of niet-uitlevering der vier Chinee-
zen in Tientsin. Hij zegt dat hervatüng der be-
sprekingen geen zin heeft, zoolang niet gelgktij-
dig een accoord bereikt kan worden inzake de
politie-kwestie te Tientsin en de valuta.

Generaal-majoor Moeto, de leider der militaire
delegatie uit Tientsin deelt minister Arita mede
dat zijn delegatie Maandag naar Tientsin zal te-
rugkeeren. Deze autoriteiten zullen, zoo wordt
verder gezegd, afdoende maatregelen tegen de
Britsche concessie te Tientsin nemen wanneer
de delegatie uit Tokio weer te Tientsin zal zijn
teruggekeerd.

Te Peking wordt een anti-Britsche demonstratie
gehouden, waaraan 50.000 personen deelnemen.

In de Britsche marinebasis van Singapore wor-
den talrijke Britsche oorlogsschepen verwacht.
Woensdag a.s. arriveeren twaalf duikbooten, het
depotschip „Medway" en de torpedobootjager
„Westcott". Vrijdag zullen het vliegtuigmoeder-
schip „Eagle" en de torpedobootjager „Defender"
arriveeren. De duikbooten zullen een tweeweek-
sche oefening houden, het vliegtuigmoederschip
bljjft verscheiden weken. In geval van nood zal
de komende weken, door het verblijf dezer sche-
pen, de verdediging van Singapore zeer versterkt
zijn,

Te Moskou "zijn de militaire besprekingen tus-
schen Frankrijk, Engeland en Rusland op het
volkscommissariaat voor de defensie begonnen.

13 Augustus. Japan overweegt represailles te-
gen Sovjet-Rusland, inzake de belemmering der
Japansche petroleumwinning op Sachalin.

De Britache regeering overlegt met Parys en

Washington over de mogelijkheid tevens uit naam
van Frankrijk en de Vereenigde Staten de onder-
handelingen te Tokio te voeren.

14 Augustus. Arita, de Japansche minister van
buitenlandsche zaken brengt rapport uit aan den

keizer; deze heeft de laatste beslissing inzake de
plannen der militairen.

Morgen zal vermoedelijk een vijf-ministers-
conferentie gehouden worden, waarin, aldus de
verklaring van den premier Hiranoema, ,',de princi-
pieel reeds uitgestippelde gedragslijn in zake de
Europeesche politiek definitief zal worden vastge-
steld."
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Plaatselijke berichten.
RUURLÜ

VOLKS- OF ORANJEFEEST.
RUURLO, 14 Aug. In café Venderbosch is Vrij-

dagavond een vergadering gehouden ter bespre-
king van een te houden Volks- of Oranjefeest en
het kiezen van een bestuur.

De voorzitter, de heer Jansen, deelde mede, dat
de burgemeester heeft geadviseerd, een nieuw be-
stuur te kiezen.

Na eenige bespreking werd besloten een Oran-
je-vereeniging te stichten en een commissie te be-
noemen om het feest *bp 31 Augustus voor te be-
reiden. Na dit feest zal dan getracht worden, de
vereeniging op pooten te zetten.

Met 19 tegen 8 stemmen en 4 blanco besliste de
vergadering, dat het feest ditmaal in een weide
zal worden gehouden, met verpachting van de
dans- en consumptietent onder Kuurlosche inge-
zetenen.

De commissie werd als volgt samengesteld
eere-voorzitter de burgemeester; verder de hee-
ren mr. W. baron v. Heeckeren v. Keil, J. G
Teger, F. Toevank, W. G. Hiddink, D. Kuipers
G. W. Hasselo, B. Jansen, H. Besselink en A
Brinkerhof.

Onderzocht zal worden, of het mogelijk is het
kinderfeest ook op 31 Augustus te houden.

HET PRINSESJE LOOPT.
Deze film, welke in „de Keizerskroon" werc

vertoond, viel by de bezoekers zeer in den smaak
Het was dan ook alleraardigst, de kleine Beatrix
te zien loopen en spelen, waarby ze soms door
haar Moeder vermaand moest worden. Het ge-
heele programma stond overigens in de sfeer van
ons Oranjehuis. O.a. zagen we de Koningin op
bezoek in België.

MARKT.
Op de markt van hedenmorgen ware ; 74 big

gen aangevoerd. De pryzen varieerden \ i f 14
tot ƒ 17 per stuk of ƒ 2 tot ƒ2,10 per \\ , u:lei
dom.

Handel matig.

VORDEN
VORDEN OFFERT.

VORDEN, 14 Aug. Van bevoegde zy'de deelde
men ons mede dat tot en met Vrijdag j.l. in het
ressort Vorden waren verkocht 5850 rywielbelas-
tingplaatjes tot een bedrag van ƒ 14.625.

DE WOUDREUS GEVALLEN.
Toen dit blad j.l. Vry'dag voor aflevering ge-

reed was, kwam het bericht dat de bekende eeu-
wenoude peppel van de Nieuwstad toch moest val-
len; dit veranderd besluit was dien ochtend ge-
nomen. Dank zy de nu inderdaad gebleken be-
kwaamheid van de houthakkers viel de boom in
zeer korten tijd zonder schade aan te richten
Juist voor en na het vallen is een foto genomen
welke elders in dit blad is opgenomen.

GOED DUIKER.
In het diepste gedeelte van het zwembad „In

de Dennen" alhier, verloor de heer J. W. Kooij-
mans uit Amsterdam, met vacantie alhier, enkele
dagen geleden een gouden zegelring. Na meerma-
len duiken mocht het den badmeester J. Ooster-
baan Zaterdag gelukken deze ring op den bodem
van het bad te vinden. Wel een prestatie, daar de
plaats waar de ring zich kon bevinden, niet be-
kend was.

ZANGCONCOURS.
Empo's Mannenkoor behaalde gisteren een

isten prys in de 3de afdeeling met 304 punten
op het zangconcours te Hengelo (G.). In het 3-
jarig bestaan is dit reeds de tweede maal dat een
1ste pry's werd behaald, 's Avonds binnengehaald
door het muziekcorps „Concordia", werd directeur
Wolters door den voorzitter van het koor, den
heer( Groot Herder, namens de vereeniging ge-
huldigd onder het aanbieden van een bloemen-
mand. De heer Wolters dankte van zyn kant voor
de medewerking, welke hy van het koor onder-
vindt.

ZONDAGSCHOOLFEEST. ,
Zaterdagmiddag had op het sportterrein alhier,

begunstigd door goed weer, een feestje plaats van
de Zondagscholen dorp en Medler. Vanaf de beide
Zondagsscholen werd naar het terrein gewandeld.
Onder leiding van de onderwijzers en onderwijze-
ressen en bestuur, hebben de kinderen een recht
genoeglyken middag gehad. Verschillende kinder-
spelen, om prijzen, zooals koekhappen, zakloopen
etc. hadden plaats, terwijl het aan tractatie niet
ontbrak. Dit feestje was om finantieele reden in
de plaats gesteld van het gewone jaarlijksche
uitstapje.

DE LAMITO FILMT.
Begunstigd door goed weer was men Zaterdag

druk bezig met het maken van opnamen voor de
film voor de Lamito. Verschillende zaken, inrich-
tingen, o.a. herstellingsoord, de bad- en zwem-
inrichting in werking, benevens natuuropnamen,
konden worden gemaakt, zoodat het wel de moei-
te waard zal zijn deze film te gaan zien.

BAAK
R.K. WERKLIEDENVEREENIG1NG

OPGERICHT.
BAAK, 14 Aug. Na een bijeenkomst in de R.K.

School met als spreker den heer Jac. Alders, amb-
tenaar van den R.K Werklietlenbond, is hier met
een 30-tal leden een afdeeling van dezen bond op-
gericht. Het bestuur bestaat uit de heeren G. van
Lange, voorzitter; G. Onstenk, secretaris en J.
Baak, penningmeester, allen te Baak; voorts H.
Harmsen te Steenderen en H. Hendriks te Rha,
leden.

A G E N D A VAN VERGADERINGEN
UITVOERINGEN ENZ.

VORDEN.
D i n s d a g 15 A u g u s t u s .

Beatrix-film in het nutsgebouw te Vorden.

2 2 t o t e n m e t 2 4 A u g u s t u s .
„Lamoti" (Landbouw- en Middenstandstentoon-

«tellingj,

HENGELO (G.)
CONCOURS „ST. CAECILIA."

HENGELO (G.) 14 Aug. In de onmiddellijk na-
bij het dorp gelegen weide van den heer E. C
Langeler werd Zaterdagavond het zang- en mu-
ziekconcours geopend, dat door de r.-k. gemengde
zangvereeniging ,,St. Caecilia" ter gelegenheid van
haar 12% jarig bestaan werd gehouden. Behalve
de leden van het eere-comité waren de besturen
van eenige plaatselyke vereenigingen aanwezig
Onder de vele andere belangstellenden merkten
we o.m. op, pastoor Th. J. J. Thuis van Keyen-
burg en de heeren Jos. Besselink te Dieren en D.
Wolters te Vorden, die achtereenvolgens direc-
teur van „St. Caecilia" zijn geweest. Thans staat
het koor onder leiding van-den heer Fons Rot-
gans te Doetinchem.

Tegen 6 uur opende de voorzitter der jubilee-
rende vereeniging, de heer C. van Gerven, met een
kort welkomstwoord, waarna de eere-voorzitter
pastoor F. C. M. Verheuvel, de openingsrede hield

Spr. stelt het zeer op prys, dat hem het voor-
recht te beurt valt dit concours te mogen openen.
Hij wenscht „Caecilia" geluk met haar koperen
jubileum en zegt, dat de vereeniging thans wel
alle kinderziekten te boven is gekomen en mét
vertrouwen op den ingeslagen weg kan voort-
schryden naar een volgend jubileum.

Hy heet vervolgens de dames en heeren van het
eere-comité welkom, die door hun toetreden niet
alleen getoond hebben sympathie te koesteren
voor de vereeniging, doch tevens de cultureele
waarde van een zankoor als dit erkennen. Verder
heet hy welkom den heer F. Rotgans, onder wiens
voortreffelijke leiding de zang merkbare vorde-
ringen maakt, alsmede de jury, bestaande uit mu-
sici met veel ervarigen. Verder verwelkomde hy
de plaatselyke vereenigingen en in het bijzonder
de muziek- en zangvereenigingen, die een
van goede verstandhouding geven door haar mede-
werking aan het straks aan te bieden eere-concert.

Ten slotte spreekt hy den wensch uit, dat „St.
Caecilia" met voldoening op dit concours mag
terug zien en verklaart het concours geopend met
den wensch uit zyn voorwoord in de feestgids:

„Mogen onder Gods zegen,
Waaraan 't al is gelegen,
Onze concoursdagen
Ten volle slagen."

Nadat de eerewyn was rondgediend sprak de
heer Van Ballegoyen de Jong, als voorzitter van
het eere-comité, de jubileerende vereeniging toe.
Gy hebt, aldus spreker, naar uw beste weten de
kunst gediend en groote diensten aan de parochie
bewezen. De verstandhouding tot de plaatselyke
zustervereenigingen is uitstekend. Werkt een-
drachtig samen in dezen geest en houdt u streng
aan het régime van uw directeur.

Verder herinnert hij de leden aan de spreuk:
„Wie 't zingen goed verstaat, is aller harten ko-
ning" en besluit met de aansporing steeds hard
werkend voorwaarts te marcheeren naar het zil-
veren feest.

Ten slotte werd de vereeniging nog geco
menteerd door den heer J. Kolenbrander
,,Kunstgenot" en door den heer J. Weide namens
de gemengde zangvereeniging „Excelsior". Nadat
de heer Van Gerven de verschillende sprekers had
bedankt, werd onder een wolkenloozen hemel en
by een prachtig ondergaande zon voor de talrijke
aanwezigen een eere-concert gegeven door de
muziek vereenigingen „Concordia" en „St. Jan",
respectieveiyk onder leiding van de heeren A. M.
Garritsen en D. Wolters en de zangvereenigingen
„St. Caecilia", directeur de heer F. Rotgans, en
„Excelsior", directeur de heer G. J. Rutgers.

Alle gaven een drietal nummers ten beste.
Hierna gingen de vermakelykheden op het ker-

misterrein open.
Een teleurstelling voor vele bezoekers was, dat

het aangekondigde bal niet doorging.
Er was n.l. verschil van meening over de te

heffen belasting tusschen den pachter van het
terrein, den heer K. Westerhuis, en de gemeente-
ambtenaren, die het volle pond a ƒ 100 eischten,
terwijl de heer Westerhuis van meening was met
de helft te kunnen volstaan.

Men was dus genoodzaakt verstrooiing te zoe-
ken in de vermakelijkheden, waarvan het Theatre
de la Gaité wel zyn deel van het publiek binnen
kreeg, doordat een werkelyk goed programma
werd uitgevoerd.

Zondag was de eigenlijke concoursdag. De of-
ficieele ontvangst had plaats in de ruime con-
sumptietent, waar onder aanbieding van den eere-
wijn de voorzitter allen een hartelyk welkom toe-
riep.

De jury bestond uit de heeren L. Smeets te Doe-
tinchem, W. van Bruggen te Deventer en A. van
Leest te Eindhoven.

Allereerst had de marschwedstryd plaats, waar-
aan het eenige ingeschreven corps de fanfare
„St. Agnes" uit Bunde bij Maastricht, dselnam.
Het verkreeg hierbij een Isten prys met 135 p.

De uitslag van den concertwedstryd is als volgt:
4de af d. dameskoren: „St. Caecilia" te Everdin-

gen (Z.-H.) 2de pr. met 285 p.
4de afd. gemengde koren: „Eibergsch Neutraal

g:mengd koor" 1ste pr. met 321 p.
3de afd. gemengde koren: „St. Caecilia" te Vrie-

zenveen 2de pr. met 292 p.; „Advendo" te Epse
2de pr. met 293 p.; „Bene Cantate" te Ootmarsum
1ste pr. met 316 p.; „St. Caecilia" te Bredevoort
1ste pr. met 311 p.

3de afd. mannenkoren: „Empo's mannenkoor"
te Vorden 1ste pr. met 304 p.

Eere-afd. mannenkoren: „St. Caecilia" te Arn-
hem 1ste pr. met 326 p.

Superieure afd. mannenkoren: „Almelo's man-
nenkoor" 1ste pr. met 343 p.

Muziek, afd. vitmuntendheid: „St. Agnes" te
Bunde (L.) 1ste pr. met 349 p.

Dit koor legde bovendien beslag op 2 eerepry-
zen: één voor het hoogste aantal punten over het
geüeele concours en één als verst komende ver-
eeniging.

Een» eere-prys voor op een na 't hoogst aantal
punten verkreeg „Almelo's mannenkoor."

Voor 't hoogst aantal punten in de rubriek
.uitspraak" behaalde „Bene Cantate" uit Oot-

marsum een eereprys, terwyl de directeursprys
voor 't hoogst aantal punten in de rubriek „zui-
verheid" werd toegewezen aan den heer A. Hout-
vast, dir. van „St. Agnes" te Bunde (L.).

Dit kranige Limburgsche koor ging met 5 pry-
zen naar huis en 't is dus geen wonder, dat het op
echt Limburgsche wyze uiting van voldaanheid
gaf.

Het concours, dat niet groot van opzet was,

doch desondanks in alle opzichten goed is ge-
slaagd — ook het weer werkte byzonder mee —
werd op waardige wyze besloten met een paar
extra nummers van de fanfare „St. Agnes."

Daarna werd weder het kermisterrein geopend,
waar velen zich nog geruimen tijd vermaakten.

GORSSEL
OPBRENGST COLLECTE.

GORSSEL, 14 Aug. De S.M.A.V.I.-collecte voor
de medische hulp in Ned.-Indië heeft in de ge-
meente Gorssel opgebracht ƒ 153.59.

* LOOP DER BEVOLKING
over de maand Juli.

Gevestigd: W. M. Peppelman van Kampen te
Almen A 97 van Amsterdam; H. J. D. Peppelman
van Kampen te Almen A 97 van Amsterdam; B.
J. Eskes te Eefde E 96 van Warnsveld; P. Kro-
nenberg te Kring van Dorth D 87 van Deventer;
A. G. Brinkman te Gorssel G 193 van Apeldoorn;
H. Dikkeboer te Gorssel G 302 van Hengelo (G.);
M. H. Hietkamp te Eëfde E 499 van Bemmel; J.
A. A. van Wetering te Eefde E 336 van Haarlem;
J. Stokreef te Eefde E 325 van Voorst; W. A. M.
Polman te Eefde E 695 van Heteren; C. Gerrits te
Epse P 346 van Soerabaya; L. Cohen te Harfsen
H 271 van Voorst; T. Bouwmeester te Harfsen
H 254 van Hengelo (G.); H. H. Pon te Kring van
Dorth D 87 van Deventer; J. Heuvingh te Eefde
E 630 van Zutphen; L. J. van Nelfen te Eefde E
336 van 's-Gravenhage; C. A. M. Nout te Epse P
267 van Amsterdam; M. C. R. Kallenberg te Gors-
sel G 61 van Avereest; A. Vromen te Eefde E 411a
van Zutphen; C. Snel te Eefde E 419 van 's-Gra-
venhage; J. O. Slyfer te Eefde E 342 van Borger;
J. Klaassen te Eefde E 168 van Zutphen; Jhr. H.
Fr. von Heyden te Gorssel G 602 van Vught; J.
van Ginkel te Eefde E 411a van Warnsveld; J. H.
Kaemingk te Almen A 39 van Laren (G.); H. W.
Krijt te Kring van Dorth D 62 van Diepenveen;
P. Vernes te Almen A 39 van Winterswyk; J. Bo-
land te Almen A 39 van Dinxperlo; H. Stempher
te Almen A 39 van Deventer; J. P. Dykerman te
Almen A 39 van Deventer; E. S. van der Burg te
Almen A 39 van Arnhem; J. Schreurs te Almen
A 39 van Enschede; A. Nieuwhof f te Epse P 328
van Deventer; J. G. Vorster te Almen A 39 van
Deventer; J. Claassen te Almen A 39 van Zut-
phen; L. L. A. Boerma te Eefde E 336 van 's-Gra-
venhage; E. Enserink te Harf^en H 321 van Hel-
lendoorn; A. ten Have te Harfsen H 160 van La-
ren (G.); G. H. Peters te Almen A 106 van Gel-
dermalsen; W. de Breuk te Epse P 139 van
Leeuwarden; J. Jacobsen te Eefde E 660 van Zut-
phen.

Vertrokken: J. Wiegman van Almen A 16 naar
Renswoude; A. Spiering van Eefde E 176 naar
Harderwijk; H. A. Klingen van Gorssel G 505
naar Gramsbergen; G. Bargeman van Eefde E 30
naar Warnsveld; D. J. Bruil van Eefde E 477
naar, Zutphen; A. G. Lansink van Almen A 39
naar Nijmegen; H. J. van Voorst van Eefde E 342
naar Bathmen; G. J. van Nes van Eefde E 625
naar Wierden; J. Leenhoven van Eefde E 56 naar
Zutphen; L. Wichers van Kring van Dorth D 52
naar Bathmen; S. J. Bron van Eefde E 664 naar
Deventer; J. H. ter Mul van Eefde E 400 naar
Voorst; G. J. Groot Obbink van Eefde E
403 naar .-Zutphen;. G. J. Teunissen van Eefde E
403 naar Zutphen; HT.Nijenhuis van Hafrsen H
196 naar De Bilt; A. J. Oldenampsen van Epse
P 294 naar Borne; A. E. Townsend van Gorssel
G 245 naar Ermelo; L. van Nieukerken van Gors-
sel G 217 naar 's-Gravenhage; P. W. Bergkotte
van Gorssel G 13 naar Meppel; G. A. Busser van
Eef.Ie E 715 naar Brummen; A. Bakker van Eef-
de E 781 naar Warnsveld;'A. C. de Koek van
Eefde E 589 naar Apeldoorn; L. Groenink van
Eefde E 583 naar Enschede; H. ter Stege van
Eefde E 201 naar 's-Gravenhage; B. H. Stoel-
horst van Eefde E 537 naar Zutphen; A. G. Lada-
ge van Almen A 39 naar Ned. O. L; J. M. J. Nieu-
wenhuijsen—Doorman van Gorssel G 371 naar
Zierikzee; J. E. Haan van Eefde E 603c naar Am-
sterdam; J. G. Vorster van Almen A 39 naar
Haarlem; A. M. Wissels van Eefde E 535 naar
Vorden; G. Hazelaar van Eefde E 742 naar De-
venter.

KKFUti
AUTO IN BRAND GEVLOGEN.

EEFDE, 14 Aug. Zondagmiddag is door onbe-
kende oorzaak, op een 500 meter afstand van zyn
woning, de auto van den heer D. H. J. ten Dyk
in brand gevlogen.

De heer ten Dijk behield echter zyn tegenwoor-
digheid van geest en reed met zyn brandenden
wagen, waarin een 35 liter benzine aanwezig was,
door, en parkeerde deze voor den uitrit van zyn
woning.

Direct werd toen met zand de brand gedoofd.
Verzekering dekt de schade.

BENOEMING ASSISTENT.
Het bestuur der coöp. melkinrichting „Eefde"

heeft met ingang van 4 September benoemd tot
assistent aan bovengenoemde melkinrichting de
heer J. de Jong uit Assendelft.

Voor deze functie hadden zich 36 sollicitanten
aangemeld.

CONCORDIA NAAR CONCOURS.
De muziekvereeniging „Concordia" behaalde op

het te Zevenaar gehouden concours een tweeden
prijs met 86 punten in de eerste afdeeling har-
monie.

ALMEN
DE KOSTER LEGDE ZIJN TAAK NEER.
ALMEN, 14 Aug. Na 20 jaren deze functie be-

kleed te hebben legde Zondag de koster der Ned.
hervormde kerk alhier, de heer J. W. Mculenbrug-
ge, wegens gezondheidsredenen zyn taak als zoo-
ianig neer. Na de godsdienstoefening sprak ds.

. de Ru woorden van dank tot den scheidenden
koster. Hij wenschte hem verder nog vele goede
iaren toe. In „Ons Huis" namen de officieele- in-
stanties afscheid van den heer Meulenbrugge en
yn echtgenoote. De president-kerkvoogd, de heer
J. Boschloo, sprak den heer Meulenbrugge toe on-

der aanbieding van een enveloppe met inhoud. De
toevallig aanwezige prof. Semmelink uit Gronin-
en gewaagde met groote dankbaarheid van den

.rouw en de accuratesse waarmede de koster hem
edurende zijn 10-jarige ambtsbediening alhier

terzyde heeft gestaan.
Tot opvolger van den scheidenden functionaris

s benoemd de heer G. H, Kroeze,

tëEDEDEELINGEN betreffende het
OPENLUCHTTHEATER „DE ZANDKUIL"
TE LOCHEM.

Bij enkele bijzondere gelegenheden
waren alle, ruim 1100, zitplaatsen in
het theater bezet.

Zoo'n „hoogtij-dag" wordt ook voor
a.s. Zaterdag venvacht en dat niet
zonder reden.

Het historische spel „Uit het leven
der Oranje's", dat dan zal worden op-
gevoerd, vormt een indrukwekkend
schouivspel waarmede de auteur Ben
van IJsselsteijn overal in den lande
groot succes oogstte.

De „Vereenigde Haagsche Spelers"
brengen dit stuk van grootsche allure
met een uitstekende rolbezetting,
eigen decors en met medewerking van
een groot aantal figuranten ten too-
neele, onder regie van Jan van der
Linden.

Muzikale medewerking werd ver-
kregen van het Lochemsche Harmo-
niecorps „Aeolus".

De vier tafereelen waarin het stuk
zal worden opgevoerd zijn uitvoerig
omschreven in het programma; het
verdient aanbeveling hiervan te voren
kennis te nemen. Deze programma'8
met bijlage, zijn a 10 cent verkrijg-
baar in de boekhandels Lovink en
Schepers. Prijzen der plaatsen en
voorverkoop van kaarten als gewoon-
lijk.

Wie is dit kwijt ?
R u u r l o : broche en een polshorloge; inlich-

tingen by den gemeenteveldwachter Van den
Berg; en een kiektoestel; inlichtingen hy den ge-«
meenteveldwacliter Sprokkereef.

N e e d e : een damesceintuur. Inlichtingen,
veldwachter K. Bentsink.

EPSE
„ONS GENOEGEN."

EPSE, 14 Aug. Zaterdag herdacht de tooneel-
v.ereeniging „Ons Genoegen" voor een volle zaal
Haar 10-jarig bestaan in de (zaal van „De Pea-
sink." Vele bloemstukken werden aangeboden.
Hierna werd opgevoerd het blyspel „Patsy", dat
uitstekend door de delittanten werd weergegeven.
Een gezellig bal besloot deze in alle opzichten ge-
slaagden herdenkingsavond.

TEGEN LANTAARNPAAL EN BOOM
GEBOTST.

Zondagmiddag omstreeks l uur kwamen twee
auto's uit de richting Deventer, bestuurd door de
heeren A. E. J. Wiltink en A. J. Lammers, beiden
wonende te Epse. Naby den Waterdyk wilde dei
heer Wiltink links af draaien, maar hij zag in den
spiegel de andere auto met zeer groote snelheid
naderen. De heer Wiltink, die zyn richtingwy'zer
reeds had uitgestoken, reed zeer langzaam en
wachtte totdat de auto van den heer Lammers ge-i
passeerd zou zyn. Vermoedelyk zag de heer Lam-
mers den richtingaanwyzer op het laatste moment
en trachtte zijn auto tot stilstand te brengen.
Hierdoor nam hij met zyn rechtervoorspatbord de
de auto van den heer Wiltink een eind mee. Beida
auto's kwamen dwars over den weg te staan. De
auto van den heer Lammers reed eerst tegen, een
lantaarnpaal welke middendoor brak en kwam
vervolgens tegen een boom. De heer Lammers
werd uit de auto geslingerd en werd bewusteloos
binnen gebracht in een naby staande woning. Na-
dat dr. Remmelink de eerste hulp had verleend,
werd de heer Lammers, die een diepe hoofdwonde
had, naar zijn woning vervoerd. De heer Wiltink
kreeg geen letsel. De auto van den heer Lammers
werd geheel vernield. De gemeente- en rykspolitie
stelden een onderzoek naar de schuldvraag in.

Marktberichten.
VEE.

AMSTERDAM, 14 Aug. 1939. Ter veemarkt
waren heden aangevoerd: 432 vette koeien, waar-i
van de pryzen waren: 1ste kw. 74—80 et., 2de kw<
64—70 et., 3de kw. 50—60 et. per k.g. slacht-»
gewicht, 20 stieren ƒ46—ƒ52, 93 melk- ea kalf-
koeien ƒ180—ƒ260, 70 vette kalveren: 2de kw<
48—54 et., 3de kw. 38—44 et. per k.g. levendge-
wicht., 123 nuchtere kalveren ƒ 6—ƒ 9, 76 schapen,
ƒ12—ƒ18, 376 varkens: vleeschvarkens, wegende
van 90—110 k.g. 63—64, zware varkens 61—62<
vette varkens 59—60 et. per k.g. slachtgewicht.

Aangevoerd 4 wagons geslachte runderen uit
Denemarken.

ROTTERDAM, 14 Aug. Aanvoer totaal 2632,
w.o. 613 vette runderen, 268 vette kalveren, 23
nuchtere kalveren, 1124 schapen en lammeren,
684 varkens.

Pryzen: vette koeien 1ste kw. 76, 2de kw. 62,
3de kw. 36—50 et.; vette ossen 1ste kw. 65, 2de
kw. 60, 3de kw. 38—50 et; vette kalveren 1ste
kw. 90, 2de kw. 75, 3de kw. 45—50 et.; varkens
(levend gewicht) 1ste kw. 53, 2de kw. 52, 3de kw.
51 et.; schapen 1ste kw. 44, 2de kw. 39, 3de kw.
32 et.; lammeren 1ste kw. 47, 2de kw. 42, 3de
cw. 37 et. per k.g.

Schapen 1ste kw. ƒ19, 2de kw. ƒ17, 3de kw.
ƒ15; lammeren 1ste kw. ƒ12, 2de kw. ƒ9, 3de
kw. ƒ 7.
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Binnenlandsch nieuws.
Vermindering van criminaliteit.

Volgens cyfers van het Centraal bureau voor
de statistiek heeft de na jarenlange stijging voor
het eerst in 1938 waargenomen daling van de ge-
rechtelijk waargenomen criminaliteit zich in het
eerste kwartaal van 1939 voortgezet. Het index-
cyfer van de veroordeelingen voor alle misdrijven
samen bedroeg in het eerste kwartaal van 1938
115, van 1939 100 (het gemiddelde 1911—1913 is
op 100 gesteld). Ook vergeleken met het cijfer
van 1938 (112) is er een belangrijk verschil in
gunstigen zin. De indexcijfers voor de verschillen-
de rubrieken zijn de volgende: economische mis-
drijven 147 (181 in het eerste kwartaal 1938),
misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar
gezag 37 (39), tegen de zeden 302 (313), ruw-
heidsmisdrijven 70 (90.). Buitengewoon laag is
het cyfer van bedelarij enz. (33). Het totale aantal
onherroepelijke veroordeelingen van strafrechtelij-
ke meerderjarigen bedroeg in het eerste kwartaal
1939 5024, tegen 5676 in het overeenkomstige
kwartaal van 1938 of 652 (11.5 %) minder; van
minderjarigen 678, tegen 803 of 125 (15.6 %) min-
der. De daling werd vooral veroorzaakt door de
vermindering van het aantal onherroepelijke ver-
oordeelingen ter zake van economische misdrijven
(van meerderjarigen van 2345 tot 2819, van min-
derjarigen van 637 tot 484). Wat de minderjarigen
betreft was het aantal veroordeelingen ter zake
van misdrijven tegen de openbare orde en het
openbaar gezag en tegen de zeden hooger (eerste
kwartaal 1939 resp. 11 en 58, 1938 5 en 50).

Vrijstelling dienstplicht wegens
broeder dienst.

Blykens een aanschrijving van den minister van
defensie aan de autoriteiten kan aan alle inge-
schrevenen voor de lichting 1940 vrijstelling van
den dienstplicht wegens broederdienst worden ver-
leend, die voor een zoodanige vrijstelling in aan-
merking komen en deze tijdig hebben aange-
vraagd.

De grootte van de gezinnen, waartoe deze per-
sonen behooren, is ditmaal niet van invloed.

Ten aanzien van aanvragen om vrijstelling we-
gens broederdienst voor personen, die voor zoo-
danige vrijstelling in aanmerking zouden kunnen
komen, doch deze niet tijdig hebben aangevraagd,
zal door den minister worden overwogen, of er
r-den bestaat voor het verleenen van vrijstelling
wegens aanwezigheid van een bijzonder, geval..

Indien in een gezin twee of meer broeders of
halfbroeders voor de lichting 1940 tot gewoon
dienstplichtige worden bestemd* omdat zy niet in
aanmerking konden komen voor vrijstelling we-
gens broederdienst, kan desgewenscht een zooda-
nige regeling worden verkregen, dat slechts één
hunner als gewoon dienstplichtige behoeft te die-
nen en de andere (n) van deze broeders vrijstelling
van den dienstplicht wegens aanwezigheid van een
bijzonder geval kan verkregen. Indien zoodanige
vrijstelling wordt verlangd, moeten de belangheb-
benden daartoe het verzoek doen aan den minister
van defensie, zoodra een broeder dertig dagen in
werkelyken dienst is geweest, militair pensioen
geniet of heeft genoten of gedurende zijn werke-
lijken dienst is overleden.

Tenzij de broeders onderling anders overeenko-
men zal de oudste broeder, of by geleken ouder-
dom, hij die het eerst in het alphabetisch register
vermeld staat, worden beschouwd als degene, die
voor dienen als gewoon dienstplichtige in aan-
merking komt.

BOEKHOUDEN
INST. „GROOTE"

Zwolschestr. 3 Deventer

Luchtbescherming in Gelderland.
Thans is ook het overleg in Gelderland betref-

fende de materieele uitrusting van de luchtbe-
scherming tot een eind gebracht. De laatste be-
sprekingen hebben betrekking gehad op de ge-
meenten van de derde gevarenklasse in den Ach-
terhoek; de uitrusting van de gemeenten van de
tweede gevarenklasse was reeds tevoren behan-
deld. De besprekingen hebben plaats gehad te
Doetinchem en te Ruurlo. Een redelijke uitrusting
van de 30 gemeenten mag thans verzekerd wor-
den geacht.

De commissaris der Koningin in Gelderland
heeft de provincie verdeeld in 14 luchtbescher-
mingskringen met het oog op de intercommunale
samenwerking. De leiding van deze kringen is
gelegd in handen van de burgemeesters van Apel-
doorn, Culemborg, Geldermalsen, Zaltbommel,
Druten, Tiel, Valburg, Nijmegen, Doesburg, Ze-
venaar, Doetinchem, Winterswijk, Borculo en
Zutphen.

Het ligt in de bedoeling, dat de tot zoo'n kring
behoorende gemeenten elkaar in geval van nood
behulpzaam zijn. Op de Veluwe is deze intercom-
munale regeling reeds bijna geheel tot stand ge-
komen.

Werktuigencredieten.
Een nieuwe maatregel ter verbetering der cre-

dietbehoefte van den middenstand is tot stand
gekomen, n.l. het werktuigencrediet.

De credietverleening krachtens deze regeling
heeft ten doel, aan ambachtslieden en kleine in-
dustriëelen de aanschaffing van werktuigen, ma-
chines, installaties en dergelijke, alsmede de ver-
betering van hun outillage in het algemeen, mo-
gelijk te maken.

Alleen aan ambachtslieden en kleine nijveren,
die naar het oordeel der door den minister van
economische zaken ingestelde commissie daar-
voor uit hoofde van hun vakbekwaamheid, cre-
dietwaardigheid en persoonlijke eigenschappen in
aanmerking komen en voor wie het niet moge-
lijk is gebleken daarin op andere wijze te voor-
zien, kan een werktuigencrediet worden verleend.

Er worden geen grootere credieten verstrekt
dan van ƒ 5000. De maximum-looptijd bedraagt 10
jaren; indien de omstandigheden van het bedrijf
of de levensduur der machines, enz. daartoe aan-
leiding geven, kan de looptijd korter dan 10 jaren
worden gesteld. Zoolang de credietnemer aan zijn
verplichtingen voldoet, kan het crediet binnen
den overeengekomen looptijd niet opgezegd wor-
den.

De credieten moeten, voor zoover mogelyk, door
persooniyke of zakelyke zekerheid worden ge-
dekt.

De credietnemer zal zelf een deel van de koop-
som moeten kunnen betalen en zal dit bedrag te-
voren bij de bank moeten storten.

De door de commissie goedgekeurde credieten
worden verstrekt door de Nederlandsche Midden-
standsbank N.V.

Aanvragen moeten by deze bank of by een der
by' deze instelling aangesloten Midenstands- en
Boazbanken worden ingediend op daarvoor be-
stemde formulieren.

Met het hierboven vermelde zy'n de groote ly-
nen van deze regeling geschetst. Moge het Werk-
tuigencrediet voor vele ambachtspatroons en
klein-industriëelen de mogelijkheid openen om hun
bedrijfs-outillage te verbeteren of te vernieuwen.

t

Prinsesje Beatrix, gefotografeerd door haar vader.

Feiten en cijfers.

H e t W i n t e r s w j j k s c h e destructie-
bedrijf levert voortdurend verlies op. Burgemees-
ter en wethouders zijn nu voornemens, den raad
binnenkort een voorstel te doen tot verkoop van
den destructor.

A u t o v e r v o e r . De wet en het uitvoerings-
besluit autovervoer personen treden Woensdag 16
Augustus a.s. in werking.

W e r k l o o s h e i d . By' de organen der open-
bare arbeidsbemiddeling waren op 29 Juli 265.299
werkzoekenden ingeschreven, van wie 14.208 vrou-
wen. Hiervan waren er 192.275 werkloos en 56.233
tewerk gesteld, zoodat.er dus blijkbaar 16.791
personen als werkzoekende waren ingeschreven,
die wél werkten, doch ander werk zochten. Het
werkloosheidspercentage van 511.637 by gesub-
sidieerde vereenigingen met werkloozenkas aan-
geslotenen was 17,7 tegen 17,8 in de vorige ver-
slagweek en 22,4 in de overeenkomstige week van
1938. Sedert 1932 was dit percentage het hoogst
in 1935 n.l. 29,6.

He't v l i e g v e l d T w e n t e . Er bestaat
kans, dat het vliegveld Twente 't volgend jaar
weer zal worden opgenomen als station in een
vasten vliegdienst. Tusschen den raad van be-
heer van het vliegveld en de K.L.M, zullen daar-
over binnenkort besprekingen worden gevoerd.

D e I n d i s c h e r e g e e r i n g heeft haar
oordeel uitgesproken over het gebruik van de Ma-
leische taal in de gemeenteraden. Zy meent, dat
het zoowel van Europeesche als van Inlandsche
zyde goed zou doen by de bepaling van zyn hou-
ding ten aanzien van deze aangelegenheid vooral
den eisch van doelmatigheid in het oog te houden,
welke meebrengt dat eenerzyds het voor vele le-
den der plaatselijke raden niet voldoend verstaan-
bare Maleisch niet meer wordt gebezigd dan noo-
dig is, anderzijds het gebruik van deze taal niet
als mogelykheid worde afgesneden voor hen, die
in het Nederlandsch niet op bevredigende wy'ze
hun gedachten vermogen te formuleeren.

De K o n i n g i n zal, in af wijking van het ge-
bruik, dit jaar haar verjaardag niet op Het Loo
doorbrengen, doch op Soestdijk.

FEUILLETON DOOR ERLE STANLEY GARDNL'fi

De rechtzaak
van de nieuwsgierige bruid.

32.

Mason wierp zyn visitekaartje op de lessenaar van dr. Millsap.
Millsap sprong op, greep Mason's hand en schudde die krachtig.
„Dank u, mr. Mason. Dat is iets, waar ik nog niet aan gedacht

heb. Een schitterend idee."
Mason begon iets te zeggen, maar hield op, toen er geluiden uit

de wachtkamer tot hem doordrongen. De twee mannen hoorden de
protesteerende stem van dr. Millsap's verpleegster.

Perry Mason rukte de deur open.
De twee detectieven, die op het vliegveld Rhoda Montaine ge-

arresteerd hadden, staarden den advocaat met ongeloovige verba-
zing aan; dan richtten zij hun blik op dr. Millsap.

„Nou, nou", zeide een der detectieven, ,,u bent ook overal te
vinden."

Perry Mason wendde zich tot dr. Millsap.
„Hartelijk dank voor uw diagnose, dokter," zeide hy. „Als u ooit

een advocaat noodig hebt, aarzel dan niet u tot mij te wenden. In-
middels zie ik, dat deze twee mannen met u willen praten. Laat ik
u maar dadelijk zeggen, dat het detectieven van het Homicide
Bureau zijn. Ik zal u nu niet langer ophouden. Tusschen twee haak-
jes, als advocaat kan ik u zeggen, dat u geen enkele vraag be-
hoeft te beantwoorden, die u niet wilt, en..."

,,Nu is het genoeg", zeide een der detectieven, die strijdlustig
naar voren kwam.

Perry Mason bleef kalm staan, zette zijn schouders uit en stak
zijn kin naar voren, terwijl zijn als graniet zoo harde oogen den
detectieve minachtend opnamen.

„En", ging Perry Mason voort, „als u een advocaat mocht noo-
dig hebben, dan hebt u mijn telefoonnummer op het visitekaartje,
dat op uw lessenaar ligt. Ik weet niet wat deze mannen willen,
maar als ik in uw plaats was, dan zou ik op geen enkele vraag
antwoord geven."

Zonder om te kijken liep Mason langs de detectieven heen. Zij
keken een oogenblik dreigend naar hem, liepen dan de privé-kamer
van dr. Millsap binnen en sloegen de deur dicht.

In de wachtkamer zat de verpleegster van dr. Millsap aan haar
lessenaar met haar hoofd in haar handen te snikken. Perry Mason
sloeg haar met gefronsd voorhoofd enkele seconden gade. Dan
fjpop hjjj de deur uit en sloot die zacht achter zich,

HOOFDSTUK X.
De ochtendzon straalde door de ramen van Perry Mason's kan-

toor. De telefoon rinkelde. Een lange, magere schaduw teekende
zich af op het matglas van de gangdeur; de knop werd omgedraaid
en Paul Drake kwam het vertrek binnen, terwijl de vlugge vin-
gers van Della Street met het telefoontoestel bezig waren.

Perry Mason deed de deur van zijn privé-kantoor open.
„Voor u, chef", zeide Della Street, terwijl zy op het telefoontoe-

stel wees.
Mason grinnikte tegen den detectieve.
„Luister even of het belangrijk is, DeBa", zeide hij tegen haar.
Paul Drake stak hem een paar couranten toe.
„Heb je gezien wat er gebeurd is?" vroeg hy'.
„Mason trok vragend zijn wenkbrauwen op.
Drake maakte een gebaar van groote moeheid en zeide: ,,Zij

heeft haar mond voorbij gepraat."
Wydbeens staarde de advocaat den detective strak aan. Hy~ be-

gon langzaam te glimlachen.
Della Street sloeg den hoorn aan den haak en keek met een door

woede rood gezicht op naar Perry Mason.
„Wat heb jy ineens, meisje?" vroeg Mason.
„Dat", antwoordde zy, „was een beambte van het hoofdbureau,

die u wilde zeggen — en dat nog wel met een stem, waarin triomf
duidelijk te hooren was — dat uw cliënte, Rhoda Montaine, zoo-
even op het parket van den district attorney een verklaring onder-
teekend heeft en dat u haar kan spreken wanneer u dat zelf wilt.
Hij zeide, dat u geen bevelschrift van h a b e a s c o r p u s noodig
zou hebben; dat zij beschuldigd werd van moord in den eersten
graad en dat de gevangenis-autoriteiten maar al te graag u met
haar zouden laten spreken wanneer u dat zelf verkiest en hfl
legde een gemeen-sarcastischen nadruk op dat woord t e."

Zonder een spier op zijn gelaat te vertrekken keek Perry Mason
op haar neer.

„Waarom", vroeg hij, „hebt je mij niet met hem laten praten?"
„Omdat het zijn bedoeling was u te prikkelen", antwoordde zij.
„Wanneer later iemand dat nog eens wil doen, schakel dan op

mij over. Ik kan er heusch best tegen, Della."
Hij wendde zich tot Paul Drake.
„Kom mee, Paul", zeide hij.
De twee mannen gingen naar het privé-kantoor van Mason en

sloten de deur achter zich. Paul Drake gaf Perry Mason een cou-
rant.

„Bijzonderheden?" vroeg Perry Mason.
„Een heeleboel. Ze geven wel niet de onderteekende verklaring,

maar de courant is blijkbaar pas van de pers gekomen, toen de
verklaring onderteekend was."

„Wat heeft zij gezegd?" vroeg Mason.
,,Zy' zegt, dat Moxley geprobeerd heeft chantage op haar te ple-

gen; dat hy beslist wilde, dat zij 's ochtends om twee uur bij hem
zou komen; dat zij opgestaan is, terwijl haar man sliep, het huis

verlaten heeft en naar Moxley gegaan is; dat zij enkele minuten
aan de voordeur gebeld heeft en niet binnen kon komen, waarom
zij weer in haar wagen gestapt en naar huis gegaan is."

„Heeft zij ook iets gezegd omtrent de manier, waarop zij gebeld
heeft?"

„Ja, door haar vinger op den knop te drukken en dien er ver-
scheidene seconden achter elkaar op te houden, omdat zij dacht,
dat Moxley misschien sliep."

„En toen hebben zij haar zeker het feit onder de oogen gebracht,
dat haar garagesleutel in het appartement van Moxley gevonden
is, en hebben zij haar gevraagd uit te leggen hoe die daar gekomen
ia, als zy niet in staat geweest is binnen te komen?"

„Precies. En daarop heeft zij geantwoord, dat zij vroeger in den
middag in het appartement geweest is en haar sleutels heeft laten
vallen en dat zij dat eerst heel wat later bemerkt heeft."

Mason glimlachte — een wrangen glimlach zonder eenige vroo-
lijkheid. Het was als een grijnslach van een man, die in een citroen
gebeten heeft.

„En al dien tyd", zeide hij, „houdt Carl Montaine vol, dat hfl de
deur van de garage gesloten heeft, toen üy' zijn wagen er in-
gereden had, en dat Rhoda haar sleutels gehad moet hebben, om
de garage open te krijgen; dat zijzelf hem verteld heeft, dat
zy haar taschje in den wagen had laten liggen en dat zij, even
voor zij naar bed ging, uitgegaan is en de deur opengemaakt
heeft, om het taschje er uit te halen."

„O", zeide Drake geruststellend, „een paar juryleden zullen
haar gelooven."

„Niet wanneer het parket van den district attorney de fei-
ten allemaal onderzocht heeft", zeide Perry Mason heel lang-
zaam. „Je begrijpt natuurlijk, dat zij haar in een valstrik ge-
lokt hebben, om de gevaarlijkste bekentenis te doen, die «u"
doen kon."

„Dat zie ik niet in" zeide Drake, terwijl zijn uitpuilende oogen
Mason strak aankeken.

„Zie je dat niet in? De sterkste verdediging zou voor haar ge-
weest zijn een beroep op noodweer. Het zou haar woord geweest
zijn tegen de verzegelde lippen van den doode. Het parket van den
district-attorney zou niets hebben kunnen doen orn haar verhaal
tegen te spreken. Als zij op den juisten tijd en op de juiste manier
noodweer gepleit had, dan zou zij bijna zeker de sympathie en het
geloof van de jury voor zich gehad hebben.

„Nu bewyzen de courantenverklaringen, dat de buren de huisbel
gedurende den tyd, dat de moord gepleegd is, hebben hooren
rinkelen. Rhoda is daarover blijven denken en heeft beseft, dat hier
een gelegenheid voor haar was, om te verzekeren, dat zij degene
was, die gebeld had. Op het eerste gezicht leek dat een makkelyke
uitweg voor haar. Als zij aannemelijk kon maken, dat zij op dat
bordesje heeft staan bellen, dan zou zij een onomstootelijk alibi
hebben. Het was een valstrik en zij is daar regelrecht ingeloopen.

(Wordt vervolgd).



Plaatselijke berichten.
NEEDE

TEXTIELVACANTIE.
NEEDE, 14 Aug. Het is zeer goed merkbaar,

dat in den Gelderschen Achterhoek en Twenthe
thans de vacantiedagen in de textielindustrie wor-
den genoten. Zeer velen uit onze gemeente trek-
ken er op uit om van deze dagen zooveel moge-
lijk te genieten, per fiets of per autobus. Zoo
ging Zaterdag de reisclub van de V.A.R.A. een
uitstapje per bus maken naar Valkenburg, terwy'l
heden (Maandag) een groot aantal Needenaren
naar Rotterdam zal trekken.

Dat ook honderden vacantiegangers dagtochtjes
maken per bus van de G.T.M, is aan de drukte op
de lijnen, die hier door loopen, zeer goed te mer-
ken. Er wordt meestal met 2 bussen gereden en
de meesten zijn geheel bezet, terwijl het Zater-
dag en gisteren op bepaalde uren zelfs moeite
kostte alle passagiers te vervoeren.

Gelukkig werkt het weer tot nog toe mee.

SERENADE GEBRACHT.
De muziekvereeniging „Crescendo" bracht Zon-

dagavond een muzikale hulde aan het gouden
echtpaar G. J. Klumper-W. Venneman, dat een
dezer dagen temidden van den familiekring dit
heugelijke feit mocht herdenken.

E1BERGEN
CONCOURSSUCCES.

EIBERGEN, 14 Aug. Het Eibergsch Neutrale
Gemengde Zangkoor, in het begin van dit jaar
opgericht, heeft Zondag voor 't eerst deelgenomen
aan een concours en wel te Hengelo (G.). In de
vierde afdeeling behaalde het koor den eersten
prijs met niet minder dan 321 punten. Dit is wel
een buitengewoon snel succes en het pleit zeker
voor de energie van den directeur, den heer L.
B. G. Kotkamp, dat reeds na een zoo korten ty'd
van voorbereiding een dergelijke prestatie moge-
lyk was.

Bij den terugkeer in het dorp werd het gezel-
schap door „Euphonia" verwelkomd en met mu-
ziek naar het clublokaal gebracht, waar geluk-
wenschen werden aangeboden en waar men nog
eenigen ty'd gezellig bijeen bleef.

AANBESTEDING.
Bij de gehouden aanbesteding voor het bouwen

van een woonhuis met stalling voor rekening van
den heer J. ter Maat, onder architect W. K. J.
v. d. Weyden te Eibergen werd het laagst inge-
schreven als volgt: metselwerk E. Odink ƒ1530,
smidswerk J. Borgers ƒ92,50, loodgieterswerk J.
Pasman ƒ50, electr. licht H. Prins ƒ41.

Gegund aan de laagste inschrijvers.

LOOP DER BEVOLKING
over de maand Juli 1939.

Gevestigd: J. B. Asschert C 3 van Ommen; H.
A. Klein Gebbink C 19 van Groenlo; J. Ney1-
meyer A 630d van Neede; G. Groot Wassink K
196 van Neede; B. Kuiper A 58 van Gaasterland;
H. G. Schurink G 211 van Doetinchem; C. R. van
Elven A 804 van Doetinchem; J. Houwers C 7
yan Winterswyk; J. A. Leussink A 67 van
Lochem; J. J. Wagemakere A 15 van Oosterhout;
H. J. Schilderinck K 16 van De Bilt; P. J. H. Wol-
terink K 117 van Neede; M. D. van Kempen A 717
van Hilligersberg; W. Belgraven A 329 van Brum-
men; G. J. Schurink C 42 van Groenlo; R. Tim-
merman A 94 van Hengelo (O.); A. H. M. Olmink-
hof D 9 van Denekamp; A. Elsendoorn K 214 van
Utrecht; W. Elsendoorn C 13 van Utrecht; J. G.
Elsendoorn K 172 van Utrecht; J. Hoenink A 350
van Den Haag.

Vertrokken: A. H. Hansen A 684 naar Eethen
(N.Br.); E. Pieters A 423b naar Zaandam; B. Si-
mens G. 252, A. Leerink G 252, J. G. Simens G
252, J. H. Simens G 252, allen naar Heerde; J. A.
Kolkman A 186 naar Haaksbergen; W. J. Streup
G 229 naar Lichtenvoorde; B. Wevers A 464 naar
Winterswijk; D. J. Harmelink A 152 naar Henge-
lo (O.); W. A. F. Kluchert G 112 naar Overschle;
C. A. Eysing K 3 naar Gladbsck (Dl.); J. H. te
Veluwe K 219 naar Groenlo; W. H. Luttikholt H
38 naar Groenlo; M. v. Stratum G 101 naar Am-
sterdam; H. Groot Wassink K 196 naar Neede;
Th. A. Massop K 78 naar Anholt; H. J. Leusink
E 81 naar Stad-Delden; G. A. Nijhuis B 202 naar
Haaksbergen; W. J. Broshuis L 85 naar Grave;
E. Schepers B 122 naar Enschede; H. van Wijk
D„61a naar Enschede; G. J. Klijnstra A 127 naar
Deventer; G. J. Dimmendaal L 43 naar Borculo;
W. A. M. Zemann K 40 naar Haaksbergen; J. G
Th. Hoitink K 186 naar Venray; W. Ottink A 236
naar Ambt Delden; R. Smit A 141a naar Koog
a/d Zaan; B. C. Ketterink D 95 naar Oldenzaal
J. S. van der Sluis A 41 naar Wijhe; W. Deur-
nink E 39 naar Borculo.

BURGERLIJKE STAND
van 16 tot en met 29 Juli.

Geboren: Anna Grade Elisabeth d.v. G. J. Wol-
terink en M. E. G. Steverding; Geertruicla Ber-
narda d.v. A. G. J. Geverinck en J. G. Hoitink;
Johanna Hendrika d.v. A. G. J. Geveriuck en J. G
Hoitink; Arend Jan z.v. H. J. Simmelimc en D. M
den Breejen; Alida Adri d.v. H. J. Harderwyk en
J. H. Sinrmelink; Antoinette "'/Vilhelmina Maria
d.v. H. A. Essink en A. M. C. Meekes; Anna Ma-
ria Petroocllp. d.v. J. H. Konniger en M. A. Ruma-
ihe; Leu'rirdus Antona.s Jon timen z.v. Th. J. Rlb-
bers en W. J. Stoverink; Ant jn ia Her.Jrika d.v
>jr. J. Vofj'; en J. M. vri'i Noor I; Francisr:ug Johan-
nes Maria z.v. H. B. Hrlshof én M. A. Nieu\vr>n-
Duis; ALtonlus Gradus Johame;- z v. U.'J. Roer-
dink en A. J. A. Broshuis.

Ondertrouwd: J. Th. Konniger Eibergen en H
J. Nijhof Eibergen; G. H. Wonnink Eibergen en
H. Poeiert Eibergen; Th. H. Wigerinck Eibergen
en M. G. J. Huurneman Eibergen; J. H. v. d. We-

A O T M R l VAN VERUADERINUEN
U L M U A UITVOERINGEN ENZ

GROENLO.
D i n s d a g 15 A u g u s t u s .

'a Av. 5 en 8 uur in de Groenlosche Bioscoop
„De Wildzang" met Deanne Durbin.

BORCULO.
Z o n d a g 2 0 A u g u s t u s .

Onderlinge bekerwedstryden in het Natuurbac
„Het

ering Eibergen en Th. Th. E. Moormann Eiber-
ren; A. Neerlaar Eibergen en M. Essellnk Bor-

culo.
Getrouwd: H. P. Heinen Eibergen en A. M. L.

.en Hoopen Neede.
Overleden: levenloos aangegeven kind van H.

J. Temmink en G. Wilderink.

REKKEN
BRANO.

REKKEN, 14 Aug. Hedenmorgen werd in een
schuur by de boerdery op de Rekkensche inrich-
tingen, waarin geborgen een groote hoeveelheid
hooi en stroo brand ontdekt. Aanvankeiyk liet
zich de toestand ernstig aanzien, doch de inmid-
dels ontboden motorspuit uit Eibergen wist het
vuur te bedwingen en een gedeelte van de schuur
te behouden. De spuit kon om half één weer in-
rukken. De geheele voorraad ging verloren. Ver-
zekering dekt de schade. Als vermoedelyke oor-
zaak wordt gedacht aan hooibroei of korts'"'ting.

BORCULO
ZWEMFEEST VOOR MILITAIREN.

BORCULO, 14 Aug. Het bestuur van de bad- en
zwemvereeniging „Borculo" had aan de te Bor-
culo en Ruurlo gelegerde militairen in het natuur
bad „Het Galgenveld" een zwemfeest aangeboden
Voor de wedstrijden, die Zaterdagmiddag 12
Augustus werden gehouden, hadden zich heel wat
militairen aangemeld, terwijl de niet-deelnemers
vrijen toegang hadden. Het programma bevatte
een achttal nummers, waarvan vooral de num
mers 50 meter snelzwemmen met „schele bril",
onder water zwemmen en het ruitertournooi te
water, zeer veol belangstelling genoten. Een polo
wedstrijd tusschen een militair zevental uit Ruur
lo en een zevental uit Borculo, eindigde met een
overwinning van de Borculosche militairen.

De door het zwembadbestuur beschikbaar ge
stelde pry'zen werden na afloop door den com
pagniescommandant uitgereikt.

VAN DE BUS GETUIMELD.
Bij de Heuvelschool aan den Ruurloschen weg

kwam Zaterdagmiddag de Doetinchemsche bus b\
het inhalen van een auto zoo ver aan de linker-
zijde van den weg, dat de bovenzijde van de bus
in aanraking kwam met de takken van de plata-
nen, die er langs den weg staan.

Verschillende takken braken af, terwijl drie
fietsen van de bus gesleurd werden en op het
wegdek neerkwamen, waardoor ze gedeeltelijk
vernield werden.

RESPELHOEKSCHE KERMIS.
De kermissen in de buurtschappen van Boiculo

„willen" in 't algemeen wel. Zoo ook de Respel-
hoeksche kermis, die Zondagmiddag werd gehou-
den en druk bezocht werd. Luchtschommel, pop-
penkast, dansmuziek en niet te vergeten de wed-
strijden, trokken heel wat bezoek.

Bij het prijsschieten werd de eerste prijs be
naald door B. Hoefman, de tweede door G. Stok-
kers, terwijl 3 werd H. Hofland, 4 G. Egbers en
5 G. Wiegers.

Bij het rinp;steken per fiets door dames werden
de prijzen behaald door: H.a Bakhuis, Hendr:
Wanink, Dina Wanink, R. Bannink-Schreibeld en
H.a Wanink.

Ook voor het ringsteken per fiets door heeren
waren vijf prijzen beschikbaar, die behaald wer
den door: H. Bakhuis, J. Schreibeld, Jan Hoefman
W. Hoefman en H. Hiddink.

Bij de stoelendans voor kinderen werden de prij
zen gewonnen door: Willy Ligtenbarg, H.a ten
Agter, J. Groothuis, Ga. Groothuis, AU de Graaf
Hannle Mengerink en Janna Wiegers.

HAARLO
AANKOMST OUDEN VAN DAGEN.

Over het slot van den autotocht van ouden van
dagen uit Borculo, Geesteren en Gelselaar, waar
aan 22 oudjes uit Haarlo deelnamen, nog het
volgende ter aanvulling en correctie. De beide
muziekvereenigingen „Sursum Corda" en „de
Eendracht" wachtten het gezelschap op den Need
schen weg op om het daarna met muziek naa
het kruispunt in het dorp te begeleiden. Er wa
ren veel belangstellenden. De heeren Baarslag en
Zwart vonden een oogenblik voor een afacheids
woord en een woord van dank tot de muziekver
eenigingen, die gezamenlyk de oudjes zoo'n pret
tige ontvangst bereidden. Een „lang zullen ze
leven" werd geblazen en het Wilhelmus klonk to
slot, waarna de Borculosche deelnemen, naar hun
woonplaats vertrokken. Onze oudjes waren zee
voldaan over de reis en zullen het volgende jaa
graag wel weer zoo'n uitstapje willen maken
Dank aan de autobezitters hier, die hun voertuig
beschikbaar stelden.

HAAKSBERGEN
AUTO-ONGELUK.

HAAKSBERGEN, 14 Aug. Op den Goorschen
weg, alhier, naby de Israëlitische begraafplaats
vond Zaterdagavond een aanrijding plaats tus
schen een personenauto en een melkwagen. De
auto, bestuurd door den heer Wolthuls uit Hen
gelo, kwam uit de richting Hengelo en wilde op
den driesprong aldaar een melkwagen passeeren
welke uit Haaksbergen kwam en bestuurd werd
door den melkryder J. Boink. Laatstgenoemde
scbynt de auto niet tijdig genoeg bemerkt té heb
ben en verkeerd gemanoeuvreerd te hebben, wan
't volgend oogenblik vloog de auto tegen het y"ze
ren eenspan op. Een der boomcn knapte af, ter
wijl de andere echter dwars door de carossCrie
drong, en boven aan de kap er uitkwam.

De botsing was zoo hevig, dat de auto, die vast-
geklonken zat aan den melkwagen, den melkwa
gen meetrok en geheel en al rondslingerde. De
melkryder smakte neer op de straatkeien, terwy
een groot aantal bussen, welke alle afgewerkte
on nog heet zijnde melk bevatten, naar alle kan
ten rondvloog. B. werd opgenomen en by den
heer Langezeel binnengedragen, alwaar dokter G
B. Grooters de eerste medische hulp verleende
Hij had verwondingen aan 't hoofd en rug opge
loopen, terwyl hij brandwonden aan de beenen
kreeg door de heete vloeistof uit de melkbussen
De autobestuurder kwam met den schrik vry
terwijl het paard als door een wonder eveneens
ongedeerd bleef. Over een groote oppervlakte zag
de straat wit van de melk.

GROENLO
BLOEMENCORSO.

GROENLO, 14 Aug. Door de buurtvereeniging
De Walnoot" omvattende de Wal- en Noteboom-
traat heeft ter aanmoediging geldprijzen beschik-

baar gesteld voor de leden der vereeniging welke
aan het bloemencorso medewerken ter gelegen-
ieid van de a.s. kermisfeesten.

Wij vernemen dat er veel werk gemaakt zal
'/orden van versierde wagens, terwy'l de kermis-

commissie geldprijzen zal uitloven voor de mooi-
ste en origineelste versiering van wagen of ander
voe:tuig.

AANRIJDING.
Zondagmiddag ongeveer 6 uur had een vry

ernstig verkeersongeval plaats op de markt hoek
Nieuwstraat, ter hoogte van den verkeerspsiegel.

Van de richting van de Markt kwam een meisje
(afkomstig uit Eibergen) per rijwiel aan fietsen
en van de richting Eibergen kwam eveneens per
fiets, een vrouw uit Enschede. Wellicht doordat
een der cl- ^ zich niet al te nauwgezet aan de
verkeersrt j hield fietsten deze beiden tegen el-
kaar aan.

De vrouw uit Enschede kwam hierbij zeer ern-
stig te vallen en moest een nabyzjjnde woning
worden binnengedragen. Gelukkig had de chauf-
feur van een auto komende van de Markt, waar-
in een dokter uit Boekelo was gezeten de tegen-
woordigheid van geest onmiddellijk te stoppen,
zoodat erger voorkomen werd, terwijl de genees-
heer die in de auto zat, direct hulp bood. De vrij-
ernstig getroffen wielrijdster is later per auto
naar Enschede vervoerd.

P.T.T.-DIENST OP 15 AUGUSTUS
(MARIA HEMELVAART.)

De 2de kombestelling vervalt. Gelegenheid tot.
afhalen van correspondentie zal worden gegeven
van 18.30 tot 19.00 uur te Groenlo, van 18.00 tot
18.30 uur hulpkantoor te Beltrum.

Quitantie-invordering vindt niet plaats. De kan-
toren zullen na 15 uur gesloten zyn voor post-
zaken. Openstelling voor den telegraaf- en tele-
foondienst normaal.

LOCHEM
NATUURBAD „STIJGOORD".

Watertemperatuur.
Zondagmiddag 19 gr
Maandagmorgen 19 gr.

NATIONALE FEESTDAG OP 31 AUGUSTUS

LOCHEM, 14 Aug. Voor de viering van den
verjaardag der Koningin op Donderdag- 31 Augus-
tus heeft het bestuur van Nederland en Oranje
het volgende programma samengesteld: 's mid-
dags volksspelen voor kinderen van 8 tot 14 jaren
en 's avonds uitvoering van Lochems Mannenkoor
en Lochems Mannen- en Meisjeskoor, met mede-
werking van sport- en gymnastiekverenigingen
op de Markt.

Daarna gecostumeerde lichtoptocht met muziek
van Advendo en Aeolus.

Het 50-jarige bestaan van Nederland en Oranji
zal op Zaterdag 2 September worden gevierd me
belangrijke wedstrijden op het sportterrein aan
den Larenschen weg.

Als nieuw nummer vinden we daarbij vermeld
vogelschieten.

Voor nadere bijzonderheden omtrent een en
ander, ook wat de aangifte voor de volksspelen en
wedstrijden betreft, raadplege men de adverten
tie in dit nummer.

GEEN ALCOHOL BIJ SNELVERKEER.
In verband met het groote aantal verkeersonge

lukken en het feit, dat het gebruik van alcoho
daarvan veelal de oorzaak is, organiseert het ge
west Gelderland en Overijsel der Nederlandsche
Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudend
dranken op Zondag 27 Augustus te Lochem een
groote meeting .onder de leuze: g e e n a l c o -
h o l b i j s n e l v e r k e e r .

Dat deze leuze tot ieder spreekt, ook buiten
den kring der drankbestrijders, bly'kt wel duide
lijk uit het feit, dat niet alleen onthoudersvereeni
Dingen, doch ook vele andere organisaties ziel
voor deelneming aan deze meeting aanmelden
terwijl de propaganda daarvoor nog in vollen
gang is. Het belooft dus een machtige demonstra
tie te worden.

De route van den optocht naar het meetingter
rein in Ampsen is als volgt: Burgemeester Leen
straat, Olijslagweg, Gerrit Naefflaan, Alber
Hahnweg, Zwiepscheweg, Nieuweweg, Stations
wou;.

Per advertentie zullen a.s. week nadere bijzon
derheden worden meegedeeld.

VIER WEKEN RIJK.
Onze hoop is in vervulling gegaan: voor het

eerst had de voorstelling, welke gisteravond in
het Openluchttheater werd gegeven, niet van den
regen te lijden.

Het bezoek was dan ook bevredigend, vooral in
aanmerking genomen, dat 's middags het theater
gebruikt werd voor de cabaret-voorstelling ter
gelegenheid van den vriendschaps-wandeldag der
Hooiplukkers, waarvoor ook veel belangstelling
bestond.

De Vereenigde Haagsche Spelers kwamen dit-
maal met het ernstig-komische spel „Vier weken
rijk", van R. Wolfried.

De hoofdrollen, Kilian Sitzwohl en zyn vriend
Rooie Martin, werden vervuld door Jules Ver-
straete en Pierre Balledux.

Schoenmaker Sitzwohl is de idealist, die er
slechts van droomt zyn medemenschen gelukkig
te maken. Als hy daarvoor door het winnen van
den grooten prijs uit een lotery gelegenheid krijgt
kent zijn blydschap geen grenzen en worden er
plannen beraamd, welke Rippelsbach een rusthui
voor de armen en alles wat noodig is om het tot
een bloeiend toeristenoord te maken, zullen ver-
schaffen.

Zelfs zyn doodsvijand ,de burgemeester en de
andere dorpspotentaten, loopen over van hulde en
dank voor den eerst verachten schoenmaker.

Dan komt de groote ramp: een bankkrach be-
rooft Sitzwohl van zyn geld en alle mooie plan-
nen vervliegen ift rook, terwy'l op hetzelfde oo-
genblik de haat der bevolking hem achtervolgt

Doch Rooie Martin blyft hem trouw, terwijl er
onder de Rippelsbachers ten slotte toch ook nog
enkele „rechtvaardigen" blyken te zyn, zoodat al-
les zich ten slotte ten goede wendt.

Latere Berichten.

Binnenland.
NOG TWEE KOFFERS VAN DEN

HOFMEESTER GEZOCHT.

Geheimen briefschrijver worden in-
lichtingen gevraagd.

BARNEVELD, 14 Aug. A.N.P. De burgemees-
ter van Barneveld heeft gedurende de laatste da-
gen tal van brieven ontvangen, waarin de afzen-
ders meedeelen dat zij bepaalde aanwijzingen in
verband met het vinden van den koffer met het
lijk van de uit Amsterdam verdwenen vrouw kun-
nen geven. Een van deze brieven is van dien aard,
dat de burgemeester aanleiding heeft gevonden te
trachten nadere gegevens te verkrygen.

In verband met het nog niet gevonden zyn van
de ledematen, ontbrekende aan het lijk in den kof-
fer, gevonden te Verschuur, verzocht de burge-
meester van Barneveld den afzender van het gis-
teren door hem ontvangen schryven met onder-
teekening: „wenscht onbekend te blyven (post-
stempel Den Haag), in welk schryven wordt ge-
sproken van het wegwerpen van 2 koffers, hem
nader te willen inlichten omtrent de plaats be-
treffende het wegwerpen van de 2 koffers, zoo-
noodig onder geheimhouding van zy'n naam.

Uit Deventer vernemen wrj verder dat het de
politie aldaar by haar onderzoek is gebleken, dat
de vermoedelijke dader K. niet l, maar 2 maal
bij zijn familie te Deventer is geweest, n.l. in
den nacht van 24 en 25 Juni en daarna nog een
2de keer, eind Juni of begin Juli. By zyn familie
heeft hij medegedeeld, dat hy de beide koffers,
welke hy bij zich had, aan een passagier moest
verzenden. Verder heeft hy medegedeeld, dat hy
echtscheiding wilde aanvragen. K. klaagde er
over, dat zijn vrouw een verhouding met een an-
der had.

Het net wordt dichtgetrokken.
AMSTERDAM, 14 Aug. (A.N.P.). Steeds meer

r.tapelen de bewijzen welke moeten aantoonen dat
verdachte K., die Zaterdag te Semarang is ge-
arresteerd, zijn vrouw heeft vermoord en de dee-
len van het lijk heeft verborgen, zich op. Van-
morgen heeft zich bij de politie aangemeld de le-
verancier van de aan K. geleverde koffers. Hy
heeft den hutkoffer, waarin de romp van de vrouw
is gevonden, en de Zaterdag in het depot van het
Centraal station te Amsterdam in beslag genomen
handkoffer, waarin zich ly'fgoederen van de ver-
miste vrouw bevonden, herkend als 2 van de 3
koffers welke verdachte K. op 24 Juni j.l. by hem
heeft gekocht.

De eigenaar van de zaak, een winkelier in zee-
mansuitrustingen in het havengebied, heeft zich
pas vanmorgen by de politie kunnen aanmelden,
omdat hij eerst gisteren van een reis in het bui-
tenland (waar liy in de kranten de berichten.over
deze opzienbare moordzaak heeft gelezen) is te-
ruggekeerd.

Het stuk werd door de Vereenigde Haagsche
Spelers op de van hen bekende vlotte wflze ge-
speeld, zoodat het publiek niet karig was met
zyn byvalsbetuigingen.

De fleurige costuums droegen tot het wcl-iH^en
der uitvoering by.

POSTDUIVEN.
Zondag hield „de Snelpost" een vlucht uit Chi-

nie (België); afstand 227 k.m. De duiven werden
om 7.20 gelost. Aankomst eerste duif 11.05, laat-
ste pryswinner 11.35.30. G. Dengerink 1; Ter Wel-
le 2; L. Brinkerink 3, 4, 7; H. J. Stegeman 5; D,
Stern 6, 8; H. ter Schegget 9, 10, 11.

BEVOLKING GEDURENDE JULI.
G e v e s t i g d : G. J. Orclelman, arbeider, B

81 van Markelo; H. Weber, d.b., G. Naefflaan 2
van Enschede; C. Tolk, huishoudster, Stationsweg
17 van Broek in Waterland; M. J. B. Key'zer, win-
kelbediende, Nieuwstad 4 van Enschede; J. Schol-
ten, z.b., C 20 van Laren (Gld.); J. G. Klein Beek-
man, onderwijzeres, Pillinkstr. 13 van Steenderen;
G. G. Derkzen-Stegemann, z,b. Bierstraat 15
van Laren (Geld.); G. Verhey'en, carrosserie-
bouwer, Kastanjejaan 4 van Borculo; Q.
H. Suelmann z. b. en M. J. Hulzebos z.b.,
Tuinstraat 3 van Vlagtwedde; J. R. Lammerts-
ma—Roskamp en gez., z.b., Nieuweweg 16 van
N.O. Indië; A. Veenhoven en echtg., z.b., H. Mu-
lierlaan 14 van Enschede; H. A. Schippers, leerl.
machinist, H. Postelweg 7 van Vlissingen; G. J.
M. van den Hoek, z.b., Mar. Naefflaan 36 van
Rotterdam; H. van der Woude, db., Oosterbleek
2 van Den Haag; F. R. ter Weeme, metaalbewer-
ker, G. Naefflaan 16 van Deventer.

V e r t r o k k e n : J. B. Rouwenhorst, Sta-
tionsweg 13 naar Vorden; G. J. Hofstee, Nieuw-
stad 32 naar N.O. Indië; J. K. J. Rooks en gez.,
Emmastraat 2Ga naar Winterswijk; J. A. Leus-
pink, G. Naefflaan 4 naar Eibergen; G. J. Bolte
en j,ez., Larenscheweg 48 naar Arnhem; R. Toe-
vank, Onder de Linden 35 naar Almelo; M. M.
van de Mötter, Boschweg l naar Rees (Dl.); J.
van Schuilenburg, Markt 6 naar Zutphen; W.
Zoethout, Markt 9 nar.r Amsterdam; J. Mulders
en echtgen., Barch.weg 44 naar Amsterdam; J.
Dijkstra—Hof f man, Berkelstr. l naar Zutphen;
H. Hondorp, /\viopschcMvr\<r 10 naar Almelo; G.
W. Tannemaat, Rozenweg 51 naar Den Haag; H.
Huender, Gr. Ottoweg 5 naar Voorburg.

BURGERIJKE STAND
van 5 tot 12 Augustus 1939.

Geboren: zoon van J. Driezes en Ja. Wa. Fle-
ming.

Overleden: Wilhelmus Cornelis de Haas, we-
duwnaar van S. E. E. Middelaer, 86 J,
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Gemengde berichten
Waschnummer onthult drama van het

lijk in den koffer,
Een waschnummer heeft de justitie licht ge-

bracht in het misdryf, dat met het vinden van
een koffer met een verminkt lijk by Terschuur
ontdekt werd.

Gebleken is, dat een o6-jarige derde klas hof-
meester van de Stoomvaartmaatschappy Neder-
land in de maand Juli zijn 43-jarige echtgenoote
vermoord heeft, de ledematen en het hoofd op een
andere \vjjze verdonkermaande, en den romp, in
een groeten hutkoffer geperst heeft, dien hy' daar-
na des nachts in een gehuurde auto vervoerd
h»«ft naar de eenzame plek by Terschuur, waar
de overblijfselen onder de reeds bekende omstan-
digheden zijn gevonden.

De man was met de Johan de Wit in Indië en
i« daar gearresteerd.

Het waschnummer was gevonden op de onder-
klceren waarin het verminkte lyk gewikkeld was
«n werd per radio omgeroepen.

Daarop meldde zich by de politie een zuster
van de echtgenoote van den hofmeester met een
schort, waarop dat nummer voorkwam. Die schort
had zij van haar zuster ter leen gekregen. Zy ver-
telde, dat deze vrouw sinds den 23sten Juni ver-
dwenen is. De hofmeester beweerde, dat zy er
met een anderen man vandoor was. Toen de man
na eenigen tyd den heelen inboedel verkocht, werd
de argwaan der familieleden gewekt en een half-
broer van de vermiste vrouw deed bij de politie
aangifte, maar de commissars deelde hem mede,
dat hy alleen opsporing kon verzoeken op ver-
zoek van den echtgenoot. Op aandringen van de
familieleden heeft de hofmeester zich toen op het
politiebureau vervoegd, maar hy zei, dat hij geen
opsporing wenschte; zijn vrouw was er met een
anderen man vandoor en hy wenschte haar. niet
meer terug.

De politie nam daarmee genoegen. Het voor den
dag komen van de schort met het waschnummer
was echter aanleiding een onderzoek in te stellen,
waarbij het volgende is komen vast te staan. Op
den 24sten Juni heeft de hofmeester z.y'n buur-
man verzocht hem te helpen met het uit zijn wo-
ning naar beneden dragen van een zwaren koffer,
dien de buurman heeft herkend in het by Ter-
schuur gevonden exemplaar. De koffer werd in
een huurauto geplaatst, die door den hofmeester
zelf bestuurd werd. Hij ging er mee naar familie
te Deventer, verklaarde hij, en de buurman heeft
nog een telegram naar de familie gezonden. On-
derzoek te Deventer wees uit, dat de hofmeester
daar gekomen is met twee kleine koffers. Men
vermoedt dat deze de nog niet gevonden lichaams-
deelen van de vrouw bevatten. Er wordt naar ge-
zocht. Verder heeft de politie in het bagagedepot
aan het Centraal station te Amsterdam een kof-
fer in beslag genomen met de by'na volledige gar-
derobe van de vrouw van den hofmeester.

In de ledige woning van het echtpaar heeft rle
politie-scheikundige dr. Van Ledden Hulsebosch
bloevlekken .gevonden en sporen van bleekpoe-
der waarmee vermoedelijk bloedvlekken wegge-
wasschen zyn. Tenslotte is nog bij een opkooper
een karpet met een groote vlek, vermoedelijk ook
van bloed, in beslag genomen.

Een en ander geeft voldoende aanwyzingen om
den moord vast te stellen. Men zoekt nog naar
meer bewijsmateriaal om te voorkomen, dat de
dader van het afschuwelijke misdrijf door juridi-
sche onvolkomenheden zyn straf zou ontloopen.

Het staat vast, dat de hofmeester zonder den
grooten koffer in Deventer is aangekomen. Hij
zal tegenover de justitie in de eerste plaats moe-
ten verklaren waar de koffer is gebleven, waar-
mee hy uit Amsterdam is vertrokken.

Kort na het vinden van den koffer met zyn
luguberen inhoud is op het lyk gedeeltelyke sectie
verricht. Vandaag- zal dr. Hulst uit Leiden op-
nieuw sectie verrichten.

Voorts z^jn van opkoopers nog enkele kleeren
in beslag genomen, waarop groote vlekken, waar-
schijnlijk bloedvlekken, voorkomen. Buren zouden
in den nacht van 23 op 24 Juni in de woning van
den hofmeester een gil hebben gehoord.

Een voorloopig verhoor van den hofmeester, te
Semarang afgenomen, leverde geen resultaten op.
Verdachte wenscht zich niet uit te laten.

Kind kreeg heete koffie over het
lichaam.

Het tweejarige dochtertje van de familie A. te
Amersfoort trok een ketel met heete koffie van
het gasstel en brandde zich daarbij hevig. Het
overleed in het ziekenhuis.

Arbeider verbrand.
Te Rotterdam is brand ontstaan in het ketel-

huis van den oliehandel Avis. De arbeider E. Vin
kwam in de vlammen om het leven. Vermoedelijk
was Vin bezig een vat te soldeeren, waarin zich
ontplofbare dampen hadden verzameld. Het vat
is geëxplodeerd waardoor de vrij dikke olielaag op
den grond in brand is geraakt.

In een hooivork gevallen.
Te Jubbega is de 36-jarige veehouder K. U. de

Jong bjj den arbeid in een stroohoop met zyn
borst in een hooivork gevallen en aan de gevolgen
overleden.

Verdronken.
Een twee en een half jarig kind van den land-

bouwer P. te Olst is in een onbewaakt oogenblik
te water geraakt en verdronken.

Een klein .gezelschap uit Enter bevond zich met
een vaartuig op vacantietocht in Friesland. In
de nabijheid van Kuinre is een der opvarenden, de
zestigjarige gehuwde landbouwer D. ter Weel,
overboord geslagen en verdronken.

In Den Haag viel een vierjarig knaapje by het
spelen in een bouwput, waarin water stond. De
jongen verdronk.

Slachtofffers van het verkeer.
Tengevolge van een auto-ongeluk op de ry'ks-

autobaan bij Fritzlar, op ongeveer 30 k.m. van
Kassei in Duitschland, is de 26-jarige architect
J. T. van Winsen uit Aerdenhout om het leven
gekomen.

Een onderofficier, die eenige dagen geleden per
motorrijwiel op den Amsteldyk tegen een boom
botste, is in het ziekenhuis te Amsterdam, waar
hij ter verpleging was opgenomen, aan de won-
den overleden.

De veekoopman Van der Sloot uit Hilversum
is te Staphorst met zy'o auto tengevolge van de

gladheid van weg, toen ïuj remde,
den klinkcrkant van den wag staand» n boom ge-
reden, vervolgens met 2 ando-e in aanraking ^t-
komen om tegen een vierdon boom, recht* van den
weg, tot stilstand te komen. D« bestuurder was
cnmiddellyk dood. Mevrouw Van der Sloot en een
t;t njarig logeetje werden licht gewond.

De 23-jarige W. Segers te Tilburg reed aldaar
met zyn motorfiets tegen een personenauto, die
plotseling uit de oprijlaan van een landhuis den
weg op kwam rijden. De motorryder werd ernstig
gewond en overleed in het ziekenhuis.

Het tweede slachtoffer, de achtjarige G. van
Sand uit Nijmegen, die in den nacht van Vrijdag
4 Augustus zwaar gewond werd by de autobotsing
op den weg Ede—Arnhem tusschen een vracht-
auto uit Nymegen en een uit Amsterdam, is aan
de gevolgen overleden.

Te Hardinxveld is Woensdagavond de arbeider
C. van Loon bekneld geraakt tusschan een vracht-
auto, die een erf opreed, en een autobus. De man
werd zwaar gewond en overleed Vry'dag in het
ziekenhuis.

Een zwarte dag op den weg:
tien dooden.

Vrijdagmiddag is op de spoorlyn Utrecht-D«n
Bosch, op de grens van de gemeenten Schalkwyk
en Houten een vrachtauto door een trein verplet-
terd. Vier personen vonden den dood, twee hebben
zware verwondingen.

Ter plaatse is de weg tijdelijk omgelegd, in ver-
band met de verhreeding van het Amsterdam—
Rynkanaal, en kruist op een tijdelyken onbewaak-
ter, overweg de spoorbaan. Drie bekende fruit-
kooperr, van IJsselstein, de gebroeders W., T. en
J. Boer, reden met een vrachtauto over dien weg.
In de. laadbak bevonden zich L. Boer, een neef van
de gebroeders, en de broers C. P. en A. Rooden-
burg uit Bensdorp. Zij kwamen met hun allen van
de veiling in Werkhoven.

De treinvoerder van den electrischen trein die
naderde zag eenige fietsers den overweg passee-
ren en gaf langdurige fluitsignalen. De bestuur-
der van de vrachtauto moet die ook gehoord heb-
ben, maar vermoedelijk hebben de drie menschen
zitten praten en geen aandacht geschonken aan
de gevaren van den weg.

De trein greep de vrachtauto in d« flank; het
voertuig werd middendoor gereden. De gebroeders
Boer waren onmiddellijk dood. L. Boer werd zeer
ernstig gewond en overleed in het ziekenhuis. De
heeren Bensdorp kregen zware wonden.

Volgens ooggetuigen moeten de mannen die ach-
terin zaten het ongeluk hebhen zien aankomen.
Zij zyn gaan staan maar waren te laat om nog
van het voertuig te springen.

Op den rijksweg tusschen B«*nnehroek en Hil-
legom reed een bestelauto tegen een tramtrein
van de N.Z.H., met het noodlottige gevolg, dat de
auto in brand vloog en twee menschen om het
leven zijn gekomen.

De tramrails liggen^angs dezen weg nu penr.
links, dan in het midd^, en dan weer rechts. Op
een plaats waar de tram van links naar het mid-
den rijdt is de botsing geschiedt. De auto reed met
groote snelheid recht op de tram in. De hotyincr
was zoo hevig, dat de motor onder de zitbank van
de cabine werd gedrukt. De auto vloog by'na on-
middellijk in brand. De bestuurder en de conduc-
teur van de tram en eenige voorbijgangers kon-
den den man achter het stuur weg halen; zijn
15-jarige zoon was niet meer te bereiken. Hy is
in de vlammen omgekomen. De autobestuurder,
Van Tol uit Rijswijk, was zoo zwaar gewond, dat
hy' overleed voor hy vervoerd kon worden.

Een dergelyk ongeluk, maar met goeden afloop,
gebeurde nog te Roden. Een vrachtauto uit Mep-
pel werd daar op een spoorwagovergang, op het
oogenblik, dat de chauffeur het voertuig wilde
draaien, aangereden door een extra tram met een
paar honderd kinderen. De auto werd totaal ver-
nield, de chauffeur, een 21-jarige man uit Gro-
ningen, werd licht aan het gelaat gewond.

Dienzelfden Vrijdag gebeurde verder de „ge-
wone" reeks ongelukken op den weg, waarbij vy'f
dooden te betreuren zyn. Eenige vermeldden wij
reeds in een deel der vorige editie. In totaal wa-
ren er Vry'dag dus elf slachtoffers van het ver-
keer.

^Vrijdagavond keerde de 73-jarige Th. Kamphuis
uit Haarlem, die met zijn dochter en schoonzoon
per auto een tochtje had gemaakt, over den Mui-
derstraatweg onder Diemen naar huis terug. De
oude heer veriet even den wayen en stak den w "g
over toen een auto naderde die hem aani'eed. Hij
was op slag dood.

Vrijdagmiddag is op het Oudewand te Zutphen
een vijf-jarige jongen achter op een stilstaande
vrachtauto geklommen. Toen de auto wegreed, is
hij onder de wielen terecht gekomen. Ernstig ge-
wond is de jongen naar het ziekenhuis vervoerd.
waar hij is overleden.

Op den Utrechtschen straatweg- te Amersfoort
is de opperwachtmeester J. F. Kruitwagen, door-
dat zijn paard schichtig werd en uitgleed, vlak
voor een passeerende auto gevallen. Hij werd
overreden en stierf aan de gevolgen.

Onder Giekerk (F.) slipte de bakker Dijkstra
uit Oenkerk met zyn auto en reed tegen een boom.
De 60-jarige landarbeider A. v. d. Wal sprong in
zyn angst uit het voertuig en sloeg met zijn hoofd
tegen een boom. Hy overleed aan de gevolgen.

Op den provincialen weg Oss—Berchem is de
10-jarige J. Smits uit Berchem, die met zijn fiets
achter een voor hem rijdende melkauto vandaan
kwam, gegrepen door een passeerende personen-
auto. De jongen werd tegen den weg geslingerd.
Hij overleed in het ziekenhuis.

Uit het buitenland.
200.000 vluchtelingen zijn hulpbehoevend.
Sir John Hope Simpson heeft in een brochure,

getiteld „Refugees"', het probleem der vluchtelin-
gen nog eens aan een nieuw onderzoek onderwor-
pen. Hij komt tot de conclusie, dat 100.000 vluch-
telingen uit Midden-Europa onmiddellyk onder-
steund moeten worden en dat voorts nog spoedige
hulp vereischt wordt voor 100.000 andere vluch-
telingen, die slechts tijdelijk in de westelijke lan-
den verblyf houden.

In het rapport van den Volkenbondscommissa-
ris voor vluchtelingen, sir Herbert Emerson, staat
vermeld, dat in 1938 minstens 120.000 personen
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OPENLUCHTTHEATER TE LOGHEM
ZATERDAG 19 AUGUSTUS, 's AVONDS 8 UUR:

UIT HET LEVEN DER ORANJES
historisch spel in vier tafereelen, op te voeren door de
V E R E E N I G D E H A A ' G S C H E S P E L E R S
TOEGANGSPRIJZEN: f 1,85, ƒ0,90 en /0,«0; in voor-
verkoop tot Zaterdagmiddag 4 uur: ƒ l,—, ƒ0,75 en ƒ0,50
by de boekhandels LOVINK en SCHEPERS en de sigaren-
handelaars KAMPHUIS en VAN HOORN. — Plaats-
bespreking è. 10 cent by KAMPHUIS. 379-8

Na afloop extra bus naar Zutphen (via Laren en A lm en)

NED. HERV. KERK, LOCHEM

AVONDMUZIEK
OP VRIJDAG IS AUGUSTUS 1939 8.15 UUR

ij. E. B, J. KLUIT, sopraan
»K. C. SCHUURMAN, orgel

Me,
AD

Programma (tevens bewijs van toegang) a 20 cent, 's av. a.d.
kerk. Collecte aan den uitgang voor de onkosten. 247-8

MET DEN
lederen Woensdag naar Marken, Volendam. prijs i 2.50 p. p.
boottocht inbegrepen. Vertrek 9 uur v.m. vanaf Willemsplein.

DageUjks RONDRITTEN,
Hooge Veluwe, Nat. Park, ƒ 1.20 p. p. incl. entree.

Montferland ƒ 1.25 p. p.
Nymegen. Heilige Landsüchting, Berg en Dal ƒ 1.25 p. p.
Zypenberg, Posbank ƒ 1.— p. p.
Stadsrondritten ƒ 0.50 p. p.

Voor verdere tochten zie • V.A.R D. gids, die op aanvrage
gratis verstrekt wordt. 201-8

Kaarten en inlichtingen Kantoor V.A.R.l)., Stationsplein 13,
Arnhem en Tramhuisje Willemsplein, Tel. 2.3.7.6.9. en b.g.g.
Tel. 2.2.6.1.3.

Bezoekt

School- en Volksfeest
te LARENSCHE BROEK

op VRIJDAG 18 Aug. 198».

Als buitengewone attractie
optreden van de beroemde

Motorkozakken
uit Zenderen.

Entree V»1J! Entree VRIJ!
!•;><?<,-. i • • . , .:•£

WOENSDAG A.S.

GROOT BAL
café PETERS,

BORCULO.
Aanvang 's morgens half 10.

's Middags om 5 uur.

KERMIS — BORCULO

Woensdag a.s.

B A L
in

café TIJDINK
Aanvang 10 uur v.m.

Natuurbad Het Galgenveld
BORCULO.

ZONDAG 20 AUGUSTUS 1939:

ONDERLINGE
BEKERWEDSTRIJDEN

voor abonné's.
Inschrijving tot;. Vrijdag 18

Augustus by den badmeester.

uit het Duitsche ry'k gevlucht zyn en dat de helft
van hen geheel of gedeeltelyk afhankelijk is van
particuliere liefdadigheid.

In de volgende vy'f jaar zullen, indien de Duit-
sche politiek zich niet wijzigt, 400.000 a 750.000
personen, Joden «n Christenen, het Duitsche
grondgebied moeten verlaten.

Synagogen geplunderd in Bratislava.
Aantal Joden mishandeld.

Een opgewonden menigte heeft te Bratislava
drie synagogen geplunderd. Een aantal Joden
werd ernstig mishandeld en bloedend op straat
achtergelaten.

De ruiten van de hoofdsynagoge werden inge-
slagen en de deuren uit de scharnieren gelicht.
Het interieur van het gebouw werd daarop geplun-
derd. Religieuze voorwerpen werden op straat op-
gestapeld en in brand gestoken. Langer dan een
uur verrichtte de menigte haar vernielingswerk
voordat de politie haar uiteendreef. Twee andere
synagogen hadden soortgelyke aanvallen te ver-
duren.

Tragedie in de haven van Smyrna.
Door wanhoop gedreven hebben 300 Joodsche

vluchtelingen de bemanning en den gezagvoerder
van het onder de vlag van Panama varende schip
,,Parita" aangevallen, ten einde te beletten, dat
het schip de haven van Smyrna weder verliet.

Geen land heeft deze vluchtelingen willen op-
nemen; overal vonden zij den toegang gesloten
en nu was hun laatste hoop nog gevestigd op
Turky'e.

Sinds Dinsdag ligt de „Parita" in de haven van
Smyrna, doch ook de Turksche regeering wil de
vluchtelingen niet toelaten en de autoriteiten heb-
ben den eisch gesteld, dat de „Parita" d« haven
weer verlaat. Toen de kapitein dit aan de vluch-
telingen mededeelde, hebben zy hem aangevallen
en kwamen tevens in opstand tegen de beman-
ning, die aanstalten maakte om het schip weer te
laten vertrekken. Er ontstond een formeel ge-
vecht, dat eerst door tusschenkornst van de politie
beëindigd werd.

De kapitein, die de vlucht nam naar een politie-
bureau, heeft verklaard, dat de vluchtelingen ge-
dreigd hebben hem te zullen dooden, indien hij uit
de haven wegvaart. Ook zouden zy het schip in
brand willen steken.

Rammen weigerden bij treinsnelheid
van 100 k.m.

Vijf dooden en tal van gewonden bij
ongeluk in Noord-Italië'.

Op de Simplonlyn is tusschen Milaan en Brig in
de omgeving van Domodossola een electrische
trein gederailleerd op het oogenblik, dat deze een
snelheid had bereikt van circa 100 k.m. per uur.
Geen enkele wagon bleef by dit ongeluk gespaard.

Brandend verkeersvliegtuig veilig
geland.

De negen passagiers van een Britsen verkeers-
vliegtuig zagen op 1000 meter hoogte plotseling
vlammen voor het venster van de stuurhut. Het
bleek, dat de piloten reeds eenigen tyd tevergeefs
getracht hadden den brand te blusschen.

De gezagvoerder, kapitein Prowse, draaide de
machine met haar kop in den wind en joeg naar
beneden in de richting van d« vlieghaven Luxeuil
in Oost-Frankrijk.

Het toestel raakte den grond; door de te groote,
snelheid werd het landigsgestel vernield, doch de
machine kantelde niet en kwam even later met
een schok tot staan.

De negen passagiers, dooreengeworpen in de

cabine, hadden hun tegenwoordigheid van geest
geen oogenblik verloren, '/ij w i j t e n u i l en huiten
het toestel te komen, gevolgd door den steward
en den marconist. De heide p i l o t e n kropen als
katten over de l i r . u i d e n d p vleugels , sprongen op
den grond en renden achter de anderen aan, weg
van de brandende, hel achter hen. Tien seconden
later konden zij de machine niet meer zien, zóé
hoog sloegen de vlammen op; na twee minuten
was er van het macht ige toestel s l e c h t . - eeü roo-
kende en smeulende hoop verwrongen ijzer over.

Geen enkele passagier had ernstige verwondin-
gen opgeloopen; slechts vertoonden sommigen

"•k-verschijnselen. De éérste-off icier , Whineop,
was er minder goed afgekomen. Hy had zware
brandwonden aan armen en beenen.

Bommenwerper in de V.S. neergestort.
Negen dooden.

Twee officieren-vlieger en zeven recruten wer-
den gedood hij den mislukten start van een bom-
menwerper op het vl iegveld te Langleyfield (Vir-
ginia). Het toestel stortte neer en vloog in brand,
waarbij alle jnzittenden om het leven kwamen.

Spoorwegrampen.
In het wilde en schaars bewoonde gebied van

Noord Nevada is de expresstrein „City of S»n
Francisco" in een bergkloof verongelukt, waarbij
minstens negentien personen om het leven zyn
gekomen en tientallen werden gewond.

De ramp gebeurde, terwijl de gestroomlijnde
trein zich op weg bevond van Chicago naar Oak-
land in Californië. Het spoor gaat hier in Nevada
langs den rand van een kloof, welke bijna verti-
caal is. Op dit punt, vijftien mijlen ten westen
van Carlin, is het traject uit de rotsen gehouwen.
Volgens de eerste berichten zou een rotsblok op
het traject terecht zyn gekomen, later werd sabo-
tage aan de rails ontdekt. Hoe het zij, de restau-
ratiewagen werd van de rails geslagen en viel v»n
een hoogte van vy'f tig meter naar beneden, twee
andere wagens met zich sleepend. Het voorste ge-
deelte van den restauratiewagen zonk onmiddel-
lijk weg in het schuimende water. De meeste ge-
dooden bevonden zich dan ook in den restauratie-
wagen, waaruit twaalf lijken werden g'eborgen.
Verscheiden lijken vond men drijvende in de ri-
vier. De trein was samengesteld uit zeventien
wagons en was een van de modernste in het wes-
ten der Vereenigde Staten. Hy' reed met een ge-
middelde snelheid van 90 kilometer per uur. Br
moeten zich ongeveer 200 passagiers in den trein
bevonden hebben toen het ongeluk gebeurde.

•
By het station Pietroaia op het Roemeensche

traject van den Simplon-express is een passagier*-
trein ontspoord, als gevolg van een fout bjj het
overhalen van den wissel. Er zouden dertien doo-
den te betreuren zijn, het aantal gewonden be-
draagt, volgens de eerste berichten, 25.

* * "
Door een fout by het rangeeren zyn in h«t

district Santa"Marta (Columbia) twee locomotie-
ven tegen elkaar gebotst. Negen personen wer-
den gedood en vier gewond.

Twee vliegende dwazen zoek.

In een oud vliegtuig zijn twee Amerikaansche
jongelui, Alex Loeb en Dick Deckers, Vry'dag
uit St. Peters (Nieuw Schotland) vertrokken, om
den Oceaan te overvliegen. Zy hadden slechts
voor 25 uur benzine aan boord, zoodat de onge-
rustheid over hun lot zeer groot is, nu al dien tyd
niets meer van hen gehoord is. De eenige hoop
is, dat zij misschien op zee zijn opgepikt, of er-
gens in Noord-Ierland gedaald zijn, waar de ver-
bindingen zeer slecht z^jn.



Uit de Sportwereld.
ATHLETIEK

Nederland verliest van Frankrijk.

Brasser verbetert Nederl. record 400
m. horden. Nederl. estafetteploeg
faalt.

Ruim 3000 bezoekers woonden Zondag te Am-
sterdam den landen-athletiekwedstryd N3derland
«—Frankrijk bij. Er waren voor beide ploegen mee-
en tegenvallers. Zoo moest Nederland het zonder
Osendarp stellen, die nog last van zyn blessure
had. Een andere tegenvaller was het falen van de
estafetteploeg, die In 't geheel niet afgestemd
was. Geen enkel wisselpunt klopte en zoo werc
hier de zege aan Frankrijk gelaten, welks ploeg
op dit nummer een nieuw nationaal record vestig-
de. Hiertegenover stond de dubbele zege bij het
kogelstooten, waarbij de Amsterdamsche politie-
man Oreel met 14.72 m. op de eerste plaats be-
slag legde, terwijl De Bruyn tweede werd. Een
ander lichtpunt was de keurige zege van Brasser
op de 110 m. horden. Op de 400 m. horden moest
deze looper de zege laten aan André, maar toch
vestigde Brasser op dit nummer een nieuw Ne-
derlandsen record.

In totaal behaalde Frankryk 92 punten tegen
Nederland 76.

De uitslagen waren:
100 meter horden: 1. Brasser, Ned., 14.9 sec.

2. Brissou, Fr., 15.3 sec.
Polstokhoogspringen: 1. Ramadier, Fr., 3.90 me-

ter; 2. Virtousky, Fr., 3.80 meter; 3. Lamoree
Ned., 3.80 meter.

Verspringen: 1. Houtman, Ned., 7.17 meter; 2
Baudry, Fr., 7.07 meter.

Discuswerpen: 1. Noël, Fr., 48.45 meter; 2
SVinter, Fr., 44.72 meter; 3. De Bruyn, Ned., 43.10
meter.

100 meter: 1: Valmy, Fr., 10.7 sec.; 2. Van Be-
Veren, Ned., 10.9 sec.; 3. H. Baumgarten, Ned.
11 sec.

800 meter: 1. Hanseune, Fr., l min. 53.8 sec.;
2. Leveque, Fr., l min. 54.9 sec.; 3. Bouman
Ned. l min. 56.4 sec.

5000 meter: 1. El Ghazy, Fr., 15 min. 9.5 sec.;
2. Lalaune, Fr., 15 min. 13.2 sec.; 3. Krüse, Ned.
16 min. 4.1 sec.

Kogelstooten: 1. Oreel, Ned., 14.72 meter; 2.
De Bruyn, Ned., 14.54 meter; 3. Drecq, Fr., 14.27
meter.

Speerwerpeu: 1. Lutkeveld, Ned., 64.11 meter;
2. Frinot, Fr., 61.71 meter.

200 meter: 1. Van Beveren, Ned., 21.7 sec.; 2.
H. Baumgarten, Ned., 21.9 sec.; 3. Bucourt, Fr.
22.2 sec. •

400 meter horden: 1. André, Fr., 54.9 sec.; 2.
Brasser, Ned., 55.5 sec.

Hoogspringen: 1. Manent, Fr., 1.87% meter; 2
Lapointe, Fr., 1861/*» meter; 3. Van Driel, Ned.,
1.75 meter; 4. v. d. Thoolen, Ned., 1.75 meter.

Kogelslingeren: 1. Houtzager, Ned., 51.54 me-
ter; 2. Wirtz, Fr., 50.85 meter; 3. De Bruyn, Ned.,
47.10 meter.

400 meter: 1. K. Baumgarten, Ned., 48.5 sec.;
2. Marcillac, Fr., 49.7 sec.

1500 meter: 1. Messner, Fr., 3 min. 55.5 sec.;
2. De Ruyter, Ned., 3 min. 56.1 sec.

4 X 100 meter: 1. Frankrijk, 41.3 sec., Fr.,
record; 2. Nederland, 42.3 sec.

Bijprogramma. Hink-stap-sprong kamp. van
Ned.: 1. Peters, P.E.C., 14.24 meter; 2. Haver-
kamp, P.E.C., 13.54 meter; 3. Oosterhof, A.V.
1926, 13.46 meter.

HARBIG LOOPT 400 M. IN 46 SEC.
De Duiteche athleet Rudolf Harbig, die pas nog

ia Italië het wereldrecord 800 m. op zijn naam
bracht, heeft thans ook den wereldtitel op de
400 m. aan zijn naam verbonden. Het record stond
op naam van A. Williams met 46,1 söc., gevestigd
op 19 Juni 1936 te Chicago.

Het nieuwe wereldrecord over 400 meter, even-
als het record op de 800 m., is ontstaan uit den
tweekamp Harbig-Lanzi. Zes loopers namen aan
dezen historischen strijd te Frankfort deel, n.l.
Brandscheidt, Kramer, Harbig, Lanzi, Strassen
en Hahn. De start was uitstekend en Lanzi ging,
der gewoonte getrouw, in uiterst snel tempo weg.
Met 4 a 5 meter voorsprong ging hij door de
bocht van de 500 meter baan. In keurigen stijl
liep Harbig zijn achterstand in en bij het uitko-
men van de bocht lag hij reeds iets voor. In een
prachtige eindspurt, zonder dat men den indruk
kreeg, dat hij zich volkomen gaf, ging het op de
finish af. Toen de tijd van 46 sec. bekend werd
gemaakt, kreeg Harbig een ovatie van het publiek

• in ontvangst te nemen. Voor Lanzi werd 47,2.
genoteerd, voor Strassen 48,5 sec.

VOETBAL

SERIEWEDSTRIJDEN V.V. KOOLHAZEN.
Op 27 Augustus, 3 en 10 September organiseert

de voetbalvereeniging Koolhazen te Lochem haar
jaarlijksche seriewedstryden, waarvoor als altijd
flinke deelname bestaat. De volgende elftallen
schreven in: af d. A: Go Ahead 4, Vorden l,
Warnsveldsche Boys l, Diepenveen l, Lochem l,
Koolhazen 1; af d. B: Go Ahead 8, A.B.S. l, Reunie
2, G.F.C. 2, Eib. Boys 2, Lochem 2, Delden l,
Koolhazen 2; af d. C: KI. Dochteren l Hector 3,
A.B.S. 2, Vorden 2, Diepenveen 2, K.rT.O. 2, Dru-
eus l (Doesburg). De loting had het volgende re-
sultaat: af d. A: Lochem l—Koolhazen l, Warns-
veldsche Boys l—Diepenveen l, Vorden—Go-
Ahead 4; af d. B: G.F.C. 2—Delden'l, A.B.S. l—
Markelo l, Lochem 2—Reunie 2, Eib. Boys 2—
Go Ahead 8, Koolhazen 2 vrijgeloot; af d. C: K.N.
O. 2—Hector 3, Drusus l—A.B.S. 2, Vorden 2—KJ.
Dochteren l, Diepenveen 2 vrygeloot. De wed-
stryden vinden plaats op het nieuwe terrein bij
café Vonkerman.

SERIEWEDSTRIJDEN V.V. K. N. O.
Zondagmiddag werden de seriewedstrijden, uitge-

schreven door de voetbalvereeniging K. N. O.
voortgezet. De uitslagen zijn als volgt:

Baronsbergen l—Activia 3 1—4; A.Z.C. 4—
K.N.O. l 1—5; Koolhazen 2—Activa 2 O—5; Be
Quick 4—Sallandia, 3 2—2. Door strafschoppen
gewonnen door Sallandia 3.

AUTO- EN MOTORSPOR1

Terreinrit Borculosche Motorclub.

Activiteit kan de Borculosche Motorclub niet
ontzegd worden. Hield ze in het voorjaar reeds
een geslaagde terreinrit, daarna verder in het
seizoen een grasbaanwedstrijd, Zondagmiddag
werd voor de tweede maal in dit jaar een terrein-
rit in het Kooiveld gehouden, wederom onder
auspiciën van de K.N.M.V.

Over het weer viel niet te klagen en ook het
bezoek was bevredigend, al was de drukte naar
onze meening niet zoo groot als bij den eersten
terreinrit.

Het eerst startten de juniores in de 125 c.c
klasse. Ingeschreven hadden 8 deelnemers, die 10
ronden moesten rijden door het boschachtige ter-
rein, waarin bovendien verschillende kunstmatig
hindernissen waren gemaakt. 1. E. J. H. Lang-
werden uit Lichtenvoorde op D.K.W. in l uur l
min. en 3 1/5 sec.; 2. J. E. Nikkels uit Schalkhaar
op Eysink in l uur l min. 402/5 sec.; 3. T. v. d
Broek uit Borculo op Eysink in l uur l min. 43
sec.; 4. J. Lamberts uit Vriezenveen op Eysink in
l uur 4 min. 314/5 sec.; 5. B. Schippers uit Vrie-
zenveen op Eysink in l uur 7 min. 163/5 sec.; J
Mekenkamp uit Hengelo op N.S.U., M. van Hes-
sen uit Wierden op D.K.W., en Steendam op
Eysink arriveerden met één ronde achterstand.

In de 250 c.c. klasse kwamen slechts twee van
de drie rijders, die ingeschreven hadden, aan de
start; 12 ronden moesten gereden worden: 1. J
H. Jelsma uit Nieuw-Vennep op Matchles in l
uur 22 min. 413/5 sec.; B. van Solingen uit He-
veadorp op Velocette arriveerde met 3 ronden
achterstand.

Ook de 350 c.c. klasse telde slechts twee deel-
nemers van wie J. Timmer uit Assen één werd
in l uur 14 min. 6 sec., terwijl W. Spreij uit Am-
sterdam op Ariël met l ronde achterstand ar-
riveerde. De snelste ronde van Timmer, die op
Zundapp reed was 6 minuten.

De senioren in de 125 c.c. klasse moesten 14
ronden rijden. Ingeschreven hadden 10 deelnemers
J. Florijn uit Haarlo op Batavus werd eerste in
l uur 22 min. 103/5 sec.; 2. C. H. Hardebil uit
Apeldoorn op Sparta in l uur 25 min. 182/5 sec.;
3. Hilderink uit Haaksbergen op Batavus in 1
uur 27 min. 4/5 seci, terwijl J. van Beem uit Den
Haag met één ronde en B. Leek uit Amsterdam
met twee ronden achterstand aankwam.

Voor de 250 c.c. klasse waren slechts twee
deelnemers. 1. H. Vink, Maasland op Velocette
in l uur 29 min. 28 sec.; P. Breedijk, Leimuiden
op Velocette arriveerde met één ronde achter-
stand.

De 350 c.c. klasse moest, evenals de vorige en
de zware klasse 15 ronden rijden. Vier rijders
schreven in. 1. J. Veer, Borculo op Velocette in
l uur 24 min. 103/5 sec.; M. v. d. Meene, Leiden,
ook op Velocette arriveerde met twee ronden
achterstand.

In de 500 c.c. klasse startten vijf rijders. H. J.
Hargeerds, Markelo, op Royal Enfield behaalde
hier den eersten prijs in l uur 23 min. 13 sec.
terwijl J. Roest, Ter Aar, op Velocette den twee-
den behaalde in l uur 23 min. 14 sec. Deze draaide
ook de snelste ronde in 5 min. 16 3/5 sec.
J. Bron, Amsterdam, op Matchles, had een ronde,

E. M. Pollé. Hillegom, op Eysink twee ronden
achterstand, evenals J. W. Haaker, Badhoeve-
dorp, op Eysink.

De prijzen, bestaande uit medailles en fraaie
kunstvoorwerpen, werden later in hotel Peters
uitgereikt.

WANDELEN

Vriendschaps-wandeldag te
Lochem.

Geslaagd \vandelfeest van „De Hooi-
plukkers".

250 wandelliefhebbers kwamen Zondagmorgen
te Lochem bij elkaar om in alle vriendschap een
wandeling over Paaschberg en Lochemsche Berg
te maken. Een zacht regenbuitje verraste hen
onderweg, maar kon de goede stemming niet ver-
storen. Opgewekt kwam men de stad weer bin-
nen, waarna zich ongeveer 100 deelnemers aan
den koffietafel vereenigden, die in het openlucht-
theater ,,De Zandkuil" werd gehouden. Hier volg-
de om drie uur een cabaret, waarvoor ook onder
niet-wandelaars belangstelling bestond, zoodat het
:heater voor bijna de helft gevuld was toen de
heer Alex de Haas kwam aanwandelen om met
eenige liedjes het programma te openen. De goede
accoustiek van de zandkuil maakte de aanwe-
zige geluidsversterker overbodig, terwijl de be-
kwaamheden van den heer De Haas hem zijn
,ruimtevrees" spoedig deden overwinnen. Zoo was
;r spoedig het gezocht contact tusschen confé-
•encier en publiek, een contact dat den geheelen
middag innig bleef. De moppen gingen erin, om-
dat het goede moppen waren en omdat zij op de
uiste wyze werden voorgedragen. Met de liedjes

was het net zoo. Niet te sensimenteel als zoovele
n dit genre, maar origineel en actueel. De heer

de Haas had dan ook een aandachtig gehoor en
een dankbaar applaus.

Na hem betrad een groote gitaar met twee
„eere mannetjes het grastapijt, voorgesteld als
fohnnie en Jones. Zij hadden bruine gezichten,

zwartglimmende haren, witte ichoenen, bruine
)roeken en roomijs-kleurige jasjes aan. Na het
erste aanslaan van hun stembanden verheugden

zij zich reeds in de gunst van de luisteraars. Het
vas phenomenaal wat deze zangkunstenaars aan
eluid konden voortbrengen. Daarbij waren zij de

litvinders van woordcombinaties en alliteraties
vaarop een dichter afgunstig zou worden.

Zooals de negers met hun tom-tom-muziek
eesten bezworen, zoo tracht de moderne jasz het

.gewicht dezer tijden" te bezweren en van ons af
e wentelen. Mickey-mouse, Poppey the sailor-

man en Johnnie en Jones, alleen uitersten, op
den rand van zinledigheid en idioterie, zyn nog
n staat om dit te bereiken.

Dat beide laatstgenoemden hier zoo volledig in
laagden pleit voor hen — en voor ons? Als over
000 jaar nog eens een film vertoond wordt die
ohnnie en Jones met hun geluidenrepertoire ge-
rouw weergeeft, zal men dan niet op ons neer-

Brasser (derde van links) werd winnaar van het nummer 110 meter horden t i jdens de athletiek-
wedstryden Nederland—Frankryk in het Olympisch stadion te Amsterdam.

zien zooals wij nu op de negers met hun tom-tom
en op de indianen met hun totempalen?

Maar geweldig was het toch.
Een regenbui onderbrak ontijdig het optreden

van de artisten. Later werd het programma her-
vat met het optreden van Herman Theunissen met
accordeon. De heer Theunissen gaf eenige goede
staaltjes van accordeon-muziek, die echter niet
geheel tot hun recht kwamen. De ruimte was
te groot voor het geluid van één instrument.
Hierna droeg Alex de Haas weer eenige liedjes
voor en tot besluit gaven Johnnie en Jones nog
een serie succesnummers die allen in vervoering
bracht. * Pas na drie toegiften mochten zy voor
goed verdwijnen. Dat was omstreeks 5 uur. De
goede stemming bewaarde men tot 's avonds,
toen een gezellig bal de wandelaars voor het laatst
vereenigde.

ZWEMMEN EN WATERPOLU

Zwemwedstrijden te GorsseL

Met genoegen hebben we Zondagmiddag de 3
k.m. zwemwedstrijden, uitgeschreven door de
zwemvereeniging annex reddingsbrigade „de
Nymph" bijgewoond. Aanvankelijk deed het weer
weinig goeds verwachten, doch een stralende zon
brak tegen den middag het wolkendek en zoo
mochten de zwemmers (sters) zich in idiaal zwem-
weer verheugen. Het bestuur van „de Nymph"
mag in vele opzichten meU voldoening terug zien
op den wedstrijd. In de 4fcfste plaats klopte de
organisatie op vrijwel alle punten en verder mocht
ze zich in een groote deelname verheugen. De
boot van den heer G. J. Bosman was tjokvol ge-
laden met deelnemers (sters) en belangstellenden,
toen zij naar de startplaats het slot Nijenbeek
vertrok. Toen de starter, de heer Kamperman uit
Zutphen, het sein tot vertrek gaf, begaven eerst
de dames zich te water, en 5 minuten later de
heeren. Als eerste der dames tikte mej. T. Pol-
man van A.Z.C, uit Apeldoorn aan en als eerste
heer H. Bloem, eveneens van A.Z.C, uit Apel-
doorn. Als eerste Gorsselsche dame mej. N. Udink
en als eerste Gorsselsche heer P. H. G. van As-
selt.

De uitslag luidde als volgt:
Dames: 1. mej. T. Polman vanA.Z.C. Apeldoorn

in 29 min. 54 sec.; 2. mej. H. Leurink van D.D.D.
Doetinchem 30 min. 4 sec.; 3. mej. G. Rutgers van
A.Z.C. Apeldoorn 30 min. 34 sec.; 4. mej. N.
Udink van Nymph Gorssel 30 min. 42 sec.; 5.
mej. M. Arentsen van Neptunes Zutphen 30 min.
55 sec.; 6. mej. W. Kok van D.J.K. Zutphen 30
min. 57 sec.; 7. mej. J. Udink, Nymph Gorssel 31
min. 27 sec.; 8. mej. B. Boterman van Nymph
Gorssel 31 min. 33 sec.; 9. mej. D. Jager van
D.J.K. Zutphen; 10. mej. R. Leurink van D.D.D.
Doetinchem; 11. mej. A. Leurink van D.D.D. Doe-
tinchem.

Heeren: nieuwelingen Kring Zutphen—Apel-
dorn: 1. H. Bloem van A.Z.C. Apeldoorn 28 min.
41 sec.; 2. J. Bloem van A.Z.C. Apeldoorn 28
min. 59 sec.; 3. G. Kok van D. J. K. Zutphen
29 min. 7 sec.; 4. A. Buitenhuis van A.Z.C. Apel-
doorn; 5. G. Werff van A.Z.C. Apeldoorn; 6. P.

. H. van Asselt van Nymph Gorssel; 7. J. Bloe-
mers van O.K.K. Eerbeek; 8. W. Lindehovius van
D.D.D. Doetinchem; 9. B. ter Steeg van D.D.D.
Doetinchem; 10. J. Bossers van D.D.D. Doetin-
hem; 11. H. Macrander van Neptunes Zutphen;

12. J. ten Bosch van Neptunes Zutphen.
De wisselbeker aangeboden door de sporthandel

fa. Robbers te Deventer werd gewonnen door
A.Z.C, té Apeldoorn. Deze beker moet 2 maal
achtereen of 3 maal in totaal gewonnen worden.

Uitslag hinderniswedstrijd (worst happen)
dames: 1. mej. A. Kolkman, 2. mej. N. Udink, 3.
mej. R. Hazewinkel, 4. mej. J. Dikkeboer.

Heeren: 1. J. Braakhekke, 2. J. Hofstede, 3. D.
ucjies, 4. G. J. Pekkeriet.
Vervolgens had een polo-wedstryd plaats tus-

schen militairen van het garnizoen Zutphen en
ombinatie 3 k.m.-deelnemers. De uitslag was
i—8. De lauwertak aangeboden door den garni-

zoenscommandant kwam in het bezit van D.D.D.
lit Doetinchem, omdat D.D.D. met het grootste
aantal deelnam aan dezen polowedstrijd. Des
avonds om 8 uur had in het café de Houtwal de
)rijsuitreiking plaats. De voorzitter van „de
<Tymph" de heer J. Meijerink sprak een woord
van dank tot allen die hadden medegewerkt deze
wedstrijden te doen slagen.

Hierna werden de prijzen door den heer J. van
Dongen, lid der jury, uitgereikt. Spreker bracht
dank aan ,,de Nymph" voor de goede organisatie.
Hierna heerschte tot laat in den avond een ge-
zellige drukte in de verlichte tuin van 't café

n den heer Tuitert. De avond werd besloten
met een gezellig bal.

MEJ. J. WAALBERG EN H. v. SCHOUWEN
TE MUNSTER.

Te Munster is Zondag een zwemwedstryd
Duitschland—Frankrijk gehouden, waarbij ter
aanvulling enkele nummers werden gezwommen
net Nederlandsche en Engelsche deelname. H.

van Schouwen leverde op de 100 m. rugslag een
feilen strijd met S/chlauch (Dtld.) en Taylor
(Eng.). De Nederlander had langen tyd de lei-
ding, maar moest tenslotte de eerste plaats aan
den Duitscher laten. Taylor werd derde met mi-
niem verschil.

Jopie Waalberg kwam uit op de 200 m. school-
slag en leidde na 50 m. voor de Duitsche meisjes
Buse en Schmitz. Op de volgende 100 m. ontspan
zich een feilen strijd, waarby mej. Waalberg een
kleine voorsprong behield en tenslotte door een
goede eindspurt een fraaie zege behaalde.

WIELRENNEN

DE RONDE VAN DONGEN.
Zondag is de Ronde van Dongen verreden,

waaraan door de Nederlandsche Tour-de-France-
ploeg werd deelgenomen. De uitslag was: 1. J.
Spenkelink, 100 k.m. in 2 uur 28 min. 59 sec.; 2.
Gyzen, 3. Alb. van Schendel, 4. H. Griffioen, 5.
B. van Krimpen, 6. A. Hellemons. Op 20 seconden
7. A. Riethof, 8. C. Valentyn, 9. J. v. d. Stel, 10.
Th. Hopstaken, 11. A. v. d. Heyden, 12. Ant. van
Schendel.

SCHULTE KLOPT XLJNK ',
Zaterdag startten Nederland's beste achtervol-

gers Schulte en Klink op de Veka-baan te Duiven-
drecht en Zondag ontmoetten zy elkaar te Den
Bosch. Beide keeren werd Schulte winnaar. De
eerste keer won hij met 2 meter en den tweeden
keer met 45 meter verschil.

Damrubriek.

Probleem no. 125. Auteur Conynen.

Zwart.
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Wit.

Stand Zwart: l-, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 22, 23.
Wit: 16, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 38, 39.

Probleem no. 126. Auteur G. Kerkdyk.

Zwart.

l
6

11
16

21

26
31

36
41

46 •m. *w& *m, m, ''mW', mf, %P w6 vm

5
10
16
20
25
30
36
40
45
50

Wit

Stand Zwart: 7, 8, 9, 15, 18, 19, 27.
Wit: 17, 20, 36, 38, 40, 41, 44, 45.

Oplossing probleem no. 118, auteur A. Smit,
Almelo.
Stand Zwart: 7, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 28, 29, 34.

Wit: 17, 21, 25, 27, 31, 35, 36, 37, 38, 47, 49.
Oplossing: l 37—32, 2 17—12, 3 27—22, 4

36—31, 5 47—41, 6 35—30, 7 30X10, 8 25X1 ge-
wonnen.

Oplossing probleem no. 119, auteur A. Smit,
Almelo.
Stand Zwart: 4, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 30, 34, 36.

Wit: 22, 23, 32, 33, 37, 43, 44, 45, 48, 49.
Oplossing: l 23—18, 2 22—17, 3 33—28, 4

43—39, 5 48X10, 6 37—31, 7 49—43, 8 45X3, ge-
wonnen.

Oplossing probleem no. 120, auteur L. Schut,
Enschede.
Stand Zwart: 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 36.

Wit: 24, 25, 27, 30, 33, 34, 40, 43, 44, 47, 48.
Oplossing: l 34—29, 2 25—20, 3 30—25, 4

25X34, 5 47—41, 6 44—40, 7 34X14, 8 43—38,
9 48X8, gewonnen.



Sociaal- en economisch geografisch
onderzoek.

In een onlangs gehouden vergadering der Ka
mer van Koophandel en Fabrieken voor Salland
heeft prof. L. van Vuuren, hoogleer-aar aan de
rijksuniversiteit te Utrecht, die door genoemde
Kamer met een sociaal- en geografisch onderzoek
in haar gebied is belast, daarover een inleiding
gehouden.

Prof. van Vuuren begon met er zyn spyt over
uit te drukken, dat slechts zeer weinigen van de
120 genoodigden aan den oproep van de Kamer
van Koophandel gevolg hadden gegeven. Toch is
dit niet zoo heel vreemd. De Nederlandsche on-
dernemer is immers groot geworden uit eigen
kracht, zonder steun of inmenging van de over-
heid en hy heeft zelf de wegen gezocht en gevon-
den, waarlangs h.y zyn bedryf moest leiden. Maar
deze bedreven zyn goeddeels opgebouwd in tyden
van voorspoed, toen er tusschen de volkeren vrye
ruil was van goederen en van menschen. Deze
tyden zyn nu voorby; naar het oordeel van den
spreker zullen de goede jaren van voor den oor-
log niet meer terugkeeren, althans niet meer voor
hen, die nu de leiding van ons volksleven in han-
den hebben.

Dat men de welvaart zou kunnen herstellen
door organisatie en reglementatie van het bedrijfs-
leven vanwege de overheid, ontkende spr. Want
de welvaart van een volk is gebonden en moet
gebonden zijn aan de vrye uitwisseling van goe-
deren en menschen met andere volken. Ook theo-
retisch is het onmogeiyk, dat een land zelfgenoeg-
zaam tot bloeien zou kunnen komen.

Hoe vreemd het ook moge klinken, de werke-
lyke verryking van een volk bestaat uit de ver-
werving van die goederen, die het zelf niet bezit
en dat kan alleen door export van de eigen pro-
ducten of door het verrichten van diensten
(scheepvaart, sleepery enz.).

Het is dus duidelyk, dat het stichten van nieu-
we industrie in ons land altyd zal gaan ten koste
van onzen import, waardoor by de huidige ver-
houdingen onze export van agrarische producten
in het gedrang komt. Eerder zal men dan ook
wegen moeten zoeken voor het aanpassen van de
bedryven aan den huidigen toestand en voor uit-
breiding van de bestaande bedryven.

Om echter de werking van de factoren die ons
economisch leven in dezen tyd zoo hebben ver-
anderd te kunnen beoordeelen, moet men het hui-
dige bedryfsleven in het gebied van de Kamer
van Koophandel ten volle leeren kennen, mede om
de mogelykheden te kunnen nagaan voor de op-
name van het overschot van menschen uit de
agrarische productie in de niet-agrarische.

Het agrarische bedryf biedt in ons land slechts
aan een beperkt aantal menschen een bestaan.
Dit aantal bleef de laatste 30 jaren dan ook con-
stant ongeveer 650.000, terwyl in dat tydsverloop
het aantal industrie-arbeiders steeg van 600.000
tot ongeveer 1.500.000, dus met 150%. Ook in de
toekomst zal dus het overschot aan arbeidskrach-
ten plaats moeten vinden in de niet-agrarische
bedryven.

Spr. wees hierna op de groote beteekenis van
de kanalisatie van den IJssel, als allereerste voor-
waarde voor de verdere ontwikkeling en den op-
bloei van het gebied der Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Salland.

De bestryding van de werkloosheid is een be-
langryk middel tot verhooging van de koopkracht
van ons volk en derhalve voor het herstel van onze
welvaart. Vooral zal men daarbij moeten komen
tot een herinschakeling van de werkloozen in het
normale bedryfsleven. Om dit vraagstuk ten vol-
le te kunnen beoordeelen, moet men echter de
structuur van onze werkloosheid kennen, en
die kennen we thans niet. De arbeidsbeurzen zyn
immera niet ingesteld op een documentatie be-
treffende het werkloosheidsvraagstuk, maar zui-
• -r op bemiddeling tusschen werkgever en werk-
i Mer. Indien men dan ook zonder meer spreekt
over beroepswerkloozen, jeugdwerkloosheid enz.
dan zyn dit in wezen niet meer dan begrippen,
waarvan men den werkeUjken inhoud niet kent.
Een zeer nauwgezet onderzoek naar den aard en
de structuur van de werkloosheid zal dan ook een
belangryk deel van het onderzoek uitmaken, daar
alleen een nauwkeurige analyse het inzicht in den
waren stand van zaken kan geven.

Voor een beoordeeling van den bestaanden toe-
stand in het gebied van de Kamer moeten we
echter de feiten kennen. Deze f e i t e n kan de
onderzoeker evenwel alleen te weten komen, In-
dien de menschen uit het bedryf zelf met hun
moeiiykheden op tafel komen. Zonder hun hulp
is het werk niet tot een goed einde te brengen.

Vragen van beteekenis zyn daarby b.v., waar
komen uw arbeiders vandaan, waar wonen ze?
Hoe is de leeftydsopbouw van uw arbeidsgroep
en hoe Is de scholing? Welke zyn de vestigings-
factoren, hoe zyn de mogelykheden van trans-
port in het algemeen? Hoe is het gesteld met
crediet en liquiditeit? Zyn de bestaande bedry-
ven Boms met geringen steun tot groote uitbrei-
ding te krijgen?

Om den welvaartstoestand van een gebied te
verhoogen is het immers beter om voort te bou-
wen op datgene, wat gegroeid is in den loop van
den tyd, maar om te weten wat er is, is het nood-
zakeiyk dat de industrie medehelpt by het ver-
zamelen van de gegevens. Dit kan in vele geval-
len gebeuren door den medewerkers van prof.
van Vuuren b.v. inzage te geven in kaartsystemen
van het personeel e.d.

Alleen op deze wyze zal het doel van het on-
derzoek worden bereikt, en zal het rapport richt-
lynen aan kunnen geven voor een verdere ont-
wikkeling van het gebied van de Kamer van
Koophandel voor Salland.

WERFT ABONNÉ'S!
Ook u kunt lezers winnen voor dit blad
Gedurende de maanden Juni tot en
met November stellen wy onze lezers
in de gelegenheid, tegen een goede be-
looning, abonné's te winnen voor ons
blad.

Vraagt inlichtingen by de administra-
tie van de Lochemsche Courant met
nevenedities, Bagij nestraat, Lochem.

De politiek van den dag.
Het nieawe kabinet.

(X) In „De Vrijzinnig-Democraat" schrijft
v. D(am):

,,wy verheugen er ons over, dat ons land thans
weer een regeering heeft, welke op een ruime
meerderheid in de volksvertegenwoordiging
steunt. Het belang daarvan is groot. Vooreerst
is het van grote betekenis, dat ons land in deze
moeilyke tyden een krachtige regering bezit,
welke het vertrouwen geniet der Staten-Generaal.
Voorts berust dit kabinet op de samenwerking
van de grote groepen der bevolking. Aan de volk-
uiteenscheurende tegenstellingen rooms-nietrooms
en socialist-nietsocialist is in de regering geen
basis verleend. D e m o g e i y k h e i d i s
g e o p e n d v o o r e e n b r e d e s a m e n -
w e r k i n g v a n a l l e g r o e p e n d e r
b e v o l k i n g .

Dat in deze samenwerking ook de sociaal-de-
mocraten betrokken zyn, bezorgt ons géén nacht-
merries, zoals aan een groot deel der vrijzinnige
pers. Sinds jaren werken de sociaal-democraten
in tal van provinciale en gemeenteiyke besturen
met ons en anderen samen en de ervaring daar-
mede is niet schrikaanjagend. Overal, waar het
provinciaal en gemeentelyk bestuur op brede sa-
menwerking Ls gegrond, gaat het goed. Het is
dan ook geenszins een ramp, maar veeleer een
zéér toe te juichen gebeurtenis, dat ditmaal ook
sociaal-democraten in de brede samenwerking zyn
betrokken.

O p d e w e g n a a r g r o t e r v o l k s -
e e n h e i d i s d o o r d e v o r m i n g de-
z e r r e g e r i n g ' n b e l a n g r i j k e
s t a p g e z e t . Wy wachten het program en
de daden der nieuwe regering met belangstelling
af en staan tegenover haar met vertrouwen.
Moge dit vertrouwen gerechtvaardigd biyken."

Uit de „Haagsche Post":
„Zoo zullen dan voor het eerst in onze parle-

mentaire geschiedenis sociaal-democraten deel uit-
maken van de regeering, en dat onder omstandig-
heden, welke hun invloed op het regeerbeleid
groot zal doen zyn. Dit vervult ons met onge-
rustheid. Wy willen het goede, dat de sociaal-
democraten elders en hier in den loop der jaren
door hun optreden als oppositie hebben bewerkt,
niet onderschatten, doch als regeerders achten
wy hen een groot gevaar, zooals trouwens de
trieste ervaringen in andere landen en in eenige
onzer groote steden ruimschoots hebben bewezen.
Slechts een ryk en welvarend land, dat bovendien
groote reserves bezit voor slechte jaren, kan zich
de weelde van eenige jaren rood bewind veroor-
loven. Nederland is niet meer rijk en welvarend
en het bezit evenmin nog groote reserves. Geen
slechter tydsgewricht ware te kiezen geweest
voor deze gevaarlyke proefneming, en voor dit
zwart-roode samengaan vol onwaarachtigheid.
Het optreden van dit kabinet zien wy als het
begin van een nog zorgelijker tijd voor ons land."

* *
Om drieërlei reden is ,,Koningin en Vaderland",

het christeiyk-historische weekblad voor Gelder-
land en Overysel verheugd over het slagen van
jhr. De Geer en over de wyze waarop hy is ge-
slaagd.

„Aan den Nederlandschen politleken horizont
begon zich te vertoonen het gevaar van een bot-
sing tusschen regeering en parlement met de
daaraan verbond n mogelykheid van dictatoriaal-
getint bewind. Dat dit gevaar geweken is, mag
allereerst als een oorzaak van vreugde worden
vermeld. Het thans opgetreden kabinet is, blij-
kens zyn samenstelling, een ,,nationaal" kabinet,
beantwoordend aan de Nederlandsche democrati-
sche gedachte van geloof in de volkskracht en den
volksinvloed. De namen De Geer, Van Boeyen en
Gerbrandy zyn ons waarborg, dat het kabinet bij
zynen arbeid niet zal afwykcn van de beproefde
christeiyke beginselen op het gebied van gezag,
vrijheid en recht.

Ook is er reden tot biydschap, omdat met de
vorming van het kabinet-De Geer overwonnen is
de onbestemde angst voor de zwarte schaduw van
oude politieke beelden, welke nog altyd scheiding
maakte tusschen een vierde deel van het Neder-
landsche volk — dat in zyn strijd voor ,,de waarde
van den arbeid" inderdaad de beteekenis van an-
dere hooge volksgoederen had onderschat — en
de andere volksdeelen.

Niemand durfde den stap over die donkere scha-
duw aan. Zy leek dezen een afgrond — anderen
een steenrand. In elk geval leek de poging tot
overschreden gevaariyk.

De Geer waagde den stap. Waarom zouden tien-
duizenden Nederlanders, die mede van harte het
„Wilhelmus" zingen en goed en bloed willen ge-
ven voor de verdediging van het vaderland, uitge-
sloten biyven van de nationale samenwerking?
Het verwyt, dat zy te kort schoten in waardeering
van het huis van Oranje en in de erkenning van
de beteekenis van het werkkapitaal naast de
waarde van den arbeid, betreft toch een vroegere
periode. Alleen reeds voor deze daad, waardoor
aan een periode van burgerstrijd een einde komt,
verdient de heer De Geer den dank van zyn volk.

Tenslotte — men houde het ons ten goede —
zyn wy dankbaar, dat het een lid onzer Christelijk-
Historische Unie ia, die deze daad der vereeniging
en samenwerking mocht tot stand brengen."

* * •
„De Groene" heeft deze week een kostelyke

plaat: baker De Geer biedt zyn negenling met een
stralend gezicht aan, doch zyn biydschap vindt
geen weerklank by de oude dameskrans van
N. R. Ct., Telegraaf, Standaard en Handelsblad.
Het viertal is biykbaar gansch niet tevreden!

In een hoofdartikel geeft ,,De Groene" van haar
ingenomenheid met de geboorte van het niéliwe
kabinet bUjk, dat een groote, wellicht beslissende
nederlaag bcteekent voor een richting in het Ne-
derlandsche volk, welker ware beteekenis omge-
keerd evenredig is aan het misbaar, dat zy thans
by monde van groote en kleine bladen weet te ma-
ken, n.l. de behoudzucht van liberalen, die zich
aldus en anders noemen.

„De heer Coiyn is de exponent geweest van de-
ze behoudzuchtige richting, zy is met hem ge-
vallen. Hopen wy, dat daarmee ook aan de werk-
zaamheid van eenige anderen, enge geestverwan-
ten van den vyfvoudigen premier, een einde zal
komen. Wy danken hierby in de eerste plaats aan
den president van de Nederlandsche Bank, wiens
jearerslag, vervuld van stereotiep gejammer,
een frisschen toon dringend noodig heeft. Het
nieuwe ministerie moge de kracht vinden, hier en
op andere punten, zonder onderscheid des per-

soons de maatregelen te treffen, die 's lands be-
lang thans eischt."

„wy zyn er niet rouwig om", zegt „De Groene"
dan verder, ,,dat het geen „nationaal" kabinet is
in dien zin, dat er vertegenwoordigers van a l l e
democratische partyen zitting in hebben. Een
kabinet kan ook op een te breede basis gegrond-
vest zyn. Dan doet de breedheid afbreuk aan de
activiteit, die het kan ontwikkelen. Dan is het
teveel een samenbundeling van elkaar tegenwer-
kende en daardoor opheffende krachten. Dan is
het niet tot waariyk positieven, scheppenden ar-
beid in staat.

Vraagt men zich echter af, of dit kabinet „na-
tionaal" is in dien zin, dat het beter dan elk an-
der vorm zal kunnen geven aan verlangens, die in
de werkende groep van het Nederlandsche volk,
van hoog tot laag leven, dan mag het antwoord
bevestigend luiden. Niemand zal willen beweren,
dat zyn leden het op alle punten met elkaar eens
zyn. Elk zal moeten erkennen, dat zulks het ge-
val is waar dit het hoofdpunt betreft: de verster-
king van de Nederlandsche volkskracht door het
vergrooten van 's lands defensief vermogen en
het uitbreiden van het productie-apparaat. Voor
de werkloozen, wier aantal helaas nog steeds in
honderdduizenden gemeten moet worden, mogen
betere tyden aanbreken. Verstrekkende plannen
tot uitbreiding van de werkgelegenheid liggen ge-
reed; men moge ze spoedig tot werkelijkheid ma-
ken. Ook de defensie eischt de volle aandacht
op."

De nieuwe economie.

Over het „doorbreken van de nieuwe economie
lezen we in „Het Volk.":

„Op onverwachte wyze, wy erkennen het, heeft
de nieuwe oeconomlsche school haar afspiegeling
gevonden in een politieke meerderheid. En nu we-
ten wy zeer wel, dat men hardnekkige pogingen
zal doen, om te eeniger tyd oude, afgeleefde con-
stellaties te herstellen en den oud-liberalen invloed
op ons landsbestuur te herwinnen. Wij wagen ons
niet aan onvoorzichtige voorspellingen en wy hou-
den rekening met de mogelykheid, dat pogingen
van dezen aard over enkele jaren nog wel eens
tydeUjk succes zouden kunnen hebben.

Maar wat er ook gebeure: het kabinet-De Geer
zal diepe sporen achterlaten in het staatkundig
leven van ons volk. De wetenschap, dat een poli-
tieke grondslag voor actieve welvaartspolitiek en
sociaal-oeconomischen opbouw in feite aanwezig
is, zal aan de vernieuwende krachten in ons volks-
leven een zelfvertrouwen en een zekerheid verlee-
nen, waartegen op den duur de reactie niet opge-
wassen zal blyken.

Laten wy het concreter stellen: de liberale or-
ganen pijnigen zich af om een verklaring te vin-
den voor het slagen van den heer De Geer en,
terwyi zij hem beklagen, speuren zij angstig naar
de motieven, die den christeiyk-historischen voor-
man hebben geleid. Toch is het geval niet zóó in-
gewikkeld, als het op het eerste gezicht hjkt: de
nieuwe opvattingen, die in breeden kring, met
name ook in christeiyk-historische rijen, tot ont-
wikkeling zyn gekomen, hebben zich thans laten
gelden.

In een gezonde, democratische samenleving gaat
geen geestelijke arbeid verloren en eeriyk streven
naar vernieuwing van denkbeelden geeft tenslotte
zijn vruchten. In meer dan één niet-socialistisch
blad heeft men kunnen lezen, dat de tyd rijp was
voor de nieuwe bedeeling, rijp was voor mede-
werking van de sociaal-democraten aan het lands-
bestuur. Welnu: als wy het wel zien, is dit het re-
sultaat van een geestelyk groei-proces, dat zich,
mede onder den invloed van onze onvermoeide ac-
tie, heeft voltrokken.

De heer De Geer had dezen weg niet gekozen,
als hij de overtuiging had, werk voor slechts kor-
ten tijd te doen. Neen, dat juist hy, als ervaren
staatsman, voor déze oplossing koos, bewijst, dat
hy hier groote mogelykheden ziet voor de toe-
komst. Natuurlijk kunnen zich in een volgende
periode wyzigingen voordoen in de samenstelling
van deze meerderheid; het toeval, dat steeds in de
historische ontwikkeling zyn rol speelt, kan ingry-
pen, ten goede of ten kwade. Maar dit is niet an-
ders dan van tijdelyke beteekenis. Zoo staat het
ook met de totstankoming van de nieuwe politieke
combinatie: het had wellicht vroeger kunnen ge-
beuren; het had ook nog even kunnen duren —
maar het moest zoo komen, als het nu geworden
is, omdat de bodem was bereid voor een nieuw
tijdperk."

De R.K. Staatspartij en het
Kamervotum van 27 Juni.

In „De Vooorwaarts" (soc.-dem.) onderwerpt
het oud-Kamerlid Vliegen de houding van c<e R.K.
Staatsparty, na het Kamervotum van 27 Juni aan-
genomen, aan een critische beschouwing:

„De R.K. Staatspartij is geen sociaal-politieke
eenheid. Ze is in dit opzicht zoo heterogeen als
maar kan. En de werkzaamheid, die thans van
ieder kabinet wordt verwacht, ligt op dat ter-
rein. Alleen op dat terrein liggen ook de wen-
schen, die in de S.D.A.P. en in de r.k. arbeiders-
massa leven. Op religieus gebied, waarop de r.k.
wél een eenheid vormen, is in Nederland geen
enkel vraagstuk van eenige betsekenis aan de
orde. Ten minste geen waar de wetgever mee te
maken heeft, en nog minder een, dat de massa
interesseert. Waartegenover de sociaal-politieke
vraagstukken van overwegenden en dringenden
aard zyn.

Samenwerking met de sociaal-democraten in
den omvang als waarvan een roomsch-rood-rose
ministerie de uitdrukking zou zyn, zou de room-
sche conservatieven in opstand brengen; de reli-
gieuze eenheid zou de politieke scheuring niet
kunnen beletten. De r.k. kapitalisten zyn niet zoo
gemakkelijk te lymen als de r.k. arbeiders.

De „Limburger Koerier", het r.k. blad met den
grootsten lezerskring, heeft het ronduit gezegd:
„De R.K. Staatsparty zou .een zoodanige plotse-
linge koersverandering niet kunnen verdragen."

Het arbeidersbelang vroeg dringend om die
samenwerking, maar het party belang verzette
er zich tegen.

N I E T NAGEKOMEN
HANDELS-

V E R P L I C H T I N G E N
worden aan ons 4
E E R D E R V O L D A A N
dan aan de rechthebbenden zelve
Credietnemers toonen jegens ons
gaarne BETALINGSCAPACITEIT

Door onze O. & D. kassiers dispositie-methode,
wordt op l % tarief veelal afdoening verkregen

en incasso-behandeling vermeden.

Voor groote posten, speciale tarieven
Voor HANDELSINFORMATIES met B. B. D.-
Servlce, voor CREDIETCONTROLE op alle
adressen uit 38 verschillende branches, of be-
perkt tot eigen vaste afnemers, worden gaarne
op aanvrage voorwaarden en tarieven verstrekt.

VAN DER GRAAF & Co, N,V,
G E V E S T I G D SEDERT 1888

Aiustelstr. 14-18 A'dam C., TeL 32000 (6 Ujnen)

En dat verzet heeft het gewonnen.
De machtspositie der r.k. is in het kabinet-De

Geer tegenover die in het 4e kabinet-Coiyn ge-
halveerd. Het vierspan is een tweespan geworden
en het zijn de in r.k. kring meest verheerlykte
ministers, Goseling en Romme, die men heeft la-
ten vallen. Romme is verdwenen, Wolter ia ge-
bleven.

Inderdaad, de gevaren voor de R.K. Staatspartij
moeten wel heel groot zyn geweest, om haar di-
recte machtspositie in die mate prijs te doen ge-
ven. Men moet wel weinig vertrouwen hebben in
de hechtheid van het partygebouw, om zóó voor
de consequentie van eigen optreden terug te dein-
zen."

Zijn laatste dag.

De „Avondpost" (vryz.) schryft:
„Woensdag was het de laatste dag van Colyns

ministers-periode, die op 26 Mei 1933 begon.
Vóór dien tyd had hy het land ook reeds meer

dan eens als bewindsman gediend.
Maar op dien datum trad zyn tweede kabinet

op. Onmiddeliyk hierby sloten zich zyn derde,
vierde en vijfde aan. Door alle parlementaire stor-
men heen bleef hy op zyn post: ies jaren en drie
maanden achtereen droeg hy den last van het lei-
derschap van het kaninet, en beheerde in dien tijd
verschillende departementen langer of korter tijd.

In die ruim zes jaren stond hy, defintief of ad^
interim, aan het hoofd der volgende departemen-
ten: algemeene zaken, koloniën, financiën, water-
staat, economische zaken, defensie en buitenland-
sche zaken. Aan het hoofd dus van z e v e n depar^
tementen.

Herhaaldeiyk vond hij daarbij ook katholieke
bestrijders op zyn weg, zelfs in tyden dat katho-
like ministers tot zyn naaste medewerkers be-
hoorden.

Deze samenwerking met Coiyn deed zelfs een
aantal van die ministers by de party in ongenade
vallen, al werden ze later weer liefderijk aange-
nomen. Maar op een openbaar congres zaten ze
zelfs op zoo iets als een zondaarsbankje.

Nu, eindelyk, is Coiyn, laat ons zeggen, over-
wonnen.

Wat in 1933 niet lukte en in 1935 niet, is nu ge-
slaagd.

Hy gaat heen.
Laat ons toegeven, dat hy het zyn tegenstan-

ders door de eigenaardige samenstelling van zyn
laatste kabinet gemakelyker heeft gemaakt, maar
onversaagd is hy met dat kabinet aanstonds voor
het front verschenen.

Niemand weet, of hy in de toekomst zyn laad
nog op dezen post zal dienen. Ook hy wordt ouder.

Laat ons zeggen: Woensdag was het voorloopig
zyn laatste dag.

Er zyn er, die zich verheugen. De sterke strij-
der verdwynt. Maar talloozen, ja, de groote meer-
derheid des volks vergezelt hem op zyn tocht van
het departement naar huis met een gevoel van
diepen eerbied en onuitroeibare sympathie.

Zyn sterke hand, zyn knappe kop, zfln vast ka-
rakter hebben vele jaren geleid. Hoe is hy bestre-<
den! Heeft hy er zelf ooit iets anders tégenover-t
gesteld dan ridderiykheid en argumentatie?

Hy heeft het gemeenebest gediend met onver-
broken trouw; moge hy het nog lang, waar dan
ook, b l y v e n doen.

En moge over den avond zyns levens veel en
heldere glans schynen, voor hem en zyn trouwe
gade.

Ook buiten zyn eigen party bidden zeer velen
hem den zegen Gods toe."

%Waschdag bij de koorddansers l
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7 Augustus is in het gezin van H. Breustedt—H. Lknbeck te Eeide een drieling geboren, twee
meisjes en een jongen. Zy zyn genoemd naar or.ze beide prinsesjes en naar Prins Bernhard. Van
links naar rechts ziet u Irene-Henrietta-Amalia, Beatrix-Ella-Senja en Bernhard-Hans-
Louls. De spruiten maken het allen uitstekend en ook de moeder verkeert in goeden welstand.

Na afloop van de „vriendschaps-wandeling", >io idag j.l. georganiM-erd door „de Hooiplukkcrs"
te Lochem, vereenigden zich de deelnemers aan dt' koffietafel in het Openluchttheater „de

Zandkuil."

Op het departement van economische zaken te Den
Haag is ^Zaterdag aan den heer Egbert van Dyk uit
Schouwen Zyl (Gr.) de door den minister «litgeloofde
zilveren medaille voor het beste examen algemeene
handelskennis voor het middenstandsdiploma uitgereikt.

Het ernstig auto-ongeluk op den onbewaakten overweg tusschen Houten en Schalkwijk eischte Vrijdag vier dooden.

overbleef van den wagen, die in de sloot naast de spoorlijn terecht kwam
- Wat er

••••i
De viering der geboorte van prinses Irene in Nederlandsch-Indië. Voor het paleis van den

Landvoogd te Batavla werd door de troepen een aubade gebracht en gedefileerd.

Zaterdagavond
hebben te Zand-
voort groote red-

dingsdemonstra
ties plaats gehad,
waaraan door de
„Neeltje Jacoba",
de motorreddings-
boot „jhr. Ortt"
uit IJmuiden en de

roeireddingsboot
uit Zand voort
werd deelgeno-
men.

Te Vorden moest een prachtige populier, die een sieraad van het dorp was, worden gekapt. Ver-
breeding van een brug ter plaatse was aanleiding de reus van 5«/2 meter omvang op te rui-
men, aangezien hy ouderdomsgebreken vertoonde. Hy was inwendig vermolmd en kon een

gevaar voor de omgeving worden.

t t



UIT Pi RKHIf ZAAL
VOOR DEN POLITIERECHTER TE ZUTPHEN.

De 28-jarige opperman W. H. F. uit Lochem
moest voor den politierechter te Zutphen verschij-
nen, omdat hij een paar bierglazen had weggeno-
men ten nadeele van den caféhouder J. W. Nijhof.

F. was niet verschenen. Uit het verhoor bleek,
dat verdachte op een danspartij was geweest. Na-
dat hij biertjes had gedronken, verdwenen de gla-
zen in den zak. ,

Voor deze vreemde wijze van diefstal vroeg de
officier van justitie 2 weken gevangenisstraf,
waarmede de politierechter zich volkomen veree-
nigde.

EEN ACHTERLIJK KIND MISHANDELD.
Voor den politierechter te Zutphen, mr. A. H.

van der Giesen, heeft zich een echtpaar uit Hoen-
derloo te verantwoorden gehad wegens mishande-
ling van een achtjarig achterlijk kind.

Het onderzoek had aan het licht gebracht, dat
de vrouw, stiefmoeder van het kind, de vingers
van het knaapje tusschen een nijptang had ge-
knepen. Ook de vader had het kind getuchtigd.
De blauwe plekken op het lichaam van den jon-
gen waren een gevolg van het slaan met een riem
en een ploertendooder. Onder toezicht van de
ouders werd een broertje eveneens tot mishande-
ling van het achterlijke knaapje aangezet.

De politierechter, die het onbegrijpelijk vond,
dat deze dingen in 1939 nog kunnen voorkomen,
merkte op, dat de ouders van geluk mogen spre-
ken, dat er geen volksgericht was.

De officier van justitie, mr. W. M. des Tombe,
eischte tegen den man drie maanden gevangenis-
straf. De verdediger, mr. Boaga uit Apeldoorn,
die in zijn pleidooi in het licht stelde, dat de
ouders hun achterlijk kind niet begrepen en niet
beseft hebben, dat hun opvoedingssysteem on-
menscheUjk was, deelde mede, dat zij thans ont-
heffing uit <ïe ouderlijke macht hadden gevraagd.

Hij bepleitte een voorwaardelijke gevangenis-
straf. De politierechter veroordeelde de vrouw tot
zes weken en den man tot twee maanden gevan-
genisstraf.

Weekkalender

Woensdag 16 Aug.
Donderd. 17 Aug.
Vrydag 18 Aug.
Zaterdag 19 Aug.
Zondag 20 Aug.
Maandag 21 Aug.

22

ZON
op onder

5.44 8.24 7.37
5.46 8.21 9.01
5.48 8.19 10.22
5.49 8.17 11.40
5.51 8.15 12.55
5.53 8.13 2.05
5.54 8.11 3.08

MAAN
op onder

vm. 8.35 nm.
vm. 9.03 nm.
vm. 9.31 nm.
vm. 10.— nm.
nm. 10.32 nm.
nm. 11.09 nm.
nm. 11.51 nm.

SCHIJNGESTALTEN DER MAAN: Maandag 21
Augustus eerste kwartirr.

LICHT OP: van een hall uur nja zonsondergang
tot een half uur voor zonsopgang.

MARKTEN IN DEN OMTREK.

DEVENTER: Eiken Dinsdag vee- en eiken Vrij-
dag varkensmarkt.

DOETINCHEM: Eiken Vrijdag biggenmarkt.
ENSCHEDE: eiken Dinsdag en eiken Zaterdag

markt.
GLANERBRUG: eiken Woensdag markt.
HENGELO (G): Eiken Dinsdag biggenmarkt.
RUURLO: Eiken Maandag varkensmarkt.
VORDEN: Eiken Vrydag varkensmarkt.
ZUTPHEN: Eiken Donderdag paarden- beesten

varkens- en schapenmarkt.

AALTEN: Maandag 21 Aug.
BORCULO: Woensdag 16 Aug.'(kerml^ .
DOETINCHEM: Woensdag 22 Aug.
EIBERGEN: Maandag 21 Aug.
RUURLO: Maandag 21 Aug.
WINTERSWIJK: Dinsdag 22 Aug.
MARKELO: Donderdag 17 Aug.
HENGELO (O.): Vrijdag 18 A c g.
RUSSEN: Maandag 21 Aug.

Een halve eeuw geleden.
L a r e n , 13 Aug. De vereeniging tot be-

scherming van dieren had reeds vroeger den
wensch geuit, dat er eene kindervereeniging
tot ditzelfde doel mocht opgericht worden.
In het laatste nummer van het tijdschrift
„Androklcs" deelt de heer Postci, hoofd der
openbare school alhier, mede, dat het hem
gelukt is zulk eene vereeniging onder de
kinderen tot stand te brengen. Om het uit-
roeien der vogelnestjes tegen te gaan, be-
gon hij op het verkeerde, het wreede en na-
deelige te wijzen, verbonden aan deze han-
delwijze. Zijn pleidooi werkte goed en het
gelukte eene kindervereeniging op te rich-
ten, waarin de kinderen zich verbonden
nooit eenig dier uit moedwil leed te zullen
doen, nooit zich te willen vermaken in die-
renlijden; daarentegen beloven zij, aJle nut-
tige dieren zooveel mogelijk te oeschermen.
Het getal der leden bestaat nu reeds uit
720.

Duitschlands krizer is nu in Engeland en
een paar uitlatingen te zyner eer gegeven,
mogen getuigen voor de goede verstajd-
houding, die thnns tusschen beide rijken
heerscht. Een waarborg te meer voor het
behoud van den vrede.

Duitschland, zoo besloot Z.M., bezit een
leger geëvenredigd aan I-uitschlands recht-
matige behoeften; als Engeland zijn vlo >t
handhaaft overeenkomstig zijne stelling als
zeemogendheid, zal Europa in beide waar-
borgen voor den hechtsten vrede aanschou-
wen.

(Uit het nummer van 14 Aug. 1889).

SMAKELIJK ÉTEN

CITROENRIJST.
Ter afwisseling van de overbekende griesmeel-

en nïaizena puddingen valt een rijstpudding ge-
woonlijk wel in den smaak. In de meeste gevallen
wordt de rijst hiervoor in melk gekookt, voor
citroenrijst — waarvan hieronder het recept
volgt •— kookt men ze evenwel in water. Hoewel
de massa bij het in den vorm doen zeer slap is,
zal het toch na afkoeling een goede pudding wor-
den. Wil men er iets aparts van maken, dan geeft
men er wat room bij (zooals dit in de Scandinavi-
sche landen gebruikelijk is).

Voor 4 personen: 200 gram (2 ons) rijst, 200
gram (2 ons) suiker, 2 ci t rociuui .

Waateh dé rijst goed, zet zo op met 2 x zooveel.-"
watermals rijst en trek de zeer"'dunne schil van l
citroen mee af. Laat de rijst op zeer zacht vuur
gaar en bijna droog koken (±: 20 min.). Vcr-
vvyder de schil en vermeng de rijst met het
citroensap en de suiker. Doe de massa in een kou-
den, omgespoelden, steenen puddingvorm; laat ze
koud worden. Geef er desgewenscht % liter room
bij.

dvcrtenties
tiet tarief der „kleine advertenties' is 40 cent voor ee* advertentie van 5 i egels fp/.m,
20 woorden). DRIEMAAL PLAATSEN SLECHÏS 75 CEN'l. Meerdere regels wor«
ien alO cent pet plaatsing berekend. Advertenties onder nummer of letter 10 cent extra.
Kleine advertenties moeten contant betaald vorden.
in deze rubriek worden Ul'l SLUl'1 END opyenomen advertenties van dienstpersoneel ert
van ..vraag en aanbod" door particulieren (dus geen handelsadvertenties).

DIENSTPERSONEEL
Gevraagd per l Sept. net

DIENSTMEISJE. Mevr. VAN
DER LOF— Boer, „Heidehof",
Buurseweg, Haaksbergen.

207-8

Gevraagd : een ACTIEVE
BE/ORGriR van WEEKBLA-
DEN voor het rayon BORCU-
LO— LOCHEM en geheele om-
geving. Verdienste per week
minimum ƒ 8. — plus ry'wiel- of
motorvergoeding. Brieven fr.
met uitvoerige inlichtingen en
referentiën onder no. 253-8 a.h.
bureau v. d. blad te Lochem.

Mevrouw NIEUWENHULJS,
„Endepol", Lochem, vraagt
tegen hajf September een
KiüUKENMElSJE. 271-8

Voor direct gevraagd MON-
TEUR. GARAGE WEEKEN-
STROO, Lochem. 334-8

Gevraagd een flink DAG-
MEISJE, zelfstandig kunnende
werken, niet beneden 18 jaar.
Loon ƒ 4,50 per week. Brieven
onder motto „Dagmeisje" aan
G. TE SPENKE, Neede. 367-8

Gevraagd in het ZIEKEN-
HUIS te Lochem een KEU-
KENMEISJE voor direct of per
l September. Zich aan te mel-
den liefst na 7 uur. 378-8

Gevraagd per l September
een net DAGSDZISJE. Aanmel-
ding 's avonds na 8 uur Zwiep-
scheweg 73, Lochem. 373-8

Gevraagd een nette LOOP-
JONGEN, P.G., indiensttreding
28 Aug. P. H. NIJVELD, sla-
gery, Ruurlo. 375-3

LOOPJONGEN gevraagd
heele of halve dagen. De
BIJENKORF, Molenstraat 17,
Lochem. 359-8

Mevr. Dr. P. HACQUEBORD,
Parkv/eg ü, Enschede, vraagt
tegen l Sept. flink MEISJE,

in de huishouding aanwe-
3i:u-s

„Zeg, iemand heeft mij gedurende vier
weken aangenomen als hongerkunstenaar".

„Betaalt dat goed?"
„Betalen doet het niets, maar ik heb

Vr^e kost".

Voor direct gevraagd een
flinke Lt>Ot»JON GEN, by de
GELDERSCHE TRAM,' Eiber-
gen. Aanbiedingen ten l:-"tore.

381-3

ETALEUR uit Amsterdam,
bekend met stoffen en manu-
facturen branche, heeft nog
eenigo d? gen vrij. Brieven bur.
v. d. blad onder no. 354-8.

Eenvoudige productieve AR-
BEID gezocht tegen productief
loon; b.v.b. schrijfwerk, bouwk.
teekenwerk (calqueerwerk), of
wel tuinarbeid, ruw schilder-
werl:, dan wel cenige andere
nuttige arbeid. Brieven franco
onder n- .o Arbeid is Leven
„Liberty" Boekhandel „GEL-
LEBP.INK", Eiber«-ftn. 355-8

A A N G E B O D E N
Een volbl. F DRAGENDE

VAARS, a. d. telling 15 Sept.,
van zeer goede productie. •• E.
KLOMPHAAR, De Beelhorst,.
Verwolde. 168-8

• *"" J "

Ongemerkte BIGGEN. H.
NÏJENHUIS, Overlaar, Zwiep.

230-8

Een beste jonge neurende
KOE. D. J. KLUVERS, Steen-
straat, Borculo. 222-8

21 ongemerkte BIGGEN of
BIGGENMERKEN gevraagd,
bij G. VRUGGINK, Schepery.
Ruurlo. 208-8

Een KIPPENHOK 6 by 3 m.,
slechts l jaar gebruikt, met
mestzolder en legnesten, met
asbestplaten gedekt. A. J.
EVERINK, timmerman, Bar-
chem. 221-8

M.R.LJ. Een donkerroode
VAARS, uitgeteld 18 Aug. met
beste melklijsten ter inzage bij
B. C. BRETHOUWER, Nettel-
horst by Lochem. 203-8

2 dr. VAARZEN, waarby1 een
volbloed, met beste productie,
kalftijd 18 en 27 Aug. R. ES-
SELINK, „Bouwhuis", Nettel-
horst. 260-8

Een gekruist VOS MERRIE-
VEULEN, extra gang, 8 on-
gemerkte BIGGEN en vier
stuks mooie dekrype FOKZEU-
GEN G.Y., bij H. J. REVER-
DINK, op 'nemme, dorp Geeste-
ren. 302-8

De voorloopig opgenomen
M.R.IJ. STIER, met hooge pro-
ductie, oud 16 mnd., afst. uit
Pref. bloed. A. AALDERINK,
Gr/ Dochteren, post Almen.

321-8

Een beste 4-jarige gedekte
MERRIE, Belg. ras en zeer
mak in en by alles. G. J. KRU-
KERINK, Twelman, Borculo.

294-8

Zware ongemerkte BIGGEN.
B. H. VRUGGINK, op Belt-
man, Barchem. 326-8

Gemerkte of ongem. BIGGEN
en een ongesch. MAALKALF,
6 md., bij J. W. LIGTENBARG
Hzn., Gotinkveld N 119, Bar-
chem. 284-8

Een pitrieten SERREAMEU-
BLEMENT, merk Ridder, 6-
deelig. MEVR. ZAAGMANS,
Dr. ten Bok! iel Huininkweg,
Lochem. 257-8

Een volbloed dragend VAR-
KEN, b.b. moeder sterzeug,
werptijd 18 Aug. J. W. SCHIE-
VEN, Exel. • 342-8

Ongemerkte BIGGEN en een
ongeschetst VAARSKALF (3
mnd.) en een OSSESCHETS.
D. G. AALDERINK, Groot
Dochteren by Lochem. 377-8

Ongem. BIGGEN. — H. J.
HOLMER, Ooldsche weg, La-
ren.. 370-8

Een dr. VAARS, uitgeteld 2
Sept.; t.b.c. vrij. G. J. WORM-
GOOR, Noordijk E 59, Neede.

385-8

He .denli " ';':ors iets bui-
tengewoons, bijzondere kleine
HONDJES, prachtdiertjes. G.
AVINK, Geesteren by' Boroulo.

349-8

Een dr. VAARS, a.d. telling
28 Aug. en een JVïEIUïIEVEU-
LEN (Bels). J. W. RLJKEN-
BAP.G, Broek G 56, Ruurlo.

374-8

Een ingeschr. 2V6-J. RAS-
MERRIEPAARD of een zwaar
4-j. mak in en by alles, en 10
vim droge TAKKEBOSSEN,
by WED. A. J. HARKINK,
Boschheurne. 357-8

Een beste roodbonte dragen-
de VAARS, a. d. telling 28
Aug., van goede productie. H.
ABBINK, Nieuwstraat 202 A.
Eibergen. 361-8

2 neurende VAARZEN en
een neurende KOE. Te bevra-
gen by J. G. ROOSSINK, erve
Oosterkamp, Diepenheim. 356-8

Een dragende VAARS, uit*
geteld 24 Aug. A. J. KOIER,
Ruwenhof C. 157, Neede.

365-8

Een zwart gegoten FOR-
NUIS. — Boekhandel WAAN-
DERS, Borculo. 358-8

Een dragende VAARS, kalf-
tyd 17 September, by" W. J.
OLTVOORT, Nettelhorst, bii
Lochem. 364-

B E V R A A G D

Te koop of te huur gevraagd:
Va tot 1% H.A. WEDLAND,
grootte en prijs opgeven. Brie-
ven onder no. 196-8 a. h. bureau
v. d. blad te Lochem.

KAMERS AANGEBODEN

Voor direct te huur mooie
ZIT- en SLAAPKAMER met
stroomend water, met of zon-
der pension, in rustig gezin In
't centrum van Lochem. Brie-
ven onder no. 313-8 aan het
bureau v;i^ dit blad, Lochem.

HöiZE i AANGEBODEN

Te huur of te koop op mooien
stand in Neede, een ruim nieuw
WOONHUIS, voorzien van wa-
terleiding en electra, bevatt.
ruime hall met trappenhuis, 2
kam. en suite, zijk., keuk., bijk..
kolder, 4 al. Jkam. met ruime
kasten, 2 closets, groote zolder,
benevens flinke tuin., Te bevr.
bij Dames BOS-BARINK, Hui-
kert A 259b, Neede. 213-8

D I V E R S E N
J

Verloren: te Lochem een
GOUDEN KETTINKJE. Tegen
belooning terug te bezorgen aan
het bureau Loch. Courant te
Lochem. 205-S

Gevraagd : MEDELEZER
Telegraaf, omtrek Nieuwe weg
21, Locnem. 337-8

Aanbesteding VERFWERK
van een Woonhuis. Briefjes inl.
voor of op 22 Aug. a.s. by H.
HARMSEN, achter 't Station
Vorden C 158. 347-8

Ondergeteekende zoekt ONT-
GINNINGSWERK deze winter.
Aanbevelend H. J. DONDER-
WINKEL, Gelselaar O 14.

350-8

Verloren Zondagmiddag grint-
weg Lochem-Nettelhorst of
zandweg Nettelhorst-Noordijk
een lichte GABARDINE RE-
GENJAS. Vinder wordt be-
leefd verzocht bericht te willen
zenden aan J. GRIJSEN, Run-
dersteeg B 285, Neede. 366-8

Sambo de Olifant.
Vervolgverhaal voor de jeugd.

82. „Ze laten een sloep in zee", juichte Flip en Lange Jan
maakte een luchtsprong van pleizier. „Heilige Slang, wat hebt
u ons goed geholpen," zei Flip. „Ja menschenkinderen, dat
komt omdat jullie dierentaal spreken. Anders was ik zoo
vriendelijk niet geweest." Intusschen was de sloep vlak bij
het eiland gekomen.

83. Twee mannen sprongen op het strand en kwamen op
de jongens af. „Nee, maar, wat een rare wezens. Zulke ooren
heb ik nog nooit gezien'^ zei de matroos. De andere matroos

begon te gillen en rende weg. Pas op, een slang, een slang.
De mannen sleurden de jongens mee, want ze wisten niets
van de vriendschap van de jongens met de slang.

84. „Daar zy'n we goed afgekomen", zeiden de matrozen.
Wat een slang. „Aha" zei de kapitein, zoodra ze aan boord
waren. „Dat zijn de jongens, die overal door de politie ge-
zocht worden. Wel, dat komt mooi uit, we gaan op huls aan.'"
De jongens Jammerden, dat ze Sambo moesten zoeken, om
beter te worden, maar de kapitein zei:„Ik doe my'n plicht."



A D V E R T E N T I E S
Met groote blijdschap geven

wij kennis van de geboorte van
onze Dochter

SWENNE GRADA
G. H. J. BONKE
H. A. BONKE—

Weulen-Kranenbarg
Vorden, 13 Aug. 1939. 343-8

In plaats van kaarten.
O n d e r t r o u w d :

JAN H. ROOM
en

NEL TE HASSELOO
Huwelijksvoltrekking Woens-

dag 23 Aug. a.s. te Lochem.
Lochem, 12 Augustus 1939.
Toekomstig adres: Kastanje-

laan 29.
Thuis: Zondag 20 Aug., n.m.

van 3—5 uur, Emmastraat 31.

O n d e r t r o u w d :
E. J. MEUTSTEGE

en
J. W. KOK

Markelo
12 Aug. 1939.

Lochem
Huwelijksvoltrekking 25 Aug.

1939. 340-8

Heden overleed na een
ongesteldheid van enkele
weken onze geliefde Vader,
Behuwd- en Grootvader

HENDRIKUS
KLEIN HANEVELD,

wednr. van J. Meerbeek, in
den ouderdom van ruim 72
jaren. Diep betreurd door
ons allen.
W a r k e n :
G KLEIN HANEVELD
G! E. KLEIN HANEVELD-

Nijland
B a r c h e m :
J. KLEIN HANEVELD
J. KLEIN HANEVELD—

Eggink
H e n g e l o (G.):
W KLEIN'HANEVELD
A. KLEIN HANEVELD—

Schel
R u u r l o :
A. KLEIN HANEVELD
J. KLEIN HANEVELD—

Wissels
W a r k e n :
T. KLEIN HANEVELD
R u u r l o :
H. KLEIN HANEVELD
J. KLEIN HANEVELD—

Vruggink
362-8 en kleinkinderen.

Warnsveld, 13 Aug. 1939.

Heden overleed onze lieve
Moeder
ADRIANA ELISABETH

RADEMAKER,
weduwe van J. W. van den
Brink, in den ouderdom van
74 jaren.
H. VAN DEN BRINK
J. C. VAN DEN BRINK

Rotterdam, 14 Aug. 1939.
De ter-aarde-bestelling

zal plaats vinden Woensdag
a.s. op de algemeene be-
graafplaats „Crooswijk" te
Rotterdam.

Vertrek van het sterfhuis
2 uur.

Volstrekt eenige kennis-
geving. 387-8

„EUPHONIA"
betuigt hiermede haar hartelij-
ken dank voor de vele blyken
van sympathie, welke zij mocht
ontvangen ter gelegenheid van
het behaalde succes op Zondag
6 Augustus j.l. 360-8

Eibergen, Augustus 1939.

DANKBETUIGING.
Bij dezen betuigen wij onzen

hartelijken dank voor de vele
bhjken van belangstelling, bij
ons 25-jarig huwelijksfeest on-
dervonden.

L. BANNINK
G. BANNINK—

363-8 Rensink.
Laren (Geld.), Aug. 1939.

dr. HUENDER

346-8

is van 16 tot 31 AUG.
A F W E Z I G

School- en Volksfeest
LARÊNSCHE BROEK

op VRIJDAG 18 AUG. 1939.

Programma volksspelen:

Losse paard 2.— uur
Schijfschieten 2.15 „
Karretje rijden 2.30 „
Trommelslaan 2.45 „
Stoelendans 3.— „
Motoren hindernissen 3.30 „
Optieden ZENDERSCHE

MOTORKOZAKKEN
4—5 uur.

Hindernissen dames 5.— uur
Ringsteken heeren ... 5.15 „
Ringsteken dames ... 6.—
Hindernissen heeren 6.30

382-8

Wegens familiefeest A.S.
DONDERDAG 17 AUGUSTUS
na 12 uur de zaken

GESLOTEN
M. J. MEILINK, Geesteren

351-8

Nederland en Oranje
L O C H E M .

Volksspelen op 31 Augustus,
's nam. l uur, op de Markt.
Mastklimmen, stoelendans, zak-
loopen, eierloopen, fietsrijden
met hindernissen. Leeftijd: 8—
14 jaar.
WEDSTRIJDEN
ter gelegenheid van het 50-ja-
rige bestaan der vereeniging op
ZATERDAG 2 SEPTEMBER,
's middags l uur, op het sport-
terrein a. d. Larenschen weg.
Keuring van versierde karretjes
met paard voor de boerenbevol-
king. Prijzen: ƒ7,50; ƒ5.—,
ƒ 2,50 en ƒ 1,50, troostprijs ƒ 1.
Inleggeld ƒ0,50.

Voor deelnemers uit de stad
worden kunstvoorwerpen uitge-
loofd.

Ringryden met karretjes en
te paard. Prijzen kunstvoor-
werpen, inleggeld voor beide
rubrieken ƒ0,50.

Touwtrekken. 1ste prijs ƒ 9,
2de prijs ƒ 6. Inleggeld voor
ploeg van 6 personen ƒ 0,60.
Kuipjesteken om mooie prijzen!

Iets geheel nieuws voor
Lochem:
V O G E L S C H I E T E N .
Inleggeld ƒ0,60 bij aangifte.
Prgzen ƒ 15 — ƒ 10,—, ƒ 6,—,

ƒ 4,_ en ƒ 2,—.
Opgaven voor de volksspelen

en de wedstrijden vóór 26 Aug.
bij de heeren H. J. BREUKINK
(Molenstraat) en C. A. RE-
VENBERG (Markt). 372-8

KON1NGINNEFEEST
op 31 AUGUSTUS

TE RUURLO.

INSCHRIJVINGEN gevraagd
voor visch-, fruit- en koek-
kraam, ijsco, rywielbewaar-
plaats, enz. enz.

Inschrijfbiljetten worden in-
gewacht vóór Vrijdag 18 Aug.

Ook voor kermisvermakelijk-
heden worden inschrijvingen
gevraagd. Deze worden inge-
wacht voor 24 Aug. bij den
secretaris F. TOEVANK, I 3,
Ruurlo. 383-8

DE FEESTCOMMISSIE.

Slachthuis Br uil.
Voor de kermis DINSDAG A.S.

namiddags

VLEESCH
verkrijgbaar. 376-8
J. W. Klein Winkel, Ruurlo

NAAIMACHINES
In- en verkoop; ruilen; ver-
huren en vakkundig repareeren
van alle soorten en merken.
A' J. Dondertman, Lochem

VERPACHTING

BOUW- en WEILAND.

Bij inschrijving voor onbe-
paalden tijd te huur van G. J.
BROEKMANS op „Hospels" te
BELTRUM:

A. WEILAND a. d. Vosse-
bergsweg te Beltrum, groot
1.59.20 H.A. (in 2 perceelen of
in massa);

B. BOUWLAND a. d. Bede-
laarsdijk, groot 1.02.20 H.A.
(in 2 perceelen of in massa);

C. WEILAND in het Stoks-
goor onder Ruurlo, bij Wester-
huis, groot 0.91.80 H.A., be-
nevens een strookje WEILAND
groot 4.50 are aan den spoor-
weg.

Inschrijvingsbiljetten in te
leveren uiterlijk 22 Aug. a.s.
bij ondergeteekende, alwaar de
voorwaarden ter inzage liggen.

Makelaars- & Confidents-
kantoor ZEMANN

200-8 te Groenlo.

TE KOOP:

een BOERDERIJ,
groot pi.m. 5 H.A., prima grond
en ligging, is uitsluitend te
koop voor geldbelegging, zoodat
tegenwoordige bewoner kan in-
huren (omg. fabrieksplaats).

Tevens een bijna nieuw

BURGERWOONHUIS,
voorzien van electr. licht en
waterleiding, met l H.A. grond,
rustig gelegen in boschrijke
omgeving. Dit is zeer geschikt
voor hoenderpark.

Te bevragen bij: ORDEL-
MAN, Geesteren-Borculo.

299-8

Correspondentschap
LOCHEM

v. d. Openb. Leeszaal te Zutphen

Aan de leden wordt hierbij
ter kennis gebracht, dat wegens
vacantie de eerste BOEKEN-
RUILING weer plaats heeft op
WOENSDAG 30 AUG. A.S.

Nieuwe leden, welke zich van
nu af opgeven bij den corres-
pondent, Markt 18, Lochem, be-
talen voor dit jaar slechts de
helft van het lidmaatschap, n.l.
ƒ 0,87y2. 369-8

AANBESTEDINGEN
EN VERKOOP»

WEG met
Vermoeidher
en Pijn!

T&isetkoopt
O H ET GAAT OM UW GEZONDHEID

O HET GAAT OM UW FIGUUR

O HET GAAT OM OE DUURZAAMHEIt

M DEZE EIGENSCHAPPEN VINDT ü IN OE

SU PERK
(ORSETBANDV, OCTROOI 17201

S u p e r b e Corsetbanden
ü e t i d e a a l voor ledere
vrouw.
Steunt de buikspieren.
Geeft steun in den rug.
Verschuift niet.
Doet vermoeidheid verdwijnen,
verbeteren het figuur.
Prijzen vanaf ƒ 8.1)0 tot ƒ 11.50.
Let op de elastieken hoek-
stukken.
WACHT ü VOOR NAMAAK

Te Lochem verkrijgbaar bij
A. v. d. Heide.

Ln Overijsselsch-Gelderscb dia-
lect werden de navolgende
boeken geschreven:

Het gezin van Berend
tiaiumink, door H. A.
üollekamp ............ Ing. f 1.25
lorna tlummink, door U.
A, Dollekamp ...... Ing. - 1.75
Ue Kopperen i'aöaksdeu-
ze, door H. A. üollekamp

Ing. -0.90
Hannes Kloppers, door
fj. A. Üollekamp ... Ing. -0.75

N. V. U i i G E V E K b -
M A A T S C H A P P I J

„DE TIJDSTROOM"
Bagijnestraat 11,
Giro 6U01Ö LOCHEiM

Wie verlangt'
• GOEDE UITVOERING
• SPOEDIGE LEVERING
• en BILLIJKEN PRIJS

bestelt

DRUKWERK
bij de

LOCHEMSCHE HANDELS-
en COURANTENDRUKKERIJ

LOCHEM — TELEFOON 310

Voor het leveren van

STUDIEBOEKEN
ten gebruike op H.B.S.,
Gymnasia, Lyceum en
andere inrichtingen van
onderwgs, beveelt zich
beleefd aan:

L O VIN K's BOEKHANDEL
MARKT 18, LOCHEM
Telefoon 521.
Postgiro 133969.

Aanbesteding,
Door ondergetekenden zal op

Maandag 21 Aug., n.m. 4 uur,
in hotel café GEBR. BRAN-
DENBARG te VORDEN, na-
mens lastgever worden aanbe-
steed:

het bouwen van een
woonhuis

te Vorden; inschrijving kan ge-
schieden in percelen, ondermas-
sa of massa. Perceel schilder-
werk blijft buiten besteding.

Bestek en tekening liggen ter
inzage in het hotel bovenge-
noemd en zijn verkrijgbaar
tegen betaling van ƒ 4 (rest.
ƒ2.50) aan het Architecten-
bureau

BAKKER en MIDDAG
te Vorden, telef. no. 27.

Vorden P. Bakker.
Hilversum E. G. Middag

348-8 B.N.A.

Aanbesteding
Namens den heer H. BOUW-

MEESTER zal op Donderdag
17 Augustus, 's av. 7 uur, op
het terrein worden aanbesteed:

het afbikken van steenen
van de afgebrande boerderij in
LINDE, gem. Vorden. 371-8

Houtverkoop - Neede

Notaris DE WEIJER
te Neede zal op Zaterdag 19
Augustus 1939, des namiddags
om 2 uur, bij den Molen op den
Berg te NEEDE, ten verzoeke
van de Fa. B. ASSINK & Zn.
te Neede, publiek verkoopen:

circa 50 perc. eiken- en den-
nen SCHALEN (zeer geschikt
voor boerenbedrijf);

circa 100 perc. eiken- en den-
nen BRANDHOUT, eiken SPA-
NEN enz.;

circa 10 perc. - eiken RIK-
POSTEN. 263-8

Benevens voor G. GOOR-
HUIS, Nieuwstraat, Neede, 2
perc. AARDAPPELEN bij huis.

Betaling: l November 1939.

VERKOOP NOORDIJK
Notarissen DE WEIJER

te Neede, en

TEN DOESSCHATE
te Hengelo (O.),

zullen op Dinsdagen 22 Aug.
1939 bij inzet en 5 September
1939 bij toeslag, telkens des
avonds om 7 uur, in het café
van de WED. E. WASSINK te
NOORDIJK gem. Neede, ten
verzoeke van de erven AREND
BEUNK, publiek verkoopen:

h e t e r v e

„DE MENGER",
MET GRONDEN, gelegen te-
NOORDIJK gem. Neede, groot
12.64.75 H.A., te veilen in de
volgende perceelen:

Perc. 1. Boerderij met schuur,
erf, bouwland en weiland, gr.
3.67.20 H.A.

Perc. 2. Weiland, genaamd
,.De Schorfmors", gelegen
naast perc. l, gr. 0.85.80 H.A.

Perc. 3. Weiland, genaamd
,Het Venneslat", gelegen tegen-
over perc. l, gr. ± 1.36.22 H.A.

Perc. 4. Weiland, genaamd
„Het Venneslat", gelegen ach-
ter perc. 3, met recht van weg
over perc. 3, gr. ± 1.68.18 H.A.

Perc. 5. Bouwland, genaamd
,,Het Blik", gelegen tegenover
perc. l, gr. ± 0.60.17 H.A.

Perc. 6. Bouwland, genaamd
„Het Blik", gelegen naast en
ten Zuiden van perc. 5, gr. ±:
0.64.68 H.A.

Perc. 7. Bouwland, heide en
dennen, genaamd ,,Het Blik",
gelegen achter en ten Oosten
van perc. 5 en 6, gr. ±. 0.51.75
H.A.

Perc. 8. Heide, gelegen bij
perc. 7, gr. 0.26.00 H.A.

Perc. 9. Heide en dennen, ge-
legen bij perc. 8, gr. 0.12.10
H.A.

Perc. 10. Bouwland, genaamd
„De Bree", gelegen aan de
Huurnerweg, gr. 0.61.70 H.A.

Perc. 11. Weiland en hak-
hout, genaamd „Het Borne-
goor", gelegen aan de Mark-
veldschedijk, gr. 1.38.00 H.A.

Perc. 12. Weiland, gelegen
nabij Jonker in het Noordijker-
veld, gr. 0.92.95 H.A.

M a s s a ' s : l en 2; 3 en 4;
5, 6 en 7; 5 t/m. 8; 5 t/m. 9;
3 t/m. 9; l t/m. 9; l t/m. 10;
l t/m. 11; l t/m. 12.

Aanvaarding: perc. 3 (ged.)
en 4 op l December 1939, perc.
7 (ged.) en 10 (ged.) stoppel-
bloot 1939 en overigens in ge-
not van de loopende huren tot
22 Febr. 1940, op l November
1939. Pachter heeft recht van
toezaaien van het bouwland
van de perc. l, 5 en 6 en een
klein westelijk gedeelte van
perc. 7, benevens recht van

N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF „'T LOCHEYM" te LOCHEM
vraagt voor spoedige indiensttreding een

KANTOORJUFFROUW
met routine. Mulo-opleiding. Sollicitatiebrieven met uitvoerige
inlichtingen te richten aan de Directie. 386-8

Deze week op WOENSDAG en volgende weken op
WOENSDAG en DONDERDAG bij de

Eerste Geld, VLEESCHWARENFABRIEK
te VORDEN verkrijgbaar:

10 pond bladreuzel . » . . . 290 cent
pluk vet 150 „10

10
„
„ kort vet ..... 170

Stukjes vleesch p. pond . . . 30 „
Koppen met volle wang p. pond 10 „
Pooten per stuk 2 „

ALLES AFKOMSTIG VAN Z W A R E VARKENS

HOTEL- EN PENSIONHOUDERS! BEL OP 497
en voor SCHOENREPARATIE heeft ü 't JUISTE ADRES.
Wy halen vlug en bezorgen vlug terug. Het beste werk,
keurig afgewerkt; prijsberekening:

DAMESZOLEN en -HAKKEN ƒ0,95. idem HEEREN ƒ1,80.
DE CENTRALE SCHOENMAKERIJ — Smeestraat 8.

Instituut
voor Middenstandsontwikkeliog

Afd. Vorden,

Het Bestuur deelt mede, dat de cursussen
ter opleiding voor het MIDDENSTANDS-
DIPLOMA ALGEMEtNE HANDELS-
KENNIS begin S e p t e m b e r zullen aan-
vangen.

Opgave voor deelname kan geschieden voor
26 Augustus a.s. bij de Heeren A. B. Langeler
Zutphenscheweg en J, W. Klein Lebbink
Dorpsstr. 91, die gaarne alle gewenschte
inlichtingen verstrekken.

TE KOOPt

2-deurs SKODA 1938
ALS NIEUW.

Garage REYSOO N. V.
ENSCHEDE

Official Ford Dealer - Deurningerstraat - Tel. 2044

AANBESTEDING.
Op DONDERDAG 24 AUGUSTUS A.S., n.m. 2 uur, hoopt

ondergeteekende namens het Bestuur v. d. COöP. VER. BEL-
TRUMSCHE STOOMZUIVELFABR1EK te BELTRUM (behou-
dens goedkeuring van B. en W.) aan te besteden:

het bouwen van een ketelhuis met ketelfundeering
met bijkomende werken,

Bestek en teekeningen verkrijgbaar a ƒ7.50 (restitutie ƒ3.—)
ten kantore van Architectenbureau Feenstra en van Broekhuizen,
Coehoornstraat 10-d te Arnhem (Postgiro 260518).
345-8 De Architect B.N.A.: G. FEENSTRA.

kappen van week- en akker-
hout.

Betaling: l November 1939.
Lasten vanaf l Januari 1940.
Veilingskaarten verkrijgbaar

bij voornoemde notarissen, al-
waar tevens nadere inlichtingen
zijn te bekomen. 264-8

Bericht van inzet.

Notaris WOLTERS
te Groenlo bericht, dat het zeer
gunstig, aan den grintweg
Groenlo—Meddo geheel aaneen
gelegen erve

„KNIKKINK",
bij GROENLO,
Mej. G. J. SE-
is ingezet als

te ZWOLLE
eigendom van
VINK aldaar
volgt:

Perc. 1. Het erve „Knikkink"
best. in huis', schuur, bouw- en
weiland, bosch en heidegr., gr.
pl.m. 10.22.70 H.A. op ƒ12201;
perc. 2. Grasl., bouwld., bosch-
gr. en weg gr. pl.m. 2.51.25
H.A. op ƒ2610; perc. 3. Wei-
land en boschgr. gr. pl.m.
L66.45 H.A. op ƒ2320; perc. 4.
Boschgr. gr. pl.m. 84.80 are op
ƒ600; perc. 5. Idem gr. pl.m.
35.20 are op ƒ250; perc. 6.
Bouw- en weiland en boschgr.
gr. pl.m. 2.70.60 H.A. op ƒ 3130.
Massa's l, 2 en 3 op ƒ14.600;

2 en 3 op ƒ4525; l t/m 5 op
ƒ15415; l, 4 en 5 op ƒ11580;
4 en 5 op ƒ815; l en 6 op
ƒ14501; l t/m 6 op ƒ18800.

Aanv. geb. uiterlijk 22 Febr.
a.s.; weild. 15 Nov. a.s.; bouw-
land ged. stoppelbloot 1939 en
ged. na inoogsting der knollen;
boschgr. terstond.

Nadere inlichtingen omtrent
overname enz. ten kantore van
b.g. notaris, alwaar tevens vei-
lingskaart a 25 et. verkrijgbaar.

De toeslag blijft bepaald op
Donderdag 24 Augustus a.s.,
des nam. 2'A uur in het hotel
„DE PELIKAAN" te Groenlo.

338-8

PLAATS

HIER

UW ADVERTENTIE
Daarmede bereikt U
alle inwoners van uw
plaats en die in wijden

omtrek

Maakt hen tot klanten
door reclame in dit blad

' '
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