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Bagij nestraat.
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Advertenties kunnen worden ingezonden tot Maandag) Donder dag )-

middag 5 uur. Ingezonden stukken, berichten enz. vóór Maandae-

(Donder uAg)middag 2 uu». Alles te adresaeeren aan bet Bureau v«a

dit blad te Lochera, of aan de plaatselijke agenten.

Brieven van Mr. A. C. W. Sta-
ring, ingeleid CD toegelicht door
G. E. Opstellen. Zoo iuidt de titel
van een vrij dik boek, dat onlangs
bij Tjeeak Wil l ink te Haarlem is
verschenen, nadat de schrijver
eerst op het zelfde werk als Aca-
demisch Proefschrift te' Leiden ge-r
promoveerd was tot Doctor in de
Nederlandsche Letteren. Geen won-
der natuurlijk, dat op de vericaij-
Bing van dit belangrijk geschrift,
waarover reeds verscüiliende stu-
dies vetscheuen in „Vragen des
Tijds" en „Gulden Winkel', ook
bier even de aandacht wordt ge-
vestigd.

Hier, in den Oosthoek van Gel-
derland, In de naaste omgeving
van Lochem, ia het gebied van de
Berkel, In de velden waardoor de
Vecngoot stroomt en d«t men wel
zou kunnen noemen „het Land van
Staring*. Hier, waar de Wilden-
boren ligt, het schilderachtig land-
goed, waarop hij het grootste deel
vau zijn leven doorbracht en dat
bij door zijn kennis, zijn ijver en
toewijding gemaakt neef t tot een
natuurmonument, over welks ver-
koop en verdeeling half Neerlaud
in der tijd een jammerklacht slaak-
te. Hier, waar hij zich ontwikkeld

itvi uieirm'WeiiiiiCTi emmer,
wiens poëtische werken vooral in
den laatiten tijd steeds beter be-

~n en hooger gewaardeerd
len. Hier, waar hij ia den een-

«a, huiielijkeo
krint eeft gedrukt
op ten uv- .•ïicüo^schip, die met

genoemd maf worden in de
bistork' vaa ooi Vaderland.

ut Geldenen dichter ii An-
thoL , Chrlstiaan Wijnacd Staring
in «ie ;i • 'e plaati geweest Niet
otncic' de dicbtsc aan plaati of
hemeiilrcek geboaden is; maar
otnd ' rijn echt, Geldt:
telkt n liedere> ..de*

klopt. Was.
. Jian in de, i , van

.voord, hij * januari
17ü7 te ürodrinjea geboren
die daarna menige jaren met
moeder, Sopiia Winand» Verhuell
ia -Jtoetincaeca ^oon. om net
uitzondering *aa de ;.... va:

* in hatc«>:twtjk euGöttingea,
aan zijn üood, Jen ISden Au-

s 1840, o-» den Wlldeaborch
s brengen? Zingt

bij niet in zijr;< „Oddïtish Lied-:
:h bloed"; ea

"ten,

hoofdkerk te Zutpheo; de objuf
ferlijke naam Duivelsaars, een weide
in de nabijheid van Lochem eigen
— met dit /weinige stelt bij een
bewonderenswaardig tafretl uit bet
tnidden-eeuwscn leven samen. Ja,
Gelderland en Buiten, dat zijn de
twee geliefde onderwerpen die tel-
kens in zijn liederen en gezangen
terugkeeren, en die er dat aroma
aan geven vin frischheid, van een-
voud en natuurlijkheid. Hetzelfde
landboufversha:t dat hem deed
juichen in de uitvindingen en ver-
beteringen van den nieuwen tijd,
en met profetisccen blik hem het
stoomtuig CD z:lfs de automobiel
deed voorzien; datzelfde hart maakte
hem tevens ontvankelijk voor de
indrukken der natuur. Het graan
heeft hij zien groeien, de peppels
booren ruischeo, de beek booren
murmelen, de vogels hoorcn flui-
ten. Zijn Lentezang is het Gel-
dersch voorjaar afgeluisterd; zijn
Vogelschieten de Geldenene zeden
nageteekend. Overal vindt mtn bij
hem den dichterlijken waarnemer
der Qelderscbe flora terug. En
daar iu de stilte en de eenzaam-
heid van de natuur, daar ontwik-
kelde zich zeker ook in zijn gemoed
rlat echt religieuse gevoel, wars
van alle dogna'i, waarvan de brie-
ven zoo menig aandoenlijke getui-
genis geven, en dat in zoo menig
lied tot uiting kwam.

Klachten over zijn verliezen—r en

ch

ülijki het ui

ie prchic
bc treur i als h

buitenverblijf vertaler
ih i., de besk

werker blijkt hij £e*aspirec
zija door een echt Geldersen
tief. In een vaa »."•>. keurige s
sen, door Buiken Huet in zijn
terarische Faniasien ea Kritie.
het jaar 1863 a»n Staring g
zoo 'ol waardeer ing voor 'de ^ooic-

a van den btacheiden dichter,
w si hij ook reedt op dit speciaal

•r&cbe in den zanger van
Wicuard van Pont, Foipert van
Arkel, Ada en Rijnoud.

Zijn vaderlaodicbeB romancen,
meer bepaald aan de oude ge-
schiedenissen van zijn geliefd Gel-
derland ontleend: Arnhem verratL
Hertog Arnoud -•* dragen, bij ver*
gelijkloL ^orokc , «eel meer den
eigenlijken n :ijn ;
Doch ook bier »fl Je 'rommtlcr '
oog niet ten volle ziju onder
ontwassen e n daarbij S M d r
derschman er somwijlen den Lich-
ter in d.en weg. Niet alzoo wat
betreft deo merkwaardlgeo Cyclus
van j a r o m i r, bet uitvoerigste
van al Staring'» dichterlijke ge-
wrochten. Met niet meer dan drie
gegevens — twee waterplassen ia
de nabijheid tr*n Lochc.ni, waaraan
de overlevering den naaaa van
Duivelskolken geef!; het afdruksel
van eeo hoodevoet in de roode
vliertegels dir boekerij achter de

•ter
acht kinderea zijn de vier oudste,
jong, maar toch al volwassen, ge-
•torven; klachten over die verlie-
zen, en over de blindheid'van zijn
tweede vrouw, worden niet geuit.
Miischiea beeft hij, all zoo menig
dichter, zija imart wel uitgezongen
ia dat onuitgegeven dicht:

Siert den held een gloriekroon,
die zijn bloed durft wagen —
roemt hem wij met hooger toon,
die geen ramp doet Uagea;
d:: tevreden fn ftlak,

jdÜien ia den druk
J:'der lot kan dragen,

En het il juist dal Intieme leven,
van den mensen, van den echtge-
noot en va*>r, dat eent recht dui-
delijk wor* door de taant gepu-
bliceerde br'cven. Brieven van Sta-
ring zelf «et bloedverwanten, kin-
deren, itndiegenooten, vrienden.
Brieven over taal en oudheid-
koude, over landbouw en water-

•t<aken, over onderwijs ea
fpvoedia.g Maar brieven ook van
bekende tljdgenooten aan hem ge-
richt, vao familieleden, et*, vooral
van de kinderen gericht aan den
«ader. Ea het zijn vooral die brie-
ven, tuiichen ondeta en kjaderen
wederkeerig gewisseld, ea waar-
onder er zijn vaa ontroerende
schoonheid (foor den <:rnst en de
iaoigneitf der verhouding, die ooi
den meuach Stat ie g zoo goed iee-
tea kannen. Ln Immeri door den
uausch zooveel beter ook den
dichter leeren waardeeren. Ja, bet
was immers de bedoeling vaa dece
uitgave, oat beo die den dichter
bewonderen, ook den nemen te
leeren llefkrijgen, ea door bet
teekeaea van zijn leve*» ook zija
humt bet»r te begrijpen. Een be
doeling die zeker alleszins geslaagd
aiag heeten.

De vrouw van 1916.

Geachte lezeres of lezer, zou ik
bij deze ultnoodiging om nij een
weinig van uw aandacht te willen
ichiufcen ei mij te volgen in de
miniatuur artikelen, die ik In dit
blad op geregelde tijden aao de
„vrouw*1 hoop te wijden, mij even
aan u **o$;ea vooriteUea ? Volei
NU cartt. Doch u kijkt een weinig
vreend: waat n ziet er alleen ee*
X «p, eea groota geheimzinnige X.
Gten naam. What i* there in a
Mme P Namen hebber zco dikwijl-
telearf eileld, verwachtingen gewekt,
die niet bevredigd werdeo. 't Gaat
ir niet om wie tot H ipreckt, wijl

De advertentie, opgenomen
in deze Conrant van Vrijdag
13 October j.l. betreffende
Ondertrouw van den arts A.
Cornelissen te Deventer, iS ons
een lage, bedriegèlijke hande-
ling gebleken te zijn.

Het doet ons leed, dat wy
de dupe zijn geworden van
een ons onbekende en zullen
wij al het mogelijke dpen, om
den dader zijn gerechten straf
te bezorgen.

N.V. Locbemsche Handels- &
Coit antendrukker ij

N. SCHEEN, directeur.
Lochem, 17 October 1916.

De Vrijdigavond in de kleine
Schouwburgzaal te Lochem gehou-
den betooging voor de Grondwets-
herziening was minder druk be
zocht dan,verwacht bad mogen
worden. Ailccu de Brouwen .wa-
ren in een behoorlijk getal opge-
komen en vormden verweg bet-
over wegenda element.

Door den beer B. v a n K r i m-
p e o , voorzitter der Vfijzi-Dem.
Kiesv, werd de vergadering met eea
woord van welkom geopend en gaf
bij daarna in een korte inleiding een
bekoopt overzicht van den strijd,
die noodig is geweest eer men
zoover kwam als nu bet geval is.
Hté waren de leiders van het
Werkliedenverbond (;pr. noemt b.v.
den heer Heldt), die het eerst de
vaan van het algemeen kiesrecht
verbleven, al spoedig steun vinden-
de bij de radicalen'der toenmalige
liberale partij. Doch aan de sociaal-
democraten komt de eer toe, .dat
zij het langit en het krachtigst voor
het A. K. geijverd hebben. De
vrijzinnige concentraties werd op
de basis van het A. K. voor mannen
gesticht en ook de rechterzijde werd
er langzamerhand voor gewonnen,
wat het mauaenkiestecht betreft.

Als me» den mensch nauwkeurig
beschouwt, is het een raar ding.
Naast nobele neigingen kom» de
zucht om bet eigenbelang te die-
nen, toch het c?rst naar voren.
Daarom kan het aiet straf f doos ge-
schieden, dat talrijke ^ kringen uit-
gesioleo ziju van tr ingscbap
over de huishouding van den S aat.
Want dan zullen immers de belan-
gen vau die uitgestotenen oietwor
den gediend. Daarom vragen wij
het A. K. voor mannen en vrou-
wen. Zóó alleen kan ieder belang
tot uiting komen en door gezame-
lijk orerleg het algemeen belang
worden gediend.

Men heeft over orgaoiicb kiesreht
gesproken. Dit wordt gebaseerd op
het beginsel, dat de Staat uit ver
schillende levensgemeenschappen
(organen) besiaai, die eik bun ver-
tegenwoordigers moeten kiezen.
Daarop voortbouwende, heeft de
autir. parlij haar hart verpand aan
hst huismanskiesrecht voor gezins-
hoofden, omdat de gezinnen de
kleicstt organen zijn, waaruit de
maatschappij bestaat. Maar in de
practijk zou dit buisauiuskiesrecht
feitelijk tot A. K. leiden.

Invoering van organisch kiesrecht
is t h a n s onmogelijk, omdat de
groei der denkbeelden in de rich-
ting van het icdividusete kiesrecht
h,2egta

Zoolang bet K. K. voor macnsn

alles vi.t naar persoonlijk gedoe j 4
riekt, zooverre van mij is, zoo hè
ver uit. deze feministische entre-f{ ten
filets zal blijven. Ik ben -de [Hett-r
geest, die ia stede van te „veroei-,
nen", Het positieve wil aantoonen,
het goede wil bevorderen, de wou-
d f plekken ia het maatschappelijk
levea wil heelen, mee wil helpen
onze samenleving, mij en alle

chen een tikjt gelukkiger t
a.
!i in bovenstaande regelen al

K oord wKftfvco' ik uwe cle-
au • 'i .Inroep: femioistiscbe. . U
wet i dn» p-^—niet alleen onderde
man> t % . ar ook oader de vrouw-
tjes x illea zijn, op wie dit on-
schuldig woordeke den indruk
maakt ?au een roode lap op een
•tier; . ; > » vreezen dat ik de deftig-
doeodt droge dagbladschrijverij
zal vergoot >:a en het dure papier
en de all lokt betrekkelijk zal
verasten door b % klein aantal
dat i •; zal volgen ec vooral dat
mij AI ï blijven volgen.

Dorre geleerdheid verveelt zoo
•poedtf de groote massa. Laat ik

en. En als eene, die zich
n dier massa, wil ik trach

te helpen voor oni oage-
.onwetenschappelijken, eeo

ren vorm te vinden, waarin
juist beeld kunnen geven,

tgeen bewust of onbewust
sluimert.
u die poging symphatiek?

a, dan vraag Ik u alleen be-
mij te willen volgen om uw
ten, uw gevoelens ie toetsen

etgeen door mij zal worden
in den vorm, die, ik her-

het, den geleerden wel eeni
limlach zal afdwingen.

Als mea .het aotitleaboek der
Locbemsche Liö. Kies*, doorleest, i eu vrouwen biet Is bereikt, blij t i ia

-d«»'Vte<i
van den kies- i terug, het-

e vrouw heeft plichten, vaak
zware. Of ze rechten beeft is
andeie zaak. De evolutie der
n heeft over de waarde en
rdigheid der vrouw belangrijk
ijzigde denkbeelden gebracht,
et u wel, dat er een tijd ge-

est is dat het bij geleerden een
•tig punt van overweging ait-
kte, of de vrouw wal een

daarom la mijn ioleidingswoordje i mensch was, of zij een ziel had ?
er vooral den nadruk op leggen,
dat miju itreven er op gericht zal
zijn in de eenvondigste woorden
u iets !• verteilen van den grooten
itrijd, uie thans geestelijk in ons
•Vadenand wordt gestreden. De
«trijd, die oorspronkelijk een was
der groote geesten, wier taal te
boog stond om door de massa be-
grepen te worden, doch die thani
verbreid U over bijna het geheele
volk.

Bij intaitie, de gewone man -
de gewone vrouw, ze voelen dat
er ieti hapert. Maar wat is hua
niet al te volkomen duidelijk. Zij
voelen, dat er grove onbillijkheden
bedreveo worden tegen de v r o u w ,
vooral in de speciale gevallen waar-
mee ze zelf in aanraking komen;
zij hoor en en lezen van vrouwen-
kiesrecht, maar naast de duizenden
en duizenden, d<e nu reeds een
warm en actief aandeel namen in*
den strijd, zijn er nog duizenden
die hun gevoelens nog niet conse-
quent onder woorden — zelfs
eenvoudigste — kunnen bre
wijl de vorm waarin de groote
niitiiche waarheden tot hen
drongen, niet put e la
waarin h J eigen leveqser
waren opgesloten.

Tot voor enkele jaren waren
toch zoo eenvoudige ' '«ar
van het vrouwenleven voor
een abstracte wctensr
is thans echter ga pen
er ieti en heel veel veranderen

loet, dat het geen i'.tstel meer

En

Dien tijd zijn wij al zoolang voorbij,
dat we bijna denken, dat hij nooit
bestaan heeft.
T En zoo zal er omgekeerd in de
foekomsi een tijd komen, dat taen
vertelt, dat er in 1916 nog geleer-
vJeu: professoren/ meesters fa de
rechten, kamerleden, ja misschien
zelfs ministers waren, die het er
niet over eens waren, of zelfs de
meest Intelligente, de meest geleer-
de vrouw, de vrouw die uitblonk
op eea of ander terrein, op wier
schouders vaak zware zorgen druk-
ten, dezelfde rechten had ten op-
zichte der staatsgemeenschap als
dt eenvoudigste man, die bijv. niet
eens lezen of schrij /en kon.

Dat tot die zonderlinge kamer-
leerden het begrip, dat man en
ouw als mensch volkomen gelijk
n ea naast gelijke plichten ook
iijke rechteo moeien slaan, ia het

geheel oog niet doorgedrongen
s, spreeki van zelf.

dan zal de schrijver der ge-
iedeais vao de maatschappelijke

(wikkeling vertellen hoe er ver-
dering en verbetering kwam,

in en uitsluitend, wijl uil de
tanden bleek, dat bet zoo nle*

r kon en de volkswil, krach-
zich openbarend, het conierva-

front doorbrak, wijl het zoo
t langer m o c h t ,

p dit moment staan wij Ihans;
ik daarom nogmaals dringend

• aandacht vragen voor mün vol-
de artikeltjes? X.

geen ipr. in enkele trekken weer-
geeft. Aardig was hierbij de herin-
nering, dat ret ,.- in 1896, bij de
behandeling vaa het concept-pro-
gram van actie der Liberale Unie
in de vergadering der Kiesvereeni-
ging te Lochem, dopr den heer M.
C. Dijckmeeiter werd voorgesteld,
daarin het algemeen kiesrecht voor
mannen eu v r o u w e n op te ne-
men. Slechts vijf der aanwezigen
gaven hier hun stem aan, n.l. de
beeren J. H. Scheen, K. Brander,
mr. J. H. de Crane, B. van Krim-
pen en de voorsteller. Zóó was
het dus 20 jaren geleden.

Thaas U het tijdstip der beslls-
ilng gekomen. We staan voor be-
langrijke gebeurtenissen en daarom
belegt de V. D. B. dezer dagen
alom in het land openbare verga-
deringen, om op de beteekeois
ervan in ruimen kring de aandacht
te vestigen.

Spr. geeft vervolgens het woord
aan den heer V a n 11 e r s o n, die
een oogenblik wil teruggaan naar
het verleden, waarover de voorzit-
ter reeds sprak. Het Is nu zoo ge-
makkelijk over deze diagen tt spre-
ken, doch nog niet, lang geleden
verbond zich in vele kringen aan
het A. K. de gedachte aan bommen
en brandstichting. T o e n behoorde
er wei degelijk moed toe, voor het
kiesrecht te strijden en met eerbied
gedeoken we de mannen en vrou-
wen, die toen aan de spits gingen
en den smaad verdroegen. Nu ein-
delijk zal de overwinning worden
behaald, ca al die jaren van in-
spanning.

Misichien zal men vragen, hoe II
het toch mogelijk, dat hiervoor zoo*
veel omhaal noodig was. Tezamen
vormen we de Nederlandsche Staats-
huisitouding, wat dus eenvoudiger
dan dat alle volwassen mannen en
viouwen daarover meespreken.

Inderdaad i s het zoo eenvoudig.
Men kan breedvoerige beschouwin-
gen houden over de vraag of het
kiesrecht als een natuurrecht dau
wel als eeo publiekrechtelijke func-
tie beschouwd moet wordeo. Spr.
denkt echter, dat de meesten zijner
hoorders daarin weinig belang zul
len stellen. Het komt er slechts op
aan, dat ieder het recht bezit en er
gebruik van maakt

Wat heef! men eigenlijk voor
bezwaren? Spr. zal ze niet alle
noemen. U deze geldt ook weer
het ipreekwoord van den bond en
den stok. 't Algemeen kiesrecht Is
voor velen nu eenmaal de bond,
die geslagen moet worden. Maar
gelukkig is het dier springlevend
gebleven.

Spr. wil op iwee dingen wijzen.

_ n avUv

teruitzeltiag bestaat
Spr. komt nu tot het tweede punt,

dat hij wilde noemen. Wat is er in
al die jaren door de strijders voor
A. K. niet gewerkt l Er is gespro-
ken, geschreven, vergaderd, bijna
tot in het oneindige, Wat ii er een
kracht gebruikt, een energie ver*
iplld — onnoodig. Als het A. K.
40 jaren geleden reeds was Inge-
voerd, had die energie besteed
kunnen worden aan nuttigen, wet-
gevenden arbeid, tot wegaeming
van misstanden.

Zoolang het kiesrecht niet gere-
geld is in den zin, zooals we het
uu wecschen, blijft het een strui-
kelblok in de politiek, dat la 1901
de scheuring ia de Liberale Uuie
veroorzaakte.

Spr. herinnerde aau het befaamde
blanco artikel en aan het tot stand
komen der Concentratie op de ba-
sis vaa Liet algemeen mannenkies-
recht en het uitspreken der wen-
schelijkheid vaa vrouwenkiesrecht.
Sinsdlen heeft dit laatste een belang-
rijke schrede vooruitgegaan, niet
het minst dank zij de krachtige
actie der V. v. V., waaraan spr.
hulde brengt.

Wt zijn nu reeds gekomen tot
bet betere: het voorstel der regee-
riog om ia de Grondwet het alg.
mannenklesrecht op te nemen, be-
nevens de verkieibaarheid der vrouw,
terwijl de regeling van het vrou-
wenkiesrecht aan den ge . üen
wetgever wordt overgelaten. L.aï i»
het betere, maar nu dienen al de
betoogingen gelijk deze om het
b e s t e te verkrijgen, dat is A. K.
voor mannen en vrouwen, neerge-
legd in de Grondwet.

Spr. weet, dat hij geen nieuws
verteld heeft. Het gebied van het
A. K. is zóó afgegransd, dat er
geen groen iprielje meer op te
vinden is. Spr. wil echter ten slotte
bet klisrechtvraagstuk beschouwen
van een ander standpunt, dat z. i.
al te veel verwaarloosd li.

Voor enkele jaren werd uit den
Vrijz.-Dem. Bood een Oodsdien-
stige-dem. Kring gevormd en als
mede-oprichter van dien kring wil
spr. oog een en ander zeggen.

Tot-nu-ioe werdeo godsdiensten
politiek alleen door de rechterzijde
vereenigd. Rec.its trekt op met de
bewering, dat in de godsdienstige
dogma's ook het richtsnoer voor
het bestuur van het land wordt
gevonden. We weten allen, hoe de
leider der antir. met zijn antitheie-
ploeg een diepe vore door oni volk
heeft getrokken, de „mannen broe-
ders ' eu de „paganisten" vaa elkaar
scheldende.

Spr. keurt dit af; hij ontkent, dat
die dogma's leiding kunnen geven



bij 's lands bestuur. Een bewijs
daarvoor is b v., dat terwijl dr.
Kuyper bet gezinshoofdenkicsrecht
ais specifiek-christelijk D aar voren
brengt, andere voormannen der
rechterzijde het daarmee volstrekt
niet eens zjjn. Men mist dus aan
die zijde het recht, de godsdienstige
dogma's ais richtsnoer te nemen.

In vrijzinnige kringen heeft lang
de meening geheerschi. dat in de
staatkunde alleen het verstand ons
moet leiden. Zoo denken ook de
vrijz.-dem. er over. Als we denken
aan het einddoel, dat deze politieke
partij zich voorstelt, n!, de gelijk-
mak'ng der ortwikkelingsvoorw?ar-
den voor a H e menscben, dan aan-
vaarden we gaarne dat ideaal, om-
dat het ons In de toekomst een
zooveel betere maatschappij zal
brengen. Maar au vraagt spr.: wat
zal ons bij het streven naar dat
ideaal de machtigste impuls geven,
de kracht om vol te houden, de
geestdrift om er voor te werken?
Is dat verstandelijk nadenken?
Neen, zegt spr,, zoo iets afgetrok-
kens is het ntetl De ware stuw-
kracht krijgen we pas, door rond
te zien In de tegenwoordige wereld
en op te merken, hpevelen er te-
genwoordig lichamelijk eo zedelijk
verkommeren. D a t doet ons de
handen uitstrekken naar die heer*
lijke toekomst. De machtige stuw-
kracht is niet onze verstandelijke
redeneering, doch het innerlijk ge-
voel, het In onze ziel gegrepen
worden.

Welnu, zegt spr., in het binnen-
ste onzer ziel ligt onze gemeen-
schap met Ood. En zoo komt in
ons gevoel het verband tusschen
godsdienst en politiek, een verband
dat bestaat in de ziel van ieder in-
dividueel mensch.

En zoo Is bet ook de godsdienst,
die meespreekt in de kwestie van
het alg. kiesrecht. Maar, zegt men,
de godsdienst is behoudend, verzet
zich tegen al wat nieuw is. Wat is
hiervan waar? Zeker, er is berus-
ting in den godsdienst, die ons
opheft boven de stoffelijke dingen.
Doch spr. herinnert aan het woord
van den profeet: Oij zult uw
naaste liefhebben als u zelve. Wie
den naam Jezus Christus hoort,
denkt aan het woord, door hem
In zijn bangste ure gesproken:
Vader, uw wil geschiede. Maar bij
weet ook, dat het de minnen van
het behoud waren, die hem aan het
kruis sloegen.

Er is, zegt spr., «een reden om
den godsdienst te beschouwen als
de vijand van het nienwe. Inder-
daad brengt bij bij sommigen wel
behoudzncht mee, maar voor ande-
rea is hij juist de stuwkracht naar
omboog, tot een voortgcan naar
betere tijden.

Tegenwoordig bestaan in gods-
dienstige kringen eigenlijk nog al-
leen bezwaren tegen het vrouwen-
kiesrecht. Men klampt zich dan
allereerst vist aan enkele Bijbel-
woorden, die het vrouwenkiesrecht
heeten te verbieden. Spr. meent
echter, dat men niet met zulke
woorden behoeft te rekenen, doch
met de levende kracht van den
godsdienst, die leert, dat ieder
mensch een kind van Ood is. .'t Is
wel merkwaardig, dat juist in Chris-
telijke landen hel vrouwenkiesrecht
het eerst werd ingevoerd.

Het Christendom heeft juist ge-
leerd, dat de vrouw de gelijke Is
van den man. De toestanden, waar-
voor we nu staan, hebben zich ont-
wikkeld niet ondanks doch juist
d o o r het Christendom.

De bezwaren tegen het alge-
meen kiesrecht hebben zoo weinig
te beteekenen. Men verneemt aller-
lei oogeluksprofetiën. Als spr. ech-
ter denkt aan hetgeen komen gaat,
heeft hij volkomen vertrouwen in
hen, die mee zullen spreken over
's lands belangen. Of ze voldoen-
de op de hoogte zijn? Och,indien
we dien maatstaf eens aanlegden
bij de tegenwoordige kiezers! Hoe-
velen zouden er zakken, als ce een
examen moesten afleggen in staat-
huishoudkunde. Dat Is het toch ten
slotte ook niet: om alle moeilijkhe-
den, die In het staatsbestuur zich
voordoen, te kunnen begrijpen. Als
men slechts de gave bedt, zich In
de goede richting te laten leiden.
Welnu, als wij godsdienstige men-
schen het „Onze Vader" bidden,
dan voelen wc Iets van den band,
die ons allen vereenigt In ieder
mensch ligt het Oods kind, en dat
geeft ons bet volkomen vertrouwen.
Zelfs al hadden we niet de voor-
beelden uit andere landen, dan zou
dat vertrouwen ons de zekerheid
geven, dat bet goed komt. Het
Oods kind In den mensch zal hem
leiden en maken, dat van de on-
beilsprofetien niets wordt vervuld.

We zien in dezen tijd zooveel
licht dat gebluscht wordt, zooveel
menscben die verkommeren in hun
lichamelijke en geestelijke ontwik-
keling. Één van de middelen, om
het licht In die menschen te doen
opbranden, Is het algemeen kies-
recht.

Of dan alles in orde is? Hoe
zou het mogelijk zijn? Maar één
struikelblok zal uit den weg zijn
geruimd en velen zullen zijn toe-
gevoegd aan hen, die medewerken
aan het algemeen welzijn. Het zal
beter gaan dan'tot dusver.

Wanneer aan onzen eisch is
voldaan en ook de vrouwen het
kiesrecht hebben, verwacht spr.
daarvan een groote kracht voor de
vredesbeweging. Nog altijd is bet
de oorlog, die al onze belangstel-
ling vraagt. Het algemeen mannen-
kiesrecht heeft den oorlog niet
kunnen voorkomen. Of het vrou-
wenkiesrecht ons een duurzamen
vrede zal brengen, wie kin bet
zeggen ? Doch zeker wel een krach-
tige beweging in die richting, op-
dat ie eindelijk kan overwinnen.

Spr. past ten slotte op de maat-
schappij het oude beeld toe van
de twee riemen, die de boot voort-
stuwen. Zoo ziet spr. allen mede-
werken, vrouwen en mannen, en
het schip van staat voorwaarts gaan
naar een lichtere toekomst, naar
een blijdere samenleving.

Van de gelegenheid tot debat
werd geen gebruik gemaakt. De
voorzitter bracht een woord van
dack aan den spreker. De heer v.
Iterson heeft ons wat nieuws ge-
bracht: het christelijk beginsel in
de vrijzinnige politiek. Daarvoor is
spr., en zeker ook de vergadering,
hem ten zeerste dankbaar.

Een motie, de wenschelijkbeid
uitsprekende van het algemeen
kiesrecht voor mannen en vrouwen,
neergelegd in de Grondwet, werd
hierna met algemeene stemmen
aangenomen en de vergadering
vervolgens gesloten.

De in te rcommunale waterleiding
voor Oostelijk Gelderland,

Naar aanleiding van een wenk in
de onlangs gehouden vergadering der
Gezondheidscommissie gezeteld te Win-
terswijk, dat het van belang is om
nogmaals uiteen te zetten waarom het
bijeenbrengen van het aanleg-, reserve-
en bedrijfskapitaal der ontworpen
drinkwaterleiding geen resico voor de
gemeenten medebrengt, deelen wij het
navolgende mede:

Voor den aanleg van drinkwater-
leidingen, kunnen aan waterleiding-
ondernemingen, die uitsluitend in het
algemeen belang worden opgericht en
voldoen aan de door den Minister van
Binnenlandsche Zaken te stellen voor-
waarden, risico-garanties tot een be-
paald maximum-bedrag toegezegd
worden, opdat de verliezen kunnen
worden gedekt, welke mochten ont-
staan in het niet te verwachten geval,
dat de exploitatie der waterleiding
ongunstiger resultaat mocht hebben,
dan de zoo voorzichtig en nauwkeurig
mogelijk opgemaakte rentabiliteitsre-
kening kan doen veronderstellen. Zoo
is bij uamisterieftl j jfchrüven van 9 Juni
1916 aan het waterleidingcemité mede-
gedeeld, dat de Minister van Binnen-
landsche Zaken in beginsel bereid is
om te bevorderen, dat eene onderne-
ming beoogende den aanleg en exploi-
tatie eener centrale drinkwatervoor-
ziening in Oostelijk Gelderland, uit
's Rijkskas, onder nader te bepalen
voorwaarden wordt gesteund, door het
zoo naodig verstrekken van rentelooze
voorschotten tezamen tot een nader te
bepalen maximum, dienende tot dek-
king van tekorten, die onverhoopt nog
mochten optreden, naaat de door de
onderneming zelve voor bestrijding van
de aanvankelijk te verwachten be-
schikbaar gestelde middelen zijn uit-
geput.

Voor het ten uitvoer brengen der
plannen wordt voorloepig een kapitaal
van f8.700.000 noodig geacht — mo-
gelijk ondergaat dit bedrag nog wij-
ziging — waarvoor de deelnemende
gemeenten — casu quo ook de pro-
vincie — dan de noodige aandeelen
van elk b.v. f 1000 nemen. Bovendien
moet nog een reservefonds voorloopig
berekend op fl.OOÜ.OOO, worden opge-
nomen, hetwelk moet dienen om aan
de voor het waterleidingbedrijf nog
volgende verplichtingen te kunnen
voldoen en wel om de uitkeeringen uit
het bedrijf aan te vullen tot zoodanig
bedrag, dat rente en aflossing van het
opgenomen kapitaal aan de gemeenten-
aandeelhouders kan worden betaald.
Immers in de eerste jaren zullen de
ontvangsten van het bedrijf daarvóór
niet voldoende rijn. Er is dus een
millioen aanwezig, waaruit het tekort
door de gemeenten wordt genomen,
zoodat de gemeentekas daarvoor niet
aangesproken behoeft te worden. Is
dit bedrag verbruikt, wat bij een nor-
male ontwikkeling van het bedrijf niet
te verwachten is en dan nog meer
tekorten optreden, dan kunnen Rijk en
Provincie nog samen een groot bedrag
als renteloos voorschot geven, waaruit
dan weer kan worden geput. En als
ten slotte de inkomsten de uitgaven
overtreffen, dan is de winst voor de
gemeenten, tenzij zij gereserveerd
wordt om t. z. t. voor andere doel-
einden (vernieuwing, uitbreiding, enz.)
te kttnnen dienen.

Het is te verwachten, dat het bedrijf
in Oostelijk Gelderland, tegen 4l/4 pet.
leenende, zichzelf op den duur zal
kunnen bedruipen zonder behulp van
buiten. Zijn wij er van verzekerd dat
kapitaal tegen deze rente te kunnen
krijgen? Ja, zoodra het hieronder te
vermelden ontwerp, wet geworden zal
zijn. Kunnen we tegen lager rente
leenen, dan hebben we het Rijk als
geldschieter niet noodig. Maar kan dat
niet, dan kunnen we, onverschillig boe
hoog in de toekomst de rentestandaard
misschien zal stijgen, tegen 41/g pet.
terecht.

Ten einde de totstandbrenging van
drinkwaterleidingen zooveel mogelijk
te bevorderen, is een wetsontwerp in-
gediend, welks eerste artikel inhoudt,
dat door de Kroon aan provinciën en
gemeenten rentedragende voorschotten
uit s'Rijks schatkist kunnen worden

verleend voor bet totstandbrengen van
waterleidingondernemingen, die uit-
sluitend in het algemeen belang wor-
den opgericht en voldoen aan de door
den Minister van Binnenlandsche Za-
ken te stellen voorwaarden.

Het aangeboden ontwerp heeft dus
ten doel om aan de betrokken provin-
ciën en gemeenten de noodige zeker-
heid te verschaffen, dat zij de benoo-
digdé gelden tegen 41/g pet. van den
Staat kunnen leenen. Op haar beurt
kunnen de provinciën en de gemeen-
ten de aldus verkregen gelden weder
voorschieten aan de ondernemingen,
die de waterleidingen zullen aanleg-
gen en exploiteeren,

Wordt dus nu door de belangheb-
bende gemeenten besloten tot oprich-
ting van een naamlooze vennootschap,
die den aanleg en exploitatie van de
intercommunale waterleiding voor
Oostelijk Gelderland ten doel heeft,
dan kunnen deze zich tot de Kroon
wenden om een Rijksvoorschot te
mogen ontvangen, dat zoo groot is,
als door de gemeenten in het aanleg-,
reserve» en bedrijfskapitaal der ven-
nootschap moet bijgedragen worden.
Conform dus als voor het verleenen
van Rijksvoorschotten aan vereenigin-
gen tot verbetering van de volkshuis-
vesting.

Wat betreft de aflossing van de
verleende voorschotten, ligt het in de
bedoeling van de Regeering, om de
geleidelijke terugbetaling dier voor-
schotten te doen voorschrijven, zoodra
en naarmate de exploitatie-uitkomsten
der waterleidingonderneming de be-.
langhebbende gemeenten daartoe in
staat stellen.

Wij vertrouwen, dat in verband met
het bovenstaande het thans voor een
ieder duidelijk zal wezen, dat de deel-
neming ' voor de gemeenten in eene
vennootschap, die den aanleg en de
exploitatie der drinkwaterleiding voor
Oostelijk Gelderland ten doel heeft,
geene kosten noch risico voor de deel-
nemende gemeenten zal opleveren.

H e t W a t e r l e i ' d i n g c o m i t é .

BUITENLAND
Vrijdag wezen we er op, dat het

Balkan-perspectief er voor de ge-
allieerden op 't oogenblik waar-
schijnlijk heel anders zou uitzien,
als Roemenie niet allereerst eigen
oogmerken (de verovering van Ze
venburgen) had nagejaagd, doch
zijn hoofdmacht tegen Bulgarije
had aangewend.

Een beschouwing van „Le Temps"
bevestigt onze opvatting op treffende
wijze. Het officieuse Fransche blad
schrijft n.l.:

,Wat er aan de eerste operaties
op het Roemeensche front ontbrak,
dat is de eenheid van handeling,
welker noodzakelijkheid thans wel
door iedereen wordt ingezien. Die
eenheid vooronderstelt eenige voor-i
waarden, wcarvan de eerste zeker'
wel Is: de notie van gemeenschap-
pelijk doel. Dat doel nu was op den
Balkan al zeer duidelijk: het af snij-
den van de lijn Berlijn-Constantl-
nopel. Het hoofddoel was dus
Bulgarije, welks nederlaag, onver-
hoeds toegebracht, met één slag
alle omstandigheden van het Oos-
terscti vraagstuk zou hebben ge-
wijzigd."

„De invasie in Transsylvaniê,
waaraan de voornaamste krachts-
inspanning besteed werd, heeft twee
gevolgen gehad. Ten eerste maakte
zij den verrassenden slag van von
Mackensen in de Dobroedaja mo-
gelijk. Ten tweede beeft zij de
wankelende kracht van Hongarije
nieuw leven ingeblazen. Daar ia
uit gevolgd, dat sedert zes wekeu
de wil van den tegenstander de
overhand had op deze twee nieuwe
oorlogsiooneelen. Bulgarije Is ont-
snapt aan den slag, die het tiad
kunnen vernietigen. Roemenië heeft
het vuistpand niet geheel kunnen
behouden, aan welks bezetting het
voornaamste offensief werd besteed.

Dat alles kan worden goedge-
maakt. Maar dat alles zou er bij
gewonnen hebben, als men het
vermeden bad en de Entente-mo-
gendheden hadden het stellig kun-
nen vermijden, als zij met wat meer
saamhoorigheid het eenheidsbegin-
sel hadden toegepast, waarop, zij
steeds prat gatn. Wij voerea thans,
geen üiplomatl ken veldtocht; v?ij
voeren een militairen veldtocht, en
alléén de militaire resultaten hebben
waarde."

De ontevredenheid van de „Temps"
over de actie der geallieerden op
den Balkan is alleszins begrijpelijk.

Want al slaat men geen geloof
aan de bewering, dat dcGrieksche
koning den ondergang van Roem?-
mie binnen 14 dagen voorspeld
zou hebben, reden waarom bij
blijft weigeren de Griekscbe neu
traliteit (althans het schijntje dat
daarvan nog bestaat) op te geven
— een feit is bet, dat de nieuwste
bondgenoot der Enlente in een
allesbehalve benijdbaren toestand
verkeert. Van twee zijden bedreigd,
zal hij alle krachten moeten Inspan-
nen om het eigen gebied te be*
schermen, in plaats van op verove-
ring uit te trekken.

Er klinkt dan ook iels van een
wanhoopskreet om hulp in bet
gesprek, dat de Roemeensche koning
voerde met een vertegenwoordiger
der „Times".

„De Roemeniërs — aldus koning
Ferdinand — smeeken, dat de
geallieerden, ondanks hun eigen
ontzaglijke problemen, de aange-

legenheden van ons land, dat geheel
door den strijd in beslag wordt
genomen, niet op den achtergrond
zullen doen geraken en niet zullen
gedoogen, dat Roemenië bet lot
van België of Servië ondergaat.

Wij laadden de verantwoordelijk-
held op ons, ons in den strijd te
werpen en wij zijn er zeker van,
dat onze groote bondgenooten er
zorg voor zullen dragen,,dat bun
sympathie en steun ons steeds zullen
vergezellen, zoolang de oorlog
duurt."

In haar antwoord op deze smeek-
bede zegt de „Timer" ondermeer:
„De boodschap die de geallieerden
aan Roemenië zenden, luidt, dat de
zaak van dat land nn de zaak van
hen allen Is, dat hulp bij de hand
is en dat, terwijl de natiën zijn
hardnekkig verzet met aympathie
en medebegrijpen gadeslaan, de
generale staven van de geallieerden
haastig stappen doen, die Roeme-
nië's vrees zullen wegnemen."

Dat zijn mooie w o o r d e n , maar
voor de Roemenlérs is bet te hopen,
dat er spoedig d a d e n op zullen
volgen, anders loopt het kans,'t lot
van Servië te deelen.

Van de macht der wettige Griek-
sche regeering te Athene is uu zoo
goed als niets meer overgebleven.
Het jongste ultimatum, dat natuurlijk
als alle vorige terstond ingewilligd
werd, deed wel geheelde deur toe:
toezicht op de politie, verbod van
het dragen van wapenen en het
ophouden van 't verzenden van
oorlogsmateriaal.... dit, gevoegd bij
het in beslag nemen van de vloot
en vooral van de spoorwegverbin-
ding tusschen Athene en bet noor-
den van Griekenland, zal koning
Konstantijn en zijn ministers wel
alle illusies, dat ze over Oriekenland
regeeren, hebben ontnomen.

Griekenland is dood „beschermd".
Er heeft nog geen bloed gevloeid,
maar dat komt allicht straks wel In
orde, als de partij van Venizelcs de
revolutie ontketent. Lang kan dat
niet meer duren.

Venizelos stelt zich meer en meer
rechtstreeks vijandig tegenover den
koning. Hij verklaarde ook geen
verdere moeite te zullen doen, om
den koning over te balen, ziju
politiek te veranderen. Want dat
zou toch niet baten.

En aan een banket te Saloniki
ging de leider der nationale bewe-
ging nog een stapje verder, door
te zeggen, dat het Orieksche volk
door een g e w e t e n l o o z e mo-
n a r c h i e naar den rand van den
afgrond gevoerd was. Het zou
noodig zijn, na den oorlog een
nationale vergadering bijeen te roe-
pen, met het doel een onkwetsbaar
bolwerk op te werpen tegen toe-
komstige schendingen der grondwet
door den vorst.

De Oorlog.
Deze rubriek kan heel kort zijn

vandaag, want er gebeurde sedert
ons vorige overzicht weinig bij-
zonders.

In h e t W e s t e n blijft de strijd
hetzelfde beeld vertoonen: voort-
duren van den druk der geallieer-
den, waaraan de Duilschers niet ten
volle weerstand kunnen bieden,
zoodat ze telkens opnieuw eenig
terrein verliezen.

Dezelfde toestand beerscht onge-
veer aan de I s o n z o , waar de
Italianen met groote hardnekkigheid
hun aanvallen op de sterke vijan-
delijke stellingen voortzetten en nu
pts weer vri j belangrijke vorderingen
maakten. Maar tot Triest is het nog
een „long way"!

De Roemenen zijn u i t Z e v e n -
b u r g e n vrijwel verdreven. Spoe-
dig zal nn moeten blijken of de
Centralen een inval in bet Roe-
meensche land zelf in den zin
hebben.

Aan het front in W o l h y n i ë
verhoogde artillerieactie, die op
nieuwe aanvalsplannen der Russen
schijnt te wijzen.

In M a c e d o n i ë blijven de ge-
allieerden opdringen, maar groote
dingen gebeuren ook daar nog niet.

T e r zee. Een Russische duik-
boot heeft in de Zwarte Zee een
kranig stukje uitgehaald, door een
gewapend Turksch transportschip
van 6000 ton na een gevecht van
een uur buit te maken en naar
Sebastopol op te brengen. Het
schip werd door Duitsche officieren
gecommandeerd.

Verschillende eskaders Fransche
en Engelsche vliegtuigen, In 't ge-
heel 40 a 50 stuks, hebben Don-
derdag een bom aanval gedaan op
Zuid Dulischlaod. Er werd, volgens
het Dultscbe oflicieele bericht, geen
militaire en slechts geringe parti-
culiere schade aangericht, 't Qetal
dooden bedraagt 7, dat der gewon-
den 26. Negen der aanvallende
vliegtuigen, w.o. één Engelsen,
werden neergeschoten.

Een Duitsche duikboot bracht op
2 October in de Middellandsche
Zee den als duikbootjager gebouw-
den kleinen Frauschen kruiser „Ri-
gel" tot zinken. Dezelfde onder-
zeeër torpedeerde dien dag het

Franscbe transportschip „Gallia",
dat troepen naar Saloniki vervoer-
de, hetgeen van de zijde oer geal-
lieerden reeds werd medegedeeld.
't Getal slachtoffers bedroeg duizend.

Zwitserscbe bladsn melden, dal
volgeas den centralen herkennings-
dienst te Kief, de Russische ver*
liezen sedert l Juni j.l., dus sedert
het offensief van Broessilof, tot 2
October 922,500 manschappen en
76,800 officieren hebben bedragen,
waarbij 27 generaals en 48 kolo-
nels.

Volgens de l.Avanti" beeft de
socialistische Kamergroep In Italië
met groote meerderheid van stem-
men beslo en, in de aanstaande bij-
eenkomst der kamer de regeering
te verzoeken na H/4 jaar oorlog
aan het land en aan uen vijand de
vredesvoorwaarden bekend te ma-
ken.

Wegens het betoonen van onva-
derlandslievende gezindheid — zij
hadden o.a. ieder die op de oor-
logsleening inteekende voor gek
verklaard — is te Keulen een
vrouw tot een maand gevangenis-
straf en haar 16-jarige zoon.tot 70
mark boete veroordeeld.

In de Ijszee zijn wederom twee
Engelsche schepen, op weg naar
Rusland, getorpedeerd. Hei eene
mal 6000 Ion. De opvarenden zijn
gered.

De „Frankürter Zeiluog" ver-
neemt uit Christiania: Vrijdagnacht
is het voor Roemenië bestemde
munitie-vaartuig „Biatritn" op weg
van Brest naar Archangel, door
een Duitscbe duikboot tot linken
gebracht. De bemanning is gered.
Lading en sehip waren voor 25
millioen kronen verzekerd.

Uit telegrammen uit Peking en
Tokio aan de „Roeskojo Slowo"
blijkt, dat een conflict tusscheo Ja-
pan en China niet kan uitblijven.
Japan zou reeds aan het mobill-
seeren zijn, terwijl het zijn munitie-
productie voortaan voor eigen ge-
bruik zal houden. Aan de Japansche
koopvaardijvloot is bete! gegeven,
voorloopig geen transporten voor
het buitenland op zich te nemen.

N o g e e n p r o t e s t .
Onder de verschillende stemmen,

die in de Engelsche pers zijn op-
gegaan tegen het Interview van
Lloyd George, moge nog worden
vermeld een ingezonden stuk van
Mr. Pethick Lawrence in „The
Nat ion" van 7 Oclober, die niet
alleen als iemand die haar vader-
land lief heeft, maar tevens als
vrouw in het bijzonder opkomt
tegen de uitspraak van den Minis-
ter van Oorlog als zou de oorlog
alleen kunnen eindigen door een
knock-out.

N* herinnerd ie hebben aan de
vergelijking door Lloyd George
zelf gemaakt tusschen den oorlog
en de hel en haar verwondering te
hebben geuit, dat de strijd welke
daar wordt gestreden vergeleken
kon worden mei een strijd op
sportgebied, stelt de schrijfster de
vraag: .Bedoelt Loyd Oeorgewer-
kelijk, dat zelfs als wij door on-
derhandelingen zoudeu kunnen
verkrijgen datgene, waarvoor wij
ten oorlog zijn gegaan, dat dau
toch de vijandelijkheden niet zou-
den moeten ophouden voordat wij
onzen tegenstanders een nederlaag
zouden hebben toegebracht welke
vergeleken zou kunnen worden met
de nederlaag, welke Napoleon werd
toegebracht als prijs van twintig
jaren oorlog?"

De vraag waarop het volgens
haar aankomt is deze: of als oor-
logsdoel wordt beschoewd de vrij-
heid enherstel van België en Servië,
of de volkomen overheerscbing van
de Geallieerden over de Centrale
Mogendheden, [waarbij Europa in
een kerkhof veranderd zal moeten
worden ?

Tegenover deze vraag geeft Mrs.
Pethick Lawrence als naar stand-
punt te kennen: „wij moeien deze
grootste crisis In de geschiedenis
der menscbheid beschouwen als
denkers, die In de toekomst kun-
nen zien eu begrijpen, dat bet bier
gaat om de beschaving en niet als
menschen, die blindelings uit
wraakzucht willen vernietigen; als
kampioenen voor publiek recht en
niet als strijders voor overheer-
sching; als menschen die de mensch-
beid en niet alleen ons eigen volk
en onze bondgenooten liefhebben".

De schrijfster wijst er op eener-
zijds, hoe de Geallieerden te land
en Ier zee overwinningen hebben
behaald en anderzijds hoe een
groot deel van de civiele bevol-
king in Duitschland, Oostenrijk en
Hongarije om vrede roept, en stelt
wederom de vraag: „Is het niet tijd
dal iets wordt gezegd door de ver-
tegenwoordigers van Engeland en
Frankrijk om de burgers uit de
landen der Centrale Mogendheden
sterker te doen staan in den strijd
tagen het militarisme, waartegen
ook wij strijden? Zouden wij niet
aan den vijand moeteu zeggeo.dat
indien en op het oogenblik dat hij
bereid is toe te geven wat het pu-
blieke recht vraagt, deae onbe-
schrijfelijke slachting zal ophouden?"
• Als vrouw doet de schrijfster
ten slotts een dringend beroep ter
wille van hen die aan hel front
strijden: „Als de Vereenigde Sta-
ten of eenige andere neutrale mo-

gendheid bereid is de leiding te
nemen bij vredesonderhandelingen
in naam der beschaving, laten d«n
de oorlogvoerenden in naam der
menscbheid zich bereid houden om
de noodige aandacht ie schenken
aan bun voorstellen tot vestiging
van het publiek recht In Europa".

B I N S K N L A f l D .
Uit Itidië

D e o p s t a n d o p S u m a t r a .
Officieel wordt o.a. meegedeeld»
dat 2000 opstandelingen een aanvat
deden op Soeroelangoen. Ze wer-
den afgeslagen met een verlies van
38 dooden, w.o. de leider Goema.

Verschillende huizen ia Moeara
Poepit zijn geplunderd en de marki
plat gebrand.

De telefoondraden zijn over een
afstand van 17 K.M. verwoest. Ko-
lonel Xroesen begeeft zich naar
Palembang.

Er zijn tot nu toe 30 opstande-
lingen gevangen gemaakt. In de
Tambir-streek neemt' de bevolking
een vijandige houding aan.

De voornaamste radjah rukt met
300 volgelingen op naar Ajem en
Item en de raujah Matsales met 300
man rukt op dicht bij Loboek Ke-
palan.

Volgens geruchten werd door de
opstandelingen ook een aanval ge-
daan op Bongko De bevolking in
deo omtrek is zeer vijandig gezind.

Met verlof.
De landweerlichting 1916 C(mi-

liiieJichtlng 1906) zal 24 October In
het genot van onbepaald (klein)
verlof worden gesteld.

Na 100 jaar.
„De Amsterdammer" (oude Groe-

ne) heeft een Indië-nnmmer uitge-
geven, ter gelegenheid van de 100-
jarige herdenking der herstelling
van ons koloniaal bezit ia Azië.

Het bevat een reeks artikelen en
korte uitspraken van bekende Indi-
sche specialiteiten.

De zwarte lijst.
„De Toekomst" deelt mede, dat

de N.O.T. het volgend schrijven
beeft rondgezonden:

„Wij meenen in het belang van
den Nederlandschen handel, er den
importeurs opmerkzaam op te moe-
ten maken, dat eet ons gebleken
is, dat bet in het voornemen van
de Britsche regeering ligt om ieder
op de „Statutory List" te plaatsen,,
die van overzee aangevoerde goe-
deren verkoopt of levert aan firma's»
welke reeds op deze lijst staan.

„Een volledige „Statutory List"
zal, naar wij vernemen, spoedig
voor bet publiek verkrijgbaar ge-
hiclü wuruco."

Het blad teekent hierbij aan:
„Uit bovenstaand afschrift van

een schrijven der N.O.T. aan een
ons bekende firma blijkt onweer-
legbaar, dat Engeland onzen handel
steeds meer de duimscbrowen be-
gint aan te zetten. Was tot dusver
alleen aan Engelschen verboden,
met op de „Statutory List" of
Zwarte Lijst geplaatste firma's za-
ken te doen, thans dreigt de En-
gelsche regeering ieder, die van
overzee aangevoerde goederen ver-
koopt of levert aan deze firma's,
met baar banvloek. Voortaan mogen
dus ook NederUndsche kooplieden
op hoog bev-l van de Engelsche
regeering geif) zaken meer doen
met landgenooten, die het den be-
schermer van vrijheid en recht be-
haagt heeft op de Zwarte Lijst te
plaatsen, riet Engelsche schrikbe-
wind in Nederland begint steeds
driester op te treden, l"

De Verzekeringwetten.
Er is een wetsvoorlel ingediend

tot verhooging van het IXe hoofd-
stuk der Staatsbtgrootlng voor 1917
met een bedrag van f590,000.
noodig voor de voorbereiding van
de invoering der In 1913 tot stand
gekomen verzekeringswetten.

Dit bedrag is als volgt gespeci-
ficeerd :

Bezoldiging van de voorzitters
van de Raden van Arbeidt 140,000.

Verkiezlcgskosten van leden eu
plaattvetvangende leden der Rtden
f 350,000

Bezoldigingen van de voorzitters
der Verzekeringsraden f 11.250.

Bezoldiging van de secretarissen
der Verzekeringsraden f 7500.

Bezoldiging van de secretarissen
der Verzekeringsraden niet in de
beide voorafgaande artikelen begre-
pen f4000.

Voorschotten aan de Raden van
Arbeid ter bestrijding van de kosten
van huisvesting, vin personeel»
bureelbehoeften en verdere uitgaven
van die Raden f 56,000.

Verdere uitgaven in verband met
de uitvoering der Radenwet, be-
doeld in art. 96, litt, d, dier wet,
f21,250.

Naar uit de Memorie van Toe-
lichting blijkt, Is bij de samenstel-
ling van het wetsontwerp uitgegaan
van de gedachte, dat deze eerste
begrooting de beschikking .moet
geven over de gelden, noodig voor
de invoering der organisatie voor
de sociale verzekering, maar zich
niet op het standpunt behoeft te
stellen, alsof die verzekering reeds
in baar vollen omvang in werking
was. Daarom zijn niet op deze eer-



ste begroeting gebracht b.v. de
kosten vcor conlroleerend-genees-
kundigen, voor de volledig bezette
Verzekeringsraden, voor de plaats-
vervangende voorzitters en voor
ambtenaren van de Verzekerings-
raden. Het uittrekken van gelden
voor dit een en ander zal eerst
later noodig zijn.

Komt de suppletoire begrootings-
wet tot stand, dan zal bet eerste
werk moeten zijn het benoemen
van de voorzitters van de Raden
van Arbeid, aan wie o.a. voor de
eerste maai verschillende functies
voor de verkiezing van de leden
der Raden zullen moeten worden
opgedragen.

De Biommersdijk
Over de torpédetring van de

,,Blommersdijk" werd Vrijdag het
volgende oificieele communiqué
uitgegeven, dat wij nog in een
deel onzer vorige uitgave konden
vermelden:

„Blijkens een officieele mededee-
ling van het ministerie van Buiten-
landsche Zaken heeft de regeering
11 deier van onzen gezant te Was-
hington vernomen, dat het stoom-
schip Biommersdijk door een Duit-
sche duikboot was vernietigd en
dat de duikboot-commandant aan
den kapitein van de Biommersdijk
een geteekende verklaring bad af-
gegeven, dat bet schip werd ver*
nietigd overeenkomstig art. 30 zijner
instructie en bovendien had ver-
klaard, dat elk schip, dat een Brit-
sche haven zou aanloopen, vernie-
tigd zou worden.

Oenzeifden dag droeg de regee-
ring onzen gezant te Berlijn op, de
Duitsche regeering opheldering des-
wege te vragen.

In zijn heden ontvangen antwoord
geeft de gebaat kennis van een
bevrcdigenden uitslag zijner bemoei-
ing. Dit wordt bevestigd door
rcchtstreeksche mededeelingj der
DuUsche regeering, door tusschen-
komst van haar tijdelijk zaakgelas-
tigde, van de volgende strekking:

«Commandanten van Duitsche
onderzeebooten hebben strenge
orders onzijdige schepen slechts
overeenkomstig bepalingen van 't
Duitsche prijsreglement tot zinken
te brengen. Het bericht omtrent
bovenbedoelde verklaring van den
duikboot-commandant schijnt daar-
om volstrekt onwaarschijnlijk. In
elk geval zou zulk een verklaring
volstrekt in strijd zijn met de hem
verstrekte bevelen. Mocht bij onder-
zoek na ontvangst van het rapport
van den duikboot-commandant blij-
ken, dat de Biommersdijk tot zin-
ken werd gebracht ta strijd met
bet Duitsche prijsreglement, daa zal
de Duitsche regeering zonder de
Atak, vooi het Pfüsgerecht te bren*
gen, voor scbip en lading schade-
vergoeding geven."

Het laat zich dus aanzien, dat de
zaak van d: „Biommersdijk", die
hier te lande zoo groote verontwaar-
diging heeft gewekt, w a t h e t
ma t e r i e e l e ü e t r e f t bevredi-
gend zal worden opgelost.

De kostbare laadruimte en de
even waardevolle lading graan zijn
we echter kwijt.

Onze regeering zal zeker niet
nalaten, te Berlija krachtig aan te
dringen op het nemen van maatre*
gelen, waardoor dergelijke .vergis-
singen" in de toekomst worden
voorkomen.

Art. 192.
De „Maasbode*4 schrijft:
Wanneer de regeering en de met

haar vereenlgde linkerzijde wél
voorstellen een wettelijke uitvoe-
ring van het klesrechtartlkel, maar
niet van het onderwijsartikel, dan
i het aan haar om aan te wijzen,
waarom niet wordt geleverd, wat
toch oaar analogie van het kies-
rechtarlikel en naar redelijkheid te
verwachten was.

Nog steeds hebben wij afdoende
redenen voor deze vreemde uitzon-
dering niet vernomen.

Zoo is te begrijpen, waarop wij
aandringen.

Er is voor den schoolvrede meer
noodig dan het grondwetsariikel;
niet iets dat materieel meer geeft,
dan wij voor ons in artikel 192
zonden lezen, maar wel Iets dat
formeel meer vastheid levert.

Verstaan wij de .Standaard",
welke op dit punt bij herhaling
wees, goed, dan zal deanti-revolu-
ti jnaire-parti j liever tiet meewerken
aan de grondwetsrevisie, dan ge-
noegen te nemen met een school-
vrede simpel en alleen in de Grond-
wet.

Die houding zal stellig door zeer
velen gebillijkt worden. Zelfs zou
het niet vreemd wezen, indien in
dit opzicht onze partij naast haar
bondgeuooten post vatte.

De vraag is dus naar additioneele
onderwijs-artikelen; artikelen, wel-
ke in bet compromis der staats-
commissie gereed liggen.

•
• •

De afd. Deventer der S.D.A.P.
nam onderstaande motie aan:

gehoord de besprekingen over
bet door de regeering voorgestelde
artikel 192 der Orondwet;

van meeniag dat dit artikel niet
geacht kan worden te zijn in over-
eenstemming met 't standpunt door
de partij krachtens de Groninger
Schoolmotie ingenomen;

keurt het ten zeerste af, dat de
grootere partij niet in de gelegen-
heid is gesteld haar meening over
bovengenoemd artikel kenbaar te
maken;

betreurt het voorts dat door de
partijleiding over deze zaak onvol*
doende voorlichting Is gegeven;

en dringt et bij de Kamerfractie
op aan alleen dan haar steun aan
het voorgestelde artikel te verlee-
netr, indien veer het bijzonder en
openbaar onderwijs gelijke waar-
borgen voor deugdelijkheid van
onderwijs gelden.

•
• •

De Zaterdag te Amsterdam ge-
houden vergadering van den Bond
van Vrije Liberalen vereenigde zich
met de volgende conclusies van
het Hoofdbestuur:

1ste, dat de voorstel tot wijziging
van art. 192 der Grondwet op zich
zelf moet werden beschouwd.

2de, dat in art. 192 der Grondwet
het beginsel vooropgesteld blijve,
dat overal in het Rijk van over-
heidswege voldoend openbaar lager
onderwijs wordt gegeven.

3de, dat als g<cadslag van een
algemeen bevredigende oplossing
van bet schoolvraagsiuk de flran-
cleele gelijkstelling van openbaar
en bijzonder onderwijs, dat aan de-
zelfde eischsa van deugdelijkheid
als het openbaar onderwijs voldoet,
kan worden aanvaard.•

De Vereeniging „Volksonderwijs",
Zondag in buitengewone algemeene
vergadering te Amsterdam bijeen,
heeft zich op voorstel der afdeeling
Gorssel c. s. met 131 tegen 124
stemmen uitgesproken v o o r on-
v e r a n d e r d e h a n d h a v i n g
v a n h e t t e g e n w o o r d i g e
a r t i k e l 1 9 2 d e r G r o n d w e t .

Een motie van het hoofdbestuur,
welke de vergadering de uitspraak
wilde laten doen, dat „Volksonder-
wijs" zich neerlegt bij het nieuwe
art. 192, mits aangevuld met waar-
borgen voor de deugdelijkheid van
het bijzonder onderwijs, kwam
hierdoor te vervallen.

De voorzitter verklaarde dat deze
uitslag voor het hoofdbestuur een
tegenvaller was. Men bad een
breedere uitspraak verwacht. Spr.
hoopte dat de genomen beslissing
Volksonderwijs nooit zou berouwen.•

De Bond van Ned. Onderwijzers
vergaderde Zondag te Utrecht en
verwierp met 132 tegen 96 stemmen
een voorstel-Groningen, om zich te
verklaren t e g e n de wijziging van
art. 192. De vergadering aanvaard-
de met groote meerderheid een
gewijzigde hoofdbestuursmotie,
waarin de Bond zich, hoewel noode,
uitspreekt voor gétijksjglliog van
openbaar en bij loraér onderwijs
met waarborgen voor deugdelijk-
heid van dit laatste in de Grontwet.

Kallzouten.
De Kunstmest-Commissie schrijf t

ons:
Wij verzoeken er de aandacht op

te willen vestigen, dat de in het
bericht van h:t Centraal-Bureau uit
het Nederlandsch Landbouw Comité
en in de circulaires van sommige
handelaren a a n g e k o n d i g d e
v e r b o o g i n g v a n d e p r i j -
z e n d e r K a l l z o u t e n v o o r
b e s t e l l i n g e n , w e l k e n a l
D e c e m b e r a.s. z u l l e n b i n -
n e n k o m e n , o p e e n m i s v e r -
s t a n d b e r u s t e n v a n e e n e
d e r g e l i j k e p r i j s v e r h o o -
g i n g v o o r l o o p i g g e e n
s p r a k e is.

Het is echter wel dringend nood-
zakelijk, dat alle bestellingen vóór
15 November bij de handelaren
zijn binnengekomen, aangezien de
doorzending na l December niet
wel mogelijk zal zijn.

Gemeente avonden.
Men schrijft uit Uitgeest aan het

„N.v.d.D.":
Een goede gedachte ia het ver-

leden jaar van onzen predikant, ds.
Cannegieter, geweest, om z.g. Ge-
meente avonden te organiseeren,
waar leden der N. H. K. en ge-
noodigden in kleinen kring bespre-
kingen houden over een of andere
zaak den godsdienst rakende, na
een gehouden Inleiding van één
hunner. Deze samenkomsten droe-
gen, een gezellig karakter en waren
zeer leerrijk.

Ook dezen winter zal daarmee
worden voortgegaan, al zullen nu
meer sprekers van elders — geen
predikanten — worden uitgenoo-
digd. Dinsdagavond trad in het
kerkgebouw voor een talrijk en
aandachtig gehoor op de heer Bruins,
ouderling der N. H. K. te Hoorn,
met bet onderwerp: „Ook de leek
zij profeet". In een boeiende rede
schetste hij, wat we als leeken kun-
nen en moeten doen om te propa-
geeren onze vrijzinnige godsdien-
stige beginselen, welke plichten we
te vervullen hebben als Gistenen
en hetgeen we kunnen doen ter
ontwikkeling van ons religieus
voelen en denken.

Na de rede volgde eenige ge-
dachtenwisseling.

De bijeenkomst werd afgewisseld
door heerlijke muziek — orgel en
viool — wat aan alles een zeer ge-
wijde stemming gaf.

De avond slaagde in alle opzich-
ten.

V O R D E

Vorden. 't Was Vrijdagmiddag
jl. de laatste middag dat de beer
A. J. Koerselman, hoofd der school
te Linde, voorde klasse stond, en
de groote vriendschap en hartelijk-
heid waarvan die laatste schooldag
hem hebben blijk gegeven, zullen
den scheidendeu meester het af-
scheid moeilijk heboen gemaakt,
's Middags maakten de Burgemeester
met het Dagel. Bestuur en drie
Raadsleden, bet bestuur der Coöp.
Stoomzuivelfabriek „de Wiersie"en
het bestuur der Landbouwvereeni-
ging „Ons Belang" hunne opwach-
ting en werd in hun bijzijn meester
Koereelman door de kinderen een
lied toegezongen. Daarna nam de
Burgemeester het woord, hem dank-
zeggende voor den ijver en toe-
wijding, waarmee bij 40 jaren lang
het onderwijs heeft gediend, en
waarvan de resultaten niet zijn
uitgebleven.

Namens de Stoomzuivelfabrlek
dankte de heer J. Kok hem voor
de aan de fabriek als medeoprichter
bewezen diensten, terwijl de heer
Weenk namens „Ons Belang" even-
eens dank bracht, voor wat de heer
K. voor de vereeniging had gedaan.
Als gedachtenis ontving meester
van de kinderen een prachtige
schilderij, van bet gemeentebestuur
een eikenbouten kapstok met spiegel
in fraaien stijl, van de Stoomzuivel-
fabrlek een gouden ketting met
gedenkpenning en van „Ons Be-
lang" een divan met kostbaar kleed.
Ook Mej. Vervloet, die eveneens

/haar functie nee legt, werd dank
gebracht voor haar driejarige trouwe
plichtsbetrachting. Zij ontving als
aandenken van de kinderen, die
door den beer Koerselman flink
werden onthaald, een stel van 12
zilveren lepeltjes. Naast al de goede
wenscben die den heer Koerselman
dien dag zijn geworden, voegen
wij ook gaarne de onze, met de
hoop, dat bij lang zijne welver-
diende rust in gezondheid moge
genieten met de zijnen l

— In het tijdschrift „Buiten"
komt van de hand van den heer
Krebbers, een fraai geïllustreerd en
met groote liefde voor de natuur
geschreven artikel voor over den
„Wildenborcb".

— Op de te Zutpben gehouden
tentoonstelling van fruit, groenten
en bloemen werden aan den heer
J. v. Laren, tuinman op dec huize
„Vorden" alhier, de volgende prij-
zeu toegekend : kl. zilveren medaille
voor de inzending groenten, 2de
prijs voor goudrenetten en een 1ste
prijs voor roode kooien.

Da bouwkundige tsaksaow
sus van het Nul, onder leiding van
den heer Paalman te Zntphen, is
Maandagavond aangevangen met
het flinke getal van 16 leerlingen.

R U ü K L O.

Ruurlo, 16 Oct. Ter veemarkt
waren aangevoerd 30 stuks rund-
vee en 200 biggen. Ia rundvee was
geen handel, in biggen tamelijk.
De laatste deden f l tot f 1,25 per t
week.

Kalverkeuring.
Op de keuring waren aange- '

voerd 11 vaarzen, 7 pinken, 5 kal- l
veren, 6 stieren en de stieren der i
Vereeniging. Groep I. Vaarzen. De
1ste prijs verkreeg B. Hakken, 2de j
pr. J. F. Oeverink, 3de pr. A. J. te
Winkel (Schans). Groep ,11. Pinken.
Een 1ste pr. verwierf R. Vruggink,
2de pr. St. te Winkel, 3de pr. H.
W. Wolsink. Grpcp 3. Kalveren, i
1ste pr. toegekend aan A. J. te
Winkel (Schans), 2de pr. H. Reu-
rink, 3de pr. A. J. Denneboom.
Groep 4. Stieren. 1ste pr. St. te
Winkel, 2de pr. B. Hoefman, 3de
pr. J. F. Oeverink. De drie stieren
der vereeniging, die een kijkje
waard zijn, zijn gekiekt of gefoto-
grafeerd en wie er 'n portretje van
wil, geven bet op bij den Secre-
taris.

— Er loopen geruchten, dat ook
gedacht wordt over de oprichting
eener bijzondere school aan den
Oroenloschen weg, ter hoogte van
den Scheiddijk.

— Naar wij vernemen is — als
resultaat van de meeting voor ge-
heelonthouding, uitgaande van de
Federatie van Borculo, onlangs
hier in 't Bosch gehouden — Vrij-
dag j I. eene afdeeling van de Ne*
derl. Vereeniging tot Afschaffing
van Alcoholhoudende Dranken op-
gericht. De jeugdige afdeeling be-
staat aanvankelijk uit 10 leden. Een
Bestuur is gevormd ah volgt: ds.
C. Pb. F. Abbing, voorzitter; mej.
Enklaar, secr. penningm.; de heer
G. J. W. Oberink, en mej. Anema.

Nieuwe leden kunnen zich bij het
Bestuur aanmelden.

Ook zijn Degunnigers(sters) ze:r
f welkom, ten einde 't mogelijk te

maken, dat de jonge vereen'gicg
eenige propagandistische kracht
kan openbaren.

— 16 Oct. Aan den oproep voor
een vergadering van belangstellen-
den door den heer Abbing, om te

bespreken de mogelijkheid van eene
scboolfeestvieriDg nog dit jaar,
hadden velen voldaan. Na eenigt
uiteenzetting door den beer Abbing
verklaarden allen er zich voor en
besloten werd het nog in Novem-
ber te doen plaats hebben. Een
comité van regeling werd gekozen,
bestaande uit de heeren Geerligs,
Klein Haar en Meslnnd, terwijl bij
acclamatie de heer E. C. Scholten
als eerelld werd gekozen. Even zij
bier vermeld, dat de beer Abbing
zich niet verkiesbaar wenschte te
stellen. Een tweede comité van
uitvoering werd gekozen, waarin
zitting neemt het heele onderwij-
zerspersoneel. 't Plan Is 't feest te
braiden In het dorp, en de kinde-
ren groepsgewijze te tracteeren in
de school en dit af te wisselen met
bioscope voorstellingen. Met 't oog
op bet seizoen, kon voor school-
reisjes geen voldoende sympathie
worden verkregen. Bij monde van
den beer Both • werd een woord
van dank gebracht asn den heer
Abbing die het initiatief In deze
nam.

BURGERLIJKE STAND.
Ondertrouwd: H. Groote Haar

en j. Vruggink. — G. J. Bensink
en-AI. Liglenberg.

hurid : A. Bensink en R. Half-
rtnn.

Overleden: B. ter Maat echtge-
ncot van A. Harmsen 75 j. — J.
W. *Wissiok weduwe van A. Golink
67[j. — J. Dekkers 20 j.

H E N G E L O .
Hengelo (G.) 16 Oct. Op de

tentoonstelling te Zutphen verwierf
onze plaatsgenoot Gr. Hesselink In
de afd. Bijenteelt een tweeden prijs
voor de doelmatigste en goedkoop-
ste kast.

— Hedenavond is de negenuur
wiokelsluiting begonnen. Bijna alle
neringdoenden hebben zich aange-
sloten. In dit opzicht komt Henge-
lo ou eens niet achteraan.

— Bij genoegzame deelname
zuilen de ingezetenen in de gele-
genheid worden gesteld regeerings
aardappelen te bekomen tegen re-
gceringsprijs. Wie er van wil pro-
fiteeren, geve van de verlangde
hoeveelheid schriftelijk kennnis op
't Gemeentehuis vóór Donderdag
19 Oct. a.s.

— De lessen aan de Nutsteeken-
school zijn hedenavond aangevan-
gen met 25 leerlingen. De lessen
worden gegeven door den heer
J. Weide, voor 't handteekenen
en de beginselen van rechtlijnig
tedkenen, en den heer W. Baank

't vakieekeneo,. terwijl de heer
J. H. B. Torlij het voortgezet the-
oretisch onderwijs geeft.

BURGERLIJKE STAND,
van l tot 15 October.

Ondertrouwd : G. J. Bergevoet en
B. J. Winkelman.

Gehuwd: A. A. Mentink en J.
M. Klein Antink. — O. Hulstijn en
H. J. Oldenbave — Q. Hermsen
en R. B. van Oona.

Bevallen: A. C. Berendsen geb.
Frenegoor z. — B. Ha ver kamp geb.
Lievestro d. — H. L. Wolsiak geb.
Ellenkamp z.

Overleden: T. Maalderink we-
duwnaar van J. Klein Antink 79
jaren.

Lochem, 17 Oct. De bij den
Raad ingediende voordracht voor
de benoeming van een onderwijzeres
aan» de School voor m.u.l.o. (vaca-
ture 'mej. v. 't Haaff) luidt aldus:
1. Mej. F. A. J. Swarl te Barneveld,
2. Mej. A. W. Henoy te Steenwijk,
3. Mej. H. W. Robaard te Arnhem.

Ter benoeming van een onder-
wijzeres aan de O. L. S. te Kleio-
Dochteren (vacature mej. G. Anema)
is de volgende voordracht opge-
maakt: 1. Mej. B. J. van Eek te
Ericbem, 2. Mej. M. L. Vondeling
te Dedemsvaart, 3. Mej. A. A. Schut
te Gooi, gem. Hengelo (G.).

In de Raadsvergadering van hè-
denavoad vinden de benoemingen
ptaftts.

— De verkiezing (candidaat-
stelllng) voor den Gemeenteraad,
vacatures Brokken en Henseier, is
door B. en W. bepaald op Dins-
dag 14 November, de stemming op
28 November en de herstemming,
indien noodig, op 12 December.

— Met ingang van gisteren is tot
brieven- en telegrambesteller alhier
benoemd J. ter Weeme.

— Vrijdagmorgen omstreeks elf
uur, had op den Zutphenschen weg
een tamelijk ernstig ongeluk plaats.
De beer Völcker uil Gorssel kwam
per auto uit de richting Zutphen,
toen van den Vordenschen weg een
melkwagen kwam rijden, bestuurd
door den landbouwer L. te Kiein-
Dochteren.

De chauffeur wilde, om een bot-
sing te voorkomen, uitwijken, doch
kwam toen terecht tegen een naast
den weg staanden ijzeren handwij-
zer, welke in drie stukken brak.
De auto kwam in een sloot teland
en was zwaar beschaidgt.

Door de tegenwoordigheid van
geest van den chauffeur werden
persoonlijke ongevallen vermeden

— Door den burgemeester ia
aan de afdeeling van den Typo-
grafenbond alhier toestemming ver
leend voor het houden van een
bloemendag op l Januari 1917, ten
bate van het Tuberculosefonds van
genoemden bond.

Korte Berichten
van allerlei aard.

Te Nederhemert is de ruim 50-
jarige G. B., die zich de vorige
week met een roestlgen spijker
aan een vinger verwondde, aan
bloedvergiftiging overleden. — Bij
Sluis is fceen Rus door den electri-
schen draad gedood. — Te Waubach
(L.) werd een vrouw uit Oberhau-
sen door een kommks doodgescho-
ten. Ze bevond zich bij een groep
smokkelaars, die weigerden aan het
bevel om halt te houden ie voldoen.
— In de Dominiale mijn te Kerk-
rade stortte een lift met 24 werk-
lieden naar beneden. Zestien man
werden zwaar gewond en 5 licht.
De toestand van geeo hunner is
levensgevaarlijk. — De stalen visch-
logger IJm. 290 is bij Vlieland ver-
gaan. Al de opvarenden, 5 in geta!,
verdronken. — De heer H. Wieriks
te Apeldoorn herdacht Zondag zijn
102den verjaardag. Zijn vrouw, met
wie hij meer dan 70 jaar is gehuwd,
is de 100 jaar zeer nabij en beiden
zijn voor hun leeftijd nog kras. —
Overreden en gedood: te Druten
zekere v. I. uit Ewijk door de stoom-
tram ; te Uithuizen een 4-jarig meisje
van J. Pietersen door een boeren-
wagen.

Te Rotterdam zijn gisteren vier
personen aangehouden, w.o. een
gewezen inspecteur van politie- en
een koopman, onder verdenking
van splonnage. — Door samenwer-
king tusscheu patroons ca bedien-
den hebben in Den Haag 332 van
de 337 barbiers- en kapperszaken
besloten Zondags bun zaak te slui-
ten. — De aardapprlkoopman P. A,
T. te Wofphaartsdijk bij Goes ge-
bruikte Donderdag met zijn gezin
ingemaakte groenten. De man,
vrouw en dochter werden onwel.
Zaterdagnacht is de vrouw overle-
den, Maandag de dochter; de toe-
stand van den man was gevaarlijk.

V e r d r o n k e n : op de Amer,
onder Dussen, de visscher J. v. d.
Pluijm en diens zoon; te IJsselstein
bet 6 jarige zoontje van den sluis
wachter v. D.

Latere Berichten.
LONDEN, 16 Oct. (.N. R. Ct.")

In een hoofdartikel uit de „Times"
haar volkomen instemming met de
uitlatingen van den Ualtaaaschen
minister Bissolati over den vrede.
Bisiolati zeide, dat de kiem van
den oorlog alleen gedood kan wor
den, als men Oostenrijk ais staat
vernietigt en Duitschland van alle
illusies op overheersching berooft.

De „Times" zegt verder, dat de
Oostenrijksch-Hongaarsche staat
voor den bestwil van de volken,
die onder zijn gezag staan, de vei-
ligheid van Italië en de toekomstige
rust van Europa moet verdwijnen.
Wij gelooven, zegt de „Times",dat
In Bissolaii's opvattingen ten aan-
zien van dien vrede de groote sol-
daten en staatslieden, aan wie het
lot van Italië thans is toevertrouwd,
deeien.

(Meeningen als hier worden ver-
kondigd, zijn wel het best in staat
den oorlog tot in het oneindige te
verlengen, Nog pas heeft de chef
van den O. H. generalen staf,
Conrad von Hötzendorf, zich over
deze z.i. waanzinnige plannen uit-
gelaten en verklaard, dat we pas
vrede zullen krijgen, als de vijand
het waanzinnige ervan Inziet. —
Red.).

LONDEN, 16 Oct. Volgens den
Atneenschen correspondent van de
„Tribuna" was de maatregel der
geallieerden tot in beslag-neming
der Qrieksche vloot noodzakelijk,
omdat het bekend geworden wat,
dat er plannen bestonden deze
vloot door de Dardanellen te laten
stoomen, waarna zij zich met de
Turksche zou vereenigen.

Denzelfde correspondent beweert,
dal ook de ontwapening van het
Grleksche leger binnenkort te ver-
wachten is. Van andere zijden
ontbreekt echter nog bevestiging
van deze berichten uit IlaiiaansChe
bton. jr_ «

Ingezonden.
(Buiten verantwoordelijkheid

der Redactie).
Voor Nederlandsche kinderen

In den vreemde.
In de aangrenzende landen, die in

den oorlog gewikkeld zijn, wonen dui-
zenden Nederlandsche gezinnen, welker
zorgen om aan hunne kinderen het
noodige en noodigste voedsel te ver-
strekken, met den dag grooterworden.
De aan ondervoeding lijdende kinderen
uit deze gezinnen nog tijdig voor ziek-
te en een zekeren ondergang te bewa-
ren, ligt in de macht van het Neder-

landsche volk. Het comité voor Ne.
derl. kinderen in den vreemde is bezig,
bedoelde kinderen naar Nederland over
te brengen en ze in ons midden te
voeden en. te verkwikken. De arbeid is
zeer omvangrijk en vereischt groote
geldelijke middelen. Het doet daarom
een beroep op de liefde van ons volk
voor zijne landgenooten over de gren-
zen, maar niet minder op zijn welda-
digheidszin, om de middelen bijeen te
brengen, die Voor het onderhoud dezer
beklagenswaardige kinderen noodig
zijn.

Het comité voor Nederlandsche kin-
deren in den vreemde ; Prof. dr. J. te
Winkel, Amsterdam, voorz. ; W. F.
van Heusden, Amsterdam, secr. ; 1.
Blooker, wethouder te Zeist ; dr. l'. H.
van Rcoyen, chirurg, Schiedam ; S. van
Lier Gzn., Amsterdam, penningm.

Bovenstaande woorden spreken voor
zichzelf, het onder-comité voor Deven-
ter heeft er niet veel aan toe te voe-
gen. Laten wij trachten het lot der
arme kleinen te verbeteren. En al
moge ook Nederland op 't gebied van
voeding moeilijke tijden doormaken, er
is toch nog wel wat over voor de Ne-
landsche kinderen in Jen vreemde,
niet waar ?

Wie geeft, wat hij heeft, is waard,
dat hij leeft. Bijdragen nemen da
comitéleden gaarne in ontvangst ; alle
gelden zullen in dit blad verantwoord
worden. Penfonen,_ die genegen zijn,
een,S|of meer kind, of zonder
vergoeding, op te nemen in hun gezin,
kuiui. 'ingen ontvangen h >
der comité-leden. Laat de Nederland-
sche kinderen uit den vreemde komen,
ook door uwe hulp l

*
* «

Bijdragen voor het boven-omschreven
doel neemt gaarne in ontvangst: Mej.
Ad. Bello, Nieuweweg te Lochem en
zullen in dit blad verantwoord worden.

BOTER
DEVENTER f 37. -- f 39.50
LEEUWARDEN f 67.40 — f 70 40

(zonder consent)
LEEUWARDEN . . . . f 112.-

(rnet consent)
SNEEK ..... f 1 10.--

(Commissie) f 1 10.—
ZWOLLE. . . . f36.50-f38.50
DEN BOSCH(perk.g.) fO.OO-f282
KAMPEN . . . »37.50-f3850

fclCKEN.
ZWOLLE . . . f 10.75-

(V. P. N.) f 10.50
(Reg.) f 7.70-

WIJHE . . . f 11.30
OLST . . . f 11.25-
NIJKERK . . f 11.50
APELDOORN. f 21.—
EPE . . . . f 11.25-
DEVENTER. . f 11.25-
MEPPEL . . f 10.75-
AMSTERDAM(VPN)f 10.30

(Reg.) f 8.20-
LOCHIfM . . f II.00-

-f 11.25
-Ml.—
-f 8.20
-f 11.80
f 11.75
f 12.25

-f 11.75
-f 11.60
-f 12.—
-f 11.25
-f 11.30
-f 8.35
-f 11.60

Vette koelen
Melk- en kalfkoelen

f 280— f 390
f200— f330

Pinken ...... f 80 —
Vette kalveren
Graskalveren .
Nuchtere dito
Vette schapen
Weideschapen
Lammeren .

f 60—
f 30—
f 8—
f 30—
f 18—
f 14 —

140
75
75
14
35
22
22

H u i d e n . Os- en koebuiden
per i/a K.G. 54 a 55 et., stieren
49 a 50 et., pinken 55 a 56 cl.,
vette veilen — a — et., nuchtere
vellen fO.— a fO.— paarden met
staart en manen f 19 — a f 19.75,
Friesche schapen vellen f 0.— af 0.—,
Drehtsche fO.— fO.«-, gellenvel-
len fO.— a fO.-

De haadel was vlug.

Veukenmeisje Men verlangt een
^ net meisje dat goed kan koken
en eenig huiswerk wil verrichten.
Zich te vervoegen NIc. Witscnkadc
18, huis, Amsterdam. 5170
•Pen Boerenmeid gevraagd P. O.
** tegen l November, bij I. P u t
Hasseitcrdijk bij Zwolle 5275

Mevrouw R e i g e r s m a n , Julia-
Mb nastraat 25, Haarlem vraagt met
Nov. of later een flink Tweede
Werkrnelsje, P.G. Zich te vervoe-
gen bij Mevrouw H a i t s m a Mu-
l l e r , Deventerweg 7, Zutphcn,
des avonds tusschen 7 en 9 unr.

5276

en ^A.*m t»od

TC KOOP :
een goed onderhouden

Kinderwagen.
ie bevragen Bureau dezer Cou-

rant «e Lochem, _ 5278
Wegens vertr ek nog te koop

aangeboden :
eenige tafeis, mahon i h o u t e , kasjes
met laden, wat stoelen, lamp,
1 en 2 persoons led ikant met
springmatras, pendule met slagwerk
bij P. VOOKTHUIS, Deventer-
straatweg, Eefde. _ 5277

T E K O O P

2 schottelingen
bij A. M.SCHIERBOOMopBrum
melmaat te Eefde. 5294



Verlorens
PORTEFEUILLE

met inbond ongeveer 12 a 13 gul-
den, iusscben Ruurlo ets halverwege
Borculo.

Verzoeke terug; te bezorgen bij
O. J. W. SASSE, op Lurkert, Dijk
boek Borculo. 5270

ADVERTENTIES
Y De Heer en Mevrouw TER

B R A A K — P r a k k e hebben hst ge
noegen kennis te geven van dé
geboorte hunner Dochter, 5280

Bertha Hendrlka Petronella.
Eibergen, 14 Octoher 1916

Y Heden overleed onze
geliefde Zoon en Broeder

Jan Dekkers,
in den ouderdom van 20 jaren.

Uit aller naam: 5271
H. DEKKERS, Wijk O.

Ruurio, 14 Oct. 1916.

•^•WiWVPMMa»

Tot onze diepe droef-
heid overleed bfden onzepe

/:.ritr, Behuwd-
Grootvader,

T. Maalderink,
b den ouderdom van bijna
80 jsrefl. 5272

R. MAALDERINK
en Echlgenoote

W. MAALDERINK.
WED W.KROUNEN-

Maalderink
en Kleinkinderen.

Hengelo (O.), 10 Oc». 1916.

Y Voor de vele blijken wan
deelneming, ontvangen bij hel
overlijden onzer lieve Moeder,
Beöuwd- cc Grootmoeder Mevr.

PIETERNELLA MEILINK
geb. FORTHEINE

betuigen wij onzen h a r t e l i j k e r
d a n k .

H. MEILINK Azn.
C. W. C. MEILINK—

Koek.
D. H. MEILINK Azn.
N. MEILINK—

FtedderiM.
B o r c u l o .

J. DALENOORD-
Meilink.

G. DALENOORD.
J. M. D. BRINK.
S. W. A. E. ATTEMA-

Mellink.
5290 H. ATTEMA

en Kleinkinderen.
16 Octoher 19» 6.

Danscursus
te VORDEN.

Deelnemers kunnen zich aan-
melden Zondagavond 15 Octo
ber tusscben 7—8 uur in 't Café
BRANDENBARG of s c h r i f t e -
I ij k aan den ONDERWIJZER.

De cursus vangt aan Zaterdag
avond 21 October, 6 uur.

JAC. GIETELINK,
Dieren,

5143 Dansonder wijzer,

Donderdagavond 19 Oct.
W om 7 uur zal bij G.
JONGERMAN te Ruurlo

een kalf worden
Tiitgepond.

5284

*ji\onderdag 19 October
^ 's avonds half 7 wordt
bij J. W. VISSCHtRS in
den Veldhoek te Ruurlo,
een zwaar gemeste stier

uitgepond.
5283

WITKALK.
Nog steeds een kleine voorraad,

zuiver oude

Belgische Witkalk.
Wie nog profileereu wil kome

spoedig.

Thans ook steeds uit voorraad
direct leverbaar

tegen scherp concurrecrende prij-
zen. 5296

Aanbevelend

Wed J. Wesselink&Zn,,
VORDEN.

Aanstaande Woensdag, Kermis
te Lochem, zal ondergeteekende

op de Harkt staan met een
paar honderd Keeren-, Dames-
en Xinderparaplu's.

Ook nog een 30-til gebruikte
Paraplu's voor spotprijs.

E, C. JAISEN,
5279 Lochem,

Deventer
Stoomboot Maatschappij,

(v.h. J. A. van der Schuijt).
Stoon*booten Stad Deventer l en II

en 's-Gravenhage.
Regelmatige Stoombootdienst van
en naar Deventer— Zwolle—Does-
burg— Arnhem—Nijmegen—Dord-

recht—Rotterdam—Schiedam—
Delft—'s-Hage en alle plaatsen aan
Rijn en Waal.

Ter bevordering van vlugge eti
goede expeditie verzoeke steeds
voor te schrijvi per „van der
Schuijt".

Agenten te De nter VAN E<3-
MOND & Co.

Zutphen en Deventer direct er
keer met Tram de Graafschap,
Zutphen—Emmerik, Geldersen—
Westfaalsche Tram etc. etc. 80

de «angewezec en goedkoopste
meststof. 5193

Vraagt inlichtingen bij den Agent

J. Bouwhuis*
Groenewegje 622, LOCHEM.

P.S. Niet (e verwarren met
aangeboden kunstmest uit Groen-
lo.

Aan het SANATORIUM. „DEN
OLDENHOP' te QORSSEL wordt
gevraagd

een net Meisje.
Salaris f 100—f 150. 5206

15 a 20
bekwame zoowel als aankomende

Smidsknechten
(vuurwerkers, bank werkers en plaat-
werkers) kunnen voor v a s t werk'
tegeti b o o g loon geplaatst wor-
den in de afdeeling „smederij" van
de matrassen- en ledifeantenfabriek
„AUPINO", D E V E N T E R .
Aanbiedingen persoonlijk of schrif-

telijk aan de fabriek, Diepenveen-
scbe weg. Reiskosten worden ver-
goed. 5171

Witte Kruis-Obligatiên a f3.65
fr. p. p., nu reeds verkrijgbaar.

Vraagt prospectus.
Hoofdagent Witte Kruis, Nleuw-

stad A 358, Lochem. 5265

Worden gevraagd
door de COöP. ÜORPSVEREEN.
„RUURLO* te R u u r l o , voor de
werkzaamheden aan het station en
voor het bestellen

twee a drie
flinkearbeiders,
loon nadsr overeen te konnr. Zich
aan te melden ten kantore der
vereeniging voor den 20 October
1916. 5172

De PICKERFABRIEK teEIBER
GEN vraagt voor spoedigste In-
diensttreding

eenigszins bekend met talen en
kantoorwerkzaamheden, niet bene-
den 20 jaar. Offertes schriftelijk
met copie getuigschriften. 5208

De COöP. DORPSVEREEN.
„RUURLO" te Ruurlo

wenacht aan te besteden:

het vervoeren van
alle benoodigheden
van het station naar
het pakhuis, gedu-
rende het jaar 1917,

Inschrijvingen worden ingewacht
vóór of op 20 October IQ 16, 's
avonds 6 uur ten kantore der ver-
eeniging, alwaar de voorwaarden
ter image zijn gelegd.
5173 HET BESTUUR,

Bij inschrijving te huur:
een Bouw-

plaatsje,
groot ongeveer 2 heet De voor-
waarden liggen ter lezing in het
café van B. R. EIJKELKAMP Ie
VORDEN. 5221

Gesloten briefjes franco In te
leveren vóór of op 21 October
bij den eigenaar F. LICHTEN-
BERG, Medier, Vorden.

Op Dinsdag 24 October e.k„
des middags 3 uur, zal In het
Hotel van den Heer l WULL1NK
te Neede, door de N.V. STOOM-
WEVERIJ „ BENGALEN" te Hen-
gelo

worden aanbesteed:

Het vergrooten van het
bestaande Fabrieks-
gebouw te Neede mat
i m, !200 M'Shed*

bouw.
Bestek en teekening zijn vanaf

Maandaar 16 October a.s. a f 12.50
per stel verkrijgbaar ten ktntore
van ondergeteekende, doch zat na
afloop der besteding aan de in-
schrijvers f 10.— worden terugge-
geven-voor de inlevering van ieder
oajreschonden stel.

Aanwijzing zal worden' gehou-
den den dag der besteding, des
middags 12 uur.

Nadere inlichtingen worden ver-
strekt door

J. W. JANSSEN.
5112 Architect te Hengflo.

Verkoop van
Ponnies

te DEVENTER.

Deurwaarder J. J, Bcdifés
zal Vrijdag 27 October a.s., om
12 uur bij BERGMAN aan de
B e e s t e n m a r k t te DEVENTER,
voor de OVERIJSSELSCHE
STEENFABRIEKEN aldaar

publiek verkoopen : »

Elf Ponnies
Een

zien.
uur te voren aldaar te

5260
Koopers die credict wenschen

moeten twee bekende en gegoede
borgen stellen of voldoende be-
wijzen van gegocdbeid overleggen.

Notaris Teesselink
te Markelo maakt bekend, dat de
volgende

Onroerende Goederen
zijn Ingezet en staan als volgt:

Het perceel van den Heer S. J.
BERG, groot 1.50.70 op H. A.
f 1250.- ;

de perc. van den Heer A. PAQ-
RACH:

perc. l groot 1.56.70 H.A. op
f1050.— ;

perc. 2 groot 1.11.40 H.A. op
f375.—.

De toeslag zal plaats hebben op
Woensdag 25 Oct. a.s. des voorm.
11 uur i.h. logetnent KALFSTER-
MAN te Holten

Peppels voor Klomp- en
Timmerhout,

Notaris KONING
te Hengelo (Q.) verkoopt publiek
Dinsdag 24 Oct. om 10 uur In
het Lokaal KREMER aldaar, voor:
lo de Herv. Diaconie, plm. 80
zware peppels op 'l Siebïek en bij
het Herv. Diaconiehuis, aanw, H.
Wolsheimer en de armenvader, 2o
Mejuifr. de Wed. W. B. Kerkhofs,
l perc. peppels in de Berenschot
en 28 perc. in de weide i.b. Broek,
3o Mej. de Wed. J. W. Grobben,
plm. 50 peppels en l wilg bij huis
en 16 peppeis aan Bessetinkkamp,
alles op den Keijenborg, 4o Mej.
de Wed. Heras. besseiink op Hls-
sink, eenige perc. peppels b.d.
Gooische school en bij H. Ellen-
kamp in 't Broek, en de heeren:
5o B. Esselenbroek, 42 peppeis bij
huis a.d. grintweg bij den Tol en
in de Koeweide, alles op „Meme-
liok" i.d. Noordlnk, 60 Q. A.
Eijkelkamp, 20 peppels op de „Lin-
denschen Weerd", in Linde, 7o J.
W. Zeevalkink, 7 perc. (44 stuks)
peppels bij zijn huis in de Reigers-
voor», 80 B. G. Ruesink, 21 pep-
pels in de weide bij Bosman b.d.
Bleek, 9o G. Rueeiok, 15 peppels
op de Wasslnktnaat in den Noor-
tiink, lOo M. Reusink 8 perc. (44
stuks) peppels en 4 wilgen bij Tol-
kamp i.b. Broek, llo J. H. Rem-
meiink, 21 peppels bij A, Keltholt
o.d. Bolderborst, die aanwijst, 12o
J. B. Zeevaiking, 13 peppels i.d.
weide b.d. Geerbosch, I3o Mej. de
Wede B. Demming, 6 perc (23
stuks) peppels op „Snethlage". . '

Notaris P. T. VOS ;
te Lichte avoorde zal Maandag 23 '
Oct. e k voorm. 10 uur ten huize <
ca verzoeke van den heer F. J. j
REIJERS op Groenzicht bij Groenlo

verkoopen:

l best
dravend

merrie-
paard,

*4 dragende melkkoeien.' l versch
gekalfde koe, 4 dragende malen,
4 kalveren, l zeug, 3 schottellngen,
6 biggen, eenige kippen.

V o o r t s l nieuwe dogkar met
kap, wipkar breed beslag, wenlei*
ploeg met scharen, ploeg, ijzeren
eg, weidesleep,hakselmachine,stroo-
snijder, kalver en biggenkooi, voe-
derbakken en tonnen, aardappelen-
zeeften, kruiwagens, verlakt paar-
dentuig met nikkelen beslag en dito
trens, rijsingel met beugels, rij-
zweep, haam, zadel enz,, kar- en
koekettingen en touwen, leidsels,
koeklavere, tuigkast, eikenhouten
meikrek, melkbussen, draaikarn,
blikken kaasvormen, waschkuipen,
draaimangel, fornulspot 100 L.,
broodsnrjmachlne, wip, bascule met
gewichten, 1/2 mud, ladders (l 7sn
61/2 M.), ijzeren hooihark en ga f -
feh, l rol nieuw puntdraad, bal-
kenslletsn, kleerkast (2 m. 2), tuin-
bank met ijzeren -poolen, bijna
nieuw fonuis met nikkel beslagen
dito waterketel, knoirapen (blauw
koppen), zinken gierton, gierpomp,
mest, put met gier en wat verder zal
worden aaagebosn.

Precies 12 uur wordt 't vee ver-
kocht, onbekende koopers soliede
borgen.

Te bezien Vrijdag 2C Oct. voorm
van 9—12 uur. 5242

Geldersch-Overijssehcb Stoomtram-Maatschappij,

op Maandag 23 Oct. 1916. KOUDE MARKT te Deventer
V. BORCULO 4.00
„ BARCHEM 4.17
„ LOCHEM 4.40
„ LAREN 4.57
A. DEVENTER 5.50

5287

v.m. V.
A.

DEVENTER
LAREN
LOCHEM

1.00 n.ra.
2.00 „
2.20

DE DIRECTEUR.

ALGIEflSFOSFAAT
H a l s h o f & Go., Arnhem.

5188

Café „Central" - Lochem.
Woensdag 18 Octoüer,

optreden van de alom gunstig bekende DUETTISTEN

Doeke Stuurop en Hein Kamp,
SUCCESVOL REPERTOIRE.

Prijzen der plaateen: late rang f0.75, 2de rang f0.50.
AANVANG 8 UUR.

Wielerwedstrijd.
Bij genoegzame deelname zal a.s. ZONDAG 22

OCtOBER een WIELERWEDSTRIJD worden ge-
houden ie BORGULO.

R O U T E : Borculo—Ruurlo—Barcbsm—Lochcm—Rorcuio.
1NLEUGELD ff 050

Inschrijvingen te zenden aan den beer J. GRIJZEN te Borculo, waar
tevens inlichtingen zijn te bekomen.

A a n g i f t e t o t d e e l n a m e v ó ó r a.s. V r i j d a g .
5288 . HET BESTUUR.

"ZWAVELZURE AMMONIAK
H ui s hof & O o,. Arnhem.

5185

MANTELS MANTELS
Door lijdigen inkoop zijn wij in staat U een degelijke en chique

- - MANTEL ';.--.
te leveren ver beneden den prijs, die fbans door fabrikartcn
wordt genoteerd. Wanneer gij dus Uw belang begrijpV koopt
dan Uwe M A N T E L S bij 5289

Pa. W. WIL TE N, ?£L
R

E
K

F
T

4« ZUTPHEN.
SPECIALE MANTEL-AFDEELINQ Ie ETAGE.

N o o r d e l i j k e
Hypotheekbank

TE ZWOLLE. w
B

Gelden beschikbaar
op billijke voorwaarden.

Herfst- en Winterseizoen
RUIM GESORTEERD IN :

Beleefd aanbevelend :

A. v. d. HEIDE Lochem.

VOEDERKALK
Hulshof & Co., Arnhem.

De NED. HEIDEMAATSCHAPPIJ zal Woensdag 25 October
a.s. bij inschrijving verkoopen in 4 Perc., 2 Comb. en lo Massa

124 BEUKEN, 9 EIKEN, 27 POPULIEREN,
op stam staande op „de Banniok" te COLMSCHATE bij Deventer en

gekaveld:
Perc. 1. 63 beuk., 6 Elk, diatn. op borsth. plm. 26—45 cM

« 2 . 6 1 „ S . , , , , , , „ 25-50 „
„ 3. 12 populier, „ „ 30-54 „
n 4. 15 „ „ . . 27-55 .

Nadere Inl. en Voorw. bij de Directie te Arnhem. 5192

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Van der Graaf & Co. 's B.? a H.
A M S T E R D A M .

Correspondenten over de geheele wereld.
V e r s t r e k k e n

Inlichtingen op allerlei gebied.
B e z o r g e n

Adressen :: Agenten :: Agenturen,
Incasso's.

KALKMERGEL

5187


