155ste
155ste

'/. i n-r% zrr&\

JAARGANG - No. 291

nn x

?, i r f A r - ? !

Vrijdag

^

Abonnement:

per

f 0.26 per
week
maand f 1.10 per kwartaal f 3.3S

Opgericht 1791
Commissie

van

Toezicht: Cep.

De

VAN

strijd

op

Uitgave: N.V. v.h. Broese & Peereboom - Telefoon 8090
FOFIF, H. C. VAN WOERDEN, Mr. F. M. C. PELS

Java

Belgie neemt deel aan

DEN

Ook
Toren

Sumatra

bezetting van Duitschland

wil

onafhankelijkheid
De

gevechten

gaan

voort

December

1945

Wnd. Directeur: J. A. TOPMAN
Hoofdredacteur : C. A. MüLLER
Chef-red.: M. DE DEUODTel. 8871

J_OSSE NUMMERS 6 CENT

Bureau : Croote Markt 33, Breda • Ojro 10926
Gen.-Majoor ). C. HAPCEA AN, Vr. A BIESCKCP

14

R1JCKEN

Van

en

H. J.

VAN

HOUTEN

Genechten

zelfmoord
Volgens de Belgische radio Pleegt
heeft de Minister van Buitenx
Prof.
Dr.
R.
van Genechten,
landsche Zaken, Paul Spaak,
de gewezen procureur gene
verklaard, dat overeenstemming
raal, die op 17 October door
is bereikt over de afbakening
het Bijzonder Gerechtshof te
van een Belgische bezettings
's Gravenhage ter dood was
zone in Duitschland. Spaak re
veroordeeld wegens het op
fereerde aan zijn besprekingen
zettelijk
in tijd van oorlog
met Ernest Bevin over de Enhulp
verleenen aan den vij
gelsch-Belgische
betrekkingen.
and, heeft zich, naar het A.
De Belgische zóne zal, volgens
N.P. verneemt, in de strafge
Spaak, binnen de Britsche be
vangenis
te Scheveningen
zettingszone liggen. Er zullen
door ophanging van het le
waarschijnlijk in het vroege
ven beroofd.
voorjaar twee Belgische divisies
heengezonden worden.

LS ER OVER één oorlogs
veel wordt ge
A verschijnsel
v
R AMIR, plv. „gouvermopperd, dan is het wel
Jneur" van Sumatra, ver
Van der Plas neemt
"^ver de distributie. Toen er
stelde aan buitenlandsche
tijdens den oorlog te weinig om
correspondenten:
„Het
ontslag
te leven, maar toch ook nog te
provinciale bestuur van Su
veel om dood te gaan werd ver
matra staat geheel achter Soe
strekt, waren het, naast de mof
De heer C. O. van der Plas,
karno en het kabinet Sjarir.
fen, de distributiediensten die er
WU zUn niet voornemens een
lid van den Raad van Indië,
zwart op werden aangekeken (be
eigen politiek te volgen. Het
heeft
officieel ontslag ge
halve dan door de zwarte Pieten,
volk van Sumatra
wenscht
vraagd uit zijn functie.
die dat goed van pas kwam). En
geen dominionstatus, maar al
Uit bevoegde bron te Den
nu de voedselvoorziening geen re
geheele
onafhankelijkheid.
den tot klagen meer geeft, nu is
Haag werd dit bericht beves
Het vraagt een de-facto erken
het o.a. de verstrekking van textigd.
ning van de Indonesische re
tieigoederen, waar men zich aan
geering. Elke Britsche
actie
ergert, omdat het „natuurlijk niet
tegen het volk van Java wordt
eerlijk gaat."
gevoeld als ook gericht tegen
Wij heboen hier zoo'n ergernis
Gevechtshandelingen
het volk van Sumatra."
voor ons liggen. Het is W. J. M.,
E MINISTER VAN FINANCIËN heeft de nota betref
Wij vechten tegen de Nica en Britsche troepen en tanks waren
die valt over de uitlating van den
fende den toestand van 's Rijks financiën bij de
distributiedienst, als zouden zij, wij betreuren de door de Britten vanmorgen op weg naar Bekassi,
die
geen
aanvraagformulieren gedane stappen om het vroegere 'teneinde represailles te nemen te
Tweede Kamer ingediend. Deze millioenennota dient
Nederlandsche
systeem
te
herstel
voor textiel inleverden, er geen
gen het dorp na de recente moor
ter inleiding van de ontwerpbegrooting voor het tweede
behoefte aan zouden hebben of.... len.
den aldaar. Later werd bericht,
Amir vertelde dat „gouverneur" dat de troepen Bekassi zonder te
halfjaar 1945, waarvan de stukken binnenkort zullen worden
te laksch waren geweest.
„Kijk eens, zoo scnrijft M., als ik Hasan nu bezig is een rondreis genstand hadden bereikt.
aangeboden. Gezien den geweldigen achterstand bij de ad
voor mijn beide
kinderen
had door Atjeh te maken, waar moei Een convooi voertuigen op weg
ministratie en de onzekerheid ten aanzien van vele kosten
aangevraagd: 1 stel ondergoed, lijkheden zijn ontstaan tusschen naar het kamp Kotaparis te Bui
wenscht de minister deze begrooting slechts te beschouwen
nachtgoed, kousjes, 1 stel boven- Indonesiërs en Japanners.
tenzorg, stuitte bij een spootwegkleeding en jasjes dan zou mij
op tegenstand, maar de
ais een oefen-begrooting en als een hulpmiddel om de ad
Delegatie uit Sumatra kruising
dit globaal geschat op f 150.- zijn
menigte werd uiteengejaagd, al
ministratie weer geleidelijk aan in beproefde comtabele
gekomen. Nu, en dat heb ik niet
Een Britsch vliegtuig is giste dus een officieel
communiqué.
banen te leiden.
contant; mijn geld is geblokkeerd. ren uit Sumatra aangekomen met Het schieten uit boomen en
ge
Dus al had ik een formulier ge de volgende Sumatraansche afge bouwen gaat voort. Het
kamp
had en al had ik een toewijzing vaardigden: Amir,
waarnemend werd van dichtbij
aangevallen,
Belastingheffing
Autorisatie-begrooting
gekregen, dan had ik die vergun gouverneur; Mr. Adihegoro; Dr. maar deze aanval werd door ma
ning nog niet kunnen gebruiken. Djamil en Dr. Loest Siregar.
chinegeweervuur afgeslagen. Een Er worden in de nota eenige be Voor het tweede halfjaar 1945 is
autorisatiebegropting
opge
Zoo zit de zaak en er is hier dus
Nederlander werd aan den rand langrijke plannen aangekondigd. een
Het Dagblad over de van het Rawpi-kamp te Medan Op het gebied der belastinghef maakt. Deze wijkt in zooverre van
geen sprake van lakschheid of
vroegere
autorisatiebegrootingen
geen behoefte."
op Sumatra doodgeschoten. Leden fing zijn maatregelen van drieër
af, dat de splitsing in gewonen- en
verklaring van Sjarir van de R./ .F. beantwoordden het lei aard te verwachten.
„Toen er eenige maanden gele
den werd medegedeeld,- zoo gaat In een hoofdartikel over Sjarir's vuren, maar de resultaten waren Speciale heffingen, welke zullen kapitaaldienst is vervangen door
een
scheiding in gewonen en bui
M. verder, dat men voor kinderen verklaring stelt het Bataviaasche onzeker. Zelfgemaakte
worden
gebezigd
voor
de
dekking
bommen
een schoenenbon kon aanvragen, „Dagblad" een aantal vragen, on werden naar een vrachtwagen ge der uitgaven wegens geleden oor tengewonen dienst.
Deze
begrooting vertoont in totaal
heb ik, zooals zoo velen, twee der welke ook of Sjarir's verkla gooid, tengevolge waarvan
drie logsschade en voor de verminde
een nadeelig saldo van f 1812 mil
maal uren in de rij gestaan. Toen ring, dat, wanneer de
Britten Britsch-Indiërs licht werden ge ring der staatsschuld. De eerste lioen.
ik bij het indienen van de aan meer troepen
en belangrijkste dezer heffingen,
naar
Indonesië wond.
vrage vroeg, hoe lang het nu zou brengen, alle
Het evacueeren van Rawpi-voor de vermogensaanwasbelasting, is De stijging der uitgaven is voor
Indonesiërs
zoo
kunnen duren, voordat er al of goed als ze kunnen tegenstand raden uit Ambarawa gaat voort. in ontwerp gereed en is in studie een vrij aanzienlijk deel te wijten
niet een bon zou komen, werd zullen bieden, beteekent, dat de Een aantal Indonesiërs dringen de bij de belasting-adviescommissie. aan de personeelsuitgaven, doch
mij geantwoord: dat kan wel 10 republikeinsche regeering extre stad binnen uit het Noorden
en De voorbereiding van een heffing anderzijds is de stijging ook een
gevolg van de sterk toegenomen
maanden duren. Dan is mijn doch misme met nationalisme heeft ver Oosten en er hebben botsingen in eens is ter hand genomen.
het
tertje precies 3 jaar en 7 maan eenzelvigd. Dit blad voegt er aan plaats gehad op den elfden De Afschaffing van de vennootschaps overheidsbemoeiing en van
inefficient
functionneeren
den, voordat zij haar eerste paar toe: „Toen de Japanners zagen, cember. Sidoardjo is door Britsch belasting en van de vermogens vaak
van
het
bestuursapparaat.
officieele schoentjes krijgt. U be dat hun nederlaag onvermijdelijk Indische troepen gezuiverd
belasting
op
lichamen
en
vervan
on
grijpt wel, dat het kind gelukkig was, gaven ze den Indonesiërs de danks tegenstand van scherpschut ging door resp. een minder druk By het aantreden van dit kabinet
al lang op schoenen loopt, maar onafhankelijkheid. Japanners ga ters. In dit gebied werden een ra kende overwinstbelasting en een vond het, behalve de erfenis op
als men de daadwerkelijke mede ven hun wapens aan de Indone diozender en een groot munitie z.g. winstgerechtigde-belasting als personeelsgebied, die de bezetter
werking van de huisvrouwen wil siërs over, geheel in strijd met de depot vernield.
voorheffing op de inkomstenbe had achtergelaten, een omvang
Militair
bij de bestrijding van den gifhan- voorwaarden van de capitulatie.
lasting. Doel dezer belastingher rijk apparaat door het
in het leven geroepen ter
del, dan moet men anders te werk Denkt men werkelijk, dat
Strafexpeditie ziening is de belemmeringen voor Gezag
de
aanvullende
gaan bij de distributie, want zoo republikeinen aan de vereenigde
een ontplooiing van een gezonde vervulling van een
bestuurstaak en van allerlei opdwingt men ons te probeeren goe
tegen Bekassi ondernemersactiviteit weg te ne sporings-,
volkeren die Japan hebben ver
bewakings- en hulp
deren langs anderen weg te ver
slagen, kunnen vragen om zulk De strafexpeditie tegen Bekassi men en Nederland aantrekkelijker diensten. Ook hierin school veel
krijgen."
te
maken
voor
de
vestiging
van
een onafhankelijkheid „made in en haar inwoners, die gezamenlijk
inefficientie.
De taken, waarmede
En dan heeft M. nog iets anders
nieuwe ondernemingen,
hetgeen
Japan" te erkennen?"
verantwoordelijk zijn gesteld voor op den duur tot een stijging van dit apparaat was belast, waren
op zijn hart.
de
recente
moorden
op
overleven
„Er werd mij ln het oor geflui
het nationale inkomen en van de aanvankelijk echter volledig on
den van de verongelukte Dakota, belastingopbrengsten zal leiden.
misbaar. Eerst in den. loop van
sterd", zoo onthult hij, „dat ieder
en voor welke expeditie de ge Herziening van de algemeene om het 2e halfjaar kon met de li
een die nu koopt „stom" is, want
allieerde
opperbevelhebber
de
ge
quidatie,
resp. overdracht daar
volgend jaar dan komen er ver
gepaard gaande met
voor H.A.L. heele verantwoordelijkheid op zetbelasting,
gunningen voor wollen jurken en
een vermindering of vrijstelling van aan de normale civiele, resp.
zich
genomen
heeft,
heeft
haar
militaire
instanties een aanvang
van deze heffing op noodzakelij
mantels en men wist mij te ver
De directeur van de Hollandzekeren: ik heb al een keuze ge Amerika Lijn, de heer F. C. Bou orders ten uitvoer gelegd. Er heeft ke levensbehoeften; invoering van worden gemaakt.
ten
aanzien
van
de
expeditie
geen
maakt in zaak X; zoodra daarvoor
weeldebelasting;
verhooging De beoogde snelle liquidatie van
man, die voor het eerst sedert overleg plaats gehad tusschen de een
een aanvrage kan worden Inge
van de successierechten en van de alle overtollige en de reorganisa
tie van alle onmisbare personeeldiend, heb ik tenminste al een 1939 een bezoek brengt aan de Britten en de Nederlanders. Een schenkingsrechten.
formaties zal zich zeker in de ko
jurk. Hoe zijn deze dingen mo V. S., heef op een persconferen zuil van zwarte rook stijgt nog
Eenige cijfers mende begrootingen weerspiege
gelijk?"
tie verklaard dat de maatschap steeds op en verspreidt zich over
len.
Bekassi,
zoodat
deze
van
Batavia
En nu gaan wij nog even een pij het voornemen heeft voor het
Wat de vorige dienstjaren betreft,
praatje maken met W. Dat er ve eind van 1946 regelmatige toe uit, bijna 20 K.m. daar vandaan, zijn voor Nederland — ter onder
De budgetaire saneering
duidelijk is waar te nemen.
le menschen zijn, die zich geen
scheiding
van Londen — alleen
textiel kunnen aanschaffen, is al risten trips te organiseeren. De
over 1940 definitieve rekening-cij- De regearing wenscht een actieve
gemeen bekend, ook bij de Re heer Bouman, die tot Januari in Geen besprekingen voor fers bekend; over 1941 en 1942 zijn financieele politiek te voeren ten
geering, die bereids haar voor de V. S. blijft in verband met de
slechts voorloopige of vermoede einde den wederopbouw van ons
nemen kenbaar heeft gemaakt in reorganisatie van
den dienst, het vertrek van van Mook lijke gegevens beschikbaar, ter zoo zwaar getroffen land, binnen
zulke gevallen een crediet te ver zeide verder, dat er een zuster
de
republikeinsche wijl over 1943 en 1944 begrotings de technisch daaraan gestelde gren
strekken. Dat komt dus al in or schip van de „Nieuw Amster Sjarifoedin,
zen, zooveel mogelijk te stimuleeminister van voorlichting, heeft cijfers moeten worden gegeven.
de.
ren. Daartoe zal vooreerst de fis
verklaard, dat hij niet verwacht De nadeelige saldi zijn:
Wat de schoenen betreft, is het dam" dat de. 28.000 ton groote
cale politiek dienstbaar
worden
1940
f
715
millioen
1941
f
1715
mil
dat er besprekingen zouden plaats
een lastiger geval, omdat er nog „Statendam" moet vervangen, in
gemaakt.
Maar ook in haar beleid
vinden tusschen den heer
Van lioen;. 1942 f 1807 millioen; 1943
zoo weinig schoenen worden af aanbouw is. Verder zullen twee
op
het
stuk
der
overheidsuitgaven
f
1918knillioen;
1944
f
2187
millioen
geleverd. Wij vernamen, dat dit schepen van 10.000 ton in Neder Mook en de Indonesiërs voor het Wat het financieele beheer der zal zij de opvoering van het na
vefrtrek van Van Mook naar Ne
voor een deel ook het gevolg is land worden
regeering te Londen betreft kun tionaal inkomen zich voor oogen
gebouwd, die in derland.
van de verontwaardiging van de het begin van 1947 gereed zul
nen voor de jaren 1940 t. en m. stellen
schoenfabrikanten over den vast1943 rekeningcyfers worden ver De geleidelijke toeneming van het
gestelden prijs, welke beneden den len komen.
meld; voor 1944 zijn alleen begroo nationaal inkomen en de daarme
kostprijs zou liggen. In ieder ge
tingscyfers beschikbaar. Gewone de gepaard gaande stijging van de
val, er zijn nog geen schoenen kwaliteit van het textiel. Het is
dienst en kapitaaldienst tezamen fiscale inkomsten eenerzijds, de
bekend,
dat
vele
winkeliers
thans
genoeg om op iedere aanvraag di
in de toekomst verminderde nood
geven het volgende beeld:
zitten,
die i Hedenavond om 21 uur zal
reet een vergunning te laten vol nog met voorraden
Nadeelig saldo 1940 pnd 4,6 mil zaak de overheidsuitgaven als stl
gen. En hoe kan men nu van de slecht van de hand gaan, vanwege 1 de Minister van Handel en
mulans voor de bedrijvigheid te
lioen;
1941
pnd.
13
millioen
1942
Nijverheid, Ir. H. Vos over
distributie verlangen, dat er schoe de minder gewilde kwaliteit en
pnd. 7,5 millioen; 1943 pnd 18,8 bezigen anderzijds, stellen een ver
de zenders Hilversum 1 en 2
nenbonnen worden verstrekt, als dat kan wel eens een strop voor
millioen; 1944 pnd 53,9 millioen. dwijnen van een deficit in het
jnen op zijn vingers kan natellen, hen worden, omdat de extra ver
in de radio-uitzending „Op
Totaal nadeelig saldo in Neder verschiet. Dan zal ook de bud
voorloopig
dat zij toch nog niet gehonoreerd strekte textielpunten
land en Londen ongeveer 11 mil- getaire saneering bereikt zijn.
de Brug" spreken over !,De
kunnen worden? Dan zou het ge- geldig blijven. Dat er winkel*«2rs
liard gulden.
organisatie
van
het
bedrijfs
popper nog veel heviger zijn. Er zouden zijn, zooals in winkel X,
leven."
komt het volgend jaar voor iede- die nu reeds wollen jurken enz.
Beleidsuitgaven De
ren Nederlander een paar schoe voor klanten zouden reserveeren
Onder de beleidsuitgaven komen
nen, zoo is van Regeeringszijde lijkt ons in dit verband niet aan
voor als voornaamste posten (in
verzekerd. Daar zullen we ons bij nemelijk, omdat zij daardoor zich PHILIPS
zeer ruwe cijfers):
nebben neer te leggen. De distri zelf zouden benadeelen.
vliegtuigen
U
ziet,
geachte
W.,
men
moet
de
Betalingen
voor geallieerden
50
butie treft in deze geen blaam.
onderscheiden millioen; Afwikkeling Mil. Gezag
zaken altijd van twee kanten be
Ten slotte de fluistercampagne
De stand der Indië vliegtuigen
over de betere kwaliteiten, welke kijken. De distributie staat voor De Amerikaansche regeering heeft interneeringskampen enz. 50 mil
Uitgaven voor uitrusting is als volgt; N.L.-304 (vlucht 3a)
Pas het volgend jaar zouden ko een ondankbare taak en dat kan aan „industrieele ondernemingen, lioen;
niet
anders,
dat
zal
wel
blijven,
van het leger 150 millioen Uitga gezagvoerder
van Veenendaal
fhen. Natuurlijk zal alles
langzoolang er distributie noodig is. die tijdens den oorlog door bij ven voor uitrusting en oefening (inkomend), 12 Dec. 15.23 G.m.t.
£aam aan beter worden, ook de
zondere inspanning in belangrijke
5"niimiNi!U!immiiiiiiiiiiinm!iiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiii Als alle aanvragers direct tevre mate hebben bijgedragen tot een der marine 25 millioen; Uitgaven geland te Benghasi wegens weer
den konden worden gesteld, dan
voor wederopbouw enz. 144 mil
Wisselende
|
Wisselende bewolking
bewolking met | zou er geen distributiedienst meer succesvolle oorlogvoering", een lioen; Uitgaven voor a-nkoopen 13 Dec. 4.50 G.m.t. vertrokken
onderscheiding toegekend, de z.g.
noodig
zijn.
|
plaatselijk regen of hagel-1 Die tijd komt wel weer, daar kunt „Army-Navy E-flag". Slechts aan handel en nijverheid 258 millioen; van Benghasi 17.00 G.m.t. ver
Uitgaven voor
landbouw, land moedelijke aankomst Schiphol.
= buien, iets kouder.
ge zeker van zijn.' Eens zult ge in 5°/o van de Amerikaansche indu bouwcrisisfonds 491 millioen; Uit N.L.-305 (vlucht 6) gezagvoerder
strie is deze onderscheiding
te
de
krant
kunnen
lezen:
De
distri
gaven
voor
scheepvaart
139 milli Brinkhuis (uitgaand), 12 Dec.
° Zon op 8.42 onder* 16.27. i
butiedienst is opgeheven, onder beurt gevallen.
oen Uitgaven voor sociale zaken
= Maan op 14.14 onder 2.04. 19 i
_ dankbetuiging voor de vele en ge- Ons land kan er trotsch op zijn, 166 millioen; Uitgaven voor steun 15.20 G.m.t. van Napels vertrok
= 1 wichtige diensten aan den lande dat twee van de in Amerika wer oorlogsslachtoffers enz.
110 mil ken naar Cairo, 13 Dec. 0.30
|
December Volle Maan.
s|bewezen.
kende Philipsfabrieken een der lioen Uitgaven voor verkeer en G.m.t. "uit
Cairo vertrokken
De Torenwachter.
gelijke „E-flag" hebben gekregen, energie 109 ~ mïÜioeiL
wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuuiiiiiiiiiiiiiauiiiiiiiiiiiiüi
naar Karachi.
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De Zuivering

I

N AANSLUITING op de reeds gisteren gedeeltelijk gepubli
ceerde verklaring over het regeeringsbeleid, geven wU hier
onder een uittreksel van versphillende ^onderwerpen, die in
het lüvig rapport waren vervat en die bijzondere aandacht
waard zijn.

Organisatie bedrijfsleven
De regeering is van
meening,
dat een nieuwe publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie moet
worden
opgebouwd met organen, die
in
staat zijn het geheele sociaal eco
nomische beleid, voor zoover niet
de centrale overheid dat zelf
in
de hand moet houden, over te ne
men. Daartoe zullen deze bedrijfs
organisaties een aantal beginselen
moeten belichamen. In de eerste
plaats zal de overheid moeten par
ticipeeren in de leiding der be
drijfsorganisaties, ten einde
te
waarborgen, dat deze organen de
bedrijfsbelangen zullen
beharti
gen in het kader van het
alge
meen belang. Voorts zal, omdat
sociale en economische kwesties
niet los van elkander behandeld
kunnen worden, in de leiding der
bedrijfsorganisatie een coördina
tie van sociaal en economisch be
leid moeten worden tot stand ge
bracht. Ten slotte is het noodig,
het bedrijfsleven grootendeels in
verticale kolommen, omvattende
de producenten, den groothandel,
de verwerkende industrie en den
detailhandel van dezelfde soorten
goederen, samen te brengen.
De bovenstaande overwegingen
hebben geleid tot het
opstellen
van een voorontwerp van wet be
treffende publiekrechtelijke orga
nisaties van het bedrijfsleven, in
het voorontwerp bedrijfschappen
genaamd.

Euitenlandsche
handelspolitiek
Het is voorloopig nog noodzake
lijk, den invoer van goederen uit
het buitenland overwegend op ere
diet te doen plaats vinden.
Het
spreekt vanzelf, dat de regeering
er naar streeft aan dezen toestand
zoo spoedig mogelijk een einde te
maken door een krachtige bevor
dering van den export.

Particulier initiatief wordt
weer ingeschakeld
Nadat aanvankelijk ten
aan
zien van den invoer uit het bui
tenlnnd regeeringsaankoopen de
eenig mogelijke methode
was,
gezien het feit, dat de regeering
alleen over buitenlandsche credieten kon beschikken, zal, zoo
dra daartoe de gelegenheid zich
voordoet, en andere
belangen
zich daartegen niet
verzetten,
de invoer wederom overgelaten
worden aan den
particulieren
handel, uiteraard gebonden aan
een stelsel van
vergunningen
van overheidswege.

Nationaal welvaartsplan
Ten einde te geraken tot
een
Juiste aanwending van alle pro
ductieve krachten des lands
en
van de ter beschikking komende
buitenlandsche credieten, acht de
regeering de opstelling van
een
Nationaal Welvaartsplan noodza
kelijk. Dit plan zal als richtsnoer
moeten dienen bij de
bepaling
van het regeeringsbeleid ten aan
zien van den invoer, den uitvoer
en de toewijzing van grondstoffen
aan de afzonderlijke takken van
bedrijf, het financieele
beleid.

Wij

vragen even
Uw aandacht

Een schip vaart van den Hel
der over zee naar Rotterdam en
het legt onderweg nergens aan,
geen minuut wordt de vaart on
derbroken, geen muis wordt
overboord gegooid. Desniette
genstaande heeft het schip bij
aankomst een veel grootere
diepgang dan bij het vertrek,
terwijl men toch zou zeggen,
'dat door het verbruik van ko
len en levensmiddelen het schip
tichter zou zijn geworden. Hoe
ts dit te verklaren?

...

Oplossing vorige opgave: het
kostbaarste is de olie. Des te
tneer sardientjes dus in de blik
jes gedaan worden, des te min
der olie zal er noodig zijn.

Bijeenroeping Provinciale
Staten

Volgens de in voorbereiding zijn
de wijzigingen van de Kieswet
en de Prov. Wet is de dag der
candidaatstelling voor de verkie
zing van de leden der Provinciale
Staten de tweede Dinsdag van
de sociale maatregelen en
een April 1946.
aantal verdere punten van eco Beoogd wordt indien eenigszins
nomische politiek in den ruim- mogelijk, den dag voor de stem
mingen voor de Provinciale Sta
sten zin des woords.
ten te doen samenvallen met dien
voor de Tweede Kamer. De bij
Vervoer
eenroeping van de Provinciale
De regeering
koestert
geen Staten te doen samenvallen met
plannen voor eenig vervoermo dien voor de Tweede Kamer De
nopolie. Zij streeft naar
een j bijeenroeping van de Provinciale
harmonisch samengesteld trans Staten zal met inachtneming van
port-apparaat, dat eenerztfds te de in de Provinciale Wet gestelde
gen de minst mogelijke kosten termijnen zoo spoedig mogelijk te
het vervoer van een zoo groot verwachten zijn.
mogelijk aantal personen en een
zoo groot mogelijke hoeveelheid
Gemeentefinancieën
goederen waarborgt, anderzijds
aan allen, die in het vervoerbe De regeering is overtuigd van het
drijf werkzaam zijn, een zoo eminente belang van een spoedi
veel mogelijk vrij en goed be ge gezondmaking van de gemeentefinanciën als voorwaarde voor
staan geeft.
herstel van een normaal gemeen
telijk leven, hetgeen mede in de
Scheepvaart
troonrede tot uitdrukking kwam.
De koopvaardijvloot heeft ge Binnenkort kan de instelling van
durende den oorlog zeer ernstige een commissie worden tegemoet
verliezen geleden. In September gezien, welke de regeering te de
1939 bedroeg de totaal beschikba zen aanzien zal hebben te advire tonnage rond
2.890.000
brt., seeren.
waarvan thans nog 1.520.000 ton in Zoolang de arbeid dezer commis
de vaart is. Een verliespercenta sie niet tot resultaat heeft geleid,
ge dus van 47.5 pet. Een klein ge is de regeering voornemens, de
deelte van dit verlies is opgevan gemeenten de behulpzame hand
gen door het feit dat gedurende te blijven bieden, bij het over
den oorlog aan de vloot eenige bruggen van de tekorten. De nood
op den vijand
prijs
gemaakte van 's Rijks Schatkist dwingt hier
beperking.
Se
schepen werden toegevoegd, ter intuuschen tot
wijl de regeering onder het z.g. dert 1941 is het dan ook niet lan
Allied Tonnage Replacementsche- ger mogelijk gebleken de tekor
ma nog een aantal schepen van ten der gemeenten in beginsel in
totaal 140.000 brt. in het buiten tegraal voor rekening van het
Rijk te nemen.
land verwierf.
Verder waren er in 1940 hier te
Sociale verzekering aan
lande een aantal schepen in aan
bouw, welke voor een deel voor
werklooze arbeiders
onze vloot behouden zijn geble
ven. Inclusief dezen aanwas be
schikken wij thans over een vloot Na de bevrijding werd bij de ver
ordening van het militair gezag
van rond 1.680.000 ton.
van 16 Mei 1945 de oude steunre
vervangen door de regeling
Zuivering ambtenaren geling
„overbruggingsuitkeering". Zooals
De adviescommissies, welke in de naam reeds aanduidt, bedoel
eerste instantie advies uitbrengen de deze nieuwe regeling aanvan
omtrent de ten aanzien van de kelijk een overgangsregeling te
daarvoor in aanmerking komende zijn ter voorziening in het onder
personen te nemen maatregelen, houd van de arbeiders die na de
hebben inmiddels nagenoeg alle bevrijding werkloos waren. Dit
haar taak beëindigd.
bracht met zich mede, dat in be
Verwacht mag worden, dat de doelde regeling bepalingen (en
zuivering, voor zoover de onder ook leemten) voorkwamen, welke
het Dep. van Binnenlandsche Za bij een voortbestaan van de rege
ken ressorteerende
categorieën ling over een langer tijdperk dan
van overheidspersoneel
betreft, de eerste overgangsperiode tot
omstreeks 1 Februari 1946 nage minder gewenschte gevolgen moes
noeg geheel zal zijn beëindigd.
ten leiden c.q. reeds geleid heb
ben. Dit heeft behalve stimulee
Zuivering aan ring
van controle, genoopt tot het
aanorengen van enkele wijzigin
unjversiteiten gen, waarvan als de voornaamsten
Tengevolge van de zuiverings genoemd worden: het binden van
maatregelen en hun toepassing, is de uitkeeringen aan een bepaald
aan de univers'teiten en de hoo- maximum. De inschrijvingen van
gescholen een weinig bevredigen de gezinsleden boven 16 jaar van
de toestand ontstaan. Verschillen de overbruggingsuitkeering ge
de tegenstellingen ondermijnden nietenden bij de Gewestelijke Arhet voor den arbeid noodzakelijke beidsbureaux en de mogelijkheid
vertrouwen. Dezerzijds is gepoogd tot uitsluiting van arbeiders die
om niet tusschen deze tegen behooren tot een groep waarin
werk
stellingen door te zeilen,
maar ieder geacht kan worden
om zooveel mogelijk
recht
te te kunnen vinden.
doen zonder aanzien van persoon
Sociale verzekering
of groep. Inzonderheid werd door
herhaalde besprekingen gepoogd
Op
26
Maart
1943 werd door den
het vertrouwen van jonge menschen, die gedurende den bezet toenmaligen minister van sociale
tingstijd getoond hadden karak zaken een commissie ingesteld
tervastheid en fierheid te bezUten met opdracht algemeene richtlij
nen vast te stellen voor de toe
niet te zeer teleur te stellen
komstige ontwikkeling der socia
Zuivering der le verzekering in Nederland. Die
commissie heeft een rapport uit
kunstwereld gebracht waarin zij als haar oor
deel uitspreekt, dat het wenscheMet betrekking tot de zuivering lijk
is over te gaan tot de in
van kunstenaars in het algemeen voering
van een volksverzekering
welke tot nu toe is geschied van welke uitgevoerd
moeten
wege het Militair Gezag, zal bin worden door sociale zou
raden, terri
nen korten tijd een voorstel tot toriale organen, waarin
de
wettelijke regeling worden fnge- overheid als zoodanig denaast
belang
diend.
rijkste en meest representatieve
uit de kringen der
Zuivering van het organisaties
belanghebbenden in het betrok
ken gèwest zitting zullen hebben.
bedrijfsleven
Thans is een kleine technische
Wat de zuivering van het be commissie ingesteld met opdracht
drijfsleven betreft, kan
worden om, voornoemd rapport tot grond
medegedeeld, dat het
apparaat slag nemende, uitgewerkte voor
hiervoor n.1. een groot aantal zui stellen tot herziening en uitbrei
veringsraden, thans vrijwel
ge ding der sociale verzekering te
ontwerpen. De commissie doet
reed is.
Bij het doen van
benoemingen zich door de daarvoor in aanmer
voor het ambt van burgemeester king komende organisaties en in
gaat de regeering er van uit, d£t stellingen uit het maatschappelijk
zooveel mogelijk gestreefd moet leven voorlichten. Zij zal daartoe
worden naar een hernieuwden op binnenkort met de bedoelde orga
bouw van het bestuursapparaat, nisaties en instellingen mondelin
met inachtneming van het begin ge besprekingen houden. Deze
sel ,,de juiste man op de juiste hebben de gelegenheid gehad
schriftelijk haar standpunt ten
plaats".
aanzien van het Londensche rap
Wijziging kieswet port uiteen te zetten.
stelt alles in het
Het wetsontwerp tot
wijziging De commissie
haar opdracht zoo snel dit
van de Kieswet is in verregaan- werk
kón
te
volvoeren.
den staat van voorbereiding Ge
hoopt en verwacht wordt, dat dit
voor het einde van het jaar aan
de Tweede Kamer kan worden
aangeboden.
Mary Dresselhuys

Bevoegdheden noodgemeenteraden
Behoudens de delegatie van be
stuursbevoegdheden van den Raad
aan B. en W. zij de bevoegdhe
den van den Raad dezelfde 3ls
vroeger.

bij het Residentie tooneel
De bekende actrice Mary Dres
selhuys, die in de eerste helft van
dit seizoen bij de tooneelgroep
„Comedla" optrad, zal van 1 Fe
bruari af als gaste verbonden zijn
aan het Residentie Tooneel.

District I: ADO—Xerxes, De
Volewijckers-Ajax, EDO-'t Gooi
HDVS—VSV
District II: Blauw Wi' -Haar
lem, DHC—HBS, Spart:. -Neptunus, VUC—DWS
District III: Ensch. Boy i NEC,
Quick—Enschede, AGO' V-Heracles, Go Ahead—TubanUa, Be
Quick—PEC
District IV: RKTVV—RBC,
Longa—Vlissingen, BVV-NAC,
De Baronie—Noad, HelmondWillem II
District V: Be, Quick—GVAV,
Veendam—Achilles, HSC—Velocitas, Leeuwarden—Heerenveen,
Sneek—Frisia
District VI: PSV—Maurits, De
Spechten—Limburgia,
Bleijerheide—Brabantia, Sportcl. Em
ma—Roermond, MW—VVV
Reserve le klasse: NAC 2—
BW 2
Reserve 2e klasse: NAC 3—
Zaltbommel 2
Tweede klasse B: Alliance—
Zwaluw, WSC—TSC, Dosko—
DESK, Internos—Hero, TOP—
Concordia
Derde klasse E: SCO—PCP,
WVO—Rood Wit. Groen Wit—
Boeimeer
Derde klasse F: MOC—Steen
bergen, Roosendaal-RKFC, Zierjkzee—Kaaische Boys, Halste
ren—BSC
Vierde klasse F: DEB—Zundert. Advendo—SET 2, Hero 2—
De Barooié 2, Willem II 4—WR

HOCKEY-WEDST;RIJDEN.
HOC—HHYC, Delft Studenten—
Togo, Victoria—Leiden. HDM—
BMHC
Zuiden: Push—EMHC, Venlo—
MOP, HTCC—Tilburg
Dames: Thor—Push, HTCC—
MOP, Pelikaan—Breda II

Radio-programma
Grepen uit het radioprogram
ma voor Zaterdag luidt:
Hilversum I
6.45 Ochtendgymnastiek; 7.Q1
Nieuws; 8.01 Nieuws; 12.01 Gra
mofoonmuziek; 12.30 Nederland
gaat weer aan den slag; 12.35
Orgelconcert door Bernard Druk
ker; 13 01 Nieuws; 13.20 Gramofoonmuziek; 14.01 Relais wereld
programma; 15.00 Orkest Ted
Powder; 15.30 Engelsche les
voor gevorderden; 16.00 Het
Rotterdamsche
pianokwartet;
16.32 Liederen van Fauré; 16.45
Boekbespreking; 17.00 Cantabile
septet; 17.30 Gramofoonmuziek;
18.01 Sylvestre trio; 18.30 Het
rijk overzee; 18.45 De speellie
den; 19.01 Nieuws; 19.30 Bene
dict Silbermann en zijn „Novelty Serenaders"; 20.01 Nederland
herrijst; 20.15 Het Residentie
orkest; o.l.v. Frits Schuurmans;
22.15 Mensch en maatschappij;
22.30 Metropole orkest; 23.01
Nieuws; 23.20 Avondwijding;
23.30 Eddy Walis speelt; 23. 58
Sluiting.
Hilversum II
13.01 Voor de Nederl. strijdkr.;
13.30 Canadeesche uitzending;
14.01 Uit eigen tuin; 14.20 Or
kest van Gregoras Dinicu; 14.45
Beeldende kunsten; 15.00 Het
Omroep orkest o.l.v. Koos v. d.
Griend; 16.00 Ds. M. R. Heijnsius v. d. Berg: „De beteekenis
van de districts-consultatie-bureaux in den strijd tegen de tu
berculose"; 16.15 Orkest Carlo
Carcassola; 17.00 Kinderhoorspel;17.30
Kinderkoor;
18.01
Nieuws; 18.30 Gramofoonmu
ziek 19.30 Programma voor de
Nederl. Strijdkr. 20.01 Radio ra
riteiten revue; 21.00 Hoorspel;
21.25 Gramofoonmuziek; 21.45
Avondwijding; 22.01
Nieuws;
22.20 Dansmuziek; 22.58 Sluiting.

TAFELTENNIS
Competitie-wedstrijden voor a.s.

week:

NIETS anders dan

Maizena fabrikaat Duryea op
2e Klasse: wedstrijden op 16 De
Uw bon! Beter kèn niet en
cember 10.30 uur Breda II—
nog voordeelig óók: een tweeOlympia; 2 uur Luto I—Bra
ons pak voor 17 cent Vraag
bant I; II uur: Irene I— Bra
bant II.
Uw winkelier daarom met
3e Klasse: wedstrijden op 14 De
nadruk
cember 7.30 uur Breda V—Bra
bant V; 7.45 Breda IV—Victo
ria III; wedstrijden op 16 Dec.
11 uur Brabant III—HKI II;
Luto II—Brabant VII; Victoria
II—P.T.T. II; Luto IV—Bra
bant IV; 11.30 uur Victoria V—
Gloria I en II; 2 uur Victoria I
—Irene II; 7.30 uur H.K.I. V—
Victoria IV; H.K.I. I—Brabant
Voorloopig nog op de Vsrmicelllbon.
VI
Nagekomen tafeltennis uitsla
gen:
le Klasse: Cor du Buy— Smash
10—0; Vice-Versa—Be Quick 9-1 Neurenberg
2e Klasse: Tilburg I—Luto I 8—2

" Rvi \

y

NIEUWJAARSSCHAAKTOURNOOI
Tijdens het internationaal Hoogoventournooi zullen twee
tien
kampen worden gehouden, die 5
Januari zullen beginnen.
Hoofdgroep a. is samengesteld
uit de buitenlanders: Grob (Zwit
serland), Milner Barry (Engeland)
O'Kelly (België), Stoltz (Zweden)
en Winter (Engeland) en de Ne
derlanders: Cortleven,
de Groot,
Koomen, Kramer
en v. Scheltin1
ga.

vindt

Lawrence

het

genoeg

President Lawrence deed gis
ter ernstige pogingen om den
voortgang van het proces te be
spoedigen. Hij stelde voor, dat
de Amerikaansche aanklager
Dodds sommige passages uit de
voor te lezen documenten zou
bekorten. Later vroeg hij: „Zou
het nu niet genoeg zijn, dunkt u?
We hebben Speers eigen beken
tenis en een groot aantal docu
menten gehoord ten bewijze van
het feit, dat krijgsgevangenen en
arbeiders in Duitschland tot wer
In het orgaan den Ned. Veree- ken zijn gedwongen."

Kunstledematen

niging „A.V.O." wordt medege
deeld, dat de regeering bezig is
maatregelen te treffen om in het
hopelooze tekort aan kunstlede
maten te voorzien. Eënerzijds zal
de grondstoffenvoorziening voor
eigen productie hier te lande wor
den verbeterd dank zij den aan
drang en de activiteit van
den
orthopaedisehe tnstruinenthandel,
anderzijds zal als noodvoorziening
en aanvulling een 'vrij groot aan
tal kunstarmen en kunstbeenen
worden Ingevoerd ter
verstrek
king aan oorlogsslachtoffers,
die
daaraan behoefte hebben.

De Fransche a a n k l a c h t
Men verwacht, dat de Fran
sche openbare aanklagers bij het
Tribunaal te Neurenberg hun
zaak begin Januari aanstaande
zullen voorbrengen en in den
tijd van twee weken zullen kun
nen beeindigen.
Na Franjois de Menthon zal
Dubost aan het woord komen
over de Duitsche wreedheden in
Noorwegen, Nederland, België,
Luxemburg,
Denemarken en
Frankrijk. Faure zal de aan
klacht betreffende poging tot
NazifiCatie van Frankrijk behan
delen.

Schoenreparatie
met rubber
niet vrij Zwitsersche
De lederpositie is van dien
Bondspresident
aard, dat aan schoenherstellers

een groot percentage rubber in
plaats van leder als zooimate
riaal wordt verstrekt. Voor
schoenreparaties met rubber is
het zelfde aantal schoenreparatiebonnen noodig als voor repa
raties. uitgevoerd met leder.

De Zwitsersche Minister van
Oorlog, Karl Kobelt, is met 168
van in totaal 184 geldige stem
men tot Bondspresident gekozen
De Minister van Binnenland
sche Zaken, Philippe Etter, werd
tot Vice-President gekat*^-

