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LONDEN'S UITSCHAKELING ZOU
OP HANDEN ZIJN

HET

BELAN GRIJKSTE HOE LONDEN'S VERWOESTING

NIEUWS

ZICH VOLTREKT

Stadsnieuws:
De vijfde noodbeurs Gelderland officieel
(Eerste blad.)

geopend.

„Bombardementen over enkele weken

Is de winning van beukenolie uitqeslo(Tweede blad.)
ten?

Japan streeft naar samenwerking met Moskou
BRITSCHE BOMMEN STICHTTEN

AMSTERDAM

BRAND IN BERLIJNSCHE WIJKEN

GEBOMBARDEERD

In een verklaring over de buitenlandsche politiek heeft de
Japansche minister van buitenlandsche zaken, Matsoeoka, met
betrekking tot Rusland de kwestie van samenwerking aan de
orde gesteld. Hangende vraagstukken dienen te worden opgelost. De Japansche regeering wacht thans met de grootste belangstelling af, of Engeland den weg door Birma zal heropenen. ledere poging om den vrede in Oost-Azië, door verderen
steun aan Tsjang Kai-Tsjek te verstoren, moet van de hand
worden gewezen.
De aanvallen op Londen en verdere militaire doelen in Zuiden Midden-Engeland bereikten vooral vannacht een ongekende
felheid. Een neutraal diplomaat, die dezer dagen uit Londen te
Genève aankwam, heeft verklaard, dat het over enkele weken
zinneloos zal zijn de Britsche hoofdstad nog langer te bombardeeren, daar zij dan in economisch en strategisch opzicht
geen nuttige functie voor de Britsche verdediging meer zal vervullen. Er heerscht in Londen, naar wordt gemeld, stijgende
ontevredenheid over de slechte schuilgelegenheden in de ondergrondsche stations en elders.
Berlijn is vannacht door Engelsche vliegers gebombardeerd,
waarbij, naar het D.'N. B. bericht, woonhuizen, twee ziekenhuizen, pakhuizen en spoorweg werken werden getroffen. Uitgebroken branden konden weldra worden gebluscht.
De Italiaansche minister Farinacci vertoeft thans te Parijs,
mede om de levensomstandigheden van de Italianen in Frankrijk na te gaan. Naar verluidt, zouden er plannen bestaan tot
hun repatrieering.

Acht slachtoffers.

ONGEKEND FELLE AANVALLEN
OP BRITSCHE HOOFDSTAD
De doeleinden van het optreden van

het Duitsche luchtwapen

Te Londen werd gisteren haast onafgebroken luchtalarm gemaakt. Duitsche

gevechtsvliegtuigen vielen ten deele onder bescherming van jachtvliegers Londen
en doelen in het Zuiden en Zuid-Oosten
van het Britsche eiland aan. Haveninstal-

laties, wapenfabrieken, ravitailleeringsinstallaties, spoorwegen, vliegvelden en

brandbommen uitgeworpen, met de
bekende

gevolgen

van dien.

ELDERS NOG DRIE DOODEN.
Ook elders, o.a. te Dinteloord,
Fijnaart en Aalsmeer vielen bommen.

In totaal eischten deze aanvallen
drie dooden en eenige zwaar gewonden.
(Voor nadere bijzonderheden
zie men elders in ons blad).

andere belangrijke doelen kregen treffers,
die brandden en verwoestingen ten gevolge hadden. Op verschillende plaatsen
komen terechtkwamen.
ontwikkelden zich-luchtgevechten en trad
luchtdoelartillerie in werking. By de luchtgevechten werden 22 vh'andelijke en
strategie
7
eigen toestellen neergeschoten.

De Stichting Oosterbeeksche Middenstands Spaarbank is door de Arnhemsche
Rechtbank in staat van faillissement ver(Tweede blad.)
klaard.

Ooggetuigeverslag

Buitenland:

Over enke.e weken

TER ZEE.

3. De blokkade ter zee, die door duikbooten
en de luchtmacht gehandhaafd wordt, wordt
op doelmatige wijze door de methode van de
hamerslagen der luchtmacht aangevuld. De
vernieling van de havenwerken, wapenfabrieken, opslagplaatsen van olie en levensmiddelen, gas- en electriciteitswerken en van de
spoorwegen in de beide centra Londen en
Liverpool, verlamt niet slechts het geheele
zaken- en bedrijfsleven en de productie, doch
ook het alledaagsche leven van het mensche-

5.
De Britsche luchtverdediging is door
de verliezen aan jachtvliegers de laatste weken zwaar getroffen. De methode van de
hamerslagen dwingt de jachtvliegers steeds
weer, in tegenstelling met hun instructies, den
strijd aan te binden. Daarbij zijn zij echter
aan de steeds op afzonderlijke punten ln massa
en bö verrassing optredende Duitsche jagers
overgeleverd. Daarmede is de weg naar heerschappij ln de lucht voor de Duitsche
luchtmacht afgebakend.

zal het zinneloos

dat Duitsche vliegers nog langer

Londen bombardeeren, wanneer tot zoolang de Duitsche aanvallen even intensief
worden voortgezet, als het geval was tijdens de laatste dagen van mijn verblijf in
Londen. De verwoesting van Londen zal

-

kend als de endergang van Carthago."
Aldus verklaarde een neutrale diplomaat,
die op 23 September uit Londen is Vertrokken en thans in Genève is aangekomen.

.

dan in de geschiedenis

wórden

opgetee-

HERNIEUWDE AANVAI

OP BERLIJN

meester. Er zijn verscheidene dooden en ge-

Alleen

een

Naar de „Dagens Nyheter" meldt, hebber ï
de kabels van afgedreven Engelsche versperring-sballons Zondag in een groot deel van -1
Skane (Zweden) kortsluiting veroorzaakt,

,

waardoor de bevolking zonder licht zat. Ook c
in Noord-Sleeswijk en Midden-Jutland werden 1
stroomleidingen beschadigd.
Gistermorgen moest het geregeld luchtverkeer tusschen Stockholm en Helsinki worden ï
gestaakt, daar verscheiden ballons in de rich- ■
ting van Finland dreven en bij het slechte i
zicht een gevaar voor de vliegtuigen vorm- "
den.

-

:

NIEUWE

REPRESAILLES
TEGEN DE BEHANDELING VAN
DLITSCHERS IN INDIë.

Als represaille tegen de behandeling van -1
Duitschers in Ned.-Indie zijn de Duitsche
autoriteiten -hier te lande gisteren begonnen
met de gevangenneming van een aantal
personen, die op grond van hun positie of f
van hun relaties met Ned.-Indië geacht t
'kunnen
.
worden voor Indië een begrip te
vertegenwoordigen. Hun aantal beloopt
,
ruim
100.
Indien deze tegenmaatregel geen effect t
]heeft, zal tot de aanhouding van een
igrooter aantal worden overgegaan. Onder
< de aangehoudenen bevinden zich geen 1

-

'

vrouwen.

zij,

die

een

enkele

maal

doorgebracht
een der ondergrondsche stations. kaai
met eenig recht een oordeel uitspreken
over de zenuwproef, die de Londenaars sedert
weken dagelijks moeten afleggen. De diplomaat zelf heeft tweemaal daarin moeten
vluchten. Nooit zal hij de paniekstemming vergeten, die hij beleefde op het Waterloo-station, toen eenige seconden lang de electrische
stroom door het dreunen der in de nabijheid
inslaande bommen werd verbroken. De tweede
maal bevond hy zich in den ondergrondschen
tunnel van Piccadilly Circus, toen plotseling
uit den tunnel der spoorlijn een dikke rookwolk te voorschijn kwam. Tengevolge van het
lichtzinnige geroep „gas" was onder de opeengepakte menigte een vreeselijke paniek ontstaan.
Van de aangerichte schade kunnen de Londenaars zichzelf volstrekt geen denkbeeld vormen, aldus de diplomaat. De journalisten van
Europeesche dagbladen kunnen zich nog alleen door middel van hun Amerikaansche collega's eenigszins een indruk vormen van hetgeen bij de laatste bombardementen is aangevallen. De officieele mededeelingen bevatten
in den regel gegevens over schade, die acht
dagen te voren is aangericht.
Men kan alleen nog in de City komen, wanneer men kan aantoonen, dat men in dat deel
der stad woont of iets te doen heeft.

nacht

hebben

VLUCHT IN DE

PARKEN.

Mettertijd is de Londensche bevolking er

aan

gewend, overdag te vluchten in de parken, ofschoon dat verboden is. Het bewustzijn, dat
de Duitsche vliegers alleen economische en
militaire objecten aanvallen, geeft een grooter
gevoel van veiligheid dan de schuilkelders. Een
bewaker van het St. James-palace heeft den
diplomaat verteld, hoe een Duit-Bche vlieger
vlak over de Trafalgar-zuil gevlogen is. Het
leek bijna of hij in Whltehall wou landen, zoo
laag was hij plotseling gedaald, waarop hjj
langs de Big Ben over het parlementsgebouw

het plaatselijk Londensche postverkeer tweemaal was onderbroken, deed het gerucht de

Petitionnementen over de
slechte schuilplaatsen.

Een

lass-bericht uit Londen houdt

zich

be-

zig met het probleem der schuilgelegenheden
in Engeland. Een commissaris der Britsche
luchtbescherming heeft bij een inspectiereis in
het district Manchester moeten constateeren,
dat voor honderden menschen in een stadswijk in het geheel geen schuilgelegenheid beschikbaar was en dat talrijke schuilkelders in
andere wijken onder water stonden. De groote
moeilijkheid voor het uitbreiden van het aantal schuilkelders is het gebrek aan cement.
Te New-Castle heeft zich een delegatie van
vrouwen tot den gemeenteraad gewend en een
petitie met meer dan 8000 handteekeningen
overhandigd, waarin de bouw van nieuwe, veilige kelders verlangd wordt.
Te Londen hebben 3.000 menschen aan het
luchtbeschermingscomité een verzoekschrift
overhandigd, waarin vooral maatregelen tot
het voorkomen van epidemieën en ziekten in
de stations der ondergrondsche ln NoordLonden worden voorgesteld. Het coördinatiecomité voor de luchtbescherming, dat onder
leiding van prof. Holdane staat, heeft zich tot
het ministerie van binnenlandsche zaken gewennd met de verklaring dat er nog steeds
geen teekenen zijn, die wijzen op een verbeterinp'

Hpr

e.*). iiilo'pl.»cr»T.hpi..

INSPECTIETOCHT VAK MORRISON.
stemming m de wijken van Uost-Londen

JJe

is zoo dreigend geworden, meldt het D. N. 8.,
dat de nieuwbenoemde minister van binnenlandsche zaken, Morrison, Zondag een inspectietocht moest ondernemen door de openbare
schuilkelders en de onderkomens in den ondergrondsche.
Morrison trachtte op zijn tocht de menscher
er van te overtuigen, dat nu alles beter zou
worden en werkelijk doortastende maatregeler
voor betere bescherming en betere verzorging
der bevolking genomen zouden worden.
Ook na de vierde week der aanvallen zflr
nog steeds honderdduizenden bewoners dei
voorsteden van het East End zonder eenigerlei bescherming tegen luchtaanvallen. Mei
heeft thans bevel gegeven het pasgebouwdi
station
van den ondergrondsche ln Bethma
Green voor vluchtelingen open te stellen. Daa
kunnen overigens ten hoogste achtduizend per

sonen

worden

ondergebracht.

TOENEMENDE CRIMINALITEIT IN
EAST END.

Volgens bericht uit Londen veroorzaakt de
eenvoudig beangstigende toeneming van de
criminaliteit groote bezorgheid bij de autoriteiten. Geheele misdadigersbenden hebben zich
in de havenwijken gevormd en gaan tijdens de
luchtaanvallen stelselmatig op roof uit. zy
vinden ook rijken buit, daar de politie anderszins bezig gehouden wordt. Men heeft thans
versterkte politiepatrouilles in dienst gesteld
om meester te worden van het mlsdadigersgilde.
VERWARRING IN

HET ENGELSCH!

POSTVERKEER.

—

nauwere

oft T

SPOORVERKEER STERK
ONTWRICHT.

IN DE ONDERGRONDSCHE STATIONS

wonden. Eén vliegtuig is door afweergeschut
neergehaald.

wegen.

? 0r iL

POST- EN

.

spoor-

taf-t

Daarop had hij waargenomen,

objecten getroffen.

lucht.

Na de vliegvelden: de

gevlogen.

hoe het Duitsche vliegtuig in een steile opwaartsche curve over de Theems was gezwenkt om zijn bommen op het groote kantoorgebouw van een scheepvaartmaatschappij
te werpen.

Behalve woonhuizen ook andere -

in de

In den afgeloopen nacht heeft de Duitsche
Van deskundige zijde is aan het D.N.B, een
luchtmacht een aanval op Londen ondernomen, I uiteenzetting gegeven betreffende
de Dultscne
die een nieuw hoogtepunt beteekende in de golf luchtstrategie. Daarin worden de successen,
van vergelding, welke Engeland teistert. In welke tot dusver door de Dultschers in de
nog grooter aantal dan gewoonlijk verschenen lucht zijn behaald, in vijf punten samengevat.
1. De Engelsche luchtverdediging is stap
«Je bommenwerpers boven de Britsche eilanden,
voor
stap van het Kanaal naar de Zuidkust en
«vn aanvallen op voor den oorlog belangrijke
van de Zuidkust naar de Zuidelijke graafdoelen werden door het heldere weer bijzonder schappen, en van daar naar Londen terugbegunstijrd.
gedrongen. Dat blijkt onweerlegbaar uit
de
plaatsen der luchtgevechten, zooals deze ook
in de Engelsche berichten ondubbelzinnig
vermeld worden. Het Kanaal en het Zuiden van
Engeland zijn daarmede tot gebieden van
de
Duitsche heerschappij in de lucht geworden
_**"** frontbericht van het D. N. B. meldt 2. Het hart van het Engelsche wereldrijk
A
Londen, is in zijn functies ernstig gestoord'
stelselmatige voortzetting der aanvallen Deze verlamming van het leidinggevend appa0P P
Engelsche vliegtvelden
volgens Ameri- raat heeft noodzakelijkerwijze momenten
*nsche waarnemingen is van 130 velden zwakte ten gevolge, en deze zön thans van
reeds
«ds meer dan de helft in den loop der ver- duidelijk waar te nemen. Er zy
hier
herinnerd
seWingsvluchten totaal
gemaakt aan de verdedigingscommissie te D«lhl
die
~ heeft ook in de laatsteonbruikbaar
dagen tot vernieling zich bezig moet houden met de
aan110^6 vlieSvolden geleid. Daarbij konden eensluiting van den ten Oosten
van het Suezr|Jke hangars ot instorten gebracht worden kanaal gelegen deelen van
het Empire, aan
ainjke hangars tot instorten gebracht
worden den steun, die Canada bij de Ver. Staten
°or bommen en
zoekt,
mitrailleurvuur vernietigd.
aan de sluiting van de katoenbeurs
te LiverAan de methodische vernieling van spoorn Spreken
weginstallaties als hulpmiddel ter verminde- taal voor het
w geheele Empire. een duidelijke

was

ronde, dat het Londensche hoofdpostkantoor
eveneens vernield moest zijn. Het postverkeer
had de laatste dagen van mijn verblijf in
Londen steeds zwaardere storingen. Zoo had
een brief van bekenden uit Surbiton, dat met
den' trein van het Waterloo-station 25 minuten
af ligt, tien dagen noodig. De voorsteden
leder economisch- en
handelsverkeer
op het oogenblik nog in van Londen zijn door de luchtaanvallen onbedat
zich
en een Loodensche haven
Lnden
af- reikbare streken geworden. Omgekeerd kunnen de meeste bewoners der voorsteden niet
speelt, dient alleen nog tot het transmeer naar Londen rijden. Het spoorwegnet
porteeren van de daar aanwezige grondstofde spoor voor de buitenwijken, d.w.z. de
van
binnenland,
fen naar het
en om het machinelijnen,
die in Waterloo-station uit Surrey binmateriaal van belangrijke Londensche cor
BRANDEN WERDEN SPOEDIG
logsindustrieën van de vernieling te redden. nenkomen, moet zwaar geleden hebben. Van
de ongeveer 18 lijnen, die in Waterloo-station
BEDWONGEN.
De desorganisatie van het Londensche veraankomen,
zijn er drie geheel uitgevallen.
keersleven is reeds tot stand gebracht. De
Wanneer ik er aan denk, dat sedert mijn
voorziening van de Londensche bevolking van
Naar het D.N.B, meldt, hebben in den afvertrek
uit Londen de Duitsche aanvallen
levensmiddelen is intusschen tot een netelig
geloopen nacht Britsche vliegtuigen een aanprobleem der autoriteiten geworden, nu aan verdubbeld zvjn. zoo besloot de diplomaat, lijkt
val gedaan op Berlijn en op verschillende
'- duizenden dakloos en broodeloos geworden het mij onmogelijk, dat men in korten tijd van
plaatsen explosieve bommen en brandbommen ï menschen ook nog maaltijden moeten worden Londen nog als van een stad kan spreken, die
in
of strategisch opzicht een nut,
laten vallen. Getroffen werden onder meer verstrekt. Hoe dapper de Londenaars zich tot tigeeconomisch
functie voor de Britsche verdediging kan
gehouden
dusverre
ook
toch
kan
hun
hebben,
twee ziekenhuizen, verscheidene woonhuizer moreel, gezien de slechte
voorbereiding van
en verder pakhuizen en spoorwegwerken.
Londen op het groote Duitsche luchtofiensief,
Men was de uitgebroken branden spoedig : niet op peil worden gehouden.

ltjk bestaan.
4.
De Duitsche aanvallen strekken zich

uit van Londen, over Zuid- en Midden-Engeland, tot de Shetlands-eilanden. De uitwerking, die de verschrikkelijke hamerslagen van
de Duitsche luchtmacht in hun onverbiddelijke
consequentie op het moreel der aangevallenen
hebben, blijkt uit verklaringen van gevangenen en .uit neutrale uitlatingen.

zijn,

Hoe de verwoesting van Londen zich vol(Eerste blad.) )
trekt.
Japans buitenlandsche politiek; een uit
eenzetting van minister Matsoeoka.
(Eerste blad.,

LOSGESLAGEN.
AANVULLING VAN DE BLOKKADE

van een

neutraal diplomaat

BRITSCIIE VERSPERRINGSBALLONS

DE BRITSCHE JAGERS IN EEN
DWANGPOSITIE.

ring van het weerstandsvermogen van den
tegenstander besteedt het Duitsche luchtwapen
den laatsten :ijd meer aandacht. Zoo kon
het
weer-machtbericht van gisteren voltreffers van
zware bommen op een station en op emplacementen op vele punten in Engeland melden.
Daarenboven zijn weer verscheiden troepenkampen ten Zuiden van Londen met groot
succes geteisterd, vooral daar op drie plaatsen
talrijke voltreffers op barakken en onder-

De Duitsche

Gisteravond en in den loop van den
nacht tiebben Engelsche vliegers onze
hoofdstad gebombardeerd.
Acht personen vonden den dood in
instortende huizen. Voorts zijn talrijke min'of mer ernstig gewonden
naar de ziekenhuizen vervoerd.
Het meeste onheil werd aangericht
in de Vecht-, de Eems- en de Lekstraat. Ook het Noordelijk deel van
de stad heeft het noodige te lijden gekregen.
Behalve explosieve bommen zijn ook

geheel zinneloos"

Oosterbeek:

Oeneraal-veldmaarschalk von Brauchitsch heeft Zaterdagmiddag een kort

aebracht.

-

bezoek

aan

Op het Plein inspecteerde generaal von Brauchitsch de eerewacht

den Haag

(Foto Schimmelpenningh)

Naar de
Times" meldt, is op 1 October op
allet Engelsche postkantoren bekend gemaakt,
dat de posterijen niet meer de verantwoordelijkheid voor de veilige bezorging van briefkaarten, brieven, telegrammen, postchèques
en postpakketten op zich kunnen nemen. Het
is aan te bevelen, dat de geadresseerde onverwijld de ontvangst aan den afzender bevestigt
en dat iedere afzender twee of drie afschriften van telegram of brief bewaart, om na een
week of drie afschriften te verzenden, indien
nog geen ontvangstbevestiging is binnengeko-

men.

_
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Wat Mussolini met Hitler UW KINDJE
VERKOUDEN
besprak
<£*
V^ "*/ -eT*i Wrijf dan keel. rug en borstje tn

Britsche minderheid
in de lucht "

ITAI_IAANSCH CORRESPONDENT SOMT

Generaal Zander
oorzaken

somt de

op.

E DUITSCHE JAGERS SUPERD2UR

De generaal der vliegers Zander schrijft
wn het Nederlandsch Perskantoor te Berlijn:
Men heeft meer en meer den indruk, dat
le Engelsche luchtverdediging niet tegen de
Duitsche luchtaanvallen is opgewassen. Zij
tan niet verhinderen, dat de Duitsche vliegers dag aan dag en nacht aan nacht het
Sngelsche" eiland bereiken en hun bommen
verpen. Zij kan dat ten hoogste een beetje
noeiln'ker maken.
De Duitsche luchtsmaideelen hebben het
rroote voordeel, dat hun havens niet ver van
iet doel afliggen, zoodat zij zich overdag kunïen laten e3corteeren door hun eigen jagers.
De Duitsche jager is dus geen verdedigingswapen meer, maar valt aan.
Bij de Engelschen is dit anders. Door den
rrooten afstand, die zij moeten afleggen, om
ïvn doel in Duitschland te bereiken, is het
ïvn niet mogeiijk, de bommenwerpers door
lagers te laten begeleiden. Bovendien hebben
rij ook niet voldoende jager3en die welke zij
lebben, gebruiken zij ter verdediging van het
■noederland. Dientengevolge wagen zij het
illeen 's nachts Duitschland binnen te vliegen
sn de jagers zijn uitsluitend een verdedigingswapen geworden.
Boven Engeland komt het nu dagelijks tot
geweldige luchtslagen tusschen de aanvallende Duitsche en de verdedigende Engelsche
jachteskaders, die geregeld met ernstige
Engelsche verliezen eindigen, waartegenover
le Duitschers kleinere verliezen hebben. Dit
:igt mede aan het personeel. Tegenover den
Duitschen jachtvlieger. die ln tallooze gerechten op verschillende oorlogsvelden op de
proef gesteld is, staat de Engelschman, die
na korte opleiding zonder eenige practische
andervinding naar het front gestuurd wordt.
Maar juist de jachtvlieger heeft een zeer zorgvuldige opleiding noodig, daar hij, als het er
sp aan komt, tegelijkertijd piloot en schutter,
:ommandant en strateeg moet zijn. De goede
wil alleen is niet voldoende. Hij moet voor
sijn taak grondig zijn voorbereid.
DE ND3UWSTE ENGELSCHE TYPES.

Ook het materiaal speelt een groote rol.
De trots van de Royal Air Force zijn de
nieuwste types Spitfire en Hurrlcane. Het
nieuwste model der Spitfires is wat snelheid
betreft ongeveer met onze Front-MesserBChmidt 109 te vergelijken. Van dit type zijn
er echter nog niet veel. De oudere Spitfiremodellen zyn veel langzamer en dus niet
tegen onze 109 opgewassen. Als wapen hebben zy 8 machinegeweren, die echter zeer
eigenaardig aangebracht zyn, n.l. byna over
3e geheele breedte van de vleugels. By de
Hurricane zyn de 8 machinegeweren beter
verdeeld in twee batterijen van vier. De snelheid van de Hurricane is 50 kilometer per uur
minder dan van de Spitfire en ook de stygkracht is geringer, want hy is veel zwaarder
en heeft dezelfde of een geringere motorkracht. Het is een vliegtuig uit metaal met
stof bespannen en dus niet geheel modem.
Het type Defiant is het nieuwste model
van een jacht-tweezitter. Dit model heeft geen
Bware bewapening, maar slechts 4 machinegeweren ln een door hydraulische kracht te
richten toren. Hiermede wilden de Engelschen
een nieuwe tactiek beproeven. Het vliegtuig
moest zich zoo in de flank van den aanvaller
apstellen, dat het den vyand met zijn torengeschut kon bestrijken en tegeiyk voor het
vyandeiyk geschut niet te treffen was. Hierdoor moest het echter sneller dan de aanvaller
syn en beter kunnen stygen. Deze hoedanigheden zyn by de Defiant nog slechter dan bij
ie Hurricane. De machine is 25 km. langzamer en heeft 17 minuten noodig om op
8000 m. te komen. De Defiant kan dus alleen
maar tegen vliegtuigen gebruikt worden, die
een geringere snelheid dan 400 km. hebben.
Uit een en ander biykt het overwicht van
ie Duitsche jagers. Dit is ook de verklaring
van de Engelsche nederlagen der laatste
weken, waarby steeds 4—5 Engelsche ma:hines tegen één Duitsche machine neergeschoten werden.
Dan zijn de Engelsche vliegtuigen technisch
liet volmaakt. De benzinetanks zyn b.v. niet
gepantserd en geraken sne. in brand. De Duitsche machinegeweren zyn beter dan de Engelsche Browninggeweren. Daar de puitsche
vliegtuigen zeer schotvast zijn, heeft de
Engelschman veel ammunitie noodig, om een
Duitscher naar beneden te schieten.
Ook is het den Engelschen nog niet gelukt,
kanonnen ln te bouwen. Zy hebben n.l. geen
tanonnenmotor. Een echte „Zerstörer", zooals
3e Me 110 hebben zy ook nog niet, zoodat de
Engelschen in plaats daarvan eenige Blenleims tot vernietigingsvliegtuig hebben ver-

bouwd.

De in Amerika bestelde nieuwe jagers,
waarvan geen enkel type met de Me 109 te
trérgeiyken is, zullen aan den toestand niet
ireel veranderen. De machines, die in afzienbaren tyd naar het front zullen komen, vermeerderen alleen het aantal, maar zijn voor
le beslissing van geen beteekenis.
Al deze dingen bewyzen, dat de Engelsche
luchtverdediging er niet byster goed voor
staat. Tevens wordt er de vraag door beantwoord, waarom de Engelsche jagers steeds
2en kamp met de Duitsche jagers trachten te
.ntwyken. Wat natuurjyk voor den strydgeest
ler Engelschen niet zeer bevorderiyk is.

EENIGE CONCLUSIES OP.

van
de „Popoio d'ltalia", hebben Hitler en Mussolini tijdens hun ontmoeting op «*.en Brenner de
organisatie van de wereld zonder het Britsche
wereldrijk besproken en de middelen om het
wereldrijk te doen verdwijnen. O.m. worden de
volgende punten door Appelius opgesomd: 1.
een compromis met Engeland ls onmogelijk;
2. zijn eenige hulp zijn de V.S., welker bevolking „den oorlog niet wenscht"; 3. de V.S.
zijn in militair opzicht nog niet voor een interventie gereed, welke „een der mogelijkheden van den oorlog" zou zijn. In ieder geval
zal de as overwinnen voordat de V.S. kunnen
helpen. „Het volk der V.S. heeft een grooten
bondgenoot in de snelheid van de as"; ■4.
Spanje is een deel van het politieke stelsel,,
dat ontstaan ls uit de economische unie tusschen Europa en Afrika; 5- heel Europa zal
in een stelsel worden ondergebracht, dat de
fascisten „Eurafrika" genoemd hebben; 6. de
as zal Eurafrika leiden met hét „recht van den
overwinnaar en het recht van den revolutionnalr".
Volgens Mario Appelius, correspondent

MUSSOLINI IN NOORD-ITALIfi

Mussolini is gistermorgen per vliegtuig in
Venetië aangekomen, vanwaar hij per auto
vertrokken is naar Padua. Hij inspecteerde aldaar de divisie Torino om vandaar door te reizen naar Verona, waar hh' eveneens de troe-

pen inspecteerde.
De komst van den Duce had een groote menigte bijeengebracht, die hem geestdriftig toejuichte.
AMERIKAANSCH JOURNALIST MOET
ITALIË

VERLATEN.

Onjuiste

berichtgeving

kiezingen.

De „Giornale d'ltalla" merkt in een commentaar op, dat de onjuistheid dezer bewering te duideiyker in het oog springt by de
overweging, dat Italië en Duitschland zich
vrywel niets gelegen laten liggen aan het succes of de mislukking van de derde candidatuur van Roosevelt. zy maken er zich zelfs
geen zorgen over, of zyn politiek er een van
vrede of van oorlog ls of zal zijn.

Repatrieering van de Italianen
uit Frankrijk?
FARINACCI ZOU VOORBEREIDINGEN
TREFFEN IN PARIJS.
De Italiaansche minister Farinacci bevindt

zich op het oogenblik in Parys. Van deze gelegenheid heeft hy in het bgzonder gebruik

gemaakt, aldus het D.N.8., cm verbetering te
brengen ln het lot van de talryke in Frankryk wonende Italiaansche gezinnen. Naar verluidt, ia een grootsch repatrieerlngsplan voor
alle ln Frankryk wonende Italianen in voorbereiding.

Echtpaar te water geraakt en
verdronken.
van

der Drift,

FINANCIEN

OOSTERBEEK

Dagelijkseh indexcijfei
Het indexcijfer van koersen van aa:

De Oosterbeeksche

Middenstands-Spaarbank

te Voorburg, is dezer dagen vermoedelijk door
(Ingezonden mededeeling.) de duisternis misleid, naby de spoorbrug aan
HET FAILLISSEMENT UITGESPROKEN.
den Westvlietweg in de Vliet geraakt en verdronken. Laat in den nacht is het ïyk van den
Ten paleize van justitie heeft gistermiddag
op
man en later
den dag het ïyk van de de vergadering der schuldeischers plaats gehad van de Stichting Oosterbeeksche Middenopgehaald.
vrouw
stands-Spaarbank te Oosterbeek, welke stichting, zooals men weet, by de Arnhemsche
Rechtbank een verzoek tot surséance van beDRIE HUIZEN TE SCHIJNïDEL AFGEtaling heeft ingediend..
BRAND.
Een groot aantal schuldeischers was tegensamen te
woordig.
Defect
in den schoorDe bewindvoerder, mr. J. W. F. Donath,
voor een goed
steen de oorzaak?
deelde mede, dat nu de Middenstandsbank in
Een felle brand heeft in den nacht van Zon- staat van faillissement is verklaard, er geen
BEROEP OP ANDERE LANDEN INZAKE
dag
op Maandag drie perceelen te Schyndel reden is surséance te verleenen aan de StichHET CONFLICT IN CHINA.
geheel ln de asch gelegd. De brand is ontstaan ting
Oosterbeeks-che Middenstandsspaarbank.
Te Tokio is een byeenkomst gehouden van in het winkelpand van den heer A. Maiders, Het 1,9 beter ook de spaarbank failliet te ver.
de gouverneurs der provincies, waarin de op de Steeg.
klaren.
Het perceel stond in een minimum van tyd
minister van Buitenlandsche Zaken, MatsoeoMr. De Kempenaer, optredend namens de
ka, over Japans buitenlandsche politiek heeft inllchterlaaie. Hoewel de brandweer spoedig Stichting Oosterbeeksche Middenstandsspaarter plaatse was, kon zij niet verhinderen, dat
gesproken.
bank, verklaarde, dat de sursréance-aanvrage
Wat de betrekkingen tusschen Japan en de het vuur oversloeg naar de landbouwerswo- gehandhaafd dient te blijven.
Sojvet-Unle betreft, meende de minister, dat ning van den heer J. Aarts. Ook hier viel
De president wees er op, dat deze vergadehet, gezien den tegenwoordigen toestand der aan blusschen niet te denken.
moet plaats hebben. Nu de Middenstandsring
Ook de naburige woning van den heer A.
wereld, verkeerd zou zijn, indien beide mobank failliet is verklaard, zal de spaarbank
gendheden in het Verre Oosten met elkander v. d. Bogaard werd door overslaande vonken
een prooi der vlammen.De vonkenregen breid- ook wel failliet verklaard moeten worden.
in conflict zouden geraken. Eventueele misDaarom heeft deze vergadering weinig beteeverstanden dienen terstond te worden wegge- de zich intusschen nog steeds meer uit en kenis meer.
dreigde
nomen en hangende vraagstukken dienen te genover fataal te worden voor de aan de teNadat een stemming had plaats gehad, en
zijde gelegen boerderijen. Inderdaad
worden opgelost.
de
rechtbank korten tyd in raadkamer beraadvatte dan ook de landbouwschuur van den
slaagd
had, deelde de president mede, dat,
heer H. Santegoeds vlam
eerst nadat ook
Het parool moet luiden: voor een groot doel dit gebouw geheel met denen grond geluk
dan een vierde deel der schuldwaar
meer
was
samenwerken. Voor sommige landen zou het gemaakt, gelukte het het vuur meester te eischers zich tegen surséance van betaling
de grootste vreugde zgn, wanneer Rusland en worden en verdere uitbreiding van den brand had verklaard, het faillissement uitgesproken
kon worden.
Japan met elkander in conflict geraakten. te voorkomen.
is
ontstaan
door
vermoedelijk
De
brand
een
Daarom is in het drlelandenpact ook de SovDe rechtbank verklaarde hierop de Stichting
defect aan den schoorsteen by den heer Manjet-Russische kwestie duideiyk vastgesteld.
ders, die niet verzekerd was. Bij de andere Oosterbeeksche
Middenstandsspaarbank in
gedupeerden wordt de schade gedeeltelijk door staat
faillissement.
van
Zoolang de oorlog in China duurt, is het verzekering gedekt.
Tot
bewindvoerders werden benoemd mrs.
belangen
te
dat
de
rechten
en
vermijden,
niet
van vreemde mogendheden geraakt worden,
F.
J. W.
Donath en Z. Heymens Visser; als
vooral wanneer deze belangen liggen ln het
rechter-commlssaris werd mr. M. R. Rinkel
gebied van de Japansche operaties. Wanneer STUURLOOS RONDDRIJVENDE VRACHTaangewezen.
derhalve vreemde mogendheden hun rechten
BOOT.

INVOER IN NED.-INDIË.
■^crtiticatiL

Japans verhouding
tot

derden

„Met Rusland

werken
doel".

De Japansche regeering, zoo ging Matsoeoka voort, verwacht thans met de grootste belangstelling of Engeland den weg door Birma
zal heropenen. Japan heeft niet het voornemen
twist te zoeken met een of ander land, maar
moet met beslistheid ledere poging van de
hand wyzen om den vrede ln Oost-Azië door
verderen steun aan Tajiang Kal Tsjek te verstoren en daarmede den oorlog langer te doen
duren.

Beide opvarenden verdronken ?
Gistermiddag werd op de Vecht by Ommen
een vrachtboot onder stoom opgemerkt, welke
stuurloos ronddreef. By onderzoek bleken de

beide opvarenden G. Veltman en zyn zwager
H. Korthuis, die in dienst zyn van den vrachtvaarder H. van Elburg, niet meer aan boord
te zijn. Het vermoeden bestaat, dat zy door
nog niet opgehelderde oorzaak overboord zyn
geslagen en verdronken. De politie is terstond begonnen te dreggen doch is er niet ln
gtslaagd de mannen te vinden.

Naar

een

algemeene vergadering

van

het corps

nieuwe

IN BULGARIJE.

De Bulgaarsche ministerraad heeft een
wetsontwerp ter bescherming van het volk
opgesteld, dat binnenkort aan het parlement
zal worden voorgelegd en de volgende punten

behelst:- Ontbinding en verbod van allle geheime en vreemde organisaties; Beperking
der rechten van burgers van joodsche afkomst; Maatregelen tegen propaganda, welke
volk en staat schaadt.

DE NIEUW-ZEELANDSCHE DEFENSIE

BESPOEDIGING

VAN

De Nieuw-Zeelandsche minister van landsverdediging heeft verklaard, aldus' Reuter,
dat de opleiding van de strijdkrachten voor de
verdediging zooveel mogelyk bespoedigd
wordt. De regeering geeft zich de grootste
moeite, er voor te zorgen, dat in geval van
mobilisatie het leger zoo snel mogelyk ge-

"

reed zal zyn.

GROOTERE EUROPEESCHE SUIKERPRODUCTIE 1940—1941.

eensgezinde politiek.

Bergwerks-Zeitung"

„Deutsche

regel

, deren

een certificaat van oorsprong overgelegd zal moeten worden. Tot het afgeven van
deze certificaten zijn bevoegd de door de re( geering van het invoerland genoemde of
, de Nederlandsche regeering nog nader aandoorte
" wijzen organen.

,-

KWATTA

KEERT 10 % DIVIDENDRESERVE UIT.

In de bestuursvergadering van de Stoom
. Chocolade
& Cacaofabriek Kwatta, werd be-

om ten laste van het onverdeeld dividendsaldo 10 % uit te keeren aan houders van
gewone aandeelen, betaalbaar op 15 October.
In Juni 1.1. is een dividend van 11 % op de
rrewone
betaalbaar gesteld, waarvan
,5 % uit aandeelen
de dividendreserve.
'sloten

j

lAARVERGADERING ALG. HANDELSBLAD

De vergadering van aandeelhouders
van het
Algemeen Handelsblad N.V.
heeft besloten over
het boekjaar 1939 geen dividend uit te keeren,
B ïangezien het exploitatie-saldo
zulks
ten gevolge van het uitbreken van den oorlog
niet
t toeliet.

——

KOERSEN
Koersen

lichtingen

NED. CLEARINGINSTITUUT.

voor stortingen op 8 Oct. tegen

■

luidende in:
Reichsmarken: 75,36.
Belga's: 30.14.

Zwitsersche francs: 42.95.

Lires: 9.87.
Deensehe kronen: 36.40.
Noorsche kronen: 42.80.
Zweedsche kronen: 44.85.
Tsjechische kronen (oude

schulden): 6.42
Tsjechische kronen (nieuwe, schulden): 7.5
Dinar (oude schulden): 3.43.
Dinar (nieuwe schulden): 4.23.
Turksche nonden: 1.45 M..
:

leden.

KOLONIËN

De president, de heer F. Jansma wees er
in zijn inauguratierede op, hoe op elk gebied "
ln het leven verschillende wegen mogelyk zyn.
Ook het studentenleven kent menschen, die óf
De besprekingen te
studie,
ln
óf
eenzydige
hun heil zoeken
zich
BATAVIA, 8 Oct. (Domei). Men verwacht,
verdiepen in al of niet vermeende studentenproblemen, maar vergeten, dat de studenten- dat de besprekingen tusschen Nederlandse h-I nd i ë en Japan, die de vierde
organisaties zyn ontstaan door de aanwezigVoorts sprak Matsoeoka den wensch uit dat
kANRIJDING MET DOODELIJKEN
ingaan, een meer concreten vorm zullen
T
week
Nederlandsch-Indië, Fransch Indo-China en
heid van de Hoogeschool en niet omgekeerd.
AFLOOP.
Wegens het overlijden van geneaannemen.
Thailand gemeenschappeiyk met Japan aan
Ook hier is de middenweg de beste, maar te- I
weg
raal-majoor
Isjimoto hebben slechts twee benabijheid
den
in
de
Op
provincialen
opbouw
van yens de moeiiykste. „Durf steeds elke moeiden
zouden medewerken.
café „Vugts" te Kaatheuvel heeft een aanrij- ïykheid onder de oogen te zien en gedenk sprekingen plaats gehad tusschen den Japanling plaats gehad, waarby de 40-jarige D. daarby de zinspreuk van het corps: „Durf te !3chen consul-generaal, Saito, en het hoofd van
DE AMERIKANEN EN HET VERRE
het departement
Zaken, Van
Grootzwager uit Kaatsheuvel om hét leven
OOSTEN.
leven". Bedenkt steeds, dat, indien gij critiek Hooghstraten, van Economische
Dinsdag
n.l.
en
gehuwd
Zaterdag.
en vader van drie kin- uitoefent op het corps, gy dit ook doet op
kwam. G. was
De leider der Japansche delegatie, KobajasDe Standard Vacuüm Oil Company heeft, deren.
uzelf. Op u ru*Jt de plicht te bewaren en te ji, minister van
Handel en Nyverheid, brengt
meldt,
„China
haar personeel
naar de
Press"
verbeteren, wat de generaties vóór u hebben ',
weekeinde
het
door
te Soekaboemi, doch in
ln China aangeraden, hun familieleden zoo
tot stand gebracht".
zyn
weerwil
van
zullen de onderafwezigheid
mogelijk
naar de Vereenigde Staten
spoedig
Vervolgens ging de president over tot de ,
OP ONBEWAAKTEN OVERWEG DOOR
handelingen,
gelooft,
naar
men
worden voortvertrekken.
Ook
Texas
te laten
de
Oil Cominauguratie.
gezet.
TREIN GEGREPEN.
pany heeft een deel van haar personeel aangeraden hun gezinsleden thans reeds te Ia fen
Gisteravond ls de 23-jarige B. de Bruin, die
vertrekken by wijze van voorzorg, daar door op zyn rywiel den onbewaakten overweg by
BEVOLKING.
de.t toestand in het Verre Oosten gebrek aan Waddenoyen passeerde, door den trein, die
Itaüaner, naar Leiden; J. F.
scneepsruimte kan ontstaan.
om 20.16 uit Geldermalaen naar Tiel vertrekt, Vertrokken: F.Haag;
Saltet, naar Den
Wed. J. P. van Baren—
gegrepen en op slag gedood.
De Weijer, naar Utrecht; E. J. D. Los, naar
NED. SOC. WERKGEMEENSCHAP TE
Leiden; W. W. Struben, naar Velsen; C H.
DE ENGELSCHE KUSTVAARDERS
Onderstal, naar Arnhem; C. Verberg, naar HilNIJMEGEN.
WORDEN IN BESLAG GENOMEN.
legom; A. Hagen, naar id.; J. Bausch, naar
NA AANRIJDING OVERLEDEN.
R'dam; A. B. Wigman, naar Adam; K. F. VerMet groote meerderheid van stemmen, zoc
Volgens een Reuter-bericht heeft de BritHaag; J. A. v. d. Stok, naar meldt de Arbeiderspers,
schuur,
Den
naar
Van
B.
uit
De
20-jarige
mej.
Bilt,
De
den
heeft de afdeeling
sche minister van Koopvaar-dy medegedeeld,
R'dam; A. Koch, naar Den Haag; J. A. den Nymegen van de S.D.A.P.
die
den
In een Zondag geZaterdagavond
op
Soestdykschen
dat met ingang van 15 October de kustvaarAdel, naar Nijmegen; G. A. Neeb, naar Den houden
huishoudelyke
vergadering
is
aangereden,
werd
bsslotei*
straatweg
door een auto
Haag; C. P. Meijer, naar De. Bilt; G. H. V. J.
ders in beslag worden genomen.
zich aan te sluiten by de Ned. Socialistische
in het stads- en academisch ziekenhuis te Meijer, naar Utrecht; T. Lentellng, naar Rijswijk; J. J. Kouwe, naar Ede; P. C. van Gheel Werkgemeenschap. Onder de toegetreden leUtrecht aan haar kwetsuren bezweken.
Gildemeester, naar Deventer; J. B. Koeslag, den bevindt zich de voorzitter van den NijVERONTRUSTEND TARWE-OVERSCHOT
naar Utrecht; M. G. Bruggeman, naar meegschen Bestuurdersbond.
IN CANADA.
Dordrecht; G. J. W. v. d. Bom en gezin, naar
Renkum; H. C. E. Barkhout, naar Ede; C. :
JONGETJE VERDRONKEN.
De „New-York Times" schrijft, dat indien
Rothuizen, naar Wijk bij Duurstede; J. P. Bergde oorlog zou voortduren, in Canada het volTe Alphen aan den Ryn is het 2*/ 2 -jarig huis, naar Uithuizermeeden; D. D. Miedema, Jhr. J. W. E. de Sturler, naar Den Haag; I. C.
gende jaar een tarwe-overschot van 575 milzoontje van den veehouder J. Ryiaarsdam in naar Ede; H. K. Reitsma, naar Groningen; P. iLooyen, naar Amersfoort; A. M. IJzerman, naar
lioen schepels verwacht kan worden. Een een onbewaakt oogenblik in do sloot voor het H. Udinga, naar Apeldoorn; J. H. L. Jacobs, 1Utrecht; D. S. van Lonkhuijzen, naar Utrecht;
scherpe beperking van de productie wordt
naar Cuyk; K. Bosveld, naar Langbroek; H. v. < G. Hijnekamp, naar Ede; J. L. v. d. Berg, naar
ouderiyke huis geraakt en verdronken.
daarom overwogen.
d. Scheer, naar Tilburg;
J. W. Tol, naar 3 Nijmegen; G. B. Heijink, naar Herwen; J. W.
1
Utrecht;
M. Th. van Bolderen, naar Wisch; Klaassen
naar Ede; E. Tijssen, naar Kesteren;
Wed. H. W. van Wljk-Abbema en zoon, naar 1B. P. J. A. Nydam, naar Tilburg; H. T. WlerHet hoofdkwartier der Italiaansche
Ede; H. J. Tromp—Van Wijk en dochter, naar £ sema, naar Ede; A. G. Hobé, naar Renkum;
"strijdkrachten publiceert een ïyst van verlieEde; N. J. Vos en gezin, naar Ede; M. Bosman < C. Verwoert, naar Kesteren; P. J. Beekman,
en vrouw, naar Ede; Ir. H. de Koning, naar ï naar Hoensbroek; A. van Dcc, naar Rhenen;
zen der marine gedurende de maand SeptemLeusden;
G. van Veldhuizen, naar Ede; A. C. 1H. M. de Boer, naar Apeldoorn; W. P. Colet en
De
de
van
ïyst
dooden,
ber.
bevat
namen
57
Leeuwls Meyer, naar Renkum; L. C. Schalk- { gezin, naar Arnhem; R. Wolterson, naar Busonder wie 2 burgerarbeiders, 116 vermisten en
wijk, naar Den Haag; J. Pinkhof ,naar Velsen; s surn; K. Harms, naar Ede; F. J. Terwischga,
60 gewonden. Verder zyn 6 Askarl-matrozen
G. M. van de Zande, naar Renkum; G. W. J. i naar Venio; G. Marschal, naar Wijk by Duuromgekomen.
Pieters, naar Den Haag; J. K. Roepke, naar s stede; A. C. van Ommeren, naar Maurik; P. A.
Utrecht; J. Meijer, naar Baarn; W. J. Brummel, 1M. Slaats, naar Aarle Rixtel; M. C. Meurs,
naar Ede; B. P. Topplnga, naar Ede; H. J. van i naar Haarlemmermeer; J. A. B. Huybers, naar
De Britsche admiraliteit deelt mede, dat
De burgemeester van Rheden, Zimmerman, Beek, naar Rheden; J. G. Ariens, naar Tilburg; i Soest.
de treiler „Cornet", een hulpschip, op een mijn
verzoekt ons opname van het volgende:
is geloopen en gezonken.
De Ingezetenen der gemeente Rheden worden door my ernstig gewaarschuwd voor
sabotage-handellngen gepleegd aan eigendom-

Batavia.

'

'

'
'

.
,

.

—

UIT DE PROVINCIE

RHEDEN

Waarschuwing tegen
sabotage

—

men, toebehoorende aan de Duitsche weermacht.
Afgezien van de ernstige gevolgen voor den
enkeling by constateeren van een dergeiyke
daad, zal ook de bevolking als geheel hierdoor
worden getroffen.
Een ieder wordt dringend verzocht onverwijld aangifte te doen by de naastbyzijnde
politiepost, indien hy van dergeiyke plannen
tot sabotage op de hoogte mocht zfln of zulke
daden opmerkt.

katoenembargo

een

de

ln Nederland«*h-Indië bepaald dat in
, Zaken
de toekomst als
by den invoer van goe-

WAGENINGS STUDENTENCORPS.
In

oor-

meldt, heeft de directeur van Economische
i

WAGENINGEN

had de inauguratie plaats van 105

van

sprong noodig.

-

BESCHERMIN GVAN VOLK EN STAAT

uitgevaardigde embargo
NEUTRALITEIT
sen betrekkelijk geringe uitwerking zal heb>en. Voorts bestaat de mogelijkheid katoen ult
Volgens Reuter heeft De Valera gisteren te
?eru te betrekken en den aanvoer daardoor Cork verklaard, dat het nationale leger van
n evenwicht te brengen.
lerland thans zeven maal zoo sterk is als vóór
De Londensche „Times", zdo schrijft de het Europeesche conflict.
.Yomioeri Sjimboen" maakt zich tot spreekDe leider van de oppositieparty, Cosgrave,
luis van den economischen druk door te beheeft verklaard, dat alle meenlgsverschillen ln
)eweren, dat Japan nog tijd heeft zgn heude politiek terzyde geschoven zyn.
ling te herzien. Dit staat met een verholen
In haar vastberadenheid nopens handhaving
«dreiging geHjk, dech Engeland, zoo meent der neutraliteit verheugt de natie zich wellicht
iet blad, diende zijn eigen pbsitie toch beter vcor de eerste maal in haar geschiedenis in

e kennen.

RENKUM

GEMENGD NIEUWS

Het 52-jarige echtpaar A. A.

houding
over Ronie's
t. a. v. Roosevelt.
De Amerikaansche journalist Herbert Mattews heeft aanzegging ontvangen Italië te
verlaten wegens een van zyn correspondenties
in de „New-York Times", waarin hy valscheen belangen wenschten te beschermen, beïyk beweerde, aldus Stefani, dat de asmogendhoorden zy geïnteresseerd te zyn by een spoeheden zich op de een of andere wyze wilden
mengen ln de Amerikaansche presidentsver- dige bljlegglng van het conflict.

De Deutsche Bergwerks-Zeitung meldt:
In de meeste Europeesche landen kunnen de
vooruitzichten voor den suikerbietenoogst van
dit jaar goed genoemd worden. Het suikergehalte van de bleten ls veelvuldig hooger dan
verleden Jaar. Alleen in eenige Noord-Europeesche landen is de toestand minder gunstig.
Daar vrijwel alle landen dit voorjaar de met
bieteji bebouwde oppervlakte hebben uitgebreid om zich zooveel mogelyk van suiker uit
eigen productie te verzekeren, zal de EuropeeEgyptische
sche suikerbietenoogst en overeenkomstig de
algemeen goede kwaliteit der bleten, ook de
tegen Japan.
suikerproductie in het campagnejaar 1940—'41
aanzieniyk grooter uitvallen dan verleden
ER WORDT GEEN INGRIJPENDE
jaar. In Duitschland wordt een maxlmumINVLOED VAN VERWACHT.
oogst aan suikerbieten verwacht. Ryksminister Darré heeft den Duitschen suikerbietenTen aanzien van het Egyptische katoen.emoogst van dit jaar onlangs geraamd op 20
rargo tegen Japan constateeren de Japansche (verleden
Jaar 18-7) millioen ton.
tatoenimporteurs, dat de handelaren en spinïerijen zich reeds lang tevoren op dergelijke
noeiüjkheden hadden voorbereid, zoodat het
EIRE BEWAAKT EENSGEZIND ZIJN
>p Engelschen druk

Het

met
f Dampo.Wonderlijk zooals dèt helpt!
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Wy vernemen nog dat deze waarschuwing
slaat op een tweetal gevallen van sabotage
in den vorm van beschadiging van een veldtelefoonkabel der Duitsche weermacht onder
Dieren.

WEDEROM RIJWIELDIEFSTALLEN.

Het laden van het zware geschut,
dat aan da kanaalkust tegen Engeland
staat opgesteld
(Foto Weltblld)

zyn in de gemeente
De rywieldiefstallen
Rheden nog steeds aan de orde van den dag.
Zoo miste een inwoner van Dieren gisteravond zyn rijwiel, dat hy eenigen tyd onbeheerd langs den openbaren weg had laten
staan. Ook een bewoner van Rheden kwam
tot dezelfde onaangename ontdekking.
De duisternis heeft in beide gevallen den
diefstal begunstigd.

In het waterloopkundig laboratorium te Delft is een model gebouwd van den IJssel ter
hoogte van Doesburg.
Daarin ls de eerste stuw, die de IJssel tot kanaal zal maken,
aangebracht. Stroombrekers van parafine breken het doorstroomende water. Aan de hand
van dit model wordt nagegaan, hoe men later in werkeiykheld dezen stuwdam het best zaJ

—

kunnen bouwen.

(Foto Pax-Holland),
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RECHTSWEZEN

Vijfde Noodbeurs
Gelderland

WEDERSPANNIGHEID

De 31-jarige monteur J. M. H. te Arnhem
werd hedenmiddag door den Politierechter te
Arnhem, mr. Rinkel, wegens wederspannigEEN FLEURIGE BEURS MET VELE
heid veroordeeld tot 20 gld. boste subs. 10
NIEUWE STANDS.
tot
dagen hechtenis. De subst.-officier van justitie, mr. baron Speyart van Woerden, eischte
Hedenmiddag is de vijfde noodbeurs Geldergestegen.
zes weken gevangenisstraf.
land in de groote zaal van Musis Sacrum ofHij werd op 1 Juli 1.1. door den rechercheur
Het bombardement van Haarlem heeft
ficieel geopend.
van politie A. A. R. in opdracht van den ofDe voorzitter van het noodbeurscomité, de ficier van Justitie aangehouden, tot het en- thans nog een slachtoffer geëischt. Op denheer Chr. G. Matser, wethouder van Sociale dergaan van een vervangende hechtenis. Bij zelfden dag, dat zijn moeder en twee broers
begraven werden, is in het Sint ElisabethsZaken, sprak een inleidend woord, waarin hij die gelegenheid heeft hij zich verzet.
gasthuis de 15-jarige G. Makkelie overleden,
er op wees, dat ditmaal weer vele nieuwe
OF
GESTOLEN?
GEKREGEN
die bij den bominslag in de Camphuysstraat
standhouders deze beurs belangwekkend mate
ernstig
W.
D.
H.
werd gewond, zyn vader en zyn 17De
schilder
Th.
C.
32-jarige
ken.
toen
te
hy
-jarige
Veenendaal,
17
te
broer
worden nog in het ziekenhuis verEde,
op
die
Mei
De beteekenis van de beurs geldt niet alvan
de
pleegd.
was
de
bij
opruiming
werk
Het
totaal
aantal slachtoffers ls thans
gesteld
leen het belang van de handeisvertegenwoorwerkzaam
tot
stellingen
gestegen.
aldaar
27
Nederlandsche
diging, maar dat van den handel in den ruimwas, heeft daar medegenomen 1 paar sokken,
sten zin
I'handstoffer, 1 bus koffiebooDitmaal zal de officieele opening geschieden 2 theedoeken,
bus
1 blik cacao, 2 pak lucifers,
suiker,
door een vertegenwoordiger van den handel, nen, 1
suiker, 1 pakje thee, een
zeep,
pakjes
1
3
stuk
die daarby den gedachtengang, welke by de
Behalve de acht slachtoffers van het
en een melkmeel,
een
beschuittrommel
zakje
organisatie der noodbeurzen voorzat, zal uitbombardement op Amsterdam zijn tengeDaarvoor stond hij hedenmiddag voor
koker.
eenzetten.
volge van luchtaanvallen elders ln
te Arnhem terecht, waar
het
Spr. gaf daartoe het woord aan den heer den Politierechter
land nog drie dooden en eenige zwaargevan
een
Duitsch
hy
aanvoerde,
dat
verd.
de
W. Heertje, voorzitter van de Geldersche
wonden te betreuren, zoodat de balans
militair toestemming had gekregen om deze
Verkeerscommissie ult de handelsreizigers- goederen
van
den afgeloopen nacht in totaal elf
te
nemen.
mede
organisatie.
dooden aanwyst.
Door het O.M. werd zes weken gevangenisDe heer Heertje schetste in zyn rede het straf geëischt. Het vonnis luidde twee weken
voorbereidend werk voor de noodbeurzen. De gevangenisstraf voorwaardelijk en
By een aanval op Dlnteloord is een arbeider
10 boete
Geldersche verkeerscommissie, waarin de ver- of 10 dagen hechtenis onvoorwaardelijk.
gedood, ln Fynaart werd een persoon doodeschillende handelsreizigersbonden zyn verïyk getroffen en een ander zwaar gewond. Te
tegenwoordigd, heeft in deze het Initiatief geFINANCIEEL Aalsmeer werd een huis vernield, waarbij een
nomen en het vraagstuk voorgelegd aan het
persoon werd gedood en vijf andere min of
gemeentebestuur. Men vond daar open oor en
te
doen
in
Matser
was
bereid
alles
meer
zwaar werden gewond. Brandbommen
wethouder
handelsvertegenwoordigers.
de
van
belang
het
naby Abcoude brachten aan zeven personen
Spr. bracht onder luide instemming van de om
lichte verwondingen toe. Ook Stellendam
hem vereenigde standhouders dank aan den
Valuta's (schriftelijke en tel. transacties), maakte een angstlgen nacht mee. By een poheer Matser en verzocht hem dien dank aan
New-York 1.88 3/16—1.88 9/16.
ging om de plaats te bombardeeren vielen
het gemeentebestuur te willen overbrengen.
Berlijn 75.28—75.43.
middenwaaronder ook k,ettlngbommen, op
bommen,
Daarna is contact gezocht met de
Brussel 30.11—30.17.
standscentrale, die evenzeer tot medewerking
bouwland. Tijdens het bombardement werd
Helsinki 3.81—3.82.
bereid was en met de Kamer van Koophanmet mitrailleurs naar beneden gevuurd, waarStockholm 44.81—44.90.
del, die niet achterbleef om de zaak te steuZUrich 43.44—43.52.
door verschillende huizen zyn beschadigd. Nanen; voor de opening van de eerste beurs verBankpapier:
by Broek in Waterland ls een boerdery geheel
zond zij 5000 circulaires en herhaalde deze
1.90%.
New-York
1.86
Y
2
afgebrand.
propaganda nog eenige malen. Onder applaus

Elders nog.drie

van de aanwezigen bracht spr. dank aan het
Bureau van de Kamer van Koophandel en aan
de Mlddenstandscentrale.
By deze vijfde beurs, welke spr. thans voor
geopend verklaarde, iut spr. de hoop, dat zy
tot goede zaken aanleiding zal mogen geven.
Een rondgang door de zaal doet zien dat
er een groote vooruitgang is in vergeiyking
met de vorige. Vlak voor den ingang rust
het oog op een feestelyken bloementool: een
groote ruiker herfstbloemen te midden van
varen en de aankleeding van de zaal blijkt ook
te zijn verbeterd. De stands op zichzelf zyn
goed verzorgd, minder rommelig dan vroeger
wel 't geval was en vooral: er zyn veel belangrijke firma's vertegenwoordigd. Ook het aantal groote stands is toegenomen. Op den voorgrond komen levensmiddelen en conserven,
surrogaten van een lange reeks artikelen, zooals koffie, thee, zeep enz.; ook op het gebied
van mode-artikelen, papierwaren en cartonnages is er veel nieuws.

—

,

Brussel 30.08—30.20.
Stockholm 44.65—44.94.
ZUrich 43.40—43.56.

Doodental

Dep.

Waterstaat.

's GRAVENHAGE; 8 *Oct. By beschikking
van den secretaris-generaal van het departement van Waterstaat ls, wegens verandering
in de inrichting van het dienstvak, waarby hij
werkzaam is, te rekenen van 1 October 1940
op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan
mr. J. G. Schreuder als hoofdcommies by het
departement van Waterstaat.

Rotterdam

gestegen.

BINNENLAND
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lEL .6164

geopend:
van 9 uur
van 2 uur

DOOR GRANAATSCHERVEN GEWOND.

Op jacht naar nieuwe
recepten
Het is opmerkeiyk, dat wy, Nederlanders, er
tot nu toe aangewend waren zoowel 's ochtends als om twaalf uur en dikwyis ook nog
des avonds een broodmaaltyd te gebruiken,
daar er tegen het eten van buitensporig veel
brood, in verhouding tot de vele andere goede
en smakelijke producten, die ons land oplevert,
immers vele bezwaren zijn in te brengen, al
was het alleen al de groote eentonigheid daar-

van.
tot
tot

12.30 uur
6
uur

(Ingezonden mededeeling.)

Zeepdistributie.
"s-GRAVENHAGE, 8 Oct. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departe-

ment van Handel, Nyverheld en Scheepvaart,
maakt bekend, dat met Ingang van heden zoowel de was3cheryen als het publiek en Instellingen verplicht zyn voor iedere 8 K.G.
gewasschen moet
droog waschgoed, welke
worden, de geldige zeepbon in ontvangst te
nemen cq. af te geven.
Deze maatregel moest genomen worden om
aan de ongewenschte concurrentie van de
wasscherijen onderling, met betrekking tot het
al dan niet in ontvangst nemen van bonnen
van het publiek een einde te maken.
Voorts wordt er op gewezen, dat het noodis, dat alle wasscheryen bij het
zakelyk
Ryksbureau voor chemische producten (sectie
zeep), Laan Copes van Cattenburch 16 te
's-Gravenhage, worden ingeschreven.
Wasscheryen, welke nog niet zyn ingeschreven, dienen zich onverwjjld schriftelyk tot het bovengenoemde Ryksbureau te
wenden.

AUTO TEGEN TRAH.ER OPGEREDEN.

ROTTERDAM, 8 Oct. De nachteiyke Engelsche bomaanval op Westeiyk Rotterdam
heeft een zesde slachtoffer geëischt. De 23-jarige mejuffrouw P. de Winter, gewoond
hebbende in de Nicolaas Beetsstraat, was aan
rug en borst verwond en werd in het ziekenhuis aan den Bergweg opgenomen. Daar is zy
aan haar verwondingen overleden.

Nu is het tijd, om meer variatie
in Uw maaltijden te brengen

mantelstoHen.

PRIJZEN VANAF
FL. 2 90 PER METER

dooden.

Valutakoersen der
Nederlandsche bank

wollen

zuiver
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VOOR DE HUISVROIUW

Op speciale vergunning kunt
U nu Mantelstof koopen.
Maakt nu keuze uit onze uitgebreide sorteering moderne

Na den bomaanval
op Haarlem
Aantal slachtoffers

3

Bestuurder gedood.
SCHAGERBRUG, 8 Oct. Gisteravond is tezypersluis bij het Noord-Hollandsch kanaal
een personenauto op een trailer, die langs den
weg stond, gereden. Hierbij kwam de bestuurder van, den personenwagen, de heer G. Bras,
een bekend aannemer uit Schagen, om het
leven.
De heer B. was gehuwd en vader van twee

kinderen.

Vonden wy die boterhammen, die twee- of
driemaal per dag weerkeerden, dan zóó buitengewoon lekker? Het antwoord daarop moet
beslist ontkennend luiden.
Over het oudbakken kadetje by het ontbyt
is immers, om te beginnen, tyden lang zooveel
leelyks ln de diverse couranten gezegd, dat
het wel overduideiyk is, dat het Nederlandsche
ontbyt lang niet naar leders zin was.
En wat het twaalfuurtje betreft
alle werkende menschen, die zich dag in dag uit door
ons meestal gure klimaat des middags een
uurtje naar huis spoeden, om nieuwe krachten
voor de rest van den dag op te doen, zouden
stellig op een desbetreffende vraag bekennen,
dat zy dlkwyis naar iets warms verlangd hebben, hoe smakeiyk een versche boterham ook
moge zyn. Het kopje koffie kwam aan dit verlangen eenigszins tegemoet, doch dat kunnen
de meesten van ons nog slechts by uitzondering drinken.
En vond ook u de „warme lunch", die ge
op uw reizen gebruikte, niet heeriyk?
Hoewel dus eenige sneden brood per dag
ongetwyfeld goed en gezond zijn
vooral indien het, inplaats van de gebruikelijke sneden
wittebrood, sneden rogge, en tarwebrood zijn!
ls het alleen aan een zekere sleur en gemakzucht te wyten, dat wy niet wat meer variatie in onze maaltyden hebben gebracht,
vóór de oorlogstoestand ons er toe dwong.

onze akkerbouwgewassen, onze zuivelproducten en onze vruchten en wel zoo, dat de gezondheid van haar gezin er slechts op verbeteren kan. Met wat fantasie
of met een
goed kookboek.
Voor den ochtend kan ze byv. een keuze
doen uit allerlei soorten pap, die door de combinatie van melk met de een of andere inlandsche graansoort, een uit voedingsoogpunt vrijwel niet te overtreffen voedsel vormen. Ook
hangop met vruchten smaakt -des morgens
buitengewoon frisch en lekker.
KAASGERECHTEN VOOR HET
TWAALFUURTJE.
Voor het twaalfuurtje zyn diverse warme
kaasgerechten voedzaam en smakelijk. Kaascroquetjes byv. zullen niemand berouw doen
hebben over de rantsoeneering van het brood!
Deze croquetjes worden als volgt bereid:

30 gr. boter (1% afgestr. eetlepel), .33
gr. bloem (ruim 3% afgestr. eetlepel),
2i/2 dL melk (2% theekopje of 2i',
maatje), 200 gram (2 ons) geraspte kaas,
peper, zout.
De boter smelten, bloem toevoegen en
onder goed roeren de warme melk byschenken. Laten doorkoken tot een gladde saus en de kaas er door roeren. Als
de massa goed koud ls, er croquetten van
vormen, deze wentelen door paneermeel,
daarna door losgeklopt ei en dan weer
door paneermeel en bakken in ruime heete frituur.
Een warm hapje van een restje groenten en
aardappelen zal niemand om twaalf uur versmaden en daar opgewarmd voedsel iets van
zyn voedingswaarde verliest, verdient het aanbeveling hier wat geraspte belegen of ouda
kaas door te verwerken of blokjes jonge kaa.9,
hetgeen den smaak zeer ten goede komt.
Nederlandsche hulsvrouwen, onze bodem ls
zoo ryk gezegend! Blader eens in uw kookboek, ga eens op „jacht" naar aardige recepten en het ontbyt en twaalfuurtje kunnen zóó
BIJ HET ONTBIJT.
smakelyk worden, dat men na den oorlog zelfs
Ja
wat meer variatie! Met wat fantasie niet meer terug zal willen tot de eentonige
kan de Nederlandsche huisvrouw allerlei sma- boterhammen van vroeger!
MANYA BEUKMAN.
keiyke en voedzame gerechten verzinnen van

—

—

—

—

BUITENLAND

Aanvallen door sterke
formaties

gelukte het de meeste toestellen te verdrijven,
terwyl een deel de Rijkshoofdstad bereikte.
Bommen vielen weer op verscheidene ziekenhuizen, voorts op woonhuizen, opslagloodsen
en spooriynen en richtten op eenige plaatsen
materieele schade aan. Onder de bevolking zyn
talrijke dooden en gewonden te betreu
Twee Britsche vliegtuigen werden tijdens
hun vlucht naar de Rijkshoofdstad door luchtdoelartillerie neergeschoten. In totaal verloor
de vyand gisteren 32 vliegtuigen. Dertien eigen toestellen worden vermist

AMSTERDAM, 8 Oct. Dat granaatscherven
ernstig kunnen aankomen, is gisteravond weer
DR. H. W. VAN RIETSCHOTEN
VOORZITTER NED. BIOSCOOPBOND
bewezen, toen in West twee personen werden
OVERLEDEN.
zware
BENOEMD
getroffen. Het is dus voor iedereen zaak om,
vuurt,
dekking
wanneer de luchtdoelartillerie
ZEIST, 8 Oct. In den ouderdom van 71 jaar
By beschikking van den waarnemend te zoeken.
is alhier onverwachts dr. H. W. van Rietsecretaris-generaal van het departement
In de Kostverlorenatraat liep een 24-jarige schoten, directeur van de N.V. Goudsche WaTALRIJKE DOODEN EN GEWONDEN TE
man
door een granaatscherf een groote hoofd- terleiding Maatschappij, overleden.
van Onderwys, Kunsten en WetenschapBERLIJN.
wonde op, terwyi in de Gillis van Ledenberchpen is benoemd tot voorzitter van den straat een 22-Jarige man door een stuk proNIEUWE DHIECTEUR HAAGSCHE
BERLIJN, 8 Oct. (D.N.8.).
Het opperC. 9. jectiel in de borst werd getroffen. In ernstigen
Nederlandschen Bioscoopbond:
bevel
van
de
weermacht
maakt
bekend:
DEERENTUIN.
toestand is hy naar een der ziekenhuizen verRoem te Scheveningen.
Sterke formaties gevechtsvliegers hebben
van
SUCCESSEN IN VOORPOSTEN.
voerd.
Tot directeur van den Haagschen Dierentuin gisteren by hun vergeldingsaanvallen op LonGEVECHTEN IN KENYA.
is benoemd jhr. .-. J. A. Just de la Paisieres. den talrijke bomtreffers van zwaar kaliber op
spoorwegcomplexen ten Westen van de bocht
ERGENS IN ITALIË, 8 Oct. (Stefa
derzoek ln tal van gevallen aanleiding tot het
VERONGELUKT.
SLOOPER
in de Theems, alsmede op de Commercial- en zijn weermachtsbericht no. 123 maakt het
Opgave
en
opmaken van cm rapport, waarvan de Inhoud
ROTTERDAM, 8 Oct. Gisteren is te Rotter, de West-India-dokken geplaatst. Hierbij onder- opperbevel van de weermacht het vo
ln de plaats waar de automobilisten wonen
stichtingen.
proceshét sloopwerk aan den Grooten scheidden zich vooral de lichte bommenwer- bekend:
dam bij
wordt nagegaan om vast te stellen of
pers van den generaal-veldmaarschalk Kesselwordt
conde 30-jarige A. M. de Jonge verEen van onze duikbooten heeft een Engelsch
Schouwburg
verbaal moet volgen. Eveneens
TERMIJN TOT lö OCT. VERLENGD.
ring. In Zuld-Engeland werden wapenfabrieop
van
vier
hoogte
waren
door
De
stond
een
tot zinken gebracht. In het
ongelukt.
patrouillevaartuig
J.
trole geoefend op het afleveren van
ken en voor de oorlogvoering belangryke doeHet
breekyzer.
ijzer
GRAVENHAGE,
Oct.
meter
een
bekken
particulieren.
Westelijke
aan
's
De
binen
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van de Middellandsche Zee
termyn
8
den detailhandel per auto
len krachtdadig gebombardeerd.
(Ingezonden mededeeling.)
ding
uit
en
de
man
het
zware
kreeg
stede
schoot
ls
een
rapport
vereenigingen
koopvaardijschepen
is
hier
ter
nen
welke
niet-commercieele
en
van
onze
van 1800
Ook te dien aanzien
Ook tydens den geheelen nacht bestookten
gehoofd,
hy
tegen
het
waardoor
bewusteloos
ryksverkeersopgaven,
de
onton
-stichtingen
by*
getorpedeerd.
haar
welke
in
opgemaakt. Na overleg met
gevechtsvliegtuigen zonder ophouden verkeersen vier meter omlaag viel. Het slachtIn Oost-Afrika is een botsing tusschen voorinspectie wordt nagegaan of proces-verbaal langs verschenen verordening zyn verlangd, raakte
werken,
ondernemingen der bevoorrading en
offer is later op den dag in het ziekenhuis
indienen,
tot
verlengd
posten
kunnen
is
15
October.
te El Katoelo (Kenya) in ons voordeel
opgemaakt.
moet
worden
op
andere doelen in de Britsche hoofdstad met
den Bergweg overleden.
geëindigd. De vijand is op de vlucht gedreven
Het blijkt dat er in Arnhem nog steeds on- De voor de opgave benoodigde formulieren aan
bommen van midden- en zwaar kaliber. Talvergunningen.
voldoende wordt verduisterd. Er gaat geen moeten terstond worden aangevraagd by de
rijke branden in het stadgebied waren het ge- en heeft gevoelige verliezen geleden. In de
avond voorby of er wordt in eenige gevallen procureurs-generaal, die opdracht hebben
volg. Tijdens nachtelijke aanvallen op Man- Roode Zee heeft een van onze luchtformaties
VERDUISTERINGSVOORSCHRIFTEN.
proces-verbaal opgemaakt tegen ingezetenen, ontvangen ook op mondelinge aanvragen de
chester, Liverpool en Edlnburgh kon bijzon- opnieuw een reeds op den vorigen dag aangezyn.
nalatig
in
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ult
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wordt
overal
in
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de politie tegen
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Het
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leggen
controle
regelmatig
uitgeoefend
litie
Reeds
voortgezet.
in
eenibombardeerd,
raden in ieder geval de aanmelding te verrichalsmede vijandelyke afdeelingen
In den afgeloopen nacht vlogen Britschs
auto's, welke geparkeerd zyn bij café's, thea- voorschriften wordt
rywerden
ventiels
van
vliegtuigen via verscheidene plaatsen naar in de buurt van de grens van den Benedenten, indien dit ten oprechte geschied is zal
ters en bioscopen, ten aanzien van het juiste ge honderden gevallen
de
schroefjes
en
door
haar
dit door den procureur-generaal worden
Duitschland. Het voornaamste doel van hun Soedan. Al onze vliegtuigen zyn op hun bases
gebruik van benzine-vergunningen.
wielbanden losgeschroefd
meegenomen.
politie
bericht.
aanval was Berlijn. Door afweermaatregelen teruggekeerd.
Zoowel te Arnhem als elders geeft dit on- den agent van
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schade.
In verscheidene
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steden

zware

Convooi in de Roode Zee
bestookt

—

"

NIEUWE
ZEEPSURROGAAT

vereenigingen

ROMA
STAND 25

Controle

benzine-

ADVERTEEKEJN DOET
VERKOOPEN!

AMSTERDAMSCHE EFFECTENBEURS
(Opgave van Van Ranzow's Bank, Koningstraat 40)

"

OBLIGATIËN.

STAATSLEENINGEN.
Nederland.
Vorige

Hoogste

koers

koers

4% 1940 I
4% 1940 H
4% 1940 II met bel.
31/2% 1911
3%% Grootboek

3% 1896/1905
3% Crt. v. Inschr.
3% Grootboek
3% 1936
3% 1937
3—3%% 1938
21/2 % Crt. N.VV.S.
2%% Grootboek

3%%

1935

3% 1937

3%

1937 A

5%%
ItJem

...
...

——
—— 100*/—
—— 80%
80%
—— 80%
—
—
83%
—— 70%
——— —
— — 49%
46%
99%
97
99%
89
88%

lOQVirt

97

ie

80'/_.i

80%

80 T/i«

95%
84

95
84

88",i._

83%
70%

70%
70%

Oost-Indië.
87%
84%
83
Duitschland.

Young
met verkl

84%
83

47

aandeelen.

Bank- en
Kolon. Bank

credietinstellingen.

——
—
—
— — —
—— —

150
148%
Ned. md. H. B
115
110
94%
N.H.M. C. 250
92
NH.M. C. 1000
94%
92
N.H.M, resc
INDUSTR. ondernemingen.
A, Kunstz. U. ex div. 119
119% 126%
57%
Berkels Pat
55
Calvé Olief. gew.
84

’’

...
...

..

koers

koers

86%

175
Centr. Suiker
Fokker
Lever Bros & Unil. 134%
335
Ned. Ford. Aut
185%
Philips Gb. gew
141
Philips Gb. P.W
Am. Car &F- gew.
Am. Enka Corp

Anaconda Copp
Beth St. gew
Gen Motors gew.
Int. Nickel
Idem met verkl
Kerm. Copper
N, Am.

N. Am. Rayon A
N. Am. Rayon B

Republic Steel
V.S. Steel gew

16

la

13;

16**', (!

48». 10
EL.-, GAS-, TEL.-, TELG.- EN
s*^/ln
Cities Serv. gew.
%
Commonw. & S
2**/ 1
Int. Tel. & T
i 5%
North. Am Co
gew.
Corp
4 i.; l
aadio

15%

47

208

Kon Ned Petr

224%
227%

Dordtsche

pref

Contin. Oil

47^
yg
3%

6

4

41/

213

230

228
239

"

15%

Wilson & Co

WAT.MIJEN.
B

15%

—

Hoogste

Vorige Laagste

koers

koers

26%

7%

8

7ii/ 16

7i3/i 8

97% 101 i
128 131%
135
141 '
195

139% 144
119

m

370

——
—

135</2

137

192%

192

159/2

159

DIVERSEN.
3' 3/.«

Great North p
' Illln Central gew.
Miss. K. &T. gew.
N.Y. Centr. R
North. Pac. gew.
Pennsylv. alO
Pennsylv. a2O
South. Pac. Ct. gew.
South Rw
South Rw. Ct
Wabash gew

3%
21»/lü
8

—

162

...

38/_„
21%
7%

6|/8

Canada.
314

Canad. Pac. gew.
Idem met verkl

315/ 1 G

13

11

—

’’

139
196%

17>»/la

’

——
——
—

377
203
200

—
SPOORWEGEN.
...
—
...
... — — **%
—
—
...
—
—17%
17is/i« —
—— 173/8%
8%
—— ——_ __

Balt. & Ohio gew.

——

’ ——

120

119*/2 121

4

11

’’

Rott. Tapan gew.
Rott. Tapan pref.
Serbadjadi
Silau Sumat
Sum. Caoutch
Sum. Rubber
Tjiboeni TJip
V. I. C. 0
Wai Sumatra
Z. Preanger

Hoogste

koers

—
—

...... ———

88

76%

—
—
——

165

141

——
——
——
——
——
———
——
——
———
—_——
——
——
——
——
——

166

——
—

——
——
——

—
——
—
_—
——

90
82

—
—
——

168

142

Buitenland.
Interc. Rubber

35/

...

Preanger
"

koers

RUBBER-ONDERNEMINGEN.
Alg. Belg. Jav
Ambalatoe
Amst. Rubber
1000 197% 201
203
Amst. Rubber Cert.
205
200%
è. 100
Amst. Java
140%
Bandar
137/2
Dcli Batavia
146
144%
Del! Bat. Crt. a 100 146
150
Hessa
Indische
Indragiri
Java Rubber
Java Caoutch
Kali Bakar
—.
Kali Telepak
127
128
Kend. Lemboe
73
76
Lamp. Sumat
Link. Borneo
55%
Maj. L. a 1000
56
55
Maj. L. Ct. a 100
N.I.R. & Koffie
Ned. Noorsche
84
Oost Java Rubb
100%
103
Oostk.
50
113
Oostk. 500
11334
11514

’

__

TABAKSONDERNEMINGEN.
Deli-Batavia
Dcli Mij
Senembah

ih

Alg. Expl. M

Dordtsche gew

16

l(il^

_
...
—___
...
MIJNBOUW-ONDERNEMINüEN.
_ _ _
PETROLEUM-ONDERNEMINGEN.
__
Buitenland. _

koers

SUIKER-ONDERNEMINGEN.
H. V. A
369
Javasche Cult
197
N.I.S.U
198%
Ver. Vorstenl. Cult.
My. aand
91%

xn

14%
18H/1(1
18>i/„,

8
8

...

66

22

27%

’

190

23
38%
21»/.«
66"Vin
40'Vib

Phillips Oil
Shell U. gew
Tlde Water gew

Holl.-Am. L. & 1000 96*/
2
Java-Chlna-Jap. Lyn. 126
Kon. N. Stoomb. Mij. 1341^
Kon. Paketvaart My.
i92i/2
N. Scheepv. Unie
i3Bi/8
Rotterd. Lloyd
118
Stmv. My. Nederland 116%

178
188
139
340

134

koers

SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN.

Hoogste
koers

—— —
185%
—
— 198%
141%
—
Buitenland.
21% 22%
— 37%
2ff*i/ 21**/
65%
.
—— 40***-/
21»/
—
—
—
28% 27%
27%
_
,.
Aviation . .
...
—— 1734
...
17%

Calvé 01. C. gew.

Laagste

koers

Vorige Laagste

Vorige Laagste

3**/10

lg

*

Koers van 9 Mei 1940.

—

3i/8

Opgewekte markt. Zeer vaste
stemming.
OPLOOPENDE KOERSEN.
FONDSEN

—

DUITSCHE

MEERENDEELS HOOGER.

BELEGGINGEN PRIJSROUDEND.

AMERIKANEN LOOM.

—

—

sche Scheepvaart-Unies in de tweede helft van
den beurstijd druk verhandeld werden in een
grooten open hoek. Aanvankelyk werd gehandeld tegen 139% procent, of een vol punt boven
het vorige slot, maar geleidelijk aan steeg de
koers tot 144 procent. Oude booten stegen van
135 tot 141, waarna een kleine terugslag volgde.
Oude vaarten kwamen boven den parikoers,
terwijl Japanlijnen zich een vijftal punten konden verbeteren. Van de petroleumfondsen werden olies op bescheiden voet verhandeld, de
stemming was echter ook gedecideerd vast,
want nadat oorspronkeiyk was afgedaan tegen
229% procent, kon later op den middag 239 prevent worden bedongen, waarna echter een
reactie van eenige procenten volgde. De affair-in cultuurfondsen was van geringe omvang.
Suikeraandeelen waren desniettemin goed gedisponeerd en H.V.A.'s werden verhandeld tegen
370 procent, terwyi later op den middag 377
procent te voorschyn kwam. In rubberaandeelen was weinig te doen. Amsterdam rubbers
kwamen echter ruimschoots boven 220 procent.
Diverse minder courante soorten werden hooger
genoteerd. De tabakken hadden een rust'g verloop. De Sumatra-aandeelen konden zich over
de geheele lyn eenige junten verheffer.
De beleggingsafdeling was kalm voor d<
Nederlandsche Staatspapieren. De koersen waren niet veel veranderd. De prysbeweging was
eenigszins onregelmatig. Provinciale en gemeentelijke obligatiën waren prijshoudend.
Onder de Duitsche fondsen wcs het wederom
de Youngleening, die een drukke affaire te
zien gaf en tot 49V& procent opliep, waarna echter een inzinking plaats vond, diverse andere
Duitsche waarden werden hooger afgedaan.
De Amerikaansche markt was stil en had
een traag voorkomen.
In overeenstemming met Wallstreet werd
over het algemeen op oen lichtelijk verlaagd

De kooplust die zich ten opzichte van de effectenbeurs eenige dagen schuil had gehouden,
kwam vandaag met onverminderde kracht weer
opzetten. Voor verschillende fondsen
bestond
goede vraag, en daarby ontwikkelde zich
een
opgewekte
handel. Er was niet voldoende
materiaal aan de markt om de gegadigden tot
het bestaande koerspell tevreden te kunnen
stellen met het gevolg, dat onder beurstijd ln
een snel tempo een opgaande lijn werd gevolgd
en verscheidene aandeelen in korten tyd een
aanzleniyke koerswinst maakten. Wel trad
middenbeurs een kleine adempauze in, doch behoudens enkele uitzonderingen bleven de hoogste koersen vrij goed gehandhaafd. Aku's hadden zich aanvankelijk weer van de hegemonie
meester gemaakt en na geopend te zijn op
119%, stegen deze tot 126% procent, waarna
echter een lichte weifeling viel waar te nemen.
De animo, die zich gisteren later op den dag
voor de Philipsaandeelen openbaarde, was heden nog niet geluwd. Na vasten inzet op 190%
procent, werd onmiddellijk daarna belangrijk
hooger afgedaan, zoodat ten slotte gehandeld
werd op 198% procent. Ooi: Unilevers werden
nog druk verhandeld en stegen van 135% tot
139 procent. Tot aan het einde toe bleven de
toonaangevende industriëelen een flinke affaire
te aanschouwen geven. Diverse minder courante
Industriepapieren werden hooger genoteerd. De
aandacht werd vervolgens getrokken door de peil verhandeld.
Prol. 2% procent.
scheepvaartrubriek, waarvan vooral Nederland-

-

De Heer en Mevrouw

DR. FRANK-ROSENBLUM
geven met blydschap kennis
van de geboorte van hun

MOLEST* VERZEKERING

Dochter

RUTH.
Tijd. Gemeente-iiekenhuis.
Getrouwd :
H. G. KUIT.

en

op onderlinge basis met beperkte aansprakelijkheid.
Voor roerende en onroerende goederen.
Vraagt inlichtingen Afd. verzekeringen.

Tandarts

NEDERLANDSCHE
HANDELSMAATSCHAPPIJ,

A. G. GEERLINGS,
Apotheker.

Arnhem, 8 October 1940.
De heer en Mevrouw
KUlT—Geerlings

N.V.

ARNHEM

vonden.

IDENTITEITSKAARTEN

Arnhem,

v. Law. v. Pabststraat 101.
Getrouwd:

Amsterdam, 8 October 1940.
Tydelyk adres:
Aerdenhout, Anjelierenlaan 7-

IBHHISBHHHBKKBHBBiHHi
Heden overleed

Mejuf-

frouw
C. G. VAN IJSSEL,

in den ouderdom van 71
jaar, die gedurende 44
jaren lief en leed met

onze familie heeft gedeeld.
's-Gravenhage:

J. Lely.

J. C. Lely-Knuttel.
C. W. Lely—Loder.
Velp:
A. Lely.
J. E. Lely—Koch.
's-Gravenhage:

E. Lely

en Kinderen.
's-Gravenhage, 6 Oct. '40
„Breitner-Kliniek".
18.

Wassenaarscheweg

De verassching zal
plaats hebben Donder-

dag a.s. in het Crematorium te Velsen na aankomst van trein 12.15
halte Driehuis Wester-

,

De Burgemeester van Arnhem brengt ter openbare kennis,
dat gedurende de week van 14 tot en met 19 October a.s. alsnog gelegenheid zal worden gegeven distributiestamkaarten geldend te doen maken als identiteltsbewys aan de volgende
adressen:
I. op 14 tot en met 19 October a.s. telkens van 8.30—12.30
uur en van 14—18 uur:
Het Buurthuis „Oost-Arnhem" aan de Kloosterstraat no. 61/63.
Het gebouw „Pnlël" aan de Rosendaalsche straat no 240.
De Bewaarschool no. 2a. d. Klarendalschen weg hoek Willemstr.
De Tuinzaal van het gebouw Musls-Sacrum, Velperblnnenslngel.
n op 14 tot en met 16 October a.s. telkens van 8.30—12.30
uur en van 14.30—18 uur:
De Directiekeet van Gemeentewerken aan het De Monchypleln
(Arnhem-Zuid).

ji circmsß

STRASSBURGER
ARNHEM,
ROERMONDS PLEIN
HEDEN DINSDAG
8 OCTOBER, 7,30 UUR

KORT PROGRAMMA

100 PCt.
Geweldig lage entreepryzen: van 50.cent
tot 2 gulden.
Kaarten verkrygbaar v.
10 uur 's morgens af aan

OFFICIEELE
PUBLICATIE

ldi_Mkj|3lMl^S!B

DAGMEISJE
GEVRAAGD.

Net

E. G. Van B—4 uur.

M

Gevraagd
Kantoorbediende
voor

lichte

werkzaamheden.
Nette hand vereischt. Salaris

15.— per maand.
voorloopig
Br. ond. no. 17124 Bur. v. d. bl.

’

HUWELIJK.

.■■ra

lIN

retour, stipte geheimn. Br. on-

der no. 17113 bur. v. d. blad.
<_.■»■

-5. —^-^«^-«^--"-^<*-^_iJ_-ï*C_^:»

Wij repareeren

aUe damestasschen, handceinturen enz.,

schoenen,

met modelwijziging desge-

wenscht

Vorm en Kleur

-

Bakkerstr. 11b ARNHEM
Komt U eens naar onze
ta3schen kijken ?

TE KOOP

AANGEBODEN:

circa .3000
LIMOXADEFLESSCHEN
(rlngfl.)

inh. 6 d.L. Voor
meestbiedende. Brieven onder
No. 17115 Bur. van dit blad.

trrr de hand te

koop :

3 H.A. prima

WEILAND
gelegen onder Westervoort.
Br. ond. no. 17125 Bur. v. d. bl.

e

reau voor hout de by voornoemde publicatie verleende
dispensatie met ingang van
heden intrekt ten aanzien van:

n-i i i P

ZEEP ZONDER BON „-

HOOGE PREMIËN

’

2000.—
f 1000.—
400.—
i 200.—
f 100.—

’

36
1404
2591
3880
5169
6966
8134
9315
10170
11486
12466
13119
14821
15676
16763
18063
18858
20516

f ■
4_rfVrC__J

De secretaris-generaal, wnd.
hoofd van het departement
van Handel, Nyverheid en
Scheepvaart maakt bekend,
onder verwyzing naar zyn publicatie van 10 Aug. n.1., dat
de directeur van het Ryksbu-

1. Het koopen, verkoopen,

42a HACO-THEKKING
Sa KLASSE. 2a UjST
TREKKING VAN DINSDAG 8 OCTOBER 1840

11381

__________m___T

h

3537

6132 12553 17541 18067
658 8098 14369
7304 8831 9219 11846 14953 16650 16806
6604 9050 10403 12946 13697 18178 18192 20779

PREMIEH VAN

’

70.—

64
79
158 241
244 832
1693 1704 1995 2033 3053 2096
2751 2320 2900 2923 3424 3427
4054 4064 4344 4563 4624 4748
5198 5220 5242 5515 5643 5700
7229 7434 7883 7896 7918 7926
8247 8377 8404 8523 8675 8704
9-100 9476 9419 5656 9386 10014
10242 10337 10410 10311 10857 11098
11431 11476
11587 11616 11960 11962 12027 12111
12495 12602 12669 12719 12847 12349
13134 13353 13656 33695 13771 13982
14828 14865 14881 14969 15207 15446
15824 15878 15966 16004 16014 18069
16919 17110 17114 17503 17749 17822
18071 18249 18448 18560 18602 18660
18889 19145 19176 19340 19609 20049
20685 20730 20755 20900

506
2519
3562
4SOB
6184
7970
8822
10031
11172

1004
2666
3588
5012
6470
7996
9094
10046
11306

1262
2678
3738
5085
6695
8002
9183
10148
11345

12167 12195 12383
12903 12984 13027
14450 14533 14577
15448 15502 15571
16450 16520 16553
17938 17946 18031
18809 18823 18334
20194 20409 20515

GEEN PREMIËN
16
168
186 327
265
366
407 524
598
645
650
654
723
747
750 819 945
966 983
597
1001 1033 1139 1140 1151 1194 1234 1277 1370 1478
1496 1503 1545 1547 1614 1649 1771 1777 1811 1864
1891 1926 1949 2013 2034 2040 2104 2133 2193 2245
3336 3420 3454 3483 3486 3600 3843 3646 3632 3653
2681 3711 3735 2737 2760 2769 2788 2878 2894 2905
2943 3997 3014 3198 3241 3399 3322 3323 3359 3423
3435 3464 3484 3333 3539 3631 3856 3677 3698 3703
8816 3844 3919 3925 3994 4008 4016 4043 4075 4128
4194 4269 4378 4379 4340 4363 4363 4433 4433 4504
4817 4618 4637 4701 4719 4754 4760 4838 4873 4909
4916 4929 4931 4948 4998 5007 5038 5053 5082 5107
5131 5132 5177 5194 5249 5416 5422 6439 5443 5474
5486 5577 5610 5630 5649 5093 5724 5907 5931 5933
6027 6052 6062 6109 6134 6148 6199 6256 6275 6296
6309 6329 6365 6374 6377 6446 6454 6551 6552 6683
6591 6648 6694 6764 6845 6869 6901 6930 6944 6952
6978 7016 7072 7083 7163 7213 7244 7295 7302 7305
7365 7376 7458 7612 7644 7655 7661 7748 7758 7775
7852 "Bög 7887 7924 8172 8173 8204 8215 8217 8223
8249 8252 8363 e 391 8413 6509 8550 8577 8601 8803
8644 8670 8703 8953 9043 9052 9103 9111 9115 Sl5O
9193 9193 9363 9341 9390 9413 9491 9507 9551 9563
9607 9759 9783 9317 9906 9971 10003 10007 10021 10094
10181 10203 10213 10227 10238 10249 10253 10286 10300 1037S
10401 10427 10515 10520 10584 10G66 10668 10679 10681 10700
10718 10800 10818 10913 10931 11092 11174 11203 11210 11240
11277 11301 11352 11387 11416 11597 .1612 11640 116Ó1 11672
11712 11718 11728 11801 11867 11870 11935 11947 11958 12010
12072 12191 12201 12210 12231 12236 12280 12337 12339 12482
12562 12635 12640 12667 12700 12757 12778 12824 12893 12396
12959 13020 13041 13059 13035 13114 13141 13215 13244 13251
13291 13319 13345 13385 13470 13619 13C27 13702 13720 13913
13937 13938 14036 14070 14080 14093 14128 14222 14279 14232
14301 14395 14414 14451 14497 14541 14544 14596 14303 14610
14623 14643 14674 14777 14820 14827 14843 14863 14892 14901
14907 14957 14966 15045 15154 15252 15267 15374 15384 15430
15481 15521 15591 15601 16603 15645 15657 15710 15809 15820
15822 15827 15959 15993 16002 16106 16119 16145 16185 16204
16216 15236 16288 16316 16414 16469 16560 16620 16622 16637
16799 16845 16847 IGB4B 16952 16965 17063 17097 17103 17127
17282 17400 17419 17491 17502 17654 17688 17689 17703 17720
17734 17788 17801 17810 17323 17848 17892 17895 17896 17935
17958 18001 18009 18046 18135 18156 18222 18300 18309 18340
18368 18371 18377 18379 18417*18509 18526 18594 18636 18739
18752 18903 13952 19024 19073 19146 19149 19175 19209 19212
19271 19318 19361 19377 19433 19455 19697 19714 19775 2C022
20084 20102 20159 20226 20245 20360 20363 20374 20420 2C479
20518 2U637 30537 20603 20636 20644 20684 20705 20792 20801
20841 20978
Verbeteringen: Se klasse, le ïyst. Hooge prenrlën: f 1000.—
3946 moet s._jn 3976. Premiën van f 70.—: 11549 moet zijn
11547: 13212 moet zlln 12224: 17604 moet zijn 17609. Geen
9034 moet ztjn 9024; 12201 vervalt; 10166
10174
0196
18354 ontbreken.

?remlën:
-

-

I

verweren doen
verwerken
van
inlandsch
rondhout-naaldhout, voorzoover dit op stam met schors gemeten een doorsnede op borsthoogte had van 18 c.M. of
meer.
2a. Het koopen, verkoopen,
afleveren, bewerken, verwerken, doen bewerken en doen
verwerken van populierenhout,
anders dan zware kwastvrye
onderstammen, voorzoover dit
populierenhout niet in aanmerking komt voor de fabricage
van triplex, lucifers of klompen.
b. Het koopen, verkoopen,
afleveren, bewerken, verwerken, doen bewerken en doen
verwerken van zware kwastvrije populieren onderstammen, voorzoover deze op stam
met schors gemeten een doorsnede op borsthoogte hadden
van 45 c.M. of meer, voor alle
andere dan voor schildoeleinden ten behoeve van de fabricage van triplex, fineer en lucifers (als onderstam wordt
beschouwd het onderste deel
van den stam tot een doorsnede aan het dunne einde van

40

cm).

3. Het bewerken, verwerken, doen verwerken van rondhout, dat in aanmerking komt
mynhout,
voor
zaaghout,
werkhout of paalhout tot
brandhoutblokjes,
brandhout,
blokjes voor gasgeneratoren.
Het bepaalde onder 1. en 2.
is niet meer van toepassing op
het verkoopen en afleveren
door den producent, die geen

handelaar is.
Derhalve is het vanaf heden
verboden de onder 1., 2. en 3.
genoemde handelingen te verrichten zonder vergunning van
den directeur van het Ryksbureau voor hout.
Uit het onder 1. bepaalde
biykt, dat de dispensatie van
kracht blyft voor inlandsche
rondhout-naaldhout,

dat

DAGMEISJE

be-

stemd is voor mynhout.
Vergunningen als bovenbedoeld, dienen te worden aangevraagd bij 't Ryksbureau voor

TYPEWERK

te

PARTERRE
huur aangeb.,

zeer

’

TE HUUR
GEVRAAGD

wmwrmmtxwxrmmttEmmoizximm

TE KOOP
GEVRAAGD

’

7000
Oosgeen
3715

merk Steek ,:n uitstekenPrys billijk.
den staat.
Wolfhezerweg 57f, Wolfheze.
T 3760

BONTJASSEN

Bisam en veulen, beschadigd geen bezwaar. Briev.
no. T 3787 bur. v. d. blad.

Te koop:
2 GASHAARDEN,
zoo goed als nieuw, en
groote spiegel met opzet.
Van Heemstralaan 32.
T3764

Gevraagd:

DUITSCHE HERDER

teef, niet ouder dan een
goed waaks doch
niet lastig. Moet k. los-

jaar,

Te koop:
ONDER- EN

loopen op boerderij. Adr.:
H. Klomp, K 541, Eer-

BOYENWONING,

gr. hoekhuis, centr. stad.
Koopsom
10.500. Huuropbrengst 800. Brv. ond.
No. T 3744 Bur. v. d. blad.

T 3728

beek.

’’

Te koop gevr. een 2 p.

LEDIKANT

met bed, kamerkacheltje,
ov ngordiinen en trap-

Mooie zuiver wollen
WINTERJAS

looper. Spoed. Br. met
prijsopgave ond. no. T

z.g.a.n. ter overname;
middelmaat. Br. no. T
3713 bur. van dit blad.

3730 bur. van dit blad.

KAMPEERAANHANGWAGEN

Te koop aangeb.:
BAD
D.R.U., grootste maat.
Mesdaglaan 6.
T 3719

lang pl.m. 4 m.

Br. met
prysopg. ond. no. T 3732
bur. van dit blad.
Te koop gevraagd een in
goeden staat ziinde

SOLIDE
GELDBELEGGING
Te koop aangeb. door

OPKLAPBED

en vaste waschtafel. Br.
no. T 3742 bur. v. d. bl.

eigen. 2 nieuwe gebouw-

de

heele

middenstands-

huizen met voor- en achtertuin, voorz. v. gas,
water, electr., v. wascht.
enz.,
geen erfpacht, op
goeden stand gelegen, 5

TE KOOP

AANGEBODEN

min. gaans vanaf centr.

bij tramhalte.

Koopsom

’

12.000. Rendem. 5 pet.
netto. Br. ond. No. T 3721
Bur. v. d. blad.

Ter overname: 2 stel
PLUCHE GORDIJNEN,
met garnituur, z. g. a. n.,
muisgrijs. Utr.wëg 54,
T 3766
Oosterbeek.

DIVERSEN
Net meisje, zoekt dito

Te koop:

VRIENDIN.

BENEDEN- EN
BOVENHUIS

21 jr., kunnende
.dansen en fietsen. Briev.
ond. No. T3733 Bur. v. d.
blad.

leeftijd

(hoekhuis), 1.08 Are. Omgeving Graaf Ottoplein.
8500. Briev.
Prijs pl.m.

"

’

ond. No. T3729 Bur. v. d.
blad.

Ontvreemd. Vrijdag:
GELE HANDTASCH,
inh.: vulpenhouder, ring
PRIMA DAMESmet 15 sleutels en eenige
RIJWIEL
brieven. Tegen belooning
wegens plaatsgebrek te
20. Onder de terug te bezorgen: Maukoop,
T3767
T3731 | vestraat 68.
Linden 69.

’

j

In ruil aangeb.: een over- Verloren:
compleet
REGENJAS
GASHAARDJE,
(merk Shelter), fietsende
tegen een vulkacheltje, ! Schaarsbergen,
bosch
In goeden staat. Adres: !
naar BakenWarnsborn
T 3737 j bergscheweg.
Bakenb.weg 163.
Inlichtingroot,

HEERENHUIS.

’

’

Te koop:
PIANO-PIANOLA,

Te koop gevr.:

Te koop aangeb.:
in 2 gedeeld

kant, omg. Burgemees- ters. Contante betaling.
terwyk. Prys
10 p. m. Defect mag. Br. no. T
BAKKERSBEDIENDE. Briev. ond. No. T3710 3630 met opg. van merk
Steenstraat 39.
T3747 Bur. v. d. blad,
en prijs bur. v. d. blad.

Gevraagd: flinke

T3741

Te koop:
MOD. BLOKJE VAN
VIJF,
op pr. stand.
Koopsom
23.000. Huuropbr. 2040.
Briev. ond. No. T 3743
Bur. v. d. blad.

prijs

’

’

een

BESTE HIT.
Looyenstr. 62, Velp.

gevr. een

HUIS
varieerende in den
vanaf
4000 t.m.
in Arnhem, Velp of
terbeek, erfpacht
bezwaar. Br. no. T
bur. van dit blad.

op
goeden
Te
huur
stand: ruime, vrye
IE ETAGES,
voor klein gezin. Te bezichtigen: Prins Hendrikstraat No. 17 en No. 29.

NETTE NAAIMEISJES
leerlingen gevraagd; | Dame, m. 1., P.G., vraagt
tevens net meisje voor i groote ongemeub.
Vereeniging vraagt
den morgen. Lawick van
ZIT-SLAAPKAMER,
ZAALORGEL
T 3725
Pabststraat 5.
m. keuken, zonzijde voor- of orgel met harpregls-

j

terugbrenging tegen belooning: Bouwman
Kastanjelaan 28.
T 3750
gen of

j

gelegen op ruim 1000 M.2
GRONDIG
op j
pracht bouwgrond,
ZANGONDERRICHT
len stand.
Goed
ver- i
huurd op 5 jaar contr. aangeboden, door ervaren leerares. SpraakgePrima staat van onderhoud. Huuropbr.
900. breken en heeschheid in
15.000. Briev.
korten tijd genezen. ConKoopsom
ond. No. T3720 Bur. v. d. , ditie billijk. Briev. ond.
blad.
No. T 3723 Bur. v .d. blad.

’

’

Ned-Ver. v. Huisvrouwen BEUMER's Woning- en
Bouwbureau
AFDEELING ARNHEM.
DONDERDAG 10 OCTOBER, 2.30 UUR, IN TIVOLI

Voordracht van Mevr. Aline Markus

Het Programma omvat een uitgezochte keuze letterkundige
onderwerpen.
Toegang uitsluitend voor leden op vert. Hdmaatschapskaart.
Introductie & f 0.50 per persoon.

Perfect* Perst Pn!
WINKELHUIS
in volkrijke wyk te Arnhem
TE KOOP AANGEBODEN.
Billijke koopsom.

Brieven onder No. 17118 Bur.
van dit blad.

BELANGRIJKE
WENKEN
TIJDELIJKE ADRESVERANDERING.
BIJ VERHUIZING OF
VOOR ONZE ABONNé's
le Geef s.v.p. zoo spoedig mogelyk opgave van de door
U gewenschte adresverandering.

zoo mogelyk, ook
den datum van terugkeer op.
3e Schrijf vooral kort en zakelyk.
4e Vermeld zoowel oud ala
2e Geef,

nieuw adres.

5e Geef by verhuizing duide-

ïyk op „Verhuizing" of „tydeiyke" adresverandering.
6e Bij telefonische opgave
alles duideiyk vermelden,
zoo noodig naam spellen.
7e Behandel by opgave van
adresverandering geen andere aangelegenheden.
Als
't kan, gebruik dan de
8e

adresverandering

IV2

posteryen

- kaarten

(drukwerk

cent).

MET „TILGA" IN ZEE
GEEN PUNTEN-WEE.
Kaartjes ersatzwol en zyde ZONDER PUNTEN.
NOODBEURS STAND 101.

Gevraagd:
2 Slaapkamers met keuken

Brieven aan AMSTERDAMSCHE BALLAST MIJ. Bureau
17133
Directie-keet VLIEGVELD DEELEN.
_____________^E____aH^BHHMMHHHHH-__-_H__-_________aHl

■_■___■_______________■

sde klasse, 7de lijst
van Dinsdag 8 October 1940
Hooge Prijxen

22229
400.—: 10606 14667 15319 23408 13491 24376
200.—: 5168 8701 9711 10237 15485 18495
23404
/ 100.—: 3732 4449 6145 6421 7658 9459 10161
15034 15052
Prijzen van f 70.—
1098 1099 1238 1277 1299 2050 2208 2254
2301
2331 2333 2360 2398 2587 2689 3200 3302
3420 3425 3458 3600 3621 3709 3745 3806
3849 3932 4011 4075 4379 4380 4589 4853
4077 5033 5107 5124 5203 5284 5390 5415
5438 5755 5915 6382 6490 6892 6899 7078
7234 7235 7295 7305 7404 7624 7634 7645
7819 8023 8054 8199 8332 8754 8856 8874
8902 8997 9008 9029 9120 9234 9280 9367
9456 9519 9567 9665 9669 9715 9835 9916
10012 10056 10079 10252 10261 10267 10441 10500
10565 10711 10798 10812 10868 11116 11266 11303
11316 11325 11415 11431 11600 11643 11686 11694
11708 11768 11774 11918 11999 12035 12295 12301
12490 12508 12550 12582 12602 12651 12755 12806
12865 12915 12926 12940 12984 13110 13356
13462 13560 13610 136__3 13629 13834 13839 13874
14031 14095 14108 14158 14326 14399 14479 14505
14507 14652 14881 14917 14933 14952 15035 15158
15188 15582 15763 15939 15999 16007 16073 16185
18203 16232 16259 16276 16301 16314 16371 1643.1
16455 16502 16715 16891 16902 16970 17036 17377
17394 17413 17903 18165 18252 18312 18404 18414
18485 18708 18743 18754 18778 18782 18883 19011

/ 1000.—: 16852

’’

19026

19031
19943
21086
21447
22182
22764

19122 19310 19651 19665
20010 20122 20162 20416
21106 21129 21133 21336
21465 21475 21584 21728
22207 22211 22344 22456
22877 23035 23255 23352
23630 23716 23896 23944 23980
24061 24064 24181 24270 24340
24736 24759 24762 24947

19708
20663
21403
21840
22553

19724 19754
20783 2C816
21421 21424

21936 22145

22582 22604
23410 23550 23575

24029 24047 24054
24519 24638 24715

Nieten
1009
1258
1478
1499
1786
1962
2204

2407

3198
3403

3690

Gemeubileerde KAMER

«727 6733 6761 6775 6776 6792 6796 6875
7171 7204 7223
6873 6907 7031 7040 7099
7376
7576

(Nie; officieel)
Trekking

Solied en ruim

BLIJFT ONDER DESKUNDIG BEHEER GEVESTIGD
„VELUWEZOOM", UTRECHTSCHE STRAATWEG '110, RENKUM, TEL. 368; BIJKANTOOR: HUIZE „UNITA", UTRECHTSCHESTRAATWEG 18, HEELSUM, Telefoon nog onbekend.

484ste STAATSLOTERIJ

EMMASTRAAT. TELEFOON 26785.

17127

-

Vijverlaan 11, Velp.
T3714

en

der

■

HEERENHUIS,
prima stand. Te bevrag.
by: J. Jongepier, Apeld.weg 49, Arnhem. T 3761

aan huis. Machine aan- mooie suite, kamer, serre,
MEISJE,
No. keuken enz. Alleen voor
boven 18 jr., van 8.30 tot wezig. Briev. ond.
één of twee dames of
12.30, twee dagen tot 4H T3736 Bur. v. d. blad.
kinderloos echtpaar. Te
uur, voor alle werkz.hezien v.m. 10 en n.m. 2 u.:
4.00 p. B. t. a.: bekw.
den. Gezin z. k.
T3726
Rynkade 57.
wk. Paulus Potterstr. 2.
BONTWERKSTEBT3746
COSTUMIèRE,
Dame-alleen, Velp, biedt
Gevraagd: net
voor maken en verande- gedurende wintermaanren van alle bontsoorten, den of voor goed:
DAGMEISJE
INWONING
18
in
jaar,
boven
gezin japonnen en mantels. Br.
zonder kinderen. Zond. ond. No. T3724 Bur. v. d. j aan, aan dame. gegoede
j stand. Zonnig huis, mooie
vry.
Aanmelden Rijn- blad.
i omgeving, le stand. Brv.
T3745
straat 25.
| ond. No. T 3738 Bur. v. d.
BOUWKUNDIGE
! blad.
Gevraagd:
belast zich met het incasBURGERJUFFR.
30—45 jaar, na 4 u. bej. seeren en het geheele | Pianostemmer ljan nog
van uw hui- { een
dame helpen' inpakken. onderhoud
Vraagt
conditiën
PIANO
Nov.
moet verhuizen. ;: zen.
Bill. vergoeding. Br. no. end. No. T 3528 Bur. v. d. voor studie te huur aanbieder voor slechts
3
T 3739 bur. van dit blad. blad.
per maand. Briev. ond.
Voor direct gevraagd: nnta-B-aaaanMßi^ No. T 3748 Bur. v. d. blad.

Briev. ond. No. *T 3734
Bur. v. d. blad.

To koop

Te koop:

Te koop gevr. een

ONDER- OF BOYENGEDEELTE VAN

gevraagd, boven pl.m. 15
HOUDSTER,
jaar. Bothaplein 9. T 3763 50 jr., z. pl. te Arnhem.
Te Velp aangeboden:
Uitstekende getuigen. Br.
RUIME KAMER,
Gevraagd:
ond. No. T3753 Bur. v. d. met groote kasten. Alle
MEISJE,
blad.
comfort. Gem. of ongem.,
voor heelen dag of voor
met of zonder pension.
dag en nacht, zelfst.

hout, Driekoningenstraat 4 te

Amiterdam.

Te huur:

ZELFST. FL. HUIS-

VERPLEEGSTER.

afleveren, bewerken,
ken, doen bewerken

DEN VORM VAN WASCH KRISTAL.
STEENSTRAAT 91A
Naast West-Einde.

Knappe dame (van elders), 37
j., huiselijk, opgewekt, zacht

kar., onberisp. verleden, Chr.
heg., onbemidd., nooit heeren
ontm., zoekt ser. heer met positie, doel geluk. Br. en foto

n

T3757

PERSONEEL
AAN-*
GEBODEN

ongediplomeerd

BRANDHOUT.

HUPKES

KARTHUIZERSTR. 26.

circus-kassa's,

Telefoon 21866

NAALDHOUT,
POPULIERENHOUT,

tusschen de fynste Koffie en onze
GIMAT KOFFIE-MELANGE
(gem. Gimat koffie met surrogaat)
op 1 bon ontvangt U 1 pond,
per pond 70 et.

niet beneden 18 jr. T 3756

’

VAN HET DEPARTEMENT
VAN HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART.

U proeft geen verschil

DAGMEISJE,

Gevraagd: flink

CIRCUSKUNST
SENSATIE EN
VROOLIJKHEID

veld.

Rammelweide

Mevrouw Tuininga, Karthuizerstraat 15, vraagt p._
15 October: een flink

ARCHITECTEN-

kunn. werken, v. g. g. v., Jongedame biedt zich
niet bened. 18 jr. Aanm.: aan om alle soorten
L van Klarenbeek 137,
TYPEWERK
hoek Velperweg.
T3765 bij
haar thuis te verrichten, perfect in Duitsch.
Gevraagd: een
Briev. ond. No. T 3718
DAG-DIENSTBODE,
zelfst. k. werken en be- Bur. v. d. blad.
kend met koken, v. g. g.
v. Aanmeld.: Turfstraat 7. Dame vraagt:

Gala afscheids
-voorstelling

Slechts zy, die Nederlander of Nederlandsch onderdaan zyn,
kunnen hun distributiestamkaart geldend doen maken ais

ROUW VER VKN In 24 uur
Stoomen van Beddegoederen

GEVRAAGD

KAMER,
serre en keuken, of 2de
BUREAU BRONS. etage, liefst voor juffr.,
Op arbeidscontract kunin stil gezin, 's Avonds
nen werden geplaatst: a. ! eventueel samenzijn. Brv.
teekenaar, I ond. No. T 3755 Bur. v. d.
bouwkundig
b. bouwkundig opzichter, blad.
bij voorkeur diploma B.
N.A. of M.T.S. Uitv. brv. Schitterende
m. opg. v. leeft. enz. aan
SUITE
Fred. M. A. Brons, Ar- met serre (parterre) te
chitect, Paulus Potterstr. huur, oentr. verw., geT3754 stoff., desgew. ged. ge3, Arnhem.
meub. Zonder pension.
__________________HBMHMBB^BIB^HH^^IBB Telef. en bad aanwezig.
Adres: Apeld.weg 27.
T3758

gen. Megenstraat 22.

MET GEHEEL ONVER-

Secretarie.
ARNHEM, 8 October 1940.
De Burgemeeoter voornoemd,
BLOEMERS.

PERSONEEL

NET MEISJE

Ide

’

Te koop gevr.
NAAIMACHINE
heeren- en damesrijwiel,
haardkachel en verschill.
meubelen, kleeden, gordijnen,
lopers enz. voor
van
lieden
getroffen
Rotterdam.
Br.
no. T
3521 bur. van dit blad.

TE HUUR
AANGEBODEN

gevraagd voor heele da-

111. Voor Schaarsbergen: Politiepost Kemperbergerweg no. 85.

ldentiteitsbewys.
Men behoort hiertoe in persoon te verschynen en by de distributiestamkaart een goedgelykende zgn. „pasfoto" over te leggen, waarvan de afmetingen niet grooter dan 3\i c.M. breed en
4V4 c.M. hoog mogen zyn.
Behalve deze stukken behoort een leder zorg te dragen de
noodige bescheiden, b.v. trouwboekje, belastingbiljet, paspoort,
rybewijs, enz. by zich te hebben, ten einde, zoo noodig, zich te
kunnen legimiteeren.
Voor het als indentiteitsbewys geldend maken van de distributie-stamkaart van hen, die door hoogen ouderdom, ziekte of
gebreken niet in staat zyn zich ln persoon naar het voor hen
bestemde bureau te begeven, vervoege men zich met distributiestamkaart en foto aan de afdeeling Bevolking der Gemeente-

NET KOSTHUIS,
weekend afwezig. Prijs
niet boven 7 p. wk. Br.
ond. No. T3762 Bur. v. d.
blad.

Deze rubriek verschijnt DINSDAGS en VRIJDAGS.
Niet bestemd voor zaken-advertentiën. De advertentiën worden alle op dezelfde wijze gezet. Het onderwerp met vette letters.
De prijs bedraagt voor de Dinsdag-editie 50 cent,
voor de eerste 20 woorden, elk woord meer 5 cent
Voor de Vrijdag-editie 60 cent voor de eerste 20
woorden, elk woord meer 6 cent.
Advertenties onder nummer 15 cent extra voor de
bezorging der brieven.
Opname heeft alleen na vooruitbetaling plaats.
Telefonische aanbieding is daardoor niet mogelijk.
Betaling kan geschieden in postzegels, per postwis- Te huur: een ongemeub.
sel, postchèque of postgiro (No. 276432 ten name
VRIJE ETAGE,
van de Uitgevers-Maatschappij Arnhem N. V. of slaapkamer. VossenArnhemsche Courant).
straat 50.
T 3752

R.K. BURGERMEISJE,
ca. 17 jr., voor de morgenuren gevraagd. Aanmelden: Hoornestraat 21
(Molenbeke).
T3751

VELP

OOSTERBEEK

zoekt voor di-

Te huur:

AGENTSCHAPPEN

danken, ook namens wederzijdsche Ouders, voor de belangstelling bij hun huwelijk onder-

W. A. ridder VAN RAPPARD
en
J. E. FABIUS.

Jongeman
rect:

TWINTIGJES

ADVERTENTIËN

vv

EERSTE BLAD
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4

3976
4177
4336
4620
5006

5341
5761
5899
6212
6425

1047 1065
1280 1393

1128 1181
1401 1403

1628
184 J 1926
2017 2083
2269 2276
2642 2691
3326 3354
3513 3514
3741 3752
4014 4048
4230 4284
4414 4421
4745 4751
5135 5157
6502 5541
5774 5794
6051 6064
C277 6288 6293 6303
6454 6470 6543 6548

1541 1562 1624

1806 1811
1970 1987
2209 r 2220
2614 2611
3254 3311
3450 C472
3722 3731
3978 4002
41P9 4204
4351 4366
4632 4698
6010 5129
5358 5448
5768 5773
5943 5976

1183
1436

1243

1443

1247
1451

1669 1758 1785
1929 1951 1959
2057 2134 2144
2282 2283 2343
2718 2814 3133
33Ö5 3369 33P4
3604 3660 3666
3795 3844 3574
4094 4104 4135
4312 4313 4330
4453 4471 4506
4771 4783 4341
5175 5179 5281
5571 5602 5729
5795 5818 5850
6067 6084 6198
6308 6331 6333
6639 6688 6713

7348 7357
7678 7686
7923 7936
8223 8260
8422 8508
8340
8730 8739
8687
8946 8960
8858
9187 9209
9122
9354
9512 9531
9623 9712 9714 9767
10003 10026 10039 10075
10197 10225 10297 10304
10429 10481 10502 10536
10848 10861 10862 10881
11009 11017 11047 11060
11244 11285 11321 11369
11424 11429 11432 11521
11706 11888 11903 11973
12016 12018 12066 12068
12261 12271 12358 12363
12692 1270Ö 12710 12768
12874 12895 13011 13016
13164 13251 13274 13341
13596 13601 13682 13689
13847 13865 13868 13870
13953 13977 13987 13997
14154 14160 14163 14215
14453 14492 14557 14566
14322 14975 15013 15031
15089 15127 15156 15176
15308 15326 15362 15379
15636 15640 15662 15734
15869 15883 15395 15924
16053 16093 16103 16133
16253 16269 16280 16285
16384 16396 16430 16447
16613 16620 16640 16661

7406 7448
7697 7700 7802 7835
7956 7965 8002 8047
8261 8267 8288 8317
8545 8577 8640 86*5
8760 8782 8783 8795
8999 9004 9049 9055
9216 9264 9266 9284
9532 9561 9610 9616
9806 9814 9845 6858
10077 10141 10186 10195
10348 10355 10374 10376
10572 10623 10778 10783
10882 10887 10891 10988
11063 11120 11143 11202
11381 11383 11420 11422
11564 11621 11630 11637
11978 11986 11989 12014
12114 12128 12157 12130
12371 12473 12558 12686
12814 12839 12843 12860
13018 13057 13108 13163
13464 13470 13485 13525
13759 13794 13824 13329
13892 13931 13941 13944
14010 14029 14032 14113
14288 14361 14385 14445
14692 14742 14754 14762
15037 15045 15059 15082
15220 15268 15297 15302
15435 15441 15483 15530
15781 15785 15797 15831
15971 16016 16032 1603»
16137 16188 16193 16231
16291 16321 16328 16381
16490 16559 16575 16599
16692 16706 16711 16802
16825 16862 16878 16892 16945 16966 17040 17048
17048 17088 17104 17151 17250 17301 17396 17398
17644
17438 17451 17496 17534 17639 17641 17642
17634 17709 17762 17764 17778 17781 17782 17784
17793 17795 17824 17831 17867 17887 17912 1799«
18018 18032 18050 18054 18089 18094 18154 18163
18299 18357 18379 18405 18423 18448 18474 18501
18552 1856* 18577 18595 18600 18603 18623 18630
18664 18738 18775 18798 18804 18833 18844 18880
19022 19155 19225 19249 19334 19394 19398 19409
19442 19451 19469 19489 19498 19499 19538 19553
19777 19335
19583 19623 19654 19671 19753 19765 20101
19959
20128
19953
19844 19845 19904 19918
20206 20241 20281 20290 20318 20336 20348 20491
20522 20593 20666 20724 20735 20759 20826 20851
21070
20858 20859 20866 20892 20961 20982 20989
21085 21103 21116 21243 21276 21278 21362 21398
21417 21420 21431 '21436 21520 21659 21692 21735
21760 21761 21766 21793 21839 21863 21886 21889
21890 21930 21962 22049 22108 22113 22115 22124
22406
22163 22187 22215 22280 22376 22381 22391
22601
22631
22598
22543
22567
22480
22516
22468
22735 22759 22815 22875 22892 22914 22939 22945
22948 22995 23039 23056 23061 23161 23192 23200
23211 23237 23263 23356 23366 23450 23504 23520
23561 23566 23576 23671 23732 23743 23770 2380»
23804 23877 23908 23948 23958 24007 24016 24074
24098 24126 24182 24219 24259 24315 24318 24360
24399 24400 24419 24432 24498 24548 24566 2458
24616 24629 24633 24636 24725 24727 24841 24844
24846 24928
Verbetering 5e klasse 6e UJst: 4984 m. ■.
_w_u r"
7298
7621
7897
8165

7320
7636
7908
8214
8359
8719
8928
9143
9507

J
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TWEEDE BLAD

STADSNIEUWS

Menschen, die een nieuwe winterjas of mantel
willen koopen, moeten de oude chemisch ge■ reinigd
inleveren om een bon te krijgen.
Wanneer cliënten ons hun bon toonen
de
VOETBAL< stoomquitantie geven wij één gulden op den

Beukenolie.
MOET DE WINNING UITGESLOTEN

+

Het is een goed beukenjaar. In sommige
bos3chen op de Veluwe valt de oogst niet mee,
Aline Markus.
omdat de verwachtingen bijzonder hoog waren
A.s. Donderdag komt mevr. A. Bolkestein gesteld, maar in de omgeving van Arnhem is
(Alie Markus) in gebouw Tivoli, 's middags
het zeer opvallend, dat de beuken ryk vruchte half drie voor de leden van de afd. Arndragen. De inzameling is in vollen gang.
hem van de Ned. ver. voor Huisvrouwen een ten
De beukenootjes worden ingekocht en bereeks voordrachten houden. Waar mevr. Boltot zaaigoed, misschien ook voor een
stemd
kestein in Arnhem en omstreken geen onbekende is, verwacht het bestuur een groote klein deel voor voedering van dieren gebezigd,
opkomst, temeer waar velen reeds bekend doch in te groote hoeveelheden is de werking
zyn met het byzondere talent van deze be- schadelijk.
gaafde actrice. Voorgedragen zullen worden
Een overwogen plan om olie ult beukenoten
0.m.: Het Sprookje van den heiligen nacht
van Selma Lagerlcff, gedichten van Guido te slaan en het overblijvende tot veekoeken te
Gezelle, Revlus, Gossaert, Camphuyzen en van verwerken, is opgegeven. De eenvoudige olieVondel:Relen uit Lucifer en de Gijsbrecht van molens ln Gelderland, welke men o.a. ln EerAmstel.
beek en in Laag Keppel kende, zyn verdwenen en voor het winnen van de olie en het
vervaardigen van veekoeken is men nu aanDE LAATSTE DAG VAN HET CIRCUS
gewezen op moderne oliefabrieken, welke in

HERTOG HENDRIK—VYDO 2—2.

Voordrachtmiddag

Worden afgewerkt.

KEURING VAN POLITIEHONDEN.
In de afgeloopen week werd in het Openwederom een keuring van politie-diensthonden gehouden, uitgaande van
den Nederlandschen Bond voor den Diens-t-

lucht-Museum
-kond.

Op den eersten dag werden 13 honden ter
keuring aangeboden, waarvan 12 voldeden aan
de gestelde eischen.
Den tweeden dag werden 12 honden voorgebracht, waarvan er 11 slaagden. Onder deze
11 honden waren 4 van de afdeeling Arnhem
van genoemden bond, alle eigendom van agenten van politie te Arnhem. De overige deelnemers waren politie-beambten uit de omliggende gemeenten, zooals Apeldoorn, Nymegen,

Loenen etc.

HET PETROLEUM-VERBRUIK

Ek.3

pstroleumverbruiker moet er daarom
Zyn dat van een noemens'r'en aanvoer in'
maanden
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de komende

kan zijn.
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Er zijn
SS ln:lustrieën en bedry'ven,
byv.
zooals
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welke het product eenvoudig
niet
miasen* Dat aan deze ondernemintr(Ten petroleum toegewezen
wordt, is lmnei*s ln een ieders belang.
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Daarom wordt den petroleumverbrui-

Nederl. Arbeiders

DE BOND ZET ZIJN WERKZAAMHEDEN

OFFICIEEL

rorilchtingsdienst, Rynst^f

De Nederlandßche Arbeiders Sportbond heeft
Zondag te Hilversum een buitengewoon congres

N.V. Rammelweide, Afnhem.

15 October.

VLEESCH.

(Ingezonden mededeeling.)

GYMNASTIEK

Arnhemsche Gymnastiek
Vereeniging „Gelre".
ER MOET MEER LEVEN IN DE
BROUWERIJ KOMEN.

Bon „03 Vleesch" 100 gram vleesch, been
inbegrepen, of een rantsoen vleeschwaren, 7
October t/m. 13 October.

Bon „02 Worst, vleeschwaren" uitsluitend
een rantsoen vleeschwaren.
Na 13 Oct. niét gebruikte vleeschkaartenbonnen blijven geldig t/m 20 Oct (niet in res.
taurants).

BOTER ENZ.

Het Bestuur der A. G. V. „Gelie" verzoekt

on3opname van het

volgende:

Bonnen 05 t/m 12 van 24 Aug. tot en met
Nu in de laatste maanden tot elkeen door18
Oct. op elk der bonnen % pond boter.
dringt, dat lichamelyke geoefendheid iets te
heeft,
beteekenen
willen wij langs dezen wed
Bonnen 05, 08 en 07 (vetkaart) op eiken
een enkel woord schrijven in het belang van de bon een % pond margarine of boter van
24
Arnhemsche jeugd.
Aug. tot en met 18 Oct
Als bestuur van bovengenoemde vereeniging
hebben wij tot taak, het opgroeiend geslacht te
Bonnen 09, 10, 11 en 12 (vetkaart) op eiken
overtuigen van de noodzakelykheid en van de bon een % pond boter met 10 cent reducti*
groote waarde van goed geleide lichaamsoefeper 1/2 pond, van 24 Aug. tot en met 18 Oct.
nlngen.
Bon 08 (vetkaart) % pond gesmolten sptJ».
Ter vervulling van deze taak hebben wij echter noodig den steun van de ouders, teneinde vet of % pond boter.
door samenwerking te bereiken, dat niet alleen

de kinderen, maar ook de meer ouderen aan

gezonde lichaamsoefeningen gaan deelnemen.
In verband hiermede willen wij Uw aandacht
vragen voor een der oudste gymnastiekvereeni-

gingen hier ter stede, de A.G.V. „Gelre".
Meer dan 38 jaar lang werkt en p:
deze vereeniging voor den groei en bloei
Lichamelyke opvoeding ln onze stad.
„Gelre'' heeft een eervol verleden. Zij 1.
in de afgeloopen jaren een schoone tank vór
Vuld voor de Gemeenschap.
„Gelre" wil daarmede voortgaan en v.
in de toekomst Uw steun.
In de gelederen van „Gelre" is frisch en jong
bloed noodig.De afdeelingen adspiranten moeten versterkt worden. Ook' de afdeeling leden,
Dames zoowel als Heeren, moet grooter worden.
De oude glorietyd van „Gelre" zouden wij
gaarne terug zien keeren.
Oud-leden van „Gelre" hebben besloten opnieuw arbeid voor de vereeniging ter hand te
nemen, om de toekomst van „Gelre" veilig te
stellen. Zy doen een beroep op U, daaraan Uw
medewerking te verleenen.
Dat kunt U doen door Uw kinderen te sturen
naar de turnzaal en anderen op te wekken aan
de oefeningen deel te nemen.
Wij geven U de zekerheid, dat de oefeningen
geleid worden door een bekwaam leeraar M.O.
Het gymnastieklokaal is gelegen aan de
Spoorv/egstraat hoek Bloemstraat.
De oefeningen worden gehouden des Donderdags van 18.30—19.30 voor meisjes en dames en
van 19.30—20.30 voor jongens en heeren.

KAAS.

en

Aflevering van ten hoogste
per afnemer

% kg per kew

SUIKER
1 28

Sept.

t/m 25 Oct. 1 K.G

KOFFIE EN THEE.

Bon 114: 250 gram koffie of
Sept. tot en met 8 Nov.

van 28

75 gram thee

TARWE- OF BAKMEEL.
Bon 78:

van 5 Oct.

t/m

1 Nov.

%

pond

tarwebloem, óf tarwemeel, öf roggebloem, óf
roggemeel, óf zelfrijzend bakmeel, óf beekweitrrieel öf gruttenmeel.
GRUTTERSWAREN.

Vz pond rijst óf rijstmeel óf ry'stebloem van 5 Oct. t/m 1 Nov.
Bon 77: y2 pond havermout óf havervlokken öf gort öf grutten van 5 Oct t/m 1 Nov.
Bon 76:

Bon 28: 1 ons maizena óf griesmeel óf
puddingpoeder óf puddir.gsauspoeder van 8
Sept t/m 1 Nov. (Puddingpoeders, die niet
vervaardigd zijn van of niet hoofdzakelyk bestaan uit producten bereid uit granen, ryst of
tapioca zijn vry van de distributieregeling).
BILJARTEN Bon 15: 1 ons macaroni óf vermicelli óf
spaghetti van 9 Sept t/m 1 Nov.
DELEEUW WINT VAN SWEERING.

gehouden, dat door ruim honderd afgevaardigZaterdagavond had in het gebouw „Alhamden uit byna 50 afdeelingen werd bijgewoond.
Beraadslaagd werd over de vraag, op welke bra" te Amsterdam biljartvereeniging K.R.A.S.
Burgemeester en Wethouders der gemeente wijze het werk dat de Sportbond reeds meer onder zeer groote belangstelling een ontmoeting
Arnhem brengen ter kennis van belanghebben- dan 12 jaar heeft verricht, ook onder de gewij- ■ cadra 45—2 plaats tusschen De Leeuw en Sweeden, dat de Secretaris-Generaal, wnd. Hoofd zigde omstandigheden voortgang zal kunnen l ring. De opbrengst was ten bate van het biljartfonds 1940. De Leeuw won van Sweering
van het Departement van Landbouw en Vis- vinden.
A. F. Muller, gaf*
bondsvoorzitter,
heer
De
de
De score luidde:
scherij, gelet op artikel 14 der Paardenwet
uiteenzetting over den stand van
1939, heeft goedgevonden goed te keuren, dat een uitvoerige
Leeuw
400
16
88
25.—
zaken en de ontwikkeling der laatste maanden. De
Sweering
347
16
voorzooveel de provincie Gelderland betreft, Hy
94
21.68
j
op
Sportbond
daa'rby
mede,
dat
de
deelde
■
„Het
de
vereeniging
door
Nederlandsche Trek- zijn eigen basis en tradities kan blijven voort1
paard" te 's Gravenhage, keuringen zullen bestaan.
***"""""**"
Sportbeoefening als middel van de
worden gehouden van tot dekking bestemde !lichamelijke opvoeding en massasport zullen
ATHLETIEK
hengsten, welke in het Stamboek der Vereeni- doelstellingen biyven van den Sportbond. Het
voortgezet,
ging zijn ingeschreven, te Zutphen op Vrijdag werk kan dus ongehinderd worden
terwijl voorts de verbondenheid met de moderDUITSCHLAN*»—HONGARIJE 117—80.
10 Jan. 1941 te 10 uur en te Eist op Zaterdag ne arbeidersbeweging
gehandhaafd blyft.
11 Jan. te 9 uur.
Nadat de Duitschera gisteren reeds een kleiDoor het bondsbestuur is een urgentiepronen
voorsprong veroverd haden, wisten zy Zonwaargram opgesteld bestaande uit 18 punten,
ivoor in d eeerste plaats de aandacht gevraagw dag ten slotte met een duidelyk verschil van
wortd. De belangrykste punten zün die, welke 37 punten den landenwedstryd tegen Hongarije te winnen (117—80 pnt).
betrekking hebben op de lichamelyke opvoeding in ons land en in het bijzonder van de
schoolvrije jeugd. O.a. zal worden nagestreefd:
het verplicht stellen van de lichamelijke opvoeTENTOONSTELLING HANS TIMMERMANS ding door leeraren m. o. op nyvecheids- en
landbouwscholen, bevordering lichamelijke oefeTENTOONSTELLING TE LISSABON.
IN ZUTPHEN.
ning voor de schoolvrye jeugd in organisaties
naar vrije keuze, de oprichting van een centrale
In het museum „Het Wynhuis" te Zutphen jlandelijke organisatie, waartoe alle in Nederis een tentoonstelling geopend van werken iland bestaande sportorganisaties moeten toet?edoor Hans Timmermans. Er was groote be- c den. Deze centrale toporganlsatie kan zijn de
Nationale Stichting tot Bevordering van de

.
.

'
]

KUNST

DRS. W. GOEDHUYS.
het bijzonder voor verlichting, maar een
Gisteren heeft de heer
G. P. J. van Overieder doet goed naar een product uit te
zyn functie van hoofdredacteur by de Arbeek
vervangen.
kan
petroleum
zien, dat de
beidspers neergelegd. In zijn plaats is tot
Hoe eerder, hoe beter.
hoofdredacteur benoemd drs. W. Goedhuys.
(De heer Goedhuys
maakt dcci uit van den
HOE PETROLEUM TE VERVANGEN
Raad van Voorlichting der Nederlandsche
Pers, die deze pers wenscht te reorgani-eeVoor hen, die in de steden wonen, is het ren).
vraagstuk van de vervanging van petroleum
De heer Van Overbeek zal ook in
de toeniet zoo moeilyk.
komst zyn medewerking aan de
Arbeidspers
op
hen,
die
het blyven verleenen
Lastiger wordt het voor
in den vorm van buitenlandplatteland hun woonplaats hebben. Hun sche reportages en politieke
artikelen
wordt aangeraden, als het maar even kan,
te
laten
aansluiten
verlichting
zich voor de
aan een electriciteitsnet. Heeft een landbouwer b.v. electrisch licht in het woongedeelte,
dan doet hy verstandig het net door te. laten R'DAMSCH PHILHARMONISCH ORKEST.
trekken naar de stallen. Is aansluiting op een
Verschillende wijzigingen in de samenstelling
bestaand net niet mogelijk, zoo ia het te van het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest
overwegen, zelf electrisch licht op te wekken hebben thans haar beslag gekregen.
Tot eersten concertmeester van het orkest is
door een windkracht-installatie.
landbouwwerktuigen
banoemd
voor
en
Salvator Tamasso; aanvoerder der
Het insütuut
tweede
met
vielen
is Sr. Broeckhoven.
nam
Wageningen
verschilgebouwen te
Vooral
de blazersgroep is belangrijk gewyzigd.
reeds
vele
geslaagde
molens
lende modellen
Tot solo-clarinettist is benoemd Klaas de Rook,
proefnemingen. Ook zal de ouderwetsche cardia in de school vr.n Rudolf Gall zijn vorming
bidlamp weer in eere komen. Voor verlich- genoot. Uit de opgeheven militaire kapel zijn
tingsdoeleinden is zy zeer goed te gebr Uik en een nieuwe eerste hoornist en een eerste en
Hetzelfde geldt ook voor cic spritu3lamp.
tweede trombonist overgenomen. Ook ls een
nieuwe paukenist benoemd.
Kolen, turf en als aanvulling spiritus ziülen weer voor verwarming en voor kookdoeleinden moeten dienen. Indien men geen kachel
DE A.O.V. IN ZUTPHEN.
heeft, schaffe men zich er zoo spoedig moge
De Arnhemsche Orkest Veresniging heeft
ïyk een aan. Bij voorkeur een, waarin men alle
concert in dit seizoen in Zutphen
soorten brandstof kan stoken en waarop te- haar eerste
gegeven.
vens kan worden gekookt.
Zutphens burgemeester maakte van deze
gelegenheid gebruik om mej. Bernstein, vioNog eens, op petroleum moet men niet
meer liste in het orkest, geluk te wenschen met
rekenen.
haar 25-jarig jubileum bij de A.0.V., terwijl
nieuwen concertmeester, Herman
zo° hij ook den
Krebbers, met diens een-olie functie geluk"~ wenschte. Tenslotte verwelkomde de burge„„.id
verdere
inlichtin
gen
ls
te
meester het orkest in zijn geheel. Onder het

.

VOORT.

De inlevering moet vóór 13 October plaats
Bonnen 9 van het broodbonboekje 7 Oct
hebben. De jassen en mantels moeten dus
13 Oct. 2COO gram brood of 2500 gr
t/m.
direct in behandeling genomen worden vanroggebrood. Niet gebruikte bonnen geldig t/n
wege den grooten toeloop.

PETROLEUM.

HENGSTENKEURINGEN.

een plaatsgenoot, want als zoodanig mag men
den in Warnsveld wonenden kunstenaar wel
beschouwen.
In een inleidend woord heeft de heer Kettelarij uit Oosterbeek het talent van Timmermans belicht.

kers op het hart gedrukt te doen, alsof zy
niets meer zullen ontvangen. Er komt nog
wel wat in de eerstvolgende maanden, in

.

’

langstelling voor deze expositie van werk door

Sterke beperking is onvermijdelijk

VRI.IWEL GEEN AANVOER.

.

,

■

Sa.

.

'

(Ingezonden mededeeling.)

Hoe en waarom het komt, dat wy in Nederland zoo op petroleum zyn gesteld, is een
vraagstuk, waarover veel geschreven zou kunnen worden. Het is echter thans niet van belang. Van veel meer belang ls dat al die milUoenen liters petroleum uit het buitenland
moeten komen. Zooals men begrijpen zal, is dit
thans uit en daar zitten wy nu midden in de
moeilijkheden. De moeilijkheden zyn zoo groot,
omdat het verbruik van petroleum zoo enorm

zyn ze oer-degeiyk en
geven een overvloedige, behaag-

Daarbij

-

jj2p^

Wanneer een vereemdellng cyfers hoort
van het verbruik van petroleum in ons
land, staat hy steeds weer verbaasd over
het groote aantal liters petroleum, dat
jaariyks verkocht wordt voor kook-, verwarmings- en verlichtingsdoelelnden. In 't
buitenland is een dergelijk verbruik, dat
jaariyks eenige honderden milüoensn
liters bedraagt, iets geheel onbekends.

is, als steeds, „af", doch thans is
wel van het grootste belang de
byzondere zuinigheid der
JAN JAARSMA-HAARDEN

’

"'WAXXEÜTJeW
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HET UITERLIJK

Voor de rust heeft H.H. den wind in de rug
en is geregeld iets meer in den aanval en krijgt
de rechtsbuiten enkele kleine, kansjes, welke
niet benut worden. Ook Vydo schept zich enkele kansen, maar de voorhoede weet hier niet
van te profiteeren. Een kwartier voor rust
kreeg Dorland den bal in buitenspelpositie, de
scheidsrechter liet doorspelen en Dorland
schoot schitterend in. Toen kende de scheidsrechter dit doelpunt niet toe wegens buitenspel
van den linksbuiten. H.H. was teleurgesteld,
waarvan Vydo onmiddellijk profiteard en de
eerste de beste aanval was raak. De scheidsrechter wilde toen zyn fout biykbaar goed maken en gaf ook buitenspel, hoewel er geen
kou aan de lucht was.
Direct na rust pakken belde elftallen energiek
aan en Vydo heeft na 15 min. spelen succes als I,
haar rechtsbinnen met een mooi schot weet te
doelpunten (0—1). H.H. aangemoedigd door
haar aanvoerder E. Fluit geeft den moed niet
op en een kwartier voor het einde maakt Stef- .
fen gelijk uit een goede voorzet van Jacobs.
H.H. wordt nu sterker en krijgt enkele corners te nemen door Kruijer, waaruit Dorland
eenmaal schitterend weet te doelpunten met
een kopbal. H.H. blyft stug verdedigen. Toch
weet Vydo geiyk te maken ult een onbeteekenden aanval, waarbij Pothoven den bal tus3chen
de beenen door laat gaan, zoodat Vydo gaedkoop aan den gelijkmaker komt. Direct hierop
is het einde, zoodat deze wedstryd, die in goede verstandhouding gespeeld werd, met een 2—2

ïyke warmte.
het rayon van de Arnhemsche Kamer van
Een JAN JAARSMA-HAARD!
Koophandel niet bestaan. De prys van de olie
Kolen bespaard!
vervoerzou echter vooral tengevolge van de
U
nieuwe modellen eens
Komt
de
kosten in die mate stygen, dat het bedryf
Wy toonen ze U
by
ons
zien?
niet loonend kan zyn. Een berekening leerde,
17130
gaarne.
dat wanneer de beukenootjes tegen den gangBHBHH _____PB4_____M_____P^___„._____________M__________________________
baren prys voor verwerking tot olie moesten
gelyk spel eindigde.
ongeveer
olie
Ingekocht,
op
een liter
worden
’4 zou komen. Wilde de mogeiykheld bestaan
om tegen een redeiyken prijs van b.v.
1 per
THEOTHORNE—WORTH-RHEDEN 2—3.
leveren,
dan dienden de beukeliter te
aan beide zijden goede
Direct
doen zich
nootjes kosteloos ter beschikking te staan.
(Ingezonden mededeeling.) scoringskansen voor, die echter niet worden
de
waarby
mogelijkheid
Het plan,
bestond om
De elftallen gaan gelijk tegen elkaar op,
= ' benut.doelpunten
een millioen of meer liter spysolie te verkrijblijven ult.
doch
gaat
by Theothorne beter en de
Na
rust
het
gen is daarom opgegeven.
GEMEENTESPAARBANK.
verhinderen, dat Van den
kan
achterhoede
niet
De handel in beukenoten is vrij en daar geen
,
Door B. en W. ls goedkeuring gehecht aan Berg de score voor zyn club opent. Dit succes
uitvoer is toegestaan, blyft de geheele oogst
duur,
daar de gasten een
het besluit van de directie der Gemeente- Iis echter van korten
in het land.
spaarbank, de rentevergoeding met ingang igeweldig tempo inzetten en achtereenvolgens "
Er is reden om te vragen of er gezien de van 1 Januari 1941 wederom te brengen op gevaarlijke aanvallen op het Theo-doel ondernemen en het is Zweers die fraai gelijk maakt.
wenschelijkheid om de spysollevoorraden in 3 pet. voor bedragen tot en met ’2OOO en op De spanning neemt nu toe en er wordt wel eens(
bedragen boven de ’2OOO.
ons land te versterken, geen kans bestaat om 2 pet voor
te hard gespeeld, doch da winst is voor de,
De laatste paar jaren bedroeg de rente res- thuisclub, die door Wentink aan de leiding
in het gewest waar de beukenoogst wel het pectieveiyk 2.75 en 1.8 pet.
komt. Ook nu weer ls het Zweers, die gelijk
meest is gecentraliseerd, ook de winning van
:maakt. Vlak voor afloop werd het derde en
winnende punt gemaakt. Theothorne heeft nu
olie te doen plaats hebben op de primitieve
haar derden wedstrijd al verloren en zal spoewijze zooals dat vroeger geschiedde. De kleine
GEM. RADIODISTRIBUTIEBEDRIJF. dig ult een ander vaatje moeten tappen om
bedrijfjes in Gelderland zyn verdwenen. In
dezen achterstand in te halen.
Biykens de begrooting van het Gemeentelyk
het museumpark van het Openluchtmuseum
Radiodijstributiebedryf voor 1941 wordt aan
maakt een ros-oliemolen deel uit van de nu
Inkomsten van abonnementen 144.000 gecomplete verzameling Hollandsche molens.
raamd.. Men hoopt een batig slot van 44.500
LICHAMELIJKE OPVOEDING
Het is de molen ult Zieuwent, gemeente Lichaan de gemeente uit te kunnen keeren (in
tenvoorde, welke werd opgesteld by het Gel- 1939 62.000). Voor 1940 is ’57.000 geraamd.
Het aantal abonné's voor 1941 wordt ge- Buitengewoon congres van den
dersche „loshuis", waarin een paard zorgde
voor de drijfkracht van het eenvoudige molen- raamd op rond 6000.
Sportbond.

De keuring werd begunstigd door fraai weder en in den namiddag was een groot aantal
belangstellenden aanwezig.
Als keurmeesters fungeerden de heeren mr.
J. E. Th. Baron Speyart van Woerden, subs.officier van justitie te Arnhem, J. Doornbosch, hoofdagent-rechercheur te Haarlem en
■A.. Donker, agent van politie te Amsterdam.
Het pakwerk werd gedaan door Th. J. W. mechanisme.
Wessels, eveneens agent van politie te AmGevraagd mag worden of men dezen rosSterdam.
molen niet zou kunnen benutten voor het winnen van beukenolie, hetgeen dan onmiddeliyk
WANDELINGEN V. V. V.
bij de „bron" kan geschieden zonder transportkosten van beteekenis.
Tot slot van het zomerseizoen zal V. V. V.
In de tweede plaats: is het niet mogelijk
In deze week nog 3 wandelingen organiseeren
en wel op Woensdag, Donderdag en Vrijdag, 9, om in de omgeving enkele eenvoudige olie10 en 11 Oct.
molens van het oude type voor het winnen
De herfsttinten zijn over het algemeen niet van beukenolie op te richten?
zoo mooi als andere jaren en het blad zal vry
spoedig afvallen. Wanneer de zon echter blijft
schynen, zullen de wandelingen nog zeer de
moeite waard zijn.
CURSUSSEN IN OOST-ARNHEM.
Stadgenooten en vreemdelingen, die aan
deelnemen,
dienen
zich
des
deze tochten willen
In het Buurthuis „Oost-Arnhem" zal in sanamiddags te 2 uur te vervoegen aan het
menwerking
met het Comité voor Huishoudebureau V. V. V. Zooals altijd zyn er geen kos- lyke
Voorlichting
een nieuwe cursus worden
ten, uitgezonderd tramgelden, aan deze wanvan 2 uur over: Voegehouden
4
lessen
van
deltochten onder deskundige leiding verbonden. ding en waschbehandeling
in dezen tyd.
Verder wordt gehouden van Donderdag 17
fcr
October af een cursus over kinderverzorging.
In samenwerking met het „Groene Kruis"
zal op nader vast te stellen dag een moedercursus worden gehouden.

$pff,*rheëiitwfiefc?

BROOD.

stoomprijs terug.

NED. VEREEN. VOOR HUISVROUWEN

Het circus Mikkenie Strassburger geeft hedenavond de laatste voorstelling. De directie
Waarborgt een onverkorte, geheel volledige
avondvoorstelling, daar men pas Woensdagmorgen met het afbreken van het circus begint en de voorstellingen te Utrecht pas Vrijdag aanvangen, zoodat Dinsdag het programma zonder stoorniißsen en verkortingen kan

Distributie-nieuws

SPORT

WORDEN GEACHT?

MIKKENIE STRASSBURGER.

1

Opvoeding,
"*Lichamelijke
worden naar algemeen

waarbij gestreefd zal
vry sportverkeer tus, schen alle organisaties, aangesloten by de Naj
Stichting tot Bevordering van de Lichationale
imelijke Opvoeding. Aan het slot vnn zijn uit<eenzetting spoorde de heer Muller de aanwe'zigen aan niet te wanhopen aan de toekomst.
Wij moeten, aldus besloct spreker zijn betoog,
imet het werk doorgaan, omdat dit niet alleen
in het belang is van de Nederlandsche bevolking, maar in het bijzonder in het belang van
onze socialistische arbeidersbeweging. Daarvoor
riep spreker de medewerking ln van alle afdee-

Petroleumzegel periode 6: van 9 Sept. tin.
3 Nov. 2 Liter petroleum (alleen voor diegenen die daartoe vergunning hebben). De
petroleumzegel periode 4 wordt niet geldig
verklaard en kan vernietigd worden.
ZEEP.
Bon 104:
150 gram toiletzeep (niefuwe
samenstelling) óf 120 gram huishoudzeep, óf
200 gram zachte zeep, óf 250 gram zeeppoeder, öf
voorzoover voorradig
125 gram
zeepvlokken, óf 250 gram zelfwerkende
Iwaschmiddelen, öf 200 gram vloeibare zeep.
(Geldig van 25 Sept.
tot en met 18 October.
Men kan ook gedeelten van bovenstaande
hoeveelheden in combinatie op één bon koopen.
De bon geldt ook voor gezinswasch per
£ acht K.G. droog waschgoed.

—

—

Bon 116: (extra-^on, die gelyk met de textielkaart aan lannelyke personen boven 15
jaar is uitgereikt) 50 gr. scheerzeep öf één
tube scheercrême, óf één pot scheerzeep van
31 Aug. tot en met 31 Dec.
HONDEN- EN KATTENBROOD.
Bon i van 1 t/m. 31 Oct. van de voederkaart voor honden: Groep 1: 10 K.G. hondenbrood. Groep 2: 10 K.G. hondenbrood. Groep
3: 8 K.G. hondenbrood. Groep 4: 5 K.G. hondenbrood. Groep 5: 4 K.G. hondenbrood. Groep
6: 3 K.G. hondenbrood.
Bon 4 van voederkaart voor katten voor
zelfde periode l/2 K.G. kattenbrood.

Apotheek-dienst.

!lingen.

Van Zaterdagavond 5 Oct. 8
uur, tot en met
Zaterdagmorgen 12 Oct. 8 uur, zijn open
Apotheek Van der Grinten, van Apotheker de
dr
J. N. Bakker, Rijnstr. 20, Tel. 26834 en de
Te Lissabon wordt thans een groote tentoon- Apotheek Sleeswyk, apotheker W. F. Daems
stelling gehouden naar aanleiding van het 800- Hoflaan 9, Tel. 26565.
De Apotheek Herens v.h. Boom, Geitenkamp
-jarig bestaan van Portugal. Een foto
van deze 7. Telef.
22112, apotheker mej. R. de Boer,
expositie.
ls doorloopend geopend, uitgezonderd des Zon.
(Presse 111. bureau,
Kopenhagen). 1 dags van 's morgens 10 uur tot 's avonda 10 u.

KEGELEN

JAARVERGADERING NED. KEGELBOND
J. Th. C. Verburg lid van «
verdienste.
De Nederl. Kegelbond heeft Zondag te
Utrecht in Hotel „Noord-Brabant" zijn jaarvergadering gehouden.
De jaarverslagen en rekening en verantwoording werden met dank aan de samenstellers goedgekeurd. In de door het bedanken
van den heer J. Th. C. Terburg ontstane vacature werd voorzien door de benoeming van AGENDA
den heer L. Levie (Dieren)-. De heer Terburg Heden :
Restaurant Natior.al-Ccntr_U: Zaterdag en Zonwerd tot lid van verdienste benoemd. De heer
Roermondspleln.
dagavond Molconl-ensemble.
7.30 uur: Circus MikkenieC. v. d. Graaf, die aftrad als commissaris
Strassburger.
Maison De Bruyn. le en 3e Dinsdag van de
werd herkozen.
maand soiree-dansante.
AU9 voorstellen van het Hoofdbestuur, betrekking hebbende op het Wedstrijdreglement, Woensdag:
De Vereeniging, Velp. Zondag 7—ll uur dansen
worden na langdurige besprekingen aangeno- * Verkeershuis. 2 uur: Herfstwandellng V.V.V.
men, terwijl de diverse Bonden-voorstellen* Schouwburg. 6% u.: Residentietooneel
met „Ca- Musea, Bezienswaardigheden, etc:
naar de volgende vergadering werden verwemera Obscura'. (Abonn. serie A).
Gemeentemuseum. Dageiyks geopend 10—4,
zen.
Zondags I—4 uur.
Be kampioenschappen 1940 zullen zoo mogeBioscopen:
lijk voor Mei '1941 v/orden verwerkt. Slaagt
Kunstzaal Marienburg: Aquarellen van Chr. dt
Hheater: „De 3 Codonas". Op het
Moor, emailles en dryfwerk van H. B. Fredemen daarin niet, dan zullen zij worden afge- Rembrandt
tooneel: Imitateur John Charly.
(Toegang
riks.
voerd.
18 j.)
Als plaats voor de volgende jaarvergaderingr
Lily Bouwmeester in „Vadertje Bronbeek Museum. Geopend van 's morgen»
' Luxor-Theater:
werd wederom Utrecht aangewezen.
10 uur tot 's middags 3 uur.
Langbeen". (Toegang eiken leeftyd.)

,

-

_

van een krans aan den dirigent spral<
hij den wensch uit, dat dezen winter alleia
ongestoord zouden kunnen genieten van d<
concertmiddagen.
Het programma van dit zeer druk bezochte e
concert was geheel gewyd aan den romantlcui s
onder de ; Russische componisten Tschai ■die honderd jaar geleden geborera
kovvsky,
aanbied

werd.

*

Cinema-Palace: „12 uur 12". (Toegang boven
14 jaar.)

Corso-Cinema: Cor Ruys in „Comedie om geld".
(Toegang boven 14 jaar.)

Arnhemsch Theater: Hans Albers in „Alaska".

Openluchtmuseum: Dageiyks geopend 10—5 uui

Burgers Dierenpark: Dagelijks geopend.
Openbare leeszaal en bibliotheek dagelijks ge
opend.

Museum der Nederlandsche Heidemaatschappy
Dagelyks te bezichtigen van 9—12 en 2—5 uur.
Zaterdags na 12 uur en Zondags gesloten.
üagelljksche Concerten, etc.:
Sabelspoort: Oudheden en schilderyen.
Café-Rest. Royal: Ensemble Hoensbeek.
Heek's luncnroom: Rosian Orkest.
Museum voor den Veluwezoom. Velp. Dageiyka
geopend van 10—12 uur.
Tivoil: Zaterdag, Zondags en Woensdags dansen.
(Toegang 18 jaar.)

ENKHUIZEN ALLISSCHERSHAEN.PAAREN-TENTOONSTELLINGTENSCHAGEN.

Te Schagen werd Maandag een tentoonstelling van registreerde paarden
gehouden, waarvoor uit deskundige
kringen veel belangstelling bestond
(Foto Pax-Holland)

Enkhuizen kan als visschershaven thans op veel levendigheid bogen, nu de vischvangst in het middelpunt der belangstelling staat als gevolg van de vleeschdistributie.
Een overzicht in de haven
(Foto Pax-Holland)

September tusschen Duitschland en Rusland gesloten overeenkomst zijn tienduizenden Duitsche onderdanen uit Bessarabië binnen de grenzen van het Rijk teruggekeerd De aankomst
(Foto Weltbild)
van de eerste groepen in Bohemen

Als gevolg van de

op 5

SPROKKELINGEN UIT DE PERS
Bommen op Nederland
We hebben het al eens eerder geschreven,

Aan een artikel in het

Alg.

Handels-

blad over hetzelfde onderwerp ontleenen wij:
De moderne oorlogstechniek trekt de grenzen

«idus de „N. R. Crt.": militaire actie, daar van haar humane overwegingen steeds nau.waar men er stellig van overtuigd kan zijn, dat wer. De tijd dat soldaat slechts tegen soldaat

«b* de burgerlijke bevolking in de gevolgen zal
kan slechts dan gerechtvaardigd
zyn, wanneer daarmede militaire doeleinden
verwezenlijkt worden, in beteekenis verre uitgaand boven dat van de burgerlijke levens en
goederen, welke zij in gevaar brengen.
Rotterdam is in de Mei-dagen getroffen door
een luchtbombaiden.fijt, dat nog altoos vele
jnalen méér verwoesting heeft aangericht, dan
de Engelschen op al hun bij voorkeur nachtelijke bezoeken sindsdien hebben veroorzaakt.
Maar het was «en n üitaire verrichting, welke
de capitulatie van ons leger ten gevolge heeft
gehad en een einde aan den oorlog maakte.
ï>e Nederlander, die een nuchter oordeel Tieeft,
en ook waar hij in het diepst van zijn gevoelens geschokt wordt, nog objectief tracht te
'blijven, heeft dit niet over het hoofd gezien.
Zoo ziet hij ook niet over het hoofd, dat
■wanneer thans een nieuwe golf van Engelsche luchtaanvallen over ons land slaat, dit op
de een of andere wijze samenhangt met de ontwikkeling van den Duitschen aanval op de
Britsche eilanden. Dat wij in het oorlogsgebied
»ijn blijven liggen, blijft ons om vele andere
ïedenen duidelijk en Engelsche luchtaanvallen
hebben wij vanwege onze ligging nog eerder te
verwachten dan vele deelen van het Duitsche

betrekken,

Kijk.
Maar toch,

vocht, is lang voorbij. Naar gelang de oorlogsfronten zich uitbreidden, ver buiten de omtrekken van de eigenlijke slagvelden, geraakte
de burgerbevolkng steeds meer in het nauw.
Waar een landoorlog een bewegingsoorlog werd
en de strijd over geheele landstreken golfde,
kreeg daar ook de burgerbevolking haar deel
van de gevechten en de bombardementen deimilitairen. Ter zee omvatte de blokkade-politiek met de moderne interpretaties van het
recht van aanhouding, controle en inbeslagneming niet slechts de oorlogvoerende landen,
maar heele groepen van landen, tot continenten
toe, waarbij neutralen en belligerenten in menig
opzicht practisch
over één kam geschoren
werden. De honger-oorlog is zelfs niet in de
eerste plaats tegen de militairen gericht, maar
veeleer tegen het burgerfront, d.w.z. tegen het
uithoudingsvermogen van den oorlogvoerenden
staat als geheel.
Door den lucht-oorlog zijn nieuwe technische
problemen gesteld. Te land en ter zee kan een
leger of '-en vloot roor een paraten tegenstander veelal worden tegengehouden, of in zijn
werkingsspheer
beperkt.
Maar de practijk
heeft geleerd, dat de grenzen van een land in
de lucht niet hermetisch kunnen worden afgesloten.

wanneer dan,

Ook de landen met de grootste luchtvloten
zijn niet in staat gebleken lucht-invallen van
den tegenstander overal te beletten. Het luchtruim is in letterlijken zin des woords te ruim
om wijd en zijd, hoog en laag tegelijk, doelgers hebben genomen en nog vele malen meer treffend bewaakt te kunnen worden. Wat vroegewonden maakten; wanneer we de foto's zien ger aan sommige kleine, neutrale landen waar
van de doellooze verwoestingen, her en der anderen overheen vlogen, door de belligerenten
aangericht; wanneer we ons het leed indenken, soms als onachtzaamheid werd verweten, is
dat wederom zoovelen treft, dan vraagt men door de ervaring een materieele onmacht geen men heeft het recht te vragen: waartoe? bleken, waaraan ook de sterken zich niet weten
Ongetwijfeld zullen ook de Engelsche vlie- te onttrekken.
gers er op uit zijr. om militaire doeleinden te
Dientengevolge ls het operatie-gebied der
Verwezenlijken. In de opvattingen van den toluchtvloten veel gemakkelijker te verruimen
talen oorlog is er ook moeilijk een plaats aan dan dat
van legers en oorlogsschepen. En de
te wijzen, waar men in de buurt niet ergens bombardementskansen uit de lucht zijn dienlets vindt, dat als een „militair doeleinde" kan overeenkomstig uitgebreid. Maar daarmede is
worden beschouwd. Maar dan zal het er altijd dan
ook op de luchtstrijdkrachten een veel
om gaan: zijn de doeleinden de opoffering van grooter verantwoordelijkheid gelegd om de norburgerlijke levens en burgerlijke goederen
men van recht, behoorlijkheid en menschelijkwaard; zijn de middelen, die worden ingezet, heid
ook in deze nieuwe gevechtstechniek te
voldoende om een aan zekerheid grenzende
handhaven. Want met hun grootere bewegingskans te geven, dat men militaire doeleinden
vi i,beid hebben zij veel grootere kansen gekretreft, inplaats van de burgerlijke bevolking?
gen
om weerlooze burgerbevolkingen rechtDie vraxï maj; men ook nu weer stellen, nu
streeks
te treffen.
de Engelsche. vliegers Zaterdagavond, op een
Volkenrechtelijk is men er nooit in geslaagd
uur, dat zij zeker konden zijn, dat nog vele
rustige burgers zich op straat bewogen, boven om deze materie afdoende te regelen.
het Westelijke gedeelte van Rotterdam verscheHet ontwerp-luchtoorlog-reglement van 1923
nen zijn en daar brisant- en brandbommen heb- is nooit als verdrag verwezenlijkt. Maar het
ben laten vallen. Waarom? Wederom zijn woon- gaf toch de rechtsgevoelens weer van de overhuizen getroffen, burgers zijn gedood. Volgens groote meerderheid der beschaafde landen,
de eerste berichten zijn het er enkelen. Het daar waar het de burgerbevolking zooveel mohadden er gemakkelijk meer kunnen zijn. De gelijk in bescherming trachtte te nemen; zeker
schade had aanzienlijk grooter kunnen zijn. Het op
plaatsen buiten de eigenlyke „feitelijke"
had ook kunnen zijn, dat een punt getroffen gevechtszone, en zelfs op plaatsen daarbinnen.
was, dat men een „militair doeleinde" had kunDe aanwezigheid van een of ander „militair
object"
alles dat bruikbaar is voor oorlognen noemen.
Maar dat gebeurde niet. Het waren woon- voering kan militair object heeten
stempelt
huizen, het waren burgers. Weer moet worden een plaats toch zeker niet zonder meer tot
geconstateerd, dat de levens en goederen van „feitelijke gevechtszone". Maar zelfs al deed
de vreedzame bevolking het onverschillig het dit, dan nóg mag worden verwacht dat met
doelwit zijn voor een actie, die alleen maar de belangen der burgerbevouking zooveel moverdriet en schade zaait, een droevig facet van gelijk rekening wordt gehouden. Waar een
de Engelsche oorlogvoering ln de lucht.
luchtbombardement door groote hoogte of
slecht zicht of door andere omstandigheden
niet nauwkeurig kan worden gericht, behoort
gelijk in de afgeloopen week, uit Amsterdam, uit Haarlem, uit
Beverwijk, uit P.ijswijk de berichten komen,
dat de bommen, welke de Engelsche vliegers
afwierpen, wederom de levens van talrijke bur-

—
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De eerste verjaardag van de vestiging der zelfstandige regeering onder leiding van prins Teh werd in
(Foto Weltbild)
Een optocht door de straten van Kalgan
Mongolië als nationale feestdag gevierd.

—

het in het belang der weerlooze burgerbevolking te worden vermeden. Worden deze nor-

men niet in acht genomen, dan moet de mo-

derne luchtoorlog, met zijn vergeldingsmogelijkheden tusschen twee sterke partijen wel tot
een grenzenlooze wreedheid leiden, dat elk
menschelijk gevoel ten diepste kwetst.

Hoe zal Nederland geregeerd
worden?

Onder de nieuwe omstandigheden is er vrijwel niets zoo belangrijk als een eerlyk vertrouwen tusschen Nederlander en Duitscher,
schrijft Het V a d. Kameraadschap heeft men
Maar wat voor rechtstreeks met elkander ■ het genoemd en met velen in ons volk aanstrijdende partijen geldt, zal in nog grootere vaarden wij dit woord, zoowel als het krachmate moeten gelden ten aanzien van een weer- tige gevoel zelf, dat evenzeer op een eerlijke
looze bevolking
wier weermacht de wapens 1 openhartigheid als op een oprecht vertrouwen
heeft moeten neerleggen, en die dus als pas- moet steunen. De eerste taak echter van wie
sief
element
onder vreemde bezetting het zoo denken
en voelen is nu, het heele volk
verloop van den oorlog moet afwachten. In die
dit samenwerken in vertrouwen te winvoor
positie verkeert de Nederlandsche bevolking
nen. De eerlijkheid van de kameraadschap zelf
sedert 15 Mei. Men mocht verwachten dat de
normen der menschelijkheid voor haar lot eischt, dat wij erkennen: dit zal een moeilijk
met eenig bijzonder begrip van den toestand werk zijn.
Wij gelooven niet, dat de methode, die de
door de aanvallende vliegers zouden worden
toegepast. Het doodencijfer der Nederlandsche N.S.B, in de laatste maanden bij dit werk
getroffen burgers schijnt evenwel te wijzen op heeft toegepast, steeds gelukkig is geweest.
een toenemende hardheid. Het ziet er bijwijlen De vreugde over verkregen machtsdelegaties
uit alrof de vliegers die ons land bestoken, in heeft meer dan eens doen vergeten, dat men
totale onervarenheid en met een volkomen ge- voor de idealen, die men zegt te willen dienen,
mis aan verantwoordelijkheid en kennis van toch eigenlijk heeiemaal niets gewonnen heeft,
plaatselyke
omstandigheden, eenvoudig bomzoolang die macht niet diep wortelt in den
men en mitrailleurkogels strooien in de hoop invloed op en het vertrouwen van het eigen
dat er hier of daar óók wel een militair volk. Sommige meeloopers der partij, ja zelfs
doelwit zal worden geraakt. In den naam van eenige conjunctuur-nationaal-socialisten, die
een humaan besef dat toch ook in oogenblik- zes maanden geleden nog heele of halve comken van hevigen strijd de handelingen van
munisten waren, spelen een spel van kleine
verantwoordelijke
menschen moet blijven be- machtswellustelingen, dat diepe
verontwaarheerschen en begrenzen, is daartegen een diging opwekt in
heele land. Wij vertrouhet
protest
scherp
geboden.
woord van
wen, dat mannen als Mussert en Van Vessem,
evenals de vele andere fatsoenlijke nationaalsocialisten, die wij kennen, aan zulk onwaardig spel een einde zullen maken. De DuitAvanpassing aan
schers, die de kameraadschap willen, zullen
De meeste Nederlanders," aldus het tyd- ook wel steeds beter het kaf van het koren
leeren onderscheiden. Eenig geduld tegenover
schrift „Das R e 1 c h", „staan met hun dergelijke kinderziekten van alle
revolutionafwachten zichzelf in den weg. Zij vergeten, naire perioden is overigens ook wel geboden.
dat het Rijk geen tijd te verliezen heeft, doch Langs den anderen kant moeten de Duitschers
yverig in de weer is een Europeesche ruimte en moet ook Mussert weten, als zij inderdaad
een atmosfeer van vertrouwen willen doen
te scheppen, waartoe ook Nederland'noodge- ontstaan,
dat er eenige tijd noodig is om de
dwongen behoort. Als de Nederlanders niet
van den ouden partijstrijd te laten
genezen. Mocht het b.v. waar zijn, dat men
meedenken, moet het Ryk voor hen vooruitzich
in zekere kringen alhier een grootsch
denken.
werk van waarlijk nationale en volksche soliHet kan op zekeren dag gebeuren, dat de
dariteit in c".en trant van de Duitsche Winterhilfe, niet anders kan voorstellen dan onder
heeren van Amesterdam en Rotterdam wakleiding van een man, die tot de felste vechker worden en vaststellen, dat het oude Netersbazen uit den ouden tijd heeft behoord,
derland niet meer bestaat. De sociaal-demo- dan zal men
daaruit wel moeten besluiten, dat
cratische partij, de socialistische vakvereeni- men den langsten weg naar het vertrouwen
gingen, de linksChe arbeiderspers, bevinden voor den besten houdt. Wij gelooven, dat de
zich door de benoeming van commissarissen kortere weg veiliger is en productiever.
Maar ook wie den kortsten weg kiest en een
reeds midden in de nieuwe ordening. Het Neruim mogelijke samenwerking van de
zoo
derlandsche bedrijfsleven neemt de Duitsche Nederlanders met de Duitsche autoriteiten
spelregels in toenemende mate over.
voorstaat, om zoo spoedig mogelijk tot een
In het sociale leven is een aanpassing aan waarlijk kameraadschappelijke verhouding te
Duitschland onvermijdelijk. Wat echter de komen tusschen de twee volken, zal rekening
jonge generatie betreft, zij zal geheel vanzelf dienen te houden met de zeer bijzondere poside nieuwe werkelijkheid zoeken en de oude tie van ir. Mussert. Hij is thans de man van
het Duitsche vertrouwen in Nederland. Feiten,
veelsoortige confessioneele opleidingsinstituten zullen haar niet meer voldoen. Er gebeurt die men niet meer veranderen kan, heeft men
te veel in Europa dan dat de Nederlandsche eenvoudig te aanvaarden.
Als schepper van een grootsche vernieujeugd met een parate kennis tevreden zou
wingsbeweging in ons land is Mussert miskunnen zijn. Zij zal aansluiting zoeken by de
lukt. Geen ander ook heeft dit werk kunnen
groote problemen, die door de Duitsche revodoen. Colijn, dien velen voor een sterken man
lutie en den oorlog zijn opgedoemd: deed zij hielden, heeft
weliswaar veel over noodzakedit niet, dan zou Nederland in een jammerijk lyke hervormingen
gepraat, maar kon ten
provincialisme verzinken. Dat kan geen jonge slotte ook
niets anders leveren dan een allerNederlander willen. Juist als Nederland aan pynlijkste bydrage tot nog erger verdeeldheid
zyn toekomst gelooft, moet het die toekomst onder ons volk. Wy moeten het nu zonder het
daar zoeken, waar heden ten dage geschiedegenie van een groot nationaal leider doen. De
nia wordt gemaakt."
omstandigheden zyn echter wel zóó, dat de

Duitschland.

wonden^

van veler goeden wil nog zeer gelukkige resultaten zal kunnen opleveren.
De Nederlandsche Unie heeft nu een verklaring laten verschynen in haar weekblad,
waarin zij zich bereid verklaart samen te
werken met alle posilicf-gerichtc krachten.
Het positieve omvat: samenwerking met
Duitschland en sociale hervorming. Dus óók
met de N.S.B, ? Er valt niet aan te twijfelen
voor wie de verklaring van het driemanschap
goed leest. Men kan haar gerust als een correctie beschouwen op de scherpe declaratie
van twee weken geleden, die eerder den indruk maakte van een non possumus. Misschien had men het thans toch nog iets duidelyker kunnen zeggen, want alleen wanneer
men een volkomen duidelijk uitgangspunt
heeft, zal men later ook in alle rust en oprechtheid de noodige en gerechtvaardigde
critiek kunnen laten hooren. Het is immers
ook nog het zeer speciale in het Nederlandsche geval, dat er tusschen de Mussertbeweging en de rest van het volk in dit land voorloopig nog een arbiter staat, die trouwens nog
wel eenigen tijd zal blijven, n.l. de Duitsche
bundeling

overheid.
Er zijn, naast de Nederlandsche Unie en min
of meer uit denzelfden geest voorkomend, nog
een aantal andore belangrijke organisaties op
een of ander bepaald gebied.
Dit alles kan naast de N.S.B, van zeer
groote beteekenis worden. Niets zal men
echter kunnen bereiken, wanneer men geen
rekening houdt met de feiten. Vooral met het
feit, dat ir. Mussert voortaan als de man van
het Duitsche vertrouwen moet beschouwd
worden. Samenwerking met de Duitsche overheid buiten Mussert om, zal niet meer mogelyk zijn.
Dit feit kan hard wezen voor velen, die zich
al te zeer hebben vastgelegd op een anti-Mussertiaansche standpunt. Wie het volk wil dienen, moet zich echter niet laten leiden door
overwegingen van persoonlijke antiphatie of
door een misplaatste intellectueelentrots. Het
gaat om de negen millioen Nederlanders. Wat
noodzakelijk is, kan wel eens meer hard lijken.
De erkenning van Musserts positie in de historische situtie van het oogenblik is noodzakelijk.
Dat een volkomen oprechtheid eveneens
noodzakelijk blyft, spreekt van zelf: oprechtheid tegenover Mussert zelf en tegenover de

Kostbare lading

in dagen van steen-

kolenschaarschte

nabijen winter
(Foto Pax-Holland)

>-n

aan de vorming waarvan thans
door zoovelen wordt gearbeid, teneinde ons
volk te brengen in de geaardheid, welke noodig is om ook Nederlands gang in de nieuwe
tijden te verzekeren.
Wanneer nu een dame de mentaliteit van
dén eenvoudigen soldaat zoo slecht verstaat,
dat zij hem voor een uitlating, welke in die
dagen algemeen werd rondgebazuind,
voor
den rechter daagt, dan bewyst zulks, dat de
wraakgedachte onder bepaalde personen nog
niet is gedoofd en dat er nog menschen zijn,
die revanche-verwachtingen koesteren.
goeden geest,

De Nederlander, die door de bank nimmei
met een slot op de lippen heeft geloopen en
zijn
gedachteen en denkbeelden graag, en
soms te uitbundig den vrijen loop liet, heeft
vooral in de oorlogsdagen en tijdens de
nadagen zijn
opinies niet verzwegen en
daaraan in allerlei termen uiting gigeven.
leder, die over poren beschikt, heeft ze
volop kunnen beluisteren.
Nadien zijn we wat voorzichtiger en zwygzamer geworden en werkt de uitlaatklep der
gedachten en meeningen wat minder luid,
mede omdat wij bemerken, dat men er niets
mee bereikt.
Maar onze sympathie gaat intusschen meer
uit naar dengene, die, zij het dan dat hij wat
gedesillusioneerd was, zijn meening verkondigde, dan naar de dame, die met haat bezield, den soldaat, die zijn leven in de waagschaal stelde voor zijn land, gaarne een tijdje
naar de cel wilde zien verbannen.
Dergelijke mentaliteit moet verdwijnen.
Het vergeet en vergeef vinde toepassing.

ZAL ZIJ AMERIKA'S „FHtST

LADY"

WORDEN?

Duitsche „kameraden"

Vergeet en vergeef.
De

Prov. Noordbrab. en 'sHèrCrt. schrijft:
Voor den Arnhemschen politierechter stond
dezer dagen een Nijmegenaar terecht, die beweerd had door burgers in Rotterdam, die tot
een bepaalde politieke partij behooren, by het
vervoer van een gewonde tijdens de oorlogsdagen te zijn beschoten, tegen welke beschuldiging een Nijmeegsche dame aangifte deed
bij de justitie.
De oud-soldaat gaf toe wel zoo iets gezegd te hebben, maar hij voerde als verdediging aan, dat hy door den toestand van die
dagen ontgoocheld was en zijn hoofd was
kwytgeraakt. Tot slot betreurde hij het, dat
zulk een aanklacht de dank zou zijn voor alles
wat hij als soldaat voor het vaderland heeft
gedaan, waarop de officier antwoordde, dat
hij dien dank wej van anderen heeft gekregen.
De eisch luidde: vrijspraak.
Hier openbaarde zich bij die dame een geestesgesteldheid, welke verderfelyk is voor den
togenbossche

In republikeinsche kringen in Amerika

beschouwt men deze dame, de vrouw van Willkie,
als Amerika's toekomstige presidentsvrouwe.
Zij begeleidt haar man op al zyn verkiezingsreizen, die meestal per vliegtuig ondernomen
worden.
(Presse UI.-bureau, Kopenhagen).
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HET VOORSPEL TOT DEN GROOTEN
STRIJD.

Diefstal van twee vrachtauto's.

Ongetwyfeld zal pas na den oorlog, wanneer
alle officieele bronnen den geschiedschrijver ter
beschikking staan, een juist beeld zijn te ontwerpen, van wat er in de verschillende fazen
van den strijd precies is gebeurd. Een aantal
gebeurtenissen zal waarschynlyk, evenals het in
den vorigen wereldoorlog het geval was, nimmer
precies kunnen worden gereconstrueerd, omdat
de hoofdpersonen waren gesneuveld, en geen
enkel schriftelijk rapport was overgebleven.
Zelfs officieele oorlogscommuniqué's geven
niet altyd een juist Inzicht in wat er gebeurd
is. Immers, al gaat de betreffende instantie ook
uit van de waarheid, toch kan zij vaak allerlei
feiten niet vermelden, omdat de vyand van die
neemt en er zijn
communiqués ook kennis
doen,
indien er dinmee
zou
voordeel
kunnen
gen in werden verteld, die voor hem van nut

TEGEN BEIDE VERDACHTEN TWEE JAAh

zijn.

De propaganda is in den modernen oorlog
bovendien een geducht wapen. Indien de vijand
kan worden misleid omtrent de bedoelingen
van zijn tegenstander, indien hy kan worden
verrast, kan dit op zichzelf reeds een grooten
voorsprong geven.
En zoo ontstaat die wirwar van berichten en
radio-uitzendingen,
die wy allen kennen, en
geen wys meer kunnen
vaak
wij
waaruit
zoo
worden, omdat ze elkaar in menig, soms zelfs
in elk opzicht zoo absoluut mogelyk tegen-

GEVANGENISSTRAF

Voor de Rechtbank te Arnkem stonden vanmorgen terecht de 30-jarige chauffeur F. B.
v. d. H. en de 28-jarige chauffeur A. J. M.,
beiden te Veenendaal en thans gedetineerd,
terzake van diefstal van twee vrachtauto's,
gepleegd eind Mei en eind Juni j.l. resp. te
Scherpenzeel en te Rhenen. Het betrof hier
auto's, die na den wapenstilstand langs den
weg waren blyven staan, doch wier eigenaars
nog wel degelijk wisten waar ze stonden.
Den eersten wegen verkochten ze voor 75,
den tweeden, dien ze aan een zekeren J. aanboden, werd door hem herkend, al hadden ze de

’

wegen.

oplettenden lezer ontgaat in dit alles de
tragiek niet. Wat zich in Noorwegen
heeft afgespeeld ls een drama van enorme afmetingen, waarvan het dappere en ons zoo
sympathieke Noorsche volk het slachtoffer
werd. Wij beleven bij da lezing van deze berichten opnieuw de gebeurtenissen, die wij al byna
weer vergeten waren, omdat de geschiedenis
met een razende vaart over ons heen snelt, en
wy zoo gemakkelyk geneigd zijn, het eigen lot
sterker te gevoelen dan dat van er eenigszins
verwijderd wonend volk.
het
En dit alles was nog, zooals de titel van
grooten
den
het voorspel tot
boekje luidt,
strijd, die thans wordt uitgevochten tusschen
landen, en
de twee, er het meest by betrokken
lucht
eigen
in
de
bodem,
of liever
op eigen
daarboven.
Het boekje van Picht is vlot vertaald, goed
geïllustreerd en keurig uitgegeven, en desongesteld.
danks voor lagen prijs verkrygbaar
uit
dikke
kranten
de
heeft,
lust
geen
Voor wie
1940
tot
2
Mei
April
9
die bewogen maand van
nog eens na te lezen en er de belangrijkste bete diepen, geeft
richten en communiqués uit op
volledig
overzicht
vrijwel
en
het een leerzaam
dan ook voor
en
het
ls
gebeurtenissen,
de
van
iederen belangstellende een waardevol bezit,
het verleook voor later, als al deze dingen tot
ons
op
een
afstand
wij
meer
den behooren, en
wat in
vormen
over
moeten
zullen
een oordeel
onze dagen gebeurde. (Uitgave W. J. Ort,

Directeur „Neerlandia" dagvaart de N.V.
EEN SCHORSINGSKWESTIE.

Dezer dagen is voor de de Utrechtsche rechtbank in kort geding de schorsingskwestie van
een der directeuren van de N.V. Draadindustrie „Neerlandia" te Jutphaas behandeld.
Onlangs is het door de commissarissen der
aanN.V. genomen besluit tot schorsing
gezien een vruchtbare samenwerking tusschen
dezen directeur en de andere directieleden
door
naar hun meening niet mogelijk was
de aandeelhouders bekrachtigd.
De geschorste directeur legde zich echter
by deze beslissing niet neer en diende naar
aanleiding van hem gebleken malversaties een
klacht by de justitie in, terwyl hii voorts de
N.V. Neerlandia in kort geding deed dagvaarden, ten einde het schorsingsbesluit te doen
opschorten, totdat de rechter in de hoofdzaak
zal hebben vonnis gewezen.
Mr. Wierda, optredend voor den directeur,
zette de feiteiyke voorgeschiedenis van deze
zaak uiteen. In de N.V. Neerlandia was eischer
de man, die de vakkennis bezat; voor het financieele gedeelte zorgde de heer Daniël Wolf,
's-Gravenhage.
ln wiens bezit zich 470 van de 500 aandeelen
bevonden.
Eind 1937, aldus het verslag in
MARCHEERT."
„DE WAARHEID
het Utr. Dagblad, werden deze 470 aandeelen
Nadat reeds eenigen tijd geleden een 2de overgedragen aan de N.V. Gokkes, waarvan
druk van dit boekje van W. Picht het licht had
eveneens directeur was de heer Daniël Wolf.
gezien, ontvingen wy thans reeds een exemplaar van den 3den druk, die nu bovendien In het begin van dit jaar ontstond er wryverrijkt is met een aantal interessante foto's ving tusschen de directieleden onderling.
uit den stryd in Polen.
Er werd voor een belangryk bedrag aan de
Men zal zich herinneren, hoe do verovering liquide middelen van de N.V. onttrokken, hetvan Polen door Duitschland tusschen 1 en 20 welk ten goede kwam aan de privé rekening
Sept. van het vorig jaar plaats had. De détails van den
heer Wolf. Intusschen zag deze zich
zal echter menigeen zijn vergeten, vooral door genoodzaakt zyn 470 aandeelen te verpanden
den enormen stroom van tegenstrijdige berichNederlanden in verband met
ten, die wij van de zijde van de beide in den aan den Staat der
van omstreeks een milbelastingschuld
een
strijd betrokken partijen de wereld in werden
lioen
gulden.
gezonden.
Eischer kon zich met den gang van zaken
Dit boekje nu geeft tegenover elkaar de
en
de
denzelfden
in
op
Duitsche legerberichten
de N.V. Neerlandia niet vereenigen en
dag verspreide krantenberichten, legercommuweigerde in de vergadering van aandeelhouniqué's, radiomededeellngen en dergelijke van ders de balans, winst- en verliesrekening goed
de zijde der Polen en geallieerden. Dit alles te keuren, omdat er boekingen niet overeenwordt volkomen objectief tegenover elkaar gekomstig de waarheid zouden zyn geschied. Zoo
steld, zoodat de lezer zelf de gelegenheid heeft,
was voor ongeveer 2 ton aan de liquide mideen vergelijking te maken en zelf zijn concluontdelen door boekhoudkundige manipulaties
sies te trekken. (Uitgave W. J. Ort, 's-Gravengoede
ten
trokken, welk bedrag uitsluitend
hage).
kwam aan den heer Wolf privé.
van den
Inmiddels was, na het .-.itwyken
Waarom Reorganisatie
lasthebster,
diens
land,
door
Dat de kwestie der organisatie van de Her- heer Wolf uit ons
Haag, tot
vormde kerk nog altijd een zaak ls, die de mej. mr De Vries Reilingh te Den
aandacht van vele Hervormden trekt, blijkt wel directeur der N.V. Gokkes benoemd de heer
uit het feit, dat van het uitstekend-oriënteeren- Van Couwenhoven, en deze nu heeft in de verde boekje van ds. J. P. van Steenbergen over gadering van aandeelhouders van 17 Septemdit onderwerp een tweede oplage ter perse ber 470
grond van
stemmen uitgebracht op
moest worden gelegd.
bez-.t had,
zyn
in
niet
hy
de aandeelen, welke
Men weet, dat vele Hervormden van meening
by de Ned. Bank.
lagen
pand
zijn, dat de huidige organisatie van de oude maar die in
geldigheid van dit stemvolkskerk er één is, die past bij een vereeniging, Eischer betwistte de
conclusie, dat elk bedoch geenszins bij een kerk. Op eenvoudige, recht en kwam tot de
nietig vervoor alle niet In -deze materie ingewyden be- sluit, in deze vergadering genomen,
overigens
zeer
is
zijn
zet
ln
Het
wijze
Steenbergen
Ds. van
grypelyke
klaard dient te worden.
Hervormd dubieus, of de feiten een dergeiyken schor(uitg.
„Waarom Reorganisatie?"
Nederland, N.Z. Voorburgwal 171 ,Adam), uitsingsmaatregel wettigen.
een, waar z. 1. de fouten der bestaande organisatie zijn gelegen. Hij legt kort en helder uit,
rechtsvragen, aan dit
Mr Sieburgh, die de
wat het verschil is tusschen een „kerk met een
betoogde, dat
behandelde,
belijdenis", zooals de Hevormde kerk thans is geding verbonden,
geschorst
Neerlandia,
en een belijdende kerk. In een kerk met een eischer de Urheber van van den heer Daniël
zwager
belijdenis
op
zijn
wijze
belijdenis kan ieder die
werd door den
omdat men
uitleggen, zoodat in dezelfde kerk, waarin Wolf n 1 den heer v. Couwenhoven,
de leegbij
gebruiken
'a morgens iets wit genoemd is, datzelfde
dwarskijker kon
Pleiter
wees
belijdenN.V.
avonds zwart wordt geheeten. In een
neveling van de kas der
'»
470
aandeelen
Neerde kerk kan de kerk voor bepaalde omstandigdat
de
er met nadruk op,
heden haar concrete belijdenis laten hooren. landia
verband van pandrecnt ononder
zich
bevonden, zoodat de N.V.
Prof. dr. M. J. A. de Vrijer schreef een inleiding
der den Ned. fiscus
voor het boekje.
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FEUILLETON

Het Noodlot van de
Ransome Rovers
EEN

ROMAN UIT

DE

VOETBALWERELD

86)

Misschien is kidnappen hier eindelijk ln de
mode gekomen." Hanley hield halt. „Dit lykt
°ie een geschikte kneip om 't beloofde afzakkertje in te nemen. „De groote Slok" een
naani, die hoopvolle verwachtingen wekt."
-Mij niet gezien, 'k Ga myn wolletje opzoeken."
»Maar ik ken den weg niet, hartelcoze
schavuit! Hoe kom 'k op mijn eentje 't Roy*rs House binnen? 't Is zóó voor elkaar gebokst, dat jouw apartement voor een pcosje
°°k 't myne zal zyn. En ik snak eehelemaal
nlet naar mijn wolletje!"
Een moment dacht Curtis niet anders, et
steve had hem inderdaad stevig om. „Wat
moet jij in "t Rovers House?" Toen ging hem
een licht op. „Maar dan ben jy
"Hy stokte
en keek zijn vis-a-vis met open mond aan.
..Ja, ja!" jubelde Hanley. „Ga door! Je

Wageningen;
U. H. Meijer en gezin,
Sportlaan 14, naar Zwolle;
W. M. J. Prins,
G. den Zoeten,
Schaapsweg 25; naar R'dam;

ledig bekend.

gedaan met betrekking tot den oorlog in NoorDen

naar

laadbak overgeschilderd.
De feiten werden door beide verdachten vol- |

advies.
De verd. v. d. H. heeft nog een voorwaardelyke veroordeeling van 10 maanden gevangenisstraf op zyn naam, waarvan de proeftijd
spreken.
nog
niet is verstreken.
De heer Picht, een Duitscher, heeft reeds na
De subst.-officier van Justitie mr. baron
den oorlog in Polen een ook in het Nedervan Woerden eischte tegen ieder der
landsch uitgegeven boekje geschreven onder Speyart
jaar gevangenisstraf
den titel „De Waarheid marcheert", waarin hy beide verdachten twee
preventieve
met
der
hechtenis.
weermachts-communiqué's
stelde
aftrek
de Duitsche
aangedrongen op
geallieerde
neutrale
en
de
werd
verdediger
berichten,
in
de
Door
naast de
"ers verschenen en door de radio verspreid, clementie, waarna de uitspraak werd bepaald
waaruit het verschil In deze bronnen duidelijk op 22 October.
naar voren kwam. Hetzelfde heeft hy thans

geweldige

dersl. 17, Geld. Veenendaal, naar Renswoude;
J. van den Berg, Hoekelum 9, Bennekom,
Utrecht; J. C. Bolsius, Diedenweg 3, Bennaar
l
nekom, naar Venio; G. v. Veldhuizen, Kerkhoflaan 8, naar Amersfoort; J. A. Vos, Grootestraat 124, naar Eindnoven; E. J. Roskam,
land; D. R. Appelman, gez., Kleefsche weg 13,
naar Alkmaar; A. Bouma. Bergstraat 7. naar
Veenendaal; F. H. Schreud, Boschl. 18, Lunteren, naar Amersfoort; J. Leutscher, kazerne,
naar Tiel; W. Roosma, Pr. Bernhardlaan 185,
Geld. Veenendaal, naar Leeuwarden; N. Pasma,
De V«encn 118a, Lunteren, naar Doesburg; A.
Tuytel en gezin, Stationsweg 82, naar Enschedé; H. Achterberg, Molenstr. 81, Ede, naar
Veenendaal; L. Verweij en gezin, Ederveen 45,
naar Dordrecht; D. Zeilstra, Molenstr. 16a, Bennekom, naar Oldebroek; A. v. d. Starre en gez.,
Kamperfoelielaan 2, naar 's-Gravenhage; J. den
Haan, Poortplein 5, naar Schiedam; H. Groeneveld, Bakkerstr. 3, Bennekom, naar Wassenaar; W. A. Derksen, Boschweg 26, Bennekom,

Dan ben ik
raakte zoo mooi op dreef!

DE PUINHOOPEN ZIJN THANS UIT RHENEN VERDWENEN. DE VRIJKOMENDE

TERREINEN WORDEN VOOR DEN WEDEROPBOUW GEèGALISEERD.

Gokkes cq. deheer Van Couwenhoven, niet
het bezit over die aandeelen had en zich derhalve niet kon legitimeeren. Trouwens niet
alleen bezit legitimeert, doch slechts, wanneer
dit is te goeder trouw. Noch van bezit, noch
van goede trouw is hier eenige sprake.
Pleiter kwam tot de conclusie, dat indien
de eenige vakkundige directeur, die thans geschorst is, weer aan het hoofd van Neerlandia
staat, de verdere gang van zaken kan worden gewaarborgd, indien n.l. niet te véél bloed
is afgetapt. Alsdan kan de justitie zoodanige

nemen, dat een bloeiend bedryf
zou kunnen worden voortgezet, ten bate van
de aandeelhouders, en wat belangrijker is, van
200 aldaar werkzame arbeiders.
maatregelen

Mr. De Grooth, optredend voor gedaagde,
zette uiteen, dat de heer Wolf voor een millioen gulden bij Neerlandia was geïnteresseerd, te weten een aandeelenkapitaal van
vijf ton, en nog een leening op gemakkelyke
voorwaarden eveneens groot vijf ton.
Op 15 Januari nu was eischer in het bezit
van de balans, winst en verliesrekening van
1939, maar toen heeft hij niet gerept over verkeerde boekingen. Hij is pas naar de justitie
geloopen na het schorsingsbesluit van commissarissen, dus toen hy een stok zocht om een

hond te slaan.
Overigens meende pleiter, dat er absoluut
geen onjuiste boekingen zyn verricht. Wat het
stemrecht in de vergadering van aandeelhouders betreft, wees pleiter er op, dat de aandeelen op iaam staan, zoodat van legitimatie
geen sprake behoeft te zyn. Uit het register
van de N.V. blijkt duidelijk genoeg, wie aandeelhouder is. Is nu d-..ze schorsing een verkapt
ontslag? Pleiter meent van niet, want het salaris van eischer blijft doorgaan. En men
moet het nu ook niet zóó voorstellen, dat
eischer de eenige zou zijn, die de fabriek kan
leiden. De zaak loopt op het oogenblik ook

zonder hem zeer goed.
Na repliek bepaalde de president de uitspraak op Donderdag 10 October.

Zijn vrouw ernstig mishandeld.
DRIE JAAR

GEVANGENISSTRAF

OPGELEGD.
De Rechtbank te Arnhem heeft hedenmorgen uitspraak gedaan in de zaak tegen den
59-jarigen arbeider G. C. H. te Oosterbeek,
die terecht heeft gestaan wegens een zeer ernstige mishandeling van zijn vrouw, die, zooals
de doktoren verklaarden, zelfs in levensgevaar
heeft verkeerd.
Wegens zware mishandeling en bedreiging
met een mi3drijf tegen het leven gericht werd
de verdachte veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf met aftrek der preventieve hech-

tenis.
Door het O. M. was twee jaar gevangenisstraf geëischt.

NIET VOLDOENDE AFGESCHERMD:
EEN WEEK HECHTENIS.
De Haagsche kantonrechter heeft een ambtenaar van Maatschappelijk Hulpbetoon, J. G.
K., te Den Haag, die een kamer in zyn woning zoo onvoldoende had afgeschermd, dat
het electrische licht in de duisternis naar buiten straalde, tot een week hechtenis veroordeeld.

_

KOOPT BIJ ONZE

ADVERTEERDERS

? " zon kwam. Op straat kon hy zich niet ver„William Guest!" vyf uur noodig om da&r toonen zonder een blauwen bril."
„Vermoedelijk de eenige maal, dat hij niet
Kraan' Had maar
nu, broeder, op ter loog.
achter te komen! En
Nu de zaak zelf. Een half jaar na den
toe dat de legerstaven Bourghness-7.wendel
Groote Slok! Je geeft
was 'k afgestudeerd en
krijgsraad moeten houden!"
vóór 'k den pipa me een behoorlijke practijk
rustig zitje. Hanley bleef
Ze vonden een
liet koopen, wilde 'k wat in de wereld hebtrouw Curtis hield zich bij 't ben
whisky-soda
de
rondgeneusd. Dat kon bezwaarlyk zonder
gemberbier.
een zak vol kopeken. By Wilson senior hoefde
droom helpen, ouwe paai 'k
'k Zal je uit den
doel niet aan te kloppen, 'k Heb
,k beneen dikke drie weken in Ransome." hemvoor dat
verteld, hoe k door Slater geplukt
wel
een teeken van
Netjes. Je had wel eerder
was, maar nooit dat 'k er ongeveer heel moeWaarom ben je hier?"
geven.
leven kunnen
ders versterf bij had laten zitten, 'k Nam eeh
dierbaren
vriend
een
u.t
zijn
hoop,
de
In
kloek besluit: 'k Zou Slater vinden en hem
dat we een paar jaar
te sleuren. Je weet,
dwingen, mijn achterover gedrukte duiten tein de Richmor.dscr.e rug
geleden duiten staken 'n
ta geven. Doch waar te beginnen? Twee
meneer Henry sia- kunnen
bouwonderneming van
meer dan één; 'k redeneerde dus:
niet
er
voeren
beroerd
bij.
ter en we
Toen waarom Curtis, óók zco'n k=*l geplukte kip
schunnige plannen
met
hij
voor een niet voor den veldtocht gewonnen?"
kwam
Bourghness op
de proppen
groot villapark in
Cyril zei verongelijkt: „Daar heb je knapvijf duizend pond aan
ZO owat jes lang mee gewacht. In geen maanden heb
'k Waagde er
van mijn moeders
alles wat 'k bezat
versterf " 'k taal of teeken van je gehad. Zelfs je p:oduizend
dertig
zoowat myn heele -motie berichtte je niet."
„Ik
hebben en houden.'
„Neen?" Steve keek schuldbewust. „Zou 'k
„West ik. Ben je wel eens op Slater's kan- vvaarachtig vergeten zyn, 't nieuws naar De'k Noem hem
tor geweest?
Slater ofschoon vonshire Street te kabelen? Enfin, dan weet
natuurlijk heel
gannef
de
anders za] fe
je 't nu. Wat 't veldtochtplan betreft: 't verte heeten.'
kennen vergde veel meer tyd dan 'k gedacht
keer. 'k Herinner me,
;iEén
dat 'k hem een had; 'k ben nog niet aan den beslissenden slag
opmerking -aakte over de
toe. Jou liet 'k er dus buiten tot versterking
werkkamer. Slater antwoordde, dat hij noodig blyken zou."
zWakke ooger> had <ac erg gey
„Denk je Slater, cf hoe de smeerpoets heet,
waren. Daarom had hij een bureau waar geen dan in Ransome te vinden?"
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GEëISCHT.

Beiden hebben ze al eenige veroordeelingen
achter den rug, ze hebben reeds eenige malen
een kans gehad om hun leven te beteren, maar
de rapporteurs onthielden zich thans van een

3

EDE
BEVOLKING.

Ingekomen: W. A. C. van den Berg, gez.,
Dorp 15b, Otterlo, van Loidschendam; H. A. J.
Schoone, Boveneind 29a, Geld. Veenendaal, van
's-Hertogenbosch;
W. A. Vlnkenvleugel, religeuse, Stationsweg 80, Ede, van Bunnik; J. A.
Koch, gez., stoker, Arnhemsche weg 20, van
Den Helder; G. van Manen geb. Walbeek, z. b.,

Ie Parkdwarsweg 10, van Tiel; S. Reichsthaler,
van Voorburg;
J. van Hunen, magazynbediende, Veldhuizen
100, van Veenendaal; J. F Meulmerster, z. b.,
Grootestraat 96, van Vlissingen; J. Fles, kapper, Gelderland 4, Geld. Veenendaal, van Ruur!o; M. Mulder, gez., agent van politie, Veenderweg 20, Bennekom, van Apeldoorn; A. Janssen,
z. b., Or-itijelaan 7, van Arnhem; R. A. van
Mourik, landb., Widekamp 1, Bennekom, van
Wageningen; W. Hulsteln, geb. Menkman, z.b.,
Heuv.pad 52, van Wageningen; J. Schouw, muzikant, Korenl. 16, Bennekom, van Arnhem;
Wed. Buis, geb. v. d. Kleut, gez., z. b., Bergstraat 8, van Rotterdam; J. C. van Eijmeren,
schilder, Ederveen 145, Ede, van Rotterdam;
J. J. Hermans, chemiker, Hullenbergpark 6,
Bennekom, van Wageningen; G. Roest, z. b.,
Korenlaan 16, Bennekom, van Eist; R. van
Reenen,
schoenmaker, Grootestraat 43, van
Renkum; B. Stel, db., Bisschopsweg 2, Lunteren, van Den Helder; J. A. ten Ham, z. b.,
Maandereind 3u. van Den Helder; J. Beerdsen,
geb. Van der Loo, z. b., Harskamp 21, van
Apeldoorn; L A. de Goede, z. b., Parallelweg
20, van Amsterdam; G. Heetveld, gez., sigarenmaker, Dorpsstraat 43, Bennekom, van Rotterdam; J. A. Klein, z.b., Diedenweg 26, Bennekom, van 's-Gravenhage; A. Lam, bakker, Prins
Barnhardlaan 185, Geld. Veenendaal, van Barneveld; D. M. de Vries, z. b., De Valk 33, Lunteren, van Apeldoorn; M. van Leeuwen, kantoorbediende, Kamperfoelielaan 34, van Amsterdam; A. C. Bewet, gezin, scheikundige, Hullenbergpark 6, Bennekom, van Amsterdam;
G. van Manen, fabr.arb., le Parkdwarsw. 10,
van Rhenen; J. H. Dirkx, hakker, Twijnstraat
43, van Roermond; C. de Groot, db., Brinkerweg 7, Bennekom, van Rotterdam; J. E. van
Biel, db., De Klomp 15, Geld. Veenendaal, van
Hilversum; H. C. B. Berkhout, ingenieur, Hullenbergpark 4, Bennekom, van Wageningen;
J. J. Kouwe, z. b., Bergakkerweg 9, Bennekom,
van Wageningen; S. C. Veerdig, z.b., Alexan?
derw. 30, Bennekom, van Wieringen; T. Jans,
db., Bovenw. 19, Bennekom, van 's-Gravenhage; Wed. H. Mettevier Meyer geb. Huges,
z. b., Bovenweg 19, Bennekom, van 's-Gravenhage; Th. P. P. van Embden, gez., employé
Mieiweg 31, Lunteren van 's-Gravenhage; L
Reuvers,
werkman, Bunschoterweg 12, van
Tiel; W. A. J. Kulkhoven, z. b., Padberglaan 8,
van Rotterdam; G. Heijmink, geb. Bom, db.,
Boomakkerweg 13, Lunteren, van Muiden; H.
Heijmink, sergeant, Laan 1933 No. 10, van Roosteren; D. D. Miedema, z. b., Dikkenbergweg 10,
J. Kok, z. b.,
Bennekom, van Wageningen;
Oranjelaan 7, van Voorburg; J. Heuver, geb.
Van Beek, gez., Korenl. 22, Bennekom, van
Hellendoorn; A. J. van den Bosch, z. b., Veldhuizen 82, van Veenendaal; Wed. Blok geb.
Noteboom, z. b., Dorp Sla, Otterlo, van Bussurn;
M. C. Franse, gez, sergeant, Twijnstraat 18, van
Rotterdam; A. van Wikselaar, landb., Eschoten
Otterlo, van Amersfoort; D. Altmann, z.b
Nassaulaan 40, Bennekom, van Renkum; M.
Koudijs, z. b., De Valk 1, Lunteren, van Amersfoort; J. T. Wassink, z. b., Algemeer 7, Benne
kom, van Hengelo; F. van Buuren geb. Heij,
Talmalaan 5, van Assen; W. van den Brink,
Apeldoorn;
gez., arb., Harskamp 155b, van
K. Meinders, z. b., Kerkhofl. 11, Bennekom,
van Odoorn; H. Schut, gez., tuinman, Korenl
24, Bennekom, van Deventer; M. Struik, winkelbed., Kalkakkerweg 35, van Rotterdam; C.
D. Schoonderbeek, z. b., Burg. Prinslaan 26,
van Rheden.
Vertrokken: G. I. de Booij gez., Bergstraat 8,
naar 's-Gravenhage; L. Croockewit, Talmalaan
13, naar Rotterdam; P. Jansen, Acacialaan 20,
Bennekom, naar Wageningen; P. Reurling,
Nederwoud 135, Lunteren, naar Amsterdam;
M. van Stormbroek, Nederwoud 178, Lunteren,
naar Jsarneveld; S. van V.'s.->rder_burg, Kazerne,
naar Rotterdam; J. H. Beugelink, gez., Bremlaan 12, naar Dussen; R. M. A. Quint, Mulkoopman, Dorp 15b, Otterlo,

„Moet je hooren. 'k Belde je huis op, om
van Tinker te vernemen, dat je in Ransome
zat en wel nooit meer naar de beschaafde wereld zou terugkeeren. Ransome! Ouwe jongen,
'k had me met liefde voor den kop geslagen
als 'k er mee opgeschoten was! Een keer of
vier, vijf ben 'k by Slater geweest. Op een
middag, dat we in gesprek waren, werd hij
intercommunaal opgeroepen, 'k Hoorde hem
vragen: „Met Ransome?" En toen: „O, ben
jy 't, Bill?" 't Zelfde moment herinnerde Slater zich, dat hy niet alleen was en vervolgde:
Hoe maak je 't? 'k Heb nu niets voor je,
Bill; 'k Bel wel als er wat is." 'k Ben een
ezel geweest om aan dat verdachte telefoontje niet méér aandacht te schenken; je belt
elkaar niet van ettelijke honderden kilometer
op om naar den gezondheidstoestand te informeeren en dan te zeggen, dat er voor 't

oogenblik niets noodig is. Toen Tinker den
naam Ransome noemde, schoot me 't vreemde telefoontje ineens weer te binnen, 'k Grabbelde bijeen wat 'k aan contanten had en trok
naar deze vermaledijde plaats."
Curtis was teleurgesteld. Toen Hanley over
Slater begon had hij verwacht, dat zijn vriend
met belangwekkend nieuws zou zijn gekomen.
En 't bleek niets om 't lijf te hebben.
„Als ze Slater nu eens uit Timboektoe hadden gebeld, was je dan ook daar naar toe ge-

Kerkhof laan 30, Bennekom, naar Adam; C. G.
Knotnerus, Edescheweg 4, " Bennekom, naar
Soest; B, C. Sladder, Hoenderlo 27, Otterlo, naar
's-Gravenhage; C. E. Hazeleger, Wekerom 108,
naar Zaandam; G. J. H. van Geldrop. Burgem.
Prinslaan Bd, naar Arnhem; G. M. de Zwart,
Edescheweg, Bennekom, naar Leerdam: .7. H.
Ahlen, Groenestr. 20, Bennekom, naar Koog a.
d. Zaan; D. v. d. Bunt, Stol
De Bilt; J. Dammers, Selterskampweg 41, Bennekom, naar Wageningen; G. H. Kruisselbrink, Arnh.weg 2, naar Winterswyk; G. A.
Verhoef, Wekerom 16, naar Barneveld; H. Hendriksen, De Valk 73, Lunt»ren naar Arnhem;
M. van Veldhuijsen, Burg. Prinslaan 38, naar
Renkum; P. van Klinken, Nederwoud 144, naar
Barneveld; H. Veenendaal geb. Van Rhijn, Molenstr. 19, naar Doetinchem; A. Nijhcf geb.
Bakhuis, Achtersw. 6, Bennekom, naar Epe; D.
Gelder en gezin, Harskemp 24d, naar Rheden;
W. Pieters en gez., Harskamp 147, naar A'foort;
P. F. Tabois en gezin, Talmalaan 21, naar
Apeldoorn; A. van Zoelen, geh. met A. Th. L.
van der Land, Grootestr. 106, naar Meppel.

GEM.

RADIO-DISTRIBUTIEDIENST:

Lijnen 1 en 2 Jaarsveld en Kootwijk, lijnen
3 en 4 verschillende Duitsche zenders.

GRAMOFOONPLATENCONCERT.
Programma van het grarr.ofoonplatenconcert,
dat hedenavond van 7.00—8.C0 uur over lyn 4
van het Gemeente-Radiodistributiebedryf wordt
gegeven:
1. Mit Musik durchs Leben, Wiener Sangerknaben; 2. Meine Kleine Melodie, Baranbas von
Géczy en zijn orkest: 3. Paprika, Adalbert Lutter en zijn orkest; 4. Marie. Marie, Comedian
Harmonists; 5. The windmills turning, International JN'ovclty orkest; 6. Schattenspiele, Otto
Dobrindfs Klavier symphoniker; 7. Wir bitten
urn gehör, Eugen Wolff en zjin orke3t; 8. Dainty Lady, Callennder's Senior band; 9. Tyrolerdalen, Duo Ja; 10. Mem Lebenslauf lst Lieb
und Lust, Wiener Bohème orkest; 11. Jealousy,
Orgelsolo Robinson Cleaver; 12. Es geht alles
vorbei, Barnabas von Géczy en zijn orkest;
13. Te dire pourquoi je 't aime. Cora Madou;
14. Paradise, P*radise Island trio; 15. Parfum
Exotique, Gino Bordin en zijn orkest; 16. Bizarrerie, Fredo Gardoni en zijn ensemble.

PROGRAMMA VOOR WOENSDAG,

JAARSVELE-, 414.4 Meter:
KRO-Uitzending.
8.00 Nieuwsber. ANP; 8.15 Wy beginnen den
dag; 8.30 Gram.muziek; 10.00 VPRO: Morgenwijding; 10.15 Gram.muziek; 11.30 Godsdienstig
halfuurtje; 12.00 Berichten; 12.05 Gram.muz.;
12.15 Rococo-octet; 12.45 Nieuws- en econom.
berichten ANP en gram.muziek; 1.15 Geza Kiss
en zijn Hong. orkest; 1.45 Gram.muziek; 2.00
Vrouwenuurtje; 3.00 KRO-Melodisten en solist;
3.45 KRO-orkest;
4.30 Kinderuurtje;
5.15
Nieuws- en economische berichten ANP; 5.30
Gram.muziek; 5.45 KRO-Nachtegaaltjes;
6.05
Musiquette; 6.30 KRO-Groot-Amusementsork.;
6.45 Berichten; 6.50 KRO-Groot-Amusementsorkest; 7.00 Vragen van den dag (ANP); 7.15
Gram.muziek;
7.10 Declamatie met muzikale
omlijsting;
7.50 Causerie „Zomerpostzegels";
AANRIJDING TUSSCHEN AUTO EN
8.00 Nieuwsberichten ANP, gram.muziek; 8.15
KRO-Groot-Amusem.orkest; 8.30 Radiotooneel
VRACHTWAGEN.
met luis*erwed-.t.i;d; 8.50 Wij sluiten den dag;
Gistermiddag had op den Stationsweg ter 8.55—9.00 Nieuwsberichten ANP.
hoogte van den houthandel Tulp een aanryKOOTWIJK, 1875* Meter:
ding plaats tusschen een auto, bestuurd door
dat
van
voertuig,
AVRO-Uitzending.
bespannen
v. d. B. en een
7.00 Berichten (Duitsch); 7.15 Berichten (Entegenovergestelde zyde naderde.
gelsch);
7.30 Gram.muziek; 8.00 NieuwsberichDe voerman van den met kisten beladen
ten ANP, gram.muziek; 8.40 Orgelspel; 9.00 Benog
wagen trachtte op het l»atste moment
richten (Duitsch);
9.15 Gram.muziek;
10.00
een bakfiets, die in dezelfde richting reed, Morgen-/.-ijding; 10.15 Gram.muziek; 10.50 Zang
madeze
passeeren,
doch
door „snyden" te
met piano, tgfleiding; 11.15 Berichten 'Eng.);
noeuvre mislukte.
lt .**■■_> AVRO-Amusem.orkest en gram.muz.; 12.30
De automobilist zag het gevaar en remde Berichten (Duitsch); 12.45 Nieuws- en econpmkrachtig, maar hy kon niet voorkomen, dat berichten ANP; 1.00 De Romancers en soliste;
de auto de kar in de flank greep. Persoon- 2.00 Bericnten (Duitsch); 2.15 AVRO-AeolUnlijke ongelukken kwamen niet voor, doch de orkest; 3.00 AVRO-Amusem.orkest (opn.); 3.30
auto en de kar liepen materieele schade op. Berichten (Engelsch); 3.45 Gram.muziek; 4.15
Proces-verbaal werd door de politie opge- AVRO-Amusementsorkest; 5.00 Berichten (D.);
5.15 Nieuws- en economische berichten ANP;
maakt.
5.30 Onderwijsfonds voor de Scheepvaart: Causerie „Stoommachines en stoomketels aan
boord
van schepen"- 6.00 Orgel en piano; 6.15
ARBEIDERS UIT GROOTE STEDEN NAAR
Berichten Engelsch); 6.30 Gram.muziek (met
DE VELUWE.
toelichting); 7.00 Vragen van den dag (ANP);
7.15 Gram.muziek; 7.30 Berichten (Engelsch);
Gisteren arriveerden aan het station Ede
7.45 Gram.muziek; 7.50 Causerie „ZomerpostzeWageningen tweehonderd arbeiders uit vergels"; 8.00 Berichten (Duitsch); 8.15 Nieuwsschillende groote steden. De arbeiders wor- berichten ANP; 8.25 Gram.muziek; 8.30 Berichden in de omgeving van Ede te werk gesteld ten (Engelsch); 8.45 Gram.muziek; 8.55—9.00
op ontginningen, wegwerken e.d.
Nieuwsberichten ANP, sluiting.

.

—

INBREKER GEARRESTEERD.
De politie te Oosterbeek verzocht de politie
te Ede zekeren D. K., woonachtig te Ede, aan
te houden terzake van een te Oosterbeek gepleegde inbraak met diefstal.
De agent P. zag den betrokken persoon op
de markt, doch toen K. den dienaar der wet
zag naderen, ging hy onmiddellyk per ï.ets
aan den haal. De agent zette den vluchteling
eveneens per rywiel na en wist hem na een
wilde jacht door de straten op den Telefoonweg aan te houden, waarna zijn arrestatie
volgde.

WESTERVOORT
BEVOLKING.

Van I—3o Sept.
Ingekomen personen: H. Th. Gieling, Dorpsstr. 94, van Didam; R. *3enisch, Dorpsstr. 83,
van Duisburg; J. H. van Loon, IJsseldyk 46,
van Duiven; J. A. Achterberg .Dorpsstr. 59, van
Veenendaal; Th. J. M. Massop, Hamerschestr.
18, van Zevenaar; Th. R. Spangier, Dorpsstr.
91. van Adam; W. M. Hendriks, Do ..sstr. 1,
van Lichtenvoorde; J. A. Bisselink, Heelweg 1,

Bij het verhoor kwam vast te staan, dat K. van Arnhem.
inbraken gepleegd had te Oosterbeek. BarneVertrokken personen: J. M. van Elferen en
veld, Naarden en Woudenberg. De gearresteer- gezin, IJsseloord 9, naar Arnhem;
M. LJ.
Muller, Dorpsstr. 91. naar Übbergen; M. Buiting,
de legde een bekentenis af.
Klapstr 34, naar Arnhem;
P. L Aalders en
echtg.te, Pais 27, naar Bergh;
G. J. Bugter,
Slag 3f naar Arnhem; J. Opendorp, Vredenburg 20, naar Den Haag; H. A. B. Heuveling,
MARKTEN.
Hamerschestr. 18, naar Bergh (Gld.); Th. E.
Eieren- en biggenmarkt. Bruins, Klapstr. 11, naar Duiven; J. van Wi
Klapstr. 59, naar Velp; A. K. Krol, a. b. E.H.V.
Aanvoer: 120.000 eieren, 40 biggen. Eieren 74,
naar Tegelen; E. J. H. Krol, id., naar Wes7.40— 7.60 per 100 stuks, biggen l—f 16 sem (L); R. A. M. Vos de Wael, Dorpsstr. 55,
per stuk.
A. M. Aaldering, Dorpsstr. 14,
naar Adam;
H. Peters, Slag 3. naar ZeveArnhem;
naar
1
i
ng.
o
r
i
öp.
C
E i e v e
naar; M. H. Dwars, IJsseloord 12a, naar Epe;
Aanvoer: 205.000 eieren. Kippeneiren ’7.35 M. W. Stevens, IJsseldijk 37, naar Arnhem; W.
—6.75, eendeneieren ’5.20—5.50, krieleieren A. Pruyn, Klapstr. 62a, naar Bemmel; Th. J.
5, kalkoeneieren 7.10, ganzeneieren 8 per I Peters, Slag 4, naar Adam.
100 stuks.

’

’

’

’

’

BURGERLIJKE STANDi
Van I—3o Sept.

Geboren: Hilda

DE KERN
van alle GOEDE! reclame

Courantenreclame
gelegenheid voor luit, die er stiekum tusschen
uit willen knypen. 'k Nam den ouden Wilson
in den arm
't woord van den oppersten
ardbaas is een sesam-open-u. 't Onderzoek
bracht aan 't licht, dat Slater in bijzonder
druk telefonisch verkeer met Ransome had gestaan, 't Opbellen over en weer gebeurde altijd
uit publieke telefooncellen. Sinds een klein
jaar zijn de telefoontjes gestaakt."
'k Zie niet in, wat je daar wyzer door
werd."
„Zeg dat niet! 'k Ben vandaag in Ransome
tegen een burger aangeloopen, die een blauwen bril draagt, zich in de aanwezigheid van
snor en baard verheugt, een bochel bezit en
zijn rechteroor met een microfoon versiert
als ze tegen hem smoezen. Je zult toegeven,
dat 't hoogst verdacht is als zoon bonte verzameling abnormaliteiten in één en denzelfden

—

persoon aanwezig is."
'k Vind het eerder stakkerig. Alleen snap

'k niet, hoe 't in je veldtochtplan tegen Slater
past."
„Ok dat wordt je geopenbaard. Tot voor ruim
drie jaar woonde in Ransome 'n meneer Thomas Bowser, die een blauwen bril droeg en
gesnord door 't leven ging, een bult had en
zoo doof was als een kwartel. De man woonniemand wist
de ergens aan de haven
flink
in de slappe
opeens
waarvan. Tot hy
gaan?" vroeg hy sarcastisch.
schuldeHeette,
dat
een
oude
waseh zat 't
„Allicht niet. Nadenken, maat! Ransome is naar, die zijn eindje voelde naderen, over de
d e havenstad van de wilde vaart. Een ideale brug was gekomen en Bowser bazuinde rond,

—

.Tjhanna

Th. F. Uftlng en

Werenfrida, d. vaa

H. v. Londen; Hendrina Wilhelmina, d. van H. W. Sanders en B. Evers;
Everardus Wilhelmus Werenfridus, z. van J. G.
W. te Wilt en E. M. Putman; Elisa Bertha
Geertruida Werenfrida, d. van Th. J. F. Krui»
en E. B. Woeltjes; Wilhelmina Anetta, d. van
F. J. Disteli en H. W. E. Smits.
Overleden: Jacobus de Ruyter, 20 j.; Antonia
Everdina Beenen, 92 j., wed.e van Frederik
Lubbers.

dat hy dit fortuintje te danken had aan de
bemoeiinngen van advocaat Russell. Daarna
verdween hij eensklaps uit Ransome. Sind»
een maand of tien blykt hij te zyn teruggekeerd
als een Rotschild. Knoop nu eens
een paar dingen in je oor: kort vóór Bowser'»
vertrek stoofde een meneer Slater zijn Richmondsche bouwplannen gaar; even na Bowser's terugkeer komt de Bourghness-oplicht»rij aan den dag en merken wij, dat onze portemonnaie zoo plat als een schilletje is."
„Jij beweert dus, dat Thomas Bowser niemand anders is dan Henry Slater?"
'k Beweer niets van dien aard. Maar 'k geloof stellig, dat er relaties bestaan tusschen
advocaat Russell en dien plotseling ryk geworden schlemiel. Naar myn overtuiging eclipseerde een echte Thomas Bowser uit Ransome
en een kunstig nagemaakte nam drie jaar later zijn plaats in. De herrezen Bowser is directeur van de „Gladstone", advocaat Russell
president van de sociëteit „Harmonie" er boven, een verkapte gokgelegenheid. Dan zit in
't bestuur een meneer George Henline, eigenaar van de scheepswerf „Constancy", die
door Sullivan vrijwel in den grond is geboord.
Toch loopt Henline scheef van ponden en geweerd wordt, dat ze op niet al te nette wijze
zyn bijeengegraaid. Russeli, directielid van de
Rovers, is erg dik met Henline, de man van
de Wanderers
een niet minder verdachte
omstandigheid."
iWordt vervolgd.)

—

ARNHEMSCHE COURANT VAN DINSDAG 8 OCTOBER 1940

ENGELSCHE BOMMEN OP
DE HOOFSTA

BEGRAFENIS VAN SLACHTOFFERS VAN n
HET BOMBARDEMENT TE HAARLEM.

BINNENLAND
Uit de Staatscourant
Militaire Macht.

Vele malen trok gisteren een droeve stoet
door Haarlem. Dertien slachtoffers van den
Engelschen aanval op de burgerij werden naar
hun laatste rustplaats gebracht.
In enke'.e minuten werden groote verwoestingen aangericht. Tiertallen menschen vonden
den dood onder de puinhoopen. Andefen kregen ernstig letsel en talloozCi zagen zich in
weinig oogenblikken van al hun bezittingen -t

Bij besluit van den generaal-majoor N. T.
Carstens, daartoe gemachtigd door den bevelhebber van de Duitsche weermacht in Nederland is te rekenen van 15 Juli 194, aan den
kapitein E. W. G. van Olden, op nonactiviteit
van het wapen der artillerie en aan den 2en beroofd.
Dat het medeleven der Haarlemsche burgeluit. F. J. Brejaart, op nonactiviteit van het
hen
rij
infanterie,
het
daartoe
door
met de getroffenen zeer groet is, bleek gisop
wapen der
uit
allereerst op de R.K. begraafplaats
ontslag
"termorgen
eervol
verleend
fedaan verzoek
Barbara,
St.
waar talloozen zich rond de
den militairen dienst.
Burgemeester. plaats hadden geschaard, waar het stoffelijk
Het A.N.P. meldt: Gisteravond en in den 1
overschot
van
48-jarigen
den
heer
A.
OosterEngelsche vlieBy besluit van dsn secretaris-generaal van meyer, die aan den Schalkwijkerweg heeft ge- jloop van den nacht hebben ala
doelwit van 1
<gers wederom de hoofdstad
het departement van Binnenlandsche Zaken, is woond, aan den schoot der aarde
toever- ] hun „heldendaden" gekozen. Reeds om 9 uuir
werd
aan A. A. Schuit, burgemeester der gemeente trouwd.
naderden de eerste toestellen en kwam het t
Kortgene, met ingang van 15 October 1940,
De burgemeester van Haarlem was vertegen- 1luchtafweergeschut in actie. Korten tyd latei r
tot burgemeester van de gemeenten Colyns- woordigd door den heer W. A. Stalpers' chef sstegen ook' Duitsche vliegtuigen op, die verplaat en Kats benoemd.
van de afd. Alg. Zaken ten stadhuize. Verder f schillende malen in heftigen stryd met de aanwaren o.a. aanwezig dr. F. P. Keyzer, direc- 'vallers gewikkeld waren. In de stad hoorde e
* men duidelijk het mitrailleurvuur. Op zeelr
PLANNEN TOT CONCENTRATIE IN HET teur van het openbaar slachthuis, alsmede krachtige
wyze werden de Engelsche vliegvertegenwoordigingen van slagerspatroons en
ZIEKENFONDSWEZEN
vele collega's en vrienden. Onder de vele tuigen beschoten en de burgerbevolking, opgeschrikt door de zware knallen, samenCritiek uit den kring bloemstukken bevond zich een fraaie krans i■gedrongen in de huiskamers, vroeg zich meit
van den Rijkscommissaris Rijksminlster Seyss
der fondsen zelf.
verbijstering af, of dit het voorspel zou zyr i
Inquart, die daardoor getuigde van zyn medevan
den
een aanval, gelijk aan dien van de vorig* e
voorzitterschap
is
van
Te Utrecht
onder
leven met de zoo zwaar getroffen nabestaan- ,week. Zy, die zoo dachten, bleken helaas der 1
heer W. van Herwaarden uit Rotterdam een j den. .
misdadigen opzet der Engelsche luchthelder i
vergadering gehouden der landelijke
groot was ook de belangstelling op de goed geraden te hebben.
Zeer
Ondanks het feit, dal t
commissie van onderling beheerde ziekenfond- begraafplaats aan de
Kleverlaan,
waar
de
30luchtmacht ontel„Konlniyke"
der
vliegers
de
sen. Zy was bezocht door bestuursdelegaties jarige mevrouw D. A. Arnoldu3-Bel„
uitwierpen i,
]bare
een
der
lichtfakkels
hoeveelheden
van ziekenfondsen uit verschillende plaatsen
slachtoffers, die in de Voortingstraat het waardoor de stad bywijlen als by daglicW t
vele
van het land, die gezamenlyk ruim 155.000 leven lieten, begraven werd. Des morgen was i
3
onder hen lag en dus militaire en nlet-milileden omvatten.
in het gebouw van het Leger des Heils een itaire doelen duidelijk te onderscheiden waren i,
Er kwam o.a. ter sprake, dat de Maatrouwdienst gehouden en ook op de begraaf- 1lieten zij niet na hun bommen op de woninger a
schappij voor Geneeskunst, alsook enkele me- plaats geschiedde de plechtigheid
met het ge- van weerlooze burgers te werpen.
dici individueel, de samenvoeging propagee- bruikelijke ceremonieel, onder leiding van maren van alle ziekenfondsen tot één ziekerfonds joor J- W. Kamp uit Den Haag. Ook hier gaf
Niet minder dan acht personen vonden hiervoor het geheele land. Deze fusie-propaganda de Rykscomm'ssarls door een bloemstuk biyk idoor een verschrikkelyken dood in de instorwerd gekenschetst als een poging om het zie- van zyn medeleven.
tende huizen, terwyi talryke min of meer ern
kenfondswezen geheel in handen te leggen van
stig gewonden naar de verschillende zieken
een groep van belanghebbenden, nl. de orGistermiddag hadden talrijke begrafenissen ,
huizen moesten worden vervoerd. Dat hei t
ganisatie der dokters.
plaats op de Noorderbegraafplaats.
in verhouding tot de grootfe
aangenoInl een met algemeene stemmen
Het eerst werd het stoffelijk overschot van aantal slachtoffers
men resolutie verklaart de vergadering ten den 36-jar!gen heer P. Leising, uit de Bijzan- schade en het aantal neergeworpen projec
aanzien van het denkbeeld van concentratie thlumstraat, aan den schoot der aarde toever- tielen nog betrekkelyk gering is, vindt zyr ***
in het ziekenfondswezen, indien daaronder trouwd. Het was een eenvoudige plechtigheid, - oorzaak ln het feit, dat spoedig luchtalarn n
wordt verstaan samensmelting van alle waarby een zwager enkele gebeden uitsprak.
was gegeven. Het duurde tot byna vier uu:r
ziekenfondsen in Nederland tot een zieken- Namens het Herstellingsoord Kareol bracht
in den ochtend, alvorens de aanvallers ziel
fonds, dat geen gegronde motieven kunnen ritmeester Pahud de Mortanges het militair
nadat zy ln de laat
worden aangevoerd, die een zoodanige con- saluut aan den heer Leising, die tydens zijn definitief terugtrokken,
centratie in het belang van een goede voor- leven vaak zyn diensten bewees aan de op ste uren tevergeefs getracht hadden door he :t
ziening op ziekenfondsgebied gewenscht of Kareol verpleegde militairen. Sober en eenvou- vuur van het afweergeschut heen te breken
noodzakelijk maken.
dig was ook de begrafenis van het bejaarde
Een zoodanige concentratie zou op onna- echtpaar D. Bosch, dat in de totaal verwoeste
Explosieve
tuurlijke wijze ook datgene byeen brengen, woning in de De Keystraat den dood vond.
Korten tyd later werden vier kisten ln een
wat op grond van principieele en ideëele verHet ergst was wel de toestand ln de om[.
schillen practisch niet te vereenigen is. Vol- gemeenschappelijk graf neergelaten. Vier le- geving van de Vechtstraat. Het perceel Vecht
gens de resolutie zou daarmede de zieken- den van het gezin Michel, man, vrouw en twee straat 135 was door een voltreffer aan d< e
verzorging derhalve niet gediend, maar veel- kinderen van resp. vier en twee jaar vonden achterzyde geraakt, waardoor het pand vrij- l
een laatste rustplaats op het stille kerkhof. wel geheel vernield werd, en ook de perceeler n
eer geschaad worden.
vernietigde 131 en 133 dusdanige schade hadden opge
Een wettelijke regeling op ziekenfondsge- Een lukraak neergeworpen bom
hun
in
huisje
Voortingstraat.
de
Slechts wei- loopen, dat zy grootendeels waren ingestort t
bied, zooals deze in uitzicht is gesteld, ,kan,
bleven hun ontroering meester,, toen fa- Vier dooden waren in het eerste pand te be ,.
nigen
aan
het
tot
vergadering,
aldus verklaarde de
milieleden met een door tranen verstikte stem treuren, terwyi het rondvliegende puin, d< e
stand komen van een goede, doeltreffende saglas talr-yke gewondein
menwerking tusschen alle groepeeringen wel- afscheidswoorden spraken aan dit door bloe- bomscherven en het
veroorzaakten.
Twee
der lyken, die van eer n
graf.
overdekte
ke by het ziekenfondswezen betrokken zyn, men
onbekende vrouw en een onbekende jongen
op
Tenslotte
werden
deze
begraafplaats
zeker bevorderlyk zijn.
grafwaarts gedragen de 22-jarige heer J. v. waren in den loop van den nacht geborgen ei n
Leen uit de Van Marumstraat 31 en drie leden naar het Wilhelminagasthuis overgebracht. Di
OUDHEIDKUNDIGE VONDST TE
uit het gezin Makkelie uit de Camphuysstraat, belde andere slachtoffers bevonden zich toei
BUNNIK.
n.l. de 45-jarige moeder en haar twee zoons nog in de huizen en zyn bij daglicht gebor
van 19 en 5 jaar. Deze aangrijpende plechtig- gen. Enkele der gewondenn verkeeren ii
levensgevaar.
De gemeenteveldwachter van Bunnik, de heid
besloot de sombere reeks.
De achter het getroffen pand liggende hul
heer F. Meems, heeft een belangrijke histoin de Eemstraat ondervonden eveneem
rische vondst gedaan Het betreft een urn uit
Kort tevoren was ook een droeve stoet naar zen
materieele schade.
groote
den Romeln3chen tyd, welke gedeeltelijk met de Alg. Begraafplaats te Heemstede getrokasch, gedeeltelijk met nog gaaf gebeente was ken- Daar werd het stoffelyk overschot van
De kracht van de explosie was zoo hevig
gevuld. De urn werd gevonden op ruim 2i/2 mej. Netty Kuiler uit de Eindenhoutstraat ten
dat
het puin van de perceelen in de Vecht
leiding'
meter diepte, op een plaats, waar onder
grave gedragen. In de aula sprak ds. A. R.
Heidemaatschappij,
van de Nederlandsche
Rutgers, Ned. Herv. predikant te Rotterdam, strrat over een breedte van 25 meter wen
oude fortificaties worden weggeruimd.
woorden van troost tot de diepbedroefde na- weggeslagen. In de tuinen van de perceelen ii n
Aanvankelijk wilde de heer Meems de urn bestaanden en tot de vele leerlingen van de de Eemstraat
trof men, tegen de huizen aan *i
aan het Ryksmuseum van Oudheden te Lel- ontslapen muziekleerares. Het gemeentebe- stukken van een veranda, ja zelfs een trap
>den ten geschenke geven, maar op verzoek van stuur van Haarlem was hier vertegenwoorleer
en
een
vijftal
woningen
deur.
Een
in
de
dr. Van Hoorn, conservator van het Oudheiddigd door den heer J. A. de Landmeter, grifkundig museum te Utrecht, heeft hij zyn fier ten stadhuize. Bloemen van de Einden- ze straat waren hierdoor aan de achterzrjdi
vondst aan het Provinciaal Utrechtse^ Gehoutstraat-bewoners en van de leerlingen dek- volkomen onbewoonbaar geworden.
nootschap voor kunsten en wetenschappen ge- ten de baar.
Onder de ta'.ryke belangstellende, die he;t
schonken.
Ook by al deze begrafenissen had de Rijks- intensieve reddingswerk van de verschillend' 'e
diensten gadesloegen, bevond zich de noofd
door het zenden van bloemen inspecteur
POSTVERKEER TUSSCHEN NEDERLAND commissaris
van politie F. E. Bergsma, che '!"
zyn
blijk
gegeven
van
medeleven.
van het bureau Pieter Aertszstraat.
EN HET NEUTRALE BUITENLAND.

Acht

personen

in instortende huizen
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hiervan het ergste te lijden. In het perceel
P.C. Hooftstraat 153 brak een middelbrand
uit, welke spoedig werd beheeracht. De derde
etage en een vertrek op de tweede verdieping
brandden echter geheel uit. De bewoners, die
zich te bed bevonden, hadden wonder boven
wonder geen letsel bekomen, al kan men zeggen, dat het een haartje heeft gescheeld. Ook
de perceelen P.C. Hooftstraat 161, Alexander
Boersstraat 43 en 39 werden rechtstreeks door
brandbommen getroffen. Het perceel in de
P.C. Hooftstraat was door een bom getroffen,
welke dwars door het huis heengeslagen en
via de serre in den tuin terechtgekomen is.
Daar kwam zij tot ontbranding zonder schade
aan te richten. In het perceel Alexander
Boersstraat 43 had een bewoonster van de
derde verdieping de bom in den luchtkoker
hooren vallen. Zij wist zich nog juist bijtijd 3
in veiligheid te 3tellen; enkele oogenblikken
later brandde haar slaapkamer heftig. Voorts
trof een brandbom een houten bygebouw van
het Paedologisch Instituut der Vrije Universiteit in de Vossiusstraat. Met behulp van een
snelbluschapparaat en zand werd de bom
spoedig onschadelijk gemaakt. Een drietal
brandbommen viel bovendien nog in het Vondelpark, waarby een gasbuis is vernield. Op
het Muiderpoort-station werd eveneens een
aanval ondernomen. De brandbommen misten
echter hun doel en konden door het spoorwegpersoneel onschadelijk gemaakt worden. Een
brandbom, welke in de Wagenaarstraat viel,
werd tenslotte door de wykbrandweer gebluscht.
Op een tweetal plaatsen ln de stad zijn
voorts personen door granaatscherven getroffen. Zij zfln naar het Wilhelminagasthuis
overgebracht.

LANGS DE GETEISTERDE PLAATSEN.
Op onzen tocht langs de zoo zwaar geteisterde plaatsen troffen wy vele Inwoners van
de hoofdstad in de grootste schrik en ontsteltenis aan. Men vroeg zich verbijsterd af,
waartoe dit alles diende, waarom de Engelsche vliegers thans wederom de weerlooze
bevolking van de hoofdstad hadden uitgekozen
als hun slachtoffer. Hebben de machthebbers
in Engeland dan geen besef van het onnoemelyk leed en de ellende, welke zy zaaien
over deze dichtbevolkte woonwyken van
Amsterdam? Het schy'nt wel van niet. Vergissingen zijn totaal uitgesloten. De Engelsche lichtfakkels hingen boven de woonwijken
en de piloten moeten de straten nauwkeurig
hebben kunnen onderscheiden. Eens te meer
blijkt, dat Engelsche vliegers niets ontzien in
hun strijd voor wat zij „beschaving" noemen.

Het uitgaansverbod.

TWEEDE BLAD

Juiste verdeeling van levertraan
NIET-MEDISCH GEBRUIK NEET LANGER
MOGELIJK.

Naar

de Te'.egr.

verneemt, is binnenkort

een beschikking te verwachten, die ten doel
heeft de levertraan op de juiste wijze te verdeelen.
*
"
De voorraadpositie van levertraan ls van
dien aard, dat het niet-medisch gebruik, zooals tot nog toe veel voerkwam, niet meer verantwoord is. De toepassing zal beperkt moeten
worden tot het inderdaad noodzakeiyke. Daartoe zal het in het vervolg de medicus zyn die
beoordeelt of het gebruik van levertraan noodig is.

Beslissing ligt by den
arts.

Weest zuinig

—

NOORDELIJK DEEL DER STAD MOEST
HET EVENEENS ONTGELDEN.

PIET ARENDS EN ZIJN WONDER-

TELESCOOP
Tekst en illustraties door Koen Hansley.
HOOFDSTUK X.

—

HET SUCCES.

—

rijwiel-

banden.

te versterken.

len niet zullen kunnen uitblyven.
Gemeenschapszin
boden.

DE CENTRALE SLACHTPLAATSEN.

Regeling van de verrekening der keur-.
1 o o n e n.
Verschenen is een verordening betreffende
de verrekening van keurloonen bij aanwyzing
van centrale slachtplaatsen. Het volgende is
daarin o.m. bepaald:
Voor zoover tusschen een centrale' gemeente en een onder haar ressorteerende kringgemeente een gezamenlijke regeling van den
keuringjxlienst niet bestaat, is de centrale gemeente verplicht aan de kringgemeecte af te
dragen het bedrag aan keurloonen en slachtrechten, dat deze gemeente derft tengevolge
van de toepassing van het slachtverbod met
dien verstande, dat door de centrale gemeente
niet meer wordt afgedragen dan het drievierde
gedeelte van het bedrag aan keurloonen en
Klachtrechten, door de centrale gemeente 'ontvangen voor de slachtingen van dieren, waarvan het vleesch wordt uitgevoerd naar de
kringgemeente.
De kringgemeente ls verplicht het personeel
en het materieel van den gemeentelijken keuringsdlenjpt van vee en vleesch geheel of ge-

deeltelijk ter kostelooze beschikking van de
centrale
gemeente te stellen, indien en voor
GEEN NADERE UITLEG.
zooveel de veeartsenijkundige inspecteur van
Van bevoegde zyde wordt er op gewezen, de volksgezondheid, in wiens ambtsgebied de
dat een deel van het publiek nog een ver- centrale gemeente is gelegen, zulks nooüzlijk acht.
keerde uitlegging geeft aan de bepalingen van
, het uitgaansverbod voor bepaalde streken
van ons land tusschen 22 en 4 uur. Daarom
WETTELIJKE REGELING DER
is het nuttig er de aandacht op te vestigen,
HYPOTHEEKRENTEN OP KOMST.
dat het eveneens verboden is zich in dien tyd
op te houden in afgesloten ruimten in de open
De Ned. Bond van Huis- en Grondeigenaren
lucht, zooals tuinen, erven, e. d.
en Bouwondernemers heeft onlangs zich
schiiftelyk gewend tot de Duitsche autoriteiten. In dit schrijven werd o.m. de wenscheiykDISTRD3UTIE VAN GAS EN
heid betoogd van reg-eeringshulp aan de zeer
ELECTRICITEIT ?
vele huiseigenaren hier te lande, die (naar de
Naar de N. Apeld. Crt." verneemt, kan met meening van het bestuur) nog steeds gebukt
ingang van 15 October a.s. distributie van gas gaan onder buitengewoon zware financieele
verplichtingen, ontstaan door in vroegere
en electriciteit worden tegemoet gezien.
tijden
afgesloten hypothecaire leeningen op
De distributie treedt in werking dadelyk
huizen,
waarvan de waarde en de huuruitop den dag van afkondiging.
komst door de deflatiepolitiek van vroegere
Bij informatie bleek ton gemeentehuize te regeeringen
sterk teruggeloopen zijn.
Tusschen Nederland en het neutrale buitenZeer
waren
ook
de
dei
Arnhem
ernstig
gevolgen
dienaangaande nog niets bekend te
van n
INTREE-REDE
Het bondsbestuur vernam uit het antwoord
land zyn gewone en aangeteekende drukwerbominslag in het perceel Lekstraat 54. Twei ;e zijn.
PROF. DR. W. ASSELBERGS.
van de Duitsche autoriteiten, dat het vraagken, monsters, gemengde zendingen en acten
menschen werden daar op slag gedood, terwy jl
stuk der hypotheekrenten eerstdaags ln
wederom toegelaten.
Naar het Vad. meldt, zal prof. dr. W. As- twee andere ernstige verwondingen opliepena.
Vandaag is mr. H. J. D. D. Enschedé te samenhang met de Crisis-Hypotheekaflosselbergs (Anton van Duinkerken), benoemd Het huis stortte ineen, evenals het belendend le
In 61-jarigen ouderdom is Maandag te tot bijzonder hoogleeraar in de Vondelstudie perceel, in hun val de electrische bovenleidinj g Aardenhout, oud-firmant der N.V. grafische singswet, (welke eind van dit jaar afloopt)
Den Haag overleden de heer Th. H. Klink- aan de Leidsche universiteit, op Vrydag a.s. van de tram meesleurend, waardoor ernstij g inrichting Joh. Enschedé en Zonen te Haar- wettelyk zal geregeld worden en dat deze
autoriteiten zich voorbehouden, te gelegener
hamer, burgemeester van Zevenhuizen.
gevaar ontstond. Ook hier was de schade aai .n lem, tachtig jaar geworden.
zijn intreerede houden over het Pascha.
omliggende
de
hulzen zeer aanzienlyk.
tyd het bondsbestuur hierover nader in te
Alkmaar's ontzet is heden niet gevierd. lichten.
■

—

FOTOGRAFISCHE BELANGSTELLING

VOOR EEN PADDESTOEL TIJDENS DE
In veel huishoudingen met kleine kinderen
zal dus voortaan het levertraan-gebruik niet EXCURSIE V. D. NATUURHISTORISCHE
meer mogelijk zyn. Ongerust behoeven de VEREENIGING IN DE BOSSCHEN RONDouders zich niet te maken, daar het product OM VUGHT.
(Foto Het Zuiden).
immers beschikbaar komt voor de kleintjes-,
die-er, volgens den huisarts, behoefte aan hebben. Slechts zullen de ouders niet zelf meer
mogen uitmaken, of zy den kinderen levermet uw
traan zullen geven. Als zuiver preventief geneesmiddel komt de levertraan niet meer ln
aanmerking. Alleen dan, wanneer de medicus
vaststelt, dat dit geneesmiddel den jongen MAAR SPREEKT DE VOORRADEN AAN
patiënt zal behoeden voor rachitis, of wanneer IN PLAATS VAN ZE OP PEIL TE
HOUDEN
een kind daaraan lijdend is, komt men voor
De uitgifte van rywielbanden heeft eenigen
levering van dit vitaminen A- en D-bezlttende
product in aanmerking.
tijd stilgestaan, omdat er veel te veel gehamt
sterd is. Binnenkort kan er echter weer op
zal
duidelyk
zijn,
Het
dat er thans ook een
aanvulling der voorraden worden gerekend.
eind komt aan het levertraangebruik door volwassenen, die meenen daardoor beter bestand
Het Rijksbureau voor Rubber te Amte zyn tegen hevige koude. Zoo is het in de
sterdam waarschuwt er echter uitdrukkeprovincie Groningen b.v. nog al eens de gelijk voor, dat men zich zooveel mogelyk
zal dienen te beperken by het aanschaffen
woonte by de landbouwende bevolking tijdens
van
nieuw bandenmateriaal, aangezien
guur weer levertaa te drinken om zich extra
zonder die beperking speciale maatrege-

ge-

Men gaat by dat bureau er van uit, dat
iemand, die voor zyn werk genoodzaakt is van
een rijwiel gebruik te maken, ook Inderdaad
zal moeten kunnen rijden en daarom wordt
ieder, die nog banden op eenigerlei wijze ln
voorraad heeft, aangeraden deze banden in
gebruik te nemen instede van den voorraad
verdere aankoopen op peil te houden.
Hierdoor toch worden andere menschen, die
geen voorraad hebben, in ernstige mate gedupeerd. Men ga dus ln geen geval verder
met hamsteren van rijwielbanden, daar dit
voor da geheele gemeenschap ernstige nadeelige gevolgen kan hebben, aldus het „Vad.".
door

Men acht in bevoegde kringen den binnen»
landschen .voorraad in ieder geval groot genoeg om er de wintermaanden mee te kunnen
doorkomen.

FAMILIEBERICHTEN UIT ANDERE
BLADEN.
Uit het „Alg. Hbl.": Getrouwd: Anton V.scontroleur 8.8., Goenoeng Siloli (Nias^
en Marthy Buys, Brastagi. Overleden: Ca.-el
_ier,

M. Selter, Oosterbeek.
Uit de „Maasb.": Geboren: Paul, zoon vaa
den heer en mevrouw mr. F. de Wit—van der
Pers, Helmond. Getrouwd: Marcel E. J. A.
Verzijl, cc. drs. en Toiny M. Smitz, Tilburg,
p verleden: Fr. Twaalfhoven, Utrecht.
Uit de „Telegv.": Geboren: Nieske Egbertna
Jorinde, dochter van den heer en mevrouw
R. Pander—van Wyngaarden, Dan II;
Overleden: Aris Kool, dierenarts, Ouder
a. d. Amstel; M. Pan- Uiter.hage -c M:s.,
Haarlem.
Uit de „Stand.": Overleden: G. Buwalda,
weduwe van ds. A. Varekamp, Driebergej
Püjsenbuug; Jan Bosscha, hoofd der Paul Knf.'
gerschool te Coevorden.
Uit de „N. Rott. Crt.'*; Overleden: A. Oosters, Willemstad.
Uit het „Vad.": Overleden: F. J. Bijvoet, reserve-kolonel dei- inf. b.d., Voorburg.

—

Ook aan ondersteunde kleine boeren en
tuinbouwers kan onder bepaalde voorwaarden een kolenbon worden verstrekt ter waarde van

’

5.75.

Op 71-jarigen leeftyd is te Utrecht overleden de heer T. Koolhaas, oud-directeur van
de gemeenteiyke machinistenschool en oudinspecteur van 'sßyks munt.
De overledene was ridder in de Orde van

Oranje Nassau.

Het Noordeiyk deel van de stad heef
eveneens in' de avonduren een waar bombar
dement te verduren gehad. Herhaaldeiy
wierpen de Engelsche piloten hun explo3iev
lasten uit, en zy troffen daarby het percec
Urk3traat 13, hetgeen verschrikkeiyke gevo:
gen had.

De bom sloeg door het dak ln de huis
kamer, waar zich de twee reeds bejaard
bewoners, de heer en mevrouw Kamar
bevonden. Beiden werden op slag gedooc
Een drietal kennissen, dat by hen o
bezoek was, ontsnapte het gevaar wonde
boven wonder.
Wel werden zy allen dusdanig gewond, ds
zy resp. naar het Wilhelmina- en het Binnen
gasthuis moesten worden overgebracht. Hé
stoffelijk overschot van den heer Kaman ha
men vanochtend vroeg nog niet kunnen b€
reiken. De aangrenzende perceelen, waari
eveneens ouden van dagen wonen, werde
gelukkig voor verwoesting gespaard.

„Massa Piet gaan kijken zes
millioen kilometers ver", vertrouwde
Sarr_3on zi;n kameraad Koku toe. De
oude neger leunde zwaar op den stevigen arm van zyn grooten metgezel. „Hy

wonderdonzen

'

zien!" „Hij zeker maken
goede medicijn", verklaaz*de de reus, die
het voor dit keer eens was met zijn
ouden mededinger. Hy had slechts een
zeer vaag idee over het werk van zyn
meester.

206. Toen de groep op den dulntop
was aangekomen, werd hard verder gewerkt. Het was een prachtige, heldere
dag geweest, en nu de avond viel, bleef
de hemel wolkenloos. Eindelijk ging
Piet naar de reuzentelescoop en richtte
die op de planeet Marß. Hij zette de ge-

weldige schyf onder stroom; deze begon te gloeien en werd toen heeiemaal
onzichtbaar. Toen hy door de telescoop
keek, stond de jonge uitvinder als versteend. Eén minuut! Twee.'

Bovendien werden verschillende bommen 1
het water van het Buiten-IJ geworpen, uitei
aard zonder schade aan te richten, terwyi o
elfen weg tusschen Schellingwoude en Durgei
dam verscheidene bommen in een weilan
vielen. Een bom werd geworpen nabij he
perceel Buikslotermeerdyk 134. De hevig
luchtdruk verwoestte het huisje grootendeels
doch de vier bewoners kwamen er zonde
noemenswaardige verwondingen af. Ook aar
grenzende perceelen kregen
belangrijk
schade.

Tal van brandbommen.
Behalve explosieve bommen gooiden d le
Britsche vliegtuigen groote hoeveelhede jn
brandbommen uit. De omgeving van de P.C C.
Hooftstraat en de Alexander Boersstraat ha id

MAANDAG ZIJN DE SLACHTOFFERS VAN DEN ENGELSCHEN BOMAANVAL TE HAARLEM BEGRAVEN. DE STOET VAN
DE ZOO TRAGISCH OM HET LEVEN GEKOMEN FAMILIE MICHEL, MAN, VROUW EN TWEE KINDEREN PASSEERÈN
Foto Schlmmelpenntagh.
HET VERWOESTE HUIS IN DE VOORTINGSTRAAT.

