.

ABONNEMENTSPRIJS
bij vooruitbetaling:

ADVERTENTIES
bij vooruitbetaling:

/ 0.18
Per weck
/ü.OB
Per 3 maandna
’2.35
Per po-t per kwartaal
/O.M
Loss» nummers
Administratie Telefoon 0389.
88383.
Giro
Na t uur 5503.
Bed.: TeL 8731. Ne S uur &137.

Losse regel prijs
/ 0.25
Kleine ftdvert. (..Doelpunten")
Hoogstens 20 woorden
f 055
BUc woord meer
f 0.05
4 Achtereenvolgende plaatsingen
foor de dubbele prijs.
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OPMARSCH TUSSCHEN DNJESTR EN DNJEPR

Onderstaande bonnen geven van 17
tot en met 23 Augustus a.s. recht op
de daar achter vermelde rantsoenen:

plannen.
Het luchtwapen

TEGENSTAND IN WESTELIJKE
OEKRAINE OP PUNT
INEEN TE STORTEN
Hoofdkwartier van den Führer. 14 Augustus, D.N.B.
Het opperbevel der Weermacht deelt mede:
„Onder den druk der Duitsche, Roemeensche, Hongaarsche en Italiaansche afdeelingen, die, den vijand
zonder ophouden achtervolgend, tusschen Dnjestr en
Dnjepr naar het Zuiden oprukken, staat de verdediging der Westelijke Oekraine door de Sovjct-weermacht op het punt, geheel ineen te storten.
Odessa is door Roemeensche troepen omsingeld. Nikolajev is door Duitsch-Hongaarsche afdeelingen aan
West- en Oostzijde ingesloten. Ten Westen van de
Boeg gaan sterke vijandelijke afdeelingen haar vernietiging tegemoet".

Belangrijk Ertsgebied veroverd
Bij den opmarsch naar den benedenloop van de
Dnjepr hebben Duitsche gemotoriseerde eenheden het
ertsgebied van Krywoi Rog veroverd. Dit gebied bracht
jaarlijks meer dan 19 millioen ton ijzererts van zeer
.goede kwaliteit op. De Sovjet-Unie heeft daardoor
meer dan 61 pet. van haar geheele ertsproductie- verloren en een verlies van zeer groote beteekenis op het
gebied der oorlogsproductie geleden.

Activiteit van de Duitsche
Luchtmacht

heeft giste-

ren zware slagen toegebracht
aan de voor de vlucht der
Sovjet-troepen in gereedheid
gehouden transportschepen in
het kustgebied van Odessa en
Nikolajev. Het heeft twee transportschepen met tezamen 14.000
Brt. inhoud vernield en nog vijf
groote schepen zwaar beschadigd.

Aan. de Britsche Oostkust
hebben gisteren vliegtuigen, die

gestart .waren voor gewapende
verkenningen, in scheervluchten
bomtreffers geplaatst op een

staalfabriek ten Zuiden van

Whithy en op ravitailleeringbedrijven in de stad Sunderland.
Marine-artillerie heeft twee, een
patrouilleboot één Britsch gevechtsvliegtuig neergeschoten.

tigd. Neergeschoten

werden 71 toestel-

len, op den grond vernield 39.

Havenwerken van Moermansk gebombardeerd Succesvolle Gevechten
In den Zuidelijken sector heeft de
Duitsche luchtmacht, naar het D.N.B.
verneemt, ook op 13 Augustus de operaties van het landleger met veel succes gesteund. In het gebied van Nikolajev zijn concentraties van Sovjetvrachtauto's en gemotoriseerde colonnes verstrooid en 10 pantserwagens
door bommen vernield. Drie veerschepen op den Dnjepr werden tot zinken
gebracht en een pontonbrug vernield.
Batterijen luchtafweergeschut werden
met bommen en schietwapens bestookt en buiten gevecht gesteld. Aan
het Noordelijke front hebben Duitsche
gevechtsvliegtuigen de havenwerken
van Moermansk met succes gebombardeerd. Verscheidene bon-men troffen
dc pakhuizen en petroleumtanks. Er
braken groote branden uit, terwijl

zich ontploffingen voordeden. In een
kamp werden 2 barakken vernield en
2 beschadigd.
Voorts werden krachtige aanvallen
gedaan op belangrijke stations, spoorwegemplacementen en transporttreinen. De aanvallen waren vooral gericht op stations in het gebied van
Orcl. In den vorigen nacht zijn emplacementen, depots en stilstaande treinen aang-evallen en vernietigd. De
schade, door de Sovjets geleden, is
zeer aanzienlijk.
BATTERIJ HOUWITSERS
VERNIETIGD
In het Zuiden van het Oostelijk
front heeft de bemanning van een
Duitsche tank, naar een oorlogscorrespondent meldt, een bolsjewistische
batterij houwitsers van 15 cM. vernietigd. Bovendien werden hierby drie
tractors en drie munitiewagens vernield.

Groot aantal bolsjewisten
gevangen genomen
In succesvolle gevechten hebben
Duitsche troepen op 13 Augustus in
den centralen sector van het front 18
Sovjetpantserwagens vernietigd. Tal
van vrachtauto's der bolsjewisten werden in brand geschoten en vernield. In
deze gevechten werd een groot aantal
bolsjewisten gevangen genomen. Duitsche pantserjagers sloegen op dezelfden dag in het Noordelijke deel van
den Zuidelijken sector van het front
tegenaanvallen der Sovjets af. Dc
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De aandacht wordt er op gevestigd, dat de bonnen 30 en 31 voor
kaas geldig blijven tot en met 6 September a.s. en, dat voorts de bonnen

■

tot en met 23

Onderhoud tusschen
Roosevelt en Churchill

,

GEHEIME SAMENKOMST IN VOLLE ZEE

Gemeenschappelijk Programma
van 8 Punten
Een officieele verklaring van het
Witte Huis houdt in, aldus meldt het Radiorede van Attlee

26 pantserwagens.

STRIJD TER ZEE
6 KOOPVAARDERS VERNIELD
Tot 13 Augustus heeft het Duitsche
luchtwapen in havens aan de Zwarte

Zee, naar het D.N.B, verneemt, 6
koopvaarders tot zinken gebracht en
nog 17 koopvaardij- en transportschepen voor een deel 200 zwaar besshadigd, dat aangenomen kan worden,
dat zij voor langen tijd buiten dienst
zullen zijn.
Duitsche lichte zeestrijdkrachten
hebben in het Oostelijk deel van de
bolsjewisten ondernamen de aanval- Oostzee een formatie der Sovjets aanlen met steun van zware pantserwa- gevallen. Een mijnenveger van 250 ton
gens van 32 ton. DeSDuitsehe afweer werd tot zinken gebracht. De bemanschoot 16 der Sovjet-pantserwagens ning, onder wie zich een politieke
kapot, In denzelfden sector probeer- commissaris bevond, werd gevangen
den de bolsjewisten met een pantser- genomen. Een snel patrouille-vaartuig
trein den aanval van hun pantserwa- der Sovjets liep op een mijn en vloog
gens te ondersteunen. Ook de pantser- in de lucht.

maakt.

De Luchtoorlog

AANVAL OP BRITSCHE
STAALFABRIEK

D.N.B, uit New Vork, dat Roosevelt

trein werd kapotgeschoten. In den
Noordelijken sector van het front hebben de Sovjets in hevige gevechten
bijzonder zware verliezen geleden. De
Sovjetsoldaten werden in dezen sector
door hun politieke commissarissen in
den strijd gedreven. Behalve de zware
verliezen aan menschenlevens verloren de bolsjewisten bij deze gevechten

voor

aardappelen geldig blijven
Augustus a.s.
De bonnen, welke van Zondag at
zijn geldig verklaard, met uitzondering van die voor Vleesch of Vleeschwaren, mogen reeds morgen worden
gebruikt.
Zooals bekend Is het koopen van
vleesch of vleeschwaren bij den
kleinhandel op Maandag en Dinsdag niet geoorloofd.
De bonnen voor aardappelen en
voor eieren worden nader bekend ge-

30

Het vratersportevencment bij uitnemendheid in Friesland nadert. De
Sneekweek, die morgen zal aanvangen. De zeilschepen krijgen voor de
groote wedstrijden nog een goede beurt.
(Polygoon- Zeylemaker.)

en Churchill het tijdens een geheime
samenkomst in volle zee eens zijn geworden over een uit acht punten bestaand gemeenschappelijk programIn Noord-Afrika hebben gevechtsvliegtuigen groote deelen
ma en dat aan dc besprekingen de
van een Britsch munitiedepot
vooraanstaande militairen hebben
bij Tobroek vernield. Aan het
het geheele
deebï£-*.l!iK*n. Zij hebben
Suezkanaal hebben Duitsche
vraagstuk
bestudeerd der legering van
gevechtsvliegtuigen in den afoorlogsmateriaal aan landen, die'" ac-*
geloopen nacht Britsche luchtsteunpunten aangevallen.
tief „tegen den aanval verzet bieden",
Gevechtshandelingen van den
o.a .ook het vraagstuk der leveranties
vijand boven Rijksgebied zijn
aan de Sovjet-Unie. De Britsche mioverdag noch des nachts voornister Beaverbrook zal naar Washgekomen.
ington reizen om verdere bijzonderheden te bespreken. In de verklaring
wordt verder gezegd, dat gesproken
Overal verwoesting
is over maatregelen, welke beide lanTen Oosten van Kiev hebben Duit- den zullen nemen om hun eigen veische gevechtsvliegtuigen, naar het ligheid te waarborgen.
D.N.B, verneemt, den 13den Augustus
belangrijke verkeerswegen der Sovjets
door bomtreffers onderbroken. In dit
gebied werden bovendien 18 vijandeCONCRETE UITEENZETTING
lijke vliegtuigen op den grond vernield
DER OORLOGSDOELEN
en 7 toestellen in een luchtgevecht
omlaag geschoten. In den middenNaar Associated Press meldt, beteesector hebben Duitsche gevechtsvlieg- kent deze gemeenschappelijke verklatuigen. Stuka's en formaties torpedovliegtuigen hun aanvallen tegen Sov- ring de meest concrete uiteenzetting
over de oorlogsdoeleinden, welke tot
jettroepenconcentraties op vernietigende wijze voortgezet. Met bommen dusverre van Britsche zijde gegeven is,
en boordwapens werden twee gepant- waarvan het belangrijkste is, dat de
serde treinen in scheervlucht aangevallen en vernield. Door bomtreffers afzonderlijke staten economisch sawerden tanks tot ontploffing gebracht menwerken, voorzoover zij vredelieen vernield. Op het traject Toropez— vend zijn. Het hoogtepunt der oorWelikije—Loekï werden bolsjewistische logsdoelen
wordt gevormd door de
troepen-transporttreinen tot ontsporing gebracht, waardoor dit baanvak ontwapening van de spümogendheden.
voor geruimen tüd versperd is. In dit Voorts verklaren Roosevelt en Churgebied werden in totaal 17 vliegtuigen chill van meening te zijn, dat na de
vernield, n.l. 8 omlaag geschoten en „definitieve vernietiging der nazt9 op den grond vernietigd.
tyrannie" de ontwapening van de
„agressieve landen" van belang Is, met
gelijktijdige inrichting van een breeVerliezen der
der en permanent stelsel van algemeene veiligheid.
Sovjet Luchtmacht
110 VLIEGTUIGEN VERNIELD
In den strUd tegen de Sovjet-luchtmacht hebben 1 afdeelingen Duitsche
jagers en gevechtsvliegtuigen gisteren
110 vliegtuigen van den vijand vernie-

1 rantsoen
of Gebak.
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Het Weermachtbericht
Hoofdkwartier van den
Führer, 14 Aug. (D.N.8.)
Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend:
In de Oekraine is bij de verdere, mstelooze achtervolging
door Duitsche en Roemeensche
troepen de kust van de Zwarte
Zee tusschen Odessa en de monding van de Boeg bereikt. Ook
aan de rest van het front verloopen de operaties volgens de

_

31 Brood

of Vleeschwaren.

Duitschland strijdt voor Europa

wint voor Europa op alle fronten

No. 191

VAN 17 TOT EN MET 23 AUGUSTUS

Sovjets zonder ophouden achtervolgd

V=VICTORIE=
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De Nieuwe Bonnen

Odessa en Nikolajev
Omsingeld

DUITSCHLAND

:

ZWARE EXPLOSIES

„Ontwapening
van alle volken"
ïn een radio-rede heeft majoor Attlee omtrent de ontmoeting tusschen
Roosevelt en Churchill op open zee
neg medegedeeld, dat Roosevelt cii
Churchill een gemeenschappelijke vei}-

buitengewoon stoutmoedige
aanval is door Duitsche gevechtsvliegtuigen overdag ondernomen op een
staalfabriek ten Zuiden van Whitby
aan de Oostkust van Ncord-Engeland
In scheervlucht vlogen zij by verrassing on de fabriek, af en wierpen hun

komen. De verklaring spreekt verder
van „economische samenwerking der
volken", alsmede van een volledige
„ontwapening van alle volken". Ofschoon gezegd wordt, dat alle volken
den hun aangenamen regecringsvorm
zelf kiezen moeten, komen Roosevelt
en Churchill op voor een vernietiging
van den nationaal-socialistischen regeeringsvorm, met de bewering, dat
dit de voorwaarde is voor een vrede in
veiligheid., zoo meldt het D.N.B. uit

sche bommenwerpers alweer verdwenen.

,

'

Een

.fclariAï hebben afgelegd 1 volgens wel? bommen wetèerlcht, den een na den
ke de Vereenigde Staten en Engeland ander, aldus net D.N.B. Zware explogeen territoriale veranderingen wen- sies vernielden een werkplaats. Da
schen. Deze moeten overigens, zoo schachttoren kreeg een voltreffer en
g2at de verklaring verder, Slechte op sloeg geheel uit elkaar. Vóór de Engelwensch der betrokken volken tot stand sche afweer ingreep, waren de Duit.

Berlijn.

De Britsche berichtendienst meldt
nader omtrent de radiorede van Attlee, dat de besprekingen tusschen Roosevelt en Churchill drie dagen hebben
geduurd, en dat dasrbij niet slechts
de voorzieningskwestie, maar ook de situatie in het Verre Oosten, de aangelegenheid-Dakar en de Duitsch-bolsjewistis:he oorlog zijn besproken.

Reactie te New York
VERWIJTEN AAN ROOSEVELT
De officieele verklaring van het
Witte Huis heeft op het publiek te
New
als een donderslag gewerkt,
omdat men daarin, naar overal uit de
uitlatingen
eerste
blijkt, een nieuwen
stap van Roosevelt in de richting van
actievere deelneming van de Ver. Staten aan den oorlog ziet, zonder rekening te houden met de meening van
het volk en het Congres, aldus het
D.N.B. De eerste reactie van het publiek gaat uit van de opvatting dat
verbinding van de Ver. Staten aan de
oorlogsdoeleinden, van Engeland heel
wat actiever steun zou meebrengen.
Terwijl in interventionistische kringen
het optreden van Roosevelt wordt toegejuicht, doet zich reeds felle critlek
gelden. Men verwijt Roosevelt, dat hij
het Congres en het publiek weer eens
-voor een voldongen feit heeft gesteld.
„HOLLE FRASEN"
De gemeenschappelijke verklaring
van Roosevelt e/i Churchill kwalificeert men in politieke kringen te Berlijn als een zeer onbeholpen agitatiebluf en holle frasen, aldus het D.N.B,
Winkeldochters, eens geleverd door
Versailles en Genève, zoo verklaart
men in genoemde kringen, zijn thans
uit de motzakken te voorschijn gehaald en opgestreken. De oude zondaar Churchill poogt zich door dezen
reusachtigen zwendel uit zijn benauwdheid te redden. Churchill en'
Roosevelt meenen ook thans nog
scheidsrechtert je te kunnen spelen en
Europa, dat op het punt staat zijn
lot zelf in handen te nemen, te blijven bevoogden en ringclooren, zooals
dit ai tientallen jaren en nog langer
geschiedde. Ten aanzien van de verklaring, dat Churchill en Roosevelt
geenerlei territoriale uitbreiding van
hun landen wenschen, wijst men te'

BOMMEN OP TOBROEK
In het Zuid-Westen van Tobroek
hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen
weigerichte bommen geworpen, die
o.m. een munitiefabriek tot ontploffing brachten. In den nacht van 13 op
14 Augustus is het vliegveld Ismailfa
het object geweest van de Duitsche gevechtsvliegtuigen, die ook hier met
goed gevolg

bommen neerwierpen.
BRITSCHE
VLIEGTUIGBEMANNINGEN GERED
Naar het D.N.B, meldt, werden alleen in de maand Juli 27 leden van
Britsche vliegtuigbemanningen door
den Duitschen reddingsdienst ter zee
gered. De

redding der vijandelijke
vliegers geschiedde vaak onder zulke
moeilijke omstandigheden, dat de bemanningen der Duitsche vliectuigen
en reddingsbooten, die deze verrichtten. 2elf in levensgevaar verkeerden.
Vaak werden de reddingswerkzaamhe-

den ook door aanvallen van Britsche
vliegtuigen gestoord en zelfs verhinderd.
TWEE SPITFIRES NEERGESCHOTEN

Bij pogingen van een gemengde vijandelijke formatie om de Kanaalkust
te naderen hebben Duitsche jagers
gisteren 2 Spitfires zonder eigen verliezen neergeschoten.
Berlijn eenvoudig op derecente overweldiging van Groenland,
IJsland en
Syrië, benevens in het algemeen op de
territoriale onrechtvaardigheid van
het verdrag van Versailles.

VERKLARING VAN HULL

<

Naar aanleiding van de gemeenschappelijke verklaring van Roosevelt
en Churchill heeft men op dè pers-%
conferentie te Washington den minis-

ter van Buitenlandsche Zaken, CordeU
Huil, gewezen op de omstandigheid,
dat het Amerikaansche volk gegevens
wenscht over de wijze, waarop men
den oorlog denkt te winnen, tegen
Vichy en Japan wil optreden en Engeland en Amerika de benarde Sovjets
te hulp zullen komen. In zyn antwoord
beperkte Huil zich tot de algemeene
bewering, dat de gemeenschappelijke
verkaring „fundamenteele beginselen"

inhoudt, die de Ver. staten zullen
steunen tot zij in „de geheele beschaafde wereld" weer worden gehuldigd. Nadere inlichtingen weigerde
Huil, speciaal een antwoord op de
vraag, of de passage in de gemeenschappelijke verklaring,

die

spreekt

van gelijk recht op dc grondstoffen
ter werclrf, met inachtneming van de
bestaande verplichtingen van Engeland en de Ver. Staten, wellicht be- !
teekent, dat Engeland wil blijven vasthouden aan de overeenkomst van Ottawa en alle offers in dit opzicht aan

Amerika wil opleggen.

AMERSFOORTSCHE COURANT
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BINNENLAND

Winterhulp en
Volksdienst

Het Nederlandsche
Legioen te Krakau
STEMMING DER MANSCHAPPEN UITSTEKEND
Tegenover ons zit een jonge kerel,

Pen

kantoorman van even in de

der-

tig, die wegens bijzondere omstandigheden op het oogenblik weer in het

Vaderland is. Dit is voor hem inderdaad iets bijzonders, want hij maakte

deel uit van het eerste contingent
van 't Vrijwilligerslegioen Nederland,
dat op Zaierdag 26 Juli uit Den Haag
naar Krakau was vertrokken.
Hij vertelde aan een V.P.8.-verslaggever over den geest, die er onder de
vrijwilligers van het Nederlandsche

—

Legioen

DOELSTELLING EN WERKWIJZE

Meer dan«eens blijkt, dat er nog
verschillende landgenooten zijn, voor
wien niet duidelijk is het verschil tus-

heerscht:

Je kon haast niet gelooven, dat 't
Hollandsehe soldaten waren, zoo
geestdriftig was de opvatting, die
mijn kameraden van den dienst hadden. Een stemming! De reis was lang,
van Zaterdagavond tot Maandagavond, maar we hebben veel gezongen
en gelachen. En over de politiek, waar
iedereen het hier thuis zoo druk over
heeft, hoorde je gelukkig weinig, hoewel we met vogels van verschillende
pluimage uit waren. Maar het scheelt
natuurlijk, dat wij allemaal een gemeenschappelijk
ideaal
hadden:
Europa te behoeden voor het bolsjewistische gevaar. Op de stations onderweg zorgde de Duitsche N.S.V. voor
koffie en. zoo noodig nog voor iets te
eten ook.
Op een van de grensstations ontmoetten wij. een trein met Duitsche
'soldaten. De kennismaking was geweldig hartelijk en we hchfec-a nati_ui>
-lijk druk .sigaretten' en etenswaren
geruild.

langs

opgerichten
Volksdienst (N.V.D.).

Nederlandschen

Toen de winterhulp Nederland in
den herfst van het vorig jaar op zesr
korten termijn en haast zonder voorbereiding, haar werkzaamheden begon, stond bij het Nederlandsche Volk
de wensch voorop, dat hulp zou worden geboden aan hen, die hulp dringend noodig hadden.
In de gegeven omstandigheden kon
het werk der W.H.N, niet beperkt blijven tot zuivere Winterhulp, maar
strekt haar arbeid zich uit over een
zeer groot deel van het sociale terrein. De W.H.N, kreeg hiermede een
taak, welke in wezen ver uitging boven het doel, waarvoor zij in het leven was geroepen. Want niet alleen
werd aanvullenden steun verleend
aan hen, die door de strengheid van
den winter dien steun noodig hadden, maar werden ook noodtoestanden bestreden en opgeheven, welke
niet direct het gevolg waren van de
koude.
Wil men de taak van de Winterhulp heel in het kort zuiver weergeven, dan kan men zeggen, dat zij
de opdracht heeft op redelijke wijze
den nood op te heffen in die gezinnen, waar als gevolg van den winter
kleeding, dekking, voeding en brandstoffen onvoldoende zijn, door arffisteun, eventupullenden geldelijken
eel door deze goederen in natura te
verstrekken. Dat is de taak van de
Winterhulp en niet meer.
Door de oprichting van den Nederlandschen Volksdienst is deze taak
thans zuiver uit te voeren.
De N. V. D. beschouwt de individu-'
eele sociale behoeften van elk gezin
apart. De N. V. D. heeft tot taak alle
behoeften in den grootst mogelijken
omvang op te heffen. Hij biedt hulp
en bijstand aan elk Nederlandsch
gezin, dat leeft beneden het normale peil, dat als minimum moet worden
aangenomen om zijn taak
de taak
naar buiten te
dus van het gezin
vervullen, alsmede om zich als gezin
uit te leven. De N.V.D. stelt het probleem van een bepaald gezin In zijn
vollen omvang: gezondheidstoestand,
woning toestand, kleeding, hulp in de
huishouding, indien deze taak de
huisvrouw te boven gaat, kinderverzorging, enz., enz. De duur en de omvang van den steun worden bepaald
door den nood, welke moet worden
opgeheven om het gezin tot een meer
normaal leven te brengen. Deze steun,
die zich kan uitstrekken tot alle zijden van het gezinsleven, zal van
korten duur kunnen zijn, hij kan
echter ook voor langen tijd noodig

Begroeting in Krakau
En hoe was de ontvangst in
Krakau?
Het was een geweldige verrassing toen we Dinsdagmorgen om zeven 'uur aantraden op hst stationsplein, om te zien hoe het heele plein
versierd was met spandoeken, die ons
in keurig Hollandsen welkom heetten.
Er was een eere-compagnie WaffenS.S. aanwezig, die later uitsluitend uit
landgenooten bleek te bestaan. Vervolgens hield de gouverneur een toespraak, waarin hij ons welkom heette
en bedankte voor den steun, welken
ook wij in den grooten Europeeschen
strijd wilden verleenen. En wij waren
er natuurlijk trotsch op, dat hij ons
tenslotte een compliment maakte
over onze houding, ondanks het feit,
dat wij toen nog in burgerpakjes gekleed waren.
Na de toespraak van den gouverneur zijn wij met muziek van de
Grim. Polizei naar onze kazerne gemarcheerd. We kregen uitstekend te
eten en dien eersten avond hebben
we tegelijk den smaak van de gezellige avonden in de cantine te pakken
gekregen. Dien eersten dag werden we
tevens voorloopig ingedeeld, de offi- blijken.
**
„Zorg voor moeder en kind", dat is
cieren en onderofficieren werden uithet motto, waaronder de N.V.D.
gezocht.
Hebt u zelf ook gediend in het werkt.
Nederlandsche Leger?
Ja, ik was sergeant bij de grenadiers. In het Legioen werd ik

——

—

—
—

Gruppenführer. Er

Wat is N. I. V. O.?

werd verder ook

onderzocht, wie er goed Duitsch verstond en spreken kon en de koks en
administrateurs werden er uitgepikt.

'

_—

DE NIEUWE ONDERWIJSINSTELLING

Discipline

De discipline was dadelijk goed, de
ondernederlandsche officieren, en gehoorofficieren werden even vlot
zaamd als de Duitsche, hoewel de
mannen van het Legioen er vooral
om door Duitveel prijs op stelden
schers gedrild te worden. Dat is bij
reputatie,
die
de
Duitsche Weerde
ook begrijmacht geniet natuurlijk
pelijk. Men stelt er een eer in om
daar onder Duitsche leiding geoefend te worden.
De verhouding tot de Duitsche
meerderen was dus goed?
Voortreffelijk zelfs. Zij waren
aanwezig op onze gezellige avonden
algemeen
in het
en bewogen zichkameraadschappslijk
zeer prettig en
onder onze mannen.
De eerstvolgende dagen hadden wij
het druk met het leeren van de Duitsche commando's, het in ontvangst
nemenvan de uniformen, exereeerejt*
zingen, bedden model opmaken en al
die dingen van de militaire routine,
die je toch moet kennen voordat je
een volwaardig soldaat kunt worden.
Je kreeg trouwens uit den omgang
m*3t de Duitsche meerderen den indruk, dat zij er niet aan twijfelden
of het Nederlandsche Legioen zou
zijn maats naast de Duitsche Weer-

—

Zooals de secretaris-generaal van
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherrr.ing in zijn radio-toespraak
van Dinsdag j.l. heeft medegedeeld,
wordt begin September de N.1.V.0.
geopend, de Nederlandsche Instelling
voor Volksche Opvoeding, en wel, in
het vroegere sanatorium Koningsheide bij Arnhem.
Over het doel en de plaats dezer
N.1.V.0., in het onderwijs zullen in
de komende dagen verschillende publicaties in de pers verschijnen.
Ouders of verzorgers, die belangstel-

len in deze nieuwe middelbare school,
gelieven zich te wenden tot het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, afdeeling Kabinet, Oostdulnlaan 2, Den
Haag, om nadere inlichtingen.

LANDBOUW-VERLOF VOORLOOPIG GEHANDHAAFD
In enkele bladen is aangedrongen

op schrapping van het twee-weeksch
landbouwverlof uit de Leerplichtwet.
Naar aanleiding hier fan wordt opgemerkt, dat men in landbouwerswaardig
zijn.
Dinsmacht volkomen
kringen er van overtuigd is, dat ook
dag 5 Augustus gingen wij weer weg
het Oosten in om In den landbouw de kinderarbeid
uit Krakau, dieper
moet
worden geweerd, doch dat veronze verdere opleiding te genieten.
De stemming bleef onveranderd schillende lichte bezigheden, onder
toezicht van de ouders zonder erngeestdriftig.
stig bezwaar wel door kinderen, zij
Krakau niet verduisterd het met mate,' kunnen worden uitgezien
lets
van
den
gevoerd. Door hen deze bezigheden te
Heeft u al
laten verrichten, kan dan arbeidseigenlijken oorlog in het Oosten?
een
Nog niet veel meer dan
kracht voor volwassenen, die nuttitransport krijgsgevangenen .en een ger aanwending vinden kan, worden
transport gewonde soldaten. Men vrijgemaakt.
heeft ons inderdaad niet teveel .verNu er minder volwassen arbeidsteld over den verdierlijkten toestand, krachten voor het landbouwbedrijf
waarin de Sovjets leven. Men heeft beschikbaar zijn, dan gewoonlijk het
er hier in het westen eenvoudig geen geval is en de oogstwerkzaamheden
idee van, dat er zulke toestanden tebovendien dit jaar meer arbeid vorstaan en dat er zulke menschen zijn deren dan anders, is het gewenscht
in landen, dis nog tot Europa geredat landbouw/erlof voorshands te
kend worden. Bij het gewondentrans- handhaven.
port is het mij opgevallen, welk een
Een definitieve regeling kan bij'
prachtig werk de N.S.V. verricht, die het terugkeeren
van normale omop de stations honderden pakketjes standigheden een onderwerp
van
*" met vruchten voor de gewonde kaoverleg vormen.
meraden klaar had staan.
Het meest verbaasd zijn wij echter nog geweest, dat er 's avonds in
—De 23-jarige hulphouwer N. X
Krakau niet verduisterd wordt. Alle
lichten branden in volle glorie, want Raets is in de Staatsmijn Hendrik,
gemen heeft er neg nooit iets
onder afvallend gesteente bedolven
geraakt en gedood.
merkt van het Sovjet-luchtwapen.

——
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BUITENLAND

Frankrijk en de
Nieuwe Orde

De Opmarsch in het Oosten
(Vervolg van Frontpagina)

schen het werk van Winterhulp Nederland (W.H.N) en dat van den on-

VRAAGGESPREK
MET EEN LEGIONNAIR

—

NA DE REDE VAN PéTAIN

EEN BEZOEK AAN

SMOLENSK

SEDERT 16 JULI IN DUITSCHE
HANDEN
De Berlijnsche correspondent van
het Scandinavische persbureau Vi ggo Jensen meldt het volgende over
de indrukken bij zijn bezoek aan Smolensk: Eergisteren deelde de Sovj etradio nog mede, dat Smolensk nog in
handen was van bolsjewistische afdeelingen. Deze mededeeling schijnt
bij de bolsjewistische troepen geloof
gevonden te hebben. Een week geleden
verscheen een Sovjet-vliegtuig boven
het. vliegveld nabij de stad. Het wilde
gaan landen en de Duitschers schoten de machine uit veiligheidsoogpunt
omlaag. Aan boord van dit vliegtuig
bevond zich als passagier een Russische militaire arts, die was uitgestuurd
om de sanitaire inrichtingen der stad
te inspectceren. Bij het omlaagstorten
geraakte hij gewond en werd naar een
Duitsch lazaret gebracht. Hij vermoedde niet, dat de Duitschers Smolensk hadden Ingenomen. Reeds op
den avond van 16 Juli, zoo schrijft
Jensen verder, was de stad in handen
van de Duitschers. De bolsjewisten
gingen tot den aanval op de stad
over die nu door de Duitschers verdedigd werd. De stad werd stelselmatig
beschoten door een groot stuk geschut
van de Sovjets, dat ongeveer 10 K.M.
buiten Smolensk was opgesteld. Op 20
Juli vingen de Duitschers een radiobolbevel op van Timosjenko voor de
sjewistische troepen, waarin gezegd
werd, dat de Duitschers. hoe dan ook.
weer uit Smolensk verdreven moesten
worden. Tijdens de bolsjewistische
aanvallen van de volgende dagen gelukte het echter niet het bevel van Timosjenko uit te voeren. Inmiddels
sloeg de Sovjet-radio op dit feit geen
acht en beschouwde Smolensk als heroverd. Sovjettroepen, die uit het Westen kwamen, ontdekten pas op het
laatste oogenblik. dat niet de Sovjets,
maar de Duitschers heer en meester
in Smolensk waren. Inmiddels is in
de laatste twee weken alles rustig gebleven. De Duitsche afdeelingen, die
in de stad zijn achtergelaten, zijn
slechts aleemeene bezettingstroepen
en sinds den 16en Juli is er maar

éénmaal

een Sovjet-vliegtuig boven de

stad verschenen.

Doeltreffende Operaties der
Duitsche Luchtmacht

DE MEENING TE BERLIJN
In politieke kringen te Berlijn noemt
men den inhoud der rede, die maarschalk Pétain heeft gehouden, even
belangwekkend en veelzeggend als
den weerklank, dien de verklaringen
van het Fransche staatshoofd hebben
gevonden. Bij het doornen der Amerikaansche persstemmen over de rede
kan men zich niet losmaken van den
indruk, dat de bladen in de Ver. Staten alle werkelijk van meening zijn,
dat het eerder Frankrijk's plicht was
geweest, zich onder Amerikaansche
curateele te stellen dan
zooals Pétain zeide
een nieuw en beter begrip van vrijheid te aanvaarden, dat
vrij van alle democratische gebreken
is. Men laat in het midden of de toon
der Amerikaansche pers wellicht verband houdt met het feit, dat de Joden, die achter de schermen der pers
'invloed oefenen, zekere toespelingen in de rede van Pétain op zich
toepassen. In ieder geval staat het
vast, aldus verklaarde men in officieuze kringen te Berlijn, dat de Amerikaansche pers economische maatregelen tegen Frankrijk aanbeveelt, alleen, omdat Pétain in zijn rede verklaard heeft, dat de Franschen bereid
zijn aan de nieuwe orde in Europa
mede te werken. Tevens, zoo zegt men,
bcteekent de rede een afwijzing aan
het adres der politieke machten, die
Frankrijk onder een niet-Europeesche
en directe voogdij wenschen te stellen.

■
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DE FRANSCHE PROPAGANDA
Met betrekking tot de radiorede van
Pétain, verklaart men in politieke
kringen te Vichy, dat de nauwkeurige
uiteenzettingen van den maarschalk
op een duidelijker breuk met de instellingen van het oude bestuur duiden dan dit tot dusverre het geval is
geweest. De 12 punten, welke de maarschalk heeft opgesomd, betcekenen
een aanzienlijke versterking voor het
regeeringsgezag. Ten aanzien van het
oprichten van het nieuwe secretariaatgeneraal voor Inlichtingen en Propaganda, wordt in welingelichte krinsen verklaard, dat daarmede elke particuliere propaganda-actle ophoudt
en dat de invloed op dc openbare meening des lands voortaan nog slechts
mogelijk zal zijn in het bestek van
de regeering. In deze lijn ligt ook de
ontbinding 1der organisaties „Amicale
de France" en „Les Equipes francaises" die tot dusverre een particuliere
propaganda gevoerd hebben door het
verspreiden van geschriften en door
dergelijke middelen.

-

RECHTSZAKEN

RADIO-PROGRAMMA

ZIJ WILDEN BIER HEBBEN

VRIJDAG 13 AUGUSTUS

NACHTELIJKE CONSTERNATIE TE
ACHTTIENHOVEN
Het was op l Februari omstreeks
middernachtelijk
uur, dat een
het
caféhouder te Achttienhoven uit zijn
eersten sluimer gewekt werd door
een gezelschap, bestaande uit lieden,
die hun offer aan Bacchus hadden
gebracht. De caféhouder, hoewel
gaarne tappend en schenkend, was 'n
man, die zich aan de wet wenschte

te houden en die dus niet geneigd
was tegen twaalf uur nog menschen
van bier te voorzien. Hij merkte dat
op tegenover zijn eehtgenoote. Deze
spoedde zich naar het venster en,
neerziende over do schare in het besneeuwde landschap, bracht zij de
tijding over.
De zeven mannen aan haar voeten
gingen morrend heen. Maar al gaande geraakte een hunner bewusteloos.
H-ij zeeg ineen op het sneeirwtapijt.
„Vraag water aan dat wijf", stelde
een der mannen voor. ~Nee", riep een
ander, „hier staat een bus melk,
neem die maar"
Dc caféhoudster, die het gesprek
hoorde, voelde er niets voor dat beschonken mannen haar bus melk
zouden meesleepen en daarom wekte
zij weder haar man. In nachtgewaad
en op bloote voeten rende de caféhouder naar buiten. De bus was weg
en de mannen beweerden niet te
weten, waar de melk was. Later werd
het verloren schaap echter op den

dijk teruggevonden.
De caféhouder liet, terwijl hij naar
binnen ging, merken, dat hij sommige leden van het gezelschap kende, en dit had tot gevolg dat zich een
man <uit de groep los maakte, die
tegen de deur begon te trappen en

tenslotte een dolkmes door het paneel stak.
Gisteren stond voor het gerechtshof te Amsterdam een 30-jarige

grondwerker uit Utrecht terecht, verdacht van de vernieling. De Utrecht"sche politierechter had hem tot een
maand gevangenisstraf veroordeeld,
maar tegen dat vonnis was hij in

: hooger

beroep gegaan.

Zoowel de caféhouder als zijn
vrouw wisten zeker, dat deze man
de vernieler was. Zij hadden duide-

HILVERSUM I, 415,5 M.
G.45 Graniofoonmuziek. 6.50 Ochtendgymnastiek. 7.00 Gramofoonmuziek. 7.45

Ochtendgymnastiek, 8.00 8.N.0.: Nicuwsberioliton. 8.15 Schriftlezing en meditatie (voorbereid, door do Christ. Radio
Stichting). 8.23 Gewijde muziek (gr.pl.).
8.40

GraluofooSmuziek. 9.1-5 Voor do
huisvrouw. 9.20 Gramofoonmuziek. 11.00
Amabilo-sQxtet, 11.20 Voordracht, 11.40
Aniabilo-soxtot- 12.00 Boraancars, 12.40
Almanak. 12.45 8.N.0.*, Nieuws- on econoniischo berichten. 1-00 Curt Holienbergen on zijn orkest. 1.30 Orgelconcert.
Ii.OO Gooiscli strijkorkest, solist en gramofoonmuziek, 4.00 Cursus: tien Aoonnoo over do kerk (voorbereid door het
Vrijz. Protest. Kerkenmité). 4.20 Ramblers.
4.50 Gr*imofoon,muzie.k. 5-15
U.N.0.: Nieuws-, economische tm bcursbericblcn. 5.30 Voor do jeugd. 5.45 Klarinet met pianobegeleiding, 6.15 Sport*
wetenswaardigheden, 6.30 Gramofoonmuziek. 7.00 Actueel huifuurtje. 7.30
Gramolooninuzick. 8.00 Residentie-orkest. 8.45 Causerie. 9.00 Residentie-orkest, 9.15 Causerie: "Wat is nationaalsocial isme? 9.30 Kngelselie berichten.
!>.45i 8.N.0.: Nieuwsberichten. 10.00
10.15 1Ï.N.0.: Kngclscho uitzending:
Economie news front ilollaiid.
HILVERSUM 11, 301,5 M.
6.45 Gramofoonmuziek. 6.50 Ochtendgymnastiek. 7.00 Gramofoonmuziek. 7.45
Ochtendgymnastiek. 6.00 8.N.0.: NieuwshcriehteiL 8.15 Gramofoonmuziek. 11.20
Zang mot pianobegeleiding ba gramo12.00 Graiuofoonmuziok.
foonmuziek.
12.10 Orgelconcert. 12.45 8UN.0.: Nieuwsen economische -berichten. 1.00 Frans
Wouters en -zijn orkest en gramofoonmuziek. 2.00 Gramofoonmuziek. 2.20
Revida-Sextct. 3.00 Voor do vrouw. 3.45
Brast van 't Hoff en zij 15 soliste- 4.30
Voor de jeugd. 5.00 Gramofoonmuziek.
5.15 8.N.0.: Nieuws-, economische en
beursberichten. 5.30 Omroeporkest. 6.00
Wat do Bijbel zelf zegt, voordracht,
(Voorbereid door de Christ. Radio
Stichting). 6.15 Klaas van Beeck en zijn
orkest. 6.45 Gramofoonmuziek. 7.00
8.N.0.: Economische vragen van den
óng. 7.10 8.N.0.: Nieuwsberichten. 7.20
Voor de kleuters. 7.30 Gramofoonmuziek. 7.45 Tooristisohe raadgevingen-8.00 Omroeporkest en soliste. 9.00 Ensemble Bandi Balogh. 9.30 Gramofoonmuziok. 9.45 8.N.0.: Nieuwsberichten.
10.00 Avondwijding (voorbereid door het
Vrijz. Prot. Kcrkcomitc). 10.05—10.15
G ram oio onmuziek.
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lijk aanmoedigingskreten gehoord bij
het trappen tegen de deur, kreten

als: „Kom, vurt, Aliebert" en „Vurt,
Allebert, trap dan". De caféhouder
zou bovendien Albert nog door een
raampje hebten gezien.
Volgens zijn kameraden was de
grondwerker echter steeds bij den
bewustelooze geweest en sou hij dus

ONDERWIJS

—

STAATSEXAMEN
Geslaagd voor diploma
Den Haag.
A: mej. If. E. P. Koning en de heeren
J. Jl. van Sus.inte, W.J. Dambrink en J.
Appel; voor diploma B: mej- F. H. U.
Flik en de beer J. Vuijst.

niet hebben getrapt.
DE TROEPEN IN SYRIë
De procureur-generaal achtte het
Reuter meldt, dat igencraalCatroux, ten laste gelegde bewezen. Hij wilde
TREINEN, AUTO'S EN BATTERIJEN de opperbevelhebber van De Gaulle echter geen gevangenisstraf zien opHOOFDACTE-EXAMEN
in Syrië, het bevel op zich genomen gelegd en eischte een geldboete van
VERNIELD
Geslaagd voor A: de
Den Haag.
over de troepen van generaal
heeft
bij
betaling
vervangen
niet
te
50,
dames A. C. P. van Dun, E. L. Veurman,
In den Noordelijken sector van het Dentz. die wachten op hun terugkeer door 50
dagen hechtenis. 1
T. Waal en do heeren A. Welter en A.
Oostelijk front
hebben Duitsche 1 naar Frankrijk.
De verdediger meende, dat de feiP. Werner.
vliegtuigen van allerlei slag gisteren
ten niet vaststaan en vroeg vrijGeslaagd -oor B do heeren: L. J. v.
ENGELSCHE MAATREGELEN
180 vrachtauto's, vier treinen en 16
spraak.
d. Zwart, P. .T. v. d, Zwart en P. ,T. Miltanks vernietigd, 15 batterijen tot
Engelsche overheid in
Syrië
De
lcna.ir
en de dames 13. van Zeil e»
gebracht
geen 27 stukken
zwijgen
heeft het onderwijs in de Fransche
A. Toornstra.
schut buiten gevecht gesteld. Tijdens taal aan alle hoogere ,scholen opgetal van uitgestrekte vluchten, gericht heven, meldt het blad Effort. Het
HANDTEEKENEN L. O.
tegen de achterwaartsche verbindinblad noemt dezen maatregel een nieuGasbcsparing voorkomt
Den Haag,
gen, werd een groot aantal andere we schanddaad
Geslaagd de dames: H.
de Engelschen,
van
open
trajectreinen op stations en
Visser, Den Haag; G. M. baronesse v.
narigheid!
welke wordt toegevoegd aan de inTuyll van Scrooskerkcn, Zeist; S. M.
ten beschadigd. De aanvallen strek- terneering van generaal Dentz en zijn
Vonte, Venlo; 11. 11. Zuijdwijk, Voorten zich ook uit tot de zee, waar ten staf. Het En?elsche optreden is -des
burg (Z.-II.) en de hoeren J -Aarts en
Noord-Oosten van het eiland Oesel te verwerpelijker, daar de Britsche
C. M, van de Donk, Eindhoven; F. W.
een vijandelijke torpedojager werd overheid gedreigd heeft, het wapenFsloppeij, Amstelveen; B. M. van Dak,
beschadigd.
stilstandverdrag te zullen opzeggen,
Amsl.ortl.im; F. W AI. Fritschy, RotterVerscheiden aanvallen van de indien haar bevelen niet worden opgedam; J. G. 11. Manie, Den Bosch; A. J".
Duitsche luchtmacht waren Dinsdag volgd en er in de scholen nog onderMcijers, St. Oedenrode; P. W. M. van den
op
gegeven
sector
gericht
in den middelsten
richt in de Fransche taal
Molengraft, Eindhoven; C. H. T. van
en emwordt.
het station Brjansk. Gebouw
Oostrum, Waalwijk; A. J. M. A. Retera,
placement werden zwaar beschadigd
in
Eindhoven;
B- Witzel, Ouderkerk a. d.
en de meeste spoorwagens geraakten
Amstel; A. Twijnsti-a en F. J. Twijnstra,
D
E
F
R
A
N
S
C
R
H
V
A
E
D
AN
troepenin brand. Bij aanvallen op
J. E. Veen, Haarlem; R. C.
Rotterdam;
JURISTEN
concentraties, colonnes, verkeersweA. Zantman, Leeuwarden; H. P. Zwenni*
Bespoediging van het proces
gen en stellingen der bolsjewiki, werDen
Haag.
Utrecht.
Abnormale koude en gloeiende HiermedeenzijnC. doIcke,
den een pantsertrein en 80 vrachtNaar van gewoonlijk welingelichte
examens beëindigd.
auto's vernietigd en elf stukken gehitte veroorzaken groote
zijde te Vichy wordt-vernomen, zal
batterijen,
bui- de politieke raad van juristen, die in
schut, benevens drie
HOOGDUITSCHE TAAL (L. O.)
schade
ten gevecht gesteld.
Geslaagd de heeren Chr,
de joneste rede van Pétain werd aanDon Hang:.
gekondigd en het staatshoofd uiterv. Balen, Brakel; L. T. v. d. Sluijs, Berlijk 15 October voorstellen moet
gentbcim; G. J. Spanjaard, Leiden;
DOODEN EN GEWONDEN
voorleggen omtrent de veroordeeling
H. P- Vermeulen, Arnhem; W. Visch,
van Franschen, die schuldig zijn asn
Hilversrim; P. A. de Been, Eindhoven;
DE VEROVERING
Uitgestrekte gebieden van Argenhet ontstaan van den oorlog, niet de tinië hebben reeds weken te lijden L. P. Buitelaar, Maassluis; J. H. Spit,
EEN
STADJE
H. Winters, Nunspeet en J. A.
Buurse;
VAN
functies van het hooggerechtshof te onder zeer slecht weer, dat aan het
de Wit, Leerdam en <le dames A, A.
Riom overnemen.
eene deel van het land een abnor- Wouters,
Nijmegen en M- A. Feiten, AmDe instelling van dezen raad bemale koude, en het andere deel een
ACHTERHOEDE
teekent, aldus wordt verklaard, dat gloeiende hitte brengt, in het gebied sterdam.
DER BOLSJEWISTEN VERNIETIGD maarschalk Pétain de bedoeling heeft der Cordilleras in het Westen hebproces tegen de aanstichters ben winterstormen éc temperatuur
zelf
Een Duitsch bataljon infanterie van het
de catastrophe te bespoedigen. doen dalen tot 40 graden onder nul.
heeft, naar het D.N.B. verneemt, teraad
van juristen heeft derhalve Aan het grenspunt van de spoorlijn
De
zamen met een afdeeling artillerie de taak, den maarschalk
DE VLAG \
zoo snel over de Andes is een sneeuwlawine
een sterke achterhoede der Sovjets mogelijk gegevens
te verschaffen, die neergekomen op het stationsgebouw
VAN UWBEDRIJF
vernield, die de in de richting van
van Caracoles, dat aan de ChileenNikolajef vluchtende Sovjettroepen hem veroorlooven zich een nauwOOK .IN DEZEN
zich keurig oordeel te vormen over de sche zijde van de grens ligt. il spoormoest dekken. De Sovjets haddengroot
TIJD WAPPEREN
wegvan
schuld
alle
betrokkenen
afzonen douane-ambtenaren werden
vrij
in de huizen van een
plaatsje genesteld en trachtten door derlijk en sancties, die hem eventueel bedolven, slechts 4 konden er worden
gered,
de
tegenaanvallen
noodzakelijk
nog
overige
den Duitvoor het
7 vonden den dood,
voorkomen,
woedende
BLIJFT ADVER-'
schen aanval tegen te houden. Toen slot van de normale procedure toe te aldus het D.NB.
Terwijl dit d«el van het land te
TEEREN IN DE
voor passen.
zich eenige Sovj et-pantserwagens
lijden heeft onder vreeselijke koude,
het plaatsje vertoonden, brak de orDAGBLADPERS!
heeft in de Noordelijke provincies
kaan van het Duitsche artillerievuur
los. Door de granaten werden de ver- SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT Catamarca, San Luis en San Juan
zamelde voertuigen midden in het
Japansche vliegtuigen hebben, naar een heete stofstorm, die door de Inplaatsje en de munitie- en benzine- Domei meldt, verscheidene
dianen daar „roode wind" wordt gemet wape- noemd,
groote schade veroorzaakt.
voorraden getroffen, waarvan de ont- nen en munitie geladen transportAanslag te Tokio
ploffing een enormen brand deed schepen van Tsjoengking, bij
Met een uursnelheid van zelfs 250
KweitToen
de
het
k.m.
ontstaan.
hifanteristeu
loeide de orkaan over het land,
sjau aan de rivier de Itsjang in de
stadje binnendrongen, vonden zij daar provincie Hoepei
vernielde telegraaf- en telefoonlijen
gebombardeerd
HIRANOEMA ZWAAR GEWOND
nog nauwelijks een huis, dat niet In
nen, beroofde huizen van hun daken,
tot zniken gebracht. Te Patoeng brach- rukte
Op den Japanschen oud-minister
brand stond. Het vuur lekte uit deu- ten
de wieken van windmolens af
zij een schip van 1600 ton tot
h'ng
van
ren en versters. een dikke rook
Binnenlandsche Zaken, baron Hilegde over uitgestrekte gebieden
Alle toestellen keerden op hun en
tusschen de gloeiende muren. Ge- zinken.terug.
een dikke laag rood zand. Daarbij ranoema, is een aanslag gepleegd,
basis
meldt
lagen
Sovjetsoldaten
het D.N.B. uit Tokio. Naar ver*
sneuvelde
steeg- de temperatuur in een uur tijds
rïprl-ik en in croenen voor de hui'en.
tot 40 graden. Uitloopers van deze luidt, Is hij zwaar gewond.
De Sovjet-regeering heeft in een zeldzame
Machinegeweer nesten en veldversternatuurverschijnselen
deden
Uit dringend verzoek de Turksche regee- zich zelfs gevoelen tot in de federale
kin?en wa**en kapotgeschoten.
nm-revolien t-ransnovtanto's ploegen de ring om de levering van slachtvee hoofdstad,
een afstand van
Canada laat bij Fransche
die
de benzine werden gevraagd, aangezien zich in het Zui- ruim 1000 dus op
k.m. In den nacht van
*>övopd. Li"s d" straten stonden de den van de Sovjet-Unie een gebrek
patrouilleeren
Eilanden
Dinsdag op woensdag viel daar een
o e rian.t. ;erde ve"*htwaaan levensmiddelen voordoet.
rossige regen, die de straten met een
Naar de United Press uit Ottawa
cens. Achter de laatje
v*n het
tegèlkleurige laag stof bedekte.
meldt, heeft het Canadeeche kabinet
nlaatsie
de Duitsche soldaten
WINTERHULP-LOTEN
zich bezig gehouden met de Cananos een ofschii« T*Mii lr scbnuw. B"el: do
DE
STORM
IN
CHILI
deesch—Fransche betrekkingen en
vliie-Vende boisi«*wïstïJ'Che tro°oen
BEZORGEN DEN KOOPER VAAK
hpdden vfx-hffl.utr*.''' vnl met lüVen
EEN EXTRAATJE, MAAR DELGEN
Reeds 40 dooden den toekomstigen status der Fransche
-"aarvan hun snHri*»"
eilanden St. Pierre en Miquelon in den
TEVENS IN VELE GEVALLEN DEN
De zeer zware stormen, welke reeds Atlantischen
Oceaan. Reeds eenigen
wan er ren ook in hrr*nd was geraakt.
gedurende
VAN
een
week
tijd
NOOD
Midden-Chüi
Tn een rmsii-Plende beweging werden
BEHOEFTIGE LAND*
zouden Canadeesche marine- en
teisteren, hebben tot dusverre 40 doo- luchtstrijdkrachten In de omgeving
de laatste vluchtende afdelingen der
GENOOTEN
den en 'n 180-tai gewonden geëischt. van deze eilanden patrouilleeren.
bolsjeWsten overmeesterd
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Zeldzame
Natuurverschijnselen
Argentinië
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WAARSCHUWING
Herhaaldelijk hebben wij in ons blad
melding gemaakt van bekeuringen welke zijn opgelegd aan menschen die de
verkeersregels overtraden, of aan personen wier woningen onvoldoende waren verduisterd. Nu er gisteren weer
20 wielrijders zijn bekeurd, omdat zij in
verboden richting fietsten, hun arm niet
uitstaken bij het veranderen van richting, geen voorrang verleenden enz., en
aan 6 menschen een bon werd uitgereikt wegens lichtuitstraling uit hun
huizen, meenen wij goed te doen, nogmaals ernstig tegen deze vergrijpen, die
toch zoo gemakkelijk zijn te voorkomen,
te waarschuwen. De politie kent geen
pardon, en gaat onmiddellijk tot verbaliseeren over. In het eigen belang leve
men de verkeersregels en verduisteringsmaatregelen dus stipt na.

Amersfoort
Amersfoort biedt gevelsteen aan
Voor Warmenhuizen
en Harenkarspel
ALS DANK VOOR GASTVRIJHEID

GEDURENDE EVACUATIE
In tal van gemeenten in Hollands
Noorderkwartier hebben onze dankbare stadgenooten door aanbieding van

blijvende geschenken uiting gegeven

aan hun dankbaarheid voor de in de
Meidagen van 1940 genoten gtstvrijheid. Zoo kreeg Alkmaar zn glasraam
in het stadhuis, Bergen esft monumentale bank in de kom van het dorp
en vele andere gemeenten een tegeltableau of gevelsteen.
In Warmenhuizen en Harenkarspel
waren in die dagen van evacuatie csn
ondergekleine 4000 Amersfoorters
bracht; een uit twaalf personen' bestaande deputatie kwam heden naar
deze plaatsjes, om een gevelsteen aan
te bieden, die in het raadhuis van
Warmenhuizen en HnxenkarspeL zijn

,

Ingemetseld.

De heer C. van Zweedeh maakte
zich in de raadszaal van Warmenhui-

zen, waar genoodigden er. gemeentebestuur aanwezig waren, de tolk van
bijna 4.000 bewoners van BloemenJde
dal-, Teut- en Coninckslraalkwartier,
Idie vorig jaar hier in deze tuinders- en

zooveel gastvrijen naastenliefde
ondervonden hadden. Hi' herinnerde
"an de wederwaardigheden, die de
ondervonden en
/Amersfoorters hadden gemeentebestuur
aan het
[bracht dank
'en de bevolking van Warmenhuizen
landbouwersstreek

,heid, hartelijkheid

Ivoor

De GroentenHOOGE GROSSIERSWINSTEN TEN
EINDE

De actie, welke de gemachtigde voor
de prijzen heeft ondernomen om de prijzen van groenten en fruit op een meer
verantwoord peil te brengen, heeft onder de verbruikers veel waardeering gevonden. Van de zijde van handelaren, in
het bijzonder grossiers, is de medewerking in de eerste dagen van de actie
niet overal groot genoeg geweest. Op
sommige plaatsen kon men zelfs van
openlijke tegenwerking spreken, zooals
bijv, op de groote groentenmarkt te
Amsterdam. De grossiers brachten hier
de kleinhandelaren in een moeilijk parket, omdat zij óf voortgingen tegen te
hooge prh'zen te verkoopen. óf weigerden te verkoopen. De moeilijkheden, die
daardoor ontstonden, werden door het
publiek soms ten onrechte aan de winkeliers verweten; verantwoordelijk waren echter ten volle de grossiers, die
met een redelijke winstmarge blijkbaar
geen genoegen wilden nemen.

RECHTSZAKEN

Deze houding heeft den gemachtigde
voor de prijzen tot streng optreden doen
besluiten. Donderdagmorgen verschenen op het groentenmarktterrein te
Amsterdam de chef van den Centralen
Crisis-controledienst te Amsterdam met
een twintigtal controleurs benevens een
der toegevoegde-inspecteurs voor de
prijsbehcersching te Amsterdam. Er
werd zoo nauwlettend mogelijk op toegezien, dat de belangen van winkeliers
en consumenten niet door een betrekkelijk klein groepje grossiers werden geschaad.

Luchtvaartkamp der
W. A.

_

Over bet geheele terrein werden
steekproeven genomen en verschillende

kleinhandelaren moesten, voor zn" de
markt verlieten, opgeven welke prijzen
zij voor hun groenten hadden besteed.
Bleken daarbij te hooge prijzen te zijn,
dan werd de grossier, van wien de winkelier had gekocht, opgezocht en zijn
geheele voorraad in beslag genomen.
Om deze voorraden niet aan de markt
te onttrekken, zetten de controleurs zelf
den verkoop onmiddellijk na de inbeslagneming voort. Op een bepaald
oogenblik deed zich de merkwaardige
situatie voor, dat men op verschillende
plaatsen van het marktterreinzich ambtenaren van de prijscontrole zag bezighouden met het verkoopen van groenten
en fruit. Hetgeen er van de partijen
overbleef zal hedenmorgen op de gewone wijze worden geveild.

Uit honderd wenken

Automatiek Restaurant „NI EU WEN DIJ K"

—
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GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN
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Haag.
Er bestaat/ gelegenheid om zich als
nog als lid te laten inschrijven, bij
den heer de Haa\j, Bomeoplein 10.
Nadat er nog een commissaris in het
bestuur was gekozen en het secretariaat overgegaan was op den penningmeester, den heer C. v. d. Held, Borgesiuslaan 13, werd de zeer geslaagde
vergadering gesloten.

Den
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Boter met reductie
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et *-ooP"i van vleesch of vleeschbonnen welke v»n 17 Aug. 1941 waren bij den kleinhandel op
af "*»
Byn g e jdlg verklaard, met uitzonde- Maandag en Dinsdag Is niet geoorloofd.
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EEN RANTSOEN IS:

100 gram Brood.
75
Beschuit, Wafels. Biscuits, KoekJ es óf
speculaas, Koek, óf
140
300
Cake, óf
"" Gevuld klein korstgebak. óf
40
50
Gevuld groot korstgebak, óf
»
600 » Taart, gebakjes.
„ Tarwebloem, -meel, roggebloem,
70
-meel, zelli-Jjzend bakmeel.
„ Rijst, rljstemeel,
250
-bloem, -gries,
gruttemeel
meel).
„ Havermout, (gemengd
-vlokken,
250
-bloem.

--

■

blyven geldig tot en met 16 Aug. 1941.

aardappelvlokken.

Voor de overige artikelen is het rantsoen gelijk

t

250
250

B
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ATTENTIE! DE VOLGENDE BONNEN ZIJN NA ZATERDAG 16 AUGUSTUS NIET MEER GELDIG:
N.B. De bonnen 30 en 31 voor KAAS ring van die voor vleesch of vleesch
30 Brood: brood of gebak.
blijven geldig tot en met 6 Sept. 1941. w-aren, mogen reeds Zaterdag 16 Augus30 Bloem: bloem.
De bonnen 29 voor AARDAPPELEN lus 1941 worden gebruikt.
-30 Vleesch: Vlceßch of vleeschwaren.
MeiK i. mei-

Voor

..**

'°.

........

"

Gort
Vermicelli
Maizena

„

.... ._

250 gram Gort. gortmout. grutten.
Vermicelli, macaroni, spaghetti.
100
Maizena, sago, aardappelmeel, óf
100
Zetmeel, verwerkt In puddingpoe100 „
aer of puddingsauspoeder.
10Ö „ Vleesch. gewicht van been inbegr.
75 „
Gerookt of gekookt vleesch, óf
75
■„ Gerookte worstsoorten, óf
„
Gekookte worstsoorten, óf
100
125 „ Leverartikeleu, tongeworst, nierbrood, óf
150 „
Bloedworst.
SOO „
Jam, stroop, honing, enz.

Vleesch
Vleeschwaren

„
„
„

„

Jam

aan

Dagboek
vaen n

Amersfoorter

bestuur aanvaardde. Spr, zeide slechts
aangename he-inneringen te bewaren
van de evacuatie, toen de bevolking
van zijn belde gemeenten tijdelijk met
bijna 80 pCt, vermeerderd was. Wat
aanvankelijk onmogelijk scheen, werd
door aller medewerking mogelijk en het
doet spr. genoegen, dat de Amersfoorters by de inwoners van zyn gemeenten zooveel gastvrijheid en hartelijkheid hadden ondervonden. De beteekenis van het woord Koppelpoort weet
EEN MISHANDELDE, DIE
spr. niet, doch spr. hoopt, dat deze
„WATERTANDDE"
poort, die op den gevelsteen de wapens
kopvan beide gemeenten aan elkaar
Het was op 8 Juli j.1., dat de landepelt, tot in lengte van jaren het teeken lijke rust van het dorpje Scherpenzeel
mag zijn, dat beide gemeenten samen- wreed verstoord werd, doordat enkele
jongelui ruzie kregen.
bindt. middags ging
het gezelschap on Er vielen
Des
rake klappen en het gevolg
primitieve maar toch handige manier was, dat de 20-jarige bakkersknecht J. S.
naar Dirkshorn waar in den voorgevel uit Scherpenzeel, thans te Amersvan het. raadhuis een gelijke steen was foort, Woensdag in het verdachtenaangebracht die door mevrouw Vos bankje voor den Politierechter te Zutde noodige phen moest verschijnen. Hem was ten
werd onthuld en waar ook gesproken.
hartelijke woorden werden
laste gelegd, dat hij D. V. tegen het
hoofd geslagen had.
De verdachte ontkende echter ten
stelligste, dat hij V. mishandeld iou
■ 1
hebben.
De Politierechter, Mr, v. d. Giesen, las
uit de stukken voor, dat S., die nu sis
verdachte terecht stond, V, beetgepakt
door elkander gerammeld zou hebIN DE CENTRALE KADERSCHOOL en
ben. V. was daarop beginnen te „grieTE AMERSFOORT
nen".
„Wat is dat, grienen?" informeerde de
De Persdienst van de N.S.B, meldt:
Van Maandag 25 tot en met Zaterdag Politierechter.
Augustus
30
zal in de Centrale Kader„Wel", legde de verdachte uit, „Ik
school der W. A. te Amersfoort een greep hem om zijn middel, en toen beluchtvaartkampweek worden gehouden gon hij te watertanden!"
voor de leden der luchtvaart-W. A., bij
De overeenkomst tusschen grienen en
afkorting genoemd Luwa. Het kamp watertanden was niet duidelijk, temeer
wordt Maandag a.s. te 1!) uur geopend daar het slachtoffer niet ter zitting aandoor den commandant der Luwa, heer- wezig was. Hij had evenwel een brief
geschreven, waaruit bleek, dat hij verbanleider W. Wijnkamp.
Dit luchtvaartkamp is in de eerste hinderd was om te komen getuigen. I
plaats bedoeld als propaganda voor de
Zekere van D. kwam getuigen, dat <Je
luchtvaart, gedacht op nationaal-socia- verdachte het slachtoffer een „douwtje"
listischen grondslag. Het kamp, dat gegeven had. 't Was geen mishandeling.
deels gewijd zal zijn aan excercüie,
De Officier van Justitie gaf hierop
zang en marschen staat echter voorna- den verdachte een weigemeenden raad,
melijk in het teeken van de vorming der om in 't vervolg zijn vingers een beetje
Luwaleden, die onder leiding staat van thuis te houden en zn'n vrienden niet
opperhopman ir. De Veer. Het zal tevens meer om het middel te pakken of douwworden benut om de verspreid in den tjes te geven,
lande wonende Luwaleden, die den
Conform den eiSch werd de bakkersschrifleiiiken cursus dei' Luwa volgden, knecht vrijgesproken.
de gelegenheid te bieden zicb donr ervaren instructeurs nader te doen onder-

Vergadering van
Pensionhouders

en Fruitprijzen

Razzia op de Amsterdamsche veiling

het vele werk, in die dagen vernet en voor de gastvrije ontvangst. Als
blijvend blijk van dankbaarheid bood
spr. een fraaien gevelsteen in terracotta aan van den Amersfoortschen
ceramist W. Stuurman, voorstellende
'de koppelpoort, met de wapens van
Amersfoort en Warmenhuizen, met de
woorden „Evacuatie Mei 1940
dankbaar Amersfoort".
van
Warden
oudsten
inwoner
Door
menhuizen, den 88-,-jarigen Maarten
Mosch, werd de gevelsteen onthuld,
waarna de burgemeester vsfn Warmenhuizen H. Nolet met een woord van
dank den steen namens het gemeente- richten.
Het kantpprogramma bevat, behalve
de gebruikelijke disciplinaire dagindeeling, luchtvaarttheorie, practische lessen met vliegtuigmotoren en de kunst
van seinen en opnemen.
moet tl één steeds gedenken. Voor
De bekende K.L.M.-vlieger Scholte
zal zijn vliegerervaringen vertellen en
goedkoop en lekker eten, mag men de
mfej. Hilde Bongertman van haar arbeid
„stewardeSse".
als
Voorts zal de heer Hagelen van de
Nederl. Vereeniging voor luchtvaart
AFD. AMERSFOORT SLUIT ZICH
nimmer vergeten
spreken over het onderwerp, „Waarom
AAN BIJ NED. VAKVERBOND
moet de Nederlandsche luchtvaart onNIEUW ENDIJK 181
TE DEN HAAG
(naast de Cineac.)
Amsterdam
leiding
worder nationaal-socialistische
De afd. Amersfoort van den Ned. den gesteld?"
Adv.
Vakbond van Pensionhouders had gisteravond in de sociëteit „Concordia"
aan de Langestraat een opsnbare vergadering belegd van pensionhouders.
Behandeld werd de gedwongen aansluiting bij den bond, te D°n Haag, die,
zooals de voorzitter, de heer A. de
IN DE WEEK VAN 17 AUG. t.
23 AUG. 1941
Haan" in zijn openingswoord uiteenzette, alléén erkend wordt.
Slechts door zich achter het beBESCHIKBAAR PER PERSOON
ELK DER
stuur te scharen en zich bij de N.V.P.
GEEFT RECHT OP HET KOOPEN VAN
VOLGENDE
aan te sluiten is verbetering in het
Vo1
t.m. 3 4lm
E.„.
pensionbedrij f te verkrygen, Aan iedeBONNEN
141 m.
"
ren pensionhouder zal binnenkort de
i»»r
13 jr.
20 jr.
held
plicht worden opgelegd om georgani17 AIO. T.M. 23 .U'G. 1941
In tjjdrak Tan gp ,v..K
seerd te zijn. Wie zich nog 15 Augusitus als lid opgeeft, zal kunnen volstaan
-„
31-4 Brood
4 rsiiK ...Brood of Gebak
nn
1n
2
'met het storten van de contributie voor
"-»"»>*»"»
31 Brood
1 Rai,lK.cn .Brood or Oebak
,
„
het 4de kwartaal; voor hen, die zich na
31 Bloem
*/, BantGOeii Bloem, brood of gebak
dien datum opgeven, vervallen deze
.31 Vleesch
'/, BoutTOen Vleesch ot Vleeachwaren
11..
SSÜSf"
B
«antsoenen
31 Vl.waren
1 Rantsoen Vleesch of Vleeschwaren
financiëele faciliteiten; zij zullen de
,„n
„
31 Kaas
100 Gram ....Kaas
volle contributie moeten voldoen.
inrt
l
31
Melk
I
Melk
*__!
g£"
leuter
De penningmeester den heer v. d. Held
gaf nog een verdere uiteenzetting van
,0 UO. TM. fi gEPT. l-) 41
ii, tUdvnk van vier weken
de voordcelen, welke een lid van het
N.V.P., dat by de Amersfoortsche af107 Alpemeèn
1 K.G
Suiker
j
j
i
i
KG
deeling staat ingeschreven zal genie108 Algemeen
250 Gram ....Koffie-surrogaat
280
250
250
250
Gram
109 Algemeen
500 Gram ....Jam
ten.
500
500
800
500
Gram
110
Algemeen
....Rijst
250 Gram
500
2 30
250
250
Na, de vragen, welke ter vergadering
Gram
B Rust
250 Gram ....Rijst
gesteld worden en welke door den heer
111 Algemeen
250 Gram
Havermout
of
gort
500
250
250
250
Gram
de Haaij werden beantwoord, werd met
B Havermout
250 Gram
Havermout of gort
4444
Rantsoenen
algemeene stemmen besloten de afd.
112 Algemeen
100 Gram ....Vermicelli of maizena
ioo
100
ioo
100
Gram
Amersfoort te doen toetr<**den tot den
3 ah;. T.m. an aug. imi
in tnrtvnk van 18 dagen
Ned. Vakbond van Pensionhouders te

—
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VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1941

de in bovenstaande

Onwillige grossiers

Enkele grossiers meenden evenals
Woensdagmorgen tegen het feit, dat hun
winsten tot een redelijk peil werden teruggebracht, te moeten demonstreeren
door sluiting van hun stands. Zij ontvingen onmiddellijk de waarschuwing,
dat weigering van verkoop van de aangevoerde hoeveelheden tegen de wettig
toegestane prijzen verbeurdverklaring
tengevolge zou hebbon. Zij kozen eieren
voor hun geld en hervatten binnen enkele minuten den handel.
Het bleek, dat de winkeliers wel inzien, dat de nieuwe maatregelen op den
duur in hun belang kunnen werken. Indien immers ieder zich aan de prijsvoorschriflen houdt, is er geregelde
handel met normale winstmarges mogelijk, terwijl het tenslotte tot gevolg
heeft, dat de groenten voor de geheele
bevolking voor lageren prijs zijn te verkrijgen.

Controle op de winkeliers.
De controle óp de prijzen, die de winkeliers berekenen, is Donderdag op ver-

schillende plaatsen in het land ingezet.
De inspecteurs voor de prijsbeheersching
berechtten de overtredingen op zeer
snelle wijze, soms zelfs binnen enkele
uren. De inspecteur te Arnhem wees

JSP^-a "^J!!_*S£_f S- (SS?i!

? M?it mscheerzeep,
uT^^SeSSiefv
groote

50 Gram
óf één
tube scheercrême, öl
twee kleine tubes, óf één pot scheerzeep.
21 Juni t.m. 31 December:
01. 0?. 03 Haarden en Kachels J, per bon één eenheld; 01, 03, 03, 04 Haarden en Kachels K, per bon
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8-7-6-0-0
De Nederlandsche ambulance,
die straks naar het Oostfront zat
vertrekken moet gesteund en geschraagd worden door het geheele Nederlandsche volk. Eerst
dan kan metrecht van een Nederlandsche ambulance gesproken
worden.
Het is daarom zaak, dat iedere
Nederlander medewerkt aan de
totstandkoming van deze hulpexpeditie, die voor gewonde strijders van beide partijen zulk een
heilzamen arbeid kan verrichten,
Hoe men kan medewerken?
Heel eenvoudig, men storte een
bijdrage op het bekende gironummer
8-7-6-0-0

De controle op de kleinhandelsprijzen
en waar het noodig is ook de razzia's op
de groenten veilingen zullen ononderbroken worden voortgezet. De overtredingen worden eiken dag ernstiger opgenomen. Waar men de eerste twee dagen nog iets door de vingers zag, volgen nu onmiddellijk proces-verbaal en
inbeslagneming.

-.

"*.'.[

Het is niet mogelijk op een zoo gewichtig onderdeel van onze voedselvoorziening als dat van groenten en fruit onredelijk hooge prijzen te laten voortbestaan.

Nederlandsche ambulance, Ko-

ninginnegracht 22, 's-Gravenhage.

Bekendmaking
Herhaaldelijk heb ik de Nederbevolking ervoor gewaarschuwd op eenigerlei wijze
de vijanden van Duitschland te
begunstigen. Desondanks is weer
een ernstig geval van begunstiging van den vijand voorgekomen.
Op 7 Augustus jl. moest op Nederlandsen gebied een Britsch gevechtsvliegtuig een noodlanding
maken. De ongedeerd gebleven
bemanning, bestaande uit 6 personen, kreeg bij baar poging om te
vluchten steun van Nederlanders,
die geld gaven, levensmiddelen
en burgerkleeding. Nog dienzelfden dag werden de Engelschen gevangen genomen. De personen, die
hulp verleend hadden bij de poging om te vluchten, zijn terstond
voor een Duitschen krijgsraad gebracht. Deze veroordeelde 5 hunner ter dood en 3 anderen tot
langdurige, deels levenslange ge-

landsche

vangenisstraf.
W.g.

Fr. CHRISTIANSEN,
Generaal der vliegers.

MARKTBERICHTEN

FAILLISSEMENTEN
I'ltgesproken:
By vonnis van de Arrondlsesmentsrechk
bank te Almelo van 9 Juli 1941, tegen welk
vonnis het hooger beroep niet ont vankeiijk
Is verklaard bij arrest van het gerechtshof
te Arnhem van 31 Jull 1941. Is In staat van
fnllllssement verklaard Berend van Nes, bakker, wonende te Enter, gemeente Wierden,
met benoeming van Mr. C. H. Plug tot
rcchter-commlssaris en van Mr. H. W. L.
Vriend, Grootestraat 91 a, Almelo tot Cu-

—

rator.
11 Aug.
J. H. Bor, van beroep fabrieksarbeider, wonende te Bussurn. J. H. van t
Hoffweg 8. R.C. Mr. G. J. Jutte. Cur. Mr.
H. G. Th. Keime, wonende te Amsterdam,

Keizersgracht 522.
12 Aug.
Willem Bernard Reubebrlnk,
Asterstraat 6, arbeider, Doetlnchem.'R.C. Mr.
M. R. Rinkel, Cur. Mr. W. B. Helnuch, Doesburg.
13 Aug.
De Naamlooza Vennootschap
„Leeuwsther", gevestigd te Nleuwer-Amstel,
Nieuwe Kalfjeslaan 11. R.C. Mr. G. J. Jutte,
Cur. Mr. H. P. W. D. Flscher, wonende tf
Amsterdam, Keizersgracht 497.

—

—
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—

15 Aug.

—

"AKKERTJES;
helpen
direct l

adr.

Markt Leeuwarden

AGENDA

Veemarkt. 88 Stieren; 590 vette

koeien: 495 melk- en kalfkoelen f 180—
f460: 98 pinken f125—f330; 413 graskalveren f65—f 170; 95 nuchtere kalveren; 225

vette schapen en weide schapen; 271 lam90 vette varkens; 41 drachalge varkens en loopers, drachtige fBo—
f 165; loopers f25—f65; 220 kleine biggen
f 17—f24: 96 bokken en geiten; 36 paarden.
Totaal aanvoer 2758 stuks.
Elerhandel. Kipeieren aangevoerd 7800 kg.
Prijs 5 tot 8.1 et. per stuk. Handelsprijs
f 1.05 tot f 1.07 p. kg. Eendeneleren aangevoerd 25 kg. Prijs 71/. tot 8 et. p. stuk.
Pluimvee. Slachthanen f 1.50—12.75 p. st.;
slachtkippen f 1.50—f3 p. st.; Jonge hanen
f 1.25—f2.50 p. st.; 25 Jonge duiven.
Vereen, van Zuivel maatschappijen
Edammer kaas 20 pi. fB7; Edammcr kaas
40 pi. f 112; Goudsche kaas 20 pi. fB7*
Goudscho kaas 40 pi. fll2, (Alles p. 100 kg.)
Overzicht.
Vette koelen worden overgenomen door de Veehouderij Centrale.
Melk- en kalfkoeien aanvoer ruim, handel
vlug. prijzen hoog. Pinken aanvoer ruim.
handel vlug. prijzen hooger. Graskalveren
aanvoer ruim. handel vlug, prijzen hooger.
Drachtige zeugen, magere zeugen en loopers aanvoer kort, handel vlug. prijzen hooger. Biggen aanvoer redelijk, handel vlug.
prijzen prljshoudend. Lammeren aanvoer
ruim, handel kalm, prijzen duur. Do Nederlandsche VeehouderU Centrale nam 600
koeien, 90 varkens, 100 nuchtere kalveren
en enkele schapen over.

meren f2o—f4o;

—

Zondags en feestdagen open van 14.00 tot

22.00 uur. Voor alle meisjes toegankelijk.
Museum Flchlte, Westsingel
lederen
werkdag van 10—12 en 13—16 uur.

" t"

—

Maandag,
Dinsdag.
Grand-The.lt re.
Woensdag-, Donderdag- en Vrijdagavond 8 u.
Zatetdag 6 u. en 8.15 u. (doorloopend).
Zon- en feestdagen 1.45, 4.—. 6.15 en 8.30 u.
(doorloopend).
Matinee dagelijks 2.30 uur.
Van 15 t.m. 21 Aug. „Een balnacht lo

Palamo".

Utrecht,

15

Aueustus

1341

.

—

—
—

uur (doorloopend).
Matinee dagelijks
2.30 uur.
Van 15 t.m. 21 Aug. „Drie op de huwelijksreis".

Aanvangstijden al»
Rem brandt-Theater.
boven. Geen matinee's.
van 15 t.m. 18 Aug. ..Zoölogica". Vaa
19 t.m. 21 Aug. ..Onder gele vlag".
Vrijdagavond' 15 Aug., 16 Aug. en 18 Aug.
Speeltuinvereniging LeusderZomerfeest
kwartier.
rot eind Augustus
Glldehuls
Tentoonstelling schilderijen en kunstnijverheid
A.K.G. Geopend iederen dag (behalve Maandag) van 10 tot 5 uur. Zondags van 10.31
tot 5 uur.
Zaterdag 16 Aug. 's avonds 7.30 uur. ConOpvoering van de recertzaal „De Valk"
vue „De zomer in het hoofd" door „Het
Schouwcabare*".
29 Augustus
Grand Theatre
Concert
Residentie-orkest voor Duitsche weermacht
en genoodigden.

—

ren

voor kookdoelelcden.

—

Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdagavond 8 uur.
Zaterdag 6 u. en 8.15 u. (doorloopend).
Zon- en feestdagen 1.45, 4.—, 6.15 en 8.30
City-Theater.

Geachte Redactie,

P. JTJNGMAN.
secretaris.

—

—

INGEZONDEN
Naar aanleiding van het schrijven van
den heer Huisman in TJw blad van gistedeelt het Bestuur van de ..Stichtseh
Gooische Schaakbond" mede, dat net op dit
schrijven niet wenscht in te gaan alvorens
de jaarvergadering In October gehouden Is.
Met dank voor de verleende plaatsruimte.
Namens de S.G.S.
Hoogachtend.

—
—

lederen
Sterhuls, Korte Beekstraat 4
van 19.00 tot 22.00 uur geopend.

avond

SCHAAKWERELD

:

Hoofdpijn?^

Laat U den dag loch niet W
bederven. Neem vlug een m
"AKKERTJE" en over een
kwartier bern U weer 100%. (

Prijzen Nederlandsche Groenten op
Duitsche markten
14 Aug.
Stokboonen te Berlijn 27.51 tot
per
3836 RM.
100 kg.; Komkommers te
Frankfort 11 tot 2568. te Leipzig 13.15 HM.
per 100 stuks; Roode kool te München 15.40
RM. per 100 kg.; Spercieboonen te Leipzig
39.60, te München 22.40 tot 35.83 RM. per
100 kg.: Tomaten te Leipzig 43.70 tot 48.66,
te München 39.05 tot 44.25 RM,; Peen te
München 12.60 RM. per 100 kg.

lijst vermelde hoeveelheden.

éèn eenheid; 01 t.m. 11 Centr. verwarming L, per
bon een eenheid.
»_-,«»„,, tin 11 \u_tmtii*.*
M K
k art(
M en N-: é6n e6nheld vaste bvandet0 *
Generator anthraclot achtste periode, één eenheid anthraClet; Generator-turf achtste -periode. 50 stuks haggerturf.
Augustus t.m. 31 Augustus:
12 Honden- en Kutfetibrood.
11 Augustus t.m. 5 Oetober:
Bon 13 van bonkaarten M en O.: Petroleum, 2 liter

.

——

Donderdagmiddag tegen overtreders te
Arnhem en Apeldoorn reeds een negental tuchtbeschikkingen.

ANDERE ARTIKELEN:
4 Aug. t.m. 31 Aug.: 106 „algemeen": Zeep.
150 Gram toiletzeep (nieuwe samenstelling), óf 120 gram
hutshoudzeep. óf 200 gram zachte zeep (oude samenstel1
wmensteuing,. ót
e
300 gram zachte
óf 250 gram zeeppoeder, óf
8 wftsch B° efl

—

Zij zag er heele15 AUGUSTUS
maal niet naar uit, maar zij was reeds
oud, zeide zij, „zoo oud a's de wereld
zelf. Maar ik blijf eeuwig jong, zooals
de lente, die door alle eeuwen heen,
jaar op jaar terugkeert, eeuwig jon£
blijft" ging zy verder. „Ik ben de grootste kracht, die het leven beheerscht
en uit mij zijn alle dingen gesproten.
Ik ben
u zult het reeds hebben begrepen!
de Liefde er. ik heersen,
thans oppermachtig, al hjkt u dat misschien eenigszins vreemd. Want in mijn
naam geschieden thans alle dingen.
Het is de liefde voor de vrijheid, het
is de liefde voor het vaderland, het is
de liefde voor den godsdienst of voor
de godloochcnarij, het is de liefde voor
het ideaal, dat de eene helft van het
menschdom tegen het ander doet opstaan, tegen het ander doet strijden. Ik
ben het, de Liefde, die in dezen oorlog
de opperheerschappij voer
Toen viel haar het masker van het
gelaat en ik zag de Haat.
G. A. W.

■

—

—

—

—

DE VERDUISTERING
Verplicht te verduisteren
van 15 Aug. 21.06 tot 16 Aug. 6.23
Maan
16 Aug. op 0.42;
onder 16.11

—
DE DIEREN VAN TARZAN

2

AMERSJTOORTSCHE COURANT

BINNENLAND
Versobering van
Maaltijden
IN HOTELS, RESTAURANTS E. D.
In de Staatscourant is opgenomen
een beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van
Landbouw en Visscherij, die als volgt
luidt:
Artikel 1; Het is aan ondernemers
van inricht-ingen, waar voor het publiek gereedgemaakte spijzen, al dan
niet voor gebruik ter plaatse verkrijgbaar worden gesteld, verboden
per voor één persoon bestemden middag- of avondmaaltijd (onverschillig
of deze als „menu" verkrijgbaar is
of uit een dagkaart wordt samengesteld), meer te verstrekken dan:
één voorgerecht (ten hoogste uit 6
soorten bestaande), soep;
één gang (naar keuze met visch of
vleesch of vleeschwaren of wild, eventueel met toebehoren);
toesnljs of kaas:
fruit.
Artikel 2. Van het verbod, bedeeld
In artikel 1, k?n de directeur van het
Rijksbureau voor het Hotel-, Café-,
Restaurant- en Pensionbedrijf. al dan
niet voorwaardelijk, geheel of gedeeltelijk ontheffing

verleenen.

Artikel 3. De voorschriften, brj" of
krachtens dit besluit vastgesteld,
worden beschouwd als voorschriften
krachtens de Distributiewet 1939 vastgesteld.

Artikel 4. Deze

wor__en aangehaald

beschikking

als:

kan

„Versobe-

rin esbeschikking voor Maaltijden
no. 1".
Geen menu's m het Fransch
Voorts is bepapld. dat in restaurants en andere gelegenheden waar
maaltijden worden verstrekt, het gebru'k van de Fransche taal voor
menu's en dagkanrten achterwege
dient te worden gelaten.

GIFT VAN DEN NED. VOLKSDIENST
De Nederlandsche Volksdienst heeft

den burgemeester van een gemeente
In het Westen des lanrts, waar een
der vorige nachten 13 huizen door
bommen zoodanig werden beschadigd,
dat zij door de bewoners ontruimd
moesten worden, een bedrag van
1500 ter beschikking gesteld "om de
cetroffenen hiermede èedurende de
eerstvolgende dncen bij te kunnen
staan.

’

GORDIJN

C.

Jr.

Na een ziekbed van enkele maanden is gisteren in de Boe**haavekli-

niefc te /mste**d?m overleden

de

heer C. Gordijn jr._ oud-commandant van de Amfiterdsaisctie brandweer.
Onder zim leiding zijn bij het
hocfd.=tede]Mke brandweercorps groote verbeteringen tot stand gebracht.
Ook als onder-voorzitter van de
vereeniging
Nederland s-he Pran
heeft ds heer Gordijn veel nuttig
verricht. In het corps was hij
al-remesn ?swa? v deerd en geacht en
het was dan ook noode. dat men
hem, op 13 April j.l„ als commandant zag vertrekken.

ONDERWIJS

— Geslaagd
A. Fficsen. Pen
ïfa:i_;
Tien

Rotterdam:

«T.

G.

. .)
THOAGD(EISLCLHO

dp hebren II
A. v. d Rivt,

Hiajr-

Toren. Win-cliotPn; H.

Fijink. Henz-elo; H,
An>
sterd-*,m: A. IL HrtH.-en*»-re. 11 3 o riem;
A. G. J. Knaapen Ti'b'irt;; T- Knrpf rshoek, T,"tre**ht en J. Wi''hert-;, Gro;>in-

,

Sp n
en de
D. Fnrtgms, Den
Haag: D. Noordman--, Pelft 'en H. M.
Greshoff, Ri*bevoninfT n.

—

<

P*>n H*»a*ï.
de heeren:
J. H. Grimeer*-;, Nm>nen; W. J. KkinKampen;
veld. Delfzijl: O.
A. Weed.-,. Middelharni=- A. G. Z*.ve.*rs,
G.
C.
van
Huiden:
Corven. Tilhurz;
T. G.
Barneveld; J- H. H.
van Grooncïtein. V"Ulhoven: A. J. A.
Havenman*, Oiulonhosch:
W. Tromp,
Winschoten en de dames J. C. ü.

FEUILLETON

MOORD IN
BLOKSCHRIFT
door BRAM VERSCHOOR
51
HOOFDSTUK XXVI
De laatste aanslag
Hetgeen van nu af gebeurde,
speelde zich in zulk een razende
snelheid af, dat Ik er, door het regelmatig te verhalen, als het ware een
vertraagde film van geef. Daardoor
kan een geheel verkeerde indruk
worden gewekt. Ik kan daar echter
zonder het verhaad oppervlakkig je
maken, niets aan doen.
Herhaaldelijk reeds hadden wij ons
stil gehouden om te kunnen luisteren,
zonder dat het waarschuwend „hoort"
van den eerste, die het geluid meende
op te vangen, door eenig ander gerucht werd gevolgd. Nu A.A. ons
evenwel attent maakte op een van
buiten naderend geluid, luisterden we
allen opnieuw. We behoefden ons
daartoe trouwens niet in te spannen,
want ook al was het op dit oogenblik
niet doodstil geweest, we zouden toch
de nadering van wie daar nu kwam,
hebben moeten hooren. Snel draaiende wielen knerpten over het tuingrind,
dan werd een portier dichtgeklapt.

50. Huiverend van schrik -zag: Rokoff het sterke, vechtende lichaam
van den aapman onder water verdwijnen; nu zou Tarzan den dood
vinden in de modder daar beneden.
Hij begreep dat het geluk herh goed
gezind was en een wreede grijns van
triomf kwam om zijn lippen. Maar
dit duurde slechts kort. Want juist
toen hij zichzelf gelukwenschte met
zijn redding, weerklonk er een ge-
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HONOREERING

"

Het college van rijksbsmiddelasTS
heeft, gezien de vele gevallen, waarin
door de tijdsomstandigheden handelsreizigers als omschreven in artikel
75q, Wetboek van Koophandel hun
inkomen belangrijk zagen verminderen of geheel tot niets terugloopen,
den raad van oestuur in arbeidszaken
verzocht van advies te dienen omtrent de gedragslijn, welke in dergelijke gevallen te volgen ware in afwachting van een definitieve algemeene regeling.
Nadat hierover de samenwerkende
handelsbedienden-organisaties waren
gehoord, heeft het college van rijksbemiddelaars zich kunnen vereenigen
met dit advies. Dientengevolge zullen
bovengenoemde gevallen, indien door
onderling overleg tusschen werkgever
en werknemer geen resultaat wordt
bereikt, als volgt worden geregeld
krachtens artikel 5 van van de Verordening no. 217/1940 dd. 28 November 1940 van der. Iïükscommissaris
voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende, de totstandkoming
vanregelingen inzake lr>onen, talarissgp en andere* arbeidsvoorwaarden.

door

*T

EDGAR RIGE BURROUGHS

weldig lawaai aan den oever van de
reusachtigen
panter, die met bloeddorstige blikken naar hem keek, omringd door
de groote apen van Akoet. Voor hem
stond een reusachtige zwarte krijger,
die zijn vuist tegen hem schudde en
allerlei vreeselij ke gelulden uitstoot-

oogenblik. dat Rokoff Tarzan met hoplge oogen opdaagde. Nergens had luid om de aandacht
te trekken van
zijn roeiriem een klap gaf. Grimmig hij een spoor van Jane gezien. Hij degenen, die hij aan
boord had achen dreigend volgde de troep Rokoff twijfelde er niet aan of Jane was tergelaten. Maar er kwam
geen antnacht en dag. Zijn vlucht op de door de krijgslieden van de dorpen woord van het zwijgende schip.
Ugambi-rivïer werd een vreeselijke die zij langs moest op haar weg naar
nachtmerrie. Op gelijke hoogte met de zee, gevangen genomen. Het zien
(Wordt vervolgd>
hem door de jungle dolende, volgde van den mond der Ugambi deed de
de vreeselijke horde hem en maakte hoop bij Rokoff herleven. In het
te. De beesten van Tarzan hadden hem van een sterken man tot een rustige water van de baai lag de
hun meester langzaam gevolgd. De vermagerd, beverig schepsel, lang Kinsaid voor anker. Wild van vreugapen bereikten de rivier juist op het voordat de oceaan voor zijn wan- de peddelde hij er heen, schreeuwde

rivier. Daar za*g hrj een

te van zijn netto inkomen worden
gewaarborgd als het gedeelte van het
vroegere inkomen bedraagt, dat aan
het overige personeel
eventueel
met behulp van een aanvullende
wachtgeldregeling
wordt toegekend.
mingen, die niet meer volop in bedrijf Op grond van de bij de gevallen a. 3
zijn, en die als reiziger gedeeltelijk en a. 3 genoemde overweging zal het
percentage nooit hooger zijn dan 85.
of geen werk hebben.
Is een gedeelte van het overige
c. Reizigers in dienst van stillig- personeel ontslagen, of geheel op
gende ondernemingen, die geen werk wachtgeld gesteld,
dan zal de salarishebben.
regeling voor de reizigers, aan wie
geen ontslag is verleend en die niet
De grondgedachte bij de beop wachtgeld zijn gesteld, zich aanhandeling van deze verschillende
sluiten bij de regeling van het in
gevallen zal zh'n, dat de reizigers
dienst gebleven, niet op wachtgeld
staande personeel.
in het algemeen in hun sociale
In de gevallen ten slotte van het
positie op één lijn moeten worden
type c. 2 en c. 3. dat dus de onderneming stil ligt en de reiziger geen
gesteld met vergelijkbare catewerk meer heeft, zal bij de reizigers
gorieën van het in dienst der bedezelfde regeling worden toegepast
trokken ondernemingen zijnde als
voor het overige personeel getrofpersoneel.
fen wordt.
In gevallen, waarin een werkgever
Hiervoor zal als regel in aanmerreizigers niet, of minder dan 36
king moeten komen het commerciee'e zijn per
uur
week wil laten werken, dan
en administratieve personeel. Er znl wél ontslag
geven, dient hij hiervoor
dus moeten worden gewaakt, dat ce vergunning te vragen aan de arbeidsreiziger niet met het geheele risico inspectie.
zal als regel aan het
wordt belast en daardoor in een on- verleenen Deze
van deze vergunning de
gunstiger nositie wordt gebracht dan
voorwaarde verbinden van een wachtde bedoelde in de onderneming werk- geldregeling naar analogie van de
zaam zijnde employés.
model wachtgeldregeling b. van de
Voor de gevp-l'gn a. 1 (reizigers, „algemeene regelen betreffende
het
die uitsluitend een vast salarw ke- verleenen van subsidie
in uitkeerinn:etenl zullen zich.ten aanzie*? Vn **,en verstrekt
ingevolge wachtgeldgeen
vragen
de honoreeririer
voordoen. regelingen"' vastgesteld door het deVoor het verleenen van vergunning partement van Sociale Zaken of een
tot salarisverlaging zal in zulke geovereenstemmende vervallen in den regel geen aanleiding daarmede
goeding.

Inkomen-garantie voor HandelsPositie op één lijn te stellen met die
reizigers
van administratief personeel
RICHTLIJNEN VOOR DE

-
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SPORT

RADIO-PROGRAMMA

ZWEMMEN

ZATERDAG 16 AUGUSTUS ÏÊ
HILVERSUM I, 415,5 M.
*"
6.45 Gramofoonmuziek., 6.50 Ochtendgymnastiek. 7.00 Gramofoonmualelc. 7.45
Ochtendgymnastiek, 8.00 8.N.0.ï Nieuweberichten. 8.15 Gramofoonmurlefc, 9,15
Voor de huisvrouw. 9.25 Gramofooiimuzieik. 10.00 Ernstig* rmwiek (e.0.), 12.00
Viool met pianobegeleiding. 12-40 Al«
manak. 12.45 8.N.0.: Nieuws- es economische berichten. 1.00 Gerard Lebon en
zijn orkest. 1.25 Gramofoonmnzlek.-2.00
Voor het gezin. 2.20 Gevarieerd programma. 4.00 Bijbellezing (voorbereid
door de Ohrist. Radio Stichting). 4.90
Gramofoonmuziek. 5.15 8.N.0.: Nieuws-,

Nieuw Wereldrecord van
Ragnhild Hveger
OP 800 M. BORSTCRAWL

veelvoudige Deensche wereldhoudster Ragnhild Hveger, heeft
te Kopenhagen het reeds sind3 3 Juni
1956 op haar naam staande record op de
SOO M. borstcrawl verbeterd. Met den
prachtijzen tijd van 10 min. 50,2 sec
bleef zij niet minder dan 19,2 3ec. onder
haar onde record.
Met dit nieuwe wereldrecord heeft de
Deensche zwemster voor de 3?ste maal
een wereldrecord op haar naam ge- economische en beursberichten,
f5.30 Orbracht.
gelspel. 6.00 Gramofoonmuziek.
Voor de binensohipper3. 6.30 Klaas6.15
v.
Beeck en zijn orkest. 7.50 Gevarieerd
CRICKET
Zaterdagavondprogramma. 8.25 Voor
den boer. 9.00 Amusementsorkest en soN. C. B-ELFTALLEN GEKOZEN
liste. 9.30 Engelsche
9.45
Voor den wedstrijd hissohen twee 8.N.0.: Nïeuwsheriohten.berichten.
1000—10.15
X.C.8.-elFtallen. op 30 en 31 Augustus I 8.N.0.: Engelsche uitzending: Ihitca
a-s. op het H.C.C.-terrein zijn de vol- news reel
gende ploegen samengesteld:
HILVERSUM 11, 301,5 M.
Elftal A A. 11. J. de Beu? (H.C.C.),
aanvoerder* W. H. Gallois (H.C.C.) C.
6.45 Gramofoonmuziek. 6,50 OchtendA. Huinder (H-B.S-); H,. J. Klink gymnastiek. 7.00 Gramofoonmuziek.
7.45
(V.R.A.); E. Kramer (Rood en Wit); Ochtendgymnastiek. 8.00 8.N.0.: Nieuws.T. J. do Ia Mar, (Rood en Wit); H. C. berichten 8.15 Gramofoonmuziek. 10.00
W. Sc-lmtïcr (P.W.); E. C Snel Morgenwijding (voorbereid door het
(V.aC.;; If. Stolk (Htrmes D.V.S.); A. Vrijz. Kerkcomité). 10.-20 Liohte
muTerwiel (V.O-C.}; drs. J. J. Voogd ziek (e.0.) 11.00 Gramofoonmuziek. 12.00
(Haarlem) -ricketkeeper.
Gramofoonmuziek.
12.15
Elftal B: L. C. F. Wunder (H.8.5.) Amende. 12.45 8.X.0.: Nieuws- Ensemble
en econoINDEELING IN GROEPEN
aanvoerder; .7. J. Alders (V.V.V.); mr- mische berichten. 1.00 Zang met pianoP. B .M. ten Bosch (H.C.C.); jhr. J. van begeleiding en gramofoonmuziek. 1.40
Het college zal bij de behandeling bestaan.
Voor de gevallen a. 2 en a. 3 "zal
den Bosch (HCC.), wicketikeeper; H. Voor do rijpere jeugd. 2.00 Omroeporder verschillende gevallen de reizigers eveneens het netto inkomen worden
Herklofs (H.8.5.); W. Kramer (Eood kest en solist. 2.30 Gramofoonmuziek.
indeelen in de volgende groepen *.
gewaarborgd, dat gemiddeld geduren. De Duce en Vittorio Mussolini bij de en Wit): Ch. Lnnjrcn (A.C.C.); J. J. 2.45 Voor de plattelands jeugd. 3.00 Om1. Zij, d>e een vast salaris genieten. de de jaren 1937, 1938 en 1939 werd
Vün der Lmir (H.C.C.); A- Molenaar roeporkest. 4.00 Romancers. 4.30 Curt
begrafenis van Bruno Mussolini. Te2. Zij. die vast salaris plus provisie genoten.
(Hermes P.V.S.); Jac. Oosterholt (Ex- Over godsdienst bij kinderen ,111 (voorontvangen.
legrafisch
overgebrachte-foto.
celsior); L. J. Sodderland (Rood en Hohenbergen en zijn orkest 5.00
Hierop zal echter een aftrek van
Cursus:
Wit).
3. Zij. die uitsluitend op provisiebereid door het Vrijz. Protest. Kerkcopet.
toegepast,
15
worden
opdat voor
(Atlantic-Holland.)
mité). 5.15 B.N O.: Nieuws-, economisch»
basis werken.
reiziger een zekere
den
betrokken
a. Reizigers, in dienst van onderne- prikkel tot uitbreiding van zijn werken beursberichten. 6.30 Pianovoordracht,
mingen, die volop in bedrijf zijn.
en gramof.muziek. 6.15 Collegium llublijft bestaan.
sïca divina. 6.45 Gramofoonmuziek. 7.00
maar die als reiziger gedeeltelijk of zaamheden
In de gevallen a. 2 en a. 3 behoort
8.N.0-: Groningsen praatje. 7.10 8.N.0.:
geen werk meer hebben, omdat hun
regel
werkgever
in den
dus
door
den
Nieuwsberichten. 7.20 Gramofoonmudistributieproces
over- aan den handelsreiziger te worden
functie in het
ziek. 7.45 Reportage. S.OO Concertgebodig is geworden.
uitgekeerd 85 pet. van het netto inbouworkest en graraofoonmuziek. 9.00
b. Reizigers in dienst van onderne- komen uit vast salaris plus provisie
Gramofoonmuziek. 0.15 Nieuws van de
platenmarkt. 9.45 8.V.0.: Nieuwsberichof provisie alleen in de bovengenoemde basisperiode.
ten. 10.00 Dagsluiting, (voorbereid door
gevallen
geen
en
c.
de Christ. Radio Stichting). 10.05—10.15
De
b. 1
1 zullen
Princenhasre: A. J. Wolters.
aanleiding tot moeilijkheden geven.
Brandende kwesties, causerie.
Tilburg en H. M. J van Roessel, Oirschot.
Het vaste salaris zal kunnen worden
verlaagd na verkregen vergunning
TEEKENEN ACTE Ma
van het college. Ook in zulke gevalGeslaajrd A. Tinllema, len zullen de reizigers niet afwijkend
Den Haaff.
van het overige personeel worden beGas en licht, dat zijn
WiorinErerwaai-d en R. Wolf, Amsterdam. Afgewezc-n 2 candidatenhandeld.
E
twee dingen
Bij b. 2 en b. 3 zal eerst vastgesteld
I Waar we heel zuinig op
HOOFDACTE EXAMEN
I
worden, welke maatregelen ten op■
overige
commercieele
Geslaagd voor A: de zichte van het
Don Haag,
moeten zijn, I
personeel
getrofGebeurt,
en
administratieve
I
dat niet: men kan U I
heeren T. K. Linrrsma en C. A. fen zijn. Zijn voor dit personeel sa■
dwingen.
LBeker-ith en de 'dames C .A. M.
Stokman en M. Witteveen; voor B: de larisverlagingen ingevoerd of wordt
I Houdt Uw verbruik dus steeds I
heeren F. Bronsema, L. A. Groenewcge, door dit personeel short time gewerkt,
zeer klein! I
!
W- J. Halverhout en J ,W. Stol.
dan zal de reiziger eenzelfde gedcell—_____»_

. .

De
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Ziedaar de aankondiging, hernam A.A. met een zoet glimlachje, op
het oogenblik, dat er zachtjes een
claxon toeterde. En laat ik u na nog

even op het hart drukken, dat u den
chaffeur geen eh..„ hm, onaangename dingen verwijt, want de goede
man kan het niet helpen, dat ik hem
in het holst van den nacht met den
wagen heb uitgestuurd.
Er ontstond een verwarring, die
even verklaarbaar als ong-ewenscht
was. Mij waren de oogen opengegaan
en ik zag de bedoeling, die mijn vriend
had met aan te raden kalm te wachten en ik herinnerde me A.A.'s opdracht, vooral te zorgen, dat niemand
het salon verliet. Om dit laatste ook
thans te kunnen voorkomen, wilde ik
me bij de halldeur posteeren, wat ik
zonder in het oog te loopen zo-u kunnen doen, omdat iedereen, behalve
mevrouw en de dienstmeisjes, zich
naar de halldeur drong. Zelfs A.A. was
daar, doch met zrjn rug er naar toeIk zag hem staan, ik zag mevrouw van
Wieringen verlaten zitten op de bank
in den hoek, met rond zich den kring
leege stoelen; ik zag de drie meisjes in
den anderen hoek bijeen dringen, elkaar omvatten als om zich te verhinden tegen een sterker vijand, die weidra komen zou. Ik zag Eddy zijn revolver in den zijzak van zijn jas laten glijden, ik zag Teun en Paul, die
vóór hem stonden tusschen A.A. en
hem in. Ik zag Jchn, die zwijgend, alleen door de uitdrukking van zijn gezicht, tn kennen gaf, dat hij natuurlijk bereid was, de halldeur of de voordeur, indien mijnheer Arends het van
hem verlangen zou, te openen voor

den man, die nu op het terras te
wachten stond. Maar ik zag ook nog
iets anders: een slanke hand, een
heerenhand, die zonder dat Eddy het
bemerkte in diens zak gleed, de zooeven weggeborgen revolver achterna..
En ik zag die hand met het wapen er
weer uitkomen ook. Afschuwelijk
krankzinnig, zoo iets had Philïp Somer
gezegd. Als die hand gehoorzaamde
aan een mlsdadigen wil, dan was het
krankzinnig afschuwelijk inderdaad,
want voor den moord op den secretaris had de eigenaar van die hand het
Öfeste alibi, dat hij zich wenschen kon.
Daarom geloofde ik niet dadelijk, dat
dit gebaar misdadig was, daar het ook
als doel kon hebben iets te voorkomen. Doch mijn aandacht was er
door getrokken en ik bleef ondanks
alles die hand in het oog houden.
Indien mijnheer wenscht, dat ik
de voordeur open? bood John zich

—

aan.

—

Dat wensch ik niet, John. Wij
zullen alle mannen hier kunnen gebruiken. Sophie, wil jij misschien
even?
Doch* Sophie wilde niet alleen niet,
ze zou niet gekund hebben. Haar
knieën knikten, nu zij was opgestaan;, ze zakte dadelijk weer op den
stoel neer, gelukkig wat verder dan
het randje, waarop ze al dien tijd geduldig gezeten had. Ook de beide andere meisjes beefden over al haar leden, bij voorbaat bevreesd, dat die
ijskoude mijnheer het nu haar vragen
zou. Hij deed dit niet.
Bram, zei
hij.... doch voordat hrj het mij kon
verzoeken, zag hij den bltk, waarmee
ik hem te kennen gaf, dat ik wist, wie

—

gegrepen zou moeten worden en hij
wijzigde zijn verzoek snel, door zich
tot den oudsten zoon, tot Teun te
Mijnheer van Wieringen,
richten.
misschien wilt n zoo vriendelijk zijn
de heeren te ontvangen?
Een verbaasd fronsen van het voorhoofd, waarmee Teun zijn verwondering over dit „heeren" uitdrukte, had
tot gevolg, dat hij nog snel een nadere verklaring aan zijn verzoek toevoegde: Het zijn de chauffeur en de
beide veldwachters; tenminste, ik
hoop, dat hij ze alle twee heeft kunnen meekrijgen.
Hij gaf mij een knipoogje. alsof hij
eensklaps nog weer extra schik in de
situatie kreeg. Het was een antwoord op mijn blik van verstandhouding. Hij had Teun langs zich heen
de hall laten ingaan, we hoorden het
slot van de voordeur openklikken en
daarna het gerucht van verscheidene
voeten, die van het terras over den
steenen drempel binnenstapten. Geen
stemmen echter, hoewel A.A. de halldeur achter zich had opengelaten,
zoodat we elk geluid zouden kunnen
opvangen. John hield zich, na A.A's
afwijzing, van zijn aanbod, bescheiden eenigszins op den achtergrond;
Eddy en Paul zoowel als Van Wieringen zelf echter, die niet langer in
het onzekere konden blijven verkeeren over de werkelijkheid van de
door A.A. aangekondigde politie-hulp,
waardoor immers eindelijk tot handeling kon worden overgegaan, stonden
dicht bijeen, tegenover mijn vriend
en trachtten te zien, wie in de hall
pwaren binnengekomen. Ik keek schuin
omlaag naar de uit Eddy's zak geno-

—

.
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men revolver en de slanke heerenhand
cüe deze langzaam richtte.
Het was een zware stem, die zich
in de hall het eerst hooren liet, niet
die van den chauffeur doch ongetwijfeld van den oudste der beide
veldwachters, wier blauwe uniformen
met' zilveren knoöpen achter A.A.
verschenen waren. „Mijnheer heeft
ons ontboden, zei die zware stem. Er
moet hier al aardig zijn huisgehouden, naar uw chauffeur ons vertelde.
Een moord komt hier niet alle dagen
voor.
■Twee moorden, verbeterde A.A.
De chauffeur wist van dien tweeden
nog niet, anders hadden we m_ niets,
om u uit het veld te slaan. Zijn
schertsende wijze van spreken paste
nu jurist niet bij den inhoud van zijn
mededeelinrg, maar hield een zekere
nuchterheid levendig, die we niet
zouden kunnen ontberen.
Niemand dan ik zag de heel langzaam omhoog gaande revolver. Niemand 'kon die zien, omdat ze achter
den rug van Van Wieringen verborgen
bleef. Neen, ze was nog niet achter
dien ru-g, want dan zou ik ze hebben
weggeslagen, op gevaar af een
ergens anders doel te doen treffen in
het groepje mannen, dat by mijn
vriend stond. Ik had het gevoel, dat
A.A. wist, in welke positie ik mij bevond en dat hij mij kort en duidelijk
zei, hoe ik moest optreden. Dit bc->
hoeft niemand te verwonderen, want
vóór dit avontuur immers werd ik
reeds gedurende tien jaren geschoold
aan zijn zijde, zoodat ik wel langzamerhand wist, door te vroegtijdig in-

.
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grnpen meer te kunnen
bedervendan
goedmaken. De gezichten der dienstmeisjes helderden langzaam op, waarschijnlijk, omdat mannen uit
haai
eigen kring tegenwoordig waren
en
zij zelf zich in het deftige salon beter
thuisvoelden dan die ietwat gewichtig doende veldwachter met de wijduitstaande knevels, waarin zyn adem
tot druppeltjes condenseerde ondanks
de zwoele warmte van den voorjaarsnacht. Ik heb gezegd, dat dit alles
veel vlugger in zijn werk ging dan
het is na te vertellen. Het kan den
indruk maken, alsof de met de revolver omhoog gaande hand minuten
noodig had, alvorens te komen tot
den. stand, die mijn ingrijpen noodzakelijk zou maken. In werkelijkheid
was dit een kwestie van seconden. De
man, die dit wapen wilde gebruiker,
om nog in het laatste oogenblik over
A_4. onder wiens bescherming mijnheer Van Wierinigen zich immers
gesteld had, te zegevieren, wachtte
alleen het juiste moment af. Het
was zyn bedoeling, te vuren als allen
zoodanig zonden zijn afgeleid, dat
hij, voordat ze begrepen, wat er precies gebeurde, de revolver zou kunnen doen terug-glijden in den zak,
waar hij hem uitgenomen had. Ik begreep dit en ik wist, wat er afhing van
een precies op het juiste oogenblik ingrijpen. Maar terwijl ik mijn aandacht geheel samentrok op wat vlale
voor mijn oogen te gebeuren stond,_
was mijn waarneming tot het uiter-'
ste verscherpt ook met betrekking tot.
wat er rondom mij voorviel.
(Nadruk

f
verboden)^»

AMERSFOORTSCHE COURANT

GELDERSCHE VALLEI
ER TUSSCHEN

UIT.....

Door de politie werden twee minderjarige
meisjes aangehouden, die de ouderlijke woning te Utrecht zonder voorkennis van de
ouders hadden verlaten, Het verblijf in Soesterberg scheen hen best to bevallen, doch
nochtans greep de politie In, die de jonge
losbollen weer naar Utrecht overbracht,
waar de politie zich verder met het tweetal
_al bezig houden.

—

njders moest worden gelet, werden drie
fietsers bekeurd, omdat zij niet voldoende
hun voornemen tot richting veranderen
aangaven.
Een Utrechtenaar kreeg een bon, omdat
by tusschen 24 en 4 uur van de Soestorbergsche buitenlucht genoot.

Soest
VOORGANGER VER. V. VRIJZ.

GODS-

DIENSTIGEN
Het bestuur 'van de Vereeniging van Vrlj_lnnlg Godsdlenstlgen, afd. Soest van den
Ned. Protestanten Bond heeft met ingang
Mej.
van 1 September a.s. in de vacature overNemee, die eenige maanden geleden is
benoemd
tot
voorleden. Ds. J. J. Goorhuis
ganger-godsdienstonderwijzer der afdeeling.
Ds. Goorhuls zal waarßchiJnltJlt 14 Sept. e.k.
pijn Intrede doen.
CURSUS IN BIJENTEELT

By voldoende deelneming zal de afd. Soest

van de Vereeniging voor Bijenteelt In den
organiss. winter een cursus InW.bijenteelt
A. van Elmpt
seeren, waarbij de heer
onderwijs zal gete
Soest
bilenteelt-leeraar
tijd nog al
ven. Daar er in den laatsten
eenige nieuwe leden zijn bijgekomen en er
voor de
belangstelling
overigens
ook
meer
bijenteelt la te bespeuren, verwacht men,
dat de cursus wel zal doorgaan.

Bunschoten
OFFICIEELE PUBLICATIES
Wij vestigen de aandacht op de door het
gemeentebestuur aangeplakte publicatie» inzake de aangifte en keuring van dekbokken
en de uitreiking van boter- en vetkaarten.

BEDANKT
Cand. 8.. J. Oosterhoff te Zwolle heeft
het op hem uitgebrachte beroep van
Chr. Geref. Kerk te Bunschoten be-

voor
de

"Janfct.

EN DE KAT KWAM TERUG....
Toen vorige week het Jonge echtpaar van
Diermen naar Fijnaart in Brabant vertrok,
werd ook de poes In de verhuiswagen meegevoerd.
Tot groote verwondering van de buren
zat de poes twee dagen later voor het raam
Spulstraat. Ze
van de oude woning In de
heeft vermoedelijk kans gezien onderweg
en den
verhuiswagen
ontsnappen
de
te
uit
weg naar huls terug te vinden.
Zelfs de poes wiet dat het In Spakenburg
nog niet zoo slecht la. ondanks de distributie.

LICHTLEIDING VERNIELD
T\jdens een kort onweer Is de hoogspan"ilngsleldlng die door de polder loopt vernield. Een vijftal palen werden getroffen.
De lichtlelding werd geruimen tijd stroomloos.

BOOTJE

GERAMD
Ondanks stormachtig weer voer de heer
H de Graaf La.zn. met een roelbootje de
haven uit. Aan boord waren een zoontje van
L. van Dlermen en Jac, Koelewijn Bzn.
De BU 115, schipper H. de Graaf Jaczn.
kwam de haven blnncnzeilen. Door den
sterken wind dreef da, botter af, waardoor
hfj onverwachts op het bootje liep. dat compleet onder water werd gedrukt.
De belde knapen werden uit het bootje
geslingerd. De heer de Graaf kwam met de
op
boot onder de schuit terecht en werd
oud-vaderlandscho wijze gekielhaald. HIJ
schrik
De
kleine
van
kwam met den
vrtJ.
Dlermen kan goed zwemmen en bereikte
veilig den wal. De andere passagier de kleiverstaat
die kunst nog
Koelewijn
ne Jan
niet zoo goed. Hy begon al te zinken. Gelukkig zag Jac. Duyst, schipper van de
een
BU 58 het ongeluk en deze wist met
haak den kleinen drenkeling op te pakten
j
op
droge
brengen.
het
te
en

(Gedeeltelijk gecorrigeerd).

RAADSVERGADERING
De raad der gemeente Hoevelaken Is op
Dinsdag 19 Augustus 1941, des v.m. 10.30 u.
ten gemeontehulzo In vergadering bijeengeroepen ter behandeling van, de volgende on-

VONDELING IN FRANKRIJK

:

kleed in lichtblauw
merkt P. R.
Het kind is opgenomendoor den Service de I'enfant van het departement
van de Somme.
KERKNIEUWS
Volgens den behandelenden geneesheer zou het lichamelijk en geestelijk
Medische
missiezuster.
Het „Gezelschap van katholieke medische wat achterlijk zijn. Het praat niet en
missiezusters* verkreeg toestemming van tien schijnt geen Fransch te verstaan. De
Paus om de openbare geloften al te leggen. mogelijkheid wordt niet uitgesloten geDe eerste gelofteaflegging heeft 15 Augustus acht, dat het kind van Nederlandsche
In het klooster van het gezelschap te Iniherkomst is.
stenrade bij Heerlen plaats gehad.
Berichten, welke er toe kunnen leiworden
Klooster teruggegeven. den het kind te identificeeren,
ingewacht
De historische Karthulüer-abdlJ van Jerez
aan den lijksopsporingsde la Frondrera la aan de Karthtilzers terugdienst, onder aanduiding van „vondegegeven.
ling te Abbeville".

—
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werf.
Ondertrouwd: Evert Malesteiu
en Helena Hop.
Geboren:
WOUDENBERG.
Geertje Klasina, d. v. H. Brederoo en
v.
P. v. Vliet
Jacoba d.
J. v. Her-

— —

waarden en C. Rïjnders.

Gehuwd: B. Methorst en P. van

Inger

Hit publiek wordt tengevolge van de
bepalingen dezer beschikking verplicht
bij «ion aankoop van nieuwe, ongebrulk't*i werken een geHJke hoeveelheid oud
gum! c.g. oud zilver in te leveren.

—

Nieuw verordeningenblad

MARKTBERICHTEN

—
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—

—
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DE TOESTAND IN TSJOENGKING

Paqual Bplnelle, de vroegere Italiaansche
eerste secretaris der ambassade in Tsjoengklng, die per vliegtuig uit Formosa bier is
aangekomen, heeft volgens AJï.P. tegenover
vertegenwoordigers der pers verklaard: de
bevolking van Tsjoengklng. die geplaatst is
tegenover steeds snellere prijsstijgingen voor
de levensmiddelen en onophoudelijke bombardementen van de Japanners, verwacht
zeer spoedig een einde aan het ChlneeschJapansche conflict. De menschen inTsjoengklng. leven als mollen, de straten zijn leeg
en er staan alleen nog maar onbewoonde
barakken. Tsjoengklng Is in feite al veroverd.

Daar geitenmelk zeer voedzaam is en men er boter en kaas van
kan maken, worden op het oogenblik in West-Friesland veel geiten
gehouden. Melktijd op de boerderij.
(Polygoon.
Kuiper.)

-

AMSTERDAMSCHE

BEURSOVERZICHT
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'—

.

Goud- en zilverbeschikking
1941 nO 2.

NEDERLAND

en Adriana Antonia van de Lisdonk
George Paulus, z. v. George Laurens
Muskens en Maria Johanna Ferdinanda
van de Ven
Charles Frederik, z. v.
Karel Nicolaas van Minnen en Elizabeth Tamelijk drukke markt, na
„_,.".
Michielsen.
!vaste opening scherpe reactie.
Overleden: Jan Tol, oud 34 jaar, Nederl. beleggingen kalm.proechtgenoot van Gordiana Arnolda Jo- 'ongatie 2y%%.
hanna Hunnego, overleden 10 Aug. '41
NEDEIII.AND
V.K. Heden
te Edam.
} j -ïoo
Geboren: Maria 4a ie noQu- 4... ïoo{j—loo'
LEUSDEN.
40.
3e
/1000.-4...99
J.
de
Groot
en
H.
J.
VerJohanna, d. v.
bl. f 1000.- 4...100 Ift -100 1 "j
hoef
Jacobus Theodorus Antonius 40.
-99 } g
41. 1000.- 4 % .100
z v. Th. van Eijden en A. M. de Goerj.
3 VS
1911
953/ s
Gerritje d. v. R. Veldhuizen en G, v. 37
*10005...881—88-ffc
d.
v.
Adriana,
Donkelaar
Christina
38
/ 1000
f»3ft —93 fg
Marco, Grtb. O. 2%3... lA—
M. Heij en W. van Barreveld
z. v D. de Leeuw en M, G. W. Mus
Nicolaas Antonius, z. v. N. Brouwer en NED.-INDIB
J. M. van den Hengel.
35 f 1000 3H---371
3 .MI/r~_4*/4Gehuwd: Lam- STA
STOUTENBURG.
a-.»31/4—«s/g
Margarebertus Johannes Voskuilen
BANKEN
Amsterd. Bank.. 133 W—l24
tha Cornelia van den Bedero,
Kol. Bank
194i /?
134 %
BUNSCHOTEN—SPAKENBURG.
NJ. Handelab...
144*/*—148%
Geboren: Evert, z. v. Reindert van N.H. My. Cert... 133—134
%
de Mheen en Elisabeth Antmnia Hool- Robaver

__

.t In de Nederlandsche Staatscourant van
IS Augustus 1941, no. 158, Is een tweetal
beschikkingen van de secretarissen-generaal
van de departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van Financien en van
Justitie verschenen, nopens het verkeer met
goud en zilver, onder den naam Goud- en
ZllverbeschUtking 1941 no. 1 en no. 2.
'Beschikking no. I Is vnl, van belang voor
hen die gouden en zilveren voorwerpen vervaardigen of verhandelen. ZIJ moeten zich
by het betreffende rijksbureau laten inschrijven en zijn niet meer vrij ieder verlangd gewicht te vervaardigen; ook wat het
gehalte betreft, zijn beperkingen opgelegdZoo zal voor goud geen gehalte mogen worden gebruikt boven 14 karaats.

VRIIWILI|®_EGIOEH

GeboAMERSFOORT, 15 Aug.
ren: Gerrit, z. v. Hendrik van der Ziel

—

BIJ AANKOOP VAN NIEUWE
WERKEN MOET OUD GOUD c. q.
ZILVER WORDEN INGELEVERD

Dat wil het nieuwe Duitschland
van Adolf Hitler, Een nieuw
Europa opbouwen. Een nieuwe
ordening vestigen. Ons werelddeel
weer bewoonbaar maken voor
een ieder die werken wil en kan.
En Stalin? Wat wil deze? Het
Bolsjewisme vestigen, dat is:
Christendom, beschaving en cultuur vernietigen. Dat beteekent:
moord en doodslag, armoede en
ellende.
Nederlanders, dc keuze kan
toch niet moeilijk zijn. Als waar
Christen en goed vaderlander is
uw plaats immers aan de zijde
van hen, die den opbouw willen?
U kunt toch nimmer wenschen,
dat Europa het slachtoffer wordt
van een horde Barbaren, die reeds
25 jaar een millioenenvolk onderdrukte en het tenslotte in het ongeluk stortte?
En als gü uw keuze gedaan
hebt, u dus schaart achter de
bouwers van het nieuwe Europa,
voegt dan de daad bij het woord.
Vele duizenden stelden reeds die
daad. Zij strijden aan het Oostfront of maken zich gereed daarheen te vertrekken. Zij begrijpen,
dat zonder strijd geen overwinning mogelijk is. Zij beseffen, dat
ook Nederland zijn aandeel moet
leveren, wil het straks een eervolle plaats in het nieuwe Europa
kunnen innemen. Zij zijn de sloopers van het Bolsjewisme, maar
tevens de bouwers aan de nieuwe
toekomst van ons vaderland.
Een nieuwe toekomst bouwen
voor ons land en volk. Er is geen
schooner doel. Het is uw plicht
daaraan mede te werken. Verzaak
die plicht niet, maar meldt u aan

In het algemeen wordt onder oud goud
verstaan gouden werken, waarvan de waarde
aan goud tenminste V*, van de totale waarde, welke de verkooper voor het voorwerp
MET SCHOUW OMGESLAGEN EN
ontvangt, vertegenwoordigt, alsmede verbroOVERLEDEN
ken gouden werken; onder oud zilver: verbroken werken en zilveren afvalmateriaal.
bij het
ongeveer
De
60-jarige melkvaarder J. stro- Bedoelde levering van oud goud en oud ziluit Sloten Is gisteravond met zijn
Jubileum Ds. J. E. Goudappel. band
ver dcor het publiek heeft ten doel de inmelkbussen,
gevolge
schouw
met
ten
van
Ds. J. E. Goudappel, etneritus-predikant
dustrie van- en den handel In gouden en
der gereformeerde kerk te Bmllchhelm, thans een windvlaag, omgeslagen op de Brandezilveren werken «hier te lande op gang te
rneer.
wonende te Velp, herdenkt 25 Augustus den
houden. Aangezien op den winkelier de vernog
wist
zich
mast
vast
te
HU
aan een
dag. waarop hij voor veertig Jaar te Randplichting rust het ontvangen oud goud en
grijpen, doch aangezien hij niet kon zwemwijk en Heteren het predikambt aanvaardde.
oud zilver hetzij rechtstreeks, hetzij door beDaarna etind ds. Goudappel te Dieren, men, bleef hy den geheelen nacht rondmiddeling van den groothandelaar bij den Koninginnegracht
's-Gravenhage.
22
Utrecht en Emllchhelra. waar hem In 1935 dreven. Zoo vond men hem hedenochtend. fabrikant In te leveren, 1b deze na omsmelBij
brengen
gaf
hij
nog
teekehet aan wal
eervol emeritaat verleend werd.
ting van het oud goud en het oud zilver
nen van leven, doch korten tijd daarna is wederom In staat nieuwe werken daarvan
Ds. J. Visser overleden. de man tengevolge van uitputting over- te vervaardigen. De voorraden van den winIn den ouderdom van 75 Jaar overleed te leden.
kelier kunnen alsdan weder worden aangeAmsterdam ds. J. Visser Kzn. Nederlandsch
vuld.
Hervormd predikant te Enk huizen. Ds. Visser aanvaardde in 1892 te Woudenberg het VECHTPARTIJ MET ERNSTIGEN
Ten aanzien van de verplichting tot
predikambt. HU diende sinds 1302 de geInlevering gelden eenige uitzonderingen.
AFLOOP
meente te Enkhulzen.
Zoo behoeft het publiek bvj aanschafJOODSCH GRONDBEZIT MOET
fing van gouden trouwringen geen oud
Gisteravond ontstond te Staphorst (O.)
twist tuschen den varkenshandelaar E. en
goud in te leveren. Indien een door beWORDEN AANGEGEVEN
den kalvcrenkoopman T. Laatstgenoemde
voegde lnstnntle afgegeven bewijs van
trok een mes en verwondde daarmede R. zeer
ondertrouw kan worden overgelegd. Ook
Morgen zal Verordeningenblad no, 34
ernstig. De politie heeft den dader in arrest
geen
inlevering
noodig
bij
aankoop
Is
verschijnen. Het bevat de verordeningesteld. De toestand van het slachtoffer is
Markt Zwolle
van voorwerpen van het gebruikelijke
gen nr. 153—161.
levensgevaar UJk.
tweede gehalte zilver, beneden 36 gram
15 Aug.
Verordening nr. 153 is een verordeBoter. Aanvoe- 4 kg., waarvan
(d.i. 30 gram fynzilver). Voor tweede ge8 stukken van i/} kg. Prijs f2.40 p. kg.
volgens welke op instructie van
ning,
voorwerpen boven 36 gr.,
halte
zilveren
Kipeieren
per
25.000
kg.
11.05—f IJK
rijkscommissaris aan universitei(d.i. 800 gram
gram
doch
beneden
964
den
Hulden. Koehuiden 13i/s Ct.. plnkenvellen gen, zes en veertien weken, loopers. drach_ijnr:lver)
inlevering
kan de winkelier
ten of hoogescholen het beheer kan
141/. et., stlerenveflen BJÏ et., vette vellen tige varkens, magere en vette varkens hanvan oud zilver verlangen, voor voorwer26 et., gras vellen 23 et. (per !/" kg.). Paarworden overgedragen van het curatodel vlot.
pen boven 964 gram, alsook van couop den presideerenden curator.
denvellen f 8.50 per stuk.
rium
onverschillig
gewicht,
het
is steeds
verts.
Veemarkt.
graskal932 Runderen: 308
Vischmarkt IJmuiden
inlevering van oud zilver verplicht,
Verordening nr. 154 behelst regeveren; 117 nuchtere kalveren; 139 schapen;
3 gelten; 253 schrammen; 37 varkens; 339
lingen omtrent het Joodsche
Aangezien de regeling tot Inlevering van
15 Aug.
Tarbot f4.60 p. kg.; tong f5.50
biggen. Men besteedde voor neurende en —f2.70 p. kg.
grondbezit voorzoover dit niet
Kleine schol Ie soort f-74; oud goud en oud zilver alleen geldt bij aanversch gekalfde koeken 1 175—f 456: dito kleine schol 2e soort f7l—fs6: pufschol koop van nieuwe, dus ongebruikte, Is bereeds
als landbouwgrond onder
vaarzen en schotten f280—f 400; guste- Ie soort f51—134; pufschol 2e soort f3l— doelde inlevering uiteraard niet noodig bij
verordening nr. 102/41 valt. Het
koelen voor de vetv.clcic of stol f225—f340; f 12; groote schar f36—f2S; kleine ■schar retr&Ofcp van gouden en zilveren werken op
grondbezit met inbegrip
Joodsche
dito vaarzen f 230—f325; voorjaarskalvende f 22—f 21: pufschar f 17—f 10; kleine roode
pu -Ueke veilingen, noch bU eankoop van
van hypotheken moet voor 15
koelen f340—f410; Ii V jarige pinken f225 poon f53—f42; poontjes f23; horsmakreel barken
van leeningen of voorschotbanken.
September 1941 aangegeven wor—f260; Jonge fokkalveren 1100—f 160; scha- f33—f3o; wijting fs4—fsl. (per 50 kg.).
pen aan bouten fso—f6s: lammeren f 18—
den bij het Nederlandsche kadasf3O; 6-weeksche biggen f 10—f 14; 14-weekter in Den Haag. Dit is gemachMarkt Amersfoort
LOONEN LEDERINDUSTRIE
sche biggen f 14—f 20; drachtige varkens
tigd het beheer van het Joodsche
kg.;
Hoendereleren f 1.05 per
f9o—f 160; magere varkens f75—f130 p. st.;
15 Aug.
ïlat college van rUksbenild delaars maakt
grondbezit over te nemen. Bovenvette varkens f0.75 11.30 et.
eendeneleren f 7—f 8 p. ÏOO stuks; tamme bekend, dat in een mededeeling van den
dien wordt iedere wijziging in den
Overzicht.
Vette koelen en stieren geen konijnen f3.50—f 6 p. st.: jonge konijnen per-dienst van het N.V.V. betreffende de
p.
eigendom of den toestand van
noteering: Gebruiksvee stat ionna ir. handel f 1.25—f 1.50
st.: oude tamme eenden algrmeen verbindend verklaring van bepavlot: Gustekoeien en vaarzen handel vrij f 1—f2.25 p. st.: biggen f 13—f20 p. st.
Joodsch grondbezit onderworpen
lfar.en van de collectieve arbeidsovereengoed: Zomerkalvende koelen duur; Oudere
Aangevoerd waren ongeveer: 5000 stuks kor.st voor de lederindustrie ten onrecht*
aan een goedkeuring van den
hoendereieren, 100 stuks eendeneleren en
kalveren vlot: Nuchtere kalveren geen norijkscommissaris.
Is gemeld, dat eveneens verbindend zouden
teering; Schapen en lammeren duur; Blg- 23 biggen.
fïijn verklaard de verhoogde toeslagen op de
Verordening nr. 155 behelst een
loc* en. De toeslagen vastgesteld in bet algen-een verbindend verklaarde artikel 10 der aanvulling op de bestaande verordening betreffende het binnenreizen in of
CAO. bedragen:
gehuwden en kostwinners ’1.50; vertrekken uit het land. Er is een
vior
voor ongehuwden van 21 tot 60 jaar ’1,—;
ingevoerd.
strafbepaling
ongehuwden
jaar
’0.75;
van 19 tot 21
voor
voer ongehuwden van 16 tot 19 Jaar 10.50.
Verordening nr. 156 behelst de
Geheel onafhankelijk hiervan werd nadien
vorming van enkelvoudige kamers
door het college goedkeuring verleend aan
b_ bepaalde landgerechten en van
de Federatie van Ned. Lederfabrikanten om
volgt
verhoogen:
te
toelagen
de
als
een politierechtbank in Den Haag
\ jor gehuwden
en kostwinners 3.50;
voor de uitsluitende behandeling
voor ongehuwden van 31 tot 60 Jaar ’2.35;
van alle feiten, die de politieke
voer ongehuwden van 19 tot 21 Jaar ’1.75:
rust
binnen de volks gemeenschap
voor ongehuwden van 16 tot 19 jaar 1.20
in gevaar brengen of ui', politieDeze verhoogde toeslagen zijn echter niet
beweegredenen
stjn
mitsdien
ke
worden geopgenomen in de C.A.O. en
pleegd.
evenmin algemeen verbindend verklaard.

BURGERLIJKE STAND

—

voorwerpen

Uit Hongarije.

GESLAAGD
Voor het te Den Haag gehouden examen
taal 1b geslaagd de
voor de Hoogdultsche
heer T. G. Goudriaan, alhier,

—

Gouden en zilveren

Nu verschillende gebieden weer bij Hongarije teruggekomen zyn, telt de Roomsen
Katholieke kerk ongeveer negen en een half
millioen zielen op een bevolking van 13 millioen.

Barneveld

—

Opbouwen

Laatste Nieuws

Misschien van Nederlandsche
derwerpen
1. Ingekomen stukken; 2. mededeeling
herkomst.
waterschouw; 3. reclame schoolgeld; 4. voorDe commissaris van de rijkspolitie,
stel tot deelneming aan een ta vormen
kring voor den se hooiartsend lenst; 5. voor- afd. 2, rgksopsporingsdienst der rijksstel tot verleening van subsidie aan het recherchecentrale,
te 's-Gravenhage
ALWEER: VASTHOUDEN
„Groene Kruis" voor het Jaar 1942; 6. voormaakt bekend, dat, blgkens bericht
stel tot vervroegde aflossing van eene geldWederom moeßt de politie een drietal pervan
den
te La
consul
der
Nederlanden
■onen bekeuren, omdat z. zich misschien leening; 7. voorstel tot vaststelling van eene Madelaine-Lille (Fr.) 20 Mei 1940 omop een gemakkelijke, doch in ieder geval op verordening betreffende het bewaren en ter streeks
(Somme),
uur
12
te
Abbeville
beschikking stellen van beenderen, bedoeld
gevaarlijke wijze door een auto lieten „trekin de Afvallenbeslulten 1040 I en II; 8. aan- na een bombardement, in de omgeving
ken", Behalve een bon voor dit feit, kwam
er natuurlijk nog een bekeuring voor het bieding gemeente-rekening, dienstjaar 1940; van het station een klein meisje werd
9. voorloopige vaststelling van de kosten van aangetroffen, wier ouders of familierijden op den Rijksweg bij. Een dure liefhebberij, waarvoor echter nog maar al te het openbaar lager onderwijs over het Jaar leden niet konden worden opgespoord.
1940; 10, voorstel tot vaststelling der verveel animo bUJkt te bestaan....
Signalement: leeftyd ong. 2 jaar,
goeding- voor de bijzondere lagere school blond krullend haar,
zwarte oogen, geBONNEN
over het Jaar 1940.
tricothemd, geBIJ een gehouden verkeerscontrole,
saarblj speciaal op de gedragingen der wlel-
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ITALIAANSCH LEGERBERICHT

Hoevelaken

Soesterberg
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Beursstemmingen

EFFECTENBEURS VAN HEDEN

Heden Bankpapier:
New Tork
1.86%— 1.30**4
Brussel
30.08—30.20
Stockholm
44.78—1404
Zürlcb
43.5»—43.75
PETROLEUM
Goud:
Dordtsche Petr...238%—237% Pijn voor de Industrie (verkoop)
Konkl. Petr......287—2661/_
2.125
alf inageguutt
(inkoop) /2.075.
RUBBER
Zilver:
291 —280
P(]n voor de Industrie (verAmsterdam
Bandar Rubber 230—230
koop) / 32.75; afflnagezllver
Dell Bamy
(Inkoop)
f3o.—■
Kendeng L
195
Koersen Nederl. ClearlngUajangland ....77—78i/_
Instltnut.
Oostkust f500.. 160'.;—1621/.
-Jerbadjadl
139J_ " Koersen voor stortingen op
15 Augustus.
SCHEEPVAART
Belga's
30.1432
HOU AnxL.n...l3oX—l3l
Zwttschersche francs
43.56
Java-China-Jap..157—153
Fransche francs
3.768
K.N.S.M
9.87
185—1811/» Llrea
Kon. Paketv
252—254
Deensche kronen
3637
Scheepv. Unie.. 1947/s-i9i i/0
Noorsche kronen
43.82
Rotterd U0yd..155—154% " Zweedsehe kronen
44.83
My. Nederland..155—154
Tsjechische kronen
(oude schulden) 6.42
INDUSTRIE
Dinar (ouda schulden) 3.4
A. K. O
143!/,—l44J£ CULT. ONDERN.
H. V. A.
452—452
Dinar (nieuwe schulden) 4.23
Berkels P. ....92—91 \i
Hsy,
Calvé DeUt ....941/,—©3l/a
Java-Cultuur... 265
rurksebe ponden
Lewa
230
Centr Suiker ~224i/-—224i/f N 1. Suiker
Pengö (oude schulden) 88619
Fokker Vt
229—225
tf. Vorsten!
138—127%
Pengo (ow. schulden) 45.89
Lever Br
130 J£—l3BJ, TABAK
(oude
Zloty
schulden)
Ned Ford
Dell Bamy
236*4—237
35.—
340—344 i/«
Philips
Zloty (nw. schulden) 37.6b
246 y,— 2401/» Dell-My
292-^290
UI
Gelder Pap.
105—164
Senembah.. ...235—234
13a

’

—

-.

.

.

V.K.

MIJNBOUW ONDERN.
O. Borneo Mij. A.
idem pref. A.
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Verordening nr. 157 behelst een
aanpassing van den tekst der verordening op de loonbelasting- aan de verordening op de inkomstenbelasting.
Verordening nr. 158 voert een van
den werkgever te heffen nivelleeringsbijdrage van het loon in, waarvan de
opbrengst bestemd is voor dekking van
de door de volgende vero'-deningen ontop het gestaande grootere uitgaven
Verbied vau de sociale verzekering.
ordening nr. 159 voert de verhooging
in, van de uitkeeringen volgens de wet

op de invaliditeit en op het ouderdomspensioen door toekenning van een
specialen toeslag van 25 tot 50%, die
voor gezinsleden nog hooger wordt.
Verordening nr. 160 vormt de
principieele verordening betreffende de reorganisatie van de ziekenfondsen. De ziekenfondsen worden
onder toezicht van den staat gesteld, er wordt een verplichte verzekering ingevoerd en de presta-

De factoren, welke In algemeenen zin tegenwoordig het koersverloop van da effectenbeurs te Amsterdam In groote lijnen beties worden verbeterd.
prlen. zyn te welbekend, dan dat daar nog
Verordening
161 brengt wijzieens de aandacht op behoeft te worden ge- ging
van de Ziekteverzekeringswet
vestigd. Meer dan eens gebeurt het echter.
het invoeren van een bijdrage
dat de markt onderhevig Is aan Invloeden, door kraamvrouwenhulp
voor
voor de gewaarvan de herkomst niet gemakkelijk kan zinsleden van den verzekerde.
worden opgespoord. Be beurs is minder toegankelijk voor overwegingen van politleken
aard, dan in het verleden dikwijls het geval
Is geweest, er zijn tijden geweest, dat men
aan het Damrak uitsluitend onder de Inwerking stond van de verschillende aspecten van de politieke situatie en wat daarmee verband houdt. Toch wordt de ontwikkeling van de internationale politieke
verhoudingen op de effectenbeurs nog imCONFERENTIE MET STAFN. S. B.
mer met groote belangstelling gevolgd, omdat de ontplooiing van den economischen
Op 14 Augustus heeft de staf van den
toestand hier te lande, tenslotte ten nauwste verband zal houden met den afloop van N.S.B, in Utrecht een conferentie geden oorlog. Hieromtrent loopen de meenln- houden,
waar commissaris-generaal
gen nog altijd sterk uiteen, echter kan worSchmidt ïn diepgaande beschouwingen
den vastgesteld, dat die meeningen niet den binnen- en buitenlandschen politiesteeds berusten op overweging van de openken toestand heeft behandeld. De leider
bare berichtgeving, maar soms op wat men der N.5.8., ir. Mussert, ging vervolgens
zich wenscht. Vaak worden conclujles getrokken, welke weinig steekhoudend zijn uitvoerig in op derede van den commisDe mededeeling omtrent de besprekingen saris-generaal. De leiding der conferentie was in handen van den plaatsvervanwelke tusschen Roosevelt en Churchill gegenden leider der N.5.8., van Geelkerhouden zijn, staat momenteel in het cenbelangstelling,
trum van de
ken. ■."-'■■
v.. ■;*.'

nr.

Commissaris-Generaal
Schmidt

■ ■

Cyprus en Malta
gebombardeerd
In zijn weermachtbericht no. 437
maakt het Italiaansche Opperbevel het
volgende bekend;
Eenheden van het Italiaansche luchtwapen hebben gisteren doeltreffend opslagplaatsen en benzine-depóts op het
eiland Cyprus gebombardeerd. Des
nachts hebben andere Italiaansche
vliegtuigen bommen van groot kaliber
laten vallen op de vliegvelden van Malta, waarbij treffers werden geplaatst
op de gestelde doelen.
Noord-Afrika: In den sector van Tobroek activiteit van vooruitgeschoven
posten en artillerie. De luchtmacht van
de as ging voort met haar doeltreffende actie. De verdedigingswerken en haveninrichtingen van de vestingen Tobroek en Mersa-Matroe werden getroffen, alsook een koopvaardüschip van
3.000 ton in de wateren van MarsahLuch en een torpedojager ten Noorden
van Sidi el Barrani.
Britsche vliegtuigen deden een aanval op Tripolis.
Oost-Afrika: In den sector van Gondar hebben detachementen van een on-

zer stellingen een stoutmoedige verkenning ondernomen, waarbij zij" vijandelijke groepen ontmoetten en op de
vlucht dreven. Engelsche vliegtuigen
bombardeerden weer woonwijken, van

Gondar. In den afgeloopen nacht hebben Britsche vliegtuigen Catania en
Augusta aangevallen. Te Catania vielen drie dooden en twintig gewonden.
De onmiddellijke en hevige reactie van
ons luchtdoelgeschut noopte den vyand
zijn meeste bommen in zee te laten val-

len. Een der toestellen werd brandend
neergeschoten en stortte in zee.

De ontmoeting
Churchill-Roosevelt
EDEN BRENGT MAISKY OP DE
HOOGTE
Naar de Londensche correspondent
van de New Vork Post meldt, heeft
Eden den Sovjetambassadeur Maisky*
gisterenmiddag op

de

hoogte gebracht

van den inhoud der tusschen Churchill
en Roosevelt gevoerde besprekingen.
Maisky zou uitdrukking hebben gegeven
aan zijn tevredenheid.
Men moed de verklaring van Roosevelt en Churchill beschouwen als een
directe waarschuwing aan het adres van
Japan. De Sowjetunie is, volgens Londensche kringen, op de hoogte gehouden van de bijeenkomst.
VERKLARING VAN LORD BEAVER-

BROOK.
Lord Beaverbrook heeft

volgens het
D.N.8., tegenover vertegenwoordigers
pers
der Amerikaansche
verklaard, dat
het tot dusverre door de Ver. Staten geleverde oorlogsmateriaal voor Engeland niet voldoende is. De Ver. Staten
mogen niet vergeten dat Engeland
strijdt tegen een vijand, die vol vertrouwen en goed georganiseerd is. De Ver.
Staten moeten Groot-Brittannië meer
oorlogsmateriaal leveren en de leveranties bespoedigen. Vooral heeft Engeland bommenwerpers noodig. Ook heeft
het dringend behoefte aan tanks en
levensmiddelen.

-

BEKENDMAKING WITTE HUIS
Het Witte Huis maakt bekend, zoo
meldt Associated Press, dat minsten*
een der besprekingen tusschen Roosevelt en Churchill heeft plaats gehad aan
boord van het Britsche slagschip „Prin*.
Ce of Wales".
..■"■■-,

■

BEZOEK AAN IJSLAND GAAT
NIET DOOR

Naar Assoclated Press meldt, heeft de
voorzitter van de militaire commissie van
den Amerikaanschen Senaat. Reynolds. medegedeeld, jiat het bezoek, dat eenige leden
van deze commissie aan IJsland zouden
brengen, niet doorgaat. De oorzaak: hiervan
is, dat er drljftfa in het Noordelijke deel
van
den Atlantischcn Oceaan is gemeld en dat
een geschikt schip voor deze reis ontbreekt.

VER. STATEN BREIDEN IJSLANDSCHE HAVENS UIT
Assoclated Press meldt uit Reykjavik, dat
de Ver. Staten de IJslandsche havens willen
gaan uitbreiden, waartoe de Ver. Staten het
materiaal zullen leveren. IJsland zal voor
de werklieden zorgen. Als tegenprestatie voor
de uitbreiding der havens heeft IJsland den
Ver. Staten prlortteltsrechten In de havent
verleend.

DE ZUID-AMERIKAANSCHE
DEFENSIE

Volgens berichten uit Washington die ons
over Vichy bereiken. Is het niet onwaarschijnlijk, dat de Zuldamerikaansche staten
een conferentie bijeen zullen roepen van
hun generale staven. Het doel van deze conferentie zou, volgens Inlichtingen uit Buenoa
Aires .en Rlo de Janetro, via Washington
ontvangen, zyn een defensief systeem' op te
stellen, dat zuiver Zutdamerikaansch Is en
welks eerste taak zou zijn zich niet te laten
spannen voor een Noordamerlkaansch Im-

perialisme.

ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN

BOVEN ONS LAND
In den afgeloopen nacht vlogen ver-

scheidene Britsche vliegtuigen boven
ons land. Vele brisant- en brandbommen werden omlaag geworpen. Een
woonhuis werd verwoest. In een stad
kregen verscheidene honderden huizen
glasschade. In totaal zijn twee dooden
en een gewonde te betreuren.

Amersfoort
DENKT OM HET
PRIJSBEHEERSCHING-BESLUIT!
Op de heden gehouden Vrn'dagmarkt
hebben ambtenaren van de Prijsbeheersching tal van processen-verbaal opgemaakt, zoowel tegen handelaren, die te
duur groenten en fruit verkochten als
tegen de koopers, die te hooge prijzen

besteedden.
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AMEHSFOOKTSCHE COURANT

BUITENLAND

Turkije en de Oorlog
BERLIJN SCEPTISCH GESTEMD
Naar aanleiding van de gemeenschappelijke verklaring van Engeland
en de Sovjet-Unie. die eergisteren te
Ankara is afgelegd en volgens welke
beide landen zoogenaamd geen aanspraken op Turksch sebied wenschen
te maken, verklaarde men op het
Duitsche ministerie van Buitenlandsche Zaken in de Wilhelrnstrasse, dat
3e officieele instanties te Eerlijn concrete en overduidelijke bewijzen hebben, die de aspiraties der Sovjet-U'-iie
Op Turksch gebied onomstootellj k
doen vaststaan. Die bewijzen zijn afkomstig uit den zeer gezaehebbenden
mond van Molotoï, toon hij zijn laatste bezoek aan Berlijn bracht. Als de
Sovjet-Unie, aldm verklaart men 'in
officieuze Duitsche kringen, het
thans wil doen voorkomen, alsof zij
dergelijke voornemens nooit gehad
heeft, dan list volgens Duitsche opvatting am deze houding slechts esn
koel-"ièreker,end. opnortunism" ten
grondslag. De aspiraties der Sovjetunie* ten aanzien van bepaalde Turksche streken maakten en maken een
inteeroerend bestanddeel der buitenlandsche exoans'e-politiek van het
Kremlin uit. Dat Engelpnd zich bii d"1
Povjet--vf*rklarir*<r te Ankara heeft
aangesloten, acht men te Berlijn net
van eroot belang. Men ziet daarin
slechts esn tactische manoeuvre.
EEN ITALIAANSCHE STEM
Ten aaneen van den stan der Britsche- en Sovjet-ambassadeurs bij dc
regeering te Ankara merkt het agentschap Stcfanï op. dat de Engelsche en
Scvjet-propaganda op dezen stap al
te zeer den nadruk leggen, dan dat
men hem voor oprecht kan houden. De
verzekering, die de nota bevat ten
aanzien van de Dardanellen en de territoriale integriteit van Turkije komt.
zoo schrijft Stefani op zijn minst te
laat. Wat betreft de garantie vcor het
geval van een aanval van de zijde
eener andere mogendheid, de?e snhünt
ep zijn minst genomen overbodig,
riasr Turkije niet bedreigd wordt. Ook
weet men in Turkije, dat een garar.t'eaanbed voor de Engelschen niets anders is dan esn voorwendsel om co de
buitenlandsche politiek en de militaire economische organisaties van het
land, dat Groot-Brlttannië zoogenaamd wenscht te beschermen, invloed uit te oefenen. De schijnbaar
vredelievende verzekering van Engeland en zijn Soviet-bondgenoot am
Turkije is in sterke tegenspraak met
de Engelsche kuiperijen in het Nabije
Oosten.

VERLENGING VAN
DIENSTTIJD

IN DE VEREENIGDE STATEN
De Amerikaansche Senaat heeft definitief het wetsontwerp tot verlenging van den d-ensttijd aangenomen,
dat Roosevelt thans ter teekening
wordt voorgelegd.

BENZIN
E AAR WLADIWOSTOK
De Amerikaansche leider van de
benzin evoorziening, de minister van

Binnenlandsche Zaken. Ickes, heeft
volgens Assoclated Press op de persconferentie meegedeeld, dat de eerste Amerikaansche tankboot met bsnzine onder Amerikaansche vlag uit Los
Angeles naar Wlariiwostok vertrekt.
Andere tankbootcn zullen binnenkort
volgen.

KNOEIERIJEN BIJ CONTRACTEN
De bijzondere militaire commissie
van het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden, dip knoeierijen moet benaar de New
handelen, heeft,
Vork World Telegram meldt,
in haar rapport aan het Congres haar
afkeuring uitgesproken over het twijfelachtig optreden van senator Pepper. De-ze zou. naar in het rapport
wordt geconstateerd, bij het plaatsen
van asphaltcontracten zijn positie
hebben gebruikt om de orders aan bepaalde firma's toe te stoppen.

Tsjoensking

een

uitgestorven

Stad
ATTACHé'S REEDS VERTROKKEN
Naar Domei aan de hand van een
rapport van een uit Tsjoengking teruggekeerd diplomaat meldt, is de
stad tengevolge van de hevige Japansche luchtaanvallen vrijwel uitgestorven. De bevolking leeft als mollen en
de stad is eigenlijk reeds overwonnen.
Het verbluf der regceringsambtenaren
en de zetel hunner kantoren zijn niet
bekend. Alle buitsnlandsche militaire attaché's hebben de stad reeds verlaten, met uitzondering van de Engelschen. Amerikanen en Sovjets. Tsjang
Kai Sjek laat zich zeer zelden zien.
BRITSCHE JAGERS

NEERGESCHOTEN
Duitsche jagers hebben gisteren nog

5 Britsche jachtvliegtuigen aan het
Kanaal neergeschoten. Voor zoover
Thans bekend, bedragen de verliezen
der Engelsche luchtmacht bij pogingen tot nadering van de kust der bezette gebieden derhalve zeven vlieg-

tuigen.

—

Dagorder

De Sovjet-Unie als voortdurende
Bedreiging van Finland

SLACHTOFFERS VAN BRUUT
GEWELD
ii
de herkomst van het Finsche
volk hangt de dichte sluier van d3
geschiedenis, 'ondanks naarstige onderzoekingen van ethnclogcn en geschiedvorschers staat te dien aanzien
nog maar weinig vast. Maar tot dit
weinige behoort, dat ds Finnen noch
Barmanen, noch Slaven zijn, waaruit
volgt cat een aanspraak van een
greote mogendheid op bsheersching
van de Finnen en hun „levensruimte"
nimmer steunen kan op rasgelijkheid
of bloedverwantschap. Voor het overigs willen wij in een tijd, 200 vol van
actueele problemen als ds onze, het
vraagstuk van de herkomst der Finnen hier laten rusten. Genoeg zij het
ens, te weten, dat zij met hun buren,
de Russen, allerminst tot een volkerenfamilie behOoren, al sedsrt mensehenhsugenis de Noordelijke streken
van Europa bewonen en reeds eeuwen
geleden geklommen waren op een
hooge trap van innerlijke beschaving. Hoe zou het andsrs denkbaar
zijn, dat de „Kalevala"— in 't Finsch
valt de klemtoon van elk woord altijd
op den eersten lettergreep —dat onvergankelijk epos, waarin de held
Vainamöinen de hoofdrol vervult, de
grootheid van den mensch niet zoekt
in zijn bedrevenheid met het zwaard,
niet in de kracht van den veroveraar
of in den moed van den roofridder,
maar veeleer in zijn „weten", zijn „begrijpen", ook van die geestelijke
wasrden, welke tuiten de grenzen van
het kenbare liggen? En hoe ware het
andsrs mogelijk geweest, dat deze
waarlijk „volksche" poëzie, later inde
betooveren.de schilderstukken van
Axel Gallen—Kallela en nog later in
de lithografieën van Matti Visanti
zoo aangrijpend uitgebeeld, honderden jaren lang van geslacht op geslacht onopgeschreven bewaard kon
blijven, totdat de voortrekkers uit de
bloeiperiode der Finsche cultuur, met
den Kajaanischen plattelandsdokter
Elïas Lönnrot aan de spits, dat epos,
liefderijk vergaard en zorgvuldig te
boek gesteld, voorlegden aan een verbaasde en verrukte wereld? Lange en
moeizame reizen waren het, die
Lönnrot meer dan honderd jaar geleden ondernam, teneinde de verzen
op te teekenen, welke hij allerwege in
Kare'.ië kon hooren zingen door de
runen-zangers
geen geschoolde
krachten, maar eenvoudige menschen
eenvoudig
een
volk
met ineengeuit
slagen handen tegenover elkander zittend, en al reciteerend de lichamen
wiegend op het rhythme van een melodieus wijsje in mineur.
Over

—

—

Geringe bevolkingsdichtheid

De Kalevala vereert den mensch
cm zijn zelfstandigheid, zijn weten,
zijn kunnen. Het is, voor wie Finland
kent, geen wonder. Wij Nederlanders,
die met honderden landgenooten op
een vierkanten kilometer wonen, kunnen de eenzaamheid van het leven op
het Finsche platteland met onze verbreiding nauwelijks omvatten. Gernid.
deld haalt Finland, gemeten over het
geheele land, elf menschen per vierkanten K.M. in 't Zuiden, waar langs
de kust de groote centra liggen: Turku, Helsinki. VÜpuri
de oude Karelische hoofdstad, die bij den „vrede"
van Moskou den Russen in handen
loopt de bevolkingsdichtheid
viel
tot zoowat 45 man per vierkanten
op,
K.M.
maar daartegenover reikt het
Noorden niet verder dan 1 mensch per
millioen vierkante meter, en Kareüë
-_ vooral het Russische deel er van
haaltzelfs dat minimum niet. Wie,
als de Fin, aangewezen is op zich zelf,
wordt een vereerder van het persoonlijke, een vriend van de vrijheid, voor
de rol van kuddedier ganschelijk ongeschikt. De eenzaamheid heeft de
Finnen gestempeld tot harde werkers,
zelfstandige menschen, sobsr van levensstijl, gewapend met een diepen
vrijheidszin, waarachtig in hun gastvrijheid, gespeend van alle verovcringszucht, maar bereid eiken belager van hun land te weerstaan.

—

—

—

Vrijheidsdroomen
Vrijheid! Dat is de droom van de
Finnen geweest temidden van alle
stormen, welke een bewogen geschie-

denis deed razen over hun land. Van
vrijheid droomden zij in de eeuwen,
toen Finland nauw verbonden was
met Zweden, van welk tijdperk de
resten nog veelvuldig en in velerlei
vormen terug zijn te vinden. Van
vrijheid vooral in de ruim honderd jaren van toenemend schrikbewind onder vier tsaren, waarvan de eerste
in 1809 de verkrijging van Finland
danken mocht aan de boosheid van
Napoleon op de recalcitrante Zweden.
Speelbal te zijn tusschen grootere
machten
ziedaar het harde lot,
Finland door zijn ligging toebedeeld.
Zijn historie is er een van eindelooze
oorlogen, waarbij het land zelf meer
prooi was dan partij, totdat eindelijk
in 1918 ook voor de Finnen het uur
van de vrijheid sloeg. Tsaar Nicolaas,
wiens regeering over het grootvorstendom Finland een opstapeling was van
vergrijpen aan den eed op de Finsche
vrijheid, eens in ds oud-Borgasche
kerk door Alexander afgelegd, en

—

VIJF LUCHTOVERWINNINGEN
In den Noordelijken sector van het
Oostelijk front heeft Ie luitenant
graaf von Kageneck gisteren 5 lucntoverwinningen behaald. Hij schoot in
luchtgevechten bij Nowgorod 4 bolsjewistische bommenwerpers en 1- jager
neer. Daarmede behaalde hij zijn 38e sindsdien door ai zijn opvolgers plechtig bekrachtigd, Nicolaas zond in den
tot en met 42e overwinning.

reur over het wijde Finschs land.
dagelijksche

van

Darlan

AAN FRANSCHE STRIJDKRACHTEN
De plaatsvervangende minister-president van Frankrijk admiraal Darlan,
heeft als minister van Defensie voor
de radio een dagordcr uitgevaardigd
tot dc strijdkrachten van alle wapens,
welke thans rechtstreeks onder hem
geplaatst zijn. Darlan begon met uiting te geven aan zijn voldoening over
de groote eer, welke maarschalk Pétain hem bewezen had, door hem te
benoemen tot minister van Landsverdediging. Ik weet, zoo zeide Darlan,
dat ik kan rekenen op de medewerking
van allen voor do zaak van Frankrijk.
welke door maarschalk Pétain op zoo
edele wijze verdedigd wordt. De nederlaag mag niet tot wanhoop leiden,
doch moet stemmen tot
nadenken
ever fouten en gebreken van het verleden, teneinde herhaling te vermijden. Deze zelfinkeer zal u er stellig
toe brengen, u aan te sluiten bij de
krachten der nationale vernieuwing
in discipline, vertrouwen en optimisme. De strijdkrachten hebben alle drie
hetzelfde motief: eer en vaderland,
flinkheid en discipline. Door deze vier
woorden laat de maarschalk zich leiden. Zij moeten ook ons motief zijn.

Russische Veroveringszucht
door de Eeuwen heen
van Bobrikoff al de verschrikOntembare Finsche persoon
kingen van zijn absolutistische terZijn
Vrijheidswil
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woordbreuken verbitter-

den niet. o> Finnen alleen, maar joegen, hpe! beschaafd Europa het bloed
naar de kaken. Maar de man, dis ds
wereld naar Den Haag noodde cm er
te soreken over verzekering van den
vrede, liet Fin en niet-Fin kloppen
rearm dcovemansdeur. Bobrikoff
geerde in Finlard, en hij deed het
met ürsren hand. Het doel? Ten onder brengen van de restanten der
Finsche vrijheid, vestigen van Rusland's totale macht aan de boorden
van de Oostzee. De ..Drang na"h
Westen'! bleek sterker dan de trouw
aan eigen gegeven woord.
Grimmig verzet
Vrijheid! De Finnen lieten het allengs niet meer bii droomen. Zij
dromden samen en begonnen een
grimmig verzet tegen hun meedoogenloozen tyran. Eeuwen lang waren
hun grenzen heen en weer geschoven
narr de wisseling van de krijgskansen.
Nimmer was acht geslagen op hun
rechtmatige verlangens naar een
vreedzaam leven in een eigen staat,
omvattend allen, die daarin naar
aard en beschaving, naar godsdienst
en herkomst thuis behoorden. Maar
de droom was gebleven en Bobrikoff's
slagen op den Finschen vrijheidszin
maakten de Finnen slechts verbetener in hun verzet. Nam ooit vrijheids,
verlangen nobeler vormen aan dan in
die dagen rond 1900, toen het in getal kleine, maar in karakter groote,
Finsche volk zich aangordde tot een
geweldloos verzet, tot een „non-ccöperatie" die de Russen tot wanhoop
dreef, en die geadeld werd door een
onwrikbaar vertrouwen op den Allerhoogste, die, naar rotsvsst Finsch geloof, eenmaal dit volk leiden zou uit
de verdrukking naar de vrijheid?
Hoe aangrijpend moeten de oogen-

BERGERIE BIJ DARLAN
De vroegere Fransche ambassadeur
Moskou,
in
BsrErerie, die eenige dagen
geleden naar Vichy is teruggekeerd,
is door den minister van Buitenlandsche Kaken, Darlan, ontvangen. Hij
bracht rapport uit over de behandeling der Fransche diplomaten na het
verbreken der diplomatieke betrekkingen tusschen Frankrijk en de Sovjet-Unie.

50 Milliard dollar schuld
VAN

POSITIE ONHOUDBAAR
De evacuatie van de op de Philippijnen wonende Japanners begint
met het vertrek van de eerste groep
aan bcord van het s.s. Maréchal
Joffre. Mogelijk zal de helft van de
30.C00 Philippino-Japanners de eilandengroep vc. -.ten,
aldus United
Press. De Japanners verzekeren, dat
hun positie op de Philippijnen onhoudbaar geworden is, daar de bevriezing van de Japansche saldi en de
weigering van licenties voor de voortzetting van hun zaken, hun economisch bestaan ondermijnd hebben.
Door deze maatregelen worden speciaal Japansche planters, handelaren en handwerkslieden getroffen.

REEDS MEER DAN 60 DOODEN
Het aantal dooden bij de Chileen*
sche noodweerscatastrophe stijgt snel
en bedraagt thans reeds meer dan
60. De lawine bij het spoorwegstation
Caracoles begroef niet alleen het
stationsgebouw, doch ook verscheidene andere gebouwen, waaronder hel
weersstation van de Condor-luchtvaart Mij. o.a. zijn de leider van dit
station en zijn eehtgenoote, naar men
aanneemt, om het leven gekomen,
aldus United Press.
Een andere lawine vernielde bh
Rancageta een 40 meter hooge brug
en verscheidene huizen. Daarbij werden 3 personen gedood, terwijl er nog
6 vermist worden. Bij Entandacollo
werden in het overstroomde gebied 9
lijken geborgen. In deze streek hebben de rivieren Angostura en Culebron haar dijken overstroomd. Men
gelooft, dat in dit gebied nog een
20-tal menschen Is verdronken.

Verordening van
Britsche Blokkade-ministerie
MAATREGELEN

VOOR NEUTRALE SCHEPEN
Het Britsche ministerie voor de

Blokksde heelt bepaald, dat neutrale
schepen die in Zuid-Amerikaansche
havens op schepen van dc asmogendheden vrachten overladen, welke voor
Europa bestemd zijn, op de „zwarte
lijst" geplaatst worden. Deze schepen
mogen niet meer in Britsche havens
aanleggen, en verliezen alle faciliteiten voor de zeevaart, aldus het D.N.B.

HET DUBBELE
DEN WERELDOORLOG

Interneeringskamp
Bij een opstand in een interneeringskamp bij Trafnik (Kroatië), zijn
29 arrestanten doodgeschoten. Voorts
werden 41 standrechtelijk ter dood
veroordeelden terechtgesteld. standTe Essegg zijn drie personen
rechtelijk doodgeschoten wegens communistische propaganda.

Zorg

Moeder

Kind

.

—

—

■

Britsche Export naar Japan
verboden
Het Britsche ministerie van
Handel heeft, naar het D.N.B.
meldt, bekend gemaakt, dat vanaf heden alle export uit GrootBrittannië naar Japan en naar de
door Japan bezette gebieden zonder speciale vergunning is verboden.

Mislukte Poging tot
Aanval op Berlijn
KRACHTIGE

AFWEER

Een pcging van Britsche vliegtuigen
om in den afgeloopen nacht de Rijkshoofdstad aan te vallen Is, naar hei
Door het militaire gerechtshof D.N.B, verneemt, met zware verlievan Tunis zijn 12 Fransche burgers, zen voor hen, mislukt door den
die zich in dienst van een vreemde krachtigen afweer, die alle vijandemogendheid gesteld hadden, tot zwalijke bommenwerpers dwong rechtsre tuchthuisstr aften veroordeeld, De omkeert te maken. Nachtjagers en

—

meeste veroordeelden zijn aanhangers
van De Gaulle.

Het werk van den Ned. Volksdienst

—

—

Gevolgen van het Noodweer
in Chili

Opstand in Kroatisch
Ver. Staten hebben

Naar het Amerikaansche ministerie
van Financiën meedeelt, bedroeg rie
schuldenlast van de regeering der
Ver. Staten op den rescontredag 50
milliard dollar, dus bijna het dubbele van de schuldenlast in den wereldoorlog, welke 261 milliard dollar beblikken zijn geweest, waarin duizen- droeg. Per hoofd der bevolking is dc
verzamelden
den en duizenden zich
schuldenlast daarmede gestegen tot
a?n het station van Helsinki, om bij 377 dollar.
het vertrek van den trein naar Petersburg, die een Finsche petitie, in
10 dagen geteekend door 523.931 manBINNENLAND
nen en vrouwen uit geheel Finland,
naar oen Tsaar zou brengen, den gedelegeerden het ook ons welbekende
lied toe te zingen: „Een vaste burcht
is onze God". En zie
in 1918 werd
de droom werkelijkheid. Nog dreigvoor
de een oogenblik de Russische greep,
nog scheen het alsof den Finnen de
en
vrijheid zou ontgaan. Maar uit den
baaierd van een 'burgertwist, waarin.
Duitsch ingrijpen mede gewicht in
INDEELING DER ORGANISATIE
de schaal legde, verrees de vrije onafhankelijke republiek Finland, die
„Zorg voor moeder en kind", dat
ongedaan
gelasedertdien niets
heeft
waarondsr de Nederten om het goed recht der Finnen op is het motto,
landsche
Volksdienst werkt. De moeeen eigen staatsieven door uitnemend der, de draagster
van het gezin, zal
bestuur en daden van groote economi- daarbij de eerste zijn, die in
het midsche en cultureeie beteekenis te be- delpunt van de belangstelling
staat,
vestigen.
nu,
vraag
op
is
De
welke wijze de
voor
en
kind,
zorg
N.V.D.
deze
moeder
getroffen
Oost-Karelië zwaar
deien bijstand voor het behoeftige
gezin
practijk
brengen,
Vriiheid! Keiaas: voer .de Oostzal
in de
Kareliërs sloeg haar uur niet. Bij m.a.w. wat is de Nederlandsche
den vrede van Dorpat in 1320 moest Volksdienst van plan te doen en op
Finland de districten Repola en Powelke wijze zal hij werken. Hierover
rajarvi aan de Russen afstaan, en het volgende:
overige
toezien, dat ook het
deel van
Wanneer het den N.V.D. na onderhet huidige Russische Oost-Karelië zoek blijkt, dat een moeder verzwakt
aan het bestuur van Lenin en de zij- is en er geen mogelijkheid bestaat,
nen werd overgelaten. Dwars door dat zü hi het eigen gezin weer op
Karelië, dwars door het land van de krachten kan komen, dan wordt deze
„Kalevala", snijdt een willekeurige moeder naar een. yacantiehuis van
grens als een zwaard door het hart den N.V.D. gezonden, waar zü rust
van het Karelische volk. Vüpuri bleef zal vinden temidden van een prachFinsch. het Ladoga-meer werd tus- tige, gezonde natuur, waar zij zich
schen de beide buren in tweeën ge- zal kunnen ontspannen en verlost zal
sneden en verder na?r het Noorden zijn van de dageïjjksche! beslommeringen in het gezin, waar zij onder
verhakte macht
niet recht
de Kareliërs in Finnen en Russen.
medisch toezicht zal staan en ook op
De vrede van Dorpat was zoomin 'n elk ander gebied een liefderijke vereinde als de vrede, van Nöteborg. van zorging zal
Eventueel zal zij
Tayssinae, van Stolbova, van Ussikauin deze tehuizen cursussen kunnen
punki, van Turku, van Varala- of van volgen, cursussen'Op het -gebied van
Hamina een einde beteekende. Nauhet huishouden,-- kinderverzorging,
welijks twintig jaar later ondernamen naaien, enz.'Men'zal haar boeken te
de Russen
Lenin was door nieuwe lezen geven,.waaruit zij als moeder
tsaren: Stalin en Molotof afgelost en als draagster van het gezin veel
wederom een aanval op ds Finsche zal kunnen leeren. Men zal haar
vrijheid en- bij den vrede van Mosonderwijzen hos kinderen bij slecht
kou van 12 Maart 1940 kwam groot weer en gedurende de lange winterleed over het Finsche volk: de Oost-' avonden kunnen worden bezig gegrens verschoof in Westelijke richhouden, enz., enz., alles natuurlijk
ting, velen namen de wijk, Vüpuri binnen de ontwikkelingsmogelijkheviel ten tweede male in Russische den van de betreffende moeder. De
handen, het Ladoga-meer werd een
inrichting van en de verzorging in
Russische binnenzee, de Oost-Karedeze vacantiehuïzen zal goed, doch
licrs, wei verre van vrij te worden, tegelijkertijd eenvoudig zijn. Luxe is
zagen duizenden nieuwe onvrijen uit den booze, ds armoede in het getrekken binnen de politieke grenzen zin zou des te schrijnender gevoeld
van hun slechts in schijn onafhanke- worden. De verpleging is er op gelijke republiek. Mocht Lenin nog oog richt de moeder haar krachten terug
hEbben gehad voor het recht der Ka- te geven en wel In die mate, dat zij
reliërs op een eigen leven binnen de deze krachten niet onmiddellijk weer
Russische republieken-federatie, Sta- verliest.
Bij zwangerschap of bij ziekte zal
lin kende slechts één oogmerk: Russificatie. Hij trok zooveel zuiver Rusde N.V.D. zorgen voor een hulp in
sisch gebied bij de Oost-Karelische het huishouden. Ook wanneer een
Sovjet-republiek, dat in het bestuur moeder zooveel kinderen heeft, dat de
niet één Kareliër meer overschoot en verzorging van dit kroost haar krach.
hield razzia's onder zijn partrjgenoo- ten te boven gaat, zal de N.V.D. voor
ten met het doel, de Karelische er uit een hulp In het huishouden zorgen.
te werken en zuiver-Russische in hun In deze gevallen zal verder voorzien
plaatsen te stellen.
worden door het inrichten van ktnMaar van de vrijheid geldt, wat derbewar/rplaatsen en het organiseeCats van ds waarheid zegt: „Al leyt
zij in een graf, al dat haar druckt,
dat meet er af".
Nooit bogen de Kareliërs de hoof- in deze dagen in menig hart het geden: nooit legden de Finnen zich bij bed oprijzen, dat in den 43sten zang
de vertreding van het vredesverdrag van de „Kalevala" van Vainamöinens
van Dorpat neer. En nu opnieuw het lippen komt:
vuur is uitgeslagen, dat eeuwen lang
Geef, o Jumala, ons voorspoed,
ginds smeulde of brandde, nu schrijSchenk ons. Schepper, Uwen zegen,
ven de Finnen een definitieve oplosLaat
ons altijd vreedzaam leven
sing van het Karelische vraagstuk in
Laat ons sterven eens met eere
het vaandel van hun verdedigingsIn dit dierbaar land Suomi
krijg tegen den altijd weer naar het
In dit heerlijk-schoon Karelië.
Westen dringenden Rus. En In de een_
(Wordt vervolgd).
zaamheid van het Karelische land zal

—

Japanners verlaten de
Philippijnen

ren

van

kinderuitzendingen

naar

buiten.

Voorts ligt het in de bedoeling, dat

wijkverpleegsters

geregeld

afweergeschut schoten

werpers

8

neer.

bommen-

Van het Oostelijk
Front
ACTIVITEIT VAN 'T LUCHTWAPEN
Ook op 14 Augustus heeft het

,

luchtwapen op beslissende
toezicht Duitsche
wijze ingegrepen in de felle gevech-

zullen houden op gezinnen, die in be-

van

in het> Noordelijke deel
het
hoeftige omstandigheden verkeeren. ten
Oostelijk front, zoo verneemt het
Zij zullen de moeder met raad en daad
'Vijandelijke
troepenconcenD.N.B.
tersh'de staan. Een goede verzorging traties en batterijen in het gebied
van de zuigeling staat hierbij op den rondom
Nowgorod, werden op vervoorgrond.
nietigende wijze aangevallen. Een
batterij,
3 stukken geschut, 6 tanks
De organisatie in den N.V.D.
en een groot aantal vrachtauto's

'

"

De steun, welke de N.V.D. zich op iwerden vernield.
deze wijze voorstelt te verleenen, sal
hoctfdcakelijik gegeven -worden door
vrijwilligers, niet dus door betaalde
KORTE BERICHTEN
krachten. Een beroep wordt gedaan
op huismoeders, die het voorrecht
In Brazilië is een diamant gevonhebben zelve in betere omstandighaar vrijen den, die 8750 karaat weegt, en die op
heden te verkeeren en diemedemensen
een
waarde van 100.000 Contos
tijd uit liefde voor den
(9.375.000 gulden) geschat wordt.
vcor dezen socialen arbeid ter beEen
vader, die zijn zoon tijdens
schikking wifpi stellen. Natuurlijk
een
niet goed in het oog
zal deze vrijwillige hulp georgani- hield,wandeling
werd tot 500 R.M. boete verseerd en onder leiding gesteld moespruit de oorzaak
oordeeld,
omdat
ten worden. Om deze leiding vast te van een botsingzijn
tram en
stellen is de organisatie-indeeling in auto, die voor dentusschen
jongen
moest uitde verschillende gemeenten als volgt: wijken, was.
gemeente
ledere
met een inwonertal tot 10.000 zielen vormt een zelfstandigs "buurtschap. De leiding berust bij een buurtschaphoofd, die in -handen van de provinciale leiding.
een staf van Alle medische aangelegenheden zullen
wordt bijgestaan door
medewerkers: een organisator, penworden voorgelegd aan de medische
ningmeester, sociale werker, scholingafdeeling van den N.V.D., die op haar \
leider enz. De laatste heeft tot taak terrein vraagstukken zal bestudeeren
de" vrijwillige medewerkers te in- in samenwerking met die instanties,
strueeren.
welke hierover gerechtigd zijn te oorGemeenten met meer dan 10.000 dcelen. Deze medische dienst is een
inwoners zullen verdeeld worden In onderdeel van den N.V.D. en staat getwee of meer buurtschappen. ledere heel los van andere instanties, die op
buurtschap wordt weer verdeeld in dit terrein werkzaam zijn, al werkt hij
er natuurlijk mee samen.
10 wijken en iedere wijk in 10 blokken, in gemeenten met belangrijk [ Een derde vraag kan worden geminder dan 10.000 inwoners vallen steld en wel ten aanzien van de, houeventueel de blokken weg en in heel ding, welke de N.V.D. inneemt tegenover de sociale instellingen, die b.v.
kleine gemeenten ook nog de wijken.
vele jaren kinderuitzendingen
De vraag kan gesteld worden of reeds
organiseeren.
indeeling
gevaar
opleniet het
deze
Het antwoord hierop luidt, dat de
vert de gemeenschap te verstoren. kinderuitzendingen
tot nu toe georHierop moet ontkennend worden
ganiseerd
werden op grond van de
geantwoord. De eenheid wordt hieroverweging,
de
kinderen om gedat
burgedoor gewaarborgd, doordat de
zondheidsredenen eenigen tijd naar
meester van een gemeente de advi- buiten
moesten.
seur van de provinciale leiding is.
De N.V.D. zendt daarentegen kindeAangezien de organisatie van den
ren uit, niet alleen ter wille van hun
N.V;D. nog niet geheel is voltooid, gezondheid, maar uit een oogpunt van
wordt voorloopig nog gebruik gegezinsbijstand, als onderdeel dus van
maakt van die der W.H.N.
gezinshulp. Wanneer wordt vastgeIn gemeenten met minder dan steld, dat een kind naar buiten moet,
10.000 inwoners zal de burgemeester is er niet het minste bezwaar, dat
aangezocht worden om op te treden daarbij gebruik wordt gemaakt
van de
als 'buurtschapshoofd, indien hij deze ervaringen der instellingen, welke op
functie althans van harte wil ver- dit terrein reeds werkzaam waren, alsvullen. Heeft hij
om welke rede- mede van haar ten dienste staande
bezwaren, dan zal deskundige krachten.
nen dan ook
een andere ingezetene worden beCoördinatie wenschelijk.
noemd, die deze taak met liefde op
Omdat de N.V.D. deze taak veel
zich wil nemen.
grootscher en veelomvattender ziet en
De bestaande sociale organen uitwerkt en niet voor bepaalde bevolkingsgroepen of streken werkt, is het
Een tweede belangrijke vraag komt wenschelijk, dat er een coördinatie
hierbij naar voren n.l. of in do toe- komt, waarbij bestaands instellingen
komst alleen leeken zullen gaanbeun- haar diensten ter beschikking van den
hazen op het 200 moeilijke sociale ter- N.V.D. stellen, waarbij de financiering
rein. Het antwoord hierop luidt even- door den N.V.D. geschiedt.
eens ontkennend. Juist omdat de
Derhalve mogen we besluiten met
N.V.D. een veelomvattend en langdu- lederen enkeling en iedere instelling,
rige sociale hulp wil brengen, is er die van harte dezen grootschen cm vesigeen enkel bezwaar, dat alle beomvattenden socialen steun aan in bestaande sociale organen, zoowel hoeftige omstandigheden verkeerende
staats-, gemeentelijke- als kerkelijke Nederlandsche gezinnen willen steuinstellingen, bij de beoordeeling of nen, op te wekken zich te melden bij
hulp noodig is en zoo ja, in welke de provinciale directeuren of bij de
mate, worden ingeschakeld. Uiteraard landelijke leiding van den Nederlandis de algemeene leiding en de controle schen Volksdienst.
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