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sche overwegingen betrokken. Dit
■onderstelt natuurlijk een totaal breken met de traditioneele voorvechters
van het Europeesche particularisme.
Frankrijk heeft jegens Europa veel
goed te maken en door zichtbare bijdragen van goeden wil zal het mogen
bewijzen, dat het oprecht bereid is, tqt
het nieuwe Europa toe te treden en dit
te verdedigen tegen de anti-Europeesche krachten. .
De harde lessen van leerstellingen
der buitenlandsche politiek hebben
een deel van 't Fransche volk gebracht
tot bezinning en tot het inzicht, dat
ook Frankrijk zich niet kan onttrekken aan een onwikkeling, die Europa
een nieuw gelaat heeft gegeven.
Als dit inzicht sterk en oprecht genoeg is, om de overwinning te behalen,
zal ook voor Frankrijk de plaats openstaan, die het toekomt en zijn eerlijk
gebrachte bijdrage tot een betere toekomst van het avondland zal welkom
zijn.

Berlijn-Moskou.

onaangetast.

HEVIGE AANVALLEN OP
COVENTRY.

De aardrijkskundige ordening van
het Europeesche gebied is in den
Vliegtuig- en motokiem reeds zichtbaar. Maar de erkenning van de Alpen als natuurlijke
renf
scheidslijn tusschen Noorden en Zuigezware
den is reeds een principieele beslissing gevallen. Hierdoor valt DuitschEngelsche
land de leiding van het vasteland in
engeren zin ten deel. De overwinning
op
van het Europeesche particularisme in
dit gebied staat voor een belangrijk
lijn verijdeld.
deel gelijk met het overwinnen van
het Germaansche particularisme, dat
In den nacht van 14 op 15 Novemzijn bijzondere problemen heeft en
heeft de Duitsche luchtmacht
ber
zijn bijzondere mogelijkheden en ook
naar
het D.N.B, verneemt, krachtige
speciale methoden verlangt.
vergeldingsaanvallen
ondernomen,
In Midden-Europa en het Donaugebied is de reorganisatie reeds ver gewegens den mislukten Britschen
vorderd. De belangrijke vraagstukken
aanval op de partijfeesten te Münzijn hier opgelost. Op den Balkan zal
chen. Behalve Londen en andere
met gemeenschappelijke verantwoorvoor de oorlogvoering belangrijke
delijkheid der beide leid"\de mogendheden een oplossing worden gevondoelen werd Coventry het centrum
den, die met alle belangen rekening
van
de Britsche vliegtuigindustrie,
houdt.
door
sterke eenheden van Duitsche
hardnekkige
De
pogingen van Engeland, hier stand te blijven houden
gevechtsformaties voortdurend aanin den geest van het Europeesche
gevallen.
particularisme, hebben de reorganiReeds in de vroege avonduren
satie vertraagd ten nadeele van de
Donderdag vielen op talrijke
van
volken van dat gebied.
Ten Zuiden van de Alpen begint
motorenfabrieken en fabrieken van
het groote gebied, waar het Italiaanonderdeelen bommen, waaronder
sche rijk de leiding heeft. Het heeft
die van het zwaarste kaliber
hier de bijzondere taak, ook de
Reeds
om 21 uur wezen meer dan
streken in de Europeesche sfeer te
20 groote branden aan de later kobetrekken, die in ruimeren zin tot
het avondland . behooren. Met de
mende bommenwerpers, die den
overwinning in dezen oorlog zal er
ononderbroken aanval gedurende
een einde komen aan de vervreemden geheelen nacht voortzetten, den
ding dezer gebieden van Europa en
weg. De afweer was tegenover het
aan hun degradatie tot strategische
steunpunten van het Britsche rijk.
krachtige optreden van het Duitsche
Het verlies van Egypte zal een geheel
luchtwapen machteloos.
politiek strategisch systeem van lanOnder
soms geweldige ontploffingen
den en volken op de helling brengen
en zoo ook hier de voorwaarden voor breidden de branden zich uit, zoodat
de reorganisatie scheppen.
behalve de fabrieksinstallaties ook nog

abrieken door
bommen
troffen.
luchtaanval
Ber-

—

Afrika moet teruggewonnen worden
Aan den Zuidrand van het Italiaansche invloedsgebied ligt de omheining
van het avondland, het Afrika, dat
voor Europa teruggewonnen moet
worden. De orde, waarnaar de leidende
mogendheden hier streven, moet allen
ten goede komen.
Afrika is als het ware de bruidsschat die bjj het Europeesche huwelijk
wordt ingebracht. Een doelbewuste
ontwikkeling op economisch en verkeersgebied is een Europeesche behoefte en een Europeesch. vraagstuk.
De politiek van blokkeering van het
gebied en de economische mogelijkheden in Afrika, zooals die door Engeland en Frankrijk werd teogepast,
moet verdwijnen en met haar de oververzadiging van zekere volken met koloniën, welker ontwikkeling zij opzettelijk verwaarloosden of niet aan
konden. Dat den beiden leidenden
mogendheden als volken met een groot
zielental en een groote ontwikkeling
de plaats moet worden ingeruimd, die
baar toekomt, wordt in de geheele
wereld begrepen. Dei'e dingen zullen
echter niet van imperialistisch, maar
van nationaal-socialistiseh-fascistisch
standpunt geregeld worden.
Levensvatbare gebouwen van nationale structuur zullen niet vernietigd
worden, goede koloniale prestaties
zullen worden geëerbiedigd. Er zal
worden gezocht naar een uitwisseling
tusschen alle volken volgens de gerechtvaardigde behoeften.

DE DUITSCH-RUSSISCHE SAMENWERKING.

Duitsche

het
bezoek van Molotof.

Nu de

den Führer en minister Von Ribben-

tiek der Duitsch-Russiche overeenstemming wordt voortgezet en op den
grondslag van hechte en blijvende samenwerking zal worden opgebouwd.
Reeds het feit, zoo schrijft de B e r-lin e r Börsenz e i t u n g, dat dit
persoonlijke contact plaats vond nu de
oorlogsgebeurtenissen zich tot een ongekende dramatiek ontwikkeld hebben,
en de contouren van een nieuwe EuroFührer (rechts) en Molotof.
peesche ordening zichtbaar worden,
(Telefoto-Stapf) heeft het bezoek een grootere beteekenis gegeven dan een gebaar van hoffelijkheid en het gebracht in de sfeer
hooge, richtinggevende en vruchtvan
AMERIKA
dragende politiek. De Duitsch-Russische betrekkingen, die reeds~ zooveel
nuttigs
hebben opgeleverd, konden
te
deze week vernieuwd en verdiept
worden. De houding der Russische reFUNCTIE ZOU HEM ZIJN
geering
.jegens Engeland is in haar
AANGEBODEN
duidelijkheid
zoo boven eiken twijfel
Associated Press meldt uit Washingverheven, dat het belachelijk moet
ton, dat den vroegeren Amerikaanschen ambassadeur in Parijs, Bullitt, lijken, wanneer de regeering van Londe functie van ambassadeur in Londen den nog altijd op de mogelijkheid
is aangeboden.
eener Engelsch-Russische samenwerking ten nadeele van het Duitsche rijk

De ontmoeting te Berlijn van den

werden reeds voor het bereiken van
hun doel door den tijdig optredenden
afweer gedwongen, om te keeren, zoodat slechts tien tot vijftien vliegtuigen
het stadsgebied van Berlijn bereikten.
Hier bereidde hun het luchtdoelgeschut een warme ontvangst. Vier
vliegtuigen werden in de .voorsteden
en even buiten de stad neergeschoten
en een vijfde kon voor het bereiken
van den versperringsgordel door het
afweergeschut neergehaald worden.
Drie andere Britsche bommenwerpers
vielen reeds in West-Duitschland aan
het luchtdoelgeschut ten offer. Een
paar bommen welke in de rijkshoofdstad terecht zijn gekomen, hebben geen
noemenswaardige schade aangericht.
Naar het D.N.B, nog verneemt, zijn
in Berlijn verscheidene dakbranden
ontstaan. Twee der neergestorte vliegtuigen veroorzaakten een vrij grooten
brand, die echter geen schade van beteekenis aanrichtte. Een woonhuis
stortte tengevolge van bominslag in.
Onder de Berlijnsche bevolking zijn
dientengevolge vier dooden en een gewonde te betreuren. Op enkele plaatsen hebben bomscherven lichte schade
aan huizen veroorzaakt.

AZIË

Matsoeoka naar Amerika
en Europa?

Bullitt ambassadeur
Londen?

Lothian dringt aan

op

speculeert.

Amerikaansche hulp.

Duitschland en Sovjet-Rusland, zoo
schrijft de Deutsche Allgemei-

TWEEDE OORLOGSJAAR GEVAARLIJKER DAN HET EERSTE
In een radiorede van Londen uit,!
heeft de Britsche
ambassadeur te
Washington, Lothian, een beroep gedaan op Amerika om Engeland nog
meer hulp te verleenen. Engeland is
dankbaar voor de tot dusver vetieende
hulp, doch heeft ook vliegtuigen, soldaten en schepen noodig. Het tweede
oorlogsjaar wordt wellicht nog gevaarlijker voor Engeland dan
het eerste.
Zonder toereikende hulp van Amerika
op de drie genoemde gebieden kan
Engeland niet zeker zijn van de overwinning.

Amerikaansche
in
dienst.

Geen
aldus minister Knox.

Britsch communiqué over
de nachtelijke aanvallen.

Engelsche luchtaanval
op Beriyn.
In

den afgeloopen nacht hebben

Engelsche vliegtuigen getracht een
grootscheepschen aanval op de Rijks-

hoofdstad te ondernemen. Deze poging
die door het w*eer begunstigd werd,
kon verijdeld worden, aldus het D.N.B.
Op verschillende wegen waren sterkere Engelsche vliegtuigformaties dan
tot dusver Duitschland binnengekomen
om derijkshoofdstad te bombardeeren.
De meeste Engelsche bommenwerpers

VERGEEFSCH.

besprekingen van Molotof met

trop zijn geëindigd, constateeren de
Duitsche ochtendbladen, dat de poli-

NIEUWE JAPANSCHE AMBASSADEUR TE WASHINGTON BENOEMD
vliegers
De nieuwe ambassadeur van Japan
Engelschen
te Washington, is thans, naar de
woordvoerder van het departement
VOOR NIET-MILITAIRE
van Buitenlandsche Zaken heeft medeWERKZAAMHEDEN
gedeeld, aangewezen. De naam van den
Volgens
een uit Amerikaansche bron
ambassadeur zal bekend worden ge- afkomstig bericht
uit Washington treft
maakt, zoodra de regeering der V.S. de Britsche regeering voorbereidingen
groote hoeveelheden
grondstoffen, haar agrément
voor de opleiding van Amerikaansche
heeft verstrekt.
halffabrikaten en voltooide fabrikaten
vliegers voor niet-militaire werkzaamals vernietigd kunnen worden beheden in Engelschen dienst. Deze vliegers zouden in Canada en Engeland
schouwd.
'
vliegtuigen
van de fabrieken naar de
De beteekenis van Coventry blijkt
vliegvelden moeten brengen om de
hieruit, dat behalve motorenfabrieken
Britsche vliegers te ontlasten. Slechts
als Morris, Bristol, Rover en Napier
vrijwilligers zouden in
aanmerking
komen.
nog talrijke bekende
fabrieken van
onderdeelen, waarvan alleen nog General Electric genoemd zij, haar zetel
politiek van sussen,
hebben.

Het door Reuter gepubliceerde communiqué van het Engelsche ministerie
van luchtvaart en van het ministerie
voor de Binnenlandsche Veiligheid
van Vrijdagmorgen luidt:
In en nacht van Donderdag op
Vrijdag waren de vijandelijke luchtaanvallen hoofdzakelijk gericht op
midden-Engeland. Een aanval werd
met groote felheid op een stad in de
Midlands ondernomen. Verscheidene
branden werden veroorzaakt en er
werd vrij aanzienlijke schade aangericht. Volledige inlichtingen zijn nog
niet beschikbaar. Men vreest echter,
dat het aantal slachtoffers aanzienlijk is. In het gebied van Londen
hebben vijandelijke vliegtuigen, welke met tusschenpoozen kwamen,
bommen geworpen. Huizen en eenige
andere
gebouwen
zijn verwoest.
Eenige personen werden gedood en
gewond. Er werden ook bommen geworpen jn een aantal andere sterk
van elkaar verwijderde gebieden in
Engeland, alsmede in het Noorden
van Wales:

pers over

ENGELANDS HOOP

groote gemeenschappelijke

ontwikkeling
van het nieuwe
beöa
VHgh d ndooren de kracht der
de nieuwe lij\
00*61-6 afmetingen *
De rol van Spanje
ie**'*a
line is reeds zoover
Het is in overeenstemming met de
tot' e men met het toe" Europeesche
omstandigheden, dat bij
, flan aieuwe orde eerder de geheele reorganisatie
e vroeg kan komen.
Spanje een
rol van beteekenis krijgt. Het was
sedert lang met de leidende mogendandigheden is veel heden bevriend en met haar verbon>'s;
het vertrouwen, dat den door de nationale revolutie en
macht kan heeft van den aanvang af openlijk de
<*e
rec htheid van de reorganisatie
van Europa beleden. De
orde* Het door verwezenlijking dezer reorganisatie
ge- beteekent tevens, dat Spanje zijn geaanhetparti- rechtvaardigde nationale eischen ingesteW-i zeggen aan het willigd zal zien. Het zal daarom aan■fn
«'
2al zeker niet wezig zijn, niet alleen bij het ontwerr<J t K« meer vrijwilligheid pen, maar ook bij het tot stand brenljJke i- de aansluiting van gen en het verdedigen der nieuwe orde
des te vrijer en en daarmede een Europeesche bijdrage
* vormen
van
der sa- van beteekenis leveren.
,
§
geheel zijn, des
1 dp
Op grond van het verantwoordelijkV.*
«e
i
%
kwestie van de be- heidsgevoel der leidende mogendheden
nieuwe orde door wordt*ook Frankrijk bij de Europee-
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DE STERKSTE VLOOT TER
WERELD.
Het conflict moet uitgevochten worden
De minister van Marine, Knox, heeft
in een toespraak, waarin hij volgens
het D.N.8., de autoritaire staten met
de bekende slagwoorden aanviel, verklaard, dat de Ver. Staten nooit een
poiltiek van sussen zullen voeren. De
Ver. Staten hebben thans de sterkste
vloot ter wereld en het onverzoenbare
conflict moet tot het einde toe uitgevochen worden. De blokkade noemde
MATSOEOKA.
hij de hoop van Engeland en hij zeide,
(Foto archief) dat Amerika zich ten aanzien van deze
blokkade niet van de wijs mag laten
Op de vraag of de minister van brengen door de verschrikkelijke
toeBuitenlandsche Zaken, Matsoeoka, het standen en door de uithongering van
hulpelooze
voornemen heeft een bezoek te brenvolkeren. Amerika zal Engen aan de Vereenigde Staten, ver- geland elke mogelijke hulp verstrekklaarde de woordvoerder, dat ten op- ken, die het missen kan, zonder de
izchte van de voornemens van den eigen bewapening te schaden.
minister van Buitenlandsche Zaken
om een bezoek te brengen aan de V.S.
of Europa nog geen definitief besluit
genomen was. Alle hierover in omloop
zijnde berichten moeten daarom zuivere geruchten genoemd worden.

j Zgh ch

FRANKRIJK.

De besprekingen
van Laval.
MET DE DUITSCHE INSTANTIES
Pierre Laval, die hedenochtend .uit
Parijs is teruggekeerd, om aan een
ministerraad deel te nemen, keert nog
heden, naar uit Vichy gemeld wordt,
naar de hoofdstad terug, om zijn besprekingen met de Duitsche instanties
voort te zetten.

titaan

| Zon op 9.02, onder 17.48.
! Maan op 18.27, onder 9.00.
Men is verplicht te verduisteren van zonsondergang tot

I

zonsopkomst.

i

gang ontstoken worden.

te zetten.

Engelsche gemoederen, zoo meent
het HamburgerFremdenblatt
kunnen zich den zin der feiten moeilijk voorstellen, waarmede de leiders
van Duitschland en Sovjet-Rusland —"
onbelemmerd door de bijzonderheden
van hun binnenalndsche verhoudingen
voor den vrede huner volkeren opkomen. De Duitsch-Russiche verdragstoestand is versterkt en verdiept uit de
Berlijnsche besprekingen te voorschijn
gekomen, waarvan, men vooral kan
zeggen, dat zij tot volledige overeenstemming op alle actueele vraagstukken, welke de beide mogendheden interesseeren, geleid hebben.

—

ITALIAANSCHE PERS OVER DE
BESPREKINGEN.
Het slotcommuniqué inzake de besprekingen van Molotof te Berlijn, zoo
schrijft deCorriere della Sera,
is in toon en redactie zoo gehouden,
dat iedere omschrijving de beteekenis
ervan eerder zou verduisteren dan
verhelderen.
De Gazzetta
del Popoio
schrijft: Het communiqué is duidelijk
en veelbelovend. Het is duidelijk, dat
op een dergelijke aankondiging ook
daden zullen volgen. Meer te zeggen,
is op het oogenblik niet noodig. De
missie van den Engelschen ambassadeur te Moskou, Cripps, is een mislukking geweest.
STEMMEN UIT JAPAN.
Het einde, van de Berlijnsche besprekingen trekt in de Japansche pers ten

zeerste de aandacht. De bladen wijzen
vooral op de overeenstemming, die
tusschen de beide partijen in alle problemen, die de beide landen betreffen,
bereikt is. Zij leggen er verder den
nadruk op, dat de besprekingen in de
geheele wereld de grootste aandacht
hebben getrokkken en wijzen er op,
dat de conferenties der laatste dagen
de betrekkingen tusschen Duitschland
en de Sovjet-Unie verder hebben verstevigd. In het bijzonder stellen de

bladen in het licht, hoezeer de besprekingen in Engeland nervositeit
hebben gewekt, waarbij zij schrijven,
dat de Berlijnsche besprekingen* ondubbelzinnig het mislukken van de
politiek van Engeland
ten aanzien van
nusland demonstreeren
jio , Asahi' Sjimboen
schrijft, dat de afloop van de Berlijnsche conferenties voor Japan als lid
van het driemogendhedenverdrag een
reden tot de grootste voldoening is. De
principieele overeenstemming, die tusschen Duitschland en Rustland is bereikt in een tijd, waarin het bondgenootschap Berlijn—Rome—Tokio bestaat, moet een beslissenden invloed
hebben op den geheelen wereldtoestand.-

°t -1°
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Lantaarns van voertuigen 'j
moeten
% uur na zonsonder- i
|

,*,B,v**c'-«'-*"**^^

ne Zeitung, beschouwen de sinds
1939 opgerichte grondslagen der samenwerking als blijvend en zijn besloten overeenkomstig deze gemeenschappelijke opvatting verder te gaan.
De Voelkischer Beobachter
schrijft 0.a.: Duidelijk, nuchter en vastberaden zetten Duitschland en SovjetRusland den weg hunner samenwer*king voort. Dat deze goede ontwikkeling midden in een oorlog, midden in
een beslissendèn strijd met het plutocratische Britsche wereldrijk
geschiedt en daarvan niet wordt afgeweken, getuigt van haar gezonden
geest en van de koelbloedige vastberadenheid van beide landen haar voort
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BUITENLAND

HET VERBLIJF VAN
DUITSCHLAND
ANTONESCU TE ROME
MOLOTOF'S BEZOEK.

De verovering van

Libreville.

AMERIKA

Twee nieuwe slagschepen

Welke Bon?
BLOEM

ARTIKEL IN HET HAMBURGER
EN EEN VLIEGTUIGMOEDERSCHIP. BROOD, GEBAK EN
FREMDENBLATT
De minister van Marine, Knox, heeft
Met 14 genummerde dubbele
Het plaatselijke militaire succes, dat in een rede te Boston verklaard, dat
nen van het 2e
de
Fransche
de
opstandeling
en deserteur,
Amerikaansche vloot in 1941 wordt
Volledige
2500 gram roggebrood "■*> kM
De Gaulle, met de verovering van het uitgebreid met 26 schepen, waaronder
gram ander brood Elk der
steunpunt Libreville aan de kust van 2 slagschepen en een vliegtuigmoederovereenstemming.
bonnen:
125 gram roggebr»»^,,
Fransch Equatoriaal Afrika heeft be- schip.
' Officieus wordt uit Berlijn gemeldt:
100 gram ander brood ot * f^
haald, past geheel en al bij de Engelsoen gebak (voor de pc"o*,,* I
Het bezoek van den voorzitter van
sche pogingen tot een universeele uit11 Nov. t/m. 17 Nov. *»'
breiding van den oorlog, aldus constaden Raad van Volkscommissarissen,
explosies
dagen extra geldigheidsdu" *
teert
Betreffende het bezoek van den
dr. Helfeld in een hoofdartikel in
naar men
Molotof, aan Berlijn heeft
De met 13 genummerde »r*j,
bij
hetHamburgerFremdenblatt
Roemeenschen regeeringschef, genezijn nog geldig t/m.
in politieke kringen te dezer stede ver- raal Antonescu, aan Rome, wordt in
De politieke kant van de gebeurtenisÏ'-JV
Elk
der met 1 genummett>c
De
duce
gistermiddag
heeft
den sen wordt duidelijk door de eenvouklaart de vriendschappelijke betrek- Italiaansche politieke kringen ver- Roemeenschen
nen van de bloemkaart ejj
minister-president, ge- dige aanduiding, dat deze nieuwe aanGEVOLG VAN VERSNELD
kingen tusschen Duitschland en Rus- klaard, dat dit bezoek niet alleen van neraal
recht
op het koopen van o*l , e[
Antonescu,
ontvangen,
in slag op Fransch grondgebied een feit
ARBEIDSTEMPO ?
gr. roggebrood of 50 gr'.Tol
land vernieuwd en verdiept. De actueele formeele beteekenis is. Na de door de tegenwoordigheid van den Roemeenspilmogendheden gegeven garantie
beteekent, dat de betrekkingen tusEen ambtenaar van den federalen
brood of Vi rantsoen Sej!„V
vraagstukken, die beide staten interesvoor de territoriale onaaptastbaarheid schen minister van Buitenlandsche schen de beide bondgenooten nog geheimen
35 gr. mccl of bloem (V*® 1
dienst heeft in verband met
seeren, zijn in persoonlijke gesprekken van Roemenië en het herstel van nor- Zaken, Sturdza, en diens Italiaan- slechter maakt, na alles wat tot dus4
Nov. t/m. 1 Dec).
explosies
de laatste
Amerikaansche
verre gebeurd is. Gevoelsboodschappen kruitfabrieken en in
van den Führer en minister von Rib- male betrekkingen met Sowjet-Rus- schen ambtsgenoot graaf Ciano.
andere
bedrijven
van den Engelschen koning en onver- verklaard, dat het voor
bentrop met den Russischen gast behan- land kan het nieuwe Roemenië bede hand ligt, SUIKER
schouwd
worden
bindende betuigingen van een nooit te dat tengevolge van de recente
als
definitief
te
bedeld. Hierbij kon volledige overeen- hooren bij de mogendheden,
invoeBON No. 42: 1 K.GOnderhoud met Ciano. vernielen vriendschap in het Lagerhuis ring van versnelde arbeidstempo
die haar
in»
(geldig van 26 Oct. t/m. 3* *»
stemming geconstateerd worden bij de politiek ontwikkelen in overeenstemkunnen de drievoudige misdaad van de de Amerikaansche
Generaal Antonescu en de Roe- Britsche oorlogspolitici tegen de waarfabrieken van dit
beoordeeling van alle belangrijke pro- ming met de beginselen der spilpolisoort, de tot dusverre gebruikelijke BOTER EN
VET
tiek. Het bezoek van den Roemeen- meensche minister van Buitenlandsche digheid van Frankrijk en de onschend- voorzichtigheid
blemen.
der arbeiders bij de
heeft reeds daar- Zaken, Sturdza, zün in het Palazzo baarheid van zijn souvereiniteit die behandeling van de springstoffen
BON
16
van de
Duitschland ziet, zoo verklaart men schen regeeringschef
heeft
ligt opgesloten in het begrip Oran, Daom een positieven inhoud van aangram boter (geldig vaa 9
te lijden. Dit heeft tengevolge, dat het
voorts in genoemde kringen, in de zienlijke beteekenis. Alle problemen, Ohigi ontvangen door graaf Ciano, die kar en Libreville,
niet te niet doen.
15 November).
ggO
ongelukken toeneemt.
politiek, die vorig jaar met het sluiten die Roemenië en Italië, resp. de sa- een hartelijk onderhoud met hen had. Het levensbelang van Frankrijk in zijn aantal
BON 16 van de vetkaa»'
gram margarine of 25<* JU)
van het non-agressiepact begonnen is, menwerking van Roemenië met de De Italiaansche gezant te Boekarest tegenwoordigen noodtoestand is gelespilmogendheden in het Donaubekken en de Roemeensche te Rome waren gen, aldus de schrijver, in het herstelboter (geldig van 9 t/m. 1» V
den vasten, duurzamen grondslag voor betreffen, zullen bij
de besprekingen daarbij tegenwoordig. Wat later ver- len van een sterk staatsgezag en in
De bonnen welke op 1» jljj'
een samenwerking, die haar nuttigheid in Rome aandachtig worden bestua.s. nojf niet gebruikt &U»
gezelde Ciano zün gasten naar het het in stand houden van zijn koloniaal
yen nog geldig t/m. 32 N"
voor beide mogendheden bewezen deerd, met inbegrip van de economibezit.
De krachten echter, die De
V.S.
heeft en daarom verder uitgebreid sche problemen. Het is in Rome niet Palazzo Venezia, waar zü door den Gaulle voortdrijven zijn er, volgens de
gebruikelijk, zoo wordt verder ver- Duce werden ontvangen. Het onder- beste Engelsche tradities, op uit den
KAAS
moet worden. De besprekingen te Ber■■■""^
preciseeringen te geven om- houd begon te 17 uur en duurde tot Franschen opbouw te bemoeilijken en POLSENDE BESPREKINGEN MET
klaard,
BON No. 25 van alg.
lijn hebben aangetoond, dat de Sovjet- trent den inhoud
van die besprekin- 18.30 uur.. Het werd bezield door den hiermede indirect Europa te benadeeURUGAY.
bonboekje: 1 ons kaas. v j/t
gen. Het is echter duidelijk, dat bh' de
Unie deze opvatting deelt.
len. Voor den eersten maal, aldus het
De ambassadeur van Urugay heeft
t/m. 17 Nov. met 1 week
gedachtenwisselingen alle argumenten geest van wederzüdsch begrip, die artikel verder, is een zeker deel van
geldigheidsduur.
bespreking gevoerd met den Ar#
DE DARDANELLEN TER SPRAKE? in den geest van wederzijdsch begrip thans de betrekkingen tusschen beide het Fransche koloniaal bezit onder den een
BON No. 52 nog t/Hl. V
gentijnschen minister van Buitenlandwederzijdsche
en
vriendschap
en
in
landen
kenmerkt.
directen
van
gekowederzijdsche
Engeland
De
invloed
United Press berichtte voorts, dat in
geldig.
sche Zaken, Rocca, waar de onderhanhet kader van de nieuwe politieke en gezanten waren
wederom aanwezig. men en men zal in Vichy zelf onder- delingen van Urugay met de V.S. over
een mededeeling aan de buitenland- de steeds nauwere economische bevinden, wat de vriendschap waard is
EIEREN
sche pers is gezegd, dat de Duitsche trekkingen, welke bestaan tusschen De gasten keerden daarna terug naar van het land, waaraan de groote Napo- de vestiging van marineluchtbases
werden behandeld. Volgens persbeBON No. 38: Eén
ambassadeur te Ankara, von Papen, Roemenië en de spilmogendheden, de villa Madama. Langs den weg wer- leon den naam heeft gegeven van richten verklaarde
t
de
ei, zoowel in als <■ p
eenden
ambassadeur,
worden
behandeld.
perfide
zij
bevolking
den
door
de
levenstoegejuicht.
toekomstige
Albion. De
zich thans in Berlijn bevindt, om infortot dusver slechts „polsende beschaal, geldig van 11 t/m.}' e!imogelijkheden van Frankrijk werden dat
sprekingen" tusschen Washington en
matieve besprekingen, welke binnen
vember. Bonnen op 17 >*" df
bedreigd door de aanslagen die het Montevideo gevoerd
zijn en verzekerber nog ongebruikt, bltf*cD
het kader van zijn ambt liggen, te
meedoogenlooze Groot-Brittannië op de de,
Urugay
dat
dig t/m. 24 November.
omtrent
probledeze
zij zich thans af, hoe hun vaderland zenuwcentra van zijn koloniaal rijk
voeren. Daarmee krijgen de berichten, FRANKRIJK.
alvorens zij concreten-vorm aanmen,
hen zal opnemen, wanneer het hun pleegt. Alleen al om deze redenen is nemen, met de naburige regeeringen THEE OF
volgens welke Turkije en de Darda- OPROEP
TOT
SOLDAKOFFIE
het handlangerswerk van den verra- overleg zal plegen.
gelukt zich te bevrüden.
bij
besprekingen
nellen
de
met Molotof
der De Gaulle ertoe geschikt om overBON No. 81: % ons thee
een rol speelden, een zekere beteeGAULLE. Een propaganda, die er naar stjeeft eenkomstige gevolgen te voorschijn te
pond koffie (geldig tot c"
ONTSLAGAANVRAGE VAN
kenis.
hen te compromitteeren om hen tegen roepen.
20 December).
BULLITT AFGEWEZEN.
te houden, verzekert hun, dat zij na
Ambassadeuh Bullitt heeft gisteren
is
bysen.
hun terugkeer in Frankrijk aan een
bekend gemaakt, dat president Roose- VLEESCH
BON 08. Vleesch: 1 ons
zijn verzoek om ontslag als ambasmet open armen te collectieve straf en militaire degradaDe Fransche ministerraad is gister- velt
Engelsche scheepsbeen
inbegrepen, óf een **$(,$
sadeur
in
afgewezen
Frankrijk
tie blootgesteld zyn. Daar deze jonge ochtend onder voorzitterschap van
heeft.
vleeschwaren.
Bon OS y^ontvangen.
soldaten begrepen hebben, dat de ge- maarschalk Fétain opnieuw bijeengevleeschwaren:
rantsoen v' $v
waren geldig t/m. 17 *?h„&
De Fransche regeering heeft een heele natie een ondeelbaar blok om komen. Ook Pierre Laval nam aan de
beraadslagingen deel. Hij was daartoe
een
week extra eeïüig^^dD'
den
roemvollen
oproep
leider maarschalk uit Parijs naar Vichy teruggekeerd.
gericht tot de soldaten, die zich
BESCHOUWING IN HET DUITSCHE
Vierduizend arbeiders der Crucible
BON 07 Idem. Is nog g**,dl**
Pétain
vormt,
is
het
vaderland
zijn
bereid
FRONTBERICHT.
in goed vertrouwen bij de beweging
staalfabrieken
in staking gegaan
17 Nov.
een verhooging van hun loonen
Het frontbericht luidt: Ook de van De Gaulle hebben aangesloten en hen met open armen te ontvangen en „IN NAAM VAN 'T STAATSHOOFD" om
af te dwingen.. De Crucible Company
bouw en ie indeeling van het weer- na inzicht van hun dwaling den wensch hun de zelfde plaats als vroeger in te
GRUTTERSWAREN
Naar uit Vichy wordt gemeld, is de
tot de grootste bewapeningsruimen. De regeering moet er echter formule, die gebruikt werd bij de uit- behoort
machtsbericht van gisteren bevesti- geuit hebben naar Frankrijk
bedrijven
BON No. 82: 250 gran»
te
der
terug
V.S.
opmerkzaam op maken, dat deze op- reiking
gen de vervulliig van de beide desonderscheidingen,
rijstemeel
van
door
Papansche
De
of rijstebloem *»' "jste*
kapitein
op
Is.jibasji
keeren.
Deze
een
is
dwaalspoor
getijds genoemde voornaamste opdrachroep in geen geval kan worden uitge- den minister van Justitie gewijzigd.
meel) ot
in
temeel
(gemengd
de
stadswijk
Hongkau
door een
ten voor den stryd, nl. verwoesting leide jongelieden, zoo luidt de oproep, breid tot de onwaardige leiders der Tot dusverre begon deze formule
gries
met
ri.jst-puddingp<ïe"e
of
gebleven
onbekend
Chinees
met
twee
van voor den oorlog belangrijke doe- hebben thans begrepen, in welk een opstandige beweging, die hun plicht de woorden „In naam van den presi- schoten in den
dig t/m. 20 November). ' 'e j»
schouder gewond. Isjilen in Engeland en het tot zinken jammerlijk avontuur zij
als soldaten en burgers verzuimd dent der republiek". Deze woorden basji de
BON No. 88: ui t S
is
zevende Japannees, die den
met geweld hebben op een oogenblik dat het ge- zijn veranderd in:
brengen van vijandelijke scheepsnaam
van
250 gr. gort, of gortmout o' B
„In
het
laatsten
tijd
in
Sjanghai
of
list
het
zijn.
betrokken
slachtAngstig vragen wonde vaderland zich weer opricht.
rivmte. Deze beide opgaven dienen
staatshoofd".
ten
(geldig t/m. 27 Dcc). v ef
offer
van een aanslag geworden is.
hetzelfde doel. te weten het stelselBON
No. 83: 250 gram "*_"""»
matig murw maken van de defenmout, of havervlokken ot "-,.)!
sieve kracht, die den tegenstander
bloem of aardappelmeeivi%e jv
nog rest.
stroomijten, die door den storm zijn viel van de trap en werd met ernstige
of gort, of gortmout of ■£■**"
opgenomen, uit elkander gerukt en verwondingen opgenomen.
Het opperbevel van de .weermacht
(geldig t/m. 27 Dcc).
aM>'.
plaatst het tot zinken brengen van
her en der verspreid.
Te
Vorstenbosch,
dat
BON
onder
No. 93: 100 grxm/*?***
dezelfde
vijf gewapende koopvaarders aan de
gemeente ressorteert, raakte evenals te
of tarwe of griesmeel of *r*_d'f
spits van do berichten van gisteren
VEEL SCHADE IN BRABANT
Nistelrode, het electrische het onklaar.
aardappelmeel of puddingP 0
over behaalde successen! Uit den
Ook boven Oostelijk Noord-Brabant De r.k. pastorie en het hulppostkantoor
dat 100 % zetmeel bevat <«
mond van den leider der Britsche rehepen schade op, evenals verschillende
t/m. 27 December).
de
heeft
orkaan
veel
schade
oP <,f«J
aangegeering. Churchill, heeft men verboerderijen en woningen.
BON No. 98: 100 gram f», el(lK
richt, aldus de N. R. Crt.
nomen, dat de scheepsverliezen, die de
Voorts zijn te Berghem verscheidene
of vermicelli of spaghetti i*
In de Teugen aarstraat te Oss werd
laatste weken sterk toegenomen zijn,
gebouwen
t/m. 27 Dec.).
beschadigd
het
dak
is
de
weggerukt
van het huis van
en
schade
den Engelschen groote zorgen bereibij verschillende landbouwers aanziende
familie
Van
Schijndel.
-perceel
Het
den en de op zichzelf reeds uiterst
lijk.
LEVERTRAAN
werd onbewoonbaar.
moeilijke positie van Groot-Brittannië
Nader verneemt de N.R.C, nog, dat
Een
van de oudste hofsteden van
Alleen op bon van ar»5'
ontzaglijk verzwaren. De afhankelijkBrabant, die van den heer Spierings de storm voornamelijk in de omgeving
200 cc. per hoofd per wee"'
heid van het eiland van overzesschen
van Nistelrode zwaar heeft huisaan
de
Heistraat,
ingestort.
is
aanvoer is na het verlies van alle
fabrieksarbeider Derks werd in gehouden. De buurtschap Donzel werd ZEEP.
posities op het vasteland steeds onland van Maas en Waal aanzienlijke deDe
te
Unox-fabriek
door vallend glas ge- zwaar getroffen, doordat hier achtermiskenbaarder geworden en wel wat
schade aangericht Doordat de wegen troffen. Hij
ram
kreeg
een hoofdwonde en eenvolgens de landbouwerswoningen
toiletzeep, öf 120 gram h»'* p, <*
de voortzetting der bewapening zooIn de Betuwe zijn gisternacht tal versperd en de telefoonverbindingen een hersenschudding
van
Van
Donk,
de
V.
Heyden,
d.
en is in het zieVan
zeep, öf 200 gram zachte
wel als ook wat de ravitailleerinf»
verbroken waren, was het gisteren
Lith en Van den Boogaard ineenstortvan dit uitgesnroken industriegebied van daken van boerderijen en hooiber- eerst in den loop van den dag moge- kenhuis te Oss opgenomen.
250 gram zeeppoeder, öf *■*: *fi'.
Te Geffen is het achterhuis van de ten.^ Het was op dat moment een zeer
betreft. Engelsche marinekrin*?en heb- gen vernield. De Nederlandsch Kerv. lijk een overzicht van de aangerichte Boerderij
zeepvlokken,
öf 250
hevig
noodweer. De orkaan werd vervan den heer Bijleveld ingeben beweerd, dat het bezit van de kerk te Deil heeft honderden pannen verwoestingen te krijgen, aldus het
werkende waschmiddelen>., f*"*
gezeld
donderslagen
stort.
Het
vee
werd
van
zware
en
onder het puin begram vloeibare zeep (g**lo
Kanaal- en Atlantische kust met haar en haar schoorsteen verloren. Vele V a d.
dolven maar kon gered worden. De hevige bliksemflitsen. De bewoners
talrijke
steunpunten
belemmerend gezinnen zijn geruimen
13 Nov. t/m e Dec.
allen opgestaan. Hieraan is het
ieiK,
tijd van elecDe omvang daarvan is weinig warande van café Erp aan den Rijks- waren
moest werken op de paraatheid van
Deze
voor
bon
ook
geldt
*>/>
dan
ook
v
weg
te Heesch werd afgerukt: Te Niste danken, dat bij de diverse
minder dan rampspoedig; vooral
de Duithche marine. De Duitsche trischen stroom verstoken geweest. In
wasch per 8 K.G. droog
geen persoonlijke onde boomgaarden hebben het zwaar telrode zijn vier huizen ingestort. De ineenstortingen
duikbooten hebben intusschen metter- den Voetakker tusschen Deil en Gel*oed_.__rf***?l_
gelukken
zijn
zijn
te betreuren. Tijdens
dakloos.
te verduren gehad en de vruchtboo- bewoners
daad het tegenbewijs contra deze on- dermalsen zijn vele boomen ontworBON No. 116: 50 gram ■**■%{
het
zware
Van
de
onweder
moesten
woning
de
dakloos
men zyn bij duizenden ten offer
van de wed. Teeuv
zinnige redeneering geleverd en beöf een tube scheercrén*e
geworden bewoners van de ingestorte
wezen, dat Óe nieuwe uitloophavens teld en op den weg geworpen.
gevallen aan het geweld der elemen- wisse is het dak ingestort. Het voorpot scheerzeep. (Geldl? f) ,
Ook uit Rumpt, Besrd, Enspijk en
de tegenblokkade aanzienlijk veraeten. In de Over-Betuwe zijn vele huis van de familie Meeuwisse is inge- huizen zich naar familieleden en buren
Augustus t/m. 31 Decei**" foilO'
waar zij een onderdak vonclijken en mede aansprakelijk Gellicum wordt schade gemeld. Een
boomgaarden, die vrijwel geheel stort. Het voorhuis werd geheel ver- begeven,
Op een bon „één rantsoe» .«'
den. De inboedels van de gedupeerde
zijn voor de snelle stijging van de tot eigenaardig avontuur beleefde een
verwoest zijn. Heele rijen vrucht- nield, maar niemand werd gedeerd.
«eep"
mag verkocht w°r „iftf*
De orkaan heeft voorts den fraaien gezinnen zijn eveneens verloren gezinken gebrpchte scheepsruimte.
boomen zijn hier geveld. Van andere
hond, die in zijn hok lag te slapen. Op
toiletzeep
stuk
van de
gaan.
Bij
den landbouwer Schalks
zijn de toppen en groote takken windmolen van den heer Vink aan de
Met de eergisteren door Duitsche een gegeven moment vloog het hok in
samenstelling, van 75 gtsv'
stortte
een
Hoogstraat
in,
te
schuur
Berlicum (N.-B.) verwaardoor een
gevechtevliegtuigen vernietigde viian- een boom. De hond, die aan den ketuitgewaaid en in totaal is
een
delijke scheepsruimte van 20.000 brt. ting lag kon zich niet bevrijden, maar
schade aangericht, die voorloopig woest. Tengevolge van den storm sloeg paard werd gedood.
VASTE
BRANDSTOFFEN
*__________________________________________Pr^!Lfl
stijgt het gisteren gemelde Brit^he gelukkg was de ketting lag genoeg,
nog niet te schatten is, maar in de de molen door den ketting en begon
Gedurende November
I
totaal-verlies met 48.840 brt, een zoodat hij, half staand half hangend^
duizenden guldens loopt. Ook in de* met duizelingwekkende snelheid te
voor één eenheid
\>
Ook Zeeland geteisterd.
cijfer, dat zich er wel toe leent de zijn leven kon rekken tot zijn baas
glascurtuur-bedrijven welke hier draaien. Dit was oorzaak dat de as
Bons 04, 05, 06 en 07 yt\fy
Engelsche leiding van den oorlotr ter hem bevrijdde.
zeer intensief beoefend worden is warm liep waardoor de kap van den
„bonkaart
molen
in
brand
distributie -De*.
vloog.
zee een nieuwen schrik op het lijf te
De vonken werDe storm, die in den nacht van
de schade zeer aanzienlijk. HonderEen wielrijder, die op weg was naar
brandstoffen haarden I*L\Vja1 <3 l'
jagen en de oude zorgen te vergroo- Leerdam, werd met zijn fiets opgenoden broeikassen zijn deerlijk geha- den in wijden omtrek verspreid en ver- Woensdag op Donderdag over het
bons 07, 08, 09, 10 11, *L\Vja
oorzaakten in den stormachtigen nacht Zeeuwsche land heeft geraasd, blijkt
ten.
men en in een sloot geslingerd. De man
vend en duizenden ruiten zijn be- zulk
14 van „bonkaart d»s**f,B VflfJ,
een gevaar voor de omgeving dat heel wat verwoestingen te hebben
zweken.
kwam er met een nat pak af.
verwarming"* .-wf'*'.
cenrtale
men het geraden achtte de omliggende aangericht, aldus het Vad. In VlisHITLER ONTVANGT ARBEIDEFS
In de Betuwe zijn vele vruchtboomen
Midden
in
bons
dorp
gemerkt
het
Bemmel
is
,M^„m" uf>
de
perceelen
doen ontruimen. Gelukkig singen is het strandpaviljoen Juliana
IN DE WAPENINDUSTRIE.
ontworteld. Persoonlijke ongelukken opslagplaats van de Coöperatieve Land evenwel tebegon
één
eenheid,
„V eTiZt\^
2e
regenen
het
hard
te
aan
den
Boulevard Evertsen vrijwel
In tegenwoordigheid van dr Lev, ieden zich echter niet voor.
bouwvereeniging tijdens een windvlaag met het gevolg dat de vlammen
2e
„cokes,
één
M
eenheid
wer- geheel vernield. Het geheele gedeelte
minister dr Todt en rijksperschef dr
ingestort. Het voorste gedeelte waarin den gedoofd. Voordien had de
Bons 08, 09, 10 en U
Ernstig
de
van
ongeval
te Venlo. een maalderij is gevestigd en
storm
het restaurant aan de zeezijde is
Dietrich. heeft de Führer in de rijkskaart distributie vaste bff,, -f"
dat ook brandende kap van den molen gerukt totaal weggeslagen en een deel van
kanselarij 85 arbeiders van het front
Gisterochtend om acht uur is de bewoond werd door den beheerder met
fen
haarden, kache» 5 "
en de wapenindustrie, die met het schoorsteen van de steenfabriek „Tolle- zijn gezin, is blijven staan, maar is Door 't brandende gevaarte werd geen het dak, waaronder het lokaal van
één
eenheid turf.
_-c**cV
verder onheil aangericht. De molen is den kunstkring het Zuiden was gekruis van oorlogsverdiensten onder- waard" door den storm omgeworpen. zoodanig geteisterd dat het onmiddel- voor
De voor October «*]"■£ (0*
het
grootste
gedeelte
vestigd,
is
verwoest.
door
opgenomen
scheiden z«n. en 40 arbeidsters uit de Twee arbeiders, die in de steenfabrek lijk ontruimd moest
den wind
bonnen blijven nog gel*» 1»
worden. De men- De verwoeste molen werd eenige jaren en circa 50 meter weggeslingerd.
wapenindustrie ontvangen. De Führer aan het werk waren werden
door de schen, een echtpaar en vier kinderen, geleden geheel gerestaureerd en van Zware balken
met
14 November a.s.
knapten als luciferzette zijn gasten uiteen, waarom het neerstortende steenbrokken getroffen zijn bij buren onder dak gebracht.
stroomlijn
wieken
houtjes
gedekvoorzien en
af. Te Vlissingen werden verplutocratische. kapitalistische Enge- en op slag gedood. De beide slachtTe Haalderen zyn twee wonin- kerd.
der verscheidene draden van het PETROLEUM
land op grond van zijn anti-sociale offers zijn uit de puinhoopen bevrijd. gen door
het geweld van den storm
Boven Oss werd het noodweer tus- electrische net vernield, zoodat tal
opvatting den Duitschen socialen staat
De fabriek is ernstig beschadigd, zoodanig gehavend,
VII 2L. petroleum fëeJ«»s p
den oorlog heeft verklaard. Deze strijd doch de werkzaamheden kunnen wor- elders een toevlucht dat de bewoners schen 4 en 6 uur in den ochtend op zijn van wijken van stroom waren verhevigst.
moesten
zoeken.
Nov.
t/m. 29 Dcc).
stoken. De tramdienst tusschen Vliswordt niet alleen gevoerd, aldus den voortgezet.
Door omvallende boomen is op verIn de omgeving van Oss is de schade singen en Middelburg was in de morPeriode B (voor
gf
Hitler. door den Duitschen soldaat,
scheidene plaatsen de bovengrondsche niet minder aanzienlijk. Te Erp stortte genuren
huishouding) geeft recß^,^
die de beste in de wereld
eeheel
Tak
ontwricht.
De
stadstegen
gekregen.
Even
behet
hoofd
is.
electrische geleiding vernield, waar- de directie-keet, welke naas*t het" in tram in Vlissingsn kon den dienst
koopen van 2 L. P 't/j!»*
slissend is het reusachtige millioenenGisteren keerde tijdens den storm de door in allerijl voorzieningen moesten aanbouw zijnde raadhuis stond, in, ter- naar
leger, dat in de Duitsche
(Geldig van 11 N°v*
het
station niet onderhouden. In
fabrieken en
getroffen, teneinde persoon- wijl verder nog aan verschillende ge- Middelburg
voorden
December).
de wapenindustrie werkt. De tegen- 40-jarige chauffeur J. Peters uit Mil- lijke
zijn
vele
boomen
ontworongelukken en gevaar voor brand bouwen schade
woordige Duitsche staat is gegrond- lingen bij Nijmegen, die den nacht bij te
werd aangericht.
teld èn * schoorsteenen
ingestort.
voorkomen.
zijn.
ouders
had
per
doorgebracht,
fiets
Ook Nistelrode heeft zwaar door den Voorts bleken vele restaurants van de VOOR DE
op
vest
het krachtigste fundament,
Ook in het Land van Maas en Waal storm te lijden gehad. Honderden boonaar huis. In de St. Jacobslaan te
dat men zich denken kan
op 17 Mei vernielde gebouwen niet
op de Nijmegen
werd hij door een zwaren is de schade zeer groot. Op vele plaat- men werden hier ontworteld, terwijl tegen de kracht van den storm bebreede massa van het werkende volk
honden: van 1 t/ra- L^\i
Met dit aaneengesloten front van den tak aan het hoofd getroffen en neer- sen waren de wegen versperd door de molenaars zeer gedupeerd werden stand te zijn. Op het Abdijplein wergroep
I 10 K.G. hono,» r <>4,<>'
geslagen.
omgevallen
boomen en de boomgaar- doordat de molens eensklaps door de den vijf fraaie oude
De gemeentearts, dokter van
arbeid zal Duitschland den oorlog
groep
II
10 K.G. idei»- j
boomen,
die
aan
doorstaan en na de overwinning den Ewijk, die onmiddellijk gewaarschuwd öen leveren een even triesten aanblik kettingen sloegen en met razende snel- dit plein groote bekoring verleenen,
groep **j i"
8
K.G.
idem,
ep
als
in
de
was,
kon slechts den dood constateeren.
Betuwe het geval is. Van heid begonnen te draaien. Zij slaagden ontworteld. In het naburige Koudesociaeln staat tot den voortreffelijk4
J
groep
V
idem,
sten ter wereld maken. Het groote Het stoffelijk overschot werd naar het Pde omstreeks 80*0 jaar oude kerk te er echter nog in met de remmen de kerke werd van den bekenden korenidem'jH
groep
VI
3
K.G.
ft
uy
1
k
ij
f
werd het dak afgerukt en wieken tot stilstand te brengen. Het molen de Lelie, de kap weggeslagen.
aandeel, dat de arbeiders in den strijd Canisius-ziekenhuis overgebracht. Het is het plafond
BON No. 6 (voederk»^.
een eind verder neerge- woonhuis van den landbouwer J. van In Goes v/erd een wening aan
hebben, ia tevens een voorbereidend slachtoffer had een groot gezin.
katten): van 1 t/m- *u
de
/
smakt.
regenwater
Het
heeft in het der Elzen, gelegen in het centrum van West-val zwaar beschadigd, doordat zii
werk voor den geweldigen vredesK.G. kattenbrood.
0 i» /
arbeid, die na de overwinning de DUIZENDEN VRUCHTBOOMEN IN interieur van de kerk nogal schade het dorp, werd zwaar beschadigd, door- "et**offor werd door een vallenden
Na 30 November
aangericht. Van tal van boerenwonin- dat de voorgevel door den druk van boom.
f
DE BETUWE GEVELD
grootste taak van Duitschland zal
In
no.
zijn
Zuid-Beveland
verder
6 van bedoelde «a* t
gen
werden de daken zwaar gehavend den wind bezweek en instortte. Zijn ontelbare fruitboom
zijn.
I
geldig en mag deze
De storm heeft in de Betuwe en het en ontelbaar is het aantal hooi- en
en een prooi van
vrouw, die ijlings naar beneden liep, den storm geworden.
-vorden aangenonW1 *
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men aan, dat het een opgekocht neutraal schip is.

IERLAND

gingen op touw gezet om den Egyptischen politici en de regeering, die
op
zich tegen de Britsche eischen verzetten, moeilijkheden te bereiden. De Engelsche autoriteiten hebben talrijke
DE VALERA HOUDT VOET BIJ
arrestaties verricht. Ook afgevaardigSTUK.
den zijn in hechtenis genomen om,
In de Berliner Boersenzei- naar men te Caïro constateert, op deze
tung schrijft Karl Megerle onder het wijze een meerderheid ten gunste van
opschrift „Onzedelijke voorstellen aan de oppositie te verhinderen.
lerland" het volgende:
„Sedert Churchill het parool heeft
uitgegeven, dat Engeland bepaalde
lersche havens moet hebben om het

Britsche druk
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Ierland.

De aanvallen op Engeland
eene escadrille lichte bommenwerpers na de andere is gistermiddag
ondanks het stormachtige weer met
bestemming Zuid-Engeland gestart.
Eveneens is een reeks Duitsche jagers
op weg gegaan om met een eventueel
tegenstander terstond den
Vanmiddag begonnen. opduikenden
strijd aan te binden. Volgens tot dusontvangen berichten zijn evenwel
■Krachtens een door generaal Ar.to- ver
nergens
Engelsche jagers ter verdediscu nog voor zijn vertrek naar Rome ging opgestegen,
zoodat geen luchtge- duikbootgevaar meester te worden,
overlijden van
en thans gepubliceerde vechten gehouden zijn.
probeeren de Engelschen het lersche
ei wordt de geheele Roernee;
Sabri Pasja.
vraagstuk op iedere wijze te benademinister-president,
lersche
ren.
De
De
'de
"e«rnacht te land, te water en in
Valera, heeft, krachtig, ondersteund VOOR DE VOETEN
cht gedemobiliseerd. De demobilisaVAN KONING
door de geheele lersche natie ieder
begint op 15 November 1940, des
FAROEK
INEENGEZAKT.
vrijwillig
gedwongen
of
misbruik van
van Chamberlain
'Qdags om 2 uur. Het ministerie van
lersch grondgebied en lersche wateren
In tegenstelling tot de eerste Britkrachtig en ondubbelzinnig van de sche berichten, die zeiden, dat de
andsverdediging heeft echter de beIN DE WESTMINSTER ABDIJ
hand gewezen. Hij protesteerde tevens Egyptische minister-president, Sabri
gdheid om zoo noodig reservisten
BIJGEZET.
ook onmiddellijk tegen de poging der Pasja, was overleden, kort voor hij
roepen en tot opvorderingen
De asch van oud-minister-president Engelschen om langs omwegen en wel zich naar het parlement zou begeven,
°V5-tegaan. Chamberlain is vandaag bijgezet in de langs Amerikaansche omwegen, hun melden Engelsche bronnen thans, dat
ot de mobilisatie van het Roemeendoel te bereiken. De Britten waren op de dood intrad, nadat Sabri was beWestminster Abdij.
*e leger
het idee gekomen, thans de Vereenigde gonnen met de voorlezing der troonwerd, zooals bekend, overStaten en wel den president zelf te rede. Plotseling zakte hij voor de
°e§aan ter gelegenheid van het af- AZIË
gebruiken voor hun aanslagen op ler- voeten van koning Faroek ineen. De
aan van Eessarabië en de Noordeland. Deze moest of wel door de macht troonrede werd later verder voorgeJapanners
van zijn persoonlijke autoriteit een lezen door den voorzitter van den
, Boekowina aan de Sovjet Unie,
directen druk op lerland uitoefenen Senaat. Zij zegt, dat Egypte het
*nde Juni van dit jaaf.
Zuidwest-Kwangtoeng om
Engeland ter wille te zijn of wel, Engelsch—Egyptische verdrag op deindien dit niet hielp, lerland bij het zelfde wijze wil blijven nakomen, heten een deel van Kwangsi verdedigingsverdrag betrekken, dat geen, zou beteekenen, dat de regeering
tusschen de Vereenigde Staten en Ca- haar politiek handhaaft en het Egypnada bestaat.
tische volk buiten den oorlog tusschen
troepen
MEDEDEELING VAN HET
De Daily Mail was zeer naief Italië en Engeland wil houden.
HOOFDKWARTIER.
van meening, dat, nu de leren geen
Het Japansche leger heeft de evai hun grondgebied
dulcuatie van het Zuidwesten der promen hen met Amerikaansche hulp
den,
VERKLARINGEN VAN
vincie Kwangtoeng en het deel der toch zoo ver zou kunnen brengen, hun EGYPTISCHE MINISTERPRESIDENT
HONGAARSCHEN MINISTER.
vliegvelden ter beschikking
GESTORVEN.
Kwangsi, dat het had bezet havens en van de Canadeesche
ï|3 'yin reeds vermelde rede voor het provincie
te stellen
marine
na
Reuter
zijn
bij
landing
Pakhoi
aan
Naar
golf
meldt, is gister de
Van
de
Afgevaardigden wees de
en het luchtwapen. Dit voorstel is inïioi-f
van Egypte, Hassan
Sgj/'gaarscb. minister van Buitenland- van Tonking op 15 November 1939, middels in het Canadeesche parlement Sabrylerpiesident
Pasja,
overleden.
graaf
op,
gebracht
Zeken
en even naief door
Csaky o.a. er ook
<je "et
voltooid, ■ zoo deelt het keizerlijke ter tafel
Berlijnsche driemogendheden hoofdkwartier mede.
den leider der conservatieve partij
pa
verdedigd. Hij verzocht de
tjj l..9venals in Hongarije ook in RoeDUITSCHLAND
Op 13 November ontruimden de sche regeering aan de Valera Canadeevoidoening
is
een perontvangen.
P^
Elit
Japansche
troepen Yamtsjau, het Zuidsoonlijken oproep te richten om de
tj„ schijnt de veronderstelling te wetpositie van
van de provincie Kwangtoeng, lersche steunpunten voor den duur
jj^n. dat Roemenië van zijn streven westen
de
„zonder
eenig
aldus
deelde
verlies",
wijze
„bij
revisie
vervan
van
ooriog
pacht"
den
afgezien. Het
2cev
van het keizerlijk aan Canada af te staan. Hij voegde
op;„:,Yan Roemenië aan Duitschland, legerafdeelihg
EEN DUITSCH LAND.
vanmiddag
hoofdkwartier
om 5 uur hieraan nog toe, dat men dit verzoek
V e .;,; in£stroepen te sturen, is een
communiqué
rriede.
Het
S
herinnert
er
De
leider
van het burgerlijke bestuur
onderpand, dat Roemenië
nog door de Vereenigde Staten zou
St*! PUnt
de Japansche troepen op 28 kunnen laten ondersteunen. De
dat
aan,
Luxemburg,
in
gouwleider Simon.
Zuidoost-Europa
dor
in
orde
Valera,
Vir
October begonnen terug te trekken
* worden.
beteekenis van den Amerikaan- heeft aan een verslaggever van de
uit Nanning, de vroegere hoofdstad sche factor in de lersche kwestie
even Berliner Eoersenzeitung een
van de provincie Kwangsi in het
kent als den lerschen factor *in uiteenzetting gegeven van de nieuwe
achterland van Yamtsjau. Hieraan het Amerikaansche leven, heeft van ordening in Luxemburg. Sedert er een
voegt liet communiqué toe: „Deze
CAROL NIET MET MEVROUW
te voren dit verzoek gepareerd door er Germaansch-Duitsch staatsbestel bestaat, zoo zeide Simon, behoort Luxemstrijdkrachten zullen in een anderen in een telegram aan den sterksten
LUPESCU GETROUWD.
gebruikt".
sector
worden
ikaansch-lerschen bond de aan- burg tot het Duitsche rijk. Teen
ar uit Madrid wordt gemeld,
Het communiqué luidt: „E,:.n deel dacht op te vestigen, dat het gebruik Luxemburg onder Engelschen indruk
sten t, let
bericht van de arrestatie van onze troepen is, na hun bezetting
Va^ üen vroegeren
havens door Engeland voor in een Belgisch-Luxemburgsche tolRoemeenschen ho'f- van Yamtsjau en de omgeving van van lersche
Jfca
zou beteekenen. In unie werd ondergebracht, ontstond in
oorlog
lerland
I*K;halk
Urdarianu niet overeen Nanning half November van het
ïlw
echter
zou lerland zonder de wereld de opvatting, alsof Luxemoorlog
i
-fe';,rn- Daarna werd gemeld, vorige jaar, bezig geweest met het
burg een eigen volk en land was. De
dat tt"Warianu
, blootgeverdedigen,
-ych
te
kunnen
op
l6v
een verzoek tot uit- afsnijden van het verkeer uit Fransch
taal van het land is altijd Duitsch gezijn
aan alle luchtaanvallen.
rir] ,ri!?,S van de Roemeensche regeé- Indo China naar Tsjoengking. Aan- steld
De Valera kan er echter zeker van weest.
coor de Spaansch-; autoril
missie een einde genomen zijn, dat hij bij de in Amerika levende
gezien
hun
irresteerd en naar Maheeft door het binnon rukken van onze
volledig begrip vindt voor zijn
;ht zou
troepen in Fransch Indo China, zijn zij zorgen. Dit lersche element is
immers
woning Carol, die zich nog
op 28 October begonnen uit Nanning con levende getuigenis en een eeuwigmet mevrouw Lupescu in Sete
trekken.
13
terug
Op
November durende aanklacht tegen het Engeland,
a
4a bevindt, heeft aan de pers alzij Yamtsjau ontruimd. Deze dat thans voorgeeft te strijden voor
dé
vf 'r verklaard, dat hij niet met me- hebben
Lupescu getrouwd is. Deze strijdkrachten zullen in een anderen kleine staten, maar dat het kleine lerVe.",[''"7
ring was klaarblijkelijk een ge- sector worden gebruikt. Onze striid- sche volk tot diep in de twintigste
hebben geen enkel verlies eeuw onderdrukt, gedecimeerd en van
van de berichten uit Madrid van krachtjn
geleden."
het geboorte-eiland verdreven heeft en
Londensche dagbladen, die bcir R. de
': hadden, dat het huwelijk van
De woordvoerder von het departe- het nog thans de nationale eenheid ontment
van
heeft
verklaard:
De
Oorlog
houdt.
Als
men
in
lerland
de verdere
ex-koning met ds gescheiden
propaganda, die beweert, ontwikkeling met zorg gadeslaat, is dat
jaren geleden Chineesche
* Lupescu reeds
GROOTE BELANGSTELLING.
NanJapansche
dat de
evacuatie van
begrijpelijk. De wijze, waarop Churg-ssloten.
ning en Yamtsjau het voorsnel vormt' chill en de Engelsche openbare meeOnder zeer groote belangstelling is
van
de ah'oheele te:n*r'trek'-: '-if; der ning zich met de lerselïe neutraliteit gistermiddag op
HET EFFECTENBEZIT VAN
de Ned. Herv. begraafJapanners uit Z*r' -'-China, is geen bezig houdt, is volkomen dezelfde als
EX-KONING CAROL.
plaats te Wassenaar het stoffelijk overenkele aandacht waard.
tijdens het voorspel van den overval
Roemeensche minister van Juop Scandinavië en van het Britsche schot teraardebesteld van ir. Rutger
iast, dat aile ;
cynisme kan men met stelligheid ver- de Kat, in leven oud-directeur van de
andere effecten, die
wacnten, dat het met den eisch om- staatsmijnen in Limburg
en oud'om zijn van ex-konihg Carol,
trent lers<*he havens en steunpunten
de huidige bezitters of beheerijkertijd hoopt de Duitsche ver- directeur van het departement der
DE JAVANSCHE VLOOT IN DE
"-J de Roemeensche credietbank
CHINEESCHE WATEREN.
-eldingsaanvallen van Engelschen naar gouvernementsbedrijven in Ned.-Indië.
' y worden gedeponeerd. Tot bclerschen
bodem af te leiden en op deze
Tot den kring van aanwezigen beDe vroegere commandant van de
"r var. d't vermogen is de hofJapansche vloot in de Zuid-Chineesche wijze het lersche volk voor Engeland hoorden prof. dr F. K. Th. van Iterson,
kolonel Ronlniceanu be- wateren, vice-admiraal Takasoe, die te laten bloeden.
directeur der staatsmijnen in Limburg,
onlangs naar Tokio is teruggekeerd, is
levens als vertegenwoordiger van de
particuliere mijnen, ir M. H. Damme,
door dan keizer in audiëntie ontvangen.
Hij bracht verslag uit over de actie der AFRIKA
directeur-generaal der P.T.T. mede
vloot in Zuid-China. Na de audiëntie
namens de Indische spoor- en tramGroote
gouddiefstal.
verklaarde Takasoe, dat de aankomst
wegen, oud-minister ir M. C. E. BonOP
van een Japansche marine afdeeling en
gaerts, als vertegenwoordiger van den
een lepergroep in Fransch Indo-China
BRITSCH
Mijnraad, met mr H. M. Neiszen,
TEN NADEELE VAN DE
zonder twijfel een zwaren slag voor het
secretaris, ir P. Hovig, ir P. M. van
BANQUE DE FRANCE.
KONVOOI.
regime te Tsjoengklng geweest is.
Bosse en H. P. Gelderman, leden van
De politie van Casablanca (Fransch
Japan zal de blokkade om de ChineeMarokko) heeft een grooten gouddief- dien raad, prof. ir C. L. van Nes,
sche kust steeds nauwer maken.
secretaris van den Raad van Beroep
stal opgehelderd, gepleegd ten nadeele van
Hevige ontploffingen
van den Franschen'staat of wel van de alg. het Mijnwezen, ir Wouter Cool,
secretaris van het Ned. Instituut
NIEUWE
OPPERBEVELHEBBER
Banque 'de France.
veroorzaakt.
van Ingenieurs en tal van anderen.
VAN HET LEGER IN THAILAND.
Bij den opmarsch van de Duitsche
vli ake den aanval van Duitsche De. minister-president en bevelvoe- troepen uit Parijs werden de laatste deVerscheidene bloemstukken dekten
baar, die tijdens de plechtigheid
fcj!. uiEen op een door verscheidene rend chef van het Thailandsche
leger goudvoorraden van de Banque de was opgesteld
in het kerkgebouw.
srmd groot Engelsch is tot opperbevelhebber over alle strijd- France naar Brest overgebracht om werden op het orgel het Largo Hier
van
verscheept
01 aan de Oostkust van Schotland krachten benoemd.
te worden naar een Fran- Handel en het Adagio uit de Pathétique
sche
kolonieop grooten afstand van van
**mt het D. N. B. nog, dat het
Van Beethoven ten gehoore gehet strijdtooneel. Te Brest werd dit bracht.
Vaar
BELGIË
di.ischip
goud aan boord van de Ville dAlger
van 8000 ton een voltt^jj&r
Ir M. C. E. Bongaerts trad als eerste
!;(,„ kreeg en na een zware ontplof- Spoorwegodgeluk wegens gebracht, die onder een hagel van spreker naar voren en schetste den
Duitsche stuka-bommen uitliep. Eerst
h^ ,°reeds binnen twee minuten zonk.
in volle zee werd de bemanning er van ontslapene als een der .voornaamste
storm.
van den mijnraad; iemand die op
O-p ntPloffing was zoo hevig, dat er
verwittigd, dat de reis naar Casa- leden
het gebied van de mijnen in de geheele
Stojl , schip een waar vuurwerk ooi ■
■a eh Dakar ging.
groote kennis en rijke ervaring
Na aankomst te Casablanca werd bij wereld
had verkregen. Nederland is veel aan
stUk], en de scheepsromp in duizend 21 DOODEN EN 80 GEWONDEN
controle
geconstateerd,
lading
der
dat
flo0 'Gn barstte, die honderden maters De oi-kaanachtige storm, die gister- e3n buidel met 10.000 gemunte goud- nr De Kat verschuldigd en in het
ln de lucht
schoten. Men kan ochtend in de-vroegte boven geheel stukken van tien en twintig goudfranc bijzonder de leden van den Mijnraad
m
ervaren hoe hij zich aan zijn
tj-0
«n,
dat
het
hier een schip be- België gewoed heeft, heeft een ernstig ter waarde van millioenen ontbrak. hebben
f
■taak gaf.
politie
De
gemet
sterk
werd
hiervan
in
kennis
ontplofbare
munitie spoorwegongeluk veroorzaakt.
01- Iterson herinnerde aan De
gela^
7.35 steld. De verdenking viel op drie
v o011 n was- Met stelligheid kan uur reed een personentrein uit Om
Kat
s
arbeid ten bate van de staatsThienen
van hét schip, die plotseling
H_t S 'S borden aangenomen, dat ook op het station Dieghem bij Brussel op matrozen
op grooten voet leefden en overal ver- mijnen en getuigde van de gevoelens
van sympathie, die Limburg
Van 50(K1 ton dat midscheeps een
stilstaanden trein. De botsing was telden, dat zij in de loterij gewonn3r "-hans ontslapene koesterde. voor den
'
en werd en onder
rook- zoo hevig, dat verscheidene wagens hadden. Na hun arrestatie bekenden
%i^.It>kelmg bleef liggen, zware
Tenslotte sprak jhr C. E. van Panzij, dat zij onderweg door een indisgezonken is. van den personentrein
huys, als ondervoorzitter van de Geolototaal
vermeld cretie bekend geraakt waren met den gische
Ch' P Vr,n 600° ton kreeg twee
Stichting, woorden van groote
werden.
aard der lading en besloten hadden
waardeering
jegens ir De Kat, wiens
„
waarvan
in
tretfers,
op
zij
een
den
buidel te ontvreemden, die
Volgens tot dusver ontvangen
e
nagedachtenis door allen in hooge eere
be- een
een
Een
schip
in
de
de
kiel
van
het
verstopten.
zoomachinekamer,
1611
<Ut
zal worden gehouden.
zijn 21 reizigers, allen Belgen,
zak haver hadden zij er voor in de
,n et Va"arlu*g terstond zonk. Een richten
Daarna werd de kist grafwaarts gegedood en dertig zwaar- en vijftig licht plaats gelegd.
*3er Vrachtschip
Andere matrozen had- dragen.
kreeg een bom vlak gewond.
°S>
Een zoon dankte bij de groeve
deel
den
hen
een
evenwel verrast en
11 l>oeg
voor
de
betoonde belangstelling.
zoodat
geëischt.
de wand werd
van den buit als zwijggeld
Vtlg eten '
Te Casablanca waren allen toen van
en het schip binnen twinh,-ei"
POLEN
boord gegaan om de goudstukken te
en. De politie 'heeft nog zes
DOODSTRAFFEN IN POLEN
Engeland breidt blokkade uit
matrozen gearresteerd, die medeplichFRUITTEELTSCHOOL TE HOUTEN
De bijzondere rechtbank te Posen tig waren.
GEOPEND
<ie
Ne
Polen,
w
Vork
n
heeft
zes
die
in
;
zich
de laatste
ö**! e» aa uit Londen Jour a 1
meldt, heeft maanden vergrepen hadden aan eigenIn een voormalige "boerderij van het
e minister voor de blokkade dom en ieven van Duitschers, ter dood
hi*a«d g6maßkt
f landgoed Wickenburg het Goy te Houde veroordeeld. De meesten hunner waren Gespannen verhoudingen
> dat Engeland
a
is gistermiddag onder groote beKr*ë lnu ook heeft uitgebreid tot reeds eerder veroordeeld. Een der verlangstsl'ing
een nieuwe fruitteeitschool
geopend.
Cri,Jge P /?nsch
West-Afrika. Libevie, oordeelden, een SG-jarige man, had
te Cairo.
Guir'ea Madagaskar en zich in September van het vorige jaar
Het is de tiende fruitteeitschool,
"fl Cil"
Reunion. '
schuldig ger,-..-.ekt aan zeer ernstige
welke in ons land tot stand is gekomen
TALRIJKE ARRESTATIES
van Polen van Duitsche
onder auspiciën van de Nederlandsche
Schip in nood mishandeling
afkomst.
VERRICHT.
Pomologische
Vereeniging, hoofdafdesradio heeft 'n tweede 5.0.5., In een tweede proces heeft de rechtV
Volgens berichten uit Cairo heerschte | i:ng fruitteelt der Nederlandsche Hei-htS evinger- van het Britsche bank zes doodvonnissen geveld tegen
in de Egyptische hoofdstad tusschen demaatschappij.
,t)3het P lr mpire Wind volgens het- de elden van een Fcolsche rooversben- er
De voorzitter van de Nederlandsche
politieke partijen aan den vooravond
de
'
iiWs-ch ,*.. -P ia een aanval van een de, die in de streek van Nessau aan der
PomoJogische
opening
Vereeniging jhr. G. F.
van
een
parlement
het
in zinkend3n toe- de Oostelijke grens van de Warthe- sterke spanning.
Vv v 6 eg'lUig
van Tets van Goid-schalxoord, naar
zwaren
Onder
den
°or t ert* Aangezien het schip gouw bijna 800 overvallen en verschei- Engelschen druk heeft Achmed Maher wien deze nieuwe fruitteeitschool is
K°rnt m-Lloyds register neemt dene moorden hadden gepleegd.
de laatste dagen verscheidene betoo- genoemd, sprak de openingsrede uit

BALKAN

DISTRIBUTIENIEUWS

Bonaanwijzingen.
secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van Landbouw en Visscherij,
maakt met betrekking tot de distributie van levensmiddelen het
De

navolgende

bekend.

BROOD.
Elk der met 15 genummerde bonnen van de broodkaart geeft gedurende de week van Maandag 18 November tot en met Zondag 24 November
a.s. recht op het koopen van 125
gram roggebrood of 100 gram ander
brood.
Voorts geeft elke der met 15 genummerde broodbonnen recht op het
koopen. van een rantsoen gebak. Dit
omvat voor de hierna genoemde bakkerijproducten telkens ten minste
het daarachter
geplaatste
aantal
grammen:
Beschuit 75 gram
Biscuits en wafels 90 gram
Speculaas 140 gram
Andere koekjes 200 gram
Koek 160 gram
Cake 300 gram
Gevuld- klein
korstgebak (b.v.
amandelbroodjes) 400 gram
Gevuld groot korstgebak
(b.v.
boterletter) 500 gram
Taart en gebakjes 600 gram.
Voor geheel of ten deele uit meel
of bloem gebakken producten, welke
hierboven niet genoemd zijn, geldt,
dat een rantsoen een hoeveelheid
omvat, waarin 70 gram meel of bloem
is verwerkt.
De op 24 November nog niet gebruikte bonnen, blijven voorts r.og
geldig gedurende de week van 25
November tot en met 1 December a.s.,
met dien verstande, dat zij gedurende
laatstgenoemde week niet gebruikt
mogen worden voor hét koopen van
brood of gebak in hotels, restaurants
e.d.
KAAS

Gedurende het tijdvak van Maandag 18 November tot en met Zondag

24 November a.s. geeft de met 51 genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht op het koopen
van 100 gram kaas. De bonnen, welke
op 24 November a.s. nog niet gebruikt zijn, blijven nog geldig tot en
met Zondag 1 December a.s., met
dien verstande, dat deze bonnen gedurende de week van 25 November
tot en met 1 December a.s. niet gebruikt mogen worden ter verkrijging
van kaas in hotels, restaurants e.d.
EIEREN

De met 64 genummerde bon van
het algemeen distributiebonboekje
geeft gedurende het tijdvak van
Maandag 18 November tot en met
Zondag 24 November recht op het
koopen van één ei. De bonnen^ welke
op 24 November nog niet gebruikt
zijn blijven voorts geldig tot en met
1 December a.s., met dien verstande
dat ook zij gedurende de week van
25 November tot en met 1 December
a.s. niet gebruikt mogen worden fn
hotels, restaurants e.d.

.

Schadecommissie
Rotterdam.

NEDERLANDSCHE VOLKS- EN
AMBACHTSKUNST
In het hoofdkantoor van den ANWB

aan de Parkstraat te 's Gravenhage 'is
gistermiddag een tentoonstelling geopend van Nederlandsche volksen
ambachtskunst, in tegenwoordigheid
van de directeuren van den A.N.W.B ,
de heeren van Balen en Westeroven'
van Meeteren, van den directeur
der
A.N.V.V., den heer De Waal en verschillende andere genoodigden.
De tentoonstelling zal geopend blijven tot 4 Januari.
ONDER DE DISTRIBUTIE VALLENDE
ARTIKELEN NIET BESCHIKBAAR
VOOR NIEUWE BEDRIJVEN.
De directeur van het Rijksbureau
voor het hotel, café-, restaurant- en
pensionbedrijf brengt, na overleg met
het centraal distributiekantoor, ter kennis, dat met ingang van 15 November
1940 nieuw te vestigen bedrijven op het
gebied van het hotel-, café- en restaurantwezen niet kunnen rekenen op toewijzingen, respectievelijk losse bonnen
voor gedistribueerde en te distribueeren
artikelen.
Belanghebbenden kunnen zich
het
inwinnen van nadere inlichtingentot
wenden tot genoemd rijksbureau, Raamweg 14, 's-Gravenhage

RECHTSZAKEN
BERUCHT RECIDIVIST VOOR DE

RECHTBANK.

Hij was reeds 36 maal veroordeeld.
Voor de Haarlemsche rechtbank
stond gisteren een man terecht, die tot
voor kort door de politie van vete
plaatsen in ons land werd gezocht,
omdat hij overal waar hij opdook zich
aan oplichtingen schuldig maakte. Het
was de 44-jarige W. N. V., die reeds
36 vonnissen achter den rug heeft en
ruim achttien jaar in de gevangenis
heeft doorgebracht, doch die desondanks zoodra hij vrij kwam, opnieuw het pad der misdaad betrad. In
Haarlem moest hij thans terecht staan
voor diefstal van een fiets, waarvoor
de Officier van Justitie tweejaar gevangenisstraf eischte. Hij zal zich echter nog voor tal van andere rechtbanken te verantwoorden hebben en het
is niet onwaarschijnlijk,
dat zijn
strafblad dan een vijftigtal veroordeelingen zal bevatten.

DIEFSTALLEN.
Vier personen veroordeeld.
De Rotterdamsche rechtbank heeft
gisteren uit spraak gedaan in de zaak
tegen den 49-jarigen puinruimer D. R.
en zijn 45-jarige echtgenoote. die zich
in den nacht van 14 op 15 Mei hadden schuldig gemaakt aan diefstal of
heling van eenige kostbare kleedingstukken ten nadeele van de firma
Gerzon te Rotterdam. De vrouw had
's nachts, in een schuilkelder, naar zij
verklaarde, een zilvervospellerine ter
waarde van 295,—, twee mantels van
tezamen f 120,
én een sportjasje van
een onbekenden man voor 20,— gekocht. De officier had tegen beiden
een gevangenisstraf van zes maanden
met aftrek van drie maanden preventieve hechtenis geëischt. Mr Belzer
had clementie gepleit.
De uitspraak luidde vier maanden
gevangenisstraf met aftrek van de
preventieve hechtenis.
De 37-jorige voerman L. J. W. te
Rotterdam, die zich te verantwoorden
had gehad wegens diefstal van rijwielen, zestienmaal gepleegd, werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van»
een jaar en zes maanden met aftrek
der preventieve hechtenis.
Er was een jaar en zes maanden gevangenisstraf tesen
hem geëischt.
Bovendien moet hii zes maanden gevangenisstraf uitzitten, die hij nog te
goed had. W. was reeds achtmaal veroordeeld. Mej. mr N. E. Lissauer had
clementie gepleit.
De 28-jarige reiziger M. J. A. te
Rotterdam, tegen wien eveneens een
iaar en zes maanden Gevangenisstraf
wegens diefstal was geëischt, werd
veroordeeld tot een gevangenisstraf
van een jaar met aftrek van preven-

’—

’

VEELOMVATTENDE ARBEID.
Naar aanleiding van het bericht in
de bladen, waarin melding wordt gemaakt van de oprichting van een
stichting oorlogsschade, verzoekt men
ons mede te deelen, dst, zonder te kort
te doen aan de beteekenis van de
stichting oorlogsschade de commissie
ter behartiging van de belangen van
beschadigde bedrijven vaststelt, dat het
reeds sedert Juli 1940 in nauw contact
met alle betrokken officieele en semiofficieele instanties werkzaam is op het
gebied van de verzorging van de belangen der getroffen bedrijven in den tieve hechtenis.
ruimsten zin des woords. Daaronder
De man was op 19 September j.l.
vallen o.m. het nastreven van 100 pet. uit de gevangenis te Haarlem ontslaschadeloosstelling, een volledige herin- gen en den volgenden dag was hij te
stallatie van de getroffen bedrijven, het Rotterdam weer begonnen met stelen.
opleiden van menschen in verband met Binnen een naar dagen had hii kans
den wederopbouw, het verleenen van «ezien zich vier fietsen
te eisenen.
bijstand op belastinggebied, zoomede de Oek hii had reeds achttoe
veroordeelinherbevoorrading van Rotterdam met gen achter den rug.
onontbeerlijke goederen, zulks middels de centrale commissie voorziening
Rotterdam, welke samenwerkt met de
Kamer van Koophandel en Fabrieken
te Rotterdam, den gemeentelijken
MISHANDELING TIJDENS DE
dienst van Maatschappelijk HulpbeOORLOGSDAGEN.
toon, .de Stichting Rotterdam 1939, de
Stichting Rotterdam 1940, de TextielMajoor van politie veroordeeld.
stichting Rotterdam, de commissie ter
Voor de Rotterdamsche rechtbank
behartiging van de verkoopbeiang-ïn.
het bureau A"voer Burgerbevolking, het had zich gisteren te verantwoorden de
te
ministerie van Sociale Zaken en de 41-jariffe majoor van politie, M
Rotterdam, verdacht van
mishandeSchade-enquête Commissie.
Het comité ter behartiging van de ling van eenige leden der N.S.B, op
belangen der beschadigde bedrijven 11 Mei j.1.. die od 10 Mei in het hoofdwerkt ten nauwste samen met de stich- bureau van colitie waren ingesloten.
ting „Getroffenen oorlogsgeweld Zee- Den volgenden morgen hadden de
land", met welke zij verscheidene dui- mannen eenige liederen, volgens hun
zenden getroffenen vertegenwoordigt. verklaring voor de rechtbank o.a. „De
In verband met de ruime doelstelling Vlaamsche Leeuw" en „O. schitt'rendo
en de verstrekkende bemoeiingen van kleuren van Nederlands vlag" gezonhst comité en mede in verband met het gen, waarop verdachte verscheen, gefeit, dat tot de omzetting van een comité ëscorteerd door vijf rechercheurs van
in een stichting, waartoe reeds gerui- politie met revolvers. Yerd. was binmen tijd werd besloten en waarop de nengekomen en had met een gummigoedkeuring van den procureur-gene- stok de opfjeslotenen geslagen, tengeraal binnenkort wordt verwacht, lijkt volge waarvan zij pijnlijk werden gehet juist uitdrukkelijk te vermelden, troffen.
dat het bureau van het comité, hetwelk
De officies* van Justitie, mr Meischgeleid wordt door drs. P. van Zuuren. ke, ze:de dat verd. een goed politiewerd gevestigd in het perceel Banieris. die reeds tal van
misdaden
straat 1, Rotterdam, tel. 45790.
heeft helpen ooios<=en. Volgens een
report van dr Donkersloot was verd.
door de bijzondere gebeurtenissen niet
-r'^o*[ normaal.
Dit mag evenwel geen reden zijn
OPENING VAN DE SPOORLIJN
*»~it
een gnnunistok te slaan. Daarom
NIJMEGEN—ARNHEM.
-r--hte spr. een geldboete van ’4O
Naar wij van officieele zijde verne- * c_-!-s twintig daeen hechtenis.
men, zal Zondag a.s. de electrische
Mr Oskam pleitte vrijspraak op
spoorlijn Nijmegen—Arnhem, geopend ■rrond van tüdelijke on toerekenbaarvan verd.
worden. Voc>rToopig wordt een uur- heid
Uitspraak 28 November a.s.
dienst ingesteld.

man
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DELFTSCHE COURANT

EERSTE BLAD
VEREEN. VAN VRIJZ. NED. HERVORMDEN
GODSDIENSTOEFENING Zondag 17 November v.m. 10.30 uur in
Ons Gebouw, Koornmarkt 75

de Eerw. Heer J. B. SCHOUWINK
5111 12

Godsdienstoefening
(Waalsche Kerk)

Zondag 17 November 's nam. 4 uur Ds. ZANDT
NED. HERV. (GEREF.) EVANGELISATIE
5112 14
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Vitamine C
voorkomt

i

net uitbreken van

infectieziekten

GEMEENTE-BEDRIJVEN DELFT
AFD. WATERLEIDING
Om tr van verzekerd te zijn, dat men bij vorstperioden de waterleiding
geheel kan afsluiten teneinde bevroren binnenleidingenen dergelijke te
voorkomen, wijst ondergeteekende de verbruikers op de wenschelijkheid
zich nu reeds te overtuigen of de hoofdkraan voldoende afsluit.
Is dit niet het geval, dan is het gewenscht de Bedrijven hiervan in
kennis te stellen, opdat een en ander tijdig wordt verholpen.
De Directeur der Gemaente-Bedrijven :
SWARTWOUT DE HOOG.
Delft, 15 November 1940.
5121 25

Gebruik daarom regelmatig C.C.C.-tabletten !
In de laatste periode van den Spaanschen Burgeroorlog was het door de Republikeinen bezette
gebied afgesneden van den toevoer der meest
noodzakelijke levensmiddelen. Er was in die streek

Maar voor Uw

A STOELEN

JJ".' Ijl 'm|T|]|^>____^_. .. .

/'/

J

C wintermanteQ
natuurlijk naar een Vakman
Bij MENTINK koopt U tegen
aantrekkelijke prijzen prima
stoffen en modellen en is U
van de pasvorm verzekerd.
Schitterende sorteering voor
Dames, Meisjes en Baby's
zoowel met of zonder bont.
Dus allen naar

MENTINK
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vitamine C tabletten

If

beveelt zich beleefd aan voor het vervaardigen van
MAATKLEEDING
JAPONNEN
MANTELS
"
EN KINDERKLEEDING. Ook veranderingen.
5122 12
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„Gezondheid uit een doosje!"

Hersen Gymnastiek

(gesl. huis)

’

TELEFOON 1671
5125 30
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Soepgroenten. Spruiten 15 cent kilo. Kleine harde
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P
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1
10 cent pond. 1 Kilo fijne appelen 30 cent.
jeg
Lof 18 cent. Wijnperen 20 cent kilo. Alle soorten n
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Fa. v. d. Schoot

Niettegenstaande dat
5102 64
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momenteel zeer duur zijn, hebben

Een belangrijk Advies van

jPjiji

Hippolytusbuurt 13
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DELFT

OPTIEK

V

5103 »*

Gesneden Peen en Uien

TEL. 599

en

Vervaardigd door N.V. NourV'
abrikante
van Tonicum jVoU**»'
f

5137 16
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(f 0.95 + 2% O.B.).
pharma, Deventer, de
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By alle apothekers en drogisten a f 0.97 per 50

Gezelschapsspel met ruim 800 vragen samengesteld door
G. de Josseün de Jong. Prijs
4.25
Fa. Helbers, Oude Kerkstraat 4
Telefoon 237

materiaal

prima

Dontmantels

hen behouden den winter doorl

N. Lammers, Costumiére, Julianalaan 58

Schoenreparatie ZONDER BON

MOLSLAAN

jft

DEN HAAG

5118 70

beschikken nog over

*

_>a^f

Heeren Coupeur

Hugo de Grootstraat 160
GEEN FILIALEN
9W
"M
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echter, door gemis aan uitvoer, een overvloed van
sinaasappelen en tomaten, zoodat de bevolking en
het leger zich, hoofdzakelijk hiermede voedden. Hoewel de hygiënische toestanden zeer slecht waren,
braken er toch geen epidemieën uit.
Dit was te danken aan den overvloed van Vitamine C
uit de vèrsche vruchten. Vitamine C verhoogt het
weerstandsvermogen en vermindert daardoor de vatbaarheid voor griep, diphteritis, angina, typhus en
andere infectieziekten. Bovendien voorkomt het moeheid, lusteloosheid, prikkelbaarheid en slapte.
Zorg ervoor, dat U in de komende wintermaanden
voldoende Vitamine C binnenkrijgt en neem daartoe
dagelijks drie C.C.C.-tabletjes, welke U de vereischte
dagdosis verschaffen.
Geef Uw kinderen in ieder geval C.C.C., -het brengt

Geeft dit jaar eadeaux die de gezelligheid
verhoogen en van blijvende waarde zijn b.v. cc" 1

5120 50
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PIANO of

HARMONIUM

wij nog PRACHT-MANTELSenZIL-

VERVOSSEN tegen billijke prijzen.
Ook in Parapluies hebben wij
een groote sorteering waaronder ook Heeren- en Kinderparapluies zfjn.
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Nergens slaagt U beter!
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DELFT - WIJNHAVEN 20a - TELEFOON 517
MAASSLUIS - NIEUWSTRAAT 24 - TELEFOON 205

V
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GRAMOFOONPLATEN

STADS DOELEN
N.V. HET NEDERLANDSCH

TOONEEL

StÊ^Ê;
/£]%KJI

Directeur: COR VAN DER LUGT MELSERT

—

MAANDAG 18 NOVEMBER
100ste OPVOERING

7 UUR

I|||

Ik ben zeventien jaar

Tooneelspel in vier bedrijven van PAUL VAN DEN BERQHE.
Regie: LOUIS OE BREE
Decors van het Nederlandsch Tooneel worden medegebracht.
Medewerkenden: CORRIE KOREVAAR, LENA KLEY, JENNY
VAN MAERLANT, JAN VAN EES, LOUIS DE BREE, GUUS
OSTER, OICK RIEGEN, JOKE BUSCH.
U.d.p....... Een doorslaand succes bij een opgetogen publiek I
Sprankelende en geestige dialoog, geestdriftig applaus!
Prijzen : f 1.25, f I—, f 0.75 (rechten inbegrepen).
Plaatsbespr. Zaterdag, Zondag, Maandag 11—3 uur dringend
aanbevolen! Ook Telefonisch No. 130.
5124 50

KOFFERGRAMOFOON en

JÈÊÊË

VIOOL, MANDOLINE,
GUITAAR, BANJO, CITHER

WIJNHAVEN (hoek Boterbrug)

—

doch
en dit is zéér belangrijk """
Loop géén risico
Ga naar
Choorstraat I—3.

—

HEES & G<>'

Tel. 183 en 2447, Delft

Plaatst U morgen „een KleintjV' ;

B

f

11

5100 180j

tweede

blad
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UIT DE PERS

DELFTSCH NIEUWS

Nogmaals: Ned. Unie,

Nat Front en N.S.B.

■fe j e

e

ie,, orgaan van de Ned. Unie,

cle drie P unten waarop N.S.B.
«n v ertVb».yoigt:
f rdin.aso zijn samengegaan en

S^

drie punten nu worden door
Dg
rlandscne
Unie feheel onderschr
c* 0o eY?n,, en waarschijnlijk ook wel
V0o: j^ationaal Front. En toch zijn zij
e groepen niet voldoende om
tot
met de N.S.B, te
?atnenwerking
besl
Omdat, vóór
Waarom
niet?
dat
a
gt j e vraag naar een politiek proaiT, aan de" orde komt, de zekerheid
dat ten slotte alle poligedragen kan
Wm activiteitde alleen
zorg om de toekomst
Var,
volk en in het
*erk ■ Nederlandsche
belang van dit volk zijn
(mo t
%*mf Zljn: haar* Red* D* c) laatste
aar) nt*oording vindt. Zoolang hier'ijk** s maar de minste twijfel mogespr ' 'kan van samenwerking genn
Z*''n'
voor- dezen twijfel
is, kan niet worden
■Gntk aariwezig
maar wij zouden niets liever
iier
tr,on\ "an dat door daden werd geal deze twijfel niet langer getsr-K*
ardigd
Ju mridat is*
v *n
deze twijfel ten aanzien
Op.- rj ationaai Front in geen enkel
Seldt, komt een eventueele
"%ig
«en Werking met deze groep op den
die P Mogelijken grondslag te staan,
SenoeS kan heeten om alle
n te doorstaan.
is,■Alhn°ewel dus de grondslag aanwezig
Vt, geelen wij ons niet, dat nog
di6 vv en aanwezig zijn. Verschillen,
no,g eenmaal zullen blijken
list chtdan
schakeeringen te zijn
Var,
1,-q *ezelfde fundamenteele beginsede'e j ant,de gedachte: dat niet langer
lstische idee maar de idee van
de °%sgemeenschap
richtinggevend
üw
Zl^n voor *alle politiek, sociaal«corio
■.6(} ?' sch. en cultureel beleid, deze
fi_t i . ls de 'leidraad geweest voor
van De Nederlïn(*
H*.a s e Unie zoowel als van Natio■^g r°nt. De verwezenlijking van
W^'p §?dachte in de practijk zal het
■S's ,* *n Nederland zoowel nationaal
Do Cla.al totaal vernieuwen,
l'njg. leiding van De Nederlandsche
staan f s^ nooit op het standpunt geUnie doel op zichzelf is.
' dat de
doel *s altijca geweest ;en zal
■?'l'J(jer--Se
("ow £ijn: het welzijn van het Nederis
volk. Terwille van ons volk
tl.*.,} £ nooit in de geschiedenis de
'k van eenheid zoo groot genu*
n xn-oc^ die eenheid
*-*s
*«rk ik bereikt
kunnen worden, op
dat de toekomst van
SJHS v^f, ondslag
daarmee is gebaat, dan zal De
<litedoH
jj an dsche Unie de eerste zijn om
Iweaal te helpen verwezenlijken.
schijnt op het oogen\ eenbeid
Vaij
niet 'bereikbaar. Daarom is
vt ~e zijde van Nationaal Front
le-fovf
samen te werken op die
waar dit reeds nu kan geschiglllen,
°P sociaal-economisch gebied,
?*.*■" v n: dezelfde
zijdeis een uitwer,Van deze gedachte in het voor'l; gesteld. En het is niet alleen
"the e cleze dat De Ned-erlandvoorstellen tot samenmet deze groep tegemoet
*iet»
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et Vaderland brengt de
ter sprake:
H er,* 0gbelangrijke krachten beheerhet veld- Er is in de eerste
fe *. <ie N.S.B, met haar anciënniteit,
zwaar weegt, maar ook met
*?a*r
*6t
r °uw aan vroeger verguisde be%s
]
6
ve*_* en- in slechte tijden, wat wèl
t,t)a£6wicht in de schaal legt.
; fo-nt aast heeft men het Zwarte
heel wat welwillend infIW daarin
yei*zameld is, zoekers van de
fe J| Jaren ,onder wie er velen zijn,
>fc| h van de N.S.B, hadden afge%q t\ °mdat zü het propagandistische
'S
s nisme van die beweging, die
Partij dreigde te worden,
oöcilr,<*?eer
Ulg achtten.
-..ïen
y*iie ,*?lotte is er de Nederlandsche
het grootste aantal aanhanf t» vooral onder de arbeiders
d
6
"> , b°eren en waarin ongetwijfeld
s
drang bestaat naar verÏVi-!
naar
renaissance, maar
t^tv^, n 'de
leiding nog geen bevredi1c.e
heeft aangedurfd van
f <serK^ntnese
ardige tradities met het
_edwa
rkofL
"stnjke ideaal, zoodat deze
j^orloopig nog meer' een kracht
jNs ,,erTe mag'heeten, dan dat zij
*%, 7 6I"kelijk ingrijpt in de politieke
cenissen. Er wordt daar echter

„fj -^skwestie
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Technische Hoogeschool.
TIEN JAAR LABORATORIUM VOOR
TECHNISCHE PHYSICA.
Morgenmiddag om , 3 uur zal het
10-jarig bestaan van het laboratorium
voor Technische Physica aan het
Mijnbouwplein worden herdacht. Prof.
dr. H. B. Dorgelo houdt een inleidende
voordracht, waarna vier ingenieurs
iets zullen zeggen over hun ervaring
als natuurkundig ingenieur in de
practijk en wel de heeren dr ir W. J.
Oosterkamp, werkzaam bij Philips in
Eindhoven; ir T. K. de Haas van de
B.P.M, te Amsterdam; ir C. W. Kosten
van de Rubberstichting te Delft en dr
ir V. E. Gonsalves van de A.K.TJ. te
Arnhem.
Het personeel zal het jubileum
vieren met een voetbalwedstrijd tegen
een elftal der studenten.
De herdenking in het laboratorium
begint om 3 uur.

De werkloosheid.
UITKEERINGEN DERDE
KWARTAAL.

Blijkens het overzicht van den gemeentelijken dienst der werkloosheids-

verzekering en arbeidsbemiddeling'
werden gedurende het derde kwartaal
door de gesubsidieerde werkloozenkassen 4298 uitkeeringen gedaan tot
een totaal bedrag van ’27.906,51 en ingevolge de gesubsideerde steunregeling
4515 uitkeeringen tot een totaal-bedrag
van ’49.520,16. In het tweede kwartaal waren deze cijfers resp. 3769 met
’37.657,07 en 10.311 met ’117.091,35.
' Gedurende October waren er: 1200
aanbiedingen van werkzoekenden tegen 555 aanvragen van werkgevers. Er
werden 513 werkzoekenden geplaatst.

Rijwielverlichting niet
goed afgeschermd.
VERSCHEIDENE BEKEURINGEN.
Door de politie werden gisteren' 20
wielrijders bekeurd. In de meeste gevallen was de reden, dat zij de rijwielverlichting niet op afdoende wijze
hadden afgeschermd.

een zeer belangrijk paedagogisch werk
verricht en de reserve, die er in de
groep schuilt, is zeer groot.
Kan een van die drie groepen de
beide andere absorbeeren? Wie de toestanden in ons land kent, zal deze
vraag met een beslist „neen" moeten
beantwoorden. Een lid van de Nederlandsche Unie zeide ons eenige dagen
geleden: als Mussert verstandig geweest was, dan had hij het heele volk
achter zich. kunnen scharen. Dat is gemakkelijk gezegd! Het heeft trouwens
niet alleen aan Mussert gelegen. De
jammerlijke legende, van het verraad
heeft veel, zeer veel "kwaad gesticht
en dat niet alleen direct doordat het
den menschen verhinderd heeft in de
N.S.B, ook goede Nederlanders te
zien, maar meer nog indirect, doordat
het de N.S.B, in een hoek geduwd
heeft, waaruit zij waarlijk niet altijd
verstandige politiek heeft gevoerd.
Het feit, dat de leiding van het Nederlandsche leger indertijd geweigerd
heeft het gift van die noodlottige legende uit ons nationale leven te verwijderen door mededeeling van de
resultaten van een eerlijk onderzoek,
is en blijft een groote fout.
Dat Mussert zelf ook allerlei fouten
begaan heeft willen wij hier niet telkens herhalen. Hij is nu eenmaal niet
de van God gegeven leider voor ons
volk. Dat is waarlijk geen verwijt. God
is niet zoo kwistig met het uitstrooien
van geniale leidersgaven. Of, zonder
theologie, daarom trouwens niet juister, maar nog eens anders gezegd: er
zijn "zeer bizondere omstandigheden
noodig om een algemeen erkend leider

—

het eerlijk."
Ik liep haastig naar binnen. Kolog6luk
van
George
kon nel Primrose zat aan het einde van
t_,
schelen, en den salon op mij te
Cr WHfn! lelijk niets
Ik ging
voordeel van ' een naast hem zitten en wachten.
ï-r^cti'eeiachtige
gezei:
was
„U
"*et Chapman
vooral ge- weldig, kolonel Primrose. Heusch, ik
Va
(jreorge's karakter
woog meen het eerlijk."
loSse
mnv eliJk niet op tegen een paar
De sigaar die hij had aangestoken,
10entjes in zi*in hand.
viel
haast uit den mond; hij keek
nu weer de feiten. Dien me inhem
L-H-lï' mevrouw
stomme verbazing aan.
Chapman
George
V 1Uitr,
„Ik ben besloten, Pearl's tactiek te
600digd haar bij het restau- gaan
«$
volgen", zei ik.
zal voortaan
'
K^eij-p ontmoeten, briefde hij dat een dame zijn, al zou„Ik
ik
het besterRidley
aan
over. Ridley liep
V
e naar ziJn kamer terug en ven."
Hij
«Jan
me opgelucht aan. „Ja,
Zl-in reVölver weg. Grant het iskeek
V Wei goed
gek,
maar dat is
juist,
Se'/.ien dat George die waardoor Buck in den val het
1u r
geloopen
uggenomen
had. Ridley had is",
afSD
hij droog. „Ik hoop niet dat u
van mevrouw Chapman dat zei
op uzelf zult betrekken, maar hij
Vl dei. nachtwaker
gehoord en be- heeft
d** a
me wel tienmaal verzekerd dat
jn vo°rdeel mee te doen.
ze een dame is. Het zal wel waar
f
et
Iv»? Hehe-t ;" George mee door de deur zijn."
bü \!n^ van den gang, en schoot Ik knikte vol overtuiging. „Maar
kamP dood' Die cliP van hoe bent u achter al die dingen geV vïo1i gooide
hij er neer: zij had komen die u dien avond aan mevrouw
"ln
overspannen toe- Chapman vertelde?"
Vftiiatenzoon
> dat ze niet wist dat ze
Hij grinnikte. „Hier in Yellow161 aan had. Hij hoorde AnV
stone wordt een welbekend buitendook achter den spel bedreven. In mijn tijd noemden
n
nwagen weS> en zag zijn ze dat
vrijen, in uw tijd flirten. Hoe
Winstons
naar
buiten
>ij'
ze
het
in
Bill's tijd zullen noemen,
■
Go 1
'■)
parkeeren misschien.
-w» 1ronie van het lot wil dat weet ik niet
niet gezien heeft. ] [ Een van de kamermeisjes en uw beHt aat
dfrkeliJk
de Chapmans het gedaan I wonderaar, de chausseur, zagen An-,
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grachten.

MEER UITGEBREIDE BEVEILIGINGSMAATREGELEN ZIJN
GEWENSCHT.
Nadat de heer Van der Tas in den
gemeenteraad zijn interpellatie had
gehouden over het verdrinkingsgevaar
in onze stad en had aangedrongen op
een afscherming van de grachten, is
men van gemeentewege begonnen met
het plaatsen van een houten h-/k langs
een gedeelte van de Prov. Vaart nabij
de v. d. Madestraat, alwaar kort geleden in den vroegen ochtend een droevig ongeluk heeft plaats gehad. Deze
maatregel is vanzelfsprekend toe te
juichen, doch er zal zeker nog veel
meer gedaan moeten worden, voordat
weldra weer de maanlooze nachten
zullen aanbreken en het verdrinkingsgevaar toeneemt. Enkele weken geleden zijn er in de binnenstad tien
drenkelingen gedurende één weekeinde geweest, hetgeen duidelijk aantoont, dat het met de afscherming van
onze grachten nog lang niet in orde is.
Het plaatsen van houten hekken
langs alle grachten zal niet mogelijk
zijn, omdat men daarvoor, evenmin als,
in Den Haag, niet het benoodigde hout
zal kunnen krijgen. Eenige dagen geleden -heeft men kunnen lezen, dat nu
in Den Haag besloten is om langs de
grachten betonnen paaltjes te plaatsen
en daarlangs glad draad te spannen.
De kosten daarvan zijn aanzienlijk,
doch zij worden teniet gedaan, door
het voordeel, dat de gemeente heeft
door bet niet branden van de straatlantaarns; een voordeel, dat onze gemeente uiteraard dan ook heeft.
Het zou daarom wenschelijk zijn na
te gaan in hoeverre het Haagsche
voorbeeld hier kan worden nagevolgd.
Betonnen paaltjes zullen wij uiteraard
minder noodig hebben, omdat vrijwel
overal het ijzerdraad langs de boomen
zal kunnen worden gespannen.. Indien
twee draden worden gespannen, de een
op pl.m. 60 cri de andere op pl.m. 120
c.M. hoogte, zal dit, dunkt ons, zeker
voldoende zijn.

„Kunst aan het Volk".

FILMVERTOONING EN LEZING.
Onder auspiciën van „Kunst aan het
Volk"
heeft op 24 November a.s. een
HOND OVERREDEN.
vertooning plaats van de Indische film
Nabij de Schoolpoortbrug werd een „Tanah Sabrang" van Mannus Franhond overreden en zoo zwaar gewond, ken. Op 8 December houdt Jan de Hardat het dier ter plaatse moest worden tog een lezing over zijn veelbesproken
afgemaakt.
nieuwe boek „Hollands Glorie".

hadden, totdat hij zichzelf verraadde."
Wij waren bij het hotel teruggekomen. lemand sprak mij aan en de
kolonel liep door naar den salon. Ik
zag Pearl en. Buck terugkomen van
een wandeling in het bosch, én ik
hoorde haar zeggen
om welke
reden, weet ik niet —: „U was geweldig, mijnheer Buck. Heusch, ik meen

EEN MAN VERDWEEN...
door
LESLIE
FORD
%

Donker Delft en de

in een volk te doen opstaan. Bij veel
edelen wil en goede gaven, heeft Mussert daarenboven het gebrek, telkens
op psychologische oogenblikken verkeerde dingen te zeggen en te doen.
Dit was verleden Zaterdag, bij de
plechtige inlijving van Voorhoeve en
zijn gezellen, blijkbaar ook weer het
geval. Het zijn althans volstrekt geen
systematisch vijandige bladen, die dit
constateeren. Men. leze b.v. het hoofdartikel van de N. R. C. van gisteren en
een zeer juiste beschouwing in de
Delftsche Courant, mitsgaders
een bijzonder welwillend en verzoenend overzicht van de situatie ir de
Residentie bode. Wie geen van
God gegeven leider is, kan echter wel
een uitstekend medewerker zijn aan
de grootheid van zijn volk. Voor partijen geldt evenals voor individuen
wat Goethe ons. leert: Der Mensch ist
nicht eher glücklich, als bis sein unbedingtes Streben sich selbst seine Begrenzung bestimmt. Wij wenschen de
N.S.B, geluk toe. Want daar blijven
wij steeds bij: de N.S.B, alléén kan het
niet, maar zonder de N.S.B, gaat het
niet. Na de ongelukkige episode van
het veroveren der straat (alweer een
echt geval van willen schijnen wat
men niet is: de straat is niet 'te veroveren, ze werd vandaag zes maanden
geleden aan de Duitsche overheid gegeven), welke episode thans gelukkig
afgesloten is
tegen een ordelijk
marcheeren heeft niemand eenig bezwaar
komt er misschien toch nog
een tijd van grootere zelfkennis en dan
ook een mogelijkheid van ruimere samenwerking."

—

—

ders de auto halen en mevrouw
Chapman oppikken. Zij hoorden ook
het schot, maar zij komt uit Chicago
en schijnt dus wel gewend aan dat
geluid, en hij had dienst bij de lift, en
bovendien : zaten ze in de auto. van
den hotelier. Daarom prefereerden
ze, hun mond te houden. i
„Hetgeen me overtuigde omtrent
Ridley was, dat hij tegen ons uitvoer,
toen zij op het punt stond te bekennen dat ze den woonwagen verlaten
had. Ik behoef u niet te zeggen dat ik
niet beseft had, in welk groot gevaar
u zich bevondt. Ridley zou geen
oogenblik geaarzeld hebben, zich van
u te ontdoen, als hij dat noodig gevonden had.. En het is raar, maar ik
ben heel erg op je gesteld."
Kolonel Primrose glimlachte, maar
toen hij (Jaarna naar buiten keek, betrok zijn gezicht. Ik keek ook en zag
'Pearl die een kiekje stond te nemen
van Buck.
Dien middag in Yellowstone zal
lang in mijn geheugen blijven, want
hij bracht ons, op een- eenvoudige,
grondige en volkomen onverwachte
manier den val van mevrouw Pearl.
Het mooiste van de heele geschiedenis was, dat niemand anders er voor
verantwoordelijk was dan Pearl zelf.
Kolonel Primrose en ik hadden wel
ons best gedaan, maar dat beste was
nog niet goed genoeg geweest. We
hadden moeten bedenken dat we, in
de natuur, de natuur haar gang hadden moeten laten gaan; want dat was
precies was er gebeurde.
Het zal tegen drieën geweest zijn
dat Pearl en de sergeant in zijn auto
wegreden voor een rondrit; en niet
lang daarna stelde de kolonel voor
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Ons volk, een karakteristiek in verzen.

De winkels en de
verduistering.
EEN VRIENDELIJK VERZOEK
AAN HET PUBLIEK.
Tengevolge van de steeds vroeger
invallende duisternis is de eenheid, die
er bestond inzake de winkelsluiting,
verleren gegaan. Er zijn thans winkels,
die reeds omstreeks zes uur gesloten
worden, andere sluiten weer om zeven
uur en ook zijn er, die den sluitingstijd
van acht uur handhaven. Over deze
kwestie is dezer dagen gesproken in
een vergadering van de Delftsche Middenstandsfederatie. De wenschelijkheid
werd naar voren gebracht om te trachten wederom tot eenheid te komen,'
doch bij de bespreking van dit onderwerp, kwam men tot de conclusie, dsCt
de belangen van de verschillende winkeliers te zeer uiteenloopend zijn om
een sluitingstijd te adviseeren. De federatie meent thans een middenweg
gevonden te hebben door aan het publiek vriendelijk doch dringend te verzoeken in de week zijn inkoopen voor
7 uur en op Zaterdag voor 8 uur des
avonds* te doen.
Vanzelfsprekend is het voor de winkeliers van veel belang indien zij in
staat zullen zijn hun zaken vroeger te
sluiten, temeer waar het dan voor het
damespersoneel mogelijk kan zijn voor
het geheel donker is geworden naar
huis te gaan.

VOORDRACHT VAN PAUL HUF
VOOR D.S.D.G. „VRIJE STUDIE".
Reeds nu, enkele weken nadat Jaap
Kunst zijn uitstekende causerie hield'
over het levende Nederlandsche lied,
noodigde het D.S.D.G. „Vrije Studie',
den voordrachtskunstenaar Paul Huf
uit een voordracht te houden over „Ons
volk, een karakteristiek in verzen". Dat
deze twee bijeenkomsten zoo kort na
elkander werden belegd zal vermoedelijk verband houden met de aanstaande
Kerstvacantie, die ditmaal langer zal
duren dan gewoonlijk.
De voordracht van Paul Huf werd
gisteravond gehouden in de kleine foyer
van Stads-Doelen en wel voor een zeer
groot aantal leden en genoodigden.
Onder deze laatsten merkten we een
aantal hoogleeraren met hun dames op.
Met alle eer voor de foyer van Stads- HUISVROUW DACHT SLIM TE ZIJN
Mej. M. A. v. d. L. te Delft had
Doelen moet het ons toch van het hart,
dat we het jammer vinden,, dat deze valsehheid in geschrifte gepleegd. Ze
voordrachtsavond niet in een ander was naar het distributiekantoor gelokaal werd gehouden. De lichte om- gaan, en had er een formulier gehaald
geving en de volop brandende metalen teneinde in het 'bezit te komen van
lichtkronen waren nu niet bepaald ge- petroleum. Ze schreef er op, dat ze
schikt om de gewenschte sfeer te schep- geen gas in huis had en dus moest
pen. Zij vormde een fel contract met de koken op de petroleumstellen.
omgeving, waarin enkele jaren geleden
Maar dat was een stevige leugen,
voor hetzelfde gezelschap Jan'-Musch die weldra door de waarheid werd
declameerde. Dat was in de Aula der achterhaald, hetgeen tot gevolg had,
T.H., toen slechts.de kunstenaar in een dat de juffrouw zich voor de Haagsche
lichtkring stond.
Rechtbank te verantwoorden kreeg.
Desalniettemin heeft de avond van
Daar bekende ze het feit, en de Ofgisteren in hooge mate voldaan, omdat ficier vorderde een maand gevangenisPaul Huf met zijn welgekozen verzen straf voorwaardelijk met een proefeen prachtige karakteristiek van ons tijd van drie jaar en onvoorwaardelijk
volk heeft gegeven en ons daarmee, f 2.50 boete, subs. 2 dagen hechtenis.
voor zoover we het nog niet wisten,
De Rechtbank heeft uitspraak gedaan
geleerd heeft, dat wij er trotsch op en verdachte veroordeeld tot een
mogen zijn tot dit Nederlandsche volk maand gevangenistsraf voorwaardelijk'
te behooren. Vooral in dezen tijd, nu met een proeftijd van drie jaar en oner menschen naar voren treden, die voorwaardelijk een geldboete van
meenen de waarden van- ons volk te f2.—, sub. 2 dagen hechtenis.
moeten verkleinen, zoo niet verguizen,
deed.het goed dezen avond te mogen DE FIETS MET PARKEERLICHT.
beleven. Paul Huf wist zijn toehoorDezer dagen meldden wij, dat door
ders in het hart te grijpen, hetgeen de politie een proef-proces-verbaal was
maar al te duidelijk bleek, toen allen opgemaakt tegen den student, die
als één man opstonden om hem een 's avonds zijn fiets, waarop een parkeer,
ware ovatie te brengen na het met een lichtje was bevestigd, mieende buiten
heilig vuur voorgedragen gedicht van te kunhen laten staan.
Anton van Duinkerken: „Nieuw NederNaar wij thans vernemen, wordt door
landsch Lied".
de politie dit proces-verbaal niet als
De voordracht, waarin Paul Huf, ter een proef-proces-verbaal beschouwd,
opfrissching van het geheugen, het een omdat zij den student wel degelijk in
en ander over de dichters vertelde, overtreding achtte.
werd geopend met een aantal gedichten, waarin het Godsvertrouwen, dat in
MET PENSIOEN.
ons volk leefde én nog leeft, tot uitDe
heer
J. W. Vervelde, die ruim
drukking wordt gebracht. Het eerste
jaar op het station alhier als
hiervan was de opdracht zijner Psalm- twee
vertaling aan Lucas d'Heere van Marnix ladingmeester werkzaam is, verlaat op
van St. Aldegonde; verder waren er 1 December a.s. den dienst der Ned.
gedichten van Anna Bijns, Jacob Revius, Spoorwegen wegens het bereiken van
leeftijd.
G. A. Bredero en Jacob Cats. De tweede den pensioengerechtigden
Voor zijn aanstelling te Delft was
afdeeling gedichten betrof.het strijdende volk, waarbij _Paul Huf o.a. voor- de heer Vervelde werkzaam bij de Ned.
droeg het bekende „Scheeps-Praet" van Spoorwegen te Dordrecht en te
Constantijn Huygens; „De Veldheer" IJmuiden.
van Albert Verwey en het Nieuw
ZONDAGMIDDAGWIJDINGEN
Nederlandsch Lied van Anton van
IN LUTH. KERK.
Duinkerken. De volgende gedichten
waren gewijd aan gestalten uit ons
In den vorigen winter werden er in
verleden, n.L: Wellekomst van Hugo de de Luth. Kerk alhier, eens per maand
Groot door Joost van den Vondel, Ode Zondagavondwijdingen gehouden.
aan Rembrandt door Jac. van Looy en
In dezen winter worden er Zondagmiddagwijdingen gehouden. De bedoeVondel door Jan Engelman.
Na de pauze waren de gedichten ge- ling van deze samenkomsten is aan een
wijd aan het werkende volk en ons ieder, die daaraan behoefte heeft een
landschap, gedichten van J. W. F. oogenblik van stilte en bezinning te
Werumeus Buning, Francois Pauwels, schenken. In dezen bewogen en verPotgieter, Marsman en anderen. Op warren den tijd zullen er zeker velen
gevoelvolle, vaak treffende wijze, *wer- zijn, die dat noodig hebben. De- tweede
den de vele verzen door den kunste- dezer middagwij dingen zal a.s. Zondag
naar voorgedragen en meer dan eens worden gehouden van 4.30 tot 5.30 uur.
klonk een spontaan applaus.
In deze wijdingsure werken mede mevr.
■

_
tAKKERTJES
De Nederlandsche Pijnstiller

dat we er ook op uit zouden trekken
om Old Faithful te zien werken; iets
waartoe ik nog steeds niet gekomen
was. Wij reden weg in de auto van
mevrouw Chapman langs het meer;
bleven staan om de trotsche besneeuwde toppen van de Grand Tetonts te bewonderen boven den Zuidelijkere- oever van het meer, reden
langs het geyserveld bij West Thumb,
tot we langs den prachtigen weg aan
de continentale waterscheiding kwamen. Daar bij de kleine tweelingmeertjes, met hun breeden rand van
gele waterlelies, stuitten we op, wat
ze in Yellowstone een beren-opstopping noemen. Een glanzend zwarte
berenmoeder* met twee schattige jongen vermaakten daar een heele rij
-auto's. Verschillende toeristen waren
uitgestapt, gooiden hen, alle bepalingen en waarschuwingen ten spijt,
voedsel toe, of stonden kiekjes te
nemen.
Vlak voor ons stond Buck's auto.
Pearl ontdekte ons en kwam glimlachend naar ons toe; Buck volgde
zelfbewust. Uit een auto achter ons
stapte een meisje uit. Toen ze voorbij
liep, zei Pearl: „Kijk toch eens wat
een nagels! Ik geloof, persoonlijk,
dat een echte dame haar nagels nooit
zoo vreeselijk rood zou maken. Gelooft ü ook niet, kolonel Primrose?"
Toen keek ze naar mij. „Och, neem
me niet kwalijk, mevrouw Latham.
Ik zag niet dat u —"
„O, let u niet op mij", zei ik. Haar
eigen keurig verzorgde nagels, die ze
op den kant van den auto ten toon
gespreid had, zagen bleek rosé. Alleen het oog van een vrouw had de
donkerroode randjes kunnen ont-

Van Solmgen—lntveld (zang), mevr.
Jense—Huussen (viool) en Rien Ritter
(orgel). Ds De Wit zal een korte overdenking houden over: „Zalig zijn die
rouwdragen, want zij zullen vertroost
worden."
AGENDA.
Vrijdag:

Delfia-Theater, 2.30 en 4.30 uur nm.
(behalve Vrijdag) en 8 uur:
Malle
gevallen.

Doelen-Kino, 8 uur n.m.: Meisjes van 17
Flora-Theater, 8 uur n.m.: Vadertje

Langbeen.
Roxy-Theater, 2.30 uur (beh. Vrijdag)
en 8 uur: Grenspatrouille.

Zaterdag:
Musea: 10—4 uur: Rijksmuseum „Huis
Lambert van Meerten" (Oude Delft).
11—4 uur: Museum Paul Tetar van
Elven (Koornmarkt 67).
Delfia-Theater, 2.30 en 4.30 uur njn.
(behalve Vrijdag) en 8. uur: Malle
gevallen.

Doelen-Kino, 8 uur n.m.: Meisjes van 17
Flora-Theater, 8 uur n.m.: Vadertje

Langbeen.
Roxy-Theater, 2.30 uur (beh. Vrijdag)
en 8 uur: Grenspatrouille.
BURGERLIJKE STAND.
(Nadruk verboden).

GEBOREN: 13 Nov. Inie, d. van C.
W. v. Hoogstraten en W. C. Weenink,
Rotterdamscheweg 109.
Hermina
Hendrika, d. van W. A. v. d. Ben en
J. H. Mulder, Nieuwe Langendijk 53.
OVERREDEN: 12 Nov. Johannes
Christiaan van Akkeren, 79 j., geh.
met A. Th. Breda, Ham 12.
Anna
Christina Boleij, wed. van G Bos,
Oude Delft 7a.
13 Nov. Jacobus Josephus Charité,
84 j., Rotterdam, Vlietstraat 58/13.
ONDERTROUWD: R. Bremer, 24 _„
fabrieksarbeider, Anna Boogerd 26 en
A. A. B. Lammers, Pieterstraat 153.
— P. van Doorne, 31 j., archief-bediende G.E.8., Bagijnhof 27 en I. van der
Veen, 31 j.„ Papenstraat 20.
J. van
Hooft, behanger en stoffeerder, Nieuwe
Langendijk 31 en A. Pieterse, GrasW. E. M. Kleij,
winckelstraat 80.
28 j., kantoorbediende. Rotterdam,
Strevelsweg 101aen H. W. M. de Jong,
24 j., v. Heemstrastraat 10.
H. J.
Kleijwegt, 26 j., betonwerker, Rotterdamscheweg 179 en A. Seinstra, 21 j_.
J. Th. Oudemans,
Oranjestraat 28.
23 j., Oude Delft 212 en R. I. M.
Nachtsheim, 28 j., R. de Beerenbroucfcplein 14.
J. F. G. M. Wolsky, 27 i,
electr. technisch ingenieur, Nijmegen,
Franschestraat 31 en M. E. H. Bërtels,
24 j., Wijnhavën 5.

—
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VEREENIGINGSNIEUWS.
Om technische redenen moeten berichten voor deze rubriek póór 12 uur
op den dag van plaatsing in ona
bezit zijn.
D. V. C.
De clubavond ap a.s. Donderdag 21 No».
zal gehouden worden in Hotel Wilhelmina.
Komt allen, vele a-ttracties o__ ping-pon-g.
bridge enz.

Ned. Herv. Jongensver. op G. G.

„Eben-Haëzer".

Zondagavond ■". uur vergadering

in de oo».
sistorie der Sehooistraatkerk. Bijbelinleiding
door den leider E. J. Fokkema. Vrij ond«>
werp van H. Dijkshoorn. Lezen. Verzoek»
allen te komen, daar er belangrijke bespre-

kingen zijn.
Chr. Korfbalvereen. D. E. S.
Zaterdagmiddag speelt D.E.S. ÜI tegen
9.0. II op eigen terrein. Aanvang 3 uur.

..Jonge Kracht".
Afd. der C.J.M.V. „Daniël" te Delft.
Eiken Zondag vergadering van 12:15—1.16
uur in de Consistoriekamer van de Sehooistraatkerk. Voor Zondag 17 November ziet
het rooster er als volgt uit:
De Bijbelinleiding wordt verzorgd door den
heer G. J. de Roo. De bijdrage word-t ver*zorgd door A. v. Bergen. Daarna wordt bet
Verhaal vervolgd door R. Grundel. ■
C.J.M.V. „Daniël".
Geb. Oosteinde 201. Sec. H. de Grootstr. 139.
Zaterdagavond 19.30 uur vergadering. Da
inleiding wordt vervolgd door H. C. Grundd,
waarna een bijdrag-e von D. v. d. Berg.

J^h

°Koorts .

Grie/^^
5101

dekken, die ze niet in staat geweest
was, er af te poetsen.
„Het is alleen dat ik persoonlijk
geloof, dat de mannen er niet van
houden", zei ze, terwijl Buck haar in
bewondering aanstaarde. Ze keek
weer naar de beren-voorstelling. zei:
„Och, ik moet heusch een kiekje
nemen van dat snoezige beertje", en
zeilde weg.
Sergeant Buck schraapte luidruchtig zijn keel. „Ik had maar willen
zeggen, mijnheer", zei hij uit den
hoek van zijn mond, „dat als u er
over denkt te trouwen, ik hetzelfde
dacht te doen."
Bt moet zeggen: de kolonel droeg
het als een officier en een man. De
schok —■ als het nog een schok ge-.
noemd mocht worden
was niet op
zijn gezicht merkbaar.
„Dat doet me plezier, Buck", zei hij,
en stak zijn hand uit.
„Ze is een echte dame, mijnheer",
zei hij eenvoudig. Hij keek naar mij,
en zijn oogen bevroren. De toespeling
was duidelijk genoeg; ik vermeed zijn
blik en keek naar Pearl.
Zij stond met den rug naar ons toe,
gebogen over haar kiektoestel dat
gericht was op een van de jonge
beertjes dat als een echte filmacteur
poseerde. Het trof ongelukkig, dat
juist op dat oogenblik de moeder die
met een voorpoot tegen een auto geleund stond, moest rondkijken. Pearl's
voorovergebogen
achteraanzicht in
haar onmogelijk rosé pantalon, was
omvangrijk genoeg, en in geen geval
doorzichtig. De moederbeer, die daar
zoon groote ronde rosé massa tusschen haar en haar kind zag
iets
waar alle boekjes over Yellowstone

—

—

V.

27

van zeggen dat vooral niet gebeuren
mag
draaide zich snel om, stoot
naar Pearl en sloeg haar klauw uit.
De nagels haakten in haar pantalon, heel even maar, en Pearl, niet
werkelijk gekwetst maar hevig geschrokken,
maakte
een woesten
sprong naar voren, draaide zich om
en zei gevoelvol
Maar ik zal niet herhalen, waar
Pearl die beer voor uitmaakte. Dat
zijn woorden die een „dame" niet behoort te kennen!
Sergeant Buck die naar voren gesneld was om haar te hulp te komen,
bleef halfweg staan of de bliksem
voor hem was ingeslagen, en stond
een oogenblik onbewegelijk als een
zoutpilaar. Toen draaide hij zich om,
spuwde op den weg en kwam naar
onze auto terug. De als een visehwijf
scheldende Pearl liet hij, omringd,
door verschrikte toeristen, aan haar
lot over. De drie beren draafden zoo
snel ze konden naar de bescherming
van het donkere bosch.
Buck stond den kolonel een oogenblik zwijgend aan te kijken; toen
schraapte hij zijn keel en zei uit den
hoek van zijn mond: „Ik
ik geloof
dat ik een verduivelde idioot was."
„Zoo?" zei de kolonel vragend en

—

—

—

beleefd.

Buck schraapte opnieuw zijn keel
en keek als een doodongelukkig bergschaap.
„Onverschillig wat uw plannen ziin,
mijnheer", zei hij, ik persoonlijk heb
afgedaan met de vrouwen."

EINDE

TWEEDE BLAD

VRIJDAG 15 NOVEMBER

DE GROOTE DAG VOOR D.H.C.
Als de Delvenaren zich geheel geven, kan
tegen D. W. S. succes behaald worden
N.E.C, voor
V.S.V. handhaaft zich, evenals P.S.V.een zware taak B.E.C, en D.H.L. tegen elkaar in het

-

-

strijdperk Verschillende plaatselijke ontmoetingen
3e klasse D:
0.8. H—Dodge II
11
3e klasse-E:
Concordia lll —Spoorwijk lII 11
3e Klasse G.
S.H.C. I—Wit Blauw 111
10
3e klasse H:
Archipel lII—O.B. 111
12
3e Klasse I:
Zuideinde lII—D.V.C. II
11
D.D.V.K. lII—H.D.V. 111
11
3e klasse K:
D.H.L. V—V.V.P. 111
12
4e klasse D:
A.E.C. lll—Delft 111
12

PROGRAMMA VOOR A.S. ZONDAG.

N.V.B.
Afdeeling I.
le klasse.

D.W.S!—D.H.C.

Sparta—A.D.O.

't Gooi—K.F.C.

Hermes—Stormvogels

D.F.C.—Feijenoord

2c klasse A:
West Frisia—A.F.C.
O.S.V.—Alcmaria
Zeeburgia—V.V.Z.
Alkm. Boys—D.W.V.
W.F.C.—Z.F.C.
2e klasse B:
Volendam—H.F.C.
Kennemers—R.C.H.
Watergraafsmeer—Hilversum

_la

C.V.H. IV—Concordia IV
12
4e klasse H:
G.D.S. lII—D.H.L. VI
2.30
4e klasse I:
K.R.V.C. lII— D.H.L. V
12.30
4e klasse J:
Celeritas VI—F.Z.C. II
12
Adspiranten Den Haag (A.)
Zaterdag:
le klasse A:
V.U.C.—D.H.C.
3e klasse A:
V.U.C.—D.H.C.
4e klasse A:
D.H.C.—Tonegido
Adspiranten Den Haag (B).
Zondag:
le klasse B:
D.H.L. a—Oliveo a
2e klasse C:
D.H.L. B—S.V.F, b
3e klasse A:
Valkeniers c—D.H.L. c
Adspiranten Delft.
D.H.C.—Concordia
(Zondag)
B.E.C.—Zuideinde
(Zaterdag)

Hercules—Spartaan

Velox—H.V.C.
H.B.C.—Edo
Afdeeling 11.
le klasse:
V.S.V.—D.O.S.
C.V.V.—R.F.C.
H.B.S.—Ajax

Haarlem—Xerxes
Blauw-Wit—V.U.C.
2e klasse A:
Martinit—Sliedrecht
Spartaan—Unitas

TrJ ■*■*" qcp T^ *

„
„
„
„
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„
„
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„
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Emma—H.V.V.
U.V.V.—Neptunus
B.M.T.—Vios
2e klasse B:
V.D.L.—Fluks
Excelsior—S.V.V.
Overmaas—Gouda
Vriendenschaar—Hollandiaan
3e klasse B:
V.O.C.—V.C.S.

D.H.Z.—Schveningen

D. W. S.—D. H. C.

Musschen—Postduiven
G.D.A.—H. v. Holland
Terlaak—E.D.S.
8.E.C.---D.H.L.
4e klasse D.
V.D.S.—Kranenburg
Zwart Blauw—Rijswijk

Zullen de groen-zwarten ongeslagen
blijven?

Uwrheumatische pijnen
gevolg van onzuiver
bloed.
Doe daarom een bloedzuiverende
kuur met Kruschen Zout.
De zes minerale
zouten oefenen een aansporende werking uit;
Uw bloed gaat krachtiger stroomen en
pijn-verwekkende onzuiverheden verdwijnen
zijn tien tegen één, een

—

—

langs natuurlijken weg.

KRUSCHEN
BIJ all.

apoth. en drog. 1.62, 1.47, 0.76. 0.41,

5104

p.

«

15

De Spoorwegen stellen eenzelfde
aantal plaatsen beschikbaar, te verdeelen over 3 treinen t.w. 9.16, 10.16 en
11.31.
Trein- en terreinkaarten zijn tot
uiterlijk Zaterdagavond te verkrijgen
bij den heer Hekman, Oude Delft. In
geen geval later. Bij den aankoop moet
men den gewenschten trein opgeven
en is het niet geoorloofd met een andere te gaan.

Boys tegemoet.

P. S. V. handhaaft zich.
In het Zuiden kan P.S.V. niet veel
overkomen tegen Roermond ook al ging
het Verleden jaar anders. Juliana laat
zich niet door Helmond de wet voorschrijven en Willem II is zóó slecht op
dreef dat we eindelijk eens een zege
van M.V.V. tegemoetzien.
Longa heeft de beste troeven tegen
Limburgia maar dat Eindhoven zoö
zonder meer van Noad zal winnen meenen we te moeten betwijfelen.
N.A.C, heeft tegen P.S.V. uitstekend
werk geleverd maar is doorgaans buitenshuis minder waard. Oppassen in
's-Bosch lijkt ons zeer geboden.
Sneek—G. V. A. V.
In het hooge Noorden kan Velocitas
zich herstellen door H.S.C, te kloppen,
Be Quick zal haar prachtige kans niet
tegen W.V.V. in de waagschaal stellen
en Achilles lijk ons tegen het nog overwinninglooze Veendam sterk genoeg
om op beide punten beslag te lggen.
Sneek—G.V.A.V. kan spannen. De
kampioenen hebben teleurgesteld en
het zou ons werkelijk meevallen als zij
Sneek de winst afhandig maakten.
Voorts heeft Leeuwarden .wel geen
walk-over tegen Heerenveen maar iets
sterker lijkt ze ons toch wel.
Emma—H. V. V.
In de 2e klasse krijgt Emma het wel
niet gemakkelijk tegen H.V.V. maar
dat de geel-zwarten haar den voet
kunnen dwarszetten gelooven we toch
ook niet.Martinit valt tegen en verliest
waarschijnlijk ook van Sliedrecht.
Spartaan kan nu den smaak te pakken
hebben en ook Unitas kloppen. U.V.V.
schijnt ons thuis sterker dan Neptunus
en B.M.T.—Vios lijkt een gelijk spel te
_,
zullen opleveren.

Olympiaan—G.O.C.

.

ONDERAFDEEJLING ROTTERDAM.
le Klasse C:
Unicum—Pro Patria
Olympia—Excelsior P.
Z.W.—Vitesse
Stormvogels—H.B.S.

3e klasse G:
Excelsior P. ll—Stormvogels II
H.B.S. ll—Pro Patria II
Vitesse lI—V.V.O. II
Zwaluwen R. ll —Unicum II
3e klasse I:
Pro Patria lll—Unicum 111
Vitesse lll— Tog 111
Juniores:
De Condors—Tog
V.V.O.—Zwaluwen R.
V.B.W.—Vitesse, uitgesteld.
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Werumeus Bnninê*

)

De hamster-affaire
DRIE MAANDEN, 200 BOETE EN IN
BESLAGNEMING VAN VOORRAAD

’

De caféhouder P. P. van S. te Pijnacker zat in Juli van dit jaar aardig in
zijn hamster-voorraad; jammer voor
hem, dat de politie er achter kwam.
Dat kwam voornamelijk .doordat Van
S. er een stevig handeltje op na hield,
en hij iemand van zijn woonplaats bereid had gevonden als stille agent op
te treden, en klanten te zoeken voor
den clandestienen verkoop van koffie,
thee, zeep, etc. Toen de politie den inval deed, nam zij drie balen koffie van
25 kilo en een van 50 kilo in beslag;
voorts ruim 3 kilo thee, 150 pakjes
vlokken, 50 pakjes'Luxzeep én 75 kilo
reuzel.
Daarmee was voor Van S. de zaak
niet afgeloopen, want hij had zich nu
voor de Haagsche Rechtbank te verATHLETIEK.
antwoorden.
Hij had de koffie begin Augustus
„A. V. '40".
van A. B. te Wassenaar gekocht, en
Zondagmorgen j.l. hield de Delftsche overigens vertelde verdachte, dat hij
Athletiekvereeniging „A. V. '40" haar de voorraad
noodig had voor zijn beeerste veldtraining. Ondanks 't frissche drijf.
weer werd er vlot getraind hetgeen te
Daar geloofde de officier van Justidanken is aan de kundige oefenmees- tie, Mr. Zaayer, niet van, en hij was
ters waarover „A.V. '40" beschik.
van oordeel dat verdachte een uitgeNa. een ongeveer 2 K.M. lange veld- breide sluikhandel
had gedreven.
loop volgde een half uur stevige doelDaar moet streng tegen opgetreden
matige Zweedsche gymnastiek, waarna worden, zoodat een ieder zichzelf wel
de technische nummers (speerwerpen, driemaal bedenkt alvorens er eenmaal
kogelstooten, discuswerpen) en het mee te beginnen. Spr.
vorderde drie
sprinten en verspringen beoefend wer- maanden gevangenisstraf,
een geldden. Het ligt in de bedoeling van „A. boete van 200 subs. een maand hechV. '40" om a.s. zomer in K.N.A.Ü.-wed- tenis, en verbeurdverklaring van de
strijden uit te komen en het lijdt geen in beslag genomen goederen.
twijfel dat als er regelmatig zoo geDe verdediger- mr De Gidts, pleitte
traind wordt als Zondagochtend, er be- clementie.
lagnrijke Delftsche prestaties te verVonnis over 14 dagen.
wachten zijn.
Binnenkort begint, de zaaltraining. DOOR DE KOFFIE OP DE KOFFIE
L. R. uit Pijnacker had gedacht* een
KORFBAL.
goede koop te kunnen doen, maar het
was een verkeerde koop. Dat bemerkte
B.
hij pas, nu hij voor de Haagsche rechtbank kwam.
Hij had koffie zonder bon kunnen
Westelijke 1e klasse Zuid-Holland.
koopen, en gekocht ook.
De politie was er achter gekomen,
Het Zuiden—H.S.V. (3—3)
Deetos—Ons Eibernest (4—l)
en had de koffie inbeslag genomen, en

.
zichtba-»^ .
eenige bescni'^

maakt, mitsgaders
gen van de maan en van "**"|
bloemstukken, vrouwspersonen
dere aanverwante zaken, hetgeen .;■
is saamgelezen door J. W. F. Wer" *e
Buning en wordt uitgegeven *?.,
Keizersgracht 333 bij Em. Que.? ad W

Werumeus Buning heeft

bijzonders. Hij heeft een P aaJve( j.r'

boeken over de schoonheid var. jj.
B »■)!
land geschreven onder den eOl.
pretentieuzén titel „Ik zie, ik ye r #
'
gij niet ziet" en verder is hij ccn j.e'
lt
rangs kok van ongewone niaa
en lekkere hapjes, waarover tl!Jj, e.f"
kelijke handboekjes geschreven jj
Zn „Honderd avonturen met e*
lepel" zijn een vademecum vo°r <-1
llii A
papen. De hors d'oeuvre, die
weer heeft bereid is niet van
t i>
maar van anderen, al heeft M v gr
rangschikking en de opdieninB n.ef
zorgd. Daarbij ontbreekt een »
aan het adres van de a.s. *Se-rL#
(in het voorwoord) niet: „Dicb«
bekwame brilleslijpers en
t s<;
voor de vele stekelblinden in h* .j t!jd
baar 'vaderland die de JungfraU_y #
wisten te bewonderen omdat *
groot is, de Niagara omdat zij
leven maakt, en de baai -van {J-**
$
omdat zij te blauw is, hoewel
blijven voor een wintersch duin { p
Schoorlsche land,, doof voor
praat van een Geldersche beek,"-^tft
y jH
bekend met de vele stille hoeßj* jé
het Zeeuwsche strand". Wat e
bloemlezing nu eigenlijk? Niet %
zijn en niet volledig zijn, n*-a8l"n V*
stuk of honderd goede
J0
boek om te leeren hooren en,zL«
het water in Nederland kat**-":
stroomt en ruischt, hoe de
de bladeren gaat, en de eend 'ii*
hoe de maan schijnt en de z ff
vliegt, hoe de bloem ruikt en ». o'
beest in het land staat en
Nederlander is in zijn geloof, a Lijd^
man, als zeeman, als schaats--2
en voo voorts",
Atc
Een echte
bloemlezing dus, die in dezen *■■ A
enieuw beleefd
in den smaak zal vallen .Men v *#?
de vroege middeleeuwers in e-o*ts'
men van Marnix, stukken van
ijf'
Hooft en Vondel, maar ook
ttf
»
to*
liederen, Vader Cats ontbreekt
lijk niet en ook uit de
de „jongsten" toe, 'is een keus e&
Een mooi najaarsgeschenk d. ]S J'51
tisché spiegel van Nederland 5
stad en volk!
■
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in Pijnacker.
GEËISCHT

De volledige titel van deze
lezing luidt: „Lof van N*ede j,
zijnde een verzameling zoovv'eJ
ouds beproefde als kortelings ges a(
ven gedichten, verzen en rijme*1' ,f
in de schoonheid des vaderla 11
.*-9
land en te water wordt
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Pijnacker.
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Nederland^
Nederlanderscß^t
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Querido, Amsterdam*

Er zijn er, die meenen dat D.H.C.
niet meer dien vorm kan ontwikkelen
van de eerste wedstrijden van het seizoen. Tegen D.F.C, meende men reeds
Wassenaar—Spoorwijk
kleine terugslag te ontdekken,
een
B.T.C.—Schoonhoven
tegen Sparta was het vertoonde spel
Ursus—Quick Steps
bepaald vari zeer middelmatig gehalte.
Overmaas—Gouda.
0.8.—D.D.V.K.
Nu geven we onmiddellijk toe, dat op
Waarom
in B telkens maar vier wed4e klasse E:
enkele plaatsen in de beide laatste strijden zijn
vastgesteld is niet recht
wat aan te merken viel, duidelijk.
wedstrijden
belangrijkste
Wit Blauw—D.S.O.
De
is ongetwijop één plaats zelfs veel, maar we zoe- feld
Oliveo—Celeritas
Overmaas—Gouda.
Wint de thuisken de oorzaak van de minder vlotte club oók deze ontmoeting dan komt ze
's-Gravenzande—W.l.K,
I er
overwinningen toch ergens anders.
wel zeer fraai voor te staan. OveriSoa—Naaldwijk
De praktijk bewijst herhaaldelijk, gens is het echter zoo ver
nog niet.
Delft—D.V.C.
dat er niets moeilijker is dan in welke
mag
Rava—Concordia
Ook
Excelsior—S.V.V.
er zijn.
afdeeling ook, de leiding te behouden. Die opdracht is voor de
Schiedammers
Reserve le klasse:
D.H.C,
Hoe sterk was
niet in de 2e weer moeilijk genoeg. Vriendenschaar
klasse en hoe moest zij altijd voor de speelt het met
Feijenoord lI—V.U.C. L
de Hollandiaan wel
overwinning vechten, eenvoudig om- klaar en V.D.L.
Quick ll—Xerxes II
tegen Fluks maar
moet
dat de tegenpartij in het veld kwam niet te veel op winst rekenen.
A.D.O. ll —Overmaas II
gegeven
met de idee: hier moet alles
S.V.V. ll—Excelsior II
worden om er zoo goed mogelijk af te
D.H.C. ll—Sparta II
B. E. C—D. H. L.
komen. Het wil ons voorkomen dat die
Reserve 2e klasse A
Onze derde klassers doen* het niet
toestand evenzeer geldt en van meer
U.V.S. lI—A.D.O. IV
invloed is dan in de- 2e klasse omdat best, daarover zullen zij het zelf wel
Gouda lI—H.B.S. 111
in deze Afd. de krachten elkaar maar eens zijn. Kans op een hooge plaats op
H.V.V. lI—V.U.C. 111
heel weinig ontloopen en de factor de ranglijst is .er niet meer, maar dat
Scheveningen lI—D.H.C. DI
geluk meer dan anders een rol speelt. neemt niet weg dat het treffen tegen
proces-yerbaal opgemaakt.
D.H.C. is ongetwijfeld meegevallen, elkaar zeer interessant kan zijn.
Achilles—D.K.C. (3*— 3)
Reserve 3e klasse D:
Aan dte hand van de laatste resultageweldig meegevallen zelfs, maar dat
Fluks—H.K.V. (1—11)
R. bekende hetgeen hem tenlaste
D.H.C. IV—D.H.L. H
wil nog niet zeggen, dat we er al da- ten zouden 'we geneigd zijn D.H.L. een
was gelegd.
Neptunus IV—The Ris. Hope II
kleine ze-ge toe te denken maar B.E.C.
3e klasse B:
delijk een kampioenselftal in zien.
De officier vond het feit nogal ernzal juist deze ontmoeting graag willen
stig, maar wilde toch nog met een
H. v. Holl. lI—V.F.C. 111
Maar welk elftal wel?
Haghe—Emma (2—5)
Die
Feijenoord IV—Hollandiaan II
geldboete volstaan, n.l. ’2O subs. 20
De groen-zwarten doen o.i. dan ook winnen en bovendien is van een plaatReady ll—OlymDiaan (9—2)
D.H.S. lI—S.V.V. IV
goed het zelfvertrouwen voor de volle selijk treffen toch altijd weinig te zegdagen hechtenis, en de verbeurdverD.K.C.
(2—4)
Algemeene
ll—De
klaring van de koffie.
100 % te bewaren, zelfs, als het een gen. Spannen zal het er in ieder geval
Afdeeling 111.
keer mocht misloopen. Zondag zal de wel.
De competitie verloopt tot op heden De verdediger pleitte clementie.
opdracht zwaar heel zwaar zijn, maar...
le klasse:
zeer voorspoedig. Zondag wordt reeds
O.B.—D.D.V.K.
onoverkomelijk is die toch weer niet.
Delft—D.V.C.
aan de tweede helft begonnen. De
Wageningen—Quick
Een D.W.S., dat na 6 wedstrijden éen
Jammer dat ook in de 4e klasse twee tusschen haakjes geplaatste cijfers
Enschede—Go ahead
doelsaldo van 5—2 noteert is te klop- plaatselijke ontmoetingen op het *orb- geven de uitslagen
Hengelo—Tubantia
aan van de eerste
pen. Het moet dan ditmaal wel van de grarnma
staan. Zoowel blauw-wit tegen ontmoetingen.
A.G.O.V.V.—Ensch. Boys
voorhoede komen die tegen het duo rood-wit als' groen-wit tegen zwart-v/it
Het Zuiden kan o.i. ditmaal, mede
N.E.C.—Heracles
Calden hoven—v. Stokken een breed hadden we graag eens gezien. Laten in verband' met terreinvoordeel,
op
Zaterdag 16 November.
open spel moet spelen om succes te we afspreken bij
de retum-wedstrii- beide winstpunten beslag leggen, al
Afdeeling IV.
HILVERSUM
I. 415 M.
oogje
hebben. Voorts een extra
voor den.
zal het krachtsverschil tusschen beide
V.A.R.A.
le klasse:
Drager en we zien met vertrouwen het
0.8. noch D.D.V.K. hebben veel in ploegen niet groot zijn.
3.00 Nieuwsberichten ANP, gramofoonmuziek.
resultaat tegemoet.
hun afd. te beweren en zullen gaarne
Deetos ontvangt Ons Eibernest, dat
M.V.V.—Willem II
V.P.R.O.
Laten de supporters die zeker in de punten op elkaar veroveren. Veel momenteel op fraaie wijze de 2e plaats 10.00 Morgenwijding.
Juliana—Helmond
grooten getale meegaan zich ditmaal ontloopen de kraèhten
Noad—Eindhoven
elkander niet, bezet. Wel zullen de Dordtenaren
op
V.A.R.A.
eens extra roeren omdat een zege dub- zoodat we 't op een gelijk spel houden]
geduchten tegenstand kunnen ' reke- 10.20 Voor arbeiders in de continubedrijven
Longa—Limburgia
Wij
bel kan tellen.
nemen n.l. aan, dat
12.00 VARA-orkest (12.45—1.00 Nieuw=- en
Ten opzichte van Wit-Blauw geven nen, doch het wil er bij ons toch niet economische
P.S.V.—Roermond
berichten ANP. 1.00—1.15 Grabij
Sparta
nog
A.D.O.
lang
gewonniet
dat
de
wij
den moed nog niet op. Tegen Oiiveo in.
Eibers den kampioen den mofoonmuziek).
B.V.V—N.A.C.
2.00 Vragenbeantwoordins
nen heeft.
hebben Dorjee_c.s. geducht teleurge- eersten nederlaag zullen bezorgen.
over Beeldende Kunsten. 2.15 Esmeralda en
Afdeeling V.
D.K.C, staat voor een lastige op- soliste. 3.00 Tuinbouwpraatje. 3.30 Bravour en
't Gooi is thuis productiever dan K. steld, we rekenen er thans bepaald op
4.00 Gramofoonmuziek. 4.38 „Wat,
F.C., dat vaster op de laatste plaats dat D.S.O. geklopt wordt.
gave
en het zou ons zelfs verbazen, Charme.
le klasse:
hoe. waar is onze aarde?" lezing. 4.45 Orgelkomt en Stormvosels mag dan gewonwanneer
onze
stadgenooten
zang.
spel
Rava kan bij voorbaat alle hoop wel
en
er zonder
5.15 Nieuws- economische- en
Velocitas—H.S.C.
nen hebben van Feijenoord en D.W.S., laten varen tegen Concordia, dat bo- kleerscheuren afkwamen. Niet dat we beursberichten ANP. 5.30 VARA-orkest (6.0»
—6.15 Van Staat en Maatschappij", causerie)
Be Quick—W.V.V.
dat zij in Schiedam hetzelfde kunstje vendien misschien kan profiteeren van de geel-zwart kansloos achten ;"'n over- 6.45
Actueele reportage of gramofoonmuziek
uithaalt, lijkt ons onwaarschijnH.ik.
winning zou hen zelfs, aansenomen 7.00—7.15
Achilles—Veendam
den uitslag Delft—D.V.C.
Vragen van den dag en nieuwsbeVoorts moet Feijenoord in Dordt wel
Sneek—G.V.A.V.
Men is geneigd Delft veruit de beste dat Eibernest van Deetos verliest, op richten ANP.
' Leeuwarden—Heeren veen
heel wat beter spelen dan de laatste kansen toe te denken maar
de 2e plaats brengen, een factor, die
kon aanleiding
weken, anders wacht haar een nieuwe naar onze meening wel eens dat
moet zijn tot extra aangeducht
K.R.O.
nederlaag.
tegenvallen. Wel is de D.V.C.-voor- oakken. Maar erg zeker van een 8.00 Nieuwberichten ANP. 8.15 Wij beginnen
clag.
's-Gravenhage
den
Gramofoonmuziek. 11.30 Godshoede niet sterk, maar de achterhoede Delftsche zege zijn we evenmin. dienstige 8.30
causerie. 12.00 Gramofoonmuziek
V. S. V. blijft aan den kop.
biedt Römijn c.s. vast groote moeiüjk- Wederom een gelijk spel lijkt ons 12.15 Musiquette. 12.45
Nieuws- en econoonmogelijk.
le klasse B:
mische berichten ANP. 1.00 Rococo-oetet 1.20
Zelfs een Dumortier zal er in Velsen heden. Ook hier komt het resultaat niet
2.00
Fluks—H.K.V.
KRO-orkest
Voor
jeugd. 3.00 Onze
F.Z.C. I—Zuid Holl. I
tenslotte
de
11 uur niet in slagen het ongeslagen-record niet ver van een gelijk spel af.
is voor Zaterdagmiddag.
beide
clubs
van
groot belang. De Leile klasse C:
van V.S.V. te breken.
V.P.R.O.
denaars hebben het voordeel van eigen
De reserve-elftallen.
C.V.V. heeft misschien een kansje
Zuideinde I—D.H.C. V
omgeving; H.K.V. achten we onge- 5.00 Bijbelvertellingen.
R.F.C,
tegen
als Mastenbroek tenminste
D.H.C. II doet het niet best. Laten twijfeld sterker. Een kleine Haagsche
K.R.O.
le klasse D:
partij
van
de
is.
5.15 Nieuws-, economische en beursberichten
de groen-zwarten toch vooral de be- zege achten we het meest voor de ANP
B.E.C. lll— Scheveningen V 11 „
5.30
Actueele
aetherflitsen. 6.00 GramoAjax moet er aan wennen dat meer- langen van het 2e elftal
niet verwaar- hand liggend.
foonmuziek. 6.30 Overpeinzing met muzikale
2e klasse B:
dere haar de les lezen en hoewel H.B.S. loozen. Nog kort geleden spraken
wij
Voor D.K.C. II staat een zeer be- omlijsting. 6.45 Gramofoonmuziek. 7.00—7.45
praatje en nieuwsberichten ANP
Delft ll—Adelaars I
11 „ ook niet daverend voor den dag komt een H.B.S.'er die deed uitkomen wat langrijke wedstrijd op het programma.. Groningsch
en sluiting.
zijn we er van overtuigd dat de Am- éen handicap het
D.K.C,
één
winstpunt
voor
het
eerste
elftal
met
op
2e klasse C:
de laatKOOTWIJK, 1875 M.
sterdammers -een moeilijke opdracht was, dat het 2e elftal niet in de reserve ste, de Algemeene met 2 punten
H.D.V. lI—D.D.V.K. II
12 „ tegemoet
(op
gaan.
A.V.R.O.
stadgenooten
le
klasse
speelde.
onze
behaald)
op
de 7.00 Berichten Duitsch.
2e klasse D:
7.15 Gramofoonmuziek
Xerxes kon weleens opnieuw een
Tegen
Sparta II moeten de Delftena- voorlaatste plaats! Een overwinning (7.30—7.45 Berichten
8.00—#.15
HJ.S. VI—B.E.C. IV
11 „ veer laten nu zij bij Haarlem te gast is ren nu maar eens beginnen te te win- brengt geel-zwart een heel eind in de Nieuwsberichten ANP. Engelsch.
9.00 9.15 Berichten
en V.TJ.C. is er zóó volledig uit dat nen.
2e klasse E:
goede richting; een nederlaag daaren- Duitsch). 10.00 Morgenwijding. 10.15 Gramo10.30 AVRO-Amusementsorkest
tegen
een
nederlaag
Blar.w-Wit
zekere
gaat
tegen
V.U.C. Vll— Zuideinde II
D.H.C.
111
doet het- ergste vreezen. Meer foonmuziek.
een
zekere
nederlaag
„
12
en solist. 11.30 Berichten Engelsch. 11.45 Grawordt te/?moetgegaan.
tegen Scheveningen II tegemoet en behoeven we hier niet aan toe te voe- mofoonmuziek
(12.00—12.15 Berichten). 12.30
2e klasse F:
Berichten Duitsch. 12.45 Nieuws- en econoren.
mag
B.E.C.
II
wat
We
vertrouwen,
punten
uitblazen.
dat
beide
Vogel lI—D.H.C. VI
mische berichten ANP. 1.00 Orgelspel. 1.30
N. E. C. —Heracles.
D.H.C. IV en D.H.L. II kunnen het in Delft blijven.
Berichten Engelsch. 1.45 Gramofoonmuziek
Rijswijk lll—Wit Blauw II
(2.00—2.15 Berichten Duitsch. 2.30—2.45 BeIn het Oosten hangt de voorloopige elkaar wel lastig maken. Wij geven de
2e klasse J:
richten Engelsch). 3.05 Cyclus ..Leeven en
bezetting van de eerste plaats ten voorkeur aan de groen-witten.
H.K.B.
daden onser Deorluchtig-ste zeehelden". 3.30
D.H.L. lII—G.D.S. II
nauwste verbrnd met den uitslag N.E.
Berichten Engelsch. 3.45 „Mijnwerkersleven
3e klasse A:
en
D. W. S.—D. H. C.
mijnwerkersliederen", causerie met koorC.—Heracles. Winnen de bezoekers dan
3e klasse A:
zang. 4.15 Concertgebouw-ork«st en solist
Hou Stand lll—Achilles VI
kunnen ze wat rustiger de situatie beConcordia 11—0.D.8. I
Het D.H.C.-bestuur heeft van D.W.S
(opn.).
5.00 Berichten Duitsch. 5.15 Nieuws-,
Phoenix IV—Emma 111
zien, maar slagen de Nijmegenaren er het maximum aantal kaarten, dat de
economische- en beursberichten ANP. 5.30
3e k'-^se B:
in op beide punten beslag te leggen Amsterdammers wilden
Omroeporkest en soliste. 6.30 Berichten Eng.
Adsp. afd. A:
afstaan, verDJD.V.K. IV—A.D.O. VII
6.45 Gramofoonmuziek. 7.00—7.15 Groningsch
dan gaat het geducht spannen.
kregen, n.l. 600.
(12
Die Haghe—D.K.C.
uur)

.

op ons W
van Nederland,

Lofliederen

MOTORSPORT.

OMTREK

In de eerste klas trekt Vitesse naar
Z.W. aan den Kromme Zandweg. Hoewel er theoretisch weinig succes voor
Vitesse is weggelegd, gelooven wij toch
dat indien alles op alles wordt gezet
en vooral het tempo in het begin hooger is dan in vorige wedstrijden, wel
een behoorlijk resultaat kan' worden
verwacht, vooral omdat er kans is dat
Z.W. Vitesse onderschat.
Het tweede elftal krijgt V.V.O. II op
bezoek en er zal* goed moeten worden
gespeeld om dit enthousiaste elftal een
punt te ontnemen, vooral omdat wie
van deze twee partijen wint, een goede
gooi naar het kampioenschap maakt.
Vitesse 111 krijgt Tog 111 op bezoek,
dat met één verloren wedstrijd aan het
hoofd van de ranglijst gaat. Indien
echter goed aangepakt wordt moet hier
een succesje'in zitten. Dus Vitessenaren
let op uw saeck.
Voor de juniores was de wedstrijd
V.B.W.—Vitesse vastgesteld, doch omdat er een zeer slechte verbinding met
Moordrecht bestaat is voor den wedstrijd uitstel gevraagd. Nog een weekje
geduld dus.

BOEKEN

,

Phoenix—Ready
D.K.C. 111 is vrij", terwijl de adspiranten bij Die Haghe op bezoek gaan.
Na de eenigszins teleurstellende resultaten van de laatste weken verwachten we ditmaal stellig weer eens
een klinkende overwinning.
VOSSENJACHT PER FIETS.
De motorclub „Delfia" organiseert op
Zondag 17 November een vossenjacht
op de fiets. In afwijking van. de traditloneele puzzle-ritjes heeft de sportcomrnissie er iets geheel nieuws van gemaakt. De deelnemers ontvangen in
plaats van de bekende route-beschrijving een kaartje waar de rit op geteekend is. Aan het einde* van den rit is
dan een straal aangegeven, waarbinnen
de vos zich bevindt, welke door de
deelnemers opgespoord moet 'worden.
De lengte van het te rijden parcours
is ca 28 km en zal met een gemiddelde
snelheid van 15 km per uur gereden
moeten worden. Dit is niet te snel, daar
de rit bijna geheel over goede wegen
en rijwielpaden gaat. De start vindt
plaats om half twee bij het clubhuis
„Het Huis ter Lucht", Rotterdamscheweg, Delft.

N. V. B.
Programma a.s. Zaterdag:

Wageningen kan er thuis een gelijk
spel van maken tegen Quick en Enschede stuurt Go ahead met een nederlaag naar huis.
Het plaatselijk treffen in Hengelo
kan ook bijzonder spannen, 't Zou niet
de eerste maal zijn als er een gelijk
speV uit voortkwam.
A.G.O.V.V. is zich aan het herstellen
en gaat o.i. haar tweede zege tegen de

H.S.V.—Ons Eibernest

RADIONIEUWS

.

RECHTSZAKEN
WANNEER STRAALT ERLICHT
NAAR BUITEN?
Een advocaat te Amersfoort "#
F., had zich voor den kanton^.,. 9
1*
te verantwoorden, omdat bil'
meening van een tweetal
■■[,
den luchtbeschermingsdienst &K \>>'
ning niet voldoende verduis- e t i
Verd. betoogde dat dit wel » ef «
4
val was. Hij had de
gewezen, dat zijn woning
„rtf t{
duisterd op de wijze, in de V

"

'

controle^

ning

voorgeschreven.

Verd.

i|i"'

,
zware gordijnen, waardoor ëcc
naar buiten kan stralen.
'„
n
De controleurs, als getuige' m
mededeeling
hoord, deden
valpö?''
ervaringen, maar konden geen -^d\,
o",
antwoord geven op een vraag
kantonrechter of de lichtbron w
**■,
zichtbaar was. Verd. zeide
daar nu juist om ging. Hij
er -op. dat hij door de Utr<*
rechtbank voor zoon geval ■#*",, PL
gesproken. Hij werd den laats' j^jt
herhaaldelijk door controleur»v"
■Jevallen en wilde daarvan ga?r
lost worden
r y.
Het O. M. zeide, dat het
Wi,
om een zeer belangrijke zaak.
neer alle menschen doen, z°°a orriP jgedaan heeft, dan zal het c o".
g„
van lichtbundels, dat
staat, voor vliegersoriëntatie z »t (.
makkelijk zijn. Spr. is het re .fi
vrijspraak van de Utrechtsche tf _*'<
bank niet eens. Er liggen n°|_a*'

\

<%

.

daardoor

-jb do *pj3A

uegs-j

*[EB-qjaA-u

doenine te wachten.
fi -.""■(.iï
De eisch luidde ’l5 subs- op »*
, Verd. dron.g er met klem
hem vrij te spreken.
Uitspraak over 8 dagen.

°

II.301,
M.HILVE5RSUM

Onderafd.

—

praatje eji nieuwsberichten ANP en sluiting.

KUNST EN LETTEREN
DE PRIK DE ROME 1940.
1

'i^'

"/"Iel
De jury's voor 'de wedstrijd
monumentale en versierend gji*^?
houwkunst en de monumental -pj-i"** ;:
sierende schilderkunst, om c*e*lpoft tf
Rome. brachten heden hun ran of ef.
aan de commissie van toezi<*t>
p (
Rijksakademie van
De jury voor den wedstnJ
"V
beeldhouwkunst bekroonde ö
Joh. Limpers te Amsterdam
gouden medaille, terwijl h
-de zilveren medaille,. werd t tr.
aan den heer P. H. d'Hont te ■„ )f
De jury voor den wedstrU
schilderkunst kende de gouden ef j,
toe aan den heer A. A. van der j.gff ji
te Amsterdam, terwijl den
<■
Dijker te Amsterdam de
Aes,
toegewezen.
medaille werd
\
De beide met goud
len door de commissie van
geU^jj
den waarnemend secretar'■
i
yooiM
van het departement van
Kunsten en Wetenschappen
toekenning van een jaarget

beeldende.^

tof^.\!--

bekroo^Ut
.

voorgedragen.

TWEEDE

BLAD

BINNENLAND
BIJEENKOMST VAN DUITSCHE EN NEDERLANDSCHE
INDUSTRIEELEN.

Rede

minister
Fischböck.
van

DE CORPORATIEVE BEDRIJFSORDENING.

.Hedenmorgen vond te 's-GravenS^ge een ontmoeting plaats tusschen
"UUsche industrieelen, die op een
Udiereis door ons land zijn, met tal

an vooraanstaande Nederlandsche inBinnen het kader van bc.Prekingen tusschen deze industriee,n» vond voor een talrijk en aandachS gehoor een

bijeenkomst plaats,
aar door den commissaris-generaal
°or Financiën en Economische Zaken,

Hans Fischböck, General-Direktor'
J'uhelm Zangen, Leiter Reichsgruppe
■Wustrie, alsmede door dr H. L. Wol-

Z:.

directeur
kom,
■bankvereeniging,

der Rotterdamsche
Den Haag, het
w°ord
werd gevoerd.
Openingsrede dr Fischböck.
begroette dr
"p.ln zijn openingsrede
'schböck de aanwezigen. Het bezoek
atl Duitsche industrieelen,' aldus dr
j,
Ischböck, valt samen met de organiatie van het Nederlandsche bedrijfsj-^*''sn> hetgeen dezer dagen is geschied.
j~?l nieuwe episode in de samenwerfmg tusschen Duitschland en Neder?nd is met deze organisatie ingetre.-"'j de verwezenlijking v&n de gemoeten daarbij in
eerste plaats van Duitsche zijde
y^e gezichtspunt-en in het oog wor-

telde doeleinden
"e
gehouden:

■^

kl > Absolute en volkomen beschik-

van de voor het Duitsche
noodzakelijke middejp ■ waarin de taak van het bedrijfsen op dit oogenblik is gelegen.
h*)1 Doorvoering van deze taak binhet kader van vriendschappelijke
y
en harmonisch samen( J":rken met het Nederlandsche be-

j°r i°gsapparaat

""Sfsteven.
"e

organisatie van het bedrijfsleven

i

invloed uitofl 1 eenbij beslissenden
ten uitvoerlegging van
de
benen
"e gestelde
taak.

e

„

nieuw

opgerichte

organisatie

,°or bet Nederlandsche bedrijfsleven

Vn6^

bevoegdheden
bedrijfsbedrij fsor
zullen worden opgericht,
ty^s bestaande organisaties zullen,
j^Reer deze overbodig zijn, indien
\**ig, worden opgeheven.
«innen het kader van deze problezal het noodig zijn om personeelsJ a agstukken onder oogen te zien en
sjJw te regelen.
verstrekkende

van het
Wrn dehierorganisatie
te lande. Nieuwe

ven

;lc aanwezig zijn, zijn de od heden

l^gaande organisaties niet voldoende.
0 * organisatiecommissie, dat thans is
3-"ericht,
zal goed -doen, wegen en

Stielen te vinden om nieuwe orgaLSaties op te richten, welke overeenm«n met de door den staat geleide
Een SevolS hiervan zal zijn
<iatn°m*ein Nederland
bedrijfsleven
het
>W
jj.

j^r dan

1,

tot dusverre het geval was,

zal ziin naar
.^aat
op te treden.

i?cri

buiten als een-

aanzien van de toekomst verde minister dat het Nederbedrijfsleven haar taak vindt,
.Cne
»ih
z'ch
een plaats te verzekeren in de
_Z
i Uw e
o.rf ]e
s tfaks in Europa zal
Irj

frde
a^

öaanFischböck
h_f*,*
*

hoopt ten zeerste dat

"hd- " ? Nederlandschen bedrijfsleiders
mogelijk zal zijn een voor■_ari
positie in te nemen binnen
rijt
Ö'er' St3r- Wii <^t streven met a-^e
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het eerste gezicht wel zou kunnen BALKAN
denken. Aan den eenen kant kunnen
dwangorganisaties natuurlijk wel ontroepen
aangenaam zijn voor een individuëelen
trekken,
terug.
deelnemermmaaraanr r aan den anderen kant
schept een dusdanige organisatie toch
de mogelijkheid van een interne ver- AAN HET FRONT VAN MACEDONIË
effening.
De correspondenten van P o 1 i t i k a
Spr. beval met nadruk aan de veren
V r e m e, die langs de Zuid-Slavisch
tegenwoordigers van de verschillende
grens gestationneerd
—Grieksche
thans in de bijeenkomst aanwezige melden beiden, dat de Grieksche zijn,
troeorganisaties aan, thans reeds 'n grond- pen gisteren
aan het front van Maceslag te leggen voor een vruchtbare
donië zich bij verrassing hebben terugsamenwerking.
getrokken. De Grieksche troepen staan
Men heeft de keus:
aan de linies Cerje-Biblisjtethans
a. Zelfstandig te blijven en zich door Bra-jtsjina-Bosjurja.
In hèt Moravaden staat te laten leiden;
gebergte
zijn
de
Grieksche
troepen
b. Zich een eigen organisatie te circa vijftien kilometer teruggetrokken
scheppen.
De Duitsche industrie wil in geen
enkel opzicht een druk uitoefenen op BALKAN
de Nederlandsche' industrie. De rijke
en groote ervaringen van Duitschland
worden geheel en al in dienst van Nederland gesteld. Er is geen sprake van,
dat wij ons willen opdringen, aldus
verklaarden de heer Zangen met den
GEEN SCHADE.
meesten nadruk. Spr. streeft naar een
Gisteren
om 16 uur 38 is in Boekavrijwillige en gemeenschappelijken
rest
nieuwe
aardbeving van de
een
natuurlijk
feit,
arbeid. Het is
een
zoo
zeide de heer Zangen ten slotte, dat op derde sterkte gevoeld. Voor zoover tot
dit oogenblik nog geen definitieve be- dusver bekend, is er echter niet opsluiten kunnen worden genomen. Maar, nieuw materieele schade aangericht.
Het gerechtshof te Boekarest heeft
wat op dit oogneblik wel mogelijk is,
i's het feit, dat men thans reeds een thans ook- de arrestatie van den
architect en een ingenieur der bouwbasis kan vormen.
onderneming gelast, welke den ingestorten Carlton-wolkenkrabber gebouwd heeft. Uit het puin van dit geStrenger optreden
bouw konden gisteren nog acbt lijken
geborgen worden. Naar pas thans betegen wielrijders.
kend wordt, is de weg van Kronstadt naar Buzau in het gebergte op
een plek door de aardbeving over een
HANDHAVING VAN DE VERlengte van 200 M. gespleten, zoodat
KEERSVOORSCHRIFTEN.
het verkeer volkomen gestagneerd is.
De secretaris-generaal van het deVerscheidene heuvels zijn gaan glijpartement van Justitie deelt in een den
rotsblokken hebben de bedcirculaire aan de procureurs-generaal, ding en
van de rivier Buzau versperd.
fungeerènde. directeuren van politie Uit dè aardspleten dringt een grijze
mede, dat van den hoogeren S.S. en vloeibare stof.
politieleider bij den Rijkscommissaris
voor het bezette Nederlandsche gebied
een schrijven heeft ontvangen, waaraan het volgende wordt ontleend:
Tot mijn leedwezen moet ik constateeren, dat in het met goede verkeersgebruiken strijdige gedrag der wielrijders in het algemeene straatverkeer
De
in werkelijkheid geen verandering is
De secretaris-generaal, waarnemend
gekomen, dat voortdurend door wielrijders tegen de door mij aangegeven hoofd van het departement van Landregels en ook tegen de nog geldende bouw en Visscherij deelt mede:
Nederlandsche. verkeers voorschrift en
Van de vleeschkaart geeft gedurenwordt gezondigd en dat niet in de laatde
het tijdvak van Maandag 18 Noste plaats aan een nauwgezet toezicht
politieambtenaren
vember
op
door de
het wieltot en met Zondag 24 Norijdersverkeer en aan uit een politio- vember -a.s. elk der vier met „09
neel oogpunt noodzakelijk ingrijpen op vleesch" gemerkte bonnen recht op
straat veel ontbreekt. Vooral met dit het koopen van 10*0 gram vleesch,
been
gebrek aan doortastendheid van cic
meeste ambtenaren van de straatpo- inbegrepen, öf een rantsoen vleeschlitie doen de wielrijders zichtbaar waren. De met „09 worst, vleeschhun voordeel, door te rijden op een waren" gemerkte bon geeft gedurende
wijze, zooals het hun belieft, doch niet dat tijdvak
uitsluitend recht op het
in overeenstemming met de verkeersvoorschriften. Voortdurend bereiken koopen van en rantsoen vleeschwaren.
De bonnen, welke op 24 November
mij klachten over het ongedisciplineerde en met goede verkeersgebrui- a.s. nog niet gebruikt zijn, blijven' nog
ken strijdige gedrag der wielrijders. geldig tot en met Zondag 1
December
Ik wensch er geen twijfel over te
a.s.
Ook
voor
deze
bonnen
geldt, dat
laten bestaan, dat ik als commissarisgeneraal voor de openbare veiligheid zij gedurende de tweede week van
niet van zins ben, dit met de ver- hun geldigheidsduur
dus van '25
keersregels strijdige gedrag der wiel- November tot en met 1 December a.s.
rijders -langer te dulden en dat ik
gebruikt zullen mogen worden iri
met name de door- mij gegeven aanwijzingen tegenover de wielrijders tot hotels, restaurants e.d.
Het rantsoen vleeschwaren, dat per
uitvoering zal weten te brengen.
. Wanneer de Nederlandsche politie, bon kan worden gekocht bedraagt 75
niet in staat zou zijn aan de be- gram voor gerookt
of gekookt varstaande wantoestanden een einde te
maken, dan zal ik mij genoopt zien kens-, rund- of kalfsvleesoh en voor
aan organen van de Duitsche ordepo- gerookte worstsoorten, 100 gram voor
litie het algemeene verkeerstoezicht gekookte ' worstsoorten, rolpens en
op te dragen.
knakworst, 125 gram voor leverartiVan het geheele politie personeel kelen, tongenworst
en nierbrood en
moet bij de handhaving van de verschillende verkeersbepalingen de uiter- 150 gram voor bloedworst.
ste activiteit worden geëischt en overtreders moeten worden geverbaliseerd,
welke laatste maatregel eventueel zal
kunnen gepaard gaan met bijvoorbeeld
het laten leegloopen van rijwielbanden.

Grieksche

(

Nieuwe aardschokken
in Boekarest.
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vleeschkaart.

BEURSOVERZICHT.

■^^Senblik

BUITENLAND

Onderhoud tusschen
Badoglio en Keitel.

BESPREKINGEN TE INNSBRÜCK.
Naar in Berlijnsche perskringen bekend wordt, zijn heden in Innsbrück
besprekingen geopend tusschen de
chefs van het opperbevel der Duitsche
en der Italiaansche weermacht, maarschalk Badoglio en generaal-veldmaarschalk Keitel, alsmede tusschen hun
wederzijdsche staven.

ENGELAND.

De hevigste aanval van
den luchtoorlog.

HET BOMBARDEMENT VAN
COVENTRY.
De
vergeldingsvluchten van
de
Duitsche luchtmacht, die, zooals reeds
-gemeld, gisteren zijn ondernomen
naar Coventry, het centrum van de
Engelsche luchtwapenindustrie, worden in deskundige Berlijnsche kringen
bestempeld als de hevigste aanval in
de heele geschiedenis van den luchtoorolg., Naar het D.N.B, verneemt, is
Zangen
boven Coventry door verscheidene
nam General-Direktor honderden Duitsche vliegtuigen een
Wi'j^olgens
°ft rjl *?. Zangen het woord. Spr. wees bommenlast van 45.000 kg. uitgewor-r
historische samenwerking tus- pen.
?U ■ "et bedrijfsleven in Duitschland
Bovendien verneemt het D.N.8.,
Sa!w Nederland. Een nog nauwere dat gisteren onder beste weersomstan'erking kan nog verder worden digheden ook voortdurende aanvallen
■«1* egen. Een verdere vermindering zijn ondernomen op Londen, Dover en
,fi :p°ncurrentie wordt door spreker eenige steden 'in Zuid-Engeland. Naar
(j
.Ve bekomst verwacht.
tot dusver kon worden vastgesteld,
olgens wees spr. met nadruk op bedragen de Duitsche verliezen 8, die
!%
d&ï een overeen- van den vijand 15 machines.
■tutu's, akelijkheid
"wordt gekregen over de wijze
level*ing van goederen bin- SPANJE
hf 1k* 6en
kader
van het Europeesche
ti
SUNER NAAR PARIJS
*stand zal komen. En wil men
j**e
t)
Officieel wordt medegedeeld: De
*: succes ten uitvoer leg"0
' an "me
is hiervoor noodig een tot Spaansche. minister van Buitenland''(l.gj.,
bevoegde organisatie.
sche Zaken Serrano Suner heeft zich
g Sjjr
v att
a-t met klem aan een alles- Donderdagavond naar Parijs begeven.
In zijn gezelschap bevonden zich de
w*5»! jj,;*2ll^ verband en verklaarde dat
huiverig moet zijn wanneer chef van het protocol baron de las
het lid van den Nationalen
Iti j^ wangsorganisationen" sprake Torres,Tovar,
en luitenant-kolonel Gars.Ultschland b.v. ziet het er in de Raad,
niet zoo erg uit als men op cia Figueras.
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EFFECTENBEURS
AMSTERDAM

Noteeringen

van 15 November.

OBLIGATIES.
Staatsleeningen

Vorige koers
100%

1940 le / 100 4
1940 le / 500 4
1040 2e . 100 4
1940 bif. / 100 4
1940 2e/500 4
1940 bif. f5OO 4
-1936/100 3
1936 .500 3
1937 1 100 3
1937/500 3
1938 / 100 3 (3V_)
1938 / 500 ï (3V 2
1935 0.-I. / 100 31/2
1935 0.-I. / 500 3V_
1937 0.-I. / 100 3
1937 0.-I. / 500 3
1937 0.-I. / 100 3
1937 0.-I. / 500 3..

....
......
...
>

nouder.ee doch vaste stemming en op de
meeste aiaee;in-g.en werd gehandeld op of
iets boven de vorige topprijzen. Reeds spoeuig echter moest eenig
materiaal worden
verwerkt en zakten de noteeringen een
Kleinigheid in. In olies ging het
rustig toe.
De koers draaide geruimen tijd rondom de
iA)O procent, maar later op
den middag traxï
een leaeue van een paar punten
in. Amerikaansche petroieumaandeelen waren
door
elkander prijshoudend. De belangstelling
cultuurwaarden was aanmerkelijk geP üe
suikeraXdeeling
openden
a
11.V.A.■s m vaste houding, maar ook hier
trad geleidelijk aan een kleine verzwakking
in. Vorsien.anden kwamen iets hooger 1e
liggen.. Incourante soorten waren onregelmatig. In do rubberrubnek kon
hetzelfde
worden opgemerkt. Amsterdam Rubbers
iaepen na-, vu.-,e opening eenige procenten
achteruit, maar bleven per saldo toch ruimsclxmxs op peil, terwijl voor de minder
courante aandeelen de noteeringen op onsystematische wijze tot stand kwamen. Voor
oabakken evenwel was de stemming goed
i-.dend. De Sumau-a-aandeeien waren
over de geheele linie iets hooger en Senembahs kwamen wederom boven 2<M procent.
Industrieelen werden op bescheiden voet<
verhandeld maar waren over het algemeen
niet slecht gedisponeerd. Aku's evan e-eerden
eenige procenten, maar konden zich toch niet
op de topprijzen handhaven. Uniievers kwamen iels hooger te liggen, terwijl ook de
Fhiiipïaand-eei-en zich boven de vorige prij..cn
konden verheffen. De affaire in schecpvaartaandeeien was van beperkte afmetingen. De tendens was aanvankelijk vast
waarbij later op den middag evenwel een
kleine inzinking plaats vond. Aan het einde
\'3.n de rekening werd meerendeels -foch ep
een lichtelijk verhoogd niveau afgedaan.
De Amerikaanyehe fondsen waren goed gedisponeerd. De feffaire was hier echter ook
iets geslonken. De slaalaandeelen werden
overigens nog geheel in een open hoek verhandeld. Ook Anaconda's en de spoorwegwaarden gaven, zij het op bescheidener voet,
geregeld handel te aanschouwen. De koersen
waren vrijwel algemeen iets verbeterd. De
staalaandeelen waren zelfs vergeleken bü
het vorige slot. niet onbelangrijk hooger.
De Duitsche markt lag verlaten. Ook in de
Young- en de Dawesleening werden geen
zaken gedaan.
Prolongatie 2V_ procent.
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OFFICIEELE VALUTAKOERSEN
DER NEDERLANDSCHE BANK.
15 November.
Valuta's:
(schriftelijke tel. transacties).
New Vork I.BBVi_r— f I.BBVia
Berlijn / 75.28—’ "5.43
Brussel
30.11—f 30.17
Helsinki
3.81—" 3.82
Stockholm / 44.81—f44.90
Zürich 1 43.63—’ 43.71
Bankpapier:
Berlijn
75.19—’ 75.34
New Vork ; I.B6V*—’ 1.90V_
Brussel
30.08—’ 30.20
Stockholm f. 44.76—/ 44.94
Zürich 43.59—’ 43.75
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15 Nov,
lOOji

lQl,>r

101__■

95%

lOOsi

85%
100J4

9J%80&
81%
85%

91%
81
81%
55%
85%

95%
95%
101, V 101_S91%
91%
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....
..
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—

S5?-*
85%
85J*

82»

82H
84%
80%

81
gl%

80_|

_
—_
_
__
__

Frovinc. en Gem. leeningen.
Amsterdam 1936 3Vj

....

_

86

Dito le 1937 3Vj
84^
Apeldoorn le 1937 SVa
90%
Arnhem 1938 3
Deventer 1920 6
■*.
Dordrecht '38 (3V2 ) 3
-a
Eindhoven 1935 3Va
Dito 3e lg. '38 3V_
Gelderland 1938 3V_ 88
Dito 8-j leig 38 2%
95
Dito . 10-j. 2e lg '38 2%
's-Gravenhage 1921 6
92
Dito 1938 3V_
Dito 1937 I 3V_
91%
Dito '38 (3Vo) 3
84%
Groningen 1938 X
Dito 2e 1938 3
88
Haarlem 1938 3
(3V
)
'38
3
Dito
87
2
Helmond 1937 3V2
Hilversum 1938 3*/_
85%
Hilvers 10-j. '38 ïi/2
Leeuwarden 1938 3
83
Noord-Holland 1938 J
Dito 2e 1938 (3i/_) 2
85%
Dito 8 j. 1938 2V2 ..94
Dito 3e 10-j. 1938 2V2
92%
Rotterdam 1936-37 4
Dito 1 -en 3 1937 3Va
84%
1
1938
Dito
3V 2
83%
Dito 1938 (31/2) 3..
83j_
Schied. 3e 1. '37 3V_
88%
Tilburg 1 1937 3V2
Utrecht (Pr.) '37 Si/,
96
Dito (gem.) '37 SVa
88
Zeeland 1937 3
Z. Holland 1937 3
Dito 2e lg 1938 3
81%
B.V.N.G. 2e 1. '37 3Vs 93%
Dito 1938 3
90
gs
B. v. Onr. Z. 1937 4
Gem. Cred.
9001—33000 O. 3Va
86
Dito (V3-V0)
1-2000 3
Ned. Bankinst. (5) 4
66
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..

—
—
——

85

**
4,

*

—95

__
-
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——
_——_
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83%
93

_
._.
_—
_

84%

__

823.

83%

—

Pandbr. 13V2
Alg. Hyp.b. Ser .XV 4
A'damsche Hyp. t
Dito 3V 2
Bat. Hyp.b. N.N:P.P. 4
Dito CD. 3V_
Fr. Gron. Hyp. Bank
Pd 4
Dito Da en Va 3V2
Dito pandb. (3/2 ) 1
Gron. Hyp. B.Pb. 3V2
Haarl. H.P. ser. A.C. 4
Dito serie B.D. 3V2
Holl. Hyp. B. dito 4
Dito serie K 31/2....
Hyp. b van Nederl,
Serie M 3V2
Insul. Hyp.b. ser.
AB-AA-BB 4
Dito serie T-TA 3V2
Mij v. H. Cred.
Pandb. 4
Dito (met 2 % verpl.
uitk.) 31/2
Nat. Hyp. b. dito SV»
Ned. Hyp. b. Veend.
serie K (3V 2)
Dito (31/2) dito 3..
Noordh. Hyp. b.
Pandbr. JV2
Overijss. H. b. dito 4
Rott. Hyp. b. dito 4
ld. dito 3V_.
Sted. Hyp.b. serie
K. L. 3Va
Utr. Hyp. b. 4
Dito (2 % verpl.

98

*_

82
94»
88%

86%

__,
68%

_

«

Westl.

Uitk.) 3V2
Hyp b. (EEFF) 3V 2

69
88

89

97%

97%

88

88

91%
S3^

92
83

103%

93%
86%
86%
97%
86
92%

93%
*"—

——

86

86}_

91

91

92%
82M
86%

95

78%

78%
8*

86%

—
—
—-

91%

85

—

94%
89%

94%
89%
81%
83
96

95

88%

89%
89%

— - -—

—"

95
86

85%

87
Si
76

86

-

86%
84%

—

....

.

95
99

82iV
86%

92%
99%

■a

—

-——

_

95%
99..
S 1-,

86%

"

91%
31

'

***
'

.

30%

~

99%

101%

65
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(Vervolg aanvulling).

Furness' S.

en Agt.

_, ,
Mii- aand- l*32^
Tt
Handelsverg. Adam
Cert. v. aand. 436
Goalpara Cult Mij.
aand.
Pasir Nar.gka C. Mij.
*aand.
W. Java Thee C. Mij.
aand.
—"
Ins. Cult. Syndicaat
aand.
Kali Teil© Cult. Mij.
aand.
**
W. Java Kma C. Mij.
aand. 126
Gem. Eigend. Mij.
Woon en winkelh. .
pref, wd. aand.
Gouda Kaash. Mij.
88
aand.
Wcolworüi en Co.
C. van Aand. R. II
Kans. C. South. Bw.
Co.
g. aand.
*"" .
Kans. C. South. Kw.
pref. aand.
Co.
<-*
Geld. Tramweg Mij.
aand.
"*"
Keddri Stoomtr. Mij.
aand.
Am. Bemberg
88
C. v. pref. aand.
American Smelting
«
C. v. aand.
Siandard Brands
C. v. aand.
Standard Oil (N.J.)
43
(10 a 25) Cv.-aand..
Java Caoutchous
aand. 136

_

—
—

.

—
—

—
—

**

Industr. ondernemingen.
Alg Norit gew. A...
345
Batavia-Marg. Fab...
97%
Bergh
d.
v.

_—

350
97

——

pr. wd A 1 1000
Dito B / 1000
Cart. en Pap. Fab.
145
Scholte A
146
Gouda stearine dito 525
500
Gruyter en Zn
143%
A pret. aand.
I*l%
148
Dito B winstd. pret
119
Heemaf. aand
200
Heinek. Aand
jgg
Hero Cons. aand;
129
]___
Holl St. m. fab. aand.
147
117
__»
194
Hollandia aand
Holl. Bet. Mij Aand. 330
338
Holl. draad en kab. A 226
206
Holl Kunstz Ind A
110
101%
Int. Gew. Bet, dito 119%
120
Intern. Visc A
55
55
Beynes
74%
Kon. F.
dito
80%
Kon. N. Hoogov. dito 129
125
Kon. Ned.- Zout
Ind. aand. 476
478
Kon. Br. Stheem. dito 242%
243
Lever Br. en Unil. C.
100 Cum. pr. A.
119%
Dito 1000 C. v. pr. A. 119
Ufljj
pr.
6%
Dito 100
C.
A. 114
115
C.pr.A.
%
Dito 1000 6
115%
llfi%
Lyempf Us- en
Melkfabr.
174
173
Meelfabr. d. Ned. B.
C. v. A.
255%
N. G. en S F. aand. * 415
414%
Ned Kabelf. dito
415
414
N. Seheepsb. mij dito 139
139%
Keyzer
N. Staalt.
A. 169
170
Philips Gloeil. (/ 75)
afgest. C. v. A
300
Rott. D. Mij dito ..302
Schelde K.M. de Nat.
Bez. v. aand
54
57^
Scholten dito
141
141
Smits transf: f. dito 200 W 206
'4
Stokvis 500-1000 do.
x&y.
115
Stoomspinnerij
Spanj. dito
gg
99
Stork dito
129a'
129
T.wijnstra Pret. A...
j"-'*
-,o.^
Utr. Asph. fa Gew.A.
Ver. 81. fab. aand.
lgg
jcjg
Ver..Chem fab aand.
102
JO4
Ver. G'asf. Nat. Beb.
,
v.* aand
Ver. Pap. f. v. Gelder
140
142
Dito dito pref. aand. 148
14*
Ned.
Rub
fabr.
Ver
aand
165
165%
Ver. Touwfabr. dito
92
91%
Vlissingen Kat.f. dito
166
Werkspoor A dito ..150
152
Westersuiker dito
__>5%
Wilton Feyen gew A 164
164
122
Dito Conv. pr. v. A. 122
148
360
Weyers I. en H.
A.' 267
264%
A N. I. El. Mij
Dito Nat. Bez. v. a. 255
264%
A. 246
249
N I Gas Mij
249
Dito Nat. Bez. v. a. 246
Twentsch Centr.
216
St. v. El. Str. A. 210

_

..

—

’

-

Prolongatie

..
....

'40 le /1000 4
'40 2e /1000 4
'40 bif /1000 4
1911 / 1000 3/2
Grootboek obl. 3V»
1896-1905 obl. 3
Cert. v Jnschr. 3
Grootboek obL *__._
1936/1000 3
1937 / 1000 3
1938 /1000 3 (3V2)
Certificaten 2V2
Grootboek obl. 2V2
1935 Indië / 1000 3Vi
1937 Indië /1000 3
1937 Indië f 1000 A 3
Duitschl. (Yo'ung)
Obl. 1000 '30 5V2

......
..
..

—
—
—

442

**

~

—

132

„

IUD

„
<*

—

*

Banda Cred. en
Handelsv. gew. A.
Borneo Sum.
H. Mij A.
Dcli Atjeh H. Mij dito
Guntzel en Schurn. A.
Int. Cr. en H. v. R. A.
Linde en Teves aand.
A.
Ned. Wol Mij.

Kol. Bank

Ned. Ind. Handelsb.
Ned. Hand. Mij.
C.v.A.

BS>_
«"

„

'

44
135

180

117%
127
206
173
73

Billit. Mij le rubr. A.
Dito
2e „ A.
Boeten Mijnb. Mij
aand.
Singkep TinMij aand.

566
443

Dordtsche Petr.
I. C. v. A.
Kon. Ned. Petr. Mij
A.
/ 100 Ond.
A.
Moeara Snim.
Tcraekan Pet. Mij A.

295
323
375

aand.

Preanger Rubber Mij.
Rotterd. Tap
Salatri Plant
Wai Sumatra
Zuid Preanger

(R. II)

f
Am.

North.
Av. C.
v. A. R. H
North. Am. R. A. C.
v. A. $
Rep. Steel C. v. A. *$
Un. Sta les Steel id.

—

11!)

170

A.

Pagottan
A
Suiker Cult. Mij. A.
Tjeweng Lestori
Arendsburg

Besoeki
Soekow. Landb.
Amst. Thee Cult.
Banj. Thee, Rubb.
Pangkeotam Thee
Rongga Landb.
Sedep Cult.
Sindangs. Cult.
Telaga Patengan

Michiels Am

107%
172
239
112
300

_

’

405
181

—

..150

178

Diversen.

Blauwh.-Vriessev. A.

Bijenkorf
A.
Gem. Eig. Woon- en

Winkelh

Houth. Alßeüts

A.

Houth. Jongencel A.
Houth. Pont
A.
Muller (W. H.)
A.
Dito 52001—75000 A.
N.Mij. v. Havenw. A.
Zeen. Sab. 1000 C.V.A.

45%

lubber
OosS" 4500C.VTi£
idem
"'^lvmfß.RUbb£r
fd
Uem
"Mt.
Sum!.Rub"
Cuit.'id.
Ver. Ind. Cult. Ond.

175

-

——
——
——
—

178%

_

134
105
125

133 U
105
126
98

110%

93%
804.
86%-86__
67%

85%

85%
82%

—

67%

82*%

28%-27%

_—

—*
110

_

67%

—

180
127

183%

113% -115

119

128

37%-36%

.

19

*

_ __

39-38%
28%

23

26%-25%
75%-73%

5%-5*
42%
12-11%
17%-16%
27-26%
13-

12%

16%
H,-6b

23%

27M--2T
76%-78(_
7,".

lft
6%-6%
397
20

209%
269

302—295

21%
14ft
36%
12% -12%
U%-11%

193-189
261 -258
198-203

s*__s^

5%-5%
43%
12-12%
17% -IS*
___._
26% -28%
"
12%-U*

__

17

si-64-

■

157-159

_
-

6%

H%

-

4_t-s_r

82%

92%

_

—
——

170

——

"

—

R. II
United Stat. Rubber
C. v. 10 g. a
Am. Tel. (Tr. K.)
C. V. A
Kon. Ned. Petr.
Cert. v. A

132*%-131%

112-113%
195-195%

*"-

-

(R. II)
Keesp. (Mc) T. Plate
Corp. C. v. A
Nat. Steel C. v. G. A.

7S
'8

109-108

292%

..

'

196-199
'
170

129-127

Leiden 1537 31/2
88
Nijm. 2e 1. 1937 3V_
83
Zuidh. le 1. 1938 3
Arnh. H. B. Ser. E.F.
92%
Pandbr. »/_
*>5%
Dorde. H.B. dito 3V's Gravenh. H.B.
dito 3V2
Werksp. N.V. le hyp.
4
10°
Wilton 4V2
St. Mij. ..Nederland" '
m"
1930 obl. 41/2
Muller 3
Ned. Ind. Sp. Mij.
1902 obl. 3V2
' ~
Miss.-Kans. en T.
hyp.
Railw. le
obl. 4
Javasche B. ’5OO v.
aand. 2»***
Amst. Dr. MÜ aand. "*J%
M*
Amst. Superf. aand.
Automa. Screw W.
aand. Lu%
Berkels Fa. Afgest.
c. v. aand.
Kon. Ned.. Ed. m.
bedr. a_and.
Stokvis 50—400 aand.
American Chry stal
"
12%
Su. Cert. v. gew. ?..
Am. Tob. Cv. c v.
A. „B" R. II
Colgate C. v. 10 A.
,
R. II
13%
Gen. El. Cy. Ct. v.
37%
1-5 a. R. n
Hudson M. C. C.

..°BI:.

„_„
269-263

128-125

Aa» veiling.

's Bertogenb. 1937 3V 2

119%

166

22

80%
»6%—*6%
67%

165
idem
Interc. Rubber Cert.
4%-4__v. idem

280

Ifi2

96%
38%
_'

93%

Amsterdam
R. Cult. Aand. 253-260
Bandar Rub. mij id. 180
Deli-Bat. R. Mij id. 197%-193
Kendeng Lemboe
Rub. idem 165-170
Majanglanden
"%
Vereen, id.
132
Mii idem 156-155

80

32

A.
A.
A.

-

77%

Rubberondernemlngen.

85

109%

87%

Tabaksondernemingen.

Baltim. and Ohio C.
v. idem
Shesap. & Ohio C. v.
10 $ 25 a
ülinois Cent. C. v.iü.
N. Vork Centr. C.v.id.
Pennsylv. R 10 i
$50 C. v. A.
South. Pac. Cy. v.
g. idem
ld. Railway O. gew.
idem
Canad. Pac. C. v. id.

79%

—
—

—

Spoorwegen.

142
154
76
*

101%
96% -96%
101%
77%
77i_

-.-"

33%

142

—

77%
77%

Deli-Batav. Mij A. 190-186
Deli-Mij a /1000 C.
263-255
v. idem
Senembah Mij idem 192%-195
s|fe-s_'<r
WUson&Co. C.v.A.

375

81%

100

101%
96%-95ü
101%
87%

Scheepvaartmaatschappijen.
Holl.-Am. Lijn Aand. 112%-114
114-116
Java China Japan
Lijn idem 137%-140
142-145%
Kon. Ned. St. Mij id. 152-149
154%—152
Kon. Paketv. Mij id. 21»
223'
Scheepv.
Ned.
Un. id. 159-160
162-164
Rotterd. Lloyd idem 331«_133
134-132
Stoomv. Mij Ned. id. 138% -139% 140
Int, Merc. Mar. Cy.
C. v. 10 A
15
15, V.
Suikerondernemingen.
Handelsv. Amst. A_ 446—436
444-489
Javasche Cul.mij id. 250-255
253
S.
Un.
255
Ned.-Ind.
id.
255
Ver. Vorst. C. M.
A.
250-500
]_*9___S)<_
128-124%

328

300
83

A.
A.
A.
A.

2%

..

—

CIIK uurmaatschappijen.

Krian Suik.

—

15%
2%

Divers-én.

298%

74%

276

9
18

7%
Cit Serv. C. Cv. id.
C. & South. C. v. 10
II
A. R.
1,-V
North A. Cy. C.v.A. 19%
Radio Corp. C. v. A.
6%-6%
191
Oost Borneo Mij. A.
205
idem pref. Aand.
Petr. Ondernemingen.
Dord. Petr. Ind. Mij.
G. Aand
270%
Kon. Petr. Mij. idem 294-299%
Corrt. Oil Cy. C. v.
10 idem
21»
Mid-Continental Pet.
13%
C. v. A
Phil. Pet C. v. 10 id. 35%
Shell Un. C. v. 10 id. 12%-12
T. Wat Ass. Oil C. v.
10 idem
11%-10%

18
174

Scheepvaartmaatschappijen.
Mij Zeevaart aand.
A.
Niev. Goudr.
Mij. De Maas C.v.A.
Mij. Oostzee
A.

51
4
gu
20

3%

S^—

—

141
154
76
84
141
74

13
50

......

Rubberondernemingen.

Rubber
. Hessa
md. Rubb. C

89

....

445

273

_

JL

....

71%

Petroi. ondernemingen.

„
_

7i4
20
59%

Berkei's Patent
Calvé Olief. C.
Centr. Suiker
190
178
183
Fokker
Lever Bros en Unie. 134-137%
139-137
327%
331
Ned. Ford Aut.
Philips G. B. v. A... 201-203
209%-208%
1*
140
Dito Pref. w. A
__,
All. Ludl. St. C. v. 10
26
26*
g.a. R. II
Am. Bemberg A. C.
XX;
g.a.
17%
v. 5-10
Am. Car and F. C.
35%-34%
36-35%
v. Aand
47
47%
._,
Am. Enka C. v. ld.
30%-29% 31« -gK
A-nac. Copp. C. v. id.
8*
88-85%
Bethl. St. C. v. 10 id.
»%
Chrysl. Corp C. v. A.
80%
Curtiss Wr. Corp. C.
10
11%
v. idem
'..
53
General Motor idem
514
Intern. Nickel 'Cy.
*fl% -31*
30%-30
C. v. 10 a
Kennec C. C. v. 10 A.

116
131 1
210
186

17%

22

Industrieën.
119%—120% 123%-120
45
45
gew.
84
84%
185

14%
182%

166

21%

Alg. Kunstzijde Unie

—

Mijnbouwondernemingen.

lad?_

—

15%

100%

63h;

Bank en Cred. Inst.

_

_

100

ACTIEVE FONDSEN.

’

-

_

tramwegen.

Staatsleeningen Nederland (Indië).

—

—

Stoomtr.

Soerajcedal

Handelsvereenigingen.

Industr. ondernemingen.
126
obl.
125
A.K.TJ.
51/2
Bergh's en Jurg.
(F. v. d.) Obl. 3Va
87
85%
Berkels Pat. (v.)
'37 Obl. 4
88
"
Levers Zeep Mij
100
Obl. 41/2 lOOtf
Limb. Steenkolenm.
Obl. 4
Bat. Petr. Mij O. 4V2
Idem idem Obl. 3V2
Moormann Cult. On.
Obl. 5
Amst. Grondb.bank 5
Nat. Grondbezit '19 5
idem 1939 4
Ned. Grondbriefb. 4
Oost Java St. Obl. 5
Semarang— Joana
1892-1901 id. 4
Amsterd. 1874 100 3
id. Adam Olymp. L.
100 3
'
id. W. Kr. (N.H.V.
Het) 1888

**

—

"

Spoor- en

Dcli Spoor
A.
N. I. Spoorw. Mij A.
Atch. Topeka
C. v. g. A.
Kans. City South.
C. v. g. A.
Dito Cert. v. p. A,
Union Pac. C. v. g. A.
Madoera Stoomtr. A.
Dito prêf A
Malang Stoomtr. A.
0.-Java Stoomtr. A.
Sem.-Joana
A.
Sem.-Cheribon
A.

.

Bank- en Credietinstellingen.
Ad Bank ..aand
117
117%
Holl Bank Unie dito 103
103%
108
109%
Ine. Bank dito
121
Kasvereeniging
dito 122
89
90
Ned Ind. Esc. m. dito
155
154
Nederl. Bank A
N. Bank v. Z. Afr.
104%
**%
500 dito
Ned. Hand. Mij
119%
/ 250 aand.
121
121
Rott. B. Ver. aand.
Twentsche B, A. A. 124%
124%

~

—

„.

..

87
97

84

"__

....

_

82
87

.

_.
_.

AANDEELEN.

—
91)4

Hypotheekbanken.
Alg. Fr. Hyp. b. (met
2■ % verpl. uitl.

....

.

_
_
_ ___
_——_—_
——
—
—_
- _
_ __
__ _—_
— —_—
——
_ ———

Duitsche fondsen met
kettingverklaring.
Du. grootb. -p. 1940 c. 6 r 2
id. id. - p. 1941 c. 6r 2 105
p. 1942 c. 6r 2 105
id. id.
id. id.
p. 1943 c. 6r 2 I(js
p. 1944 c. 6r 2 _05
id. id.
id. id.
p. 1945 c. 6r 2
id. id.
p. 1946 c. 6r 2 105
p. 1947 c. 6r 2 105
id. id.
id. id.
p. 1948 c. 6r 2 105
Konversions kasse obl. 4
72%
Dito Neue Ausg.
obl. 3 100
Farbenind. (1.G.) C. v. O. 16Q
Kali Synd. & 20-100 7
70
Dito £20-100 6V_
70
Wintershall obl. 6V2
87
Farbenind. (1.G.) C. v. A. 208.
Ver. Korkind. C. v. A
125
Duitschl.-Berl. (RII) '25
O: 6V2
61%
Ruhrv. '27 (Vl-V7) V. O.
(7) 41/4
Dito '30 (V2-V8) O. 7
76
D. Rentenbank '25 7
62
Ver. D. Stedenl. O. li
61%
Bayr. Hyp. en W.B.Pb. '36 7
110'
D. Linoieumw. O. 7
Gelsenk. Bergw. Obl, 5 R II no
Gutehoffnungshütte Obl. 7-62
Obl. 6
Harpener Bergbau
61U
Fhoenix Akt. Ges. Obl. 6
84
Rh. Elbe Union
Obl. 7
Ruhrchemie A.G.
Obl. 6
Siemens en Halske Obl. 6V->
**
V. Stahlwerke
Obl. 7
Dito serie A 25 j. Obl. 6V2
61%
Victor Gew.
80
Obl. 6V2
81
Vogel D. u. K.
Obl. 7
Rhein. w. El. '25
Obl. 7
61%
Obl. 6
Dito '27
61%
Hagener Strassenbahn Ob. 8
60
Farbenindustrie
aand. 208
Siemens en Halske
aand. 277%
Ver. Glanzstoff Fabr. aand.'
Wintershall Akt. Ges. aand.
182

j

—

Zeeuwsche H.b. Bk 4
Zuider Hyp.b.
(2 % uitl.) 4
De beurshandel die de laatste dagen reeds Dito serie KL. 3V2
iels minder o___vangri___ was geworden dan Z.H. Hyp.b. (met
nog siechts korten tijd geleden
verpl. uitl.) 3V2
liet geval
was was var.auag aanmerkelijk in-gekrompen, Eerste Ned.
njwaren betreKke:ijK maar weinig orders
Sch. verb. 4
en de markt had dan ook een rustig
ver- Rott. Sch. Hyp.b. 4
.oop Aanvank-eiijk bestond een goed prijs- Dito 31/2

Or_,*arbij die
dat geen
■^e-t
tfP te worden gehouden,
be ■'e^lTiaatregel*en
worden genomen. DUITSCHLAND
Va -"dividueele belangen en interessen

Duitsche industrieele vertegen-'
d
'gers
worden geheel en al binnen
e?n
■__.» Kezicfi'tspunt van volkomen gelijkQ^htigdheid behartigd. De onder(^J-'-'-^ing'en tusschen Duitsche en Nendsche vertegenwoordigers' ver0^
_Wprsfellen bij beide partijen een
.„.-^eete wil tot een resultaat bij de
-leshandelingen te komen. Bij het
een gemeenschappelijk
"Vi nenbijvan
een vruchtbare samenwer"% en
'H| !Usscnen Duitsche en NederlandSti o -"idustrieelen, zijn tal van gunaanwezig. De op
bf.^ Persnectieven
beschikbare industrieele
t. Clteit dient in Nederland ten volle
*n o*",Orden benut, in eenzelfde rhythme
ÏU -p) .dit in Duitschland het geval is.
Hij u.Itschland werkt de industrie met
o 0 kracht, spr. hoopt dat dit succes
" Tp'n Nederland zal worden bereikt.
s *-.pèrlotte richtte dr. Fischböck een
tg
aan de aanwezigen om een brug
0j) V aan over de bestaande politieke
4ie .ingen en verhoudingen heen,
llier n*et te behandelen hebben.
°**n
\ve j ..ls einddoel bij te drag-en tot het
J>4s) ten tot d'en b-°'oi van ei Nederf'o-rr,- ne en Duitsche bedrijfs- en ecoleven.
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In plaats van kaarten.

Ondertrouwd:

Verduisterings-maatregel

RUTH NACHTSHEIM
Namens de Delftsche Middenstands-Federatie,
en
wordt
het publiek beleefd doch dringend verJ. TH. OUDEMANS.
INDUSTRIE.
zocht
hun inkoopen zooveel mogelijk in de
ENQUÊTE ELECTROTECHNISCHE
"
Delft, 14 November 1940.
Ruys de Beerenbrouckplein 14.
week voor zeven uur en Zaterdags voor adht
5106 9
Blijkens beschikking van den Secretaris-Generaal, waarnemend
V. Heemstrastraat 23.
uur te doen.
HET BESTUUR.
Geen ontvangdag.
Hoofd -van het Departement- van Handel, Nijverheid en Scheepdezer,
van
14
saamanwzsßaasKixssaiwtxsssßmmsaanamximß^wamssaaiimmwwaaÊeÊÊisammEwmamMia
Nederlandsche
Staatscourant
gepubliceerd
in de
vaart,
zijri alle personen en lichamen, die zich als hoofd- of nevenbedrijf
5107 18
bezighouden met de vervaardiging of samenstelling van electrotechnische artikelen (uitgezonderd geleidingsdraad en -kabel, alsmede artikelen, dienende voor radio-, telefoon-, telegraaf- en
signaalwezen), resp. beschikken over een eigen reparatiewerkplaats voor electrotechnische artikelen, waarin, minstens 5 personen moet
zich regelmatig bezighouden met de reparatie van deze artikelen, CHOORSTRAAT 31
TELEFOON 1014
(5128 10)
verplicht, aan de Sectie Electrotechnische Industrie van het Rijksvoor Verwerkende Industrieën, gevestigd Bezuidenhoutschezijn gevuld met zuivere bureau
te 's-Gravenhage, opgave te verstrekken van:
weg
78b
5131 12 le. de op 31 October 1940 bij hen voorradige hoeveelheden grondamandelspijs.
en halffabrikaten;
Choorstraat 9 Telef. 655 2e. stoffen
de__hoeveelheden grondstoffen en halffabrikaten, door hen
Wij kochten een, grote partij kaas welke wij gaan vergedurende het jaar 1939 en gedurende de eerste 10 maanden
kopen als
van het jaar 1940 verbruikt;
PRIMA PRIMA ZOETE KAAS 0.35 et. p. p.
1940
deöp
1938,
31
December
31
December
1939
en
31
October
3e.
zonder korst, 9 et. per ons; Vz Ponds pakjes
Kruidkaas,
bij—hen voorradige hoeveelheden electrotechnische artikelen;
Smeerkaas
0.25 en 0.30; Mooie 20+ Edam 0.35;
gedu38
electrotechnische
door
hen
artikelen,
BINNENWATERSLOOT
4e. de hoeveelheden
p. p.; Biefstuk Rund Rookvlees 0.20
Belegen
0.38
vervaardigd,
rende het jaar 1939 en gedurende het jaar 1940
Telefoon 99
p. ons; Zeltfgebraden Gehakt 0.15 p. ons; Zure Zult
samengesteld of afgeleverd.
Vt pond 0.20 (2 Bons); Haagse Leverworst % pond
Voortszijn alle personen en lichamen, die zich als hoofd of neven0.28 (2 Bons); Grote voorraad Rauwe Geld. Rookworst.
Wij brengen thans een bedrijf bezighouden met het verhandelen, invoeren of uitvoeren
H
pot Mosselen in Zure Gelei 0.25. ■
■
Grote
artikelen,
Koffiesurrogaat van de. in de eerste alinea bedoelde electrotechnische zelf-instalmet uitzondering van detailhandelaren, installateurs en
genaamd
leerende bedrijven, verplicht, aan bovengenoemde Sectie opgave te
verstrekken van:
' le. de op 31 December 1938, 31 December 19-39 en 31 October 1940
bij hem voorradige hoeveelheden electrotechnische artikelen;
'
*
van bijzondere kwaliteit,
5130 38
2e.
de
hoeveelheden electrotechnische artikelen, door hen gedu'
in smaak niet te onderrende het jaar 1939 en gedurende de eerste 10 maanden van
scheiden van gewone
het jaar 1940 gekocht, ingevoerd of uitgevoerd.
Aan bovenbedoelde verplichtingen moet worden voldaan door inkoffie.
diening van naar waarheid, volledig en zonder eenig voorbehoud,
Probeert U tevens ons1 ingevulde formulieren, welke, voorzoover zij niet reeds door bovenvóór 22
Theesurrogaat, dat\ genoemde Sectie aan de betrokkenen zijn toegezonden,
November a.s. bij deze Sectie dienen te worden aangevraagd.
geschikt
is
uitstekend
De indiening der formulieren, houdende opgave betreffende electroom uw rantsoen thee 1 technische artikelen, moet binnen 3 weken, die der formulieren,
houdende opgave betreffende grondstoffen en halffabrikaten,
te verdubbelen.
binnen
2 weken na den datum, waarop de formulieren werden
5116 25
ontvangen, geschieden.

Magendans

Voor FRUIT, extra fijn
men bij VAN HAAREN zijn

Letterbanket en
Boterletterstaven
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Firma G. J. BRUIGOM

KOFFINA

|

AFSLAG KAAS

H. O. SLOK, Choorstraat 23

|j

.

"

OUDE MATERIALEN EN AFVALSTOFFEN.
De Seoretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van het Departement
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, brengt het volgende onder
de aandacht vaa belanghebbenden:
In de Nederlandsche Staatscourant yan 15 November 1940 is een
beschikking opgenomen („oude materialen- en afvalstoffenbeschikking no. 2/40"), waarbij oude materialen en afvalstoffen worden
aangewezen ais distributiegoederen in den zin van art 4 -\jan de
Distributiéwet 1939.
In de beschikking wordt een nadere omschrijving gegeven van
hetgeen onder „oude materialen en afvalstoffen", is te verstaan.
De d«_geüjksche leiding bij de uitvoering van de in deze beschikking vervatte «listributieregeling berust bij den directeur van het
Rijksbureau voor oude materialen en afvalstoffen, Paleisstraat 7,
's-Gravenhage.
Alle ondernemingen die onder de bemoeiingen van het Rijksbureau
zullen vallen, zijn verplicht, binnen vijf dagen na den,dag van afkondiging der beschikking, in de Staatscourant, tot den directeur
schriftelijk he. verzoek te richten, haar bij het Rijksbureau in te

*V,

f

Aan
cEacUlyk lalen:
onde
boeken/
£norneeia po ede
hvil ncccft» een *

MILLIOEN STUKS
AFGELEVERD
Onder alle landen der wereld
neemt NEDERLAND als afnemer DE TWEEDE plaats in.

Oude Langendi jkla

Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de Staatscourant.
5108 210

zullen noodig

van

varkens en kalveren.

TIEN MANNEN AANGEHOUDEN
De politie te Haarlem heeft tien
personen aangehouden., die betrokken
zijn bij het frauduleus slachten van
yarkens en kalveren.
In totaal is vijfhonderd pond varkens vleesch in beslag genomen, dat
bij onderzoek niet voor consumptie
geschikt bleek te zijn. De zaak kwam
aan het licht, doordat de politie twee
mannen aanhield, die op hun fietsen
groote partijen varkensvleesch vervoerden. Dit vleesch moesten zij, in
opdracht van een slager in Haarlem
Noord naar een slager in Bloemendaal
overbrengen. Bij dezen slager vond de
politie nog een groote partij vleesch.
Zij paste de stukken aan elkaar, doch*
kon geen compleet, varken
construeeren, zoodat men opnieuw op
zoek ging. Bij een chauffeur in Haarlem vond men het
ontbrekende
vleesch. Het varken was frauduleus
geslacht ten huize, van een koopman
in Haarlemmerliede. Een deel van een
ander varken, dat daar eveneens was
geslacht, werd eveneens in beslag
genomen.
Bij
het voortgezette onderzoek
bleek, dat de slager in HaarlemNoord drie weken geleden in Haarlemmerliede ook drie varkens had
geslacht. Het vleesch van deze dieren
kon uiteraard niet meer achterhaald
worden.
In totaal zijn tien personen bij deze

Geopend tot 's avonds 7 uur
, ZSterdags tot 8 uur

Het is iedereen aan te raden
Loop voor Aardappelen,
Fruit en Groenten naar

VERKADE
Concurreerende prijzen

Oosterstraat 63

-

zaak betrokken. De hoofdschuldige
kreeg niet minder dan zes bekeuringen: wegens overtreding der distributiewet, der prijsopdrijving- en
hamsrterwet, der vleeschkeuringwet,
het slachtverbod alsmede wegens het
afleveren van varkens boven de 110
kg. ien het afleveren van varkens aan
niet erkende varkenshandelaren.
De politie heeft voorts een 25-jarigen chauffeur uit Badhoevedorp
aangehouden, die op zijn fiets twintig
pond varkensvleesch vervoerde, afkomstig van een frauduleus geslacht dier. Tegen den chauffeur en
den man, die het varken had geslacht,
is proces-verbaal opgemaakt.

schade aangericht. Een spoorweg is
licht beschadigd.
In Lienden (Gld.) is een geval van
tegenwoordigheid van geest te vermelden: een brandbom viel door het dak
van een boerderij in een slaapkamer.
De bewoner smeet de bom, voor zij
ontbrand was, met de hand het raam
uit. Het projectiel ontvlamde op vol^«
doenden afstand van de boerderij om
geen* schade meer aan te richten.

Netto-opbrengst zomerzegels bijna ’90.000.
BIJNA 3½ MILLIOEN ZEGELS

Engelsche luchtaanvallen
GEEN DOODEN.
De activiteit van Engelsche vliegers
was in den afgeloopen nacht ten gevolge van de gunstige weersgesteldheid
grooter dan in de nachten daarvoor.
Het afweergeschut was echter ook actief en, daardoor zijn aanvallen op
grootere .plaatsen voorkomen. Een Engelsche bommenwerper heeft de terugreis niet kunnen maken.
Al was de schade nergens groot, zoodat ook geen menschenlevens* te betreuren zijn, beloopt het totaal der beschadigde huizen nog een paar dozijn
en is bet aantal gewonden nog 17. Van
de beschadigde huizen is er echter
slechts één geheel vernield en de verwondingen zijn meestal van lichten
aard. Aan broeikassen is vrij veel glas-

VERKOCHT.

Volgens de voorloopige gevens zijn
■dit jaar 3.376:925 zomerzegels verkocht, waarvan-de 'opbrengst boven de
frankeerwaarde bijna 90.000,— bedraagt.

’

Het gunstige eindresultaat dat nog
1277,18 bovea de opbrengst van de
zomerzegels van. 1939 ligt is vooral aan
de goede verkoop van den, eerst begin
September j.l. -ift omloop gebrachte
7Vz -centszegel te danken.
Dat ondanksde zorgen van dezen
oorlogstijd en -hoewel midden in' de
verkoopperiode een tariefverhooging
viel, de opbrengst der zegels zoo gunstig is, stemt tot verheuging. De sociale
en cultureele instellingen, welke daarvan profijt trekken, worden dank zij
den aldus tot uiting gekomen burgerzin
weder in de gelegenheid gesteld haar
werkzaamheid op de genoemde gebieden-krachtdadig te bevorderen.

’

5110

zijn

ONGEVEER 6000 BOOMEN GEVELD
BIJ NIJMEGEN.
Nu de storm geluwd is en men een

overzicht kan krijgen van de aangerichte schade, blijkt de boschrijke omgeving van Nijmegen zwaar getroffen
te zijn. Alleen op Heumensoord liggen
over een beboschte oppervlakte van
300 H.A. 2500 boomen tegen den grond.
In het Marienbosch zijn 130 boomen
geveld waaronder een iep met een
stamomvang van anderhalven meter.
In de staatsbosschen onder Groesbeek, o.a. bij den Muntberg, Wolfberg
en den Hoenderberg zijn eenige duizenden bodmen ontworteld. In het
bosch van het sanatorium Dekkerswald
liggen zoo veel boomen op den grond,
dat vier volwassen mannen tot den
zomer werk zullen hebben om alle
boomen op te ruimen. In het geheel
zijn te Nijmegen en omgeving ongeveer 6000 boomen door den storm geveld.
Openluchttheater te Tegelen
vernield.
Tengevolge van den storm, die gistermorgen woedde, is het openluchttheater De Doolhof, waar in den afgeloopen zomer tienduizenden de passiespelen bijwoonden, vrijwel geheel verwoest.
EEN ZOETE INVAL.
In het gehucht Groot-Schoot onder
de gemeente Budel werden door de
rijksambtenaren enke_le huiszoekingen
gedaan, met als resultaat, dat niet minder dan 22.000 reepen chocolade, alsmede een groote hoeveelheid puddingpoeder, peperkoek, enz.* werden inbeslag genomen.

projectie
in de

huiskame*
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Uzelf of Uw hulsgenoo'*
1
als filmster op het "-**
doek.

*

ér Tb

w

U kunt zelf filmen, o<&
kleuren met de
Ciné Kodak 8
oï de Agfa Move* 8

1- ï Vraagt inlichtingen M 5

1 I. VAN OOSTEN'
FOTOHANDEL
OUDE LANGENDIJK

,

10

goed

lantine.
Heeft U met zelf scheren
soms last, koopt dan bij
een vakman Mesjes,
Zeep en Kwast.
De ondervinding zal U
dan leeren, dat U geen
hekel meer hebt aan het
scheren.

.

'DEZE WEEK:

$

Allerhande, pracht sorteering'
pond 29 cent.
Als dagreclame:
tll ur
Boomstammetjes 6*/2 et., en na'
lijk ook koekjes zonder bon.

VAN TOL's

BakkeriF

Molslaan
125
C. Fockstraat 110

„„ i*

J||
DENKBEELD^

MAAKT IN UW VACAN
EEN
. WERELDREIS

EDGAR

LAJTHA
d

den ber o e m e r
Hongaarschen repor
Zijn nieuwe boek

HOEKJE „MENSCHEN,
'T
EILANDEN,
Brab. Turfmarkt

v. d. Kraaij's

LUXE BAKKERIJ
Papenstraat 10. Teleloon 2342
5115 10

VRSCO BAZAR
ARTIKELEN
Deze week

TOOI

OCEANEN"
yerr

verplaatst ü in
gewesten en
vreemde voi*
Met vele bijzondere ülu,Sgó
Ing. ’2.40, geb. f 2"*
Verkrijgb. i/d
A. W. SUTHOFF'S
lü
MAATSCH. N.V.,

boekband*

UJTjjj
f

J

Dagbladreclatne
is doelmatig-

RECLAME KOP EH SCHOTEL
ISLégL

de verloren scheepsruimte aan te vullen.

Na den storm.

BAKKERIJ

Nieuwstraat 3

hA

Een uitgebreid onderzoek, ji
in Amerika uitgemaakt,. a-gs'
cent verkoop van alcohol-vrije
5126 10 ken stijgt naarmate da^ *$
meer wordt geadverteerd &.
9
bladen.
-$?
Ook aan de verkooo
verschillende merken aft
lijk was duidelijk waar te n-j^"
dat de bedrijven, die hun re ji
concentreerden in dagblade *,_("
beste verkoopsresultaten
overden.
____<_^

Adverteeren
EHRBECKER'S Electr. Laschschool
doet
Inlichtingen: Hondiusstraat 45, Tel. 31147, Rotterdam
4251 34 Ve rkoo pen.

Plaatst hier
f
U W advertentie ■

jJj

GASTHUISLAAN J 5

—_.

5119 40

om als electr. lasscher aan deze aanbouw deel te nemen.
Stel niet uit, maar volg direct een Electrische laschcursus
bij de eerste en reeds jaren bekende

vandaag!

Frauduleus slachten

zrjn om

WANDERS

35-37

VROÜWJUTTENLAND

_,h dj

half P"»

GESORTEERDE KOEK
30 et. p. half po°*
RHUM TOMPOUCEN 5 <#»

De Groote TIP-TOP

Math.

I

uren

Electrisch lasschen

concurrentie ■

BINNENLAND

’’’
’’
’’
’’’

Onze bekende Speculaas,
V/i ons op een bröodbon of
2 bloembonnen.
Koekjes, 2 ons op een broodbon
of 2 bloembonneni
Koekjes zonder bon

*—mmmmmmmaani^mmwaM>mwumwwm\m\mÊm^a^maßißaammmi^nmmmmimwwamm,

5113 10

-

uit onze groote sorteering:
Schoolborden (hout)
0,45
Kinderstoeltjes en tafeltjes
1,20
Hobbelpaarden
2,25
Poppenwagens (riet)
1,35
Serviesjes (porc.)
0,39
Sporen op rails (compl.) ’0,75
Muziektollen
vanaf
0,35
„
Timmerkaarten
0,25
, / 0,50
Beren
„
Tooverlantaarns
1,10
„
Stoommachines
1,65
Auto (opwindbaar) „
0,45
Ook voor het betere speelgoed.
Wacht niet tot de St. Nicoiaas
want artikelen die uitverkocht
zijn kunnen niet meer worden
aangevuld.
DUS KOOPT NU

5105 30

Leer Electrisch lasschen

Er is goed nieuws I
in de advertenties

Zie hier een kleine greep

hoek Moislaan

Ook met 2- en 3 versnellingen verkrijgbaar.
Een prachtig St. Nicolaas-geschenli

I ±30.000.000

"

"

64,

Alleen voor een fabrikaat, hetwelk zich de
blijvende gunst van het wielrijdend publiek
kon verwerven, was zulk 'n resultaat mogelijk.

Banketbakkerij v. Schaik.

A. VAN OOSTEN

TIP-TOP

tevens
voorzien van Crème,
Poeders, Fix en Bril-

50

Fa L. M. v. Tetterode

schrijden.

is beter.
25 et. p.

DEGROOTE

Wij

Thans zijn door de fabrikante vanaf het begin van de vervaardiging van dit product

...

SPIKKELAAS

Zoekt U een kapper naar
uw zin, loopt dan bij
t Hoekje even in.

vakoplicien f

PASFOTO'S

onze

Heeren,

schrijven.
Na ontvangst van dit verzoek wordt door den directeur aan.de
betreffende onderneming een aanvraagformulier toegezonden, het-

welk deze verplicht is, binnen een week na ontvangst, volledig
ingevuld en onderteekend aan den directeur terug te.zenden.
Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat aan de inschrijving geenerlei rechten ontleend kunnen worden. Zij heeft voornamelijk ten
doel, het Rijksbureau een volledig overzicht te Verschaffen van
alle in ons land aanwezige ondernemingen in den zin van deze
i beschikking. Als zoodanig zijn te beschouwen:
Allen, die van den handel in, of van de bewerking (sorteeren,
DELFT; NIEUWSTRAAT 2—4 A reinigen, persen, snijden e.d.) of het sloopen van oude materialen
' en afvalstoffen hun normale bedrijf maken; alsmede zij, die, zonder
TELEF. 1594
5129 35; daarvan hun bedrijf te maken, oude materialen en afvalstoffen
plegen in te zamelen (instellingen van liefdadigheid e.d.).
Voorts is iedere onderneming verplicht aan den directeur op diens
, verzoek bepaalde opgaven te verstrekken;
nadere voorschriften
hieromtrent zullen afzonderlijk worden bekendgemaakt.
, Aan allen, die niet onderneming zijn in
bovenomschreven zin,
Oude Delft 133 Tel. 9251 is het handeldrijveh in oude materialen den
en afvalstoffen verboden.
Ondernemingen.hebben voor het koopen, voorhanden of in voorAMANDELS RULLEN
hebben, bewerken, verwerken, doen bewerken öf verwerken,
raad
(zonder bon)
te koop aanbieden, verkoopen of afleveren, van oude materialen
Als Reclame:
en afvalstoffen een schriftelijke vergunning van den directeur
Half pond Janhagel 45 cent. noodig. Een zoodanige vergunning kan slechts worden verleend aan
ondernemingen, die bij het Rijksbureau zijn ingeschreven.
(met bon)
5117 10) Bovendien legt de beschikking aan ondernemingen de verplichting
op tot het sorteeren, verkoopen en afleveren van oude materialen
en afvalstoffen overeenkomstig de door den directeur te geven
aanwijzingen.
Tenslotte is het verboden, bij den verkoop van oude materialen
en afvalstoffen, nader vast te stellen maximumprijzen te over-

Maar

VOOR

'T HOEKJE

—

■''

1940

VRIJDAG 15 NOVEMBER

TWEEDE BLAD
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kalmte te brengen, kwamen d.e
gevallenen tot de ontdekking, da. o"'
klèeren waren vernield en z Q-göf
_"#
verschillende wonden hadden
loopen, welke waarschijnlijk m
AMERIKA
mes waren toegebracht.
i.r>eCK1*
Gisteren stond de
voor
de Haarlemsche T-^e y
terecht en de officier van Just^
„$$
VERANDERING IN VOOR
poging tot doodslag, subsidiair w
ENGELAND GUNSTIGEN ZIN?
mishandeling ten laste gelegd* f
Naar deNewYorkPostuit Was- dachte zei, niets meer van he (fi
hington meldt, wordt er bij de regee- beurde te kunnen herinneren e, e?
a
ring der Vér. Staten op aangedrongen, wist hij niet, of hij dien avonO1
è?
de neutraliteitswet dusdanig te veran- mes bij zich had gehad. Er
deren, dat Amerikaansche schepen met ter vast te staan, dat hij in cc' #
niet-militaire lading Britsche havens café's met een mes had zitten
mogen aanloopen. Een ander plan beEen der aangevallenen, een j/j
ditieknecht, had do.or het her" $
oogt, Amerikaansche schepen in Engegebrachte letsel veertien dage"., s?
land te doen registreeren.
kunnen werken. Ook had {^.
nieuw costuum moeten koopen, v.
voor hij een civiele vorderingd' JPt
f 68,—. indiende. Een der
j,(
slachtoffers had een schade va' t->
De officier van Justitie z&'fflVj,
de steekpartij gelukkig geen
tige gevolgen heeft gehad.
s #.
POGING TOT DOODSLAG.
die in dronkenschap met een m-.&
steken, is echter zeer gevaa^^j,*.'
daarom eischte de officier
geëischt.
Acht maanden
den gevangenisstraf, alsmede
Een twintigjarige tuindersknecht uit zing der civiele vorderingen- -,- e
Friesland, die in den Beemster werkt,
Mr A. Bruch pleitte clement
had op 16 September met eenige
Uitspraak 28 November.
vrienden uit zijn geboortestreek kermis gevierd en daarbij ook verschilVERDUISTERING VAN
lende café's bezocht, waar hij meer
VEREENIGINGSGELDEN.
hij
sterken drank consumeerde, dan
verdragen kon. Na het sluitingsuur
De rechtbank te Leeuwarde $
gingen de jongelui naar huis en in het oordeelde Fr. K., 45 jaar, v"
donker ontmoetten zij vier personen, hoofd der Christelijke SchipP*3l
die zij niet kenden. De tuindersknecht te Sneek, wegens
was echter zeer agressief en begon met dere malen gepleegd, tot een i,^?'
de onbekenden te vechten. Toen men vangenisstraf, waarvan vier *\,o_f'
er in was geslaagd, hem weer tot voorwaardelijk met drie jaar P

BUITENLAND

.

De neutraliteitswet.

tuinders*^-*

kw^

%if.

RECHTSZAKEN
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acht^^v
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