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75 cent per maand

De omroep onder staatscontrôle

-.

Een redacteur van het ANP heeft een onderhoud gehad met ir. W. L. Zv van' der
Vegte; radio-adviseur. bij, het departement
van volksvoorlichtmg en kunsten, over de
nieuwe maatregelen op radiogebied; :."<" -.'
Naar aanleiding van de nieuwe verordening en aanknoopend aan hetgeen ir. A.
Dubois, 'de gemachtigde voor de concentratie fan den radio-omroep In Nederland,
reeds had; medegedeeld over het streven
naar* een grooten Nederlandschen omroep,
kwam het gesprek eerst op het algemeene
doel van de radioconcentratie.

'

INDIENST VAN HET
GEHEELE VOLK.

. „Wij willen den omroep in dienst van het
geheele volk stellen," zelde de heer Van der

Vegte. „Daarvoor Is het noodig, dat de Staat
den omroep aan zich trekt. Vroeger trad de
Staat ' in het algemeen slechts controleerend, dus. negatief,, tegenover den omroep
op. Slechts sporadisch werd door de regeering zelf gebruik" gemaakt van de radio als

wat buiten onze

'

grenzen

gepresteerd

wordt en om den noodlgen stimulans aan
onze eigen kunstenaars te geven.: Het

:

van' goede krachten zal in
de hand gewérkt worden; Goede amusementsmuziek is vanzelfsprekend welkom, doch ik wil hier duidelijk doen'
uitkomen, dat' in; den Nederlandschen
omroep geen, plaats meer wordt ingc-'
ruimd voor zoogenaamd hotjazz of
„kreungezang".
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DE FINANCIERING.

Het departement zal de richtlijnen geven
voor de programma's.'De uiteindelijke organisatie en uitvoering geschieden natuurlijk door den omroep zelf onder verantwoording van zijn leider.a"*H"n"~p^"*QS"*iV
„Hoe zullen echter de verschillen in levensbeschouwing tot nu toe in de verschillene omroepverenigingen vertegenwoordigd tot uiting komen?"
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takken der'; programma-afdeeling

: schikbaar.'-'.

Het is wel duidelijk, dat het volstrekt
uitgesloten is, dat de omroep in handen van' vereenigingén van luisteraars
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hoé goed de bedoelingen
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Aan dezen ongewenschten. toestand,
wordt nu een einde gemaakt door met
ingang van 1, Januari 1941 [ een verplichte radiobijdrage in te stellen. Elke
toestelbezitter .' en elke ? aangeslotene
aan een. radiodistributie-bedrijf zal
voortaan 75 cent per maand moeten bij-
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kreeg van mijn nicht
Aldegondr
Een „heilwensen" voor
Kerstfeest gezonden

■

'Nu ben ik niet grootsch,."
Maar ik had liever van Bootj
Een flesch TIP bij den
Kerstboom gevonden

Inz. H. G. te Hilversum ontving een flesch TI
(In-fez; Med.)
6161
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CENTRALES.
„En wat gebeurt er met de radio-distri-

butie?'.'jH>*4PVJja0ÉliHH*a*laWP4
„Deze methode van omroepverbrelding is
in -. ons land op groote schaal toegepast,
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Verduisteren:
- van hedenavond

9.50 uur
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OFFICIEELE KENNISGEVING

VAN.STRIJEN,' Secretaris.

EERSTE BLAD
Dit Nummez bevat DRIE Bladen

Feiten van den dag

.

Binnenland

-

Kolenhandelaren moeten hun voorraden
volgens behoefte verdeelen (3e Blad).
Organisatie van de ijsbestrijding
land, 5e Blad).
Nieuwe distributiebonnen

.

Hiermede wordt tweeërlei doel nagestreefd.*.Ten'eerste willen. zij; den smaak
vroolijke groepje,' tijdelijk wat onrusvan het publiek op een hooger peil brengen Ditgeworden
doordat de „volksoploop"
en ten tweede is het mogelijk op veel ruimer tig
door
snel opkomend water dreigde te worschaal gelegenheid te geven' aan: onze begaafde kunstenaars om naar.voren te tre- den verstoord, nam Dinsdagmiddag op de
den." De misstand;, dat deze kunstenaars banen' der:Leidsche IJsclub deel aan de
vaak hun toevlucht in het buitenland, heb- wedstrijden. voor de jeugd; Groot was die
ben moeten zoeken,' dient, voorgoed te ver- groep niet," en'dat-was'jammer want het
dwijnen.'Het is onze eerste plicht om'aan weer. was ideaal en het ijs was prachtig,
voortvarendheid van het.bestuur
goede zonen van. ons volk een' bestaans- maar degauw
om zóó
al. wedstrijden uit te schrijmogelijkheid te bieden.
ven,'had vele jongens en meisjes blijkbaar
Hieruit moet niet geconcludeerd worwat overrompeld. V.Ti Ook' de jeugd moet,
den, dat ook niet aan buitenlandsche naar het schijnt; eerst ingereden zijn voordat' zij: aan. wedstrijden kan deelnemen!
gegeven workrachten gelegenheid
Enfin,' een volgend maal beter.
.' den hun kunnen te toonen." Dit is juist
De prijzen in de,verschillende nummers
werden als volgt gewonnen:
noodig om op de hoogte te blijven van

-

"

radio-omroep-gebled In ruimsten zin.: Ik
wil hiervan slechts aanstippen de te nemen
maatregelen teneinde de storingen van de
radio-ontvangst tot een minlum te beperken en het vraagstuk van de antennen, dit
laatste zoowel bezien I van aesthetlsch gezichtspunt, als met het oog op storingen.
Verder zijn aan de orde het samenstellen
van voorschriften voor hen, die gerechtigd
zullen zijn de offlcleele radioprogramma's
u
1 it te geven in den vorm van een periodiek
zooals tot nu toe gebruikelijk was. In ■de
eerste plaats komen hiervoor in aanmerking de kernen der huidige omroepverenigingen," om zoodoende in de toekomst de
band met hun vroegere leden aan te houden."
Het gesprek bleek, op dit punt gekomen,
reeds zooveel stof te hebben opgeleverd, dat
besloten werd de lezers voor het overige te
verwijzen naar de radiotoespraak, van den
heer van der.Vegte, welke hij hedenavond
te 18 uur zal uitspreken en de daarop volgende uiteenzetting (waarschijnlijk op Zondag 29 dezer) over de toepassing van het
besluit. omtrent. de - verplichte luisterbijdrage.

■

dat de
maati Verder is het
regelen, die het gevolg zijn van de bezetting
van ons land en van de blokkade, waaraan
wij onderworpen zijn, op de juiste wijze
-belicht,worden en'dat het ons volk wordt
bijgebracht waarom deze. maatregelen in
het algemeen noodig zijn en hoe wij ons
ernaar te gedragen hebben.".;' '.'"■'"
„En hoe ziet u die taak van uw departement ten opzichte van de muzikale en andere programma's?"
;,Bij de ontwikkeling van- de omroepprogramma's staat de kunst op het allereerste
plan en wij zullen er naar streven om het
allerbeste aan onze luisteraars te brengen.

,

'13&\

de' allergrootste' aandacht verdient.'Het zal daarom noodig zijn om de
ontwikkeling op den voet te volgen en eed
uitgebreide studie van de toepassingsmogelijkheden te maken.' In het uit te breiden
laboratorium van de P.T.T. zal het noodige
verricht worden,'.teneinde klaar te staan
de televisie in ons land, toe te passen; als
de tijd daarvoor gekomen is." ~~>iiti'ïi*fn
„Tot de verdere punten van het programma van het departement van volksvoorlichting en kunsten behoort de wetgeving |op
onderwerp

■

veroveren. '"'*i-i""^""^"|rt^|^B^^ißM"^|
vele
noodig,'
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DE RADIO-DISTRIBUTIE-

een.
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veel meer dan In andere landen.,Wij hebben over de 800 radio-distributie-centrales
en het ligt In'het voornemen| deze bedrijven door den staat te doen naasten en te
voegen onder den dienst der P.T.T. De huidige eigenaars. moeten: natuurlijk op f billijke wijze schadeloos' gesteld '. worden, i Op
tot morgenochtend
deze wijze- zal het mogelijk zijn, dat de
distributiediensten t ten'. volle worden ingei
zet! voor het zoo juist geschetste doel i en
tevens i. zullen. de minder goed; uitgeruste
diensten verbeterd < worden, waarbij !"- de
'De maan komt heden op te
waarschijnlijkheid bestaat, dat enkele klei7.51 uur en gaat onder te
ne niet: loonende, '■ centrales verdwijnen
16.50 nor.
zullen. Er zal naar gestreefd worden, de
bijdragen voor aansluiting aan een radiodistributiebedrijf te, verlagen, om zoodoenEEN GOEKOOPEVOLKSONTVANGER. de de gelegenheid te scheppen den.kring
der luisteraars te vergrooten."
„Dat gebeurt ook.'.Wij zullen trachten den Nederlandschen. omroep te stimuleeren en in de eerste plaats is het
hiervoor ■' noodig, dat een goedkoope
Nog verdere plannen?"
doch goede volksontvanger in den han: „Onder den radio-omroep valt'ook de televisie, een techniek, die reeds bezig is - uit
del wordt gebracht. We zullen ons met
ALGEMEENE KENNISGEVING.
zijn kinderschoenen:te groeien. Ofschoon
de radio-fabrikanten en met denradiomen nog lang niet is, waar men wezen wil, -. Burgemeester en
Wethouders van Lelden
handel te zamen aan een"tafel zetten. wordt het toch reeds duidelijker, dat ? dit brengen ter algemeene
kennis, dat de Molensteegbrug," gelegen over den Vliet, tot
nader order voor alle rijverkeer Is afgeFoto Van Vliet.
sloten.fWBÊÉÊmyÉÊBmi
5182
"'■ BAKHUYZEN,
A. VAN DE SANDE
Burgemeester.

" "

-

en trachten het beoogde doel te bena-

"**g|

Op het eerste gzicht lijkt het bedrag van
75 et.'per maand; tamelijk: hoog, doch. in
vergelijk wat men in het buitenland betaalt
is het gering. In Duitschland draagt men
byvoorbeeld reeds jaren' lang 2 mark per
Tnaand by, dus ongeveer het dubbele.
Ik ontveins mij niet, dat deze verplichte
bijdrage aanvankelük een terugslag op het
aantal luisteraars zal brengen, doch ik ben
ten volle overtuigd, dat dit slechts tiJdeHjk
zal z«n en dat in | een 'betrekkehjk- korten
tyd' de. Nederlandsche luisteraar verzoend
zal zyn met dezen'toestand en zyn bydrage gaarne zal offeren, omdat hy overtuigd
wordt, dat hij waar voor zyn geld krygt.".„Kan er.tegenover deze lastenverzwaring
geen tegenwicht worden gesteld in den
vorm van tegemoetkoming aan de luisteraars? Radio is een dure liefhebbery.." ;
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voor, de kosten verbonden aan het
innen dezer bijdragen, voor het verzor-

■

Voor Leiden en gemeenten, waar agentschappen gevestigd zijn:
'"*per 3 maanden. I | .'|T|." 1
week j .{'.
f 0.18
Franco per post 2.35 per 3 maanden portokosten
(voor binnenland 0.80 p. 3 maanden)

deren;; Vanzelfsprekend' zijn hier: nog
ettelijke "moeilijke vraagstukken; op te
lossen, doch. waar een wil is,' is een
weg.
Tevens zal , dan onder het oog gezien
den
worden of. het niet mogelijk is,
financleele draagluisteraar: met geringe
kracht tegemoet te komen in de betalingscondities; opdat' ook zij | in staat zijn den
aanschaf van' zoon I toestel te bekostigen.
Voor den ' radiohandel, en"; de fabrikanten
Is het stimuleeren van den. verkoop van
radio-toestellen natuurlijk van het grootste belang en hier gaan onze belangen
hand in hand. Hun medewerking is onontbeerlijk; opdat ons streven dat succes
moge hebben, waardoor de te nemen maatregelen gerechtvaardigd blijken."

■

■.

gen van de zenders, laboratoriumkosten
enz.' De rest komt geheel ten goede aan'
" den Nederlandschen omroep en zal vol-'
doende zijn om de plannen,' zooals ik n
die zoojnist ontwikkelde te dekken.'

ook zijn

.

meer:

■

BSS1
.' Een deel hiervan komt ten goede aan
; den'dienst der ;P.T.T.'; als vergoeding

Wij zullen er zorg voor dragen; dat hier
de belangen van het Nederlandsche volk en
zoo noodig; die van onze volksgenooten in
; mogen".
overzeesche gewesten en van stamverwanten in andere deelen van de wereld, op de
'
'„De Staat stelt zich dus niet slechts in beste wijze
behartigd worden." Ik reken er
het negatieve voor de uitzendingen verant- stellig op om op dit gebied van de kerkewoordelijk, doch wil positief werkzaam lijke overheden loyale medewerking te verzijn; U bedoelt, dat de Staat niet alleen te- krijgen. "
gen „onvertogen woorden" moet waken,
maar zelf iets te verkondigen heeft?"...
;,Ja, omdat de taak van de radio een volksvoorlichtende functie Is en daarom tot het
terrein van den staat behoort."
„Dat dit standpunt directe praktische
consequenties heeft voor de berichtgeving,
is duidelijk geworden."Doch'ook voor het
overige gesproken' woord zal het'gevolgen
hebhen. Kunt u aangeven welke?"
„De 'omroep zal geregeld gebruikt worden om de luisteraars van allerlei zaken op
de hoogte te
I In de eerste plaats denk ik hierbij aan het
scheppen van beter begrip voor de nieuwe
gedachten die dezen grootschen tijd, waarin We leven, beheerschen; en'het bewerk-'
stelllgen van
betere. verhouding i tot
onze Oostelijke naburen. Wij. weten," dat er
ten opzichte, van belde punten grove misverstanden bestaan en het is voor ons land
een levenebelang,. dat: hier. op' de snelste
wijze klaarheid geschapen wordt. Ik denk
hier ook aan actueele lezingen, interviews
op allerlei gebied en speciale reportage van
allerlei gebeurtenissen uit het dagelijksche
leven. "" Ook zullen wij de stemmen laten
hooren van hen,"die tot nu toe vergeefsch
trachtten een plaats voor de microfoon, te
blijft,

**^

dragen.

<

middel om ons heele volk te bereiken. Zoo
KERKELIJKE BELANGEN OP
nu en dan; bij plechtige gebeurtenissen,
DEZELFDE WIJZE VERZORGD.
-herdenkingsdagen en in tijden van gevaar
voor ons land werd de omroep te algemeenutte * ingeschakeld, doch nooit werd .'„Zooa's reeds werd
nenmachtige
medegedeeld zullen
hulpmiddel gebruikt voor een
dit
de. kerkelijke belangen van, de luisteraars
georganiseerde volksvoorlichting. Met het op
dezelfde 'wijze verzorgd worden
besluit om den omroep onder, te brengen als minstens
tot nu toe; In de
bij het nieuwe departement van volksvoor- van de Nederlandscheprogramma-afdeeling
omroep komt hierlichting wordt radicaal met de tot nu toe
voor een' speciale jafdeeling' waar vertrougevolgde richtlijn gebroken. '■:>'"
, van; de verschillende kerkeDe Staat is in de eerste plaats verant- wensmannen
woordelijk voor hetgeen de omroep brengt. lijke groepen onder eigen verantwoording
kerkelijke uitzendingen zullen verzorgen.
Niet' door middel van een negatieve i con- de
trole; doch' slechts door; maatregelen' van -De uitzendingen zelf geschieden door het
opbouwenden aard,' door het geven van apparaat van den Nederlandschen omroep.
richtlijnen én het direct beïnvloeden' van
'.■*"'■ "'"', Onder kerkelijke uitzendingen: wordt
de berichtgeving.
"■-Er moet goed bedacht,worden, dat de
datgene verstaan; dat het direct kerkeaetheruitzendingen niet aan grenzen des
lands gebonden zijn; zoodat ver buiten ons lijke leven betreft, waarbij dit begrip
ruim opgevat dient te" worden. Politiek
eigen land onze stem doordringt.' Daarom
moet wel overwogen worden wat onze omen
dergelijke behooren hier echter zeer
roep brengt en zal elke onzakelijke of I onjuiste berichtgeving vermeden ï dienen' te zeker niet toe,' hiervoor * zijn "andere'

■

De volgende vraag gold de financiering,
zie hier het antwoord: iMIBBBW1
„Tot nu toe beschikte de omroep uitsluitend over geldmiddelen uit vrijwillige bij-'
dragen van de luisteraars. "" Deze Idealistische grondslag heeft tot bewonderenswaar-'
dige resultaten' geleid; doch is in,verband
te
met de nieuwe doelstelling niet
handhaven.'
:"-">.':'
"■'
De; Nederlandsche omroep stelt zich in
dienst van het geheele Nederlandsche volk
en daarom is het natuurlijk uitgesloten dat
een groot deel van de luisteraars niet mee
zouden dragen aan de. kosten. Tot nu toe
waren slechts ongeveer de ' helft'. van' de
luisteraars zich hun plichten bewust. Ons
land telde meer dan een half millioen klaploopers op omroepgebied.

:

■

PRIJS DEZER COURANT:

Bureau Witte Singel no. 1; hoek Noordeindsplein
Telef.' nrs. Directie en Administratie 25041 (2 lijnen)
-Redactie 21507
Postcheque- en Girodienst rio. 57055 Postbus no. 54

Radiobelasting: :■
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OMSTREKEN

J

30 ets. per regel voor advertenties uit Leiden en plaatsen waar agentschappen
van ons Blad gevestigd zijn. Voor alle andere advertenties 35 ets. per regel.
Voor zakenadvertenties belangrijk lager tarief. Kleine advertenties-uitsluitend
bij vooruitbetaling 's Woensdags en 's Zaterdags 50 ets. bij maximum aantal
woorden van 30 stuks. Incasso volgens postrecht; ,Voor opzending. van
brieven moet 10 ets. porto betaald worden. Verplicht bewUsnummer 5 ets.
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'.<', Blokjesrapen voor meisjes van 7—lo deelnemers verraste met een bon voor een
jaar:. 1. Lyddie Boonv2. Marietje de Jager. koek of een consumptie.
Idem jongens van 7—lo jaar: lvAat van
Hoeken. 2. Torn Moens.""A-****"~*M*""*~*"**ÉBM De Kerstdagen' hebben' slechts een zeer
Hoepelwedstrijd"voor meisjes van'l1—13 beperkte. ijsvreugde gebracht; Wel waagde
'-'
I.'Joosje Burgersdijkv 2. Kiddy.Bur- zich nog een enkeling: op het ijs van de
Jaar:.
ger;.dijk.*|aM-***V* aaC*4**ta*VOTHk*ijß* *3] Kagerplassen," doch," zooals wij | Dinsdag
al
Hinderniswedstrijd voor jongens van 11— schreven,
ijs was nog. volkomen'onbe13 jaar:l. Wim Lub. 2. Relnder Schouten. trouwbaarhet.
; en verscheidene waaghalzen
.' Hardrijden. voor . jongens van "■ 14—16 moesten hun roekeloosheid dan ook met
jaar: 1. Bram Brouwer. Tweede aankomen- een nat pak bekoopen: Gelukkig bleef het
de was H.J. de Jong, die in de finale kwam daarbU."Mf**~B*|"*-M--~--6-p"o--ta«h-***"*~*a-a»
.; ; -...':.-■."-"
te vallen.":'. ; .-"
De baan van de Leidsche IJsclub bleef
.De heer.S. J. Koopmans heeft na afloop ook Eersten Kerstdag en gistermorgen nog
uitslag
den
bekend gemaakt en de prijzen geopend,'doch de steeds toenemende | dool
uitgereikt, waarna de heer Planjer de rol maakte gistermiddag vooriooplg weer een
Kerstmannetje
vervulde en' alle einde aan de ijspret..
van het

■

-

■
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(Binnen-

(2e Blad)

Buitenland
Diverse Kerstboodschappen (3e Blad).'-;.
'%'■;.';

Slechts weinig 'strijd tijdens de Kerstdagen
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VOORTS ..„LAATSTE BERICHTEN"
EERSTE BLAD.
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De aanvallen op Engeland
Duitsche

-

Weermachtsberichten
Het opperbevel der
deelde mede:

Duitsche'

'

"

.

de Engelsche Oostkust op 23 December heeft
een snelboot: een - Britsch tankschip van
10.000.b.r.t. en een.vrachtschip .van 6.000
b.r.t. tot zinken gebracht. Dit resultaat werd
behaald ondanks de krachtige bescherming
der vüahdeiyke schepen door.zes Brltsche
torpedojagers. Tusschen, onze motortorpedoböotén en de torpedojagers ontstond een
kort gevecht van:dichtt>y. ;Alle motortorpedoböotén'.keerden onbeschadigd naar
haar steunpunten terug. Eén duikboot heeft
25.000 b.r.t, vyandehjke koopvaardy-scheeps
ruimte tot zinken gebracht, .'.
Op 23 December deden zware | gevechtsvliegtuigen aanvallen op scheepsconcentraties in LochrLlnnhe, aan de .Westkust van
Schotland en wel met goed resultaat. Een
koopvaardy schip van 12.000 b.r.t. kreeg twee
voltreffers, van middelzwaar kaliber. Twee
andere groote koopvaardy schepen werden
elk getroffen door .een bom.' van, middel
zwaar kaliber en voorts nog 'vier. andere
koopvaardüschepen beschadigd,
i „
Tydens de gewapende verkenningsvluch-

'

_

ten werden verscheidene spoortreinen met
mitrailleurs beschoten. By een aanval op
Great-Yairmouth kon een treffer in een' belangrüke installatie worden waargenomen.
In den nacht van 23 op 24 December deden
sterke formaties van het luchtwapen weer

met succes aanvallen' op Manchester en
Londen. In Londen en vooral in Manchester

groote

en vele

ontstonden- verscheidene
kleine branden.
Eenige Britsche gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van 23 op 24 December
weer.brisant- en brandbommen geworpen
grensgebieden,

zy

veroorzaakten echter, slechts geringe schade aan gebouwen. In den nacht van.22 op

■

23 December werderi twee' Brltsche vliegtuigen in luchtgevechten neergeschoten.
Eén eigen vliegtuig keerde niet terug.

--■

■

-

'

:

"■

-"

■

' "' "

■

■

.

■

'

""

:

Duitsche.motortorpedobooteri hebben op
van
23 December". behalve -de reeds vermelde
twee schepen nog een derde vijandelijk
Japans
stoomschip van 2500 br. t. in den grond geboord. : j*~UJui «""^"Sü"?1-n».m
geNa de aanvallen van sterke formaties
OPROEP TOT EENHEID.
vechtsvliegers in den nacht van 23 op 24
'■'.
De
keizer
van Japan heeft de 76ste zitop
bij
goed
Manchester,
.welke,
December
zicht en bij èen : tot op grooten; afstand ting van denLanddag in' het Hoogerhuis
lichtenden vuurgloed, weer zeer effectief geopend en ter gelegenheid hiervan een
waren, heeft het Duitsche | luchtwapen op troonrede -Tl'nmlm"
24 en 25 December geen I aanvalshandelin- ;." De keizer begon zijn rede met er op, te
gen ondernomen," Ook de vijand heeft.het wijzen, i dat lin de wereld een I „weergaloozeDuitsche rijksgebied niet; aangevallen. 'T verwarring" heerscht,» welke : voortdurend
toeneemt. Hij' beval zijn onderdanen, „zich
DONDERDAG:
In den nacht van 24 op 25 December en als één man aaneen te sluiten; om mede te
den,: 25sten December overdag heeft zich helpen bij de uitvoering van Japans taak"
dienst te
geen enkele vermeldenswaardige, gebeurte- en zich loyaal aan den openbaren
wij den."n-<H***HVlH|VMH
nis voorgedaan." ";
Zich richtende tot dé leden van de beide
ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN
Huizen; sprak de keizer zijn voldoening uit
over dj in toenemende mate hartelijke beZWITSERLAND.
trekkingen. tusschen Japan en de:As-moEngelsche " vliegers hebben" ook' inT den gendheden. Hij vroeg den; afgevaardigden
Kerstnacht van 24 op 25 December het zich bewust te zijn, van den ernst van de
Zwltsersche luchtruim geschonden. Dé Zwlt- situatie en in goede verstandhouding,' oversersche legerstaf maakt hieromtrent het leg te plegen over. de begrooting van' het
komende fiscale jaar, alsmede over de buivolgende bekend:

Troonrede

.

keizer

-

'

„Ook in den Kerstnacht hebben'vreemde vliegtuigen l ons | luchtruim' geschonden.
Na 23 uur vlogen, van het Noorden naar het
Zuiden; in het gebied ten Oosten van Chur,
vliegtuigen over ons land. :, Geconstateerd
werd,' dat de toestellen op 25 December om
luur terugvlogen over het beneden-Engadin. In Chur is kort luchtalarm gemaakt."
Do ■"ngelsche bommen op Zürich hebben,
naar achteraf blijkt, ook een doode geeischt. Bij het opruimingswerk -is in het
verwoeste huis in de.Llmmattal-straat het
lijk van een 65-jarlge vrouw gevonden.

"

(DN.B.)

ENGELSCHEN BOMBARDEEREN
FRANSCH ZIEKENHUIS.

,

In den nacht I van 23 op 24 December
heeft de Britsche luchtmacht, naar aan het
D.N.B. gemeld, wordt,. brisantbrandde stad Lunevttle.'
bommen geworpen
Een der brisantbommen trof het ziekenhuis. Twintig Franschen kwamen om' het
leven. Hun lijken konden slechts met groote moeite uit de puinhoopen van' het huis
geborgen worden. Voorts hebben' brandbommen het zusterhuis te Luneville verwoest. Het huls; waarin < alles i reeds voor
den Kerstavond was voorbereid, brandde

op.

'

en:

■

"

'

gedeeltelijk af.
Het bombardement van Luneville heeft
in geheel Frankrijk groote' verontwaardi-

tengewone

militaire begrootlngsontwerpen

en andere wetgevende maatregelen, die aan
hen zouden worden voorgelegd." I

Verspreide Berichten
SCHEEPSVERLIEZEN.

Het 12.823 ton metende Britsche vracht-

schip Waiotira.dat als koelschip was ingericht,'heeft per radio gemeld, dat het op

400 mijl ten Noord-Westen van de lersche
kust getorpedeerd is. -■■-■■ ■"""
v.'.' .- v v'
Het Engelsche vrachtschip Motaro van de
Blue Star-lijn is te Buenos Aires aangekomen met 15 opvarenden van een niet-genoemd Engelsch stoomschip dat op den Atlantischen Oceaan door een' duikboot ge%
torpedeerd is.""*SS"
1200
■""
Het Zweedsche schip „Mangen".,van
ton is op den Atlantischen Oceaan getorpedeerd.' 8 van de 19 opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen.>*t;-'"">*"^<^""WPSf^
De Engelsche admiraliteit deelt mede, dat
torpedojager „Acheron". tot
de' Engelsche
zinken is i gebracht. De i Acheron i behoorde
tot de Acasta-klasse, die In 1930 van stapel
liep en had een waterverplaatsing van 1330
ton en | een | snelheid Ivan 351 knoopenv De
Acheron was bewapend met acht torpedolanceerbulzen; De normale jbemanning bestond, uit 138'officieren en manschappen.

"

-- -"

-

"

(D.N.8.)

AFVALLIGE FRANSCHE OFFICIEREN
ONDERWERPEN ZICH.
Havas meldt uit vichy: „Het staatssecretariaat voor de Verdediging deelt mede, dat
de afvallige Fransche officieren en onderofficieren, die te Dakar in handen van de
De Italiaansche weermachtsberichten van Fransche troepen
zijn gevallen, op sponDecember
luiden
als
volgt:
25 en 26
tane l wijze. hebben verklaard zich -; achter
maarschalk Pétain te willen scharen en het
Woensdag:
verlangen te kennen' hebben| gegeven; hun
In 5 de i grenszone van Cyrenaica is; de plaats in het Fransche leger.weer in te netoestand ongewijzigd; Formaties lucht- men." De Fransche regeering heeft besloten
strüdkrachten zyn voortgegaan met het genade, te laten gelden en de.betreff ende
bombardeeren' en het richten. van' mitrail- officieren en onderofficieren weer in dienst
leurvuur.op de vyandelyke gemotoriseerde van Frankrijk op te nemen."

Italiaansche

Weermachtsberichten

"

.

,

strydkrachten.; Vooruitgeschoven vyandeïyke steunpunten werden wederom aan een
intensief bombardement i onderworpen, i Op
vyandelijke luchtbasis zyn ontploffingen en branden'waargenomen.
I In Tripolis heeft de vyand de stad
haven van Tripolis' gebombardeerd'
er
eenige schade,aangericht."■ :'.".''.:'-*':.'
Het slechte weer heeft de operaties aan
het Grieksche front belemmerd. Vyandelyke aanvalspogingen werden afgeslagen.
Een van' onze jachtforrnaties," dié op een
beschermingskruistocht":" was, heeft een
vyandelyken luchtaanval op Valona krachtig | belemmerd! en j mitrailleurvuur,: gericht
op de Blenheimtoestellen," die zich aan het
gevecht onttrokken; zy werden met machinegeweervuur beschoten en achtervolgd.

een.

en.

■

■

t

.

de neomist geassisteerd door pater Ignatius
Smeets, | pastoor dervj>arochie, als I presbyter assistens.; Als diaken* fungeerde pater
Jonia O.F.M.' en als subdiaken pater Dolle
eveneens ,van;de orde':der. Minderbroeders;
ééremóniaris was de Jieer
'-~
IlijkDoor het zangkoor:werd zeer verdienstede meerstemmige' Missa d'uomo, van h.
iPerosi uitgevoerd.' ;
.*.: .".-e- ■" -:'
■"< erf. in
zijn feestprePastoor Smeets sprak
dikatie zijnivreugde over]uit,:dat in zijn
parochie thans een eerste priesterfeest van
een jong priester uit de parochie wordt gevierd en richtte zijn '. hartelijke gelukwenschen
den' neomist en zijn- familie.
Spr. schetstedaarna de zending en de taak
van 'den:.'priester als een zending van
Christus, Die zal voortduren tot het einde
der wereld. .-"..*.' ■*
,ui
Spr. vroeg dan ook een-vurig gebed voor
den jongen:. priester jopdat hij -met zijn
medepriesters zal kunhen "volharden 'in zijn
moeilijken,.' en verantwoordelijken arbeid
ter eere Gods en tot heil der menschen.
Met het „Jubllate :Deo" i van S. Kroon,
werd' de- plechtigheid jbeslotenrjgSß»** lßlJll-*
i In den avond-celebreerde de neomist een
plechtig- lof in de,, Stv.Leonarduskerk, waar
aan .het..slot als dank aan God het „Te
jDeum Laudamus";werd'.aangeheven. *

I

■

Noordmann..

,"

:

"

■

-

-'

■■. aan.

n

,

,

„DE 24 HUIZEN."

.

,

-:

:

DE FRANSCHE WINTERHULP.
Het Fransche Winterhulpwerk,". dat > bestaat uit inzamelingen.van geld en' Weeren en dat nog t wordt voortgezet.totihet
einde van deze maand, heeft tot dusver een
bedrag.van*92 millloen francs opgebracht.
Hiervan heeft Marokko 20 millioen gegeven
en Algiers 16 millioen; (D.N.8.)
DE TURKSCHE
LANDSVERDEDIGING.
De Turksche speciale, Kamercommissie
heeft een wetsontwerp goedgekeurd," waarbijvoor de landsverdediging een buitengewoon credlet van 50 millloen Turksche ponden wordt uitgetrokken.! (Stefanl)v

CREDIETVOOR

■

'

ANGSTIG AVONTUUR OP HET IJS.

Kerstwijding.

Gistermiddag had ,er een Kerst-wijding '.' Drle,vlsschers/de gebroeders Malsen'uït
plaats van het Leidsch Drankweer Comité Kornwerd en J. Poepjes uit Makkum, hebin het Federatiehuis Gerecht 10VMÉ9HM ben gisteren een angstig- avontuur beleefd.'
De "voorzitter, de heer H; van Duuren 3prak -' Zij hadden'i zich een eindje bezuiden den
ter.hoogte van Kornwerderzand
een woord van hartelijk.welkom tot de afsluitdijk
verschillende drankbestrijders,* waarna het op het i]s begeven om hun netten onder het
Leidsch Salonorkest onder leiding van den ijsdek, dat zich tegen den afsluitdijk had
■.".::.;;■'
heer J. Plu een Kerstfantasie ten gehoore vastgezet,. te zetten.
bracht. .Vervolgens trad als spreker op de .Plotseling brak het ijsiwaarop;aU ;Zioh
heer van Duuren uit Den Haag. Hij | hield bevonden, af.'en dreven de mannen op de
een treffende rede over de Kerstdagen, licht afgebroken * ijsschol: naar ] het '.open", water."
liefde en vrede en declameerde het gedicht Er, bestond voor hen geen mogelijkheid om
„Vrede", van Adema v. Scheltema. Hij zeide er af te komen.'Omdat er niemand in de
Vervolgens; dat de ; drankbestrijders een, nabijheid was; baatte schreeuwen niets.' ;.
Ten einde raad'begonnen zij; te zwaaien
zeer' groote taak 1 en T groote verantwoorde-,
lijkheid hebben.' Zij hebben van een drin- met jassen en doeken in de hoop, dat zulks
opgemerkt
kend volk een matig volk gemaakt.'■"".
zou worden; Inderdaad werd dit
waarI Drankbestrijding i is noodzakelijk. Daar- op- Kornwerderzand .gezien.. Men behulp
om is het goed om op een) dag als l deze, schuwde ,de marechaussee en met
woorden van 'geloof in het beginsel te spre- van 1 een motorboot .wist men de visschers
ken; We zien het drankgebruik weer groo- in veiligheid te brengen."

:

.
.- -.

'

■

'

'

■

Ds.M. Ottevanger opende "de bijeenkomst
met het laten-zingen van ps. 111 :l"en 5,
las daarna het. bekende 'Kefstevangelie uit
Lukas 2 :I—lB ep ging voor in gebed.
»-'
.In het welkomstwoord wees de voorganger op dé veranderde,tijdsomstandigheden,
waardoor wij in de Marekerk zijn samengelnplaats. van l in-.- het gebouw

.

-

:

" Hierna■ bracht hét,Leidsch Salonorkest
ten g9hoore het Largo van Handel en Caro
mio Ben. De voorzitter: dankte i allen ". voor
hun zeer gewaardeerde medewerking, waarmede deze. goed geslaagde Kerstwijdings-'
middag ten einde.was.

,:Het Verordeningenblad.van heden bevat
een verordening, vanden RJJkscommissaris
houdende maatregeien op het, gebied van
den Nederlandschen radio-omroep.:
Artikel 1 bepaalt: "****a**j

VARIÉTÉ „IN RAZEND TEMPO."
In
de groote Stadsgehoorzaal werd gis1
termiddag en -avond het.variété „In razend tempo" ten tooneele, gebracht; Eén
■vrij goed bezette zaal heeft van het vlotte,
gevarieerde programma genoten. Het gebodene,rechtvaardigde ten volle deze belangstelling...'.Vooral, Farengo, het luchtfenomeen, i die ;. diverse gevaarlijke toeren uit-

den, alsmede de exploitatie van de voor
uitzending yan radio-uitzendingen ver-"
eischte technische zendinriohtingen, geschiedt- uitsluitend door het rijk (Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en
Telefonie) f- Dit geldt ookTyöor het oprichten en het in stand houden, alsmede voor de exploitatie van van over-'
heidswegc' goedgekeurde radiodistributiecentrales.
2. Op de oprichting en het in stand houden, alsmede op de exploitatie van omroepstudio's,'.'
bepaalde in het
vorige lid niet van toepassing,

■

-

- ■

.voorstelling hun medewerking. De twee Babrachten eenige. athletische nummers. : La Rondeüe; het muzikale:wonder,
toonde o.a. zijn'vaardigheid In het bespelen van een zeldzaam instrument, bestaande;, uit snoeren klokjes 1van.verschillende
toonhoogte, terwijl Rie Bouwens en de con-

ranof fs

:

■

.

"

.

,

■

—

r

■

'

en spit

veroorzaken pijnen, die
soms niet te dragen zijn. Een
of twee "Akkertjes*: verdrij-

ven de pijn vlug en grondig.

-.

BURGERLIJKE; STAND;
VAN LEIDEN

R

.

ZATERDAG 28 DECEMBER.
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■

'
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.

de daarbedoelde personen; die niet in rijksdienst overgaan, wordt toegekend.
Artikel 3 bepaalt:;. ;,:-..-;;"
1. .Vanaf '1 Januari, 1941' hééft uitsluitend degene; die de bevoegdheid heeft om
een radio-ontvangtoestel I aan i te., brengen
en te gebruiken, het recht om radio-uitzendingen te ontvangen.""*"M***M""a*p>H*~"M"***M
2. Voor de; toestemming, bedoeld In het
eerste lid,'is vanaf 1 Januari 1941 een .bedrag verschuldigd; dit bedrag, en de wijze
van innen zal in een uitvoeringsbesluit worden geregeld;:dit besluit kan strafbepalingen bevatten.;"■-:"-■ ~,':, '.

,

"

.

Artikel
-Wettelijke bepalingen, voor zoover in
strijd met deze verordening, treden bulten

- :

——

—

——

.

—— —

De Thallandsche ministerpresident heeft
tegenover den correspondent van de Hotsji

Sjimboen
.verklaard," dat Thailand geen derde mogendheid zal verzoeken
om bemiddeling in het conflict met Fransch
Ihdo-China,u daar het l voornemens I is,i de

aangelegenheid' zelf; én zonder; inmenging

van een derde mogendheid te regelen.'*

:

"

-

"'"

(D.N.8.)

Buitenland

—
lord commissaris
— Nieuwe
der Britsche admiraliteit

—
—
—

—
—

—
— ——

■

" =

—

Volgens een Reuterbericht uit Londen is
admiraal; Cunningham genoemd tot' lordcommissaris deri admiraliteit "en tot. chef
van de ravitailleering en' het vervoer.*: v"--',
Bij het uitbreken van den oorlog voerde
Cunningham; die 55 jaar oud is,' het bevel
over het eerste eskader kruisers van de Middellandsche Zeevloot, HIJ wordt de opvolger
van i den,vice-admiraal i Arbuthnot,". die tot
opperbevelhebber. van de Indische vloot is
benoemd." (D.N.8.) ■MA9H
ENGELSCHE BOMMEN

■

OP FRANKRIJK.
.■-

Terwijl het

Duitsche: luchtwapen', tijdens

de Kerstdagen' de Britsche eilanden ongemoeid liet, wierpen Britsche,vliegtuigen op
den | tweeden. Kerstdag,- zoowel overdag. als

des nachts,' bommen |op vliegvelden, haveninstallaties en steden in het bezette Frankrijk. Onder de Fransche bevolking; werden
eenige:
verliezen geleden, De materleele
GEM. RADIO DISTRIBUTIEBEDRIJF.
schade is gering. Militaire installaties werZaterdag 28 December.
den met getroffen; Een Britsch .vliegtuig
werd door de luchtdoelartillerie neergescho8.00—10,00
Programma:'
Ie
VARA'— 10.00— ten. (D.N.8,)
-"MMÉMMH
10.20 VPRO
10.20—19.15 VARA
19.15—24.00
Dultsch Progranuna.lMwtaMHMHMtaH| WERVELSTORM MAAKT SLACHTOFFER.
n He Programma:. 8.00—17.00 i KRO
: 17.00—
17.15 VPRO
17.15—19.15 KRO
19.15—23.00 Naar uit Bejucal' (Havana) gemeld wordt,
KRO (Uitsluitend Programma voor Radio Cen- zijn
lb« een, wervelstorm' veertig menschen
trales)
23.00—24.00 Duitsch Programma.
Hle Programma: 7.00—24.00 Dultsch Pro- om i het leven; gekomen,', terwijl. rond. honderd personen werden gewond." Bovendien
. IVc Programma: 7.00—24,00 Duitsch Pro- werd: omvangrijke materleele schade aan»
gerlcht."BMMÏMH2(a|
gramma.'
.*
reportage

HET CONFLICT TUSSCHENINDOCHINA EN THAILAND.

—

-

i UMI

der Posterijen, Telegrafie en Telefonie is belast met de Uitvoering dezer,verordening. De door hem .te
nemen; maatregelen ■ behoeven ■de instemming van den secretaris-generaal van het
departement -ivan Volksvoorlichting _. en
Kunsten; voor zoover deze tvoor .: het, vol-

den dag harer afkondiging.

VARA-Almanak)

—

.

is'het!

Artikel 2'bepaalt: 'VjMBIMVHH
1. De radio-omroepzenders Lopik 1 en 2,"
Jaarsveld, Huizen en de zender Bloemendaal
alsmede de goedgekeurde radlodistributiecentrales, gaan met ingang van. den dag
van afkondiging dezer vreordenlng in eigendom van het rijk (Staatsbedrijf der Poste-"
rijen, Telegrafie en Telefonie) over."Wßßt|
2. Aan het .bedrijfs.- en administratief personeel,' dat op voornoemd tijdstip bij de betrokken zendinrichtingen en radiodistributlecentrales is aangesteld en zijn eigenlijke
dagtaak vervult, zal worden aangeboden in
rijksdienst -: (Staatsbedrijf < der Posterijen,
*
Telegrafie en Telefonie): te treden.
3. De directeur-generaal van het Staats-'
bedrijf der .Posterijen;" Telegrafie- an '.Telefonie : stelt; zoo i mogelijk in, overeenstemming met den betrokkene, de schadevergoeding vast; welke in de gevallen, bedoeld in'
het eerste lid; den: vroegeren eigenaars; in
de gevallen," bedoeld in het tweede lid; aan

van de politieke en cultureele taak
van den radio-omroep van beteekenis zijn."
Artikel 6 bepaalt:-,
-. "- .---.-<-"
Deze i verordening treedt in werking op

RADIO

—
—
— —
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—
—
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—
—
■
—
——

:

:

-

i

MPlflflflHflfl

.gramma,
Hilversum
415 .M.
Nederlandse"-. Pro.VARA
8.00 —
Nieuwsber. ANP.; gra-

—

i

.'

j -.- "1. De oprichting en het in stand hou-

brengen

mo'oonmuzlek
8.30
10.00.VPRO: Morgenwijding —.10.20 Voor arbeiders In de Continubedrijven
12.00 Esmeralda en soliste (In de pauze: VARA-Almanak)
12.45 Nieuws- en economische ber. ANP,
1.00 Orgelspel
1.45 Gram.muziek
2.00 Causerie „Een zeldzaam
(inecz. Med.i
5147
Gram.muzlek
3.00 Tuinbouwhalfuurtje
3.30
Sylvia-Amusementsorkest
4.151 Lezing „Karaktervorming bij lichamelijke opvoeding"
4.35
Orgelspel en zangdeclamatie
5.05 Gram.muz.
5.15 Nieuws- en economische berichten ANP
—5.30 VARA-orkest
6.00 Causerie „Van Staat
en Maatschappij';.— 6.15 VARA-orkest
842
VARA-Almanak
6.45 Actueele reportage « of
gram.muziek
7.00—7.15 .Vragen van den dag
en Nieuwsberichten ANP., sluiting.'■««"^■laß
KRO;, 8.00 NieuwsHilversum 11, 301 M.
berichten ANP.
8.15 Wij beginnen den dag
Ellsabeth dr.' van W. Kooien en E. Regeer '— 8.30 Gramjnuziek
11.30 Godsdienstig fe half-"
Theodoor Nico zn. van K; J. Brouwer en M. A, uurtje
12.00 Berichten, eventueel Gram.-muz.
12.15 Geza Klss en zijn Hongaarse!) orkest
O. Schram de Jong. ";,;
12.45 Nieuws- en economische berichten ANP,
1,00 Gram.muziek
1.15 Geza ,s Klss "-■ en,-, zijn
OVERLEDEN:
Hongaarsch orkest
1.45 Gram.muziek
2.00
jeugd
Voor de
3.00 Onze Zaterdagmiddag
M. v. d. PÏas hsvr.'van G.' Ketting 64'jr.
j
""„Onder
5.00
Causerie
den
kansel"
VPRO: i
L. J. Pierlot wedn. 71 jr. A; C. Caspers, hsvr. 5.15 Nieuws-,
"
economische en beursberichten
van C. Duijnda-n, 72 jr. C. de Cler hsvr, van ANP.
Reportage
6.30
6.00
Sportpraatje
F. O. H. v. d. Linden 71 jr.
van
O;
J.
Val- 6.15 Propaganda-toespraak"—■ 6.30 Overpeinzing
deren vr., 76 jr;
D. Boere;wedn."6o jr.""'
met muzikale omlijsting
6.4"—7.00 Actueele

=

r.

Yreemd.vaW>v0V0^VKCV^HV*ri .: Artikel
5 bepaalt: .'
*iDe directeur-generaal

—

—

De Radioverordening

eenige geestelijke

ferencier-liedjeszanger. John"Kloos' enkele
aardige nummertjes ten beste; gaven; Ten
„Prediker".
Watt ook veranderde ir moge -zijn," het slotte verleenden MissKita een goochelaarKerstevangelie blijft -, te,; allen tijde het-' ster .en de acrobaten "„The Stanley four"
zelfdp; het vleesch geworden.Woord, de Za- hun medewerking,. terwijl; een | orkest ] oJ.v.
ligmaker; die Zijn (.Heerlijkheid verliet' om van Heusden'voor de begeleidende muziek
arm te worden voor ons; om onze zonden te zorgde. Een geslaagde voorstelling met een
dragen' en onsweer rhét'Go'd te véfzoertén. zeer te waardeeren, programma. ■.
51Nadat door Ide i kinderen liederen waren
gezongen, werd.. de Kerstgschiedenls verPOSTDIENST OP NIEUWJAARSDAG.
teld, meer bijzonder de Engelenzang. Daarna werden wederom eenlgé " Kerstliederen
gezongen "'waarna een onderwijzer der
Op den Nieuwjaarsdag is de openstelling
school een mooi Kerstverhaal vertelde. Met van het Postkantoor en het Telegraafkanstille aandacht werd door allen geluisterd." toor. gelijk aan die.op Zondag. Er,zal één
Onder het gemeenschappelijk zingen van briefpost- en' geen pakketpostbestelling
worden .uitgevoerd;. gelegenheid' tot afhaps. 98 :1' en 2 werd gecollecteerd.
Tot slot werd weer
kinderen ge- len van correspondentie zal niet' worden
Ds;- Ottevangerr sprak' hierna' een; dank.: De < postagentschappen zyn slechts gewoord. Hij was dankbaar dat zoovelen aan- opend voor den verkoop van frankeerzegels
wezig waren geweest en prees de kinderen en andere postwaarden; alsmede van plakvoor hun-orde rust, en'mooi gezang;,Ook zegels van 10 cent, doch alléén voor zoover
werd dank gezegd aan (allen die hun mede- de zaak van den postagent voor het publiek
werking hadden verleend- om het Kerstfeest is geopend.
zoo goed te doen slagen.'Na het dankgebed
werd nog i gezongen dé, : Lofzang van; ZaIn den morgen van den Eersten Kerstcharias.: 4 en 5.?;;:,';. \ï,:1,'",'■
dag, heeft C. de L.; wonende aan den Lage-Tot slot werd nog
dat de Ryndyk by de politie aangifte gedaan, dat
bijbeluitreiking voor dé \ kinderen, die de uit zyn schuur, waarvan het slot was.verschool gaan verlaten, (zal plaats ■' vinden broken, een vyftal konynen' was ont-'
Donderdag 2 Jan."s avonds om half zeven
in het Wrjkgebouw Stille Rijn 13;
i De: politie i slaagde. erin i nog. denzelfden
dag twee jongemannen van 21 jaar aan te
houden, P. M, B. en.N. D.H.;die bekenden
De wethouder van Fabricage, de heer den diefstal te hebben gepleegd,
Jac. Wilbrink, is verhinderd morgen spreek- ..' Na verhoor zyn i zy op vrye voeten geuur te houden. 'SnMflßHMhfl steld. iimi TumflwiwnaifflwrmÉl

'

■ ■

'tér worden. .De heer v. d; Bom (tenor), aan de piano
begeleid door mej; Eikerbout zong,daarna
■"

■

.,

Binnenland

LEIDSCH DRANKWEER COMITÉ.

haalde, zwevend aan een touw, oogstte veel
succes) evenals; het' optreden , van.. Alfred
Heller, die een reeks staaltjes van; evenKerstfeestviering.
"wichtsacrobatiek en. behendigheid op de
Bovengenoemde 'Zondagsschool, 'welke fiets vertoonde. De komische noot ontbrak
uitgaat van de Kerkelijke Wijk 4 der Ned. evenmin aan zijn. optreden; "gehoord ; den
in de Mare- herhaalden bijval van het publiek na zijn
Herv. Gem., hield
kerk met de kinderen,; ouders :en genoo- meest I onverwachte wendingen op het rijdigden haar Kerstfeest.., r :
; wiel. iVele /anderen verleenden aan deze
..<

ZONDAGSSCHOOL

,

ging gewekt.

.
..

naar.het m Kerststemmingjrijk.versierde
altaar geleid."'."" .' -r.' "; c*
; "";" ■'_■'
Bij het opdragen van het mis-offer.werd

"■

■

"

.

.
----..

Donderdag:
In het grensgebied van' Cyrenalca," rondom Bardia, levendige vyandelyke artillerieacties; door ons beantwoord. Een aanval op
een van onze woestijnposten is afgeslagen.
In den nacht van 24 op 25 December is een
voqruitgeschoven vyandelijke, basis" aan een
hevig luchtbombardement ! onderworpen:
een oorlogsschip is getroffen. Bovendien
zün kernen gemotoriseerde
in Zuii-Cyrenaica doeltreffend" gebombardeerd;
,'. ". -"
Aan het Grieksche front 'hebben wij 'op
verschillende punten aanvallen afgeslagen,
den vyand gevoelige verliezen toegebracht
en gevangenen gemaakt. Enkele formaties
bommenwerpers hebben vlootbases en -haveninstallaties ' van den vijand getroffen,
die by de ontwikkeling van de huidige operaties betrokken'zyn.
" By
den.vyandeiyken aanval op Valona,',
gemeld in het' 201ste; weermachtberlcht,
heeft hét luchtafweergeschut van de Marine een vyande'JJk vliegtuig neergeschoten.
I Aan het Soedan-front in Oost-Afrika actitviteit van patrouilles en in de lucht.
vyandelyke troepen in hun kamp en co;
lonnes op marsch zyn met machinegeweervuur en bommen bestookt. Een onzer vlieg-l
tuigen is niet teruggekeerd.,
i
De duikboot „Serpente", onder bevel van
luitenant. ter zee " tweede -klasse!opAntonlo
Dotta, heeft in den'nacht van 20
21 dezer in het centrale deel van de Middellandl
vyandeUjke
sche 'Zee een
vlootformatie
aangevallen,. twee torpedo's op-een lichten
kruiser afgeschoten en hem tot zinken gebracht; naar door de luchtverkennlng vastgesteld is.
'""' ;" onder:" bevel van
De duikboot „Mocenigo",
luitenant ter zee eerste klasse Alberto Agostini, heeft op den Atlantischen Oceaan
twee groote koopvaarders mét kanonschoten tot zinken gebracht en een ander schip
'getorpedeerd."

WOENSDAG:

,-

PLECHTIGE MIS
PATER RAPHAËL LEICHER.

.

I

■

'.,-:',- i'-ii
DINSDAG:
By een actie van motortorpedoböotén aan

in.de Zuid-Westeiyke

EERSTE

In. Oost-Afrika,. aan de Soedanëesche
VAN
grens, heeft een van onze verkennirigsdetachementen'," dat op' 23 December aangeEen blijde dag was het gisteren voor de
vallen werd door gepantserde auto's, deze
auto's gedwongen met verliezen terug; te St.' LeonardüspafocHie,.waar een.van haar
Tegen 12 uur 20 des middags heeft zonen, pater Raphael Leieher zijn plechtige
weermacht trekken.
een vyandeiyk vliegtuig boven Napels en eerste mis opdroeg". .£' £.;,-- .-'■ >-..,'■'"
"
omgeving gevlogen. Eenige brandbommen .Onder het zingen van het „Veni Creator"
werden neergeworpen benevens; de gebrui- werd de jonge priester door de assisteerende geestelijkheid en de paters der parochie
kelijke vlugschriften.

'

Laatste Berichten
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Vrijdag 27 Deoßmber 1940

LEIDSCH DAGBLAD -Jersle Blad
DE AMERIKAANSCHE HULP AAN
De onlangs uit de Vereenigde "Staten teruggekeerde Engelsche minister voor de ravitailleering,' Laytori;i heeft in i een | persgesprek de Engelsche openbare meening) ervoor .> gewaarschuwd r, van y Amerika i geen
wonder te verwachten; Alle Amerikaansche
plannen | voor hulp | aan j Engeland moeten
rekening houden met de .voorwaarde; aldus
verklaarde Layton; dat de "„nlet-oorlogvoerende'; rol van de .Vereenigde Staten In de
eerstvolgende zes maanden niet veranderd
zal worden.' De i stemming.'van de "Amerikaansche bevolking».., is i beslist tegen " het
zenden van"Amerikaansche: troepen,! deels
om humanitaire redenen," deels echter, ook

,

-

■

omdat vele lieden'in'Amerika ervan over-

tuigd zijn," dat het zenden van troepen een
inmengen, van'Amerika' in' de Europeesche
aangelegenheden' zou t beteekenen, 'f waarbij
Amerika geen belang heeft. ; -iflE^""S""e*|
De katholieke aartsbisschop,van Cincinnati," Mc Nicholas, i heeft in een radiotoespraak verklaard; dat een minderheid,van
tien procent tracht het Amerikaansche volk
in den oorlog,te storten,',terwijl een overweldigende meerderheid van het volk zwijgend en .werkloos, toeziet." Het I kapitalisme
der Vereenigde Staten," aldus verklaarde de
aartsbisschop verder, voert blindelings naar
den oorlog en ziet hierbij»over.het hoofd,
dat het zoodoende zijn eigen' graf; graaft.
De." Amerikaansche zakenwereld heeft het
oog op de winsten; die gedurende een zeke-

■

:

■

:

ren tijd zullen ontstaan uit een deelnemen
van Amerika aan den oorlog; doch ziet echter niet de daarna komende totale ineenstorting
wereldkapitalisme; Het

.

NAGEKOMEN BERICHTEN Huurprijzen mogen die van 9 Mei '40

ENGELAND.

tebnovi gaan

Binnenland
Oudejaarsnacht na 12 uur

Een verordening
uitgevaardigd
commissaris-generaal voor ■de

NIET op straat

.

-

en;

—

.

:

■

-

op het punt het Amerikaansche volk van
zijn.vrijheid; te berooven. .(D.N.8.) "'

Nieuwe voorschriften

AMERIKA EN JAPAN.

tegen prijsopdrijving

v

"

;

,

'

en
zaken.'.van handel," 1 kunnen nadere
vaart en van financiën
voor
van

■

dit
schriften gegeven" ter .uitvoering
besluit' hiervan afwijken' en ten aanzien

'

-

In * artikel 2,

van i nieuwbouw," als»bedoeld

lid "3, den hoogst toelaatbaren huurprijs

.; 2v De secretaris-generaal

■

:De.Tokio Nltsjl Nitsji publiceert gerachNaar ,wij .Vernemen," zal binnenkort een
ten; volgens welke' de Amerikaansche.". re- besluit
worden afgekondigd, waarbij de
geering i allen in Japan. wonenden; Amerl- handhaving
van de orijsvoorschriften cenkaanschen burgers zal verzoeken Japan op
wordt: geregeld. iDe| op 'prljsopdrl]-op
zijn laatst einde Januari definitief te ver- traal|i
staande straffen; welke tot nu toe.
laten. Verder zal het Amerikaanschen sche- vipg
de». prijsopdrijvings- -■ en. hamsterwet zijn 'Artikel 3
Ingeval de huurprijs als gepen 'verboden 'worden na'3l'Januari nog gebaseerd,
worden aanmerkelijk verscherpt. volg van persoonlijke: verhoudingen ■-. tusJapansche havens aan te doen.;:; Het blad Het
maximum.- van de ."■ gevangenisstraf isohen huurder en verhumirder op 9 Mei 1940
wijst in dit verband erop,' dat reeds In * de
-aanzienlijk .verhoogd.- Daarnaast zal lager was dan de voor gelijksoortige huurlaatste weken'Amerikaansche schepen'van wordt
Sjanghai resp. Manilla direct naar de Ver- een geldboete tot onbeperkt bedrag en zul- objecten op dien dag gebruikelijke huurprijs
een andere huurder optreedt; vormt de
eenigde Staten' zijn teruggekeerd,''" zonder, len ook andere maatregelen; zooals sluiting en
i huurprijs de. hoogst' toezooals anders-gebruikelijk is, Japansche ha- van een bedrijf en. verbeurdverklaring. van laatstgenoemde
goederen en r goederenvoorraden ; van ■ den laatbare huurprijs, o ",'<"'. 'i-,"..--.'
vens aan te doen.T""^fc*^%**p^MßßiM prijsopdrijver,
"
Ingeval de verhuurder na 9
t In r Januari ; zouden \ daarentegen meer
kunnen. worden: opgelegd. De Artikel 4verbeteringen
aam het gehuurde
van de, vervolging van overtre- Mei 1 1940.
Amerikaansche .chepen dan' anders uit procedure.
aangebracht, waardoor de huurwaarde
Honoloeloe in Yokohama en de andere Ja- dingen ; der pijrsvoorschriften v wordt,!voor heeft
pansche ; havens! aankomen,', waarschijnlijk wat de geldboete en de genoemde maatre- is gestegen,- wordt i de hoogst toelaatbare
verhoogd met een bedrag, van
in .verband met hét voorgenomen, vervoer eelen;betreft,' aanmerkelijk. l vereenvoudigd. huurprijshonderd,'sjaars:van
'
ten
dé kosten der
van Amerikaansche! staatsburgers uit-Ja- Deze zullen i door t administratieve > Instan?- tien
verbetering,-.voor'
zoover i deze ikosten' het
pan. De woordvoerder van het inlichtingen- ties.'. die' onder.' den" gemachtigde i voor ide

■ ■

-

bepalen.~|***B"a4-~'flanH"Paoq aW*"P"t"**H"l
van het departement 1van binnenlandsche «zaken" is bevoegd voor, te schrijven; dat in; door, hem
aan i te: wijzen) gemeenten' of' groepen wan
gemeenten, ;■: van'; verhuur. van onroerende
zaken iof gedeelten' daarvan," welke; geheel
niet voor.nieuwbouw,".welke vna'het i*i.i of' gedeeltelijk in die gemeenten zijn gelowerking treden van dit besluit tot stand .-- gen; aangifte moet .worden gedaan volgens
-is.fIHÉIH
door hem te stellen regelen.

.hoogst toelaatbare huurprijs.
..' 3. In de overige'gevailen is de hoogst
' toelaatbare huurprijs j die, ..welke voor
'.' soortgelijke huurobjecten' op 9 Mei 1940
gebruikelijk en' redelijk [was." Dltïgeldt

■

"

.

■

■

:"

-.

legde.TJ"""(Bß>'^>""*"^^ta^<Mß^Ti

". Sinds 1868 was de overledene hier werkzaam," om-ten slotte via diverse functies tot
chef van de afdeeling op te klimmen.' ■"- i
De teraardebestelling van I het < stoffelijk
overschot-zal morgenmiddag.te 12 uur geschieden nabij het Groene Kerkje te Oegst-

■

—

Geslaagd Is voor het toelatingsexamen
voor het conservatorium te Den Haag mej.
v.d;. Heide; alhier.

BEURSOVERZICHT

.

■

2.'lndien^het'jhuurobjectjap 9,Mei ;
pyrotechnische - artikelen 1940
andere".
niet,* docb tusscheit I'Januari 19351
.'.van het,,
Amerikaansche"; Volk,-.- zoo; besloot; Mc ■ Ni- in de open lucht streng verbo- ;' erf 9 Mei 1940 wel verhuurd is geweest.,
f> is de huurprijs, waarvoor het laatstelijk
cholas," is voor den vrede. De Amerikaan- den is.
sche volksleiders; die de .Vereenigde Staten
in dat tijdvak .verhuurd is geweest, de
leiden;
staan
stap voor stap naar den oorlog

-

'

"

—

':

bekend'

aan.

-

'

overeen-

■

December,,o*?.

J. VAN DRIESTEN OVERLEDEN.
Slechts enkele dagen .na zijn: eveneens
A. W.

hoogbejaarde echtgenoote is in den ouderdom van 88 jaar overleden de heer A." W; J;
van Driesten, oud-referendaris der gemeen-vArtikel s"—ll.'lndienieen hooger huur- te Leiden ien oud-ohef van. de , afdeeling
prijs dan de hoogst toelaatbare is
Burgerlijke Stand der gemeente-secretarie,
gekomen; geldt tusschen partijen de hoogst welke functie hij op 1 Januari 1923 bij-het
bereiken vanden'70-jarigen leeftijd neertoelaatbare! huurprijs.".

« 2.;Huurprijzen,!welke voor het.in .werking treden .van dit besluit: betaald i zijn,
i i Het. verordeningenblad;van heden i bevat kunnen-,niet teruggevorderd worden'; op
een ï besluit I van de secretarissen-generaal grond;! dat zij overeenkomstig i lid" 1 niet
van de departementen van "binnenlandsche verschuldigd ,waren."»"^""HÊ*F*ta^nHP""""i
zaken, i van I handel" nijverheid j en | scheepArtikel 8 —'I-Het is verboden ter,zake
vaart, van financiën en van justitie tot bc-[ van
lof in ;verband; met een .huurovereenheersohing van' huurprijzen (huurprijsbe- komst
onroerende zaken'- of gedeelten
1M0).
*»BMi|--p-|-H«i
sluit
daarvan' als derde eenig voordeel te belo1. Hét is verboden voor een ven,"
,; Artikel 1
te
te
of aan. te nezaak of- gedeelte "-. daarvan .' een men."* bedingen, .betalen
onroerende
te
huurprijs te, bedingen," te. beióven.'l
.Ondervoordeel.wordt niet begrepen
nemen of, te,betalen,".welke hooger. is dan de2.door
van borgtocht, pand of hyin l de i navolgende bepalingen is. toegelaten.' potheek middel
zekerheid noch ook een
i| 2. Onder huurprijs wórdt verstaan het ge- redelijke verschafte
ivergoedinglvoor", verrichte.' dienheel ',van 1de door den; huurder, bij i of i- ter sten; indien
en
zoover deze.op 9 Mei
zake.van een l huurovereenkomst | op | zich 1940 gebruikelijkvoor.
was te achten.*aMMMßß|
genomen'verplichtingenI Dit besluit wordt aange:merkt
i Artikel ,7v*r—
stérk alcoholhoudende dranken
1, voorschrift, 1 gegevenkrachtals
ccn
1. De hoogst toelaatbare
Artikel 2
ens l artikel *3 van lde prijsopdrijvings-; en
onveranderd gelden.
Wl huurprijs
voor een onroerende zaak is hamster-wet.
1939."i""^S*--"»""-»i*B""*ta-S3aP
gemaakt,
;' Voorts wordt;
',', die,',waarvoor het.huurob.iect op 9 Mei
Artikel B.'— 1. De secretarissen-generaal
de
departementen
;
van
van binnenlandsche
dat het afsteken van vuurwerk en 1940 verhuurd was. V
j
nijverheid; ; scheep-

De
openbare veiligheid' heeft in opdracht van den rijkscommissaris
bekend gemaakt, dat ook voor den
nacht van 31"
1
IdnüarÏÏSS/de bepalingen betreflende het verblijf indeopen lucht
tusschen middernacht en 4 uur
inzake de' bepervoormiddag.
king van den kleinverkoop van

Stadsnieuws

AMSTERDAM, 27 December.

Na de twee feestdagen bleef de situatie
op de Amsterdamsen*, effectenbeurs t ten
aanzien van de omvang der affaire, vrywel
onveranderd.": Ondanks het Ontbreken ïvan
orders | bleef | de' stemming | gunstig," terwyi
de tegen het einde der vorige week ingezette i geringe i koersverbeterlng, zich vandaag
verder voortzette,
: Eenige belangstelling werd
Amerlkaansche fondsen aan den dag gelegd, hetgeen vooral onder beurs' tot uiting, kwam.'
Alhoewel. de handel. van' kalmen.. aard

,

voor.

was,: bestond- er toch;.vooral' ten'aanzien

van

de leidende fondsen; wat vraag In deze
af deeling. Men kon weer eens he den eenzelfde versdhynsel als eenige maanden geleden waarnemen," dat het publiek zich by

Artikel:?. —;Dit:besluitJvindt overeen- wylen interesseert voor ".Amerlkaantjes". |
i>-,Vooral Staalwaarden traden op den voor.'
grond; U; S." Steel openden een halven, dollar hooger op 69 3/4, stegen tegen het midden van de beurs tot 70 5/8%. Een analoog
verloop gaven de koersen van Bethlehera
Steels en Republlc ] Steel te! aanschouwen,
die resp. tot 84 7/8 en 26 5/8 stegen." Eenige
voorts voor spoorwegen.
attentie bestond
Illinois als,Pennsylvanla Road
.Zoowel
■s Artikel 11; ~ I; Dit besluit treedt in werv waren fractioneel beter.'
klng op den dag zijner afkondiging; Het is
Voor. binnenlandsche lndustrieele posten
.toepasselijk op huurprijzen, .welke voor bestond een goed prijshoudende stemming.
iook
het iin i werking. treden daarvan overeen- Groote i koersverschillen; kwamen i over het
g-komen werden.. J-"*a"|M"B*B"***"**B"*p""***"*ri algemeen niet, voor, maar desondanks bei fondsen ï toch
I
2.', Dit' besluit wordt aangehaald ; onder wogen 1 zich i de L voornaamste
een,tot.twee punten boven het vorige nibureau heeft in verband met deze geruch- prijzeni ressorteeren,', kunnen. worden, op- redelijke en gebruikelijke niet overschrijden. den titel "„huurprijsbesluit 11940."
ten opgemerkt; dat hierover geen officieele
veau." De handel was evenwel; zooals reeds
gezegd," van geringen'
berichten aanwezig zijn.T^"ta*«P«W"* ver.-Met uitzonderingivan' Rübberaandeelen
Naar in soheepvaartkringen te Tokio
■luidt,
scheepscontrole-;
van
heeft de, Noorsche
die over het algemeen iets vaster in de
schecommissie te Londen allen Noorschen
markt lagen, bestond er.voor Cultuurwaarpen; die varen in de Japansche wateren en
den slechts zeer weinig attentie By de SuiOosten
den
de,
in
wateren van het. Verre i
wisten HVA's een zestal punten
1
kerfondsen
Het opperbevel der Duitsche weermacht op te loopen '. tot "■ 448 i %.'..'■, Vorstenlanden
taad fi gegeven' onmiddellijk. de, Atlantische ROGGEBROODRANTSOEN GEBRACHT OP
-.'
meKie;
der-,
J
Het opperbevel
Italiaansche weer- deelt
Oceaankust van Amerika aan te : 'oopen.
wisten tot 130 .% op te loopen.' Tabaksaanmacht publiceert" weermachtsbericht no. "a Terwijl het Duitsche luchtwapen ook op
100 GRAM PER BON.
i onder | een; gemis aan 1 be'DNB).r
deelen I hadden
volgt".
Kerstdag
203. Pet luidt als
geen'aanvalshande- langstelling
aPMmaP> den tweeden
t te l iy den,*' zoodat ] onder i beurs
Met; betrekking' tot> dé'. distributie' van ■'.'ln
het grensgebied van,Cyrenaica wordt lingen tegen het Britsche eiland heeft on- gen noteering
tot stand kwam.' De slotkoerbrood wordt het.volgende meegedeeld: "'?, de actie der wederzljdsche artillerie voort- dernomen,
Britsche; vliegtuigen lop
van deze fondsen waren over het alge;: Zooals bekend gaf; tot. dusverre elke bon gezet, evenals ■de : bedrijvigheid der pa- dien dag enhebben'
in den daarop volgenden nacht sen
kant. Van Rübvan de broodkaart recht op het koopen van trouilles."! Intensief i optreden *onzer i lucht- vliegvelden,-; haveninstallaties en steden in meen aan den iets beteren
geregeld handel in
beraandeelen bestond erper
ongeveer 125 gram'roggebrood of ongeveer macht: v" bombardementen zijn ', uitgevoerd
Frankrijk
het bezette
met i bommen t aan- Amsterdam Rubber; die
saldo een drie100 .gram' ander, brood. De .vaststelling van op schepen;op.de reede, van; een;
gevallen. Onder de Fransche bevolking oftt-" tal punten hooger, waren.
gram
roggebroodrantsoen
het
hield geschoven basis, op batterijen en gemecha- stonden verliezen en.vielen dooden en'ge- „(Ook
op 125
minder courante soorten in deze
o.a; verband met het feit; dat het z.g.'.droge niseerde strijdkrachten;
Jachttoestellen le- wonden. „ Militaire installaties werden niet rubriekdewisten
een fractloneele koersverbsOEGSTGEEST.
stof gehalte'Lvan roggebrood afwykend was verden een gevecht met een. talrijke for- getroffen. Luchtafweergeschut
schoot' één tertng
ten «pzichte van andere soorten brood.' Aan- matie ; Gloster-vliegtuigen," waarvan eri drie
vliegtuig neer;
lichte koersstyging:wisten
Een waardig Kerstfeest.
-Een
gezien : echter sindsdien liet gehalte aan werden neergeschoten;'ln'de-waterenwan Britsch.
u Batterijen i verdragend geschut van ■.het Scheepvaartaandeelen
te behalen. Dit
"*
droge stof| van het I roggebrood krachtens
Cyrenaica
I heeft t In i den ochtend -van 126 leger. en: de marine hebben op 271 Decem- kwam vooral.ten opzichte van NederlandHet gezamenlijke Kerstfeest der kinderen wetteiyk' voorschrift is gebracht op eenDeoember een' watervliegtuig,' dat i op' zee- ber in den ochtend vijandelijke schepen
-tot .uiting tot die tot
Herv. iGemeente, .vond--dit jaar in. het
gehalte per broodeenheid als' dat van verkennlg was,: een vijandelijke duikboot het Kanaal aangevallen. ..<""-.- in sche Scheep-Unie
van de Zondagsschool met die van de Ned. zelfde
183 3/4 opHep Japaniynen stegen tot 1573/4
broodsoorten,', is thans de reden gevonden -en- doeltreffend gebombardeerd.
de
andere.
Groene Kerkje plaats. -v-"3"-M***t*"**"****"****M*"**|
'
■;-[' '-"
tot 124
Holland—Amerika lijn
het vaststellen van een "afwykend
Aan :. het' Grieksche j front a bedrijvigheid
."De heef A. P, v." I.,Haas, huipprediker al- voor
I Ondanks den zeer geringen handel wisten
Oók der artillerie en | acties ',\[an' plaatselijk
roggebrood
rantsoen
voor
i
<
1
vervallen./.
waarop
gezonkahier,' opende,'
een lied werd
Olies toch nog een 3-tal punten op te loopen
485ste STAATSLOTERIJ
gen door het kinderkoor 0.1.-van den heer het roggebroodrantsoen wordt' derhalve met rakter.l Haveninstalaltiei, gemeerde: mallboven het vorig slot; Gedurende het- beursN;, Verhoeven, onder; de,prachtig versierde ingang i van' Maandag! 30! Dec. | a.s.' gesteld schepen" en ! doelen," ". dïejf'rechtstreeks van
uur verwisselden slechts enkele; aandeelen
op ongeveer 100 gr. per bomvan de brood- belang zijn; voor
operaties'te land zijn
van VrUdaj 27 December 1940 "- van'eigenaar. De slotnoteering kwam'even
kerstboom. 'l*>*ck*H4**|*i*H*a*flPW*«nVlV kaart.
de
:
Trckkmi.
3
i De heer v. d. Haas heeft op boeiende wijze
door onze bommenwerpers getroffen." Een
3de klasse, 3do lust
beneden de 270% te liggen.'.--' r
ttjdvak van Maandag 30 poging van denvijand om een; van 1 onze
■ Gedurende het,
Op de belegglngsmarkt was de stemming
de Kerstgeschiedenis verteld. waarnaar ■de December,tot
Hooi'e Prijzen
'.'"..
Zondag
en
5
Januari
met
af- bases te treffen; is verijdeld door de snelle
groote schare kinderen, zoowel als de geeft
t ÏOOO.— 12506 ,12973
voor
Nederlandsche <■ Staatsfondsen- ietwat
bongenummerde
met;
elke
der
ouders, met belangstelling luisterden.".; s" ; nen,
van onze jr jachtvliegtuigen:
onregelmatig. Oude Schuld noteerde eerder
tusschenkomst.
op
recht
het
koo-ï
van!de,broodkaart'
zijn
neergeschpPrijzen vin f 45/—
'-;
kant. terwyi de nieuwere leehet vioolspel yan den heer pen'van'ongeveer 100 gram' roggebrood'of drie ; Blenheim-machines
aan den lagen prijshoudend
-" Prachtig klonk orgelbegeleiding
,-"
ten.',
Verhoeven
gced"
met van den ander brood."
.-'
tot vast, in de
ningen
1
618
,
1794'
2202
2215
2290
2296
26953148
der met Ï.21Ï -V, uit Oost-Afrika niets'Belangrijks te mei-; 3489 3538 3642 ' 4126 4392 4553 tegen.Jrr?:-;--.'.*-'..■--■;.--""<'■
heer Blom, gevolgd door koorzang;a-*""B*B| genummerde,Voorts geeft elke
markt
4580
5095
broodbonnen v recht I op t het den.'
De heer Blom had als kerstvertelling ge5119 5133 5224 '. 5281 5393 5403 ." 5711 '5752
Voor beleggingsfondsen bestond eenige
'. '■;{..'kozen „De '. doornstruik"; een eenvoudig koopen 'van, een jrantsoen | gebak;: Dit om;
vraag in verband met vrygekomen" gelden
5768
5
98
6006
6170
6
260
'.
.'
i..
6289
6294
8381.
maar treffend, verhaal. Hierop werden de vat voor de hierna genoemde bakkerij pro-]
7274 " 7296 -. 7748 7795 7891 7972 '.7988 8304 :er 1 Januari as. Dit kon men ook waaroudste kinderen," die de Zondagsschool ver- dueten telkens ten' minste het aantal daar-'
8780 8823 8860 8888 9136 9328 9534 9594 nemen ten aanzien van' gemeente obllgatlën
toegesprokenldoor.dsv.T; J.l Jansen aohtei geplaatste grammen:
;
-;':'.
9689 10174 10408 10419,10501 10765 10839 10846 -n pandbrieven.
omzetbelasting
latene
biscuits en wafels 90
Schoonhoven, waarbij hun als geschenk een .:'Beschuit .75
10988. 11044 12032 12067 12335 13008 13166 13740
Geld op prolongatie 2 3/4'■ %.
iWH*~""4'Q|V"ofl*"4JoFYy|.fl
andere
gram;:
speculaas
oekjes
gram;:
Nieuw 'Testament (nieuwe (.vertaling):.is
11401
I
'-. Het Verordenlnjgen'blad.. van heden bevat 13818 14038 14174 14238 14520 14811 14891 14934
15740 1581115814 16162' 16800 16959 17196
aangeboden.'De heer v.dVHaas sprak Let 200 gram;:koek 160 gram;,cake.300 gram; een besluit
OFFICIEELE VALUTAKOERSEN
amandelvan den secretaris-generaal van 15192
(
b.v.',
gevuld
klein
hij'
korstgebak
slotwoord;waarin;
alle. medewerkenden
17229 17489 17684 18041 18049 18253 18309 18926
dep.' van Financiën betreffende de omhet
DER NEDERLANDSCHE BANK.
groot;
gevuld'
gram;:
dankte
korsti
kerkvoogdij
broodjes)
de,
en
voor het afstaan
14001
19639
20457
20468
19590
20671
20700
20819
21316
op:
zetbelasting
(besluit',
omzetbelasting
de
:
(schriftelijke en tel. transacties).
(b.v;
gram;,
500
gebak
boterletter).
de
in
danktaart
en
Valuta's
hij
voorging
kerk,
--dMÉ|-MMMII-|a-a-W
van
waarna
21921
:.
:{-:..: U -.;-.■'■■;;'.'■. 1940);;--. ~
-. Verbetering: 3e klasse; 2e IDst:, 4849 moet
gebed,"Aan het einde werden .versnaperin- gebakjes 600 gram;.Onder
naam'
York
1.883/16—1.88 9/16; BerUjn
"omzetbelasting.
den
wordt
New
Voor geheel of ten deele uit meel of bloem
gen arngebodeu. "
een belasting geheven," waaraan zijn onder75.28—75.43: Brussel 30.11—30.17; Helsinki
gebakken producten,, welke hierboven. niet worpen
3.81-^3.82;' Stockholm 44.81—44.90; Zürich
de leveringen .van.in het .vrije vergenoemd'zyn," geldt; dat een. rantsoen een
43.63—43.71.
hoeveelheid omvat, waarin 70 gram mekl of keer zijnde goederen,*; welke hier te lande
Bankpapier:
door fabrikanten. en: aridere ondernemers
Ten aanzien van leveringen van melk,
bloem is verwerkt.
;.RUn;,
binnen
het
onderneming
kader
van
bonDe op 5 Januari nog niet gebruikte
eieren, aardappelen,'fruit,",
BerUjn 75.19—75.34; New York 1.86 '/«—
11nen
blijven voorts nog geldig gedurende de worden verricht,"' benevens 'de diensten, ;; zouten, gedroogde en gekoelde groenten
190 1/4; Brussel. 30.08—30.20; Stockholm
'
■
doorlpndernemers
welke
hier.
te
lande
binweek
van
tot
met
12
Januari
met
6
en
a.s.r
44.76—44.75; Zürich 43.59—43.75.'
Ds. F. W. GEERDS OVERLEDEN.
het kader van hun onderneming wor- :.', door. den fabrikant van die goederen
dien verstande,1 dat zy gedurende laatstge- nen
den
verricht.
"":*"'■
64
is
Halvoormeld
'percentage
jaar
mogen'
gebruikt
ouderdom
van
te
worden
vanltwee
In den
noemde week niet
worden.
HJB 1
lurn' overleden ds. F.\Wv Geerds; predikant
in hotels; restaurants e.d.jUMvH&BCBm
U en een half .toteen: en.voormeld
Het tarief van de omzetbelasting bcVoorts| geven I de, met ';,3'V genummerde
der gereformeerde kerk "aldaar. De thans
,-»centage. vanvijf tot drie eneenhalf
dit
afwijking
perdraagt
,'
*
van
j
overledene,' die in: 1876.., te ; Pietersburen bonnen 1van'de.bloemkaart gedurende het centageZVi%JMtt
MARKT
bedraagt het'tarief van de be- '. ; verminderd.;. <.^BBHÉ
.(Gr.) werd geboren," studeerde aan detheo- tydvakIvan'Maandag,30 December.tot en
De omzetbelasting .is 'verschuldigd
BERICHTEN
logische : hoogeschool |te Kampen I en' stond met: Zondag 1261 Januari: a-s.", elk i recht i op '. lasting:
achtervolgens, te Zevenhuizen (Gr.)," Olde-" het koopen van 50 gram brood of een half
I. 5 ten 100 voor de leveringen door
door den ondernemer, die de levering of
>fabrikanten
■rantsoen"„gebak" als hierboven genoemd.
kerk; Scharme-Goutum en Hallurn.
van ". hun! producten met " |: den dienst heeft verricht.
GOUDA, 27 Dec,' Veemarkt. Aangevoerd 150
, !
'uitzondering,van
magere varkens. Prijzen f. 25—40 per stuk; 323
TARWEBLOEM.
biggen, f. 16—20; 126 runderen; 39 nuchtere kala.' de leveringen van grondstoffen aan
NED. HERV. KERK.
door de veehouDe met '„"". genummerde .bonnen van 'de
veren 1 graskalf, overgenomen
fabrikant.
een
.;
1
14 bokken en geiten, prijs f. 18—
derij-Centrale:
5
tydvak
Aangenomen l naar.' Vorden ds.' Jv H. Jansen, bloemkaart geven gedurende het r
20 per-stuk. Handel: alle soorten redelijk. Al:b. De" leveringen van handelswaren aan
Dec, tot en'met Zondag
predikant bij de evangelisatie te Den Helder. >"-; van Maandag 30
gemeene markt:. Aangevoerd 114 partijen kaas.
op
a.s;recht
het koopen.vn 35 j een" "rroothandelaar of êen kleinhande-" ;
Bedankt voor Oudemirdum ds. J. van der Vel- 26 Januari
Prijs lste kwal; met rijksmerk f. 41,50; 2de kwal.
of
AMERIKA
gram',
roggeklptarwemeel of tarwebloem
EN DEN OORLOG.
den te Nijega-Elabuizen;-'.'IAR*n*SSV|BBB9É
„:
', laar;
f 40—41; < handel vlug. Aangevoerd: 2000vlug.
"'
eleren. prijs f. 5,50—8.50 per 100. Handel
.c; De leveringen van gas en electriDrietal'
te 'Amersfoort i (zevende predikants- meel of roggebloem of zelfrijzend bakmeel
fc. Het Witte Huls heeft een schrijven gepu:Coöp. Zuid-Holl,' Eiervelling. Aanvoer 38.000
plaats) ds; Pv Av Klüsener te Bodegraven." ds. of boekweitmeel.
citeit.
:
C
bliceerd," dat door .130 Amerikanen; hoofd- kipeleren; regeerlngsprijMn.
E.' E. de Looze te Gouda; ds. Pv P. J. Monster
zakelijk geestelijken,", bekende t journalisten
te Aalburg. «ftMßHfiOmUfl
d. De leveringen van door den secreRIJNSBURG; 26 Dec. Bloemenveiling; NarJHR. A. W. DEN BEER POORTUGAEL
en rectoren van universiteiten,1 Is ondertee- cissen: Helios. 12—14; Alfred 16—18; Plerson 12
jjep.'
van
hol
vanfinan-".
taris-generaal
OVERLEDEN.
,en
aan;
GEREF. KERKEN.
gericht.
president'
Roosevelt,
kend
—14. Hvaolnthen: L'lnnocenOe f. 6—7; Blsmarck
ciën aan te wijzen goederen.
Ds onderteekenaars; dringen er bij Roose- f. 5—6; i Uebor 4—6; I Areridina 11. 4—8. Tulp-n:
Bedankt
ds. H. WV Wicrda' te : In den ouderdom van 76 jaar is te Amers2; Een half ten honderd voor de leve
velt op i aan 1 tot I een l vastberaden politiek Rcar'e' duo f.O 70—1,00;«Witte duo f. 1,10—190;
Vijfhuizen.
foort de kunstschilder. jhr.A.-W." den Beer
ÉESBSfIi
zooals
ingen
groothandelaren
door
van' Amerika'over. te gaan en I alles in'het Duc d-' Berlln f. 0.70—1.10; Brillant Ster f.
*j
Poortugael," overleden.' De overledene; was
Trésor f. 160—2,10; Proserpine f I,lo—
de;overwinning opide 2,40: Mon
werkite,stellen'om
'ïnig.'
A:nersfoortvoorzitter;
CHR GEFEF. KERK.
van den
vele' jaren
180: Copland 60 et.
te
veilig
spïimogendheden.
stellen."MNvM|
het
Albestuurslid van
Ten" aanzien , van de. leveringen 'van
schen.kunstkring,.
Tweetal te Vlaardingen ds. P.' de : Groot ite ge-neer.
Assoclated Press vermoedt,' dat het schrijWOERDEN, 27 Dec. Aanvoer 53 partijen kaas.
Nederlandse!)' Kunstverbond,, het
>rood worden voormeld percentage van '. U
Meerkerk en ds. E. du Marehie van Voort- museum ""„Flehlte" en de monumentencomven is opgesteld oip invloed uit te oefenen Met rUksmerk lste kw. f. 41,50, 2de kw. f. 40,50.
huijzen te Urk. s**B*3ü"|oQfi»j^ÏHH^HM
tot
een
en
voormeld
aangekondigde
;
half,
Zondag
rede Handel vlug.
'■' op dë voor
a.s.
missie. Hij vervaardigde vele schilderijen en twee en een
Beroepen te Oud-Beyerland ds. A. Grappen
percentage van vijf tot twee verminderd van Rooseveltvjn-g*nßh-flK|*-M
boetseerwerkjes.
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komstige toepassing, Indien tegen;een vergoeding .In | eens of in I termijnen | zakelijke
genotsrechtenivoor.vijftien' jaar lof korter
op onroerende zaken worden gevestigd.7.-,,
fe Artikel; 10.' -Dit besluit is niet,toepasselijk op land'in den'zinivan;het ibesluit
no. 219/19400," houdende i regelen met. betrekking tot het vervreemden' van land-
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Familie-berichten

..

Geboren:

-

NICOLAAS CORNELIS
D. SCHOUTEN
A. J. SCHOUTEN—

'

COSSEÉ

Leiden, 2e Kerstdag 1940.

1809a

Bloemmarkt 9A.

Dlaconessenhuls.

Tijd;

.

Hiermede berichten wij
U, dlat zacht en' kalm Is
overleden mijn dierbare
Echtgenoot,
ABRAHAM
VAN DER STEEN,
in den ouderdom van
50 jaar.

"

'

25 December

van

MBB-*BBBBa-*-«H

.

DONKERSTEEG 16

Heden overleed onze lieve.
Moeder, Mevrouw

Familieberichten, ontleend
aan andere bladen:

P. J. VAN DER VEEN,
Weduwe van ',■'".'.
H. LAUTENBACH,
in den ouderdom van
bijna 71 jaren.
Mede namens verdere

Bevallen: v. d. Borgh tot Vervolde—v. d. Helm, z., Brammen

-

Ex. testamentair.
Oegstgeest, 24 Dec. 1940.
JufSermansstraat 6.
Het stoffelijk overschot
is opgebaard in de rouwkamer, Haag-weg no. 31,
Ledden.
5171
De teraardebestelling is
bepaald op a.s. Zaterdag
te half twee op de begraafplaats aan het „Groene
Kerkje" te Oegstgeest.

,

Heden overleed

tot onze

groote i droefheidi,

-

onze

Lieve Vrouw, Moeder; Behuwdl-,' Groot- en Overgrootmoeder,

PIGA GOTTSCHALK,
geboren HEIJMANN,'
in den ouderdom van
79 jaar.

Amsterdam:

'

■

R. GOTTGOHALK

Lelden:

T. MEIJER&—
GOTTSCHAIiK
E. M. MELJERS
Kleinkinderen en

Achterklelnifcinderen.'
Amsterdam,' 25 Deo. 1940.

.

Alexandler Boerstraat 25.
Bezoeken kunnen niet
worden afgewacht.

De teraardebestelling zal
plaats hebben, Zaterdag
28 December te 11.30 uur
op de. Nieuwe Oosterbe-,
graafplaats te Amsterdam.

Volstrekt

eenige

. keniüsgeving.

I

5158

■

haas, d.,' Eindhoven. '

"'

HONDJE

"

M. C. T.'.v.'.d.
Lith—Slot, v., 83 j., Den Haag".

■

"

"

BrulnvK>ld Riedel, m.'63 ]~
Zeist; O. K. M. H. Wolters, m.,
65 j.', Venlo; K. Blumenfeld, rif*

E;

j., Amsterdam; P. Gold-

schmidt, m., 51 j„' Bilthoven;

J. de. Boer A.Nzn., m.,: 82 j.
Broek in Waterland'; I;v; Essen, m., 61 ]~ Bussurn; K. Cohen, m., 75 j.; Amsterdam; H.
W. Herman, m., 75 ]~ Voorburg
H. v. Enok, m.; 83 j.," Arnhem;
J. Th. Blanokenhagen, m., 58 j.
Bloeme-jdaal; C. C. v. Lent, m.,
5.1 j.,'Den Haag; J. W.' Haak,
m.',. 55 j.,.-Rotterdam; ■J. L.
Boonstra, m., Haarlem; D. ter
Beek, m., 43 ].',' Amsterdam; WRapati—Mantel, v.,76 j.'," Amsterdam; P. ■' v;. Leeuwen, m„
89 ].', Amsterdam; L. C. OuwerIdng, m.', Den Haag; JA." GV de
longh v. Polsbroek-j»-. Noorden
v., ,71'J.,'Den Haag; R. Broekhuysen, v., Den Haag; J. H.
Demuth, v.; 51 j., Rotterdam;
G.' M. v. Hoogstraten, v., 77 j.,
Rotterdam; M.» de Groot—
Scheffer, v„ Rotterdam; W. C.
v. d.
Keulenaar, v.j
89 j„ Rotterdam.

,

'

'

.

Van .Vrijdag

"-

kooh

fi
I

,

af,, première .van.-.

Tapdance, Lasso-

en Messenwerpen

■

-' Tel. 22197

.

PctkkenouGle

; (mcl. omzetbelasting)

H

TOEGANG lEDEREN LEEFTIJD.

fl

Bureau-

'

—

■

....

.
*&■ —

[1II

In ons Voorprogramma:

E

een

I

I U

|j

,

;

TOEGANG 14 JAAR.

|

||

«U. _,„„
„_,
EEN MflSf FILM

, Vnnrnrnnramma
liifnphrpi Voorprogramma
Uitgebreid
\

5145
lederen middag Matinee, aanvang
-2-r : .'s Zondags en-Nieuwja.rsV
dag door-' voorstellingen 2-6.30 u.

I IJ1 .
"'
8, |I
5144

"

wimhl

lederen middagMatinee, aanvang
Zmd
T,S" 2—6.30 suvIH
dag doorl. voorstellingen
uur.
Aanvang avondvoorstelling

I* ""

I] Il

<.

27 December af

"-.
ATTILA HÖRBIGER

film

Uitgebreid VOOrprOgramitia

'

Zaterdag 28 t\
December tot |
tot 's avonds fl
|j?J

MAANDAG 30 en DDJSDAG 31 DECEMBER wegens inventarisatie den |;

§|

dag'

gehêelen

'

'5173

.

.

ftj

' ..

I

I I

-.>-,■'.. ■.."»

'''^L^^K^l
[I

Van hedenavond af:.
"L populaire
.»
\ ■■
De nog '_*
steeds

:

'

’
/"op M^.„'

Ir---

II" ~

|| []

TOEGANG ELKEN LEEFTIJD

"

j

j-

1

„„"fïTMBHHB.

Vrool.jk Voorprogramma

Ij
J

manoeuvre

\we€r *■-"" <?"--■--- olil «*e kostelijke invallen
van Watt en J Watt!

1 f

ou(lejaarsav()nd is ons

■

*

ZONDAG en NIEUWJAARSDAG
DRIE VOORSTELLINGEN
2 uur 4.30 uur
uur.

-

'

ZATERDAG

MATINEE

]

iV'|

watten

■uur. ;"■
I

j
Aanvang avondvoorstelling
8

I

„HET LEIDSOHE WOLLEN
DEKENHUIS"
Haarlemmerstr. 137
hoek Donkersteeg 2-4-6 |'

Passagier,

II

j]

morgen i

.-.fcrC'.D I I ÏIO© .1 / %A A T"!?*/*% Vh 'Mmm. M 13

van

boek:"/Terug;in'het

tot zes uur

-; IhOOSEVvOERD 49;"

Een pakkend beeld van mensche-

-"■-.

leven"

N

Oudejaarsavond is ons theater

GESLOTEN.

het bekende

.

hedenavond ,

Nöórdeindspl ein V

.

'','. Van Vrijdag

Maria. Andergast,"
in
-..,_-'

-w

Magazijnehi

nor[|
Couranten zeven
gearendl

van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart,

«imQ j;„ tt
die U.
-.weer v een,van,die films,

■'

HANDELSDRUKKERIJ en

.verkrijgbaar
a 43 cents
per 5, K.G.

~
H.. Een aangrijpende. vertolking

TOEGANG 14 JAAR.

EEN GEWELDIGE SENSATIE!

"

■
OFFICIEELE PUBLICATIE

Van Vrijdag 27, December af

stalencoll. Br.

v. d. Blad no. 5616.

dit Blad

.

■

■■

esterle.

Abonnement

HET BESTUUR.

'

.'

liopoLD

Zondag en Nieuwjaarsdag doorloopende voorstelling van 2 tot 7 uur:

>

■

gekleed !
f. 10.— p.. m..
Vraagt; in**agie'

COÖP. BOERENLEENBANK
-. Leidscheweg 97.

ISS^SS^^^'^^^-^^l'

PBiiz?^NaSim-

lA#»l#Afcir

..

Civ.'lng. en Arch.

■

■

Een schouwspeUnder bergen Een
film met overweldigende natuur- B

-.'■..

LmJm

BELTMAN'AGzn'.

G.

het Rijksbureau,voor Huiden1 en Leder
vesügt'er de aandacht op, dat alleen zij, die tot dusverre regel--"
matig handel dreven in hazen-; konijnen-: en andere vellen
voor peltenijdoeleinden, gerechtigd zijn bedoelde vellen engros
:-f detail op te koopen.'-'.
..'"'. 5142
Tevens ;wordt men'er op geattendeerd, dat de hierboven
genoemde vellen vallen onder de prijsopdrljvlngs -en
wet 1939,; zbodat ieder; die zich niet houdt aan' de normale
;-i;5Ï49 prijzen, in overtreding is.
HOÉ

Nederland, de,groote.super-film

(ALLES AUS LIEBEZU DIR)

m*Sf(qHlß^npnitH|

Hetoelfde geldt'voor kachelblokken, indien .'die,'blokken
voor 12 Novemlber j.l.',waren'.verkocht tegen hoogere prijzen
dan de thans geldende.maxima. |{||jHJ^KBBI
;'■

OFFICIEELE PUBLICATIE

het modo. WÊÊÊ;H;
■
-"
3
DE ROMAN VAN
ësjssssss;- I een «dokter
—
j _
'*
lAfi flföfi-a
3 JflVlWrt

,

.-.;'■' -' De Directeur van

: |GiÊ*D2£l^k£Jg"—

OF
I/E

..

■

"

EErgTßAyr^sB ."""'t El: 24130 S
13
vraagt Uw aandacht voor een

B*M***

is.
prijzen,' die hooger.
zijn dan de per dien datum vastgestelde maximuiniprijzeni,' ter-"
wijl "de'aflevering van dat hout tot heden niet heeft plaats
gevonden, is.' deze aflevering thans; verboden.'' Desgewenscht
■kan de directeur van het Rijksbureau voor Hout den veiikooper een '.vergunning tot aflevering verleenen; De thans gel/,
dende
moeten dan echter in acht' worden

"'

■

DE ZUID-AMERIKAANSCHE
IROUP

rondhout

franco toegezonden.
'".Bij de inlevering der, biljetten worden bestek en teekeningen van de inschrijvers, die
bestekhouders moeten zijn, teruggenomen a f. 10.—"per stel.
Nadere inlichtingen geeft
Bouwkundig Ingenieursbureau
Beltman
t

Haarlemmerstr. 29

,

'

Uf

:

Het Bestuur der Coöp. Boerenleenbank j te j Oudewetering
verzoekt aan de Spaarders om
de SPAARBANKBOEKJES voor
rentebijschrijving NOG NIET
van het Departement van Handel,' Nijverheid en Scheepvaart. IN TE LEVEREN.
5172
Voor inlevering en afhalen
der boekjes zal binnenkort een
AFLEVERINGSVERBOD VAN KACHELBLOKKEN.
aankondiging volgen.;
De Directeur van het Rijksbureau voor Hout, daartoe gemachtigd door den Secretaris-Generaal van het Departement 100 VISITEKAARTEN
van HandeJ.Nijverheidl en Scheepvaart,' maakt bekend)," dat hii met ; 100 Enveloppen jf. I.—|
de bij publicatie van'lo; Augustus;'j.1." verleende dispensatie 50 stuks 70 et.; 25 stuks 50 et.
van een aantal verboden; die' op hout betrekking hebben,' met
DE GOEDKOOPE
5166
ingang van heden intrekt ten aanzien van:
Het afleveren van vóór 12 November' 1940 verkochte
C. KROMWIJK
kachelblokkeiij', voor.zoover de;veiikoop daarvan'hééft plaats LEEUWENHOEKSTRAAT 6
gevonden tegen hoogere prijzen dlan de in de prijzenbeschik1816a'
b. d. Pasteurstr.
king brandhout no; 1 van 12 November j.l.' vastgestelde maximumprijzen;''''- ;'"
'-'.' Bovenstaande bepaling komt op het volgende" neerv;
Indien vóór 12 November j.l; kachelblokken zijnverkocht
tegen prijzen, 'die hooger zijn dan de per dien datum vastgestelde maximumprijzen, terwijl de aflevering van die kachelblokken tot heden niet heeft plaats gevonden," is deze aflevering thans; verboden. Desgewenscht kan de directeur ] van
het Rijksbureau voor Hout den venkooper een vergunning tot
aflevering verleenen. _De thans geldende maximumprijzen
"moeten dan echter in acht worden genomen.

.
-

Die mannen, die j.l. Zaterdag
bij het Viaduot, onder de gem.
Oegstgeest, eeriiwit.krulhailg
hondje hebben opgepakt! worden zeer vriendelijk: verzocht
dit" terug. te willen brengen
op Terweeweg 27, Oegstgeest,
waarvoor' zy rijkelijk zuillen
l.; 517
worden_beloond.

■; Overleden:

vr\r\tXWX
rMï XIT?T
Xlr.l IUUKLtL.m

hoogere prijzen dan de in de prUzenbesehlkSdngen'inlandsch

en'adres,'vanaf f.1.25
en 1. 1.50, met enveloppen. Ge- "' In verband met de Jaarlijk- Bur.
Ihaimerd carbon f. 1.75, met En- sche controle wordt van 1 tot
veloppen.
-5146 en met 15
Januari 1941 5159
A; A. VERHOOG, Papierhandel GEEN: KANTOOR 'gehouden!

— "

■■

vliet, Dordrecht.

'

.

(bebouwd
7700 M2.).

Ingenieursbureau BELTMAN te gevonden tegen hoogere prijzen dan de in de prljzenbeschik-";
Enschedé, verkrijgbaar a f. 25- "klng brandhout no. I'van 1-2; November'; 1940■;.
-per stel voor A en f. 17.50 per maximumprijzen. .5167,
stel voor B en worden na ontbepalingen
op
Bovenstaande
Jcomen
het
volgende
neer. r j
vangst van., een postwissel
Indien voor 23 December j.l.'inilandsch naaldbout (zoowel'
groot f. 25.25,■'■ resp.'- f. 17.75,
als gezaagd)
verbobht, tegen'

DEN HAAG - LEIDEN - HAARLEM
■-■■■,--■■-,- 1 Adverteert in
»-- '"■-"■

Ondertrouwd: G. J. v. d.
Voort (Bilthoven); en J. H.
Godijn (Uitrecht); H. Komst
en E, Dekker, Amsterdam; I. ■*-■
W. Sinke (Anna Pautowna) en
A. L.' de Jong (Soest); M. P.
Getrouwd: P.Druyf en M.
Schachmanni Amsterdam; Ch.
Drouven en A. Gertz, Amsterdam; P. G. Vos en T. Wijna,'
Amsterdam; B. P. de Jongste
en J. P. Hulbers,. Rotterdam:
H. F. Reynvaan en H. M. Pol-

B.

Schilderwerk. rondhout naaldhout. no. 1 ] van 23 December 1940. en gezaagd
Bestek en 6 teekeningen zijn Inlandsch naaldhout no. 1 van 23_Decemiber 1940 vastgestelde
van 23 December 1940 af, zoo- maximumprijzen;
lang de. voorraad' strekt,., ten ;;
2. Het afleveren' van voor. 12 November i 1940 verkochte
kantore ,van het Bouwkundig kachelblokken,
.voor zoover de verkoop daarvan'heeft plaats;

;

v. MÖÖRSEt

v. Manen—Kruger,

Feithen N. den Boer, Hooghalen.

"

AFLEVERINGSVERBOD VOOR ENLANDSOH NAALDHOUT
(ZOOWEL RONDHOUT ALS'GEZAAGD).
EN KACHELBLOKKEN.'
De Directeur.van het Rjjkstauireau voor Hout, daartoe gemachtigd door den Secretaris-Generaal van het Departement 1
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart,' maakt bekend, dat hij
de bij publicatie van 10 Augustus j.l.' verleende dispensatie van
een aantal verboden; die op hout betrekking hebben; met In-,
gang van heden intrekt ten aanzien van:
1. Het afleveren van voor 23 December 1940 veKkocht inlandsch rondhout naaldhout en gezaagd. Inlandsch naaldhout,'
voor zoover de verkoop daarvan heeft plaats gevonden tegen

I "V bedrukt met Uw naam

z., Haarlem; v. Leeuwen-Kool-

prachtige ontroerende film:

I»

;"

en Scheepvaart

| Gesloten i 100 VISITEKAARTEN VOORSCHOTEN Correct
TOT 2 JANUARI

Calkoen-Jonas, z„ Amsterdam;
Hulsbergen—v. d. Sijp, z., Blalicuim; Buuimer-O'shannon,' z.,

74

'v-'ll

j BOTER MARKT" 19- 1

-■***************************************************i

Den Haag;

I

INVENTARISATIE
,;" zijn onze zaken

.

huis, woonhuis, enz.

oppervlak ,pl.m..
:BV"'; Het
Glas-en

| WEGENS VERPLICHTE 1

rouwbeklag

kennisgeving.

NIJVERHEID"

■

A. Het; bouwwerk

_-■

De teraardebesteltog zal
plaats" hebben Zaterdag
a.s. te 12 uur op de begraafplaats het „Groene
Kerkje" te Oegstgeest.

Geen bloemen.

_'

■

40 HAARLEMMERSTRAAT^

verschoond te blijven.'.
Geen bloemen.

uur.
„Rhljmhof".

familie:

-~

„DE

1940.

Geen toespraken.

.

van het Departement van Handel, Nijverheid

_

GESLOTEN

ütrechtsche Jaagpad 27."
Verzoeke

eener

Op .Vrijdag 10 Januari 1941,
zal door de Leidsche'Textielfabrieken ;. GEBR. „ VAN WIJK
liefst
directe indiensttreding. Brieven onder
& Co. N.V. te Leiden; in Café-"
onder
5160 Bur.
gaaf
verlangd)
Restaurant „Zomerzorg",' Sta-|
van dit Blad., .'
.'.-"
tionsweg 57 te Leiden, des namiddags 2 uur, worden aan=sx ii ii ■***a*******"**************-******-*****sa
"■ 4828
besteed:
Wegens inventarisatie is onze zaak MAANDAG 30 en
DINSDAG 31 DECEMBER
5160
Het. bouwen van een
fabrieksgebouw, met ketel-

in den
ruim 88 jaren.
A. J. VAN DRIESTEN
A. C. VAN DRIESTEN—
DE JONG
LIEN.
5179

Leiden,

*

machinefabriek een ervaren

ouderdom van,

" De teraarde.bestel'ling zal
plaats hebben a.s. Zaterdag 28 December n.m. 1.30
op de Begraafplaats

j.' C. LAUTENBAOH

■

GEVRAAGD voor" de LOONADMINISTRATIE

©FFICIEEEE PUBLICATIE

Aanbesteding

KANTOORBEDIENDE.
voor
- no.' op-;
referenties en
salaris

.

Heden werden wij weer
diep getroffen door het
overlijden van tmzen besten Vader, Behuwd- en
Grootvader, den Heer

; PELTENBURG
Oud-Referendarls der
Gemeente Leiden,

Uit aller naam:
J. v. d. STEEN-—
BOEZAARD.
■Leiden, 23 December 1940.
Van Spej-kstraat 15. 5174

en algemeene

*

ALBERTUS WILLEM
JACOBUS VAN DRIESTEN
Wed/r. van
Mevr. J. J. v. DBIESTEN-

"

Eenige

Algemeene kennisgeving.

- Halfdrïe.

TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN.

81$fe Jaargang

-
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Dre.HSichanmtsweGbduörijbgSnls teenwedstrijden
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EDDY NAUJOKS,'.— 4 jaar oud, kan behalve zwem-

DE BERGER USSPORTVEREENIGING
liet Tweeden Kerstdag op
haar banen den Kennemer-wisselbeker verrijden. Jan Langedijk"
(bekerhouder). kreeg door zijn drievoudige overwinning (500 m.
1500; m.
5000 m.) dezen beker officieel in bezit. K. Buyen
(rechts, diè 2e werd in het algemeen klassement, 1 feliciteert'
(Polygoon)
Langedijk met zijn overwinning..

—

men (hij heeft reeds zijn zwemdiploma) ook heel goed

■

'Apöllohal te Amsterdam les in het schoonrijden.

schaatsenrijden. Hij krijgt op het oogenblik in de

'

Eddy met zijn

"'

jeugdige medeleerlinge, de 7-jarige
moeilijk figuur. „Maxie

een
Herbër 'en' Ernst Baier in den

Rietje vanErkel, maken

-

(Polygoon',

dop !"'

.

--:■
;RIJKSMINIS"TERiPR. GÖBBELS SPRAK IN -HAMBURG. ■':* ""■
RIJKSMINISTER .DR. GÖBBELS VERTOEFDE DEN. 17EN; DECEMBER r J.L'l IN! HAMBURG'
OM IN EEN GROOTE FABRIEKSHALVAN DE WERVEN .VAM BLOHM EN-VOSS '"".
(Polygoon)
"
TOT. DE'ARBEIDERS',TE SPREKEN.'"

,

'

.

—

-

;,DAN, VERGETEN ZE ALLES"; Tweeden Kerstdag werd in de
Brakke Grond te 'Amsterdam de tweede nationale postzegel-ruildag
gehouden,"' georganiseerd' doorJ de ' Amsterdamsche | Philatelistenver" eeniging. "„Hoofden en postzegels"," het eenige, dat de outsider i
kan; ontwaren.
(Polygoon) i

■'

■

'

-.

EEN FORMATIE HEINKEL GEVECHTSVLIEGTUIGEN BIJ EEN VLUCHT NAAR ENGELAND.
DICHT AANEENGESLOTEN,'NAAR'ELKE ZIJDE BESCHUT, MACHINE NAAST MACHINE,
(Hollandy
ZOO VLIEGT DE FORMATIE NAAR'HET BEVOLEN. DOËE!fI

.

—

ONDER ZEER GROOTE BELANGSTELLING
vonden', teAmsterdam de jaarlijksche steenwedstrijden
in de.Turnhal plaats.'De winnares der dames,'mevr.
(Polygoon),
Ter Heiden-Pieters in actie.

,

■

.

,

hem de toekomst voor vele jaren donker te -: Direct, was hij zichzelf weer en onder- den brief vanmijn beminnelijken om geEven later bevond hij zich tegenover een
doen inzien.-Wat Curtis' had gelezen was drukte de moedeloosheid, de geestelijke verV daan."" Aangezien jtj i ze | mondeling | stelde, langen, broodmageren heer met sneeuwwit
slapping waarop,hij een oogenbllk dreigde krijg jij het eerst antwoord. Ik vrees zoo haar,' dito bakkebaarden, een lorgnet. op
het volgende:
weg te drijven. Er. moest met den meesten ongeveer- alles."
den beenigen neus en een : aar oogën waarBeste Cyril.
spoed worden gehandeld! Hij zou.zich met V„lk voel den slag alsof hij mij persoonlijk aan niets scheen te ontgaan.' Hij gebaarde
■
Scotland " Yard" in verbinding' stellen;» als heeft getroffen;sir;Hët.kon haast niet op den jongenm an," plaats te nemen op den
Conservatieve opvattingen hebben geen
stoc, die terzijde van zijn bureau-ministre
den oplichter onverwijld achter de panongelegener tijdstip' zijn" gebeurd
bekoring voor de t jeugd; wel allerminst die
*"—
talon zat, was van zijn geld misschien nog 't een'
stond. '4*~"Kl"***'p«)*i"B'*>****a******i**i*"*****"******~**p--q|
juist nu u zoo vervuld was van uw ontdekIk
kapitaalbelegging'betreft.
het
waar.
grootste i deel te redden." Doch; dan' diende kingsreis: naar Ransome." Die is daarmee
~Ik. verwachtte je";: zei Madison," zijn
f citeer je eigen woorden. Welnu, laat Ik'je
nee:, belang tellend gadeslaan!.
van de affaire méér te weten dan inhet zeker van de
Hij had ge"■'dan feliciteeren."Je ging. met Henry Sla- hij
briefje van zijn oom werd ver- '.!"" „Mijn ontdekkingsreis van de baan?'" Cy- dacht een geheel- anderen; Cyril fte zullen
Een roman uit de voetbalwereld.
gter. in. zee;' die. zou je;
toonen," hoe sarcastische
meld; De weg,' om' dit; te bereiken, leidde ril legde beide handen op de
van ontmoeten. Eén Cyril wlen het was aan te
door J.WILMAN.
met geld geld te maken is.'De bouw,van naar Robert
Madison, die zich ondanks het zijn bedlende. Bij den naam schouders
Ransome had zien; dat ïüj diep in den put zat en die zich
het grootscheepsche villapark in Bourgh-:
!
gebeurde "'„niet minder.tot zijn dienst .be- hij" alle misère;
zich afgeschud; ( zijn gehaast had, een ouden ervaren bloedverNa het ontbyt las Curtis de rest van zyn -ness blijkt één van de brutaalste zwende- reid", had verklaard.'Cyril
".post'
besloot maar In- oogen glansden. '"„Luister eens goed,' Tinker. want raad te., komen: vragen: in l een zaak
door: ■- eenige uitnoodigingen ; en, een '■■ larijen te zijn," sedert langen tijd op touw eens door den
hijzelf geen raad meer, wist.' Madizuren appel heen te bijten.'' Al moest ik mijn hand opsteken en schooie- waurin
een V gezet." Ik weet niet hoeveel'jij er.in'ge- r-;,Tinker,ioverjas'en
half dozy circulaires,''', waarvan I
hoedl .Ik 'moet"er ren om een eind mee te mogen' rijden; lal son vroeg zich af;: of ide omvang* van de
wat jouw aandeel aahaanslag op zijn beurs beoogden." Den tweestoken
hebtvmaar
catastrophe
-"■■
goedbeschouwd wel |
'
zonder uitstel vandoor." '..■'
■'.' moest ik veertig kilometer per dag met den
■'"
""■ '
groot
den'brief van'het'stapeltje had. hy'. voor -' gaat: neem; je:rechterhand èh;blaas,er i .'„Ja, sir." Binnen de minuut"»-keerde
de be- beenenwagen afleggen en 's nachts aan den zou wezen als hij; zijn neef kennende, aanzich
bedoel.
Cyril
bewaard."
Al
was
van
over.
Je
wel
wat
begrijpt
ik,
het laatst
diende
met
het
uw
verlangde
terug.*i'„Op
vankelijk,
aangenpmen.
i
Intusschen niet minder tot je dienst,
kant. van; den". weg; slapen f—; is. geen
had!
i Cyril- maakte
een epistel
geen ongerechtigheid
gezicht af, te gaan heeft de tweede brief u macht ter wereld, die me' van Ransome op hem althans den Indruk;dat hij het'gein
Oom Robert.
.i*"nHSi
van | zyn oom | Robert | Madison ) bedierf
aangenaam
niet
zulk
nieuws
als
leden.verlies
gebracht
nogal,van
vandaan
den
houdt!','
gemoedelijken
den regel voor;een half uur,zyn goed hukant opvatte. Er lag zelfs een glimlach over
'.".'" '."'.
den brief.tot een'prop sa- de eerste.".
-11.
meur." De onderlinge, verstandhouding, was V Cyril'kneep
* allerbelabberdst; kehet
zijn
',
"„Zeg
gerust:
in
zakken
maar
prettige,'jongensachtige
gezicht.
stak
de
handen
de
van
f
men,'
er niet beter op geworden toen hyna'zyn
Chancer*/ Lane, .waar ;-';,lk vond het raadzaam, Cyril"; ging Maijsbeerde; door "de kamer. Net rel! Zóó ver ken je den ouden Madison ook '■' Cyril; stapte
meerderjarigheid, had | te I kennen, gegeven, colbert i
onge- wel om te weten, dat goede tijding van hem het, kantoor. van, zijn; oom I was gevestigd. dison voort, '„je te schrijven zoodra ik het
zyn vermogen in eigen hand te nemen. Ma- iets,voor Madison::te groeien In het
zijn neef even' zeldzaam is als een minister,van fi- Een klerk stond op zoodra hij den bezoeker verbijsterende nieuws had gehoord. Dat was
dison, die aan het hoofd stond van een oud, luk,van een ander! jMadison had
die met de belastinggelden In zijn gewaar werd en opende het hekje," dat de gisteren in den namiddag. Ik.wist dat je
oersolied notariskantoor,"ïhield i er j conser- gewaarschuwd;.-.' de neef: had; niet \ willen nanciën;
maag zit." Ik benin handen gevallen'van afscheiding l vormde i tusschen' het i domein geld gestoken had in Slater's fantastische
luisteren'
en
'nu'
oude
notaris
gnuifde!
de;
geldbelegging
in
J
opvattingen
zake;
vatieve i
| met ide een: welbespraakten,' maar daarom', niet van het personeel \en■. de ruimte. waar de bouwplannen, niettegenstaande. mijn. her'op-na en Cyril voelde er.weinig voor, zich dat; zijn jeigenwijze. bloedverwant
was een uit- minder grooten schurk met poelier-hoeda- cliënten hun beurt verbeidden om naar het haalde .waarschuwing,? je-op een afstand
met een rente van om en naby drie procent gebakken peren zat! ,Want het
il,"! dat hem 'door nigheden- Hetgeen beteekent,. dat: hij de heiligdom l van, den notaris ie-. worden | ge- van hem te houdenv Maar het kuiken wil
tevreden te stellen.'Hy wist wel wegen om gemaakte zaak l voor J Cyr
ongenadig, in het rond heeft laten loodst.' Cyril trof het," dat hij dien morgen doorgaans wijzer.wezen dan de kloek Heb
man met de reusachtige
van zyn kapitaal heel wat meer te maken. Henry Slater,"den
mijn veeren; wel te verstaan.".-. het rijk alleen had."**-o**"q*a-*-i*M"****B-~**kqfl-| je er.veel bij laten zitten?"
Met tegenzin sneed hy de. enveloppe open bouwplanneni en den' f luweelen' tong; | een stuiven
jf„U jbedoelt. toch) niet,l dat; het; met 'het ""„Komt u binnen; Mr.'Curtis. Mr. Madison "„Dertig duizend pond".
epistel. Binnen strop i bezorgd was, dien hij' waarschijnlijk villapark
'en las den inhoud van hetCyril
in Bourghness spaak is geloopen?" vermoedde wel; dat u hem een bezoek zoudt '. „Dus L toch! 'm riep Madison ontsteld uit
een tweede nimmer te. boven: kwam."' Anders '.had; de
een kort tydsbestek werd
Madison niet in zulke bewoor- ! „Dat is precies wat ik'bedbel,'Tinker"'" brengen.' Er Is óp hët' 'moment niemand.".! Hij hief dehanden ten hemel- :,Hoe kon je
] gewoonte ontrouw.',Vergalden anders de fi-j voorzichtige
het .:,,Dank ".' 'e,'':Strarig",.-antwiordde ; Cyril zoo stom
[ „Neem' me niet kwalijk, sir,"
eh
zoo roekeloos zijn' Derlippica's van zyn oom hem hoogstens dertig dingen ! geschreven. Dertig; duizend pond vraag,—"bent
u er,veel bij ingeschoten?"»; vriendelijk. r'„Blijf gerust aan je: werk. Ik tig duizend! Bijna je heele kapitaal!"
minuten \van I een' kostelyken | dag —"1 dlt- naar de haaien! .Toen Cyril zich het verlies s*j „Dezelfde vraag,
weg
spraak.'!werd' me' bedektelijk in weet den
(Wordt vervolgd), j
en'ken'de
'jnaal
Madison er In te zyn geslaagd, ,'realiseerde," kreunde hij zachtjes.

FEUILLETON

Het Noodlot van de
Ransome Rovers
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RECHTZAKEN

Met beloften tot meineed
bewogen?
KATWIJKSCHE REEDER VOOR HET
GERECHTSHOF TE AMSTERDAM.

Een reeder uit Katwijk had in 1938 geknoeid met zijn loonlijsten en daarin o.a.
niet opgegeven dat een nettenboetster bij
hem gedurende dien tijd had gewerkt. Deze
knoelerij en waren ontdekt en in Juli 1939
moest hij zich daarvoor verantwoorden
voor den kantonrechter te Leiden.
Tijdens de, behandeling van deze zaak
had de nettenboetster ontkend bij hem te
hebben gewerkt en daarmee een meineed

-

afgelegd.
"Ktn*-|"l
Tijdens de zitting werd daarvan proceshiervoor
opgemaakt
zij
werd,
verbaal
en
door de rechtbank te 's-Gravenhage veroordeeld tot een voorwaardelijke straf.
Als verdediging van deze vrouw werd
toen aangevoerd, dat haar werkgever haar
met beloften en door misbruik te maken
bewogen tot het aflegvan zijn gezag had
gen van dezen meineed, i
Deswege werd bok tegen hem een strafvervolging Ingesteld.
In eerste Instantie werd de zaak behandeld door de rechtbank te !s-G>ravenhage,
die het ten' laste gelegde bewezen achtte
en den man tot vier maanden gevangenisstraf veroordeelde. Dit vonnis werd voor
het gerechtshof in tweede instantie bevestigd, waarna de man bij den Hoogen Raad
in cassatie ging. De vrouw had n.l. vlak
voor de zitting-van den' kantonrechter te
Lelden ontslag gekregen. Zij was zijn werkneemster dus niet meer en deswege kon hij
op haar geen gezag meer laten gelden. Misbruik maken van dit gezag was dus niet
meer mogelijk. De Hooge Raad verwees om
deze reden de zaak naar het gerechtshof
te Amsterdam, waar zij Dinsdag diende.
Volgens de ten laste legging,. welke bevestigd werd door de nettenboetster,. als
getuige gehoord, en door een tweede getuige, had de verdachte gezegd op de wandeling van de tram Katwijk-Leiden naar
het kantongerecht: „Wanneer ik win, krijgen jullie er ook wat van."
De vrouw had dit opgevat "als een belofte.
Bovendien hoopte zij weer werk bij hem te
zullen krijgen.
De procureur-generaal achtte het bewijs
van de belofte het misbruik maken van
gezag was uit de dagvaarding geschrapt
dan ook bewe*"en.~7*q-*apß*>taiMH"*WH-fll
Spr;requlreerde bevestiging van het arrest van het hof te "s-Gravenhage: vier
maanden gevangenisstraf.
De president bepaalde het arrest op 7
fin 'i mi miihuiiimi imiÉWiiiiiii

-..

,

"

■

—

—

Vrijdag 27 December 1940

belasting resp. f. 30.000, f. 36.000 en f. 25;000
verzwegen en voor de Inkomstenbelasting
resp. f. 1500, f. 1600 en f. 2000 te weinig opgegeven. Dit verzuim' was, ontstaan. doordat verdachte een bedrag van contante
gelden
portefeuille met effecten
achterhield. De Officier van Justitie Mr.
N.' G. Sikkel had tegen verdachte geëischt
6 maanden gevangenisstraf.
De Rechtbank uitspraak doende veroordeelde verdachte tot 2 maanden gev.straf
voorwaardelijk met 3 jaar proeftijd en tot
een onvoorwaardelijke geldboete van f. 2000
subs. 2 maanden hechtenis.

en. een.

■

KANTONGERECHT TE LEIDEN.

De Kantonrechter te' Lelden heeft de navolstrafzaken: mmfmmt
en rijwlelwet, A.' J.
V., Zandvoort, f. 15 of 5 d. met toew. der vordering aan de clvv. partij; wegens overtr; der
verord. op de wateren van Lelden, S. V., Sneek.
f. 7,50 of 3 d; wegens loopen op verboden grond:
P. D„ Noordwijkerhout, f. 5 of 2 d.; wegens openbare dronkenschap: D. K.; L. R. de Gr., Ch. W.
de G., M. W„ P. H., N. v. L„ L. V„ Lisse, J. D.,
Voorschoten, H. J. Chr., Noordwijk, D. i J. H„
zwervende; R. R., zwervende," B. v.'S., zwervende, ieder f. 5 of 2 d. h.; N. J. B, f. 15 of 5 d.,
voorw. met blz. voorw., J. D. B„ Alphen a. d. R„
6 dagen hechtenis; J. den H„ Katwijk aan Zee,
zes dagen hechtenis; O. A. van L., zwervende, 1
week hechtenis; J. S. f. 10 of 4 d.; wegens overtr.
der Inv.wet: N. v. W., Oyde-Wetering, f. 5 of
2 d.; wegens overtr; der Leerplichtwet: B. Ch.
f.2 of 1 d.; J. H. v. Wvf. 1 of 1 dag; M. V.
f.l of 1 dag; P. v. E.-f.5 of-2 dagen; L. N,
Rijnsburg, f. 1 of 1 dag; J W„ Noordwijkerhout,
f.l of 1 dag; L. H., Oegstgeest, f. 5 of 2 dagen;
A. hsvr. van Rh.. Katwijk, vrijgesproken; M. H.
Spring in het VI, Alkemade, f.l of 1 dag; wegens overtr. der i Vlsscherljwet: A.' Sch., Den
Haag; 3-maal f.2 of 3-maal 1dag; wegens overtreding der motor- en rijw.wet: W. 0., Katwijk,
f. 5 en f. 2,50, f. 2 en 1 dag; J. L. f. 10 of 4 dagen;
wegens. overtr. van het motor- en rUw.-reglement: A. Th. 8., hv. P. V., Noordwijk, f. 3 of 2
d.; Lijntje A. de 8., Rijnsburg, f.2 of 1 week
tuchtsch.; A. H. Rh., Valkenburg, Z.-H.; f. 2 of
gende uitspraken gedaan In
Wegens overtr. der motor-
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Oplichting.

Een koopman, afkomstig uit Leiden had
gevent met een goedje, dat als koffie-extract was aanbevolen, en waarvoor de

.
een bekend product zou zyn

naam van
misbruikt. Voor dat feit heeft de man zich
te verantwoorden gehad voor de rechtbank,
waar.hy ontkende zich aan de misleiding
te hebben schuldig gemaakt. ~H^**mKt^
De officier had tegen hem echter veer-

tien dagen gevangenisstraf geëischt. De
rechtbank heeft uitspraak gedaan en verdachte vrijgesproken van hetgeen hem ten
laste was gelegd.

Diefstal ten nadeele van
geëvacueerden.
Volgens den officier was het een gemeen
feit waaraan C. v. d. E.; afkomstig uit Leiden zich had schuldig gemaakt. Hij had 25
dekens gestolen, die bestemd waren voor
geëvacueerden in Den Haag. die uit Rotterdam afkomstig waren.
De officier had,voor dat feit zes maanden gevangenisstraf geëischt. ****************
De rechtbank heeft. verdachte conform

■

OPLICHTER VEROORDEELD.

De rechtbank te Groningen heeft, overeenkomstig den eisch, den 33-jarigen koopman H. Ie M., wonende te Leiden, thans gedetineerd, wegens oplichting van hotelhouders in verschillende deelen des lands," tegenover wie hij zich had voorgedaan. als
regeeringsgemachtigde voor het koopen van
vee, veroordeeld tot drie Jaar gevangenis-

.
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RIJENZ.
ST

Gedurende het tydvak van Zaterdag 28
December tot en met Vrijdag 24 Januari
a.s. geeft de met „108" genummerde bon
van het algemeen distrlbutiebonboekje
recht op het koopen van 250 gram rijst of
rijstemeel of rijstebloem of. rijstgries of
gruttenmeel (gemengd meel).

"

''

KAAS.
Gedurende het tydvak,van Maandag.30
December,tot én met Zondag 26 Januari
a.s. geeft elke der met "„47", „48", ""„60" en
„61" genummerde bonnen van.' het algemeen distrlbutiebonboekje recht. öp het
koopen van 100 gram kaas;: De aandacht
wordt erop gevestigd,"- dat de geldigheidsduur van deze bonnen eindigt op 26 Ja-'
zy „na dien datum niet
nuari' a.s.," zoodat
meer gebruikt mogen worden.
EXTRA RANTSOEN KAAST
Gedurende het tydvak van Maandag 30
December tot en met: Zondag 12 Januari
a.s. zal de met ,;20", genummerde bon van

.

.

het I algemeen distrlbutiebonboekje recht
geven op het koopen van 125 gram kaas. De
geldigheidsduur.van bon „20" eindigt op 12
Januari a.s.; zoodat deze na dien datum
niet meer gebruikt gebruikt kan worden.
De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat in'den handel nog een voorraad smeerkaas in verpakkingen van' 125
en 250 gram verkrijgbaar is. Door het aanwyzen van bon';,20" voor het koopen .van
125' gram kaas, is i thans! alsnog de gelegenheid ; geopend smeerkaas in deze verpakkingen te koopen. Voor smeerkaas in
HAVERMOUT ENZ.
verpakkingen van 250 gram dienen vanzelftwee bonnen „20" te worden afgeGedurende het tydvak van Zaterdag.28 sprekend
December tot en met Vrijdag 21 Februari geven.~8MP**MBF'lh0^*>MHMPaMri4
De aandacht van detaillisten en van houa.s.- geeft de met „57" genummerde bon ders
van hotels; café's e.d. wordt gevestigd
van het algemeen distrlbutiebonboekje op
enkele nadere byzonderheden; welke per
recht op het koopen van 250 gram haver- offIcleele publicatie zijn bekend' gemaakt.
mout of havervlokken of. haverbloem of
aardappelmeelvlokken of gort of gortmout BOTER EN VETTEN.
of grutten.
Gedurende het tydvak van Zaterdag 28
December 1940 tot en met Vrijdag 3 Januari
MAIZENA ENZ.
as.' geeft de met: „23" genummerde bon
De met „87" genummerde bon van'het van de boterkaart en van de vetkaart recht
algemeen distrlbutiebonboekje I geeft gedu- op het koopen van,een half pnod of een
rende het tydvak van 28 December tot en half pond margarine of twee ons vet naar
met 21 Februari a.s. recht op het koopen keuze, voorzover,voorradig..
De met ;,23" genummerde bonnen; die op
van 100 gram malzena of grlesmeel of sago
of aardappelmeel, dan wel èen hoeveelheid Vrijdag 3 Januari nog niet gebruikt zyn
puddingpoeder of puddingsauspoeder, wel- biyven voorts nóg geldig tot en met Vrijdag
ke 100 gram zetmeel bevat. De hoeveelheid 10 Januari' as,lP4BhMW^al4 1
puddingpoeders mag verdeelt zyn over twee : De op 22 November 1940reeds by de propakjes, waarvan elk ten hoogste 50 gram ducenten of In den handel aanwezige voorzetmeel.bevat, dan.wel drie pakjes, waar- raden vet in verpakking van 250 gram movan; elk ten hoogste 50 gram zetmeel be- gen tegen inlevering van een met „23" ge-"
de boterkaart of. de
vat, .. De hoeveelheid ' puddingsauspoeder, nummerde. bon van
vetkaart worden : uitverkocht, ■_" aangezien
welke op een bon wordt verkocht, mag
over niet het niet mogeUjk is deze alsnog te doen
ongeacht de ; samenstelling
ompakken..
pakjes verdeeld zyn..
meer dan zeswordt;
erop gewezen;dat op
Tenslotte
BROOD,
GEBAK, MEEL, BLOEM.
twee bonnen een pakje maizena van 1225
gram kan worden gekocht, doch slechts in i De aanwyzlngen van' de bonnen, welke
verpakkingen,,welke,voor 22 Juli 1940 zyn met:- Ingang van "'. Maandag 130 l December
recht geven op het koopen van brood; gevervaardigd.
bak; meel en bloem wordt afzonderiyk beEIEREN.
kend gemaakt.
Gedurende het tydvak .van*Maandag 30 ZEGEL VOOR PEPTROLEUM.
December tot en met Zondag 5 Januari a.s.
Gedurende het tydvak „van Maandag 30
geeft de met '„34" genummerde bon; van
het algemeen dlstributiebonboekje recht December tot en met Zondag 23 Februari
op het koopen van een ei. De bonnen," wel- geeft het met „periode 8" gemerkte petroke op 5i Januari nog niet. gebruikt zijn, leumzegel recht op het koopen' van twee
biy ven geldig tot en met Zondag 12 Januari liter,petroleum.
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Deze rechtbank. deed uitspraak in de
zaak! tegen' een dierenarts uit Hoofddorp,
die .terecht heeft gestaan verdacht van belastingontduiking." Gedurende 31 jaar heeft
verdachte in totaal voor de Vermogens-
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TEMPERATUREN EN

HOOGWATERTIJDEN
LUCHTTEMPERATUUR.
9 uur voorm.:-5 gr. C.

(41

gr. F.).
HOGWKATERIJD-ON-A.P ZER.

Voor Zaterdag.
yoorm. te 2 u. 40 min.; nam. te 3 u. 04 min.
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Nationale wedstrijden
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Verduisteringstijden

■

500 meter: 1. J. A. Roos (Amsterdam) 48,6
sec.;' 2. Th. Eekelschot I (Amsterdam) 50,6 sec.;
3. P. Zwanenburg (Rotterdam) 51,6 sec. ■^rbm
-500 meter: 1. Zwanenburg, 2 min. 49,2 sec;
2. Roos, 2 min. 51,4 sec; 3. Eekelschot, 2 min.
53,8 SKTWMpMBHKMMMWM
3000 meter: 1. Zwanenburg,'6 min. 11,2 sec;
2.Bosson (Rotterdam) 6 min. 16,4 sec;
schot 6 min. 18,4 sec.^p^B^h*wa^"f>i>ttal
Totaal klassement: 1.' Zwanenburg; 2." Roos;
3. Eekelschot en 4. Bosson..
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DIVERSEN.
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i Arbeidsbeurs

(Levèndaal): ledere derde Dins-

waardlgen 7—8

uur

dag

i der maand consultatiebureau, Voor onvolnam.

,japKAvPMKH(4

"■'. sDonderdags'Wükgebouw"„Bethesda"

(Hoef-

.
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Winterhulp Nederland
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ATHLETIEK.
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De D. H. C.-
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Ge brengt geluk
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Stort op 5553 of 877,

SLIJKHUIS (HOLLAND) EERSTE DER

Onder groote belangstelling
er waren oml
streeks 2000 toeschouwers op het D.H.C.-veld te
zyn gistermiddag de JaarDelft i aanwezig
lyksche Keretveldloopen van D.H.C. gehouden.
De weersomstandigheden hadden er toe geleld,
dat; het" te ; loopen parcours byzonder zwaar
was," doch de deelnemers lieten zich niet; afschrikken. Van de 325 personen; die zich voor
deelneming hadden opgegeven,; waren er 290
opgekomen, i n ■!■> i ■—
-.. In de A-klasse werd, zooals verwacht werd,
een vinnige strijd geleverd tusschen de' beide
„Volewyckers" J. Walther," die als overwinnaar
was gedoodverfd, en' J. Meyer."- Walther | werd
winnaar en ging ruim 5 seconden eerder door
de finish dan Meyer. In de B-klasse was H.
Pello vanr„Rempo" favoriet en hy werd dan
ook'.'geheei overeenkomstig-: de .verwachting
eerste in zyn afdeeling. In de C-klasse, waarin
het grootste aantal deelnemers was, werd J. M.
Kloos van P. P. winnaar. W. van Eden, Rotterdam, werd winnaar in de D-klasse. Na een feilen
strijd met A." Zyl uit Wateringen ging hy een
halve seconde eerder door de finish, w; Siykhuls, Holland, de winnaar van de Silverrush van
„Trekvogels", werd eerste van de Juniores; terwyl P; A.' v. d.'. Griend beslag op de eerste
plaats In den strijd van de veteranen legde.
r: De uitslagen luiden:
>■ A-klasse (5 KM.):il. J.-Walther,,Volewyckers, 16.48.0; 2. J." Meyer, Volewyckers 16.53.6;
3. A. M. de Rooy rrnil
m i ■![
l
'B-klasse (5 K.M.): 1. H. Pelle, tempo. 17.49.5;
il i i m' l
2.- J. Overdyk.-A.A.C' 18.52.6.
i C-klasse (3'i KM.).: 1." J.' M. Kloos, P.P..
12.20.8; 2. F. de Groot. S.V.V., 12.28.6; 3. H. C.
Helneman. V. et C; 12.31.4; 4. P. van Bovene,
D.OJS.,. 12.37.3:. 5. M.' Bouquet, AH.C, '31.
BI
12.39.0. ulMI
fr"W" la*
'Junioren (H4 KM.): 1. W. Sliikhuis, Holland,
7.12.8: 2. J. W. Groen." Hellas, 7.36.0: 3 Gobes,
A.A.C.,-7.48.2: 4." E.,Th. Scheurwater, Sparta,
7.51.4; 5. W. Heringa. Schot. 8.0.0.-"yy **■■■!
D-klasse i (3% KM.): 1 W. .van Eden.' Roti
terdam, 12.355; 2. A. Zyl. Wateringen. 1236.0;
3. J. Loenen, Delft.' T ir tl ■ ■ in l [>■■ ■
-Veteranen (3% KM.): 1. P.A.
v. d. Griend,
Rotterdam; 13.45.2; 2. H. Th. Pluym, Trekvogels,

■

De Bank van de W. H. N..fs
Kasvereeniglng N.V. Amsterdam, Postgironnmmer

Kerstveldloopen

in veler leven.

VOETBAL.

..

AMSTERDAMSCH ELFTAL-ZWALUWEN 1-1

'

De wedstrijd tusschen het Amsterdamsen
elftal en de Zwaluwen trok gisteren nauwelijks
2000 bezoekers naar het AJax-stadion. Voor hen,
die den wedstrijd bijwoonden,; was het ongetwijfeld een teleurstelling te vernemen,; dat
op het laatste oogenblik toch nog verschillende
veranderingen waren aangebracht in de opstelling, van het Zwaluwenteam. Zoo ontbrak o.a.
de middenvoor Ten Velde van NJ3.C., waarvoor
men Blomvllet had opgesteld. Inplaats van de
Neptunus-man .Van Spaendonck stond op de
rechtshalfplaats -« der Zwaluwen' de Hollandiaman Van Woerkom opgesteld." De DJ.C.-back
Punt was vervangen door Zandstra van E.D.O.
Bij -de Amsterdammrs was Hazeweyer -van
AM. vervangen door Slot van D.WJS. fmkwm
Over het algemeen werd door belde ploegen
een goed spel te zien gegeven, waarbij vooral de
stuwkracht.vanide middenlinie van "ïet'Amsterdamsche elftal met beide kanthalfs Stijger
en Fanger als uitblinkers opviel. !""""""■""""""""*"■■""■
Beide elftallen | hadden de beschikking over
een goede I aanvalslinle en een' hechte verdediging, waarbij dan' de" Amsterdammers iets
sterker waren in het veld tengevolge van' een
beter werkende; en zooals reeds opgemerkt, stuwende halflinie.
Voor rust gaf Borranl aan de Zwaluwen de
"leiding,
waarna Drager spoedig gelijk maakte.
Deze stand, I—l, werd ook de eindstand.

.
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TURNEN.
DE STEENWEDSTRIJD TE AMSTERDAM.

'

■Te Amsterdam Is de jaarlüksche steenwedstrljd' gehouden. .De „Courant" vermeldt de
leden in actie. volgende uitslagen:
(DOS)

'

De „Holland"
Omtrent'de prestaties der „Holland"-leden
ren behoeve van hen, die daarin belang stellen t In; verband met de! regeling' van den vernemen wy nog het volgende: iivvritall
junioren wist Wlm SUjkhuis opnieuw,
werktyd In hun bedryven,' laten wy hieronder een staatje volgen; vermeldende de tijd- M Bij dekeurige
race, met groeten voorsprong te
een
stippen.' waartusschen gedurende de volgende week de verduisteringsvoorschriften gelden na
winnen. Zyn concurrent J. Evers. Nederlandsch
Junioren-kampioen,' werd' achtste. Het nieuwe
AantaJ dagllchturen.
Holland-lid H. v.'d. Wilk wist door moedig vol29—30 December
17.34-19.51 29 December
7 uur 43 minuten te houden de 10de plaats te bezetten. Eveneens
17.35—9.51
een, keurige prestatie, !n dit sterk. bezette. veld
van circa 80 deelnemers.", Tn de B-klasse, waar
31 Dec—1 Jan. ...'.;.."... 17.36—9.50
wegens I griep verstek moest i laten
Stulvenberg
17.38—9.50
1—
gaan. liep nu alleen Fuchs. Hy bereikte een. heel
2—3
rrfi 17.39^.9.50
goede 4de'plaats. Een behoorlijk debuut in deze
T."TT77r-; 17.40—9.50
klasse. In de C-klasse bezette Vis de 19de n'.aats
4—5
17.41—9.49
en De Koning kwam In de achterhoede.

.

Boerenleenbank 714 uur nam.

Consultatiebureau voor Alcohostraat
listen 8 uur nam., .tfJHflpMI^BMËIP^BBtf
's Donderdags Inst. voor Praeventleve GeneesKunde (1ste Binnenvestgracht 22):. Inenting
tegen diphterie 314 uur 's middags precies (tot
7 Januari gesloten)
"
's Vrüdogs,"' Inst.' voor Praeventleve GeneesBeroepskeuze 4—5,
OM DEN KENNEMER-WISSEL- kunde Consultatiebureau, v.,
's Zaterdags: Oude Rijn 44a, Prot. Bureau voor
BEKER.
Sociale Adviezen 2—3 uur nam.
Lakenhal: Tentoonstelling L. K. V. met werBy de hardrywedstriiden om den Kennemer- ken van M. Bauer (10—4 uur,,'s Zondags 1—4
wisselbeker, welke gistermiddag te Bergen uur). Tot 12 Januari..
werden gehouden, toonde Langedjjk zich de
sterkste. Hy won zoowel op de 500,' 1500 en 5000
BIOSCOPEN.
meter, slechts op de 500 meter ernstig bedreigd
door den Amsterdammer Biujen. Langedjjk
kwam hierdoor definitief in het bezit van den 18 jaar; 14 jaar; 8 alle leeftijden.
Kennemerwisselbeker.
Luxor-Theater, Stationsweg: „Gier ." Wally" '■
De voornaamste uitslagen luidden:
nam. 2 en 8 uur. Oudejaarsavond ge500 meter: 1. Langendyk I (Oud-Karspel) 48,6 DageUjks Zondags
en Nieuwjaarsdag 2—7,uur
sec; 2. Bmjen (Amsterdam) 48,9 sec, èn 3. Van sloten, 's
voorstelling.
VBHtttfHQynflflÉB^
Hoorn, (Zaandijk) .50 sec. ■■t*mu>'vr~*mmm** doorl.
32,8
Langendyk
1500 meter: 1.
2 min.
sec; 2. Lldo-TheaterT'Steenstraat 39: „Het model" ï.*sec;
2,
2
min.
35
3.
Van
Hoorn
min.
Dagelijks
Buüen
714 uur nam.; e Zondags te 2, 4,30
40 li .'i IF'|'
W» l"^iLl
Woensd en Zaterd. matinee 230 u.
e
n
7M
u.
5000 meter: 1. Langendyk 9 min. 29,2 sec; 2.
Buyen.9 min. 32,2 sec; 3. Strybis (Alkmaar) Trianon-Theater, Breestraat: iJJe roman van
een dokter". *.'=;, > " ""-■
-'
9 min, 49 il I" ■ il i'iWio ■ i—i"»il
Dagelijks 2 en S uur.
's Zondags en '*NieuwTotaal klassement: 1. Langendyk; 2. Buyen
;,' Jaarsdag van 2-«.30 uur doorl. voorstelling.
en 3. Van Hoorn.
Casino-Theater, HOogewoerd 48: „Watt en
-'
!
% Watt op manoeuvre"
AMATEURS TE WARMENHUIZEN.
Dageiyks 8 uur; Zaterdags ook 2% uur. Zondags en Nieuwjaarsdag te 2, 4% en 8 uur.
Dinsdagmiddag vonden te Warmenhuizen wedstrijden in | het hardrijden voor- amateurs plaats. Rex-Theater, Haarlemmerstraat: „De blinde
passagier" C
Hlerby werden de volgende resultaten bereikt:
DageUjks 2 en 8 uur nam.: 'sZondags ; en
1. J. Roos (Amsterdam) 49,8 sec;
-2. 500 meter:
doorl. voorst.
Nieuwjaarsdag ,van 2^6.30,
(Warmenhulzen) 51,5 sec; 3. J.
M. Jonker
i
van zyi (Broek op Waterland) 53,1 sec.'-iop** Nova-Theater (Katvdjfc aan Zee): '„Manege"- (t.'
1500 meter: 1. Strybis (Harenkarspel) 2 min. m. Dinsdag; 's Zondags gesloten te 754 ; uur
50,1 sec; 2." J. Roos 2 min. 51,6 sec: 3. M.
nam. Nieuwjaarsdag te 2, 41/4 en VA uur „De
Jonker 2 min. 54,1 sec *<r*k**
verdwenen bruid".
3000 meter: 1. M. Strybis 5 min. 57,1 sec; 2. De geneeskundige dienst teLeiden wordt van
M. Jonker 6 min. 0,5 sec; 3. J. van Zijl 6 min. van Donderdagmorgen 8 uur tot Vrijdagmorgen
0,8 sec.
8 uur door de doctoren Van Bockel, P. van Es,
De Jager, Jasperse, Lahr en Teeuwen.
> \j
SYTSKE PASVEER KAMPIOENE
Te Oegstgeest wordt deze dienst den Eersten
Kerstdag waargenomen door dr. Varekamp, tel.
VAN FRIESLAND.
21916 en op den Tweeden Kerstdag door dr.
Onder groote belangstelling is gistermiddag Leemhuis, tel" 22030.^gM^M^ÉViHq
te Huizum by Leeuwarden het kampioenschap
De I avond-, nacht. en Zondagsdienst der
van Friesland voor vrouwen op de korte baan apotheken te Lelden wordt van Donderdag 26
verreden. De titel werd veroverd door Sytske December 8 uur tot' Zaterdag 28 Dec. 8. uur
Pasveer uit Akkrum; kampioene van Nederland waargenomen door: Apotheek Du Croix, Rapenop de korte baan, die den eersten prijs won, be- burg 9, tel .24807 en Apotheek "„Tot Hulp der
nevens een gouden medaille van den Bond van Menschheld", Hoolgracht 48, Tel. 21060.
Frlesche IJsclubs." i 'mui '.imm—m
Oegstgeestsche Apotheek
Als byzonderheid vermelden we,' dat deze Te Oegstgeest door: de
Friezin na haar schitterende overwinning in Wilhelminapark 8, TeL 26274.
Leeuwarden op Gonne Donker van Hpendam, op
2-Februari 1940 heeft besloten de Frlesche
schaatsen te vervangen door Noren. Ook thans
reed zy op Noren. Opvallend was haar zeer
snelle starten. By. lederen rit was zy onmiddellijk weg. Haar snelste rit, tevens de snelste
van den geheelen wedstryd, was de tweede rit
In den eersten omloop, nl. 140 meter in 15,7 sec
De tweede prijs, f. 40 en zilveren medaille; viel
ten deel aan Fokje v. d. Velde van Marssum,
terwyi de derde prijs. f. 20 werd gewonnen door
Gironummer van de W. H. N.
likje Nlenhuis van Makkinga
(De Crt.)

29 December t/m 4 Januari

B-Mvtt:-:-:"
„

'

Valkenburg (zaal de Vries): Ledenverg.

Coöp.

HARDRIJWEDSTRIJDEN TE
HOOFDDORP.

:

-

-

HEDEN.

's Dinsdag .' Iste Binnenvestgracht 22i GeGistermiddag werden te Hoofddorp nationale legenheid tot inenting tegen typhus 11—3 uur.
s Dinsdag, Mare 13: Medisch Opvoedkundig
wedstrijden gehouden, lh het hardrijden. De
voornaamste uitslagen luidden: &****»**&*** Bureau 914—11 uur voorm.

.

HAARLEMSCHE RECHTBANK.
Belastingontduiking.

SCHAATSENRIJDEN.

AGENDA

,

De secretaris-generaal van het departe- a.s. met dien verstande, dat zy gedurende
ment van landbouw en visscherij maakt de week' van 6 tot en met 12 Januari niet
gebruikt mogen worden in hotels, restauhet volgende bekend:
SPV rants
e.d.

.'

. .
,

"

SPORT

Nieuwe bonnen aangewezen -

>

"

>

De distributie

VERMICELLI ENZ.
Gedurende het tydvak van'Zaterdag 28
December tot en met Vrijdag 21 Februari
Onverbeterlijk. ajs. '"'■ geeft de mét ;,31"' genummerde bon
van*. het:;-algemeen dlstributiebonboekje
J. v. L. uit Wassenaar, thans gedetineerd recht op het koopen van 100 gram vermiJn het Huis van Bewaring, biykt onverbe- celli of macaroni of spaghetti.
teriyk te zyn. Reeds achtmaal is hy veroordeeld en au stond hy weer terecht voor GORT ENZ.
diefstal van een serie ry wielen.
De met „44" genummerde bon'van het
Er was echter een pyschlatersrapport, algemeen dlstributiebonboekje
geeft geduwaaruit bleek dat de men niet volkomen rende
tydvak van Zaterdag 28 Decemtoerekenbaar Is. Hy had na zyn daad zich- ber tothet
en met Vrijdag 21 Februari uitsluizelf by de politie aangemeld.
recht. op' het koopen van. 250 gram
Als gevolg van een en ander vorderde de tend
of gortmout of grutten. De met „44"
gort
officier een jaar gevangenisstraf tegen genummerde bon zal derhalve niet geverdachte, door,te brengen in een byzon- bruikt kunnen worden voor hetkoopen van
havermout,' havervlokken,'. haverbloem of
Vonnls over 14 dogen.
aardappelmeelvlokken.
HAAGSCHE RECHTBANK.

1 week tuchtschool; A. G. V., Zoeterwoude, f. 1
of 1 week tuchtsch.; M. de Vr. te Katwijk aan
Zee, f. 20 of 8 d.; G.: A. K„ Voorschoten, f. 3 of
1 dag; wegens overtr; der verord. van Leiden op
de straatpolitie: W. van Sch; den B. f.l of 1
dag; G. V. tot f. 1 of 1 dag; A. T. f. 1 of 1 dag;
wegens overtr. der alg. pol.-vorord. der gemeente
Oegstgeest: H. de M„ Rijnsburg, f. 1 of 1 dag;
wegens overtr. der verord. op de straatpolitie te
Katwijk: IM. P, i aldaar, f.l of 11 dag; wegens
fietsen op het trottoir te Leiden;A. v. d. W. f.2
of 1 dag: wegens te Lelden een rijwiel onbeheerd laten staan: Z. S. Z. tot f. 1 of. 1 dag;
wegens overtr.'van'het besluit betreffende-, de
identificatie: J. N. tot f.2 of 1 dag; Ch. W. de
Gr. f.2 of 1 dag; wegens overtr. der verord.
betr. beperking van het al reizende uitoefenen
van een bedrijf: J. N. tot f.2 of 1 dag; J. v. W.,
Katwijk, tot f. 1 of 1 dag; J. J. F. Amsterdam,
f.2 of 1 dag; A; R.' aldaar, tot f.2 of 1 dag; A.
van W. aldaar, tot f.l of l:dag;iJvvan V.,
Warmond, f.l of 1 dag; B. v; S. tot f.2 of 1
dag; J. J. K.," zwervende; f. 2 of 1 dag; wegens
overtr. der verord." betr;-: verkeersbeperkingen;
J. J. van K.-(tevens wegens opgeven van een
valschen naam) 2-maal f.l en f. 6 en 2-maal 1
dag en 2 dagen; C. Sch. tot f. 5 of 2 d.; N. J. B.
f. 5 of 3 d; (voorw.). H. Th. f. 3 of 2 d.; Ch. R.
f. 3 of 2 d.: A. B. f. 1 of 1 dag; C. J. R. hsvr. A.'
d.\W; f.l of 1 dag; Ch. W. de Gr. f. 5 of 2
v.dagen;
dezelfde, f. 5 of 2 d.; H. H. f. 10 of 4 d.;
A. C. H. f. 10 of 4 dagen; P. K. N f. 3 of 2 d.'
G. Sv.T; f. 10 of 4 dagen; I. ,van L. tot f. 10 of
4 dagen; J. van Sch. den B. f. 10 of 4 dagen;
G. J. F. A.,'-Noordwijk, f. 5 of; 1 week/ tuchtschool; K. 8., aldaar f. 3 of 1 dag; L. K„ aldaar,
f. 5 of 2 d.; C. B.; aldaar, f. 10 of 4 dagen; J. A.,
aldaar, f.3 of 2 dagen; JVC. C. f.5 of 2 d.;
G. M. K„ aldaar, f.5 of 2 dagen; J. Sch.; Katwijk aan Zee, f. 5 of 2 d.; L. v. d. 8.. Katwijk
aan den R. f. 5 of 2 dagen; J. P. M. D., Maastricht, f.5 of 2 dagen.; W. P., "Amsterdam, f.6
of 2 d.; M. G. T„' Voorhout, f. 5 of 2 d.; L. Z. H„
Alkemade f. 5 of 2 d.; C. A. MvH, NieuwerAmstel, f. 5 óf 2 d.; C. N„ Noordwijkerhout, f. 5
of 2 d.:! Gv R., Nleuwe-Weterlng f. 6 of. 2 d.;
C. W. E., Oegstgeest, f. 10 of 4 d.; D. J. H., zwer.
vende f. 5 of 2 dagen; Th. V., zwervende; f. 2
of 1 dag; P. D. den 0., zwervende; f. 2 of 1 dag;
D. K., zwervende, f. 10 of 4 dagen.
Waar geen woonplaats is vermeld.; zijn jde
veroordeelden te Lelden woonachtig. >a*M

.

1. mevrouw Ter HeldeV—Pleters
■141Dames:
p.;", 2. T. Bonnet | (DOC) 137141 p.; *» 3V A.J
1

■

Fieseler (DOS) 12614 p.;' 4." Lv Franke (Bato)
118 p.; 5. M. DVValk (Atlas) 8714.p. en 6. G.
Schei (DOC) 7914 p.-w*mmmf*—*''*r mm****Wm]
1 Heeren:avMv Werkendam (Bato)
1185 p.: 2.'
Jv Caranca (Bato) > 17314 p.; ■: 3.-Wv Küchleln
(Simson) 170 p.; 4. F; E. de Vos (Simson) 16714
p.; 5,. J; Coster (Kracht en Vlugheid) 16014 p.;
6. A. Kloek I (Simson) 15514! p;■7v CV Tieman
(Tumo> 154 p.; 8. L. Groeneveld (Simson) 15314
p.:i9VLod." Groeneveld' (Simson) 145 p.;HO. J.
Jacobs (Bato) 1139 p.; 111. Jv Cornellsse (DOS)
13814 p.; 12. S.'Koperberg (Bato) 130 p. en 13.
W. v. d. Berg (Tonido) 11614 p.

"

>

LEIDSCH DAGBLAD

-

Tweede Blad

Vrijdag 27 December 1940

Kersttournooi van het
Leidsch schaakgenootschap
De resultaten der eerste
twee ronden

-

Precies om half tien waren gistermorgen de
zes uitgenoodigde spelers present in de bovenzaal van; „Het Schuttershof", alhier. i Nadat de
voorzitter van L.S.G., ir. J. J. G. van Hoek een
kort woord van welkom had 1gesproken, l werd
geloot.. Het resultaat hiervan was dat de spelers
de volgende nummers kregen:
■■■ 1. F. J. Voorwinde, 2.C. B. v. d.' Berg, 3. mr.
A. W. Hamming, 4. M. Wijnans, 5. W. Demmendal en 6. I. Zitman. In de lste ronde, die van
half tien tot half twee gespeeld werd, waren dus
de volgende partijen aan de beurt: Voorwinde
Zitman, Van den Berg—Demmendal en Ham-

<

ming—wynans., v

*

DE EERSTERONDE.
Voorwinde—Zitman
Dit was een geweigerd
Koningsgambiet. Het antwoord was Pc6. Wit en
zwart kregen beide een open torenlijn, doch wit
rocheerde kort," zwart daarentegen aan" den
langen kant, waarna wit zijn damepionnen opspeelde.' om de zwarte koningstelling te bestormen. Er ontwikkelde zich een interessante .stelling tot het moment, dat Zitman een paardoffer
bracht, dat echter incorrect was.,Wel verkreeg
hy een tweetal pionnen voor een officier," doch
deze pionnen konden moeilijk verdedigd worden.
De party is afgebroken, Voorwinde is in een
pionnenspel een paard voorgebleven. Wel heeft
Zitman nog een licht gevaarleken vrijpion, doch
hy goed tegenspel zal hy de party, moeten verliezen. "h»r~ —ra—«ii ~itm*f~~
I Ook de party Van den Berg—Demmendal was
een koningsgambiet en de pion werd ook niet
genomen. Hier. volgde de theoretisch beste zet
LfB—cs. Beiden roeheerden kort en ook in deze
party begon wit een aanval.op den koninglnnevleugel. Tot dat moment leken de stellingen nog
gelijk, doch weldra raakte Demmendal in moeilijkheden, hy verloor een officier en daarmede
won van den Berg de party.
Hamming—Wij mans
Een Konings-Indlsche
verdediging ni. d2—44 Pg8—fl, Pgl—f3 g7—g6.
Wit ging voort met g3 en Lg2. Hamming' wist een
pion te veroveren, maar daar alleen enkele
pionnen en twee torens aan elke zijde op het bord
waren, was de winst voorloopig niet te zien. wynans won een pion terug en raakte zelfs een
pion voor. Er bleef ten'slotte échter slechts een
toren plus pion tegen toren over. Dit spel was
ook niet te winnen, zoodat remise het slot was.
SE TWEEDE RONDE.

—

-

"

'

.

-

—

■

.

Deze werd gespeeld des middags van 3—7 uur
met de partyen Demmendal—Hamming, Zitman
—Wijnans en Voorwinde—Van den Berg. Er was
-nu heel wat meer belangstelling. o.m. van den
voorzitter van den Kon. Ned. Schaakbond, den
heer G. W. J. Zittersteyn en den commissaris van
het Schaaktydschrift. de heer L. G. Eggink. De
K.N.S.B. had ook enkele prijzen uitgeloofd, ook
de heer Eggink loofde een.- prijs uit voor v de
mooiste party.
Over deze tweede ronde kunnen wy nog het
volgende mededeelen:
' Demmendal—Hamming Een d4 opening met
Pf3 en Lf4, Hamming speelde zyn looper naar
g7. Nadat in den loop van het spel yele officieren
geruild waren, bleven aan beide zijden slechts 2
torens en een aantal pionnen over. Demmendal had twee dubbelpionnen ■ en Hamming één»
-Na nog enkele zetten werd tot. remise, besloten.
Zitman—Wymans
Dit werd een geweigerd
Damegambiet met den zet c<5. Na de opening
probeerde Zitman een gevaarlijken zet, een paard
"in de vyandelyke linie. Hy overzag daarbij, dat

—
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Afscheid van den heer
J. P. Gouverneur

............:

■

waren;
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Gouverneur."~**********""*"****~)liM******************************

■

SKI-SPORT.

■

:

■

Naar wij vernemen heeft de bekende middengewichtka-nploen Luc van Dam vrijwillig afstand gedaan van zijn titel,' daar de NS.U. de
uitdaging van Bob Rleger zonder classificatie~«i"*"-"»*""'""«"**"«"É
strijd heeft goedgekeurd.
dat Bob Rleger,
I Van Dam is nl. van meening,
dien h|j tweemaal sloeg op punten, eerst zijn,
meerderheid had moeten bewijzen tegenover
ALS PRESIDENT-COMMISSARIS
den oud-kamploen Leen Sanders. w**i«<"l
DER N.V. ELECTRICITEITSBEDRIJF
Vervolgens Is bekend gemaakt, dat, nu Tln
Dekkers zich uit de bokssport heeft teruggeHILLEGOM—LISSE-SASSENHEIM
trokken; waardoor zijn weltergewichttltel vrij is
gekomen, deze titel door het bestuur.van de
.De President-Commissaris; de heer J. P.
NS.Ü. Is overgedragen aan den uitdager Robert
Gouverneur, burgemeester van Sassenhelm,
Disch. **-"""""*p^"""»"«""""""""""""i"""""""""""tai^"""""""""""l heeft,
In'verband met: zijn eervol ontslag
In de toekomst zal dus Disch zoowel da
licht- als weltergewichttltel dragenv-*i*B****~M als burgemeester met ingang van 1 Januari
1941, op zijn verzoek ook eervol ontslag gekregen als President-Commissaris Ivan de
N.V. Electriciteitsbedrijf Hlllegom—-Lisse—
Sassenhelm, gevestigd te Llsse.*»
'-.*'«
In de vergaderzaal van het bedrijf te Llsse
WEDSTRIJDEN IN DUITSCHLAND.
Is een afscheldsbijeenkomst ■. gehouden,
Het ABP. meldt uit Berlijn: In alle Duitsche waartoe. waren uitgenoodigd: de gemachwintersportplaatsen heerschte gedurende de tigden van de Gemeenten-aandeelhoudKerstdagen een drukte als In vredestijd. Overal sters; de leden van den Raad van
Commiswerden wedstrijden gehouden; De wereldrecord- sarissen en de leden van het personeel der
houder Josef Bradl, die onlangs een ernstig on.' Vennootschap; Nadat de heer en mevrouw
geluk kreeg, startte voor het eerst weer van
leden van:den Raad
de groote sprlngschans te Kltzbühelv Hij. won Gouverneur.door.de
met sprongen van 60 en 63 meter. ""***■&■■"'■"■ van Beheer Waren | binnengeleid werd thee
Tenslotte verbeterde hij het schansrecord rondgediend, waarna het oudste lid van den
van den Noor Sigmund Rund met 2 meter en Raad van Beheer; Se heer B. N; Loerakker
bracht het op 67 meter. van HillegomV een rede hield; waarin de
historie van het bedrijf uitvoerig werd geschetst. Hij dankte den President-pommlssaris, die krachtig medegewerkt heeft aan
BILJARTEN.
de tot standkoming van het bedrijf en
daarna' gedurende i bijna' 20; jaren heti beWEDSTRIJDEN LUTO (LISSE).
drijf geleid heeft met vooruitzlenden: blik,
waardoor thans een bloeiend gemeenschapvan
het
Lutouitslagen
voor
de
2de
klasse
De
pelijk bedrijf bestaat met meer dan 6000
nooi luiden: "
afnemers. Tot slot werden namens Het bepnt.
brt. hs., gem. drijf enkele stoffelijke blijken l van' waar27. 14 4.62 deering aangeboden., -. 1-' '~;': :. ,V:"
125
C. Kortekaas
.66. .27- .12
2.44
J..de, Jong.
Verschillende sprekers voerden hierna het
: De ', burgemeester ' van \ Hlllegom
1.78 woord.namens
Dijk
A! van
73
41
13
sprak
de Aandeelhoudsters, de Bur4115
3.48
Kortekaas
125
C.
gemeester van Lisse namens den Raad van
109
-39
13
"2.79
Commissarissen
en de heer J. P. Segers naJ
ong
J. de'
,125. .39 21 3.25 mens den'Raad. van' Beheer. "".. Vervolgens
P. Schoone
14
1.79 kwamen nog aan het woord de wethouders
135
53
A. van Dijk
95
53
8
2.35 Klaver en Vermeer van'Hillegom, wethouJ. Schoone :.:..
der Bader van Sassenheim, " wethouder
Warmerdam i van' Lisse 'en de heer. Paase
Voor de 3de klasse worde:-, gespeeld:
alsmede de beide hoofdambtenaren
het
.........7 75 ■'. 47 88 1.60p bedrijf. In alle toespraken kwam totvan
H.'de Bruin
uiting,
.75
47
1.6 de prettige samenwerking met denscheidPr. van Dijk
9
1.69 enden president; :' groote dankbaarheid
Pr7van'Dijk
75
43
Gv 800tr...-..V..V-:...K47 J43 J7g1,10 voor alles wat deze voor. het bedrijf *en
H"de 8ruin 1.:.......-875M46H[9M1.60 daardoor, voor de drie gemeenten met be8
1.39 schikbaarstelling van al zijn krachten verHv.vaniDük|-.;;.-.r....; 64; 46
6
1.45 richt heeft, terwijl ook bleek, dat daarnaast
NIC-Tvan'Dijk
-75
53
0,90 vele vriendschapsbanden waren gelegd. Vele
PV.van Dijk | ■.■-7.-:...g48fSj 53 gtjj 9
75
37
13 2.02 goede wenschen werden geuit voor nog lanH. van Dijk
40
37
5
1.08 ge" jaren van welverdiende rust na een rusG. 800t'......'.
'<-loozen arbeid. ?4UVB~**"***~*P"*V""Vl"ri
De heer. J. P.' Gouverneur. heeft daarna
ieder der sprekers In het bijzonder dank gebracht voor de waardeerende woorden en
zijn groote voldoening doen blijken, dat het
laatste door hem uitgebrachte Jaarverslag
gewag maakte van de beste resultaten.' ooit
door het bedrijf behaald. Na de tegenwoordige inzinking, gevolg,van de bijzondere

-

blijven gadeslaan.~iq**fcii*<B»*^*"»|-*->"**"****p-i
; Nadat de heer Loerakker de bijeenkomst
gesloten had; namen jalle aanwezigen persoonlijk afscheid van den heer en mevrouw

dit paard den terugweg was afgesneden en dus
AALSMEER.
buit gemaakt werd, echter wel voor 3' pionnen,
doch, hoewel dit gewoonlijk voor gelijk op geldt,
SCHOMMELENDE BLOEMENPRIJZEN.
bleken deze pionnen ten slotte niet behouden en
paM a
Wijnans won de party.'
u^HP^l
----l
P
Seringenexport naar Duitschland.
*." Voorwinde—Van den Berg'— Een Slciliaansche partij met - den tegenzet c 4 J (Stonevall). De
afgeloopen week'heeft zich .Voor den
Wit probeerde op de koningszijde aan te vallen
met h 3 en later f5. De pionnen liepen echter bloemenhandel; wat vreemd gedragen., De
In de 'prijzen
schommelingen',
soms
vast. zoodat inderdaad een z.g.n. steenen muur
zou ontstaan. Van den Berg deed een aanval op buitengewoon; groot. Zoo opende "de i week
de andere zijde en kwam nu iets beter te staan. met voor prima seringen bevredigende prijDit voordeel was echter zeer moeilijk te vergrooten, indien Voorwinde niet het paard op d4 zen om in het midden- der week steeds kte
Daarna' kon de markt! zich geheel
had geruild, waardoor een gevaarlijke opening in dalen."
de witte stelling ontstond, zoodat v. d. Berg met herstellen en méér dan dat, tengevolge van
zyn torens kon binnendringen. Door noodzake- export i naar Duitschland. Hiervan profilijke afruil kreeg Van den Berg een vrtjplon op teerden ook de mindere kwaliteiten eenigswas het spel voor Voorwinde niet zins. . *****i**mB*ISPMBIMi
3 tenadien
meer
houden. Hy verloor, een paar pionnen Andere bloemen waren niet zoo sterk aan
en Van den Berg won dus ook deze party. Hy
overzag daarbij, dat hij dit nog enkele zetten schommeling onderhevig. en brachten' geeerder had kunnen doen. mvii*ii*m*maßkW*m middeld goede prijzen op. Ook de potplanDe jeugdige Leidsche speler heeft dus na deze ten noteerden goedetot hooge prijzen. I Dit
tweede ronde de leiding met 2 winstpunten. Ver* geldt' natuurlijk i in; hoofdzaak de betere
der heeft wynans 1%, Hamming -, Demmendal kwaliteiten.'; Vooral',witte cyclamen waren
-&, Zltman x (is afgebr. partij) en Voorwinde x. buitengewoon' hoog in prijs. Men noteerde
Hieronder volgt de party uit den 2en ronde
Cyclamen groote pot gem.
tusschen F. J. .Voorwinde en C, B. v. d. Berg. deze week voor: 18—22
et.,* ld. wit 1.40—1.60,
Wit Voorwinde Den i Haag, zwart v. d. Berg 1—1.15, kl." pot
(Leiden) | Siciliano.
i' h i «j njiliifl -J !■ kl.*pot 45—55 et." per stuk; iWitte Begonia
-1. e2—e4 c7—cs. 2, Pgl—f3 d7—d6. 3. c2—c4 75—100, Beg. Eges favorite 70—30 et., Hang
e7—es. 4.
Pbß—c6. 5. d2—d3 PgS—f6. begonia 1—1.30; Primula obc.' wit 50—62 et.
6. Lfl—e2 Lfß—«7. 7. o—o o—o. 8. Pf3—el Pc6— ld. gemengd 35—45;- Polnsettla in kl; pot
d4. 9. f2—f4 a7—a6. 10. Pel—f3Ddß—c7. 11.
25—30, Helleborus wit> 1—1.20, ld; violet 40
h3Lcß—d7. 12;f4—fs b7—bs. 13. g2—g4 bs—b4. —50 et,"
Azalea Fe'trick 1.50—2.10," idv Pax
14.Pc3---d5 Pf6xPds. 15. c4xPds Ld7—bs. 16. b2—
b3a7—as. 17. Pf3xPd4 csxPd4. 18. Lel—d2Tf8— 1.60-^-2.40,'■■ 1d... Mesdag 1.20—1.60, Paul
cB. 19. Tal—cl Dc7—dß, 20. Tfl—f2 Le7—h4. 21. Schame 11.20—1.60,1 ld.i struikjes 50—60..
TF2—g2Lh4—gs. 22. Le2—f 1 LgsxLd2. 23. Tg2x i Epiphyllum 80—100, Kalanchoë. 35—40,
Ld 2Tcß—c3. 24. Td2—c 2Taß—cß. 25. Tc2xTc3 Pteris' Aremula f 18—20, Asparagus Sprend4xTc3. 26. d3—d4 LbÖxLfl. 27. KglxLfl DdS—gs. geri 20—24," Adiantum scutum 115-V-17, ge28. d4xes Dgs—f4t 29. Kfl—gl Df4-—g3t 30. Kgl
varens 5—7. 1 Nephrolepis 1—1.50,
—fl Dg3xh3t 31. Kfl—f2 Dh3—h2t 32. Kf2—f3 mengde
Dh2—h3t Hier kon c3—c2 onmiddellijk. 33. Kf3— Tradescantia 10—14. -i9r(HHMta
Verder nog.tal van andere planten.
f4Dh3—h2f 34. Kf4—f3 d6xes. 35. Til—c2Dh2—
f4t 36. Kf3—g2 Df4xe4t 37. Kg2—g3 tcß—<lß. 38. "Snijbloemen, Anjers:' Spectrum 116—18,
Kg3—h3
ds—d6De4---f4t 39.
es—e4. 40. Ddl—ds Salmon B—ll, Ivory 10—14, Peter Fisher
Df4—f3t 41. Kh3—h4 h7—hs. 42. g4xhs Df3—f4t 12—14," gemengd' 10—13, King Cardinal 14
43. Kh4—h3 Tdßxd6 wit geeft op.12—17, Laddy 17—21;l RoDe derde ronde wordt heden (Vrydag)-avond —19, Mai Time
gespeeld van 6—lo uur, de 4e op Zaterdagmiddag zen: E. Helen 31—33, Better Tïmes 29—31,
van half drie tot halfzeven en de 5e laatste ronde Hadley 28—30, Rosalandia 21—25, Brlarop Zondag van 2—6 uur. ■■--"■.->
cllff 20—25. Narcissen 30 et. per dozijn, Duc
v. Tol f.2—2.20 per honderd..". Helleborus
(wit) 80—100, deze laatste met zeer.wisseLEIDSCHE SCHAAKBOND.
lende p*-lj2*n.>**"*-"""*J"""*«"""P"""i""*"""«^P»s*"l
De stand der competitie:
i
I Seringen' sterk wisselend;"in de laatste
lste groep:
OQ dagen steeg de prijs tot pl.m. 30 et. per tak
gesp.gew.gM.verl. v.—t. pnt Prunus B—lo,' Euphorbia tot 35 et., Poin„
Alphen I
3,3 .-,.- 20W-9"4.,6
settia' 26-r-32 et., i. Witte Lelies: 14—231et.J
L. Stud. SJ-. I ....-2 1
i
i1.
R.KSch.cl. De 2 K. I 3 '■' 1 -'"'2 15U-14K 2 Amaryllus kelken tot 17 et., Gerbera 14 c;
; plum;
L. Scnaakgen. II
2
3
3-17 " o Convallarla 2'/i—4' et.; Asparagus
r
tot 40 et. per bos.
L. Gymn.scli.cl. I > 3 3 .' -.'
21-9
6 Teraardebestelling van den heer L. Mus.
'
! «H-Htt
y-T-fc" L rp„"""" 2
L." Stud.' S.F. JlpT 2 *" I.l. 8-4-UH 21
Onder buitengewoon groote' belangstelCalssa I
3
1 2
12-18 'l ling :is i het' stoffelijk overschot van den
Hierbij de opmerking, dat de uitslag van den heer L. Mus ten grave gedragen.'Toen de
wedstrüd Gymn. I—Caïssa I vooriooplg gere- kist In de aula stond opgebaard, werd een
kend Is. -."..
~,
schat" van' bloemen aangedragen. Tevens
was aanwezig- een deputatie van
groep:
3de
meers Harmonie", waarvan de heer Mus
3 2-1
een trouw vriend was.' Door velen, werd
18-12; :4 zulk
het woord gevoerd w.o. de burgemeester de
liitér Nos i'(BÓsk.) 2"'
-; 2
heer J.'Kastelein." Naast de woorden van
'en * erkentelijkheid voor het
Leithen I "..'..
2 2
15-5 -4 waardeering
II (L.dorp);; 2 1 overledene. in het; algemeen
y-T-L.
1 12K- 7% 2 vele wat; de'
Leithen II;.;
2
2 2>i-17"4 o belang en in het belang van het onderwijs
had gedaan; troffen de vele woorden; gevrijd aan het karaktej.van den overledene.
In diep gevoelde woorden werd'dit karakter geschetst als dat van één der minzaamste en hartelijkste menschen.

—c

-

omstandigheden; zal weer een tijd van op- commissie werd"benoemd om steeds in conbloei komen en van de verte uit zal hij den tact te zijn met de noodige instanties; Uit
gang,van zaken:met groote belangstelling elke standorganisatie i werd één bestuurslid

Een korte agenda.

raad vergaderde. De heeren J. Krieger
'en'
■' DeL.i
van i Reeuwljkf. werden: als raadslid
geïnstalleerd; ZIJ namen de plaatsen In van
mevr; Onos-Konstapel en den heer H. v. d.
Ê

■

Ban. ■■qm&mW*&**M**i&'*>*WkWl

'Zoowel de mededeellng omtrent het goed-,
keuren van het uitbreidingsplan voor Badhoevedorp als;het schrijven van de Ver.
van Leeraren en Onderwijzers In de Lich.
Oefening werden voor kennisgeving aangenomen. ■
De heer J. C. Hulsbos werd herkozen als
der I plaatselijke gezondheidscommissie.
HdGoedgekeurdlwerd.de
verpachting j.van
"
enkele/ perceelen bouwgrond nabij de Begraafplaats langs den Vijfhulzerweg en de
verkoop van êen perceel gemeentegrond te
Nieuw-Vennep. '- ■" *
-: Na de flnancleele. regeling werd besloten over te gaan tot. een geldleenlng.
Na rondvraag volgde geheime zitting.

,

.

:

■

"

tijdelijk Rljksveldwachter ter
standplaats Hlllegom. Is. benoemd de heer
Kv Hoekstra.~qp^*ggpopqn^É*^gß^
Onze plaatsgenoot' de heer Jac. v.
Leeuwen behaalde op Ie groote Konijnententoonstelling té Bergen op Zoom met zijn
alom bekende konijnen „Hollander" ras een
eerste en 2 eere-prijzen. Een mooi succes!

:

Tot

—

Aan de groote Pluimvee- en Konijnententoonstelling te Haarlem werd ook door
de HUlegomsche Plulmveevereeniging deelgenomen, wier successen zeer groot waren.
De heeren D. W. F. Daudey, Jac. v. Leeuwen, L; A; Warmerdam," C. W.Philippo en
B. Pryllnk behaalden verschillende belangrijke! prijzen.

KATWIJK AAN DEN RIJN.

Werk voor 100 arbeiders

-

DELVEN EN DIEPSPITTEN.

:

De verdere besprekingen ten opzichte
der werkverniiming door .- delven en
diepspltten hebben.er] toe-geleid, 'dat
in een thans gehouden vergadering de
lijnen voor deze aangelegenheid verder
konden worden', uitgestippeld.'Besloten
kon worden tot het uitvoeren van deze
werkzaamheden," met; subsidie van het
Rijk. Een 100 tal landarbeiders zal hierdoor spoedig"aanwerk zijn geholpen. -

'

t

leiding en toezicht van de Ned. Heidemaatschappij. Een
-.:" Dit werk

■

"

.

. .
,
.

waarvan:

<

.waarna:

nova-theater;

'

NIEUWJAARSDAG

Gemeente

De verdwenen Bruid

-

-

Lachen Gieren Brullen.
GROOT BIJPROGRAMMA.

."

Voorkomt teleurstelling en bespreekt
tijdig Uw plaatsen.

■

5169

voor. het

afstaan van' de' zaal.

Daarna sluiting met gemeenschappelijk gezang en gebed.

(Ing» Med.)

DE PRIJZEN IN DEN TUINBOUW.

Uitvoering van een Kerst-oratorium.
Na het beëindigen van de namiddaggodsdienstoefening in de Ned." Herv. Kerk,'
bracht voor een zeer talrijk gehoor, de Ohr.
Zangvereeniging „Excelsior", directeur de
heer P.'de Rook, het Kerst-oratorium van
H.' J.' de Wolf ten gehoore. Met onverdeelde i aandacht werd deze uitvoering aange-

hoord.

—

de Ned. Herv. Kerk, zoowel als In de
'.Wtf 3 kunnen' wel - aannemen, dat het "■-Gerei,Inen
Chr. Geref. Kerken werd met de
thans met de bloemkool Is afgeloopen; De
vorst van de laatste week heeft er een einde leerlingen der Zondagsscholen > het Jaaraan gemaakt. De laatste gingen'nog. voor lljksch kerstfeest gevierd,, waarbij. door de
goeden prijs weg, varieerende In de groot- onderwijzers toepasselijke.verhalen werden
ste i maat van; f. 10.— tot f. 16.40 per 1100. verteld en, versnaperingen i werden uitgeThans Is de;waspeen het hoofdproduct ge- deeld.'
worden. De prijzen hiervoor mogen redelijk
genoemd I worden,! aanmerkelijk beter dan
SASSENHEIM.
verleden jaar.- Deze. week was de gemiddelde noteering f. 1.10 tot f. 1.601 per | kist
Zondagsdienst voor doktoren.
van 20 K.G. Met Breekpeen ging het vrij
goed,-van f..2.50 tot f. 3— per 100 K.G; AnDe dienst der doktoren wordt Zondagi a.s.
dijvie groen ging voor een.te laag gestel- waargenomen door de doktoren Strleber en
"***M**Mn-**------------(-Mtii
den prijs van 20 tot 21 et. per kist van 6 Bots.
K.G., doch de gele andijvie,. die voor het
binnenland bestemd was, bracht de mooie
VOORHOUT.
prijs op van 50—75 ctv per kist.' Kroten
stonden nog op hoogstens if.2.50 per. 100
te
GEMEENTERAAD.
gevraagde
K.G. In de meest
maat. Een
lagen prijs. ■. Idem. uien die het nog niet Aankoop van bouwgrond
Leening van
hooger konden brengen dan f. 4.— per 100
f. 23.700.—.
K.G. Voor slultkoolsoorten was de prijs iets
stijgende doch nog maar matig. Roode van ':De raad vergaderde.'Afwezig de heer L.
f.3.90,t0t f. 4.80, Gele kool van"f. 3.50't0t van Zanten. Na opening door burg.. van
f. 4.— en Groene kool van f. 2.90 tot f. 3.80 Berckel, werden" de notulen vastgesteld.
per 100 K.G.' Boerenkool bracht geen loo- .Gedep. Staten hebben het raadsbesluit tot
nenden prijs op, van 13—19.et. per kist van aankoop van diverse perceelen grond In de
6 E.0.-w»-#vil*w--aanN gemeente van de heeren Dljsselbloem en A.
De Kerstcollecte gehouden door. de v. d. Vlugt goedgekeurd. Deze gronden ligdames der St. Elisabeth vereeniging. bracht gen In het uitbreidingsplan. De kosten hierde mooie som op van f. 420.35, hetgeen van zijn, met' inbegrip, van bouwafscheieen record bedrag beteekent.
dingen en transportkosten f. 23.700.—.
Ingekomen was voorts o.a.' een schrijven
van de, Ver. voor Usbestrljding te Leiden,
AAN
ZEE.
KATWIJK
waarin om een bijdrage werd verzocht van
f. 87.50; Goedgekeurd. ■- %*9HÉHpiM"a
Kerstfeest Zondagsschool
Inzake het Ingekomen rapport van den
gemeente-geneesheer, betreffende het me„Het Mosterdzaadje".
disch onderzoek op de plaatselijke scholen,
de 2060 leerlingen van bovengenoem- over het Jaar 1939, maakte de heer Spieren-de"Van
Zondagsschool: kwameft In dè. Nieuwe burg aanmerkingen
op de late inzending
Kerk eerst gezamenlijk de jongens binnen van dit rapport, n.l. een vertraging van bijvervolgens de meisjes. Telkens waren het na 12 maanden! Het rapport luidt gunstig,
en
ongeveer 1000 kinderen, tel daarbij de aan- doch als dit eens niet het geval was, wanwezige ouders, dan was het niet te verwon- neer ] moest dan' ingegrepen worden? De
deren dat telkens het geheele Kerkgebouw voorz. merkte op," dat ook spoedig een rap-

'

"

.

'

>

>

■

—

,

.

"

..

-'

.

■

"

bezet was. <**ZMa*i|
BIJ de Jongens werd het Kerstverhaal verteld door ds. P. Pras en bij de meisjes door
ds. R. P. A. Rutgers."*""""""ta-*p«""-p""----BB"M(
Psalmen; gezangen en Kerstliederen werden gezongen,"-terwlJl leder kind met:een
mooi boek naar huls ging, alsmede met een
stuk suikergoed in den vorm vaneen ster
of
**^p-am-i &am—BÈ]

port over 1940 te verwacliten Is..
t De vergoedingen ingevolge art. 101 der
L.0.-wet" 1920, over 1939, t.w. R.K. Jongensschool 179 leerlingen a f. 8.50; R. K.
Meisjesschool 169 leerlingen af. 8.50; de
Chr. School 46 leerlingen a f. 8.50 en de
R.K. School 8.N.5., 42 leerlingen a f. 11.—
werden goedgekeurd. ■■_■
Een algemeene salarisverordening .werd
i De jongens en de meisjes, die de Zondags- vervolgens.
vastgesteld.
school verlieten werden afzonderlijk toege- |. Goedgekeurd
werd een voorstel tot vastsproken en kregen een Bijbel mee naar huls stelling van
een kinderbijslagregeling, welke 1 Jan; 1941' in werking zal treden. HierKerstfeest Geref. Zondagsschool.
toe werdi besloten. Ook; volgde op dit| be" Dit feest vond plaate In de Geref.-Kerk sluit een' toepassing van deze verordening
Na het zingen van den lofzang van Zacha- a.'op veldwachters en b. op personeel op
rlas en gebed sprak de voorzitter de heer arbeidscontract aangesteld.
De' rekeningen Waterbedrijf 1939, WoH. Sleurlnk over: „Blijdschap en dankbaarheid ook; In 1940". De Kerstgeschiedenis ningbedrijf, en' de. Gemeenterekening 1939
werd door mej..Baalbergen verteld. Een werden vooriooplg vastgesteld;.
werden hierop gemachtigd tot
koortje," samengesteld uit leerlingen, zong ■Bven.W.
hetr aangaan van een geldleenlng van
eenige Kerstliederen;
23.700,—
f.
a 4 3/8% rente, af te lossen In
1 De heer Sleurlnk vertelde nog een Kerstverhaal, waarna gemeenschappelijk gezang 40 jaren voor aankoop van diverse perceelen
bouwgrond."HHl--M**M***"*********M*4**"*|
en'Kerstliederen de samenkomst afwisselOp vragen. van den heer Spierenburg
den. Ds. J; C. Gilhuis sprak het slotwoord.
leder kind kreeg een kerstboekje :en antwoordde. de voorzitter dat
lokaal
tractatle mee naar huls.~a^"H"*^MMin voor lichamelijke oefening ter beschikking
Is voor alle leerlingen, dus ook voor die van
de Chr. School. Dit lokaal Is in het St.'AgKerstfeestviering Zondagsschool
nesgesticht' alhier. Thans geeft' één' der
„De Vuurbaak".
zusters van het gesticht les, maar, het; Is
j Deze Kerstfeestviering werd gehouden In niet zeker; of dit kan blijven voortgaan.
Casa Cara onder leiding van de I heeren M. Hierop volgde sluiting met een kort woord
G. de Jong en W. Zwitser. Het Kerstverhaal van den burgemeester.
werd verteld door den heer M. G. de Jong
Kerstfeest in de Ned. Herv. Kerk.
aan de hand van lichtbeelden van Bijbelsche voorstellingen.'Aan de kinderen werd
Voor
de, kinderen der Ned. Herv. Geelk-een scheurkalender uitgereikt,. een
meente werd In het gebouw der Ned. Herv.
kerstboekje en een zakje met lekkers.
" Degenen; die de school verlieten,"" ontvin- Kerk een Kerstfeest georganiseerd. Bij een
prachtig.versierden kerstboom werd gezagen een Bijbel.'
menlijk gezongen: "„Daar rulscht langs de
wolken". Dsv. Klomp -' opende met gebed,
NOORDWIJK.
waarna hij een Kerstverhaal vertelde; Het
hoofd der Chr. School de heer J. v. d. BerKerstviering der Zondagsschool.
ghe' hield nog eenr kerstvertelling; waarna
Rond een schitterend versierden kerst- de kinderen getracteerd werden.
boom '.-. werd v in sde l Nedv Herv.' Kerk. het Hierna ■_; werden cadeautjes
aan de
kerstfeest i gevierd .-, met' de leerlingen der schoolgaande kinderen uitgereikt. jf"*"""B"""L
Nadat kerstliederen gezongen waren,
Zondagsschool | onder | leiding I van dsv. van
Sinderen, die een kerstrede hield naar aan- selcot ds. Klomp met dankgebed.

"

-

***""*

HILLEGOM.

—
—

maakt Uw keel droog en effent den > "-!*££
voorzitter zal opweg voor verkoudheden.* Verzacht en C"->C.
hiervoor
maak Uw keel vochtig met ~
treden de heer Cl Korpelshoek, secrv.van
l*Stf
v;
Leeuwen
N.T.8.;
den
terwijl de heer Ohr.
zal
penningmeester
secr. van den L.T.B. als
fungeeren; Tot dit rayon behooren Katwijk
a." d. Rijn," Katwijk aan Zee en Valkenburg.
(Ingti. Med.)
Bij vorstvrij weer zal een flink getal werk- 5150
lieden spoedig te werk gesteld worden, zoodat dit initiatief tot een mooi resultaat leiding van Gen. 3 vers 5. Mej. T. Visser las
heeft geleld.
fe*-M
een boelend gedicht voor," n.lv**„Het hoekje
bij de haard'L en mevr.' van Sinderen hield
Vergadering „IJsclub Voorwaarts".
een vertelling n.lv „De sterke vader"; mej.
De Ver. "„IJsclub Voorwaarts" hield haar W. ? Visser droeg voor ."„Een lied aan de
jaarvergadering."De voorzitter,"de-heer.T. kribbe"; Er werd voorts vele malen gezonvv dVjValk opende.i de secretaris.i de % heer gen; terwijl ook kerstgeschenken uitgereikt
Gv.v. dvDoes las de, notulen en het jaar- werden; De heer.W.'Kwakernaak uit Hoogverslag.". De rekening en 'i verantwoording made begeleidde op fraaie wijze de kerstvan den penningmeester den heer ■ Grim- liederen.
bergen gaf een batig saldo aan van f. 126.—
De rekening werd goedgekeurd.'************THfl
RIJNSBURG.
De ■af tredende bestuursleden de heeren
H. Grimbergen, G. v. d. Does en J. Tol werUitvoering „De Lofstem."
den herkozen.' De voorzitter' deelde: mede,
dat de vereeniging'thans 193 leden', heeft,
De
Chr. Gem. Zangver. „De Lofstem", gaf
83 Ingeschreven werden'; in het
directeur den heer
vorig seizoen. Na eenige besprekingen over onder leiding.van haar
„ijsaangelegenheden" werd, na .verloting C.-,v."d. Keur, haar Jaarlijksche druk,bevan een 16-tal boterletters, de vergadering zochte uitvoering in de kerkzaal. Na'het
zingen: van' Ps. 1133::, 1,' Schriftlezing en.
gesloten.' *
gebed, sprak.'ds: Van der Loo een weldat
komstwoord,
het
een keur van liederen bevatte,. werd afgewerkt. Opnieuw i bleek, hoe deze vereeniging
onder,; haar'...emlnenten directeur iets
schoons weet aan te bieden en de techniVan Vrijdag af t.m. Dinsdag:
sche moeilijkheden', volkomen' beheerscht.
Dit geldt niet het minst J Voor de solisten:
mej. A: Relnink," mej." G. .v.' d. Eykel, mej.
B. v. d.'Eykel en'den heer B.Lubaoh,'als.-. i Ben weergalooze circusfilm.
mede voor ,' den heer D.' Schoneveld Wz.
voor;. zijn : onberispelijke ". begeleiding. Het
was een genotvolle avond.W*>Bnk>*n
2 uur en 4.15 uur en 7.30 uur
Ds. Post dankte de.vereeniging en haar
De dolkomische filnii:
leider en de [kerkvoogden'der Ned.; Herv.

—
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LEIDSCH DAGBLAD
ZEVENHOVEN.
GEMEENTERAAD.

Vaststelling der Gemeentebegrooting.
Tekort van f. 7800.

■ ..........
gemeentebestuur
van

'

.

De gemeentebegrooting
1941
>
NADEELIG SALDI f. 64490,75.

,

-

■

"
■' ■
' '■
" '

Verhooging personeele belasting
Invoering straatbelasting.

,

'

.

toestand onzer' gemeente.' welke 'een
reeks. van jaren. tot' op zekere hoogte

reden tot tevredenheid gaf, :> voor * de
gebeurtenissen van 1940 minder gunstig
.is geworden.
'.
Dat het eindcijfer der begrooting
lager is dan vorige jaar, nl. f. 1133597,49
tegen f. 1192765,01, doet aan dit feit
"_-">-."'!>"
niets af.'"'
.-"-—"■
Van overwegende beteekenis is, dat er ■'
een nadeelig verschil * van f. 64.490,75
>
i blijkt te zijn."

'

.

'

-

"

,

,

"

'

-, Tot de nadeelige verschillen behoort o.m.
uitbreiding personeel, politie, bijzondere
politiediensten,
uitbreiding
brandweer,
meerdere subsidie, burgerlijk armbestuur;
mindere winstuitkeering water- en lichtbedrijven etc,: terwijl als voordeelige posten
kunnen worden genoemd. vermindering
kosten straatverlichting, meerdere op-i
'y'
brengst div. belastingen.etc.
a
verschillen
t Tal van genoemde nadeelige
vinden hun oorzaak in de. bijzondere tijdsomstandigheden, waarbij, zoowel de onvermijdelijke uitzetting van den dienst als de
pr'jsstijging van onderscheidene materialen
belangrijke factoren zijn; Het', aspect der
bëgrooting zou nog ~' ongunstiger zijn geweest, indien, het, totaal j der .verhoogingen
niet voor een deel werd gecompenseerd door
enkele voordeelposten, waarbij zij opgemerkt, dat de meerdere belastingopbrengst
ad f. 13000 slechts het gevolg is van het feit
dat een deel van de ruimer vloeiende middelen van het loopende jaar, ten voordeele
van 1941 moest worden gebracht.. ij**JM
Dit houdt echter, tegelijkertijd een
waarschuwing in,' dat'B. eh W. bij het
opmaken der begrooting. 1942. voor
nieuwe moeilijkheden kunnen komen' te

:

:

'

~

>

"

Hierna sluiting.

LIJK OP SPOORBAAN GEVONDEN.

Bij de binnenkomst van den electrischen
trein, die Dinsdagavond om vijf over half

-

'

Het aantal agenten zal met 2 worden uitgebreid. Een aanschrijving om daartoe ten
spoedigste over te gaan, is reeds door den
burgemeester ontvangen."- Een andere "'. belangrijke verhooging is de subsidie aan het
burgerlijk; armbestuur n.l. van f. 72.500 op
f.85.000;.:.";">> rm.'V-M!,'.*s "".*■' ;r>-;: -■>':■
Onder de' lager geraamde > ontvangsten
trekken allereerst de aandacht de keur-' en
slachtloonen. Deze daling is gevolg van het
feit, dat de normale slachtingen sterk verminderd zijn en-op verschillende tijdstippen niet in eigen gemeente, doch in Bodegraven plaats vinden. Een zeer belangrijke
vermindering der ontvangsten *. vindt' haar

acht te Pijncaker aankomt, ontdekte. de
bestuurder bij het passeeren van den uit
Den Haag komenden trein iets afwijkends
op de spoorbaan. Hij stelde den chef er van
in kennis, die de zaak onmiddellijk onderzocht 'en tot zijn onsteltenis het lichaam
van I onzen plaatsgenoot I den' 35-j arigen J.
Lamboo vond.': :--."".".'" -..'
Meende.de:chef. aanvankelijk nog eenig
teeken van leven waar te nemen, de onmiddellijk ontboden dokter K. Bolle kon slechts
den dood constateeren.'.
hij; een " ernstige schedelbasisf ractuur ■en
Vermoedelijk heeft het slachtoffer aan' een schouderwond kreeg..' e
den verkeerden kant van den trein:willen
De overledene laat een vrouw en twee
uitstappen' en' is' daarbij gevallen;: zoodat jonge kinderen achter.
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DISTRIBUTIEMAATREGELEN.

IB&&EJM9R
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De'aandacht-.wordt

zingen;'-''

'

"*,

.

''

~

■

■

;
er-op gevestigd', r'dat: dit
.'-'"".".' |.

echter: niet'
geldt voor de bonnen, welke recht geven" op een extra' rantsoen
kaas van 125 gram," dat zijn dus bon 35 voor het tijdvak van
16 tot én met 29 December en.eennader aan te wijzen voor
het tijdvak van 30 December tot en met 12 Januari as. ""'"■'
Ds hotelhouders e.d. dienen 1 dus laatstbedoelde; bonnen,
niet in te leveren bij:' de distributiediensten," doch b'ehooren
deze, ter,verkrijging,van kaas, rechtstreeks door te geven'aan
hun leverancier.
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,
reserve.
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De
'.
op

is i vastgesteld
■ e.v.. Raadsvergadering,
30 December as. des v.m. 10 u.

Maandag

De agenda bevat de volgende punten:1. Opening; 2. notulen; 3. mededeelingen;
4.'ingekomen stukken; 5. voorstel van B. en
WV, i.z.' verhuring I van | schoollocaliteit; aan
de verg. tot bevordering van het landbouwonderwijs voor Alphen a. d. Rijn en omstreken op chr. grondslag; 6. idem i.z. verkoop
en uitgifte in erfpacht van grond aan den
heer AV L. Oudenes g.g.;
idem i.z; verpachting van weiland aan de heeren P. N.
de i kwaasteniet, G. Haze, W.'Kwakernaak
en C. Gentenaar;:B. idem i.z; aankoop van
idem i.z. wijziging der gemeenschappelijke
regeling voor onderlinge hulpverleening bij
brand; 10; Idem l.z. onderhandsche gunning
van *de schoolschoonmaak; II."' idem i.z.
onderhandsche gunning van de gemeentereiniging; 12. idem' iJz. het afsluiten van
kasgeldleeningen gedurende het jaar 1941;
13. idem i.z.'het aangaan eenër geldleening'
ad |f. 50.000; 1 14." Idem | l.z; het verstrekken
van een geldleening aan een in het leven
te roepen stichting.voor de oprichting en
exploitatie van een persgasstation; 15. idem
i.z. verhooging van het i subsidie i aan het
burgerlijkiarmbestuur over-1940; 16..idem
l.z. Wijziging der gemeentebegrooting dienst
1940; 17. idem l.z. het verleenen van.medewerking voor de aanschaf fing. van nieuwe,
banken ten behoeve van de R. K. School
voor, g.1.0. aan' de Paradijslaan i alhier; 18.
idem i.z."l het verleenen .van: medewerking
voor, de aanschaffing van ■: schoolmeubelen
voor' onderwijs ■; in *; lichamelijke oefening
voor de bijzondere scholen aan de Julianastraat,' de 'Hoorn, den Steekterweg en Jan
Nieuwenhulzenstraat; 19. idem i.z. vaststelverordening. tot regeling van
ling van
de kindertoelage; 20. ldemi.z. vaststelling
van i een verordening betreffende sluiting
van kapperszaken. des Maandagnamlddags
21. r Voorloopige vaststelling; van de:rekeningen dienst*. 1939 van: a. de water-en
lichtbedrijven;' b. het grondbedrijf;. c. ide
gemeente .en goedkeuring van de rekening
van het' burgerlijk armbestuur; dienst 1939.
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PAARD VERDRONKEN.

Bedrag

"■ Vermoedelijk door het schrikken voor eèn
motorrijwiel, is het gespan wagen mét twee
daarvoor gespannen paarden van de fa. B.
op hol geslagen,'. waarbij Ide paarden; door
het ijs inde Aar terecht kwamen en'de
wagen tegen de walmuur bleef hangen.' Eén
der, paarden Is hierbij" verdronken, terwijl
het andere paard eerst nadat een kraanwagen was gerequireerd, na veel moeite op
het droge kon worden gebracht. De bestuurder die zich niet op den wagen bevond,
kwam er goed af.;
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van f. 30.000.— uitgetrokken.

Zooals men weet; Is in de raadsvergadering reeds herhaaldelijk de wenschelijkheid
bepleit van den bouw.van een badhuisvin
dit verband ligt het nu, blijkens de begroo-.
ting, in het voornemen van B. en W. om in
1941 plannen voor een Badhuis te ontwerpen en deze tot uitvoering s te - brengen,
waarvoor onder de uitgaven van,hoofdstuk
4 der Volksgezondheid van den kapitaaldienst een i bedrag *is \uitgetrokken van
'3JHBB,
f. 30.000.—.--r-BJUx-
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-^In.verband met den aankoop van landerijen nabij, de van Boetselaerstraat door de
gemeente, stellen BV en WV den raad voor
een geldleening aan te gaan bij de N.V. Mij;
voor Gemeentecrediet;,te''Amsterdam; ad
bij parlkoers
f. 50.000.— tegen een rente
van 4 3/4%. .De aflossing Is gesteld op
.—
40 jaar.
De heer A; J. Th. M. Korver, werkzaanj
op' arbeidscontract als opzichter bij. gemeentewerken, zal met ingang van 1 Jan.'
a.s. als opzichter 2e kl. vast aangesteld
.worden.,;;- '■ -'-.- -,
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BOSKOOP.

-

Mooie Kerstfeestvieringen.

'. In' onderscheiden' gebouwen;, n.1.: in 'de
Ned." Herv.' Kerk r„Salvatori" alsmede in

■

"

-

",Ons Jeugdhuis" '; hebben gedurende de
Kerstdagen ide gebruikelijke Kerstfeestvieringen weder plaats gehad.".".
-'" Overal was een blijde kinderschare rond
den Kerstboom met mooie geschenken. Ook
de. tractatle heeft niet ontbroken, * terwijl
elk kind met"een fraai geschenk hoogst voldaan huiswaarts keerde.
„Zondagdienst

voor doktoren".

Deze wordt Zondag a.s. waargenomen door
dr. C. H: Film; telef. 38
v- Gevonden voorwerpen: .Zilveren potlood en damesportemonnaie.'.' Inlichtingen
op het politebureau.

.

.

DE KAAG.

Kerstavond der Chr. Jeugdvereenigingen.

In het eenvoudig doch smaakvol versierde vereenigingsgebouw ■ „Waakt en Bidt",
hielden de gezamenlijke Chr. Jeugdvereenigingen een Kerstavond." De opkomst I was
bijzonder groot; Ds; W." Th;- v.' d. Windt
opende dezen: avond,": die gehouden ■, werd
volgens een Kerstli,turgie van het Ned.
gel. Verbond. Elke.vereeniging tes een gedeelte van |de Kerstliturgie voor," afgewisseld door het gemeenschappelijk' zingen van
Kerstliederen en een prachtig Kerstverhaal
van ds. v.'dv Windt."-.-' "'..,'. ""-". -,".."
Ds; w d; Windt sloot dezen stemmlgen
Kerstavond met dankgebed.' .jMMM

■

OUDE-WETERING.

der Coöp.
■Boerenleenbank
— Het nieuweIskantoorgebouw
in gebruik genomen.! De

bank beschikt thans over een ruim en modern ingericht kantoor, zooals men'er in
den omtrek slechts geinige zal aantreffen.

ZOETERMEER.

—

De collecte in de Ned. Herv. Kerk ten
bate van |de geteisterde Herv." Gemeenten
te Kralingen en Wageningen heeft f. 80.10
opgebracht. -*nM*M
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.De Secretaris-Generaal van het Departement
bouw en.Vdsscherij maakt bekend,"'dat;in'.'vea-band'met het
aangewezen extra rantsoen kaas/d» detaillisten,bon""„2o" op
afzonderlijke opplakveHen dienen te plakken, d*is niet te zamen
niet de andere; bonnen,'", welke ter 1verkrijging ;van: kaas zijn
aangewezen.' Op de met bon *;,20'", beplakte opplakvellen mogen
dus in geen geval bonnen vaneen ander nummei-1 voorkomen."
._ Aangezien '\
bonnen r„2o'". een hoeveelheid'kaas vertegenwoordigen,' welke overeenkomt met tien!noxmale rantsoenen kaas, moeten van de met bon "20"",beplakte opplaikvellén'
de met 9 en 10.' 19 en 20, 29 en 30 enz: genummerde vakjes on£
beplakt blij ven." Deze opplakvellen kunnen reeds gedurende de"
week van 30 December tot en met 5 Januari bij de plaatselijke
distrlbutiediensten ingeleverd worden.
5168
Houders van hotels" cafés. restaurants ë.d.. die met "„20"
Senunnnierde.bonnen.van'hun gasten' hebben ontvangen," die *
nen deze niet,1
algemeen' is voorgeschreven,' op
in ]
opplaikveHen' in' te' leveren bü de plaatselijke" distributiedlensten/doch behooren deze bonnen rechtstreeks door,te geven'

1

Q'

12
groote
cv' Zaterdagmorgen
verkoop
partij RÜNDVLEESCH, voorwaardelijk goedgekeurd.""''] Lappen
65 et., Rosbief 70 et;, Rib. 70 et., Biefstuk 80 et."en Beenderen,'
alles 'p.' p„' met t>on.7- Bestellingen worden niet aangenomen."

Verkoopers: J.

"
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van het Departement van Landbouw en Visscherij.

- HENGELO
SLACHTHUIS
Leiderdorp OPENBAAR
van
uur
van een
NEDERL ZOÜTÏNDÜSTRIE".'. BOEKELO

& Zn.
DEMMENIE
f-

OFFICIEELE PUBLICATIE

JÊÉL—

Hygiënisch ""verpakt''keuk'ëh"zóut'"van-groote
züiverheici;en fijnheid. ',13/Cent per KilopakV
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LOONSTATEN
voor
■^"*^T"^*

BH fl /
ie Kf
S
I

:; Te koop gevraagd voor geldbelegging één, of twee nette
burgerwoonhuizen, ■ in i nieuwe
gedeelte.' Brieven met prijsopg.
Bur.' v.'d. Blad no.' 1818a .-'-_■■

en.
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: .Voor 1940 was voor subsidie aan het algemeen armbestuur uitgetrokken f. 72.500.—
Thans blijkt dat rond f. 13.000.— meer noo-""
dig zal zijn,' dan is toegestaan; weshalve B;
en W. den raad voorstellen dit bedrag aldus
te i verhoogen
tot dekking van I dit; bedrag ide uitkeeringen van -de water- en
lichtbedrijven | te verhoogen] door i de [afschrijvingspercentages dier bedrijven te
.'
verlagen met 25%:
Geldleening van f. 50.000.—.

■

Woensdagmorgen omstreeks s zeven ■'.uur
werd door,voorbijgangers brand ontdekt in
de" opslagplaatsen der-fIrma-.van Bonda
aan" den' Gouwshiische weg. De brandweer
kon onder leiding: van ï den: commandant,
Ir.' J. D. J. Waardenburg, spoedig met de
groote * motorspuit, alsmede met
nieuwe:'
twee auto-motorspuiten,, ingrijpen."
:. Met een groot aantal; stralen werd het
vuur> dat inmiddels.reeds door het dak van
een der gebouwen
buiten' drong, I bestreden en dank zij dit krachtdadig optreden 'kon de brand. tot dit gebouw. worden
beperkt. Helaas; werden ; eenige voorraden
ONGESTELD.
voedingsmiddelen een prooi' der vlammen,
door het bluschwater zoodanig
De burgemeester dé heer P. A. Colijn, die dan: wel dat
aangetast;
zij vrijwel als verloren kunreeds eenigen tijd ongesteld was, is Dinsdag nen
worden beschouwd. Verzekering dekt
in het diaconessenhüis" té Leiden opgeno- de schade.
WSBÊB' M
men voor het ondergaan van; een operatie,
die goed geslaagd is,"iC'Ol „- ■! Naar wij vernemen, is zijn' toestand thans BOUW VAN EEN BADHUIS IN 1941?
zeer bevredigend.
■'*■.!

II

OFFICIEELE PUBLICATIE N.V.. KON.
van het Departement van Landbouw en Visscherij.
VERLENGING GELDIGHEIDSDUUR DER TOEWIJZINGEN,
VOOR VLEESCHWAREN.
De Secretaris-Generaal van het Departement van'Land-'
bouw en Visscherij maakt bekend, dat de geldigheidsduur,van
'de toewijzingen voor vleeschwaren, welke geldig zijn verklaard
tot 20 December 1940 of tot een daarna gelegen datum, wordt
5141
verlengd tot en met 31 Januari 194i;"
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Verhooging subsidie armbestuur.

RAADSAGENDA.

HET VOLK
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en Visscherij.

Inlevering van bonnen door houders van hotels,
restaurants e.d.
"De Secretaris-Generaal van'het Departement van1Land-..
bouw en .Visscherij: maakt het volgende bekend. ;■'; ...",'
Zooals bekend dienen de houders van hotels,' restaurants,
oafé's e.d. de door den van "hun \ gasten ontvangen bonnen,
welke recht geven op kaas; op opplakvellen in te leveren bij
den plaatselijken distributiedienst; ter verkrijging van toewij-

.

■'-" C/eett"' :
■ ■

OFFICIEELE PUBLICATIE
van het Departement van Landbouw

.

.'

staan.

ZOETERWOUDE.
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Vastgesteld wordt, dat de financieéle

- . . .
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"

—

Uit de' toelichting op .de gemeentebegrooting 1941 blijkt, dat noch de raad noch
B. en W. kunnen zeggen, welke consequenties de oorlogstoestand voor de gemeente
in 1941 met zich brengen zal.'

Het
Nieuwveen
vroeg wijziging der Vleeschkeuringsverordening: o.a. dat alleen in de slachtplaatsen geslacht zal mogen worden; Waarom
deze bepaling noodig geacht wordt, lichtte
de voorzitter nader toe; dit Is vooral terwille van het keuringspersoneel, in verband
met de gewijzigde omstandigheden. De heer
G. Kool voelde er,weinig. voor wijzigingen
aan te brengen, waarvan men niet gemakkelijk meer kan afkomen. Daarom werd
met alg. st. besloten, de bestaande verordening ongewijzigd te laten.
De gemeenterekening 1939 werd voorteopig vastgesteld met een nadeelig slot van
f. 1200 en die van het G.E3. met een winst
van f. 336.
De gemeentebegrooting 1941 werd hierna
behandeld. Deze sluit met een' tekort. van
f. 7800. De oorzaken zijn: geen extra-bijdrage in de steunverleening. en werkverschaffing; minder' Rijksjiltkeering flnancieele' .verhouding tusschen Rijk en "Gemeente; geen belastingbijdrage en' een ongedekt tekort, van f. 1200 over het dienst-"
jaar 1939.- '-. .'"
Geraamd .zijn de hoogst noodzakelijke
uitgaven en onderhoudskosten., De belastingen zijn op dezelfde bedragen geraamd.
Het bedrag per leerling uit te keeren aan
de bijzondere scholen werd bepaald op
f. 11.60.
De belooning der .schoonmaakster van
het Raadhuis werd gesteld op f. 200 p. j.
De begrooting werd hierna algemeen
vastgesteld; De huur der arbeiderswoningen blijft ongewijzigd vastgesteld voor 1941.

.

oorzaak in de lager geraamde winstultkeerlng uit de gemeentebedrijven.
'_\B;en W. zijn voornemens voorstellen ">'.
aanhangig Lte ; maken ,' tot"' verruiming *,
van'het waterverbruik,voor groote gezinnen. Ook bij hen,' die zich op het
standpunt stellen*'dat belangrijke winsten uit de bedrijven niet aan de gemeente behooren ten" goede te komen,
zal de voldoning over een daling met ;
f. 32.500 wellicht getemperd worden, aldus B. en W„ nu blijkt, dat voor deze
derving slechts een equivalent kan worden gevonden in opvoeringJotden_top^van de bestaande-' en! invoeringTeener
nieuwe belasting. Voor dit laatste kwam
feitelijk' alleen in aanmerking een;
straatbelasting.
De heffing is gebaseerd op de belastbare
opbrengst volgens de grondbelasting, zoowel voor gebouwd als ongebouwd, met een
he'fii-ïspercentaße ,van ; 3 respectievelijk
iy2 %. Hiervan,is een opbrengst te verwachten van' f. 23.090. Verhooging van' de
opcenten der' personeele belasting tot. 200
zal' rond f. 6000 aan meerdere ontvangsten
gev.i. :""'."".
.-" .'."
"Er bleef nog een" verschil'van f.64.500
min f. 29.000 of f. 35.500 te overbruggen," een
bedrag dat verminderd kan .worden met
een lagere bijdrage in het stratenfonds ad
f. 5000, welke geoorloofd wordt geacht, gezien het aanwezig saldo "n dit fonds.'B.en
WV meenen gezien'de omstandigheden; te
moeten afzien 1 van-de storting, van f. 1000
in de l
van elk p der drie I bedrijven,
gevende een besparing " van f. 3000. Door
deze maatregelen wérc" het tekort teruggebracht tot f. 27.500.
"■"■' .:"".';
>>■'oordeel
B. en W.i zijn van
dat de tijd
thans aangebroken is; te putten uit de gekweekte algemeene reserve,'' welke f. 48.000
bedraagt. B. en W; meénen niet '< onvoorzichtig té handelen1 indien zij het' 1/4 gedeelte daarvan of f. 12.000 bestemmen. tot
vermindering van het,tekort, waarvan dan
nog f. 15.500 te dekkeii.'overblijft.iTotdit
laatste zien zij alleen kans indien de! afschrijvingspercentages van de gemeentebedrijven voor 1941 worden teruggebracht tot
75 % van het in de verordening bepaalde.
Hierdoor zou het bedrag, dat in de gemeentekas vloeit metf. 14.900 stijgen; waarmede
een sluitende begrooting is verkregen.l&fiï!
Het vertrouwen! in de' toekomst deed B.
en W..niet onbelangrijke bedragen op den
kapitaaldienst brengen. Voor de gemeentebedrijven geldt dit verbeteringen aan' gebouwen, ' kantoren " etc. De zorg voor de
werkloozen staat in het .teeken. van werkverruiming. Hiervoor werd - uitgetrokken
f. 200.500 tegen f. 50.000 steunuitkeering.
BURGEMEESTER P. A. COLIJN

"

ALPHEN.

De.Raad'kwam in voltallige zitting bijeen onder voorzitterschap van den burgemeester. De notulen werden ongewijzigd
goedgekeurd.
Ingekomen, was een schrijven van het R.
K. Bestuur betreffende gratis-beschlkbaarstelling van het Bondsgebouw; voor lichamelijke oefeningen, voor de.Kath. school
met ingang van 1 Januari a.s. De voorzitter
heeft zich in verbinding gesteld met den
inspecteur van L. O.; deze aangelegenheid
wordt thans besproken. Men weet nog niet
of het Bondsgebouw voldoet aan de eisenen
of de Christelijke school er ook gebruik van
kan maken, enz. Misschien komt de voormalige openbare school aan de Dorpsstraat hiervoor ook nog in aanmerking,
hoewel deze waarschijnlijk te klein zal zijn:
Aan dé Ver. tot IJsbestrijding te Lelden
zal de gevraagde garantie van f. 27.50 gegeven worden; men achtte het een groot
belang; dat het vaarwater ijsvrij wordt ge-

houden.

.

Uit de Rijnstreek
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acht'

I

zooals'

v. TONGEREN en DUBBBLDEMAN. aan hun "■aasleveranciérs.

het'

-

81ste Jaargang

■:

o Evenals het vorige jaar heeft de Führer
de Kerstdagen te midden van de frontsoldaten en de frontarbeiders ih het .Westen
doorgebracht.' Ditmaal | heeft hy jhv hoofdzaak ,verbleven ■ by de eenheden > der, drie
wapens; die deze maanden de ononderbroken actie tegen Engeland ondernemen.
Op den eersten Kerstdag heeft de Führer
de Kerstviering van mannen der. organisatie-Todt; in. de nabijheid s van; een zware

.

■■
batterij i bygewoond. a In»eert

verdragende
toespraak zelde hij; dat hy de overwinning
onvoorwaardelijk zeker achtte. Hij gaf den
frontarbeiders het parool voor het nieuwe
jaar: „voor ons ligt de vrijheid en*daarin
de toekomst van ons volk,:achter ons liggen de bitterste ervaringen en In ons, leeft
het onwrikbare besluit, dat uit dezen oorlog een.beter en schooner Dultsch rijk zal

." -

.

Op zyn verderen tocht langs de kust bezocht Hitler de eene batterij na de andere.
In den namiddag reisde hy door Boulogne
bezoek te brengen aan
om i daarna
eenige eskaders vliegtuigen. Ook tot de
vliegers sprak hij;
de zekerheid der
overwinning. Den avond bracht. hjj met
zyn medewerkers in lntiemen kring. door.
De eerste Kerstdag was voor een der bekendste en succesrijkste gevechtseskaders
gerserveerd/ de tweede .was aan' de soldaten van het leger gewyd.»)Overal werd de
Führer met een! onbeschrijfelyk; gejuich
begroet.' De prachtige stemming,;■" waarin
Hitler de troepen overal aantrof, was voor
alle deelnemers aan den tocht een verbiydende ervaring.: De geest van den Dultschen
soldaat aan het i front l kan ü met '5 enkele
woorden: geteekend worden: strijdvaardigheid tot het uiterste.
een krachtig en
zelfbewust zeker, zijn van de overwinning.
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zijn trouwe
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GOERING.

Ryksmaarschalk Göring; de opperbevelhebber van het Duitsche luchtwapen; heeft
In een Kerstgroet zyn dank gebracht aan
het luchtwapen voor zyn moedig optreden.
Gemeenschappeiyk; handelen "■ schept een
kameraadschap, die op geen enkele s wijze
vernietigd.' kan worden; Goerlng.' gaf uitdrukking aan de hoop,' dat de aanstaande
Kerstmis weer een feest van den vrede | en
voor Duitschland een feest van de'groote
overwinning zal zyn.' "'ITALIE'S KONING.

"

-

gebruikers

) Zout | dat J
1"__- Kruschen
werking

als dat Duitschland schikt." Alle tegenstanders van Duitsohers op het vasteland zijn
verbrijzeld. Engeland heeft geen continentalen degen meer ter beschikking. Dus hebben wij nog slechts één taak te volbrengen,
nJ. dezen laatsten en verbitterdsten tegenstander neer te slaan en daarmee den vrede
te .veroveren." Het gaat thans'om'het doel
van dezen oorlog, de eenzijdige heerschappij
van Engeland te breken, voorgoed een einde te maken aan den druk en de voortdurende onrust, die Engeland steeds weer veroorzaakt heeft en zoodoende te geraken tot
van Europa
een natuurlijke reorganisatie
en-tot den vrede. Tot slot gaf de opperbevelhebber uiting aan zijn: overtuiging," dat
de oorlog,reeds zoo goed als gewonnen is
en'dat de Führer hem zoo zal beëindigen
als het Duitsche volk voor de veiligheid van
zijn .''.'.toekomst noodig heeft.

-

lijders aan

.,

eigenaar jof beheerder verschuldigd wordt,
ook al zou er door het breken schade aan de
werken zijn ontstaan.T""""B""""""|""""D« "*B"CWi
De kosten aan de uitvoering
.-■ Artikel 5
van: deze Lverordening" verbonden 5 komen,
voor | zoover i
betreft' de | zorg voor ]de
doorgaande vaart op vaarwegen, die de secretaris-generaal van het departement van
Waterstaat daartoe In verband met hun belangrijkheid aanwijst', ten laste van 's Rijks
kas. Ten, aanzien van ] andere 1 vaarwegen
kan de secretaris-generaal van het departement van 1Waterstaat een bijdrage in de
kosten uit 's Rijks kas toekennen;.

"- Rheumatische Pijnen

Kerstboodschappen
Hitler aan het front

Tallo'oze

'

yan

'"'- doet afvoeren langt natuurlijken weg.''

1.47. 0.76, 0.41,

p.

■.

Oniea', MedJ
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volk moet echter, hand in hand
een vruchtdragend en rustig tezamenleven
met de onderhoorlgen van een ander volk
met hetwelk wij " door' onze " geografische
jaar
positie en geschiedenis van: duizend
eng .verbonden zijn,-' dat ■is het Duitschp
volk; De tegenwoordige;tijd die nauwelijks
door één periode van,vroeger aan grootheid
overtroffen wordt, eischt discipline en opofferingsgezindheid. De omvorming van de
wereld is nog niet voltooid. Hef Tsjechische
volk zal i slechts dan" een > gelukkige " toekpmst tegemoet gaan als het zijn innerlijke
bekwaamheid en zijn. waarde voor de toekomstige samenleving zal kunnen bewijzen.

"

"

.

PETAIN

Het Fransche staatshoofd heeft een Kerstboodschap tot het Fransche,volk gericht,
waarin hij zei: '■
-r' ■■■ '""-■
„Vergeet niet, dat het Kerstmis is, de
nacht der hoop. Een nieuw Frankrijk is' geboren. Dit' Frankrijk is'voortgekomen uit
uw beproevingen; de roerselen van uw conscientie en uw offers. Gij zult het verstaan,
van dit Frankrijk een mooi land te maken.
Hebt vertrouwen; hebt nieuwen moed; Doet
een gelofte met alle krachten aan deze wederoprichting mede.te - werken; opdat' uw
kinderen.weder een'■ blij Kerstfeest; kun-,
nen vieren. Schaart u om mij voor dit
Frankrijk. Een nieuw, gezond Frankrijk
Frankrijk groeit op en wordt steeds sterker.
Weldra zult gij de ster zien; die uw lot zal

-

Ter gelegenheid van het Kerstfeest heeft
'de .volgende
de: koning-keizer van:; Italië
boodschap gericht tot de strijders te land,
ter zee en In de lucht:' nEU*J*V?9PVm9m \
m „Strijders te land; ter zee en in de lucht.
Op dezen heiligen dag gaan myn gedachten
en erkentelykheid meer dan ooit uit naar
u, naar u allen, die, den oproep beantwoordend van het vaderland; gestreden hebt en
zult strijden te land, ter zee en in de lucht.
Op dezen dag wenschik u,*dat u namens
genegenheid
my' een harteiyk woord,
HESS.
RUDOLF
t een
en hulde bereikt. Gy.staat tegenover
modernste offensieve
ROOSEVELT.
Ryksminlster Rudolf Hess,'de plaatsver- vyand, die over alleMaar.
ge zult weten te
vanger van den'Führer, heef t een' radio- middelen,beschikt.'
en
hinderpaal
bewijzen,
dat
President
Kerstboodgeen'.
Roosevelt
heeft
een
rede gehouden tot de soldaten - van " de geen enkele moeiiykheld'. den roemvollen
«
v
schap gericht tot het Amerikaansche volk,
drie deelen van de Duitsche weermacht. Hy
remmen. waarin hij o.in: verklaart; dat de meerderherdacht de voor Duitschland gevallenen opmarsch van ons Italië-kunnen
en In; de lucht, heid der volkeni de hoop., op' de i vorming
en gaf uiting aan zyn zekerheid' van Strijders, te'land;-ter zeemy
met
In
u
volk,
de zeker- vaneen betere wereld nog, niet heeft opDuitschlands overwinning. Deze overwin- het geheele z dat
toekomst gegeven. Ook de Amerikanen zouden willen
ziet van Un meest stralende
ning, zoo.zelde Héss," zal,tot heil van ge- heid
oprechte wenschen deelnemen aan ~, de - oprichting", van £ deze
heel Europa strekken een „misschien den is vereenlgd in de meest
uw familieleden."
betere wereld,' en wel - langs vreedzamen
wereld | brengen. voor
werkeiy ken vrede aan
,.(get.),Victor Kmmanuel. weg.
; o.. * "<" :
In een enkel jaar heeft zich het gelaat van Kerstmis 1940.
Roosevelt; dat de
Ten slotte zeg president
HACHA.
Europa reeds veranderd en vele'van'zyn
bevolking der. Vereenigde Staten het Kerstvolken hebben zich reeds uit hun plutoerafeest van dit jaar tot een vreugdefeest voor
tische ketenen bevrijd. De macht van hét
Het D.N.B. meldt uit Praag:,..
aangezien :" het
Staatspresident Hacha heeft op den voor- de kinderen moet' maken,
goud is gebroken; Frankrijk, het continens geen vreugdefeest kan
tale zwaard van Engeland, staat niet meer avond van Kerstmis in een radiotoespraak voor volwassenen
(D.NE.) MMWMJ
ter beschikking. Een nieuwe Westwall van tot het Tsjechische volk gezegd dat de of- zijn.
duizenden kilometers lengte is ontstaan.
Onze duikbooten; onze Jagers," onze linieschepen ' hebben aan' de kusten '■ de' beste
steunpunten gevonden.''"Het"' luchtwapen
heeft talrijke uitvalbases, gunstig gelegen,
betrokken. "HHffllHHMBMfeMflMBI
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Wij allen weten, zoo ging Hess voort,
sn bovendien weet; bet' de tegenstanler, dat'Duitschland! nog, niet op het
ïoogtepunt vanL zijn 1 kracht' is;,' gekonen.'i Steeds grooter wordt het aantal
inzer" duikbooten, steeds grooter .; het
lantal onzer",vliegtuigen en"■, dat ook
>ns leger den tijd niet verslaapt, daaraan is de geheele wereld sedert Mei van
lit jaar * overtuigd,'' onverschillig 'of
ach L tusschen.- onze soldaten, en den
egenstander beton of water bevindt. Ons
eger is van de eindoverwinning zeker.

GEREGELD DOOR DIRECTEURTOT DIEN DATUM MOGELIJK
GENERAAL VANDEN RIJKSWATERONJUISTE OPGAVEN TE
STAAT.
VERBETEREN.
DeparteDe secretaris-generaal van hét
De secretaris-generaal van het departement van Financiën deelt mede,, dat alle ment i van v Waterstaat heeft de volgende
voor
4
geleden
De- verordening vastgesteld! iWVV**A|
oorlogs-geweldschade,
cember j.l.,uiterlijk op 20 Januari bij een I Artikel 1. De ijsbestrijding in de vaarwabevoegde... schade-enquêtecommissie ; moet ters van, Nederland', ten, behoeve van het
zijn aangemeld.; *-*Je**«P(oaPNBBBhPO( vervoer.te.water wordt geregeld door den
En achter dit leger staat het trouwe vaNa dezen datum bestaat er dus geen ge- directeur-generaal-- van den ; Rijkswaterliefde,"
derland' in arbeid en
als grondslag legenheid meer deze schade aan,te geven, staat,
met inachtneming;van door of na 1
torzee
strijdkrachten
land,
van deze
te
en tenzij de aangever aannemelijk kan maken mens den
| het dejsecretaris-generaal van
nog
lucht.
Wat
de
ook
van
het
oorlog
in de
geven aanniet hiertoe In staat te zijn geweest..-;.-.n
vaderland zal eischen, zal gegeven worden. ~Alle schade geleden,na 4 December moet partement van Waterstaat; te
Het vaderland is heden saamgesmeed In de uiterlijk op den 45sten dag na de toebren- ■; Artikel 2
1: Ter.voorlichting.van den
nationaal-socialistische ' gemeenschap; van ging yan de schade bij een bevoegde scha- cirecteur-generaal
van den Rijkswaterstaat
de daad en *■ wat' de ',■ oorlog' het oplegt, de-enquêtecommissie zijn aangemeld; latere
in door den secretaris-generaal van
draagt het, als iets dat vanzelf spreekt, als aangiften zullen slechts bij hooge uitzonde- worden
het departement. van Waterstaat: aan te
zijn aandeel in strijd.;En iedereen In het ring in behandeling worden genomen.
van ; Kamers van Koop 7
wijzen
vaderland en daarbuiten weet," dat de onMet nadruk wordt er hier nog eens op ge- handel districten
commissies van deskundigen. lngei
buigzame energie van den Führer niet ver- wezen, dat aangifte bij een bevoegde schavijf leden. ."
anderd is, evenmin als de behoedzaamheid de-enquète-commissle is vereischt om .voor steld van ten hoogste voorzitter,
'2. Eenlid," tevensi
".wordt.been grondigheid waarmee hij al zijn daden een tegemoetkoming .van'overheidswege In noemd
door den directeur-generaal vanden
weef voor te bereiden." De 1 macht, die |de aanmerking te komen.' Den belanghebbende' anderen, door, de. KaFührer aan; het -■ Duitsche volk gegeven den ; wordt 1 dus ■in hun eigen .' belang de Rijkswaterstaat,.
";JU<pï**»H raad" gegeven bovenvermelde termijnen niet mers van Koophandel.- -"M**-"M"H"*H|ftM"l"a|
heeft, Is onoverwinnelijk.
A-likel 3.
1. Het hoofd van de afdeel
I Ook Engeland, aldus Hess; weet het.' En té overschrijden. 3*H***"~*v**
*BWMPVM
vervoerwezen van het departement van
Engeland kent nog: slechts een zorg:' hoe
Voorts 1 deelt de i secretaris-generaal' van ling
kan houders' en i bemanningen
'" Departement van Financiën nog mede, Waterstaat
het zijn nederlaag zoo lang als mogelijk zal het
ijsbrekers en sleepbooten aanwijzen tot
van
Want
dan
uitstellen.
meer
een
uitdie
een
opzettelijk
onjuiste
hen,
kunnen
dat voor
stel Is het. niet.Laat Engeland zoolang het aangifte hebben gedaan of onjuiste inlich- deelname met hun vaartuigen aan het ijswil en kan den luchtoorlog voortzetten. Het tingen hebben verstrekt, tot uiterlijk 20 Ja-j breken tegen een door hem vast te stellen
:'i'*****q***Ht****B*********CHii
zal' slechts zijn land, zijn steden, zijn in- miari a.s. de gelegenheid bestaat deze aan- vergoeding;
2. Houders van ijsploegen en ander voor
dustrie, zijn havens en pakhuizen en' zijn gifte of de inlichtingen straffeloos te ver- -:
het ïjsbreken geschikt materiaal zijn ver-"
handelsvloot:aan de vergelding van onze beteren;. "',..- -■■"■».--.
..'"-" -r
dit ■op eerste > aanzegging ■ van* het
bommen en torpedo's prijsgeven. In elk geval v Na dezen datum zal onherroepelijk .toe- plicht
hoofd
de |
I
van
'.vervoerwezen' tér
komt de dag, dat het einde daar is. Mis- passing volgen van art. 20 van het besluit beschikking te afdeeling
stellenivan.den directeurschien valt, het. wel juist aan, dat 1wapen op "de materieele * oorlogsschade. ;dat als
generaal van den Rijkswaterstaat tegen een
ten offer, dat het het eerst tegen ons heeft volgt luidt:
..--...
door het hoofd
de afdeeling vervoergebruikt, den \ bommen , oorlog; dien ide ".„Indien een belanghebbende',.of derden wezen zoo noodigvan
vast
te stellen vergoeding.!
Engeland
.vermijden,
met
den
belanghebbende
Führer heeft willen
medeweten van
,3. Bij weigering, van .den houder of beonjuiste opgaven,,of inlichtinheeft die methode gezocht, en moet nu de opzettelijk
gen hebben verstrekt om een te hooge bij- manning om de krachtens het eerste lid
gevolgen dragen.. ~.
van dit'artikel' opgelegde verplichting terf Hess eindigde zijn rede' met de volgende drage te verkrijgen of om een bijdrage uitstond na te komen kan'het hoofd van de
woorden: ir, ;.--.■' ",-'--' -i--" r- -. .'.V -..'. betaald te krijgen, kan het bedrag van de afdeeling'.
vervoerwezen. de bemanning en
Heer onze God,' GIJ hebt ons den Führer hejft toekomende bijdrage worden vermin- de
overige opvarenden met den sterken arm
gegeven en zijn strijd. gezegend door een derd met tenhoogste,vijftig,ten-honderd.
geweldige overwinning. i Gij, hebt hem de Terwijl zit, die zich aan deze feiten moch- van het schip doen verwijderen, het vaardoen ! bemannen' en i daarvan': gebruik
kracht. gegeven; een: nieuw, 1 groot ien > vrij ten hebben; schuldig; gemaakt, zich: tevens tuig
maken ten behoeve van het ïjsbreken; zonDuitschland te scheppen en het te beveili- blootstellen: aan'een' justitleele vervolging. der dat de houder deswege
tot eenige vergen tegen al zijn vijanden.' Geef ons thans Er wordt gewaarschuwd; dat tegen dergegoeding gerechtigd wordt,.. Bij het treffen
de'kracht te strijden en te arbeiden 1 voor lijke'feiten, waarvan na:2o Januari .nog 'van
dezen maatregel" blijven de met be-'
ons 1 eeuwige,! heerlijke Duitschland, jopdat mocht blijken; strafrechtelijk ; zal worden trekking
tot het vaartuig gesloten verzéke-;
wij -Uw zegen ook verder; waardig zullen opgetreden." «*ÉMHBiM"ejfl
ringen ook onder de gewijzigde omstandigA. J. VAN WOERKOM OVERLEDEN.
heden van krachtVüÉdMkr<<MßVH*aßtt*4
4. Bij. weigering vanr den houder omJ dé
VON BRAUCHITSCH. "In den ouderdom van 60 jaren is Dinskrachtens het tweede lid
van dit artikel opdagmiddag, na: een i sleepende ziekte,. nog gelegde verplichting terstond na te komen,
Generaal-veldmaarscha*k von Braüohltseh plotseling overleden
A,
J,
de heer.van kan het hoofd. van de afdeeling. vervoerde opperbevelhebber van het Duitsche le- Woerkom, directeur.van het post- en telewezen het materieel met den sterken arm
ger, heeft den avond voor Kerstmis aan het
Groningen.
De. heer .Van in beslag doen nemen tén daarvan gebruik
te
front doorgebracht, en-aan de Kanaalkust graafkantoor
in
N.
Beyeriand
geboren
doen maken ten behoeve van de ijsbestrijhet i bestek. van het Kerstfeest. van Woerkom werd
binnen'
ding','zander dat.de houder deswege, op
een batterij verdragend geschut een radio-..; HET LANDGOED DE BIEZEN VOOR DEN eenige
vergoeding aanspraak kan maken.,;.
rede tot de Duitsche soldaten gehouden.
ARBEIDSDIENST AANGEKOCHT.
Artikel 4 "—".De directeur-generaal van
Von Brauchitsch wees er in zijn inleiding
op, dat hij het vorige Kerstfeest had doorTen behoeve van den Arbeidsdienst is het den Rijkswaterstaat kan doen ïjsbreken in
gebracht bijl de Duitsche soldaten voor de landgoed De Biezen te Lunteren door. den vaarwaters onder beheer.van het rijk,'de
Maginotlinie, die Frankrijk moest bescher- staat aangekocht. *dM*4Bllll*^BaaMMBG| provincies,", de| gemeenten," de waterschapmen, maar dat niet kon, Dit Kerstfeest --. Het landgoed is groot 6 ha, 80 a. en is ge- pen en. particulieren, zonder' dat hiervoor
bracht hij door aan den zeemuur, die Enge- legen aan den weg Lunteren—Barneveld-Vi eenige i vergunning -. veréischt is. en i zonder
dat, hiervoor. eenige vergoeding: aan : den
land ook slechts zoo lang zal beschermen
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Boskoop
Ned. Herv. Kerk: voorm. 10 uur
ds. Jacobs; nam. 6 uur de heer J; Zwilnenburg
van Reeu*vljl*.'B-**ai********M****p**B*B***Bf*kfflHß|*--«
Geref. Kerk:, voorm. 10 en nam.' 3. uur, ds.

>

Kerk: voorm: 10 uur en nam.' half
BIJ HET " Chr. Geref.
vier ds. **"telsen."4****l************************"l****q""*V*w**it*E
NIJVERHEIDSONDERWIJS
■Rem. Geref. Gem.: voorm. half elf ds. Zuur-

MEISJES.
hotel Amerlcain, te 'Amsterdam werd

—

VOOR

"

Haarlemmermeer
Ned. Herv. Gem. (Hoofddorp) : voorm; 10 uur, de heer BoerllJst; nam. 3
door den uur, ds; Salverda.
j***i***-**t«-a>**i***K*Mn
bond
leerkrachten bij het nijverheids- ■i Vijfhulzen: voorm. 10 uur, de heer Brörens.,
onderwijs voor meisjes.'De,voorzitster,mej.
Badhoevedorp (In Geref. Kerk): voorm. 11 u.
De Slee, dankte in haar openingswoord de ds. Salverda. miè***"****,******)"»************'"********"********"**]
Aalsmeerderwcg: voorm. 11 uur de heer Koudaanwezigen hi voor £ hun *.' groote opkomst.
gaf zij een overzicht van de werkOaarna
Bennebroekerweg:
nam. 3 uur, de heer Koudzaamheden,' welke in de afgeloopén maan- staal; -<,t"B*H"***—**"***********""***M""**a*M**P*********fl
den door het hoofdbestuur werden verLijnden: voorm. 10 uur, de heer van den Berg;
richt;../ Hieruit bleek ,; vooral de,.' goede
Hazerswoude
Ned.' Herv.' Kerk: voorm.
wil „van. hoofdbestuur ome.-'.:mede'..- te 10*4- uur, ds. Stehouwer van Alphen: nam. 2 3/4
zoeken naar een oplossing tot centralisatie uur, ds. Pop van Zwainmerdam;-r,f»<"|~~~*"*~~*e*B***B
de onderwijsbonden, ien voornamelijk Geref. Kerk: voorm. 10% uur ds.' Heuzendie op: het gebied van het nijverheidsonderwijs. Een dusdanige oplossing werd echHoogmade
Ned. Herv. Kerk: voorm: 10*4 u.
ter nog niet gevonden.
ds. van Slnderen.
i.im**l"*iJß"*i"**imfil**fa
werd
heer
drs/J.
middags
-Des
door den
Ned. Herv, Kerk: voorm.' 1054 u.'
De Kaag
lezing
gehouden
"—
het
Koekebakker een
over:
ds. v:d. Windt." .'.■""''
■". ■:■ '
kind en de tljdsomstandighedeen.....
Katwijk'aan'den Rijn"— Ned. Herv. Kerk:
"Na deze.; lezing, .waarop. eenige vragen voorm. 10 en nam. 3 uur, ds. Waraoltz.->ssß**«.V
i Geref. Kerk: voorm. 10 en nam. 3 uur, ds.
volgden," werd de vergadering. gesloten.
Aalders.~*"*~BjgM""f*B""M"4"*"*"*M"|**M"fl"****HHU
A. A. BOOM OVERLEDEN.
Geref. Kerk: voorm. 10.Katwijk aan Zee
-en nam. 4 uur, ds. Gilhuis.
Secretaris Ned. Unie van Accountants. ! Leiderdorp
Ned. Herv. Kerk: voorm.' 10 u.
ds. L. Klehl van Hazerswoude; nam. 2*4 uur,
(
" Te Bussum'ls overleden, 59 jaar oud,'de dr. F.
Jv G. Streeder van Lelden. i-»*»«*"*B*»i"***»""-«
heer A. A. "Boom; secretaris van de NedeiSKlnderkerk: voorm. 10"4 uur, de heer O.'W.
landsche»Unie; van Accountants.: De heer Corts. i
if*>*******l***********ia"u~*É"**"B-**u
Boom oefende reeds sedert 1907 zelfstandig
Geref. Kerk: voorm, 10 en nam. 2)4 uur, ds.
de: accountantspraktijk uit; eerst te 'Amsterdam, later te Bussurn: In December 1926 Nieuwveen
Ned. Herv.'Kerk:. voorm. 10*4
werd hij bestuurslid van de Nederlandsche uur, ds. t^txi.lmmÊtf^mÊmtmmmWmWÊ**m*imÊita
voorm.
10 uur en nam. 230 uur,
Unie van Accountants welke hem In April
Geref. Kerk:
1932 benoemde tot haar secretaris.~*9"*Mß da. Speelman. A*-n--tM«Mi-»t-a|'«iM
■ Wijlen de heer Boom
was in de kringen ■■" Evangelisatie: voorm.' 10 uur en nam. 3 uur,
'"".;
der accountants een geziene persoonlijkheid de heer A. v. Scherpenzeel.':" " ■'.'..'
Oejstgeest *- Groene Kerkje: voorm, 10.15 u.
wien | veelomvattende werkzaamheden waP. van der Haas. Y****"«"JïH<S"""^""|"""""""""""*É""*i
ren toevertrouwd. Met bijzondere toewijding A;Pauluskerk:
voorm. 10.30 uur ds. T. J. Jansen
heeft hij zich gegeven aan de bevordering Schoonhown;
(Jeugddienst) ds.
" nam. 3 uur.
van een wettelijke regeling voor de accoun- James van Rotterdam.
j-*-4*a-*Mflt*>***BPM
tancy."-*c*t*jßkaiaMiNak^-SBtioa
van
Vr|)z.
Hervormden: geen dienst,
Ver.
; Bij zijn ter aardebestelling spraken na de 'i Voorhout
Ned.
Herv. Kerk: voorm. 10 uur,
voorzitter van Ide Ned.". Unie| van 'AccounKlomp.'
-■■ '■ "', ;"-■ ■: "";'"-."
tants; de heer C. H: v; d; Berg; accountant ds.Warmond '; Ned. Herv.
te, Hilversum" en *de heer. H; M. .Verhulst, nam. 2*4 uur, ds. de Bel. Kerk: voorm. 10 en
accountant'
te' Lelden' namens :■ den'Kring '. Wassenaar Ned' Herv. Gem. (Dorpskerk):
's-Gravenhage ca; dezer organisatie.
Zaterdagnam. 4*4 uur, gebed; Zondagsvoorm.
10"4 uur (Bed. H. A.) dr. Honders; nam. 3.05 u.
VERSPREIDE BERICHTEN.
(jeugddienst); dr. G.'P. van Itterzon ,van Den
Haag.
-.Te 's-Gravenhage Is, 65 jaar oud overleKlevitkerk: voorm. 10*4 uur 03ed. H. A.), ds.
den Ir.'P. J.'Stigter,"mijn-ingenieur; oud- ten Kate. .'.....'.
:, '. "...''
hoofdingenleur van de BUliton MaatZoetermeer
Ned. Herv. Kerk: voorm. 10 en
schappij."
nam. 2*4 uur,* dr. Woldendorp.'
Geref. Kerk: voorm. 10 en nam. 2 uur, ds.
..Te Blerikis gistermorgen op 71-jarigen VersluiJS."-*aMlMi-B----|>p--**-MaaMf*«**k***--4-B-fl
leeftijd overleden ;.de -heer 2 Coenegracht, : Geref. Gem.: voorm. 10 en nam, 2 uur, leesoud-burgemeester van Oud-Vroenhoven bij dlenst.
Maastricht en-" Maasbree. De overledene t Ver. tot verbr. der Geref. Waarheid: voorm.
bekleedde het burgemeestersambt te Blerik 10 en vnam. 2 uur, de heer Redelijkheid van
en Vroenhoven 20 jaar.*jH**""***>|»ii~**a*********f'| Ouderkerk.
il *«"*B«-*"»"»"i«-*"<*"""*B*tt-,'"*l
bekende persoonlijkheid in -,Ver, van VriJz, Herv.: geen dienst,, ■;;-.-. j.
- Hij was
:, Zoeterwoude
Limburg:
Ned. Herv. Kerk: voorm, 10)4
uur, de heer Heljmans van Lelden.
Zwammcrdam
Ned. Herv. Kerk: voorm.'lo
uur, ds. Pop; anm. 2.30 uur, dry Scheer», van
}Tt i A ff"
Alphen aan den RU*].
10 uur en nam. 330 uur,
" Geref. Kerk: voorm.""********-**■*"**■■--*"**■*"-■**■"■
ds. Zwaan.
(Geref.)
Gemeente:, voorm. 10.30 uur
Rem..
(Inirez. Med.)
1494
mej. ds. Günther.
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Reizen en avonturen van Mijnheer

Prikkebeen
-

Teekenlng

van Aart van Ewijk.
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Naar 3. 3. A. Gonverneui,
Reizen en avonturen.van
Mijnheer Prtkkebeen).

..—-

■

'

'

-

■

.

—

■

'"

. "'

.

,

;

PREDIKBEURTEN
VOOR ZONDAG 29 DECEMBER.
Ned; Herv. Kerk: voorm. 10.30
:-.". Benthulzen
uur en nam. 3 uur ds. W. Bleshaar.
v Geref.: Gem.: voorm. 1030 uur en nam. 2.30'
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KERK- EN SCHOOLNIEUWS

een.

Organisatie van-de
ijsbestrijding

Oorlogsschade opgeven
vóór 20 Januari

No. 24772

BOND VAN LEERKRACHTEN

de.tijd eischt, minder .van het
fers.'die
Tsjechische, volk. verlangen. dan | van 5 vele
andere volkeren iDe trouw aan ons neigen
gaan met

>

I

,

KRUSCHEN "
Bij all* apolK. "*» dreg. 1.62,

:

—het'

het! beroemde
[aansporende]

op de bloedxuïverende organen alle
'". onzulverheden, ) die de pijnen veroorzaken,

■

Derde Blad

1940

LEIDSCH DAGBLAD, Vrijdag

,,
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. ■

"

~
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Dan binden zij hun stevig vast
Met dikke touwen in den mast.
Zoo blijven onze helden hangen:
Zij -ojn'zoowaar:opnieuw gevangen,
Totdat, na langen, bangen strijd
De dool hen eindelijk bevrijdt.

'

Een bul J-omt op
Dé regen gutst

—

de stormwind blaast,
het onweer raast.

danst,op de golven,...
Een kaperschip ~"
Wordt door het schuimend nat bedolven
De walvischvaarder komt'langszij:
„Een schip In nood, dus helpen wij!"

'

Vrijdag 27 December 1940

LEIDSCH DAGBLAD:■■- Derde Blad
FELLE PAKHUISBRAND TE TILBURG.

GEMENGD NIEUWS
Slachtoffers van het

ijs

Eergisteravond om elf uur is te Vlaaidingen de 59-jarige A. Bakker in de Vlaar'dingsche vaart door het ijs gezakt en verdronken. De heer J. Westdyk. hoorde hulpgeroep. Hy liet zich een touw om het middel binden, waarna hy zich, ondanks de
duisternis, naar de,plek begaf, waar het
hulpgeroep vandaan kwam. Toen hy in de
nabijheid van het wak was, brak het y's af,
waardoor ook hy in levensgevaar.: verkeerde. -Het.gelukte spoedig: den.heer,Westdijk
het droge te brengen. Met behulp van een
vlot wisten hierop;twee agenten,van politie het wak, wederom te. bereiken en den
heer Bakker aan wal te brengen. Ofschoon
geruimen tijd kunstmatige' ademhaling
werd toegepast, slaagde men er niet in de
levensgeesten op te wekken.

"

"

"'" "

■

:

■
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'

.

'
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■

■

hoorden zij plotseling hulpgeroep. De jongemannen schoten toe en hun vermoeden,
dat iemand te water was geraakt werd bewaarheid door het geroep, dat uit de gracht
opsteeg. Zij i, haalden ; den: drenkeling op
het droge en brachten hem naar het posthuis Halvemaansteeg, waar hij van droge
kleeren werd voorzien. '■
De zes vrienden konden daarop niet naar
huis terugkeeren, daar -de laatste trein
reeds was vertrokken en.vier van hen besloten in een pension te gaan, terwijl -de
twee anderen onderdak bij familie zouden
vraS en"~£9HHËlfiMMÉtannM9HiI

"

"

■

■

PAls
~

een.

"'''\

Gedurende de Kerstdagen zijn in
twee spoorwegongelukken gebeurd. Ten Oosten van Arad zijn twee personentreinen in
botsing gekomen. De
veertig wagons ontspoorden.; Zes menschen
zijn' om het leven gekomen', verscheidene
n**M»l*a*ij .Y"P"*E"*E**U"q
gewond.
: In de nabijheid'van Boekarest is een personentrein achter op een anderen personentrein gereden: Hierbij was een doode te betreuren," elf menschen.werden gewond."
Het treinverkeer werd".door een'zwaren
sneeuwval zeer bemoeilijkt. Talrijke wegen
waren voorts onbegaanbaar tengevolge van
sneeuwverstulvingen: Op den autoweg Boekarest—Króonstad zijn tientallen auto's ingesneeuwd. De scheepvaart tusschen Giurgiu en Rustjuk moest wegens ijsgang op den
Donau worden gestaakt.

A'^'*!

Een vliegend tapijt

;

sta t"'. ,

U dat had, zou U misschien in
zijn,.al. Uw. Wanten'en zakenrelaties op
1 Januari persoonlijk het beste te wenschen;'Voor U echter is er een eenvoudiger middel
om allen, die U wilt bereiken, de hand te-'
een
drutoken,; n.1." door het plaatsen
Nieuwjaarsannonce.'- Geef ons nog heden
„.... Uw -Nieuiwjaarsadverten'tie op in ons blad
van Dtrisdag 31 Decemiber as. U zult tevredenzijn'over het resultaat.
j 5148'

van;
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BRANDEN IN FRANKRIJK.
Naar uit Vichy gemeld wordt, is een groot
bioscooptheater te Marseille door brand gedeeltelijk vernield. Doordat er op het oogenbllk van het uitbreken van den brand geen
vporstelling werd gegeven, zijn er geen menschenlevens te betreuren. De zaal, die voor
3000 personen plaats bood, is geheel ultgebrand.""*~p********h-*"*M'JHBtoi****r--^"********v'"l
Ook het hospitum van Cavaillon," in; de
nabijheid van Avignon gelegen, is voor een
groot deel door het vuur verwoest; De inwonenden konden allen gered worden.

■"

dieven'

deur van het,vertrek en konden nu'gemakkelijk het zware slot. van de brandkast
openen. De bedrijfschef hield zich doodstil
en durfde zich bijna niet te verroeren. Wat
ze uit de brandkast gestolen hebben; kon
men gisteren blijkbaar nog niet nagaan.
Er heeft in de kast, waarschijnlijk geen
geld gezeten;. zoodat de dieven met; hun
Amerikaansche beroovingsmethode geen
succes hadden; aldus „De Crt." ".
; Toen het, slachtoffer ten.slotte durfde

De prijs bedraagt voor \ advertenties van
1 tot.en met 5 regels slechts 75 cent,

■

-

HENNEPSPINNERIJ DOOR BRAND
VERNIELD.

■

Te Vigarano bij Ferrara (Italië) is een
hennepspinnerij door. brand .vernield. De
schade bedraagt meer dan twee millioen lire.

SBB

achterdeur," vla een
naar het politieburean aan de Linnaeusstraat, .waar hij
zijn wonderlijk relaas deed, .waren de' inbrekers reeds lang,verdwenen;Direct werd
een.
onderzoek' Ingesteld.' Een der indringers droeg een bruine overjas en een grijzen hoed, de ander, een | grijze Jas zonder

aangrenzend' perceel, en

:

Twee personen door een auto gegrepen.
Ter hoogte van het oude raadhuis te Drunen is Dinsdag een ernstig ongeluk geschied,
waarbij twee personen werden gewond. Uit
Waalwijk naderde een vrachtauto, welke in
een flauwe doch verraderlijke bocht twee
karren moest passeeren. Vermoedelijk week
de bestuurder te ver uit naar rechts, met het
gevolg; dat de wagen op het gladde wegdek
slipte en van den weg afreed. Hierbij werd
de ongeveer 50-jarige mevrouw Jehoel gegrepen. De eenige meters voor haar uit fietsende ongeveer 40; jarige v.'d.vWiel werd
eveneens aangereden." Beiden werden hotel
Vissers binnengedragen." Een ontboden, geneesheer constateerde, dat de vrouw er zeer
ernstig aan;toe was: Hy achtte het raadzaam haar naar het ziekenhuis te Waalwijk
over te brengen. De heer v. d. Wiel kon, na
ter plaatse verbonden te' zijn, naar zijn
woning worden vervoerd.'.

:

DE MOORD TE

DELFT.

f. 00.— belooning uitgeloofd.
De Officier van Justitie heeft een bedrag
ten hoogste.vijf honderd gulden uitgeloofd voori dengene! die. aanwijzingen kan
geven die kunnen' leiden; tot het opsporen
van den dader van den moord op den 48-jarigen' heer 'JV; Bouwer,"gepleegd; in' den
avond van 11 December j.l: in zijn woning
aan de Hof van Delftlaan 124,"te Delft.--

van

■

300 DOODEN IN DE VER. STATEN.
Volgens Associated fcress zijn de'laatste
48 uur In de Ver. Staten rond 300 personen

"

gedood.

cier zullen kiezen, terwijl zich ook gevallen
voordoen," dat de handelaar eigener beweging bij zijn afnemers hoeveelheden bezorgt,", die de directe behoefte overtreffen;

Kolenhandelaren moeten
:
hun voorraad verdeelen brandstoffenhandelaren'
"'.Het

gevolg hiervan "'kan zijn;

■

dat'die

straks niet in! de
gelegenheid zullen zijn; een aantal hunner
afnemers de hoeveelheid; die wel voor. directe behoefte noodig is; te verstrekken.

..

Verlang niet al uw brandstoffen ineens

■

"

Het Rijkskolenbureau -brengt ter algemeene kennis, dat tegelijk met de bekendmaking." van de bonnen; geldig voor de
periode 15 December tot en met 31 Januari,' een circulaire aan alle handelaren in
brandstoffen in .' Nederland is gezonden
van den volgenden inhoud: \ .'-38-M**********
„Voor j'de periode 15. December 1940 tot
en metj3l:Januari'l94l,"zijn aangewezen
de bonnen 8. tot en met 10 van de bonkaart
„Haarden en kachels" en 15 tot en met 25
van
de: bonnenkaart „Centrale verwarming"; :: In verband; met i het gevorderde
stookselzoen zullen wellicht eenige verbruikers op spoedige levering aandringen; doch
wij doem een beroep op. uw, medewerking
om een behoorlijke,verdeeling van het beschikbare kwantum 'i te .verkrijgen;' daar I de
verzending van de mijnen uit den aard der
zaak over een periode van zes weken moet
plaats vinden.
Te dien einde verzoeken wij u, aan
geen énkelen uwer afnemers ineens op v
alle thans geldig verklaarde bonnen te 'j
"leveren,"l doch' de levering,te verdeelen

'

:

'

"

,

.

'

■

~-

-

'

-

Daarom-. wenscht het Rijkskolenbureau
langs dezen weg de aandacht er op te vestigen'van de handelaren,"dat zij: zich die-

nen te; houden * aan lde hierboven aangehaalde I circulaire |en | doet| het' Rijkskolenr
de
15
December
1940
periode,van
over
bureau een beroep op het publiek; om geen
tot en met 31, Januari 1941 en in de
grootere hoeveelheid brandstof van zijn koeerste plaats' die afnemers te bedienen,
lenleverancier .' te' verlangen dan"wat het
voor direct verbruik noodig heeft,'het verdie werkelijk " directe behoefte aan
dere tegoed'op de-tot en; met 31"Januari
brandstoffen hebben, ■-,
geldig verklaarde.bonnen' in' één' of, twee
zendingen in Januari van den kolenhandehieraan zooveel mogelijk de laar af ,te nemen
.Wanneer
en overigens de grootste
hand wordt gehouden en verder op de co- zuinigheid "bij het
i stoken te, betrachten;
kesbonnen als regel' cokes wordt i geleverd daar anders bij verkeersstremmingen,"
ten
—1 uiteraard alleen,"indien de desbetreffen;
rvan de weersomstandigheden,
de installaties metideze brandstof kunnen moeilijkheden
in.' een regelmatige kolenworden gestookt —-mag worden:aangeno- voorziening niet
: ,".*r.i'
zullen'uitblijven.
men, dat bij, regermatigen' aanvoer geen
I
"
ieder
deze
'Alleen,
dan,
■op
.wanneer
'ccii'
op
te treden bij de levestagnatie behoeft
ring van den handel aan het publiek.';, v wijze te i werk gaat; mag er op' gerekend
:'.' Het is het Rijkskolenbureau gebleken, dat worden," dat een regelmatige kolenvoorzie~]
vele. verbruikers | bij I hun| kolenleveranciers ning mogelijk blijft.
er " op aandringen,'.- respectievelijk er op Het! Rijkskolenbureau. mag niet i nalaten
staan; het geheele of bijna het geheele toe- hieraan: toe te voegen; dat niet geaarzeld

.,

.

'

:

'

"

.

,

.
.
.
:

'

■ ;

'■

;

■
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zal worden strenge maatregeelen te nemen,
desnoods door inbeslagname der aanwezige
voorraden," tegen die handelaren I en' partivens
den op hen' uitgeoefenden'druk'bezwijken culieren,"' die .'opzettelijk Iin' strijd! met het
uit vrees,''of omdat'zij .vermoeden," dat an- vorenstaande: gehandeld' hebben; of, zullen
ders hun' afnemers een" anderen leveran- handelen.'.

gestane kwantum ineens te ontvangen."

■

is' het. Rijkskolenbureau te": Daarnaast;
handelaren" voor
gebleken," dat.

!

".

vele!

'

(In-rez: Med.)

485ste STAATSLOTERIJ
(Niet Officieel)

.

Trekking van Dinsdag 24 December 1940
3e klasse, 2de lijst
HOOGE PRIJZEN
'f 25.000»— 21284 -.
6000.— 2831

"

’’
’"’’ "'

1500,— 13004 20782
1000.— 21832 :■-';,
/
400— 2586 2814 17155 19587,
'S 200.— 2389 13566BMMI 21364

.
-. , ..
' '
'. . ' ' , ,
'
. - . ' '..
.
' '. " .'
'
..' .. . ' ', '-. " . ' . . .
100.— 8453 11766 12049 14061

Prijzen van

’

21518

451072 1080 :1141 1164 1191 1209 1213 1260
1329 1361 1364 .1372 1374 1386 1387 1433
1487. 1538 1563 1573 1577,1622 1625 1664
1672.. 1799 1829: 1835 1843, 1850 1965 1970
2137 .2139 2228 2269 2346; 2354 2371
'J 2017
2395 2417 -. 2419 'j 2422 2460 2467 2573 2582
2623 2726 ; 2744 2754 2763 2789 2792 2800
2936 ' 2998. 2999 3060 3086 3106 3107 3109
3158 3177'' 3192 3233 3244 3295 ' 3306 3322
i 3341; 3360;'3367. 3477 3480 3536 ' 3605 3662
3681; 3794 3796 3807 3947 3951 4114 4153
4160 4161 4162 4211 4216 4269 4310 4332
4342 4350 4366 4366 43% 4448 4478 4526
, 4617, 4631- 4659 4700 4701,' 4703 4706 4742
4770 4776 4780 4794 4812
4858 - 4865
4877 4878 4880 4882 ,4891 4930 4983 5012
5028 5106 5130 : 5165 5217 5290 5313 5372
5387 ; 5408 .' 5423 5425 -■ 5453 5482 5520 5538
5561 5586 5622 .5705 5731 5745 5776 5841
5858 5870 5909 5916 5921 5983 5989 6025
6109 .6124 6163 6225 6269' 6308 6327 6335
6342 6357 6386 ; 6412 6468 6474' 6483 6517
6535 6605 6632 6674 i 6697 6733 ■- 6740 6777
6780 6793 6834 6839 6878 6884 6904 6906
6965 7001 , 7022 7027.. 7044 7062 7087 7096
7136 7190 7195 " 7226 7249 7257 7263 7292
17301 7328 " 7350 7365 7447 7460 -' 7463 7504
7514' 7515 7530 7543 I 7596 7638 7669 7676
7706 7786 7798 7811 7835 7844 7857 7878
'7900 7937 .7998 8016 8021 8023 8030 8033
8112 -. 8150 8189 8193 8227. 8235 8253 8317
8352! 8365 8398 8409 8412. 8421 8442 8445
;' 8464 8480 8487. 8490 8585 8604 8670 8686
8712 8741 8816' 8844 .8858 8873 8878 8928
8950 8975 8985 9025 9044 9065 9067 9093
9147 9154 9177 9196 9254 ,9258 < 9281, 9313
9316 9368 9441, 9459 9503 9509 9513 9583
9585 : 9603 I 9665 9739 , 9910 9942 9945 9946
10040 10083 10104 10184 10212 10251 10350 10357.
10365 10370 10387 10414 10428 10445'10463 10465
10479 10482 10510 10516 10570 1058? 10645 10664
10676 ..."aHMGEIMMBMnHatanaMMM
10684 10714 10775 10792 10796 10811 10816 10853.
10861'10901 10941 10979 10993'10997 11028 11041
11114 11132 11183 11226 11437 11443 11539 11550
11555 11622 11647 11680 11687 11702 11748 11793
11816 11821 11824 11854 11877 11879 11897 11945
11954 11959 11969 11974 11976 12030 12048 12068
12110 12184 12209 12285 12316 12355 12363 12387
12447.12455 12466 12525 12536 12557.12564 12574
12589 12617 12644 12706 12718 12732 12735 12838
12845 12846 12868 12878' 12882 12893 12912 12917
12918 12981 13007 13027 13028 13044 13069 13158
13170 13173 13240 13243 13320 13376 13391 13418
13425 13434 13474 13476 13483 13582 13600 13608
13626 13671 13750 13757 13764 13803 13808 13811:
13828 13829 13849 13869 13917 13951'13989 14000
14021 14039 14102 14108 14214 14243 14287 14300
14341 14344 14355 14357 14382 14401 14459 14525'
14534 14561'14564 14573 14574 14593 14607 14648
14667 14793 14826 14835 14863 14866 14936 14938
14949 14958 14965 15059 15080 15128 15139 15183,
15232 15258 15268 15271'15280 15291 15359 15368:
15401' 15413 15442 15463 15476 15478 15480 15489
15496 15507 15517 15529 15546 15604 15636 15689
15693 15699 15732 15776 15781'15784 15804 15830
15835 15844 15881'15940 15992 16000 16001'16069
16087 16108 16230 16236 16275 16353 16369 16434'
16564 16586 16596 16657 16665 16705 16708 16733
16753 16760 16793 16805 16810 16861 16902 16913:
16928 16932 16936 16969 16975 16982 17013 17038
17149 17157,17182 17190 17247 17251'17255 17260
17269 17280 17285 17287 17288 17310 17336 17342
17351'17352 17376 17383 17434 17451'17511'17557,
'17563 17564 17606 17608 17611' 17694 17706 17766
17800 17808 17835 17863 17865 17869 17896 1T975
17997 18006 18010 18065 18066 18142 18144 18162
18208 18212 18226 18239 18256 18293 18297.18348
18422 18473 18479 18524'18537 18547 18597 18613
18622 18668 18694 18721'18736 18751'18756 18760
18776 18780 18789 18819 18943 18983 19006 19037:
19054 19066 19080 19081'19111'19157,19195 19239
19244 19247,19260 19295 19301 19312 1932Z 19403
19440 19441'19474 19490 19514 19561'19583 19667
19712,19763 19782 19796 19799 19814'19840 19978
19979 19990 20005 20030 20042 20067 20314 20317.
20339 23042 20359 20371' 20417 20430 20445 20486
20545 20555 20563 20656 20695 20771 20786 20854
20867 20895 20925 20944 20997 21004 21006 21027.'
21036 21046 21048 21054 21065 21080 21089 21118
21124 21131 21133 21137 21146 21246 21305 21340
21371 21475 21488 21583 21598 21741 21916 21947
Bmn,
31953 21004 21965
Verbetering 3eklasse Ie Ujst: Ï1595 m. z. 21590.

'
Roemenië
, beide locomotieven en

IVVVMNNtMBE'V
voIdeed."n"^"M"*#V"P
de
| Een oogenMlk later sloten de

ERNSTIG ONGEVAL TE DRUNEN.

.

,

ROEMENIË.

De bedrijfschef van een zaak aan'het
Oosterpark te Amsterdam, heeft gisteren
Om één uur
een angstig avontuur beleefd.
des middags ging hij nog even naar zijn
winkel, om iets te halen, dat hij had vergeten. Hij stapte niets kwaads vermoedend,
het kantoor binnen, toen hij plotseling van
achter het gordijn twee mannen van 24 a
25 jaar zag verschijnen. Deze liepen op den
totaal overstuur geraakten bedrijfschef toe
en gelastten hem; onder l bedreiging," te
-sullen schieten, de sleutels van dé brandtast te geven; De man, die .waarschijnlijk
dacht, dat zijn laatste uur geslagen had,
gaf de sleutels met .bevende hand, af jen
voldeed vervolgens aan het tweede bevel,
om naar een. achter in. de zaak gelegen
vertrek,,-. waarin "vroeger
keuken; was
geweest.te gaan. Weer dreigden de boeven
met hun revolvers, waarop de chef direct
aan de wenschen van de brutale inbrekers

■■*■

5162

negloed met een temperatuur van 33 graden
brak Dinsdagavond plotseling een onweer
los, gepaard met een storm, dieboomen deed
afknappen en aanzienlijke verwoestingen In
de buitenwijken aanrichtte; en door een
wolkbreuk; vermengd met hagelbuien. Heele
stratenblokken stonden' ten deele tot een
meter onder water. De luchthaven heeft bijzonder geleden:. Talrijke. vliegtuigen zijn
vernield of beschadigd-. Er vallen echter geen
menschenlevens te betreuren.'

METHODE IN AMSTERDAM.

"

en.

Op Kerstavond is Buenos Aires door zwaar
:noodweer
geteisterd; na een tropischen zon-

I

hoed; Waarschijnlijk zijnl zij via "een leeg-

fpfe' Winterhoitden
WBO '-~
g|
WU R O °

NOODWEER IN BUENOS AIRES.

AMERIKAANSCHE BEROOVINGS-

-

■

academisch ziekenhuis vervoeren. Hier bleek op zoek naar tien kustwachters, die sedert
dat vier van de tien: gewonden er. ernstig den eersten kerstdag met hun reddingsboot
aan toe waren, ofschoon hun leven geen ge- worden vermist.
vaar loopt. Het zijn de 60-jarige J. Schipper
uit Groningen, de 25-jarige ■S. Julius uit
Veenwoude, de 21-jarige mej: E. D. Dijk uit
Zwolle en de 28-jarige T. Fokkens uit Haren.
Wiotervoéten, Wintaooreo)
.■' Met het opruimingswerk is Woensdag een
begin' gemaakt, 's Middags reeds kon het
tege }etik eB -* wcnïn
■*Wintreinverkeer.
tusschen' Groningen
schoten weer doorgang vinden.
Doos 30 en 60 cl. Bij Apothekers en Drogistavi

TWEE SPOORWEGONGELUKKEN IN

klaarlichten dag

drongen.

stormen in de bergstreken zijn in Califor.;,- i
auto's.
r. Het reddingswerk had een uitermate vlot nië in totaal vijftien personen om het leven
verloop en reeds kort na het ongeval kon- gekomen. ■In de Siërra's< worden verschilden de ziekenauto's en'de wagens .van'de lende skiërs vermist; Aan de Noord-CaliDuitsche weermacht de gewonden naar het fbrnische kust zijn: reddingsmanschappen

op

staand : perceel In den winkel binnenget

.

■

BUITENLANDSCH GEMENGD.

,

ontsnappen ; door. een

AUTOBOTSING MET ZEVEN DOODEN.

"

'

Dinsdagmiddag omstreeks vijf .uur reden
drie jongens op het y's.van de ringvaart
'tusschen Edam en Mi'ddelie. Het ys was onbetrouwbaar,; doordat de watermolen aan
het malen was en op een gegeven oogenblik
zakten zy alle drie door het ys. De chauffeur
Beumer, die het ongeluk zag gebeuren dook aldus ;,de Tel."
tot-viermaal toe In het koude.water. Twee
In verband met1 het' politiebericht, dat
jongens bracht hy behouden op het droge,
de. waarnemend commissaris van politie
doch by den 15-jarigen Cor de Groot waren per.
radio had doen verspreiden, meldde
de levensgeesten reeds geweken. '..
zich op het politiebureau te Venlo een bewoner van den Genoyorweg, die mededeelde, dat hij Zondagavond omstreeks half elf
Dappere daad van een elfjarigen motorgeronk had gehoord.'Toen hij buiten
jongen.
ging kijken; zag hij in de verte aan den
der Maas de lichtstralen van een auto.
Een moedige daad heeft Dinsdag de elf- oeverschonk
er geen verdere aandacht aan,
jarige Arie van Loenen te Bussum verricht Hij
ook niet; toen de lichtstralen' plotseling
door zyn tienjarig broertje; dat door het ys verdwenen.
Vermoedelijk was dit het oogengezakt was, van een wissen dood te redden.
| elfjarig blik, waarop de auto in het water reed.
De. twee broertjes waren met eenopgegaan
vriendje, Piet Bakker, de Funtus
om meerkoeten te vangen. Op ongeveer
honderd meter van den wal zakte de tienjarige Aart door het ys; even later gevolgd
door Plet Bakker. Arie van Loenen zag
kans zyn vriendje te redden, doch kon zijn;
broertje niet meer bereiken, die midden in
het wak dreef. Arie; die een goed zwemmer
Is, sprong toen met schaats en al te water,
greep zyn broertje en wist deze zoolang boven water te houden, tot hulp kwam opdagen. Met een ladder kon men de beide
jongens op het ys trekken. Het was hoog
tyd, want de jongste van de twee had reeds
het bewustzyn verloren, terwy'1 de dappere
Arie geheel verstyfd van de kou was. Door
middel van kunstmatige ademhaling'bracht
men den jongen weer tot het bewustzyn. r

Inbraak en overval

Dit tweetal geraakte door de diepe duis-

Na deze mededeeling begaf de politie zich

naar de aangeduide plaats. Op het land en ternis «elf in het water; doch toegeschoten ;.:In de nabijheid van Savannah'(Georgia)'
de Maaswaard waren' de | sporen van | den hulp slaagde erin .de redders i te: redden.
geraakten twee auto's in botsing, £ waarbij
i duidelijk zichtbaar. Ter plaatse, Men bracht. hen naar het. bureau" Singel, zeven inzittenden op de plaats om het
,' In den nacht van 24 op 25 December, om- auto nog
leven
streeks één uur, is een felle brand ontstaan waar, de sporen in de rivier dood liepen, waar zij zich konden warmen '.en droge kwamen en vier levensgevaarlijk' gewond
in het graanpakhuis van de firma Schraven werd met behulp van een roeibootje en een kleeren kregen." In een cel gingen zij tenEysbouts aan de Bierhaven te Tilburg; De dreg een onderzoek ingesteld. Weldra werd, slotte onder zeil; terwijl de politie gedurenbrand was uitgebroken in:het zakkenpak- op ongeveer zeven, meter afstand van den de den nacht zorgde, dat de kleeren bij de BRAND IN CANADEESCHE KAZERNES.
huis: De brandweer, die onmiddellijk.,ter oever, de auto gevonden. Het voertuig stond kachel werden gedroogd.
Uit';een ongenoemdeï Oost-Canadéesche
plaatse was; kon niet verhinderen, dat on- recht overeind en lag ongeveer een halven
haven wordt gemeld, dat drie kazernes van
geveer 50.000 zakken in vlammen opgingen, meter) onder . watei". Met behulp van leen
TREINBOTSING BIJ GRONINGEN.
de Canadeesche marine in brand zijn gebenevens een automatische zakklopmachine. takelwagen werd de auto opgehaald. In den
De aangrenzende, opslagplaats en maal- wagen werd het stoffelijk overschot van den
Dinsdagavond om kwart voor negen is een raakt. Hierbij is één matroos om het leven
derij van granen kregen groote brand- en vermisten dokter gevonden;'dat naar het personentrein uit Winschoten in botsing ge- gekomen. Zeven matrozen werden gewond;
waterschade, waardoor een groote partij ziekenhuis werd overgebracht. Het lijk, dat komen met den trein, welke even tevoren uit
OVERSTROOMING IN BRAZILIË.
gerst bedorven werd. De schade, welke ge- aanvankelijk in beslag werd genomen,"is Groningen was vertrokken, iOp het. kruisraamd wordt op f. 20.000 af. 25.000, wordt later vrij gegeven. De politie heeft den auto punt Roode Haan i reden de treinen' tegen C: Doordat de Parahysa buiten haar oevers
door verzekering gedekt. Omtrent de oor- in beslag genomen. Aangenomen wordt, dat elkaar op, met het gevolg; dat twee wagons is getreden; Is hét Braziliaansche textielzaak tast men in het duister. Wel stond in de.' dokter,, door. de duisternis misleid, te ontspoorden; waarbij tien personen; ö.w. drie centrum Juiz de Fora tijdens de Kerstdagen
het zakkenpakhuls een kachel, doch deze water is gereden.
man van-het treinpersoneel, min,of meer door een i ramp getroffen. <s De p stad: kwam
was, volgens verklaring van een knecht, niet
ernstig werden gewond.. De twee wagons geheel onder water te staan.; Alleen in het
schoven n.l: gedeeltelijk in elkaar, zoodat de
aan.
van de stad stortten rond tachtig
RED WTZG
SEALFR ERAAKT. inzittenden i met armen en beenen bekneld centrum
huizenin. Tot dusver zijn reeds verscheidene
- Crt.
tusschen
de
banken.'
De
locomogeraakten
personen
om het leven gekomen.' De mateTijdens de diepe duisternis van gisterbleven in de rails staan."P**"D**GP*P rieele schade bedraagt ongeveer 100 millioen
avond zijn te Amsterdam ongeveer twintig tieven
DOKTER TE VENLO VERDRONKEN.
De botsing moet gezocht worden'in'het milreis. De treinverbinding i met Rio '- de
personen te water geraakt doch allen konfeit, dat de machinist van den. trein uit Janeiro en den staat Minas Geraes is tijdeden worden gered. "...:'. rMet zijn auto in de Maas gereden.
Winschoten door een onveilig signaal reed, lijk verbroken.
BHlfl
; Een bijzonder avontuur beleefden zes waardoor hij op een verkeerd baanvak te". Wat' gevreesd werd, is zekerheid gewor- jongemannen uit Krommenie, die den dag recht kwam.
NOODWEER IN SAN FRANCISCO.
a-nMnMm^
den: de sinds Zondagavond' vermiste ge- in Amsterdam' hadden--doorgebracht en
Eenige ziekenauto's werden naar de plaats
neesheer dry.O. K. M. H; Wolters; is het 's avonds met den laatsten trein naar huis van
Als-gevolg van de sedert negen'dagen
het ongeval gestuurd; terwijl ook eenige
slachtoffer geworden van een ongeluk. Het terug wilden keeren. Toen zij op den Singel
zich er heen spoedden. Ook de Duit- voortdurende regenbuien," die gepaard gaan
dokters
lijk en de auto zijn uit de Maas opgehaald, ter, hoogte van het Carlton hotel' liepen, sche weermacht stuurde eenige roode kruis met storm vloeden en verblindende sneeuwVijftig duizend graanzakken vernield.
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