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voor de Duttach* achool in Nederland Corln,. Tlcomt», DeArignon, prof. FourmaheeMhouwèr
bijzondere beteetenls heeft, want op de- riflf, eenpieffect
zen dag
dé Duttach* atfKflenj cmdér RooenefcD. De nieuwe cnltureraden befrheu
afin beheer («toezicht 'gekomen, Daar-
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Noord-Afrika bedrQvl(liekl van verkenner*. Benhje vQaadelQke tncbtaanval-

Uit Jeruzalem wordt gemeld, dat*giateren In de hoofdstad van Palestina voor
de eerste maal luchtalarm Is gemaakt.
Het alarm duurde een half uur.

oe*

Engelsche oorlogsschepen
Het gebrek man droogdokken voor her»
stelwerkzaamheden aan de beschadigde
Engelsche oorlogsschepen In de Middel»
tandsche Zee heeft reeds dermate cata-

strophale afmetingen aangenomen, dat de
Engelsche. havenautoriteiten van Alexandrlë uit Londen opdracht gekregen hebben terstond met alle beschikbare middelen tot den bouw van een voorloopig dok
over te gaan.
Naar uit Cairo wordt gemeld liggen
behalve de door den strfld beschadigde
schepen, acht kleinere en drie grootere
eenheden van de Brltsche vloot uit het
oosten van de Middeüandsche Zee onbestuurbaar in de haven van Alexandrië,
zonder dat het mogeUjk is de schade aan
de machines deskundig te herstellen.
Twee zeer groote vlooteenheden moesten dezer dagen van motoren wisselen,
hetgeen eveneens niet zonder moeilijkheden mogeiyk geweest moet zfln en waarbö nog niet uitgemaakt is of de opgetreden gebreken een gevolg zijn. van slijtage
of sabotage. Alle schepen die door Italiaansche vliegtuigbommen getroffen ztyn,
170 in totaal, zfln in de binnenhaven van
Alexandrië* bijeengebracht, waar men de
schade tracht te herstellen.
Daar echter bleek, dat duurzame reparatie, der schepen op. deze wijze, met mo-

Voorts

werden *»"«■—>r*

lukraak

VttVe-- AAn'*

É

H

'

De toestand is gespannen
—

—

-MS

SLM

-*"-*■

-

*

5■

m'■

heeft

de

Wreeht taanea.

„

op

de

écheneveneen»

hatelQkste wQze belas-'

Egypte wonende FranDe Engel:

om .bloedige hotsingen tusschen de bevolttoepen te vermeden.

etfannéa. De Cyprioten

'

verontwaardigd.

in; Egypt»

feltT dat

zQa

uit

Roemeni» ItoMende^Pnlen'op Cyprus sQn
#*ÖSBH»®!HÊi* i pp,ea wor,

S^ffis^S

*

"

*

*"

Egyptische afgevaardigden gearresteerd
ATHBNB,

23; Oct
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LUCHTAANVALLENO

BERLLJN, 22 Oötober. —»-Een afzonderUJfc vliegend >Dnit*oh- gevechtsvßegtuljr. heeft gisHeren.in. • de middaguren
en^aanvaj..gedaan, op .een ,groot.,
«o*"; -dat door ónrlogavaartuigen be*eher»d werd.- Vtoultvhet vHegtülgr kon
worden waargenomen, dat een keópvaar(dBecbJn. y&nV oneereer. B,OQQ bj.t.. nüdacseeps_ getroffen werd.
een aanval
■■•
,'■■■>
'
:-'-V-,if.■>;•• op
echoot Maandag en Dultsch
Londen'
TOKIO, 23 Oct
Mi* b* oof op i gevt*htWUegtul«r-; M*. ajUWfJOéMen '«n»
d« heenebéade (tóKm&èrtQke tikten p
tóe.
:
«tel.ytoj brandend op de.buizen In de
jjay. t^Uc^e, Jachtvliegtuigen achoten
aan de Kngelsche . anldknet
MatnHag.
ne* kort door t w&ljtaféß te brt
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Aanvallen op Engelschev

W*J* ot»'dtn ■nieuwen■opbouw ,*»n OottV
AxUT toa uiteer te 1e«w» >' verrterkt fë'BßSUuEta,*22--Oct:-. —'-'Naar' zoojulst
bekend, wordt, «4Jn gistermiddag.> succesdoor rac»
ióoïïidél»e^
tii veen rfeeks van
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mfkscottimlssnrti Werktn.'dene:>gs»
dacht» verder uit en stond tdaarbü stil
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Engelsche- vliegers- hebben bommen geworpen Jn het Westland. Zes personen
werden hlerbtJ-gedood, terwfll verachtend» buizen zwaar beschadigd ztfn. Deze

in Japn?

bevolking nerveus gemaakt en z$ verheelt
hs*rï*erohtw*ardiglng. niet Jègen» dé
Enjpeléchen;<aie-'volkomen onverschillig
sön voor het leed der Egyptische bevol-
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•-•.toaenstad ta Zuid-Oost Bogeland werd
e«&b«eksgebouw, door ."voltreffer* ver-

toet vßeitinr uit' kón worden
waargtnómen.hoé het dak en de muren
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In een lange rede, die de ministerpresident van Thailand, tevens minister van bultenlandsche zaken,
bbmenlandsehe «aken en voor de
nationale verdediging en opperbevelhebber van bet leger, generaalmajoor Loeaag Blpoel Songgnun
Zaterdagavond voor de radio beeft
gebonden, heeft Ju] 'gesproken over
de historische ontwikkeling van, de
_

autoriteiten leidt'De-Voortdurende
Uichtaahvallen der Italianen hébben dé
tüMhe

■■#lf"^é»

'£g

minister-president

troepen
er slechts toe geleld, de toestand nog verontrustender te maken.' De Engelsche
autjorltSeiten gaan voortdurend door met
het in beslagnemen van <EgypHsche gebouwen voor de Engelsen» troepen, hetgeen tot groote wrövingeh'met de Egypi
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Officieel Britsch communiqué

LONDON, 28

de binnenlandacne veiligheid maken officieel bekend:
„De aanvallen van den vnand op het»
land* werden Maandagavond hervat Zfl
waren vooral tegen dé Midlanda, Londen
en toet oevergebied van de Meraey gericht. De meeste aanvallen ««ndigHti in
de vroege' ochtenduren, hoewél .ook nog
eenigen ttyd later, eenige bedrtfvigheld
niet onderbrekingen kon worden vastgesteld".

de minister-president, dat beide landen
in 1937 een verdrag hebben onderteekend,
waarnfl Thailand zich uit vriendschappelflke overwegingen bereid verklaarde, het
verlangen naar een grensherziening tot
lateren tfld uit te stellen. Kort voor
het uitbreken van den Europeeschen oorlog- stelde Frankrflk aan Thailand voor,
een niet-aanvalspact te sluiten, hetgeen
van de hand werd gewezen. Toen Frankrijk opnieuw zfln verlangen hiernaar te
kennen gaf, stemde Thailand toe onder
voorwaarde, dat eenige correctie» in de
grens zouden worden aangebracht. Hierop verklaarde Frankrijk, dat het slechts
bereid was toestemming te verleenen
voor de Tbailandsche scheepvaart op de
Mekong, doch dat het vasthield aan
een uitstel van de grensherziening tot
later. Deze concessie van Frankrijk, aldus verklaarde Loeang Blpoel Songgram,
was echter geheel onvoldoende en vormde
geen herstel van het Thailand aangedane onrecht Frankrflk heeft het gebied
der Thaia met geweld genomen, derhalve zfln de aanspraken van Thailand
gerechtvaardigd.
Daarop wendde de minister-president
zich tot de Thals en vermaande hen,
de rust en de discipline 'te bewaren,
waarbfl hfl zfln toehoorders wees op de
Thal-krflgers
van bet glorierijke verleden, die steeds bereid waren bun leven
voor het vaderland op te offeren. Ofschoon van hetzelfde bloed als de Thals,
hebben de Lao's en Kambooschaneg's
hun vrflheld nog niet verkregen. Frankrijk is van plan het Thaigebied terug
te geven en uit de rest van Indo-Chlna
een Annamietiach koninkrflk te vormen.
De Jongste ontwikkelingen hebben echter getoond, dat de Thals en Annamieten
thans ontwaakt zfln» en dat Frankrijk er
goed aan sou doen, Indo-Chlna te ont-

•

,

.ATHENE, 33 Oct
bare inlichtingen uit

t

ilegvdn

-■■ ■-

,

Thailand en Frankrijk

Oct.-Ple

-■-

■

-----

betrekkingen tosschen Thailand en
Frankrflk alsmede over de noodzak»lflkheld van een grensherziening.
Ten aanzien van de betrekkingen tusschen Thailand en Frankrflk verklaarde

betrekkingen
tusschen
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berusten, uitgaan van instanties, die vta
deattfda .voldoend* t«d en middelen hebben gehad om'althans het Nederlandsen. léger. De, mnttéJrtT bospttUsh
«Jm geheel
diéruimere xorg t» doentoekomeli,i:die
vol met gewonden mt^gevechteTmet
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daarover, naar hfl zet Toch moet,men
zich -.-er van bewust: zijn, dat. daaraan
een bijzondere verplichting 'verbonden
la: de Nederlandsche kinderen, mogen
den aamenhang met hun. Nederlandsche
volk nooit vérliezen. Zij moeten hun volk
«n de genoten Dultache opleiding tot eer
«trekken. Dat ia voor den nationaal-socialist, die de krachten, welke, rechtatreeka uit het valk stammen, nauwkeurig kent, let» dat vanzelf spreekt
Duitsch op de lagere school?
BQ deze gelegenheid roerde de Rflkscommiaaarla -de dtacuaate aan, dié ont«taan la naar aanleiding van de vraag
in hoeverre het ondérwQa in het Duttach
ook aan de Nederlandsen* scholen -verstrekt 'moét worden,- Hfl heeft' den sin
dit debat mét begrepen, omdat prof.
Snoder, die hUJkbaar/door den discus.;
«ie aangevallen moert worden, immer»
-Juist ia rtJn ' tegenwoordigheid openlijk
metnadruk verklaard had, dat ultgebrefc
de beoefening van het' Nederlandsen hem
na aan het hart JagsT •£:'■***:. j•% "-■
Dat is ook htf hem, den Rtfkscommlasaxia, het geval en er' is' nooit: aprake
van geweest het Duitech.eenlgwün» ten
koste van,, het Nedlërlandsch te beoefé' nen. HJJ kanzich 'niet 'geheel aan "den
Indruk onttrekken, dat dexe onvruchtbare
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Duitsene acbolen . toevertrouwd ><vzyik
Daartegenover 1» de leider Van de achool
jegens hem verantwoordeUfk voor/ d»
geestelijke leiding van de achool en voor
de houding, die de kinderen aan den dag
leggen, als ztf eenmaal het onderwfl»
achter zich hebben.
Vervolgen» hield de Rijkacommlaaarla
zich bezig met de omstandigheid,: dat de
Dultache acbolen ook Nederlandsche ldnderen herbergen. HIJ verheugde zich

-

'''

herstel van

ssfcepe». zotten to den loop van desa of. de
volgends week.toet behulp van.een vrtf
uitgebreide vlootformatie naar Aden en
fooachje bmnd verooraaakt. Een kerk is later verder geexpedleerd worden (Trans,
ernstig getroffenTen de belendende hnl-| conttnental Press).
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aan a«n b*paald*wt|zlgingen;,tó .verge?;
heeft de vtfand hiohtaanvaOen ondernobegrafejus' van
llJJdng met tot dusver bestaanden toe-.
'fraarplaata • te: Manatar- tar aarde beatald men op plaatoen in Boven-Itallß. In Veparaentier huls en een ta, ;-'
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Voor het eerst luchtalarm
in Jeruzalem

BQ den ta.be* Wteiroacbtberlcht van
verleden week Donderdag vermelden
luehtaanval op bat Kqgatadm «twmpant
Pertm zQn, naar achteraf bekend wordt,
twee kleine aldaar gelegen oorlogsschepen
tot Kinken gebracht VQnadcnfra vnegtolgen bombardeerden Decamere.waarfafJ
onder de Inlandache bevoßdßg een per•oon gedood en elf gewond werden. Br
werd llohta eehade iMvokkend aan ba-
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30 TEL 8

Betreffend* den Italiaanschen luchtaanval In de Perzische Golf wordt uit welingelichte luchtvaartkringen te Rome
medegedeeld, dat in totaal 160 . zware
bommen- op "het eiland Bahrein zfln geworpen. De schade, die aan de hypermoderne raffinaderijen en de verschillende olieopslagplaatsen benevens aan de
olieleidingen zelf ia aangericht, was, naar
Het opperbevel van de Italiaaneche door de deelnemende vliegers nauwkeurig
weermaoht maakt d.d. 31 October be- kon worden waargenomen, buitengewoon

delQk

doo*-«en
grootaeh* 'Verruiming:' der' cultureel*'be>
hmgafMniTg Hét Vl*amscae voSt 'sjaluré
de»' vtwujmlng niet te onderécaatte«. beriekten moetwv^aJa. OBjiilat: en'. voerbar7 yl: rlg worttoibeaehölttwd..\A
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Bahrein-eilanden werden 150
zware bommen geworpen

:

De'awaraföoteni bèdreven**è dé Balen-jjpoé* «oor het mitt- glache regeeringen tusschen IS» en 194»
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Voorbarige berichten

opilnmatblatorlach en letterkundig gebied

\lu »■'■'""'.''
Ce tqnacommlaaarla; gmg «aanac In
öjTdo. toespraak van, den voorzitter, der
■choobrereenlging, Ouenther,, door ■ èr,- op
wilzen, dat de late October- Inderdaad
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taak omvat aan de Dultache scholen hier
de baar toekomend» poaltle te verschaf-.
fep.

het In den hecttt-Jttns
levfto* wvan d* mtaondeTipfli give^van.
Jmm&jWV ffttwiten :
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twee andere plaateen werden bommen geworpen m bet open veld".

vnrea personen • werden gedood.
b Oost-Afrlka.werdde vOand bU. een
botamg." vaa eea ItaHaawache patrouille
met vOandelQke eeaaanea vraehtaato'e aan
dé grcna vaa Krttn» fat' «en aftocht genoopt. Het rUHeananhe taeatwapen bombardearde. da VgandaUpte mffltalre etelttogan aO Habbaa Wetn (Kenya), dé luchthaven Wajfr, gtenatsoriMérde troepen op
•m dinloig)'yan|de»' week la waa> den weg Wajlr-Onerin» en la da omgeom. ving van Art», alaaaécW in de Boodé Zee
een •door ooriogaadbépen vargeceld vQanwlnterjaaaen te
oonvóoL '

*

de Dultache schoten*te ™tjKntem&!,
Ie duldelflk. dat de opdtmchtdt* WT.w?
Hén iruehrar ontvuffon bMft» < nwftfUflc thkn» net'krwht
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Bij den luchtaanval op

Hart,«de

Uujweu ttÉpehjan de
onderlbur en- tuatchen dezen' en''''dev"vw-
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Engelsche luchtaanvallen op
plaatsen in Noord-Italië

Famil elsden personlvan

bCult re l andeetrrkingVvokzu

school weldra het bul» ta «e WesUrlaan
i kon betrekken. Te meer Verheugd*

'BÉZUIDÊNHOUT 104
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WATERINGEN:

red»-gér
öï&!*p-H ?ok spreekt vanzelf, dax de vooroDrlosmch*
'
'De Rtptacouimlaaarla begon met uit- dia aea het tooien* geweigerd heeft. 1 Een cultuuraden voor goed vert*öneal,ÏCet
VBuunache vottt bad üv dese —*«"'■frtf'fca.i. ;van het
gebeurtena
de
feit,
het
■ ©ver
dat'her
Kien vertrouwen. Dank atf vrtunßßQAJLkx
tfßftDiliKlioQAX
cw w^fl*.
nissen 'to-«MM"'inog«lök^fwWMt. i: ."l«-liet
om de ateeda Verwaarloosd»- cultureel* .bemik
trekkingen, met de andere Oermeaiache
terdam zoo voorts zettan al» voor het
volkeren'uit ta,breiden.
■
bereiken van het doel Vin'de» «hooi
Het'feit,; dat de prleeteiMMchtof
veretecht U Voor des* gelegenheid
dmnkte htf de schoolvereniging; en, haar
Verachaav* tot voorzitter van den tóeowen
leiding, de onderwQssrz «n ei 'degenen, Op grond iQner «««telling-van 1916, «Be Vlaamsahea cultuuxraad u. benoemd',a*l
die In denzelfden zm meegeholpen heb- nor *•*«■ *1» geldig'wonït he**ouwd, ook ixntaa
gratenw*erkwun prof.Spetóew terug op xtin hoor. fcbult vinden en beteekent de otflderte
houden.
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Voor het
STOCKHOLM, 22 Oct
eerst sinds het uitbreken van den oorlog
vermeldt radio Londen, dat de nachteltjke
aanval op den gewonen tQd (begonnen is.
Voor middernacht hadden slechts enkele
vliegtuigen Londen met bommen bestookt
en over wat daarna gebeurd is, had men
nog geen berichten ontvangen. Sterke
aanvallen van bet Duitsche luchtwapen
waren gericht geweest op bepaalde provincieplaatsen in Engeland en Wales.
Maar ook over dese aanvallen waren nog
geen berichten aanwezig.
De Tllfg" 1
minister van gezondheid
kondigde gisteren aan, dat de evaoueerlng uit Londen met kracht zal worden
doorgezet. Volgens Zweedsche berichten
uit.Londen bwren de toestanden in de
openbare schuilkelders onhoudbaar en is
er'.. ondank* de regeertngemaatregelen
niet* veranderd. De nieuwe ministér voor
de Wnnenlandaohe veiligheid, Morrteon,
beloofde fleren weer. dat de regeering
alles zal doen om" dit dringende vraagstuk
op:;te: .Joaaen. Toch staan er, naar
.Svenka Dagbladen meldt, reeds in den
vroegen ochtend weer vrouwen .kinderen
en ouden van dagen. in lange rflen voor
—

V%n/«

WaeY

W

w

valjtli

ruimen.
De minister-president legde daarna den

nadruk op de noodzakelijkheid voorzichtig te zfln, opdat niet een anders mogendheid voor Thailand gevaarlijk wordt.
De Thals moeten zich er steeds van,
bewust zfln, dat zfl een geciviliseerd
volk zfln, dat gerechtigd is, dien kleinen
landen van Azië een voorbeeld te geven,
die spoedig weer hun onafhankelflkheid
zullen verkrflgen.
Tenslotte bracht de minister-president
van Thailand een groet aan de Boeddhisten in de geheelè wereld en sprak
hfl.de: hoop uit, dat Thailand spoedig
het. centrum van . den Boeddhist lachen
godsdienst zou. mogen worden.
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EERSTE BLAD
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De drukkende last der schoolgelden

-

hangen, door bezuinigingen op andere
posten zijn verkregen.
Opmerkenswaardig is hierbij vooral ook,
dat het kleinere gezin met ƒ5OOO.
inkomen volgens deze statistiek ƒ489.48 aan
belastingen betaalt terwijl het grootere
gezin met ƒ6OOO.
toch ook nog in een
middengroote gemeente ƒ416.96 aan belastingen zou moeten opbrengen, waaronder ongeveer ƒ9O.
in den vorm van
speciaal voor groote gezinnen zoo onbillijk werkende personeele belasting.
Met het bovenstaande zhn de materieele
moeilijkheden van het groote gezin, behoorende tot de standen, die St. Adelbert
vertegenwoordigt wel duidelijk, gedemonstreerd. In het algemeen blijkt uit ,dlt
overzicht wel duidelijk, dat de kinderen
uit een groot gezin in onnoodlg ongunstiger omstandigheden verkeeren dan
die uit kleine gezinnen om een in hun
milieu passende opvoeding en vorming te
krijgen.
Komende tot de vraag, op welke wijze
in dezen toestand verbetering kan worden
gebracht beeft de Commissie gemeend,
een onderzoek te moeten instellen naar
de mogelijkheden op het gebied van de
directe belastingen, de schoolgeld- en
coQegegeld-regeUngen, de tarieven van
Overheidslichamen en de wettelijke regeling inzake kinderbijslag.
Voorop dient echter te worden gesteld,
dat waar de verplichting tot het dragen
van de hoogere lasten van het groots gezin voor allen bestaat en het algemeen
belang vordert dat da standgenooten, die
eeteris paribus uit hoofde hunner familiale
omstandigheden hiertoe In staat zijn, bijdragen tot hetgeen aan degenen, die tn
zwaardere familiale positie verkeeren,
ontbreekt naar de meening der Commissie de invoering van compensatiekassen
een redelijke oplossing zou vormen.
Een oplossing, die reeds van andere
zijde werd aanbevolen, zou gelegen zhn in
de invoering van het zoogenaamde kinderrentestelsel, volgens hetwelk een speciale
belasting geheven zou worden van ongehuwden en gezinnen met minder dan 8
kinderen, terwijl aan gezinnen met meer
dan 8 kinderen per kind een uitkeering
zou worden verleend. Het leek de Commissie -voorts van belang de aandacht te
vestigen op de in Dultschland geldende
regeling, waarbij de belastingplichtigen
worden verdeeld in 4 groepen» terwijl dan
voor de 4e groep voor de gehuwden met
kinderen nauwkeurig wordt aangegeven,
hoeveel de belasting bedraagt naargelang
bet gezin 1, 2, 8 of meer kinderen telt en
naargelang van de hoegrootheid van het
Inkomen.
De Commissie heeft echter gemeend
vooral aandacht té moeten wijden aan die
maatregelen, welke voor verwezenlijking
op korten termijn in aanmerking kunhen
—
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NEDERLANDSCHE
RADIO
sluit om half zeven
Er is met Ingang; van Zondag- 20 October
een wijziging- gebracht In de zendtijden
van da Nederlandsche winder»
Jaarsveld
en Kootwijk. De radioprogramma's
dar
omroepvereenigingen en van het Algemeen Nederlandsen persbureau etodigden
's avonds om half zeven.
De uitzendingen van de
ten hebban nu om zes uur nleuwsbertchvia KootwQk
en 6.19 via Jaarsveld (herhaling) bat
laatst, plaats.
Het praatje om zeven uur vervalt. De
uitzending van kwart over vjjf wordt
aldus: gedeeltelijk een praatje en gedeeltelijk een uitzending van economisch
nieuws en
binnen- en buitenlandach
nieuws.
De nieuwsberichtenuitzendingen
van
'smorgens acht Uur en des middags een
uur zijn hierdoor aanmerkelijk belang■•"'
ijker geworden.
Deze regeling is nog niet definitief,
daar nog andere besprekingen zullen
worden gevoerd.
In aansluiting op dit bericht kan nog
vermeld worden, dat het praatje van zeven
uur, verzorgd door het Algemeen Neder.
landsche Persbureau, thans om kwart over
vijf wordt uitgezonden en wel met dien
verstande, dat op Maandag, Woensdag en
Vrijdag het economische nieuws en op
Dinsdag, Donderdag en Zaterdag de algemeens beschouwingen worden uitgezonden.
De uitzending van de wekeUJkseha
woordenwisseling tusschen Nuchter en
Schamper op Zondag om kwart over vijf
blijft gehandhaafd. De nieuwsberichten
worden in het vervolg lederen avond uit*
gezonden om acht uur en om tien uur,
---'i-•-:<•■
vla de radlocentrales.
,,;
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Allereerst beziet zg. dan de Directe belastingen.
Wiat de inkomstenbelasting betreft de
tegemoetkoming aan de groote-gezinnen
komt tot uitdrukking in art. 88 der Wet,
waarbij een aftrek van het belastbaar inkomen wordt toegestaan van ƒlOO.
tot
ƒ200.— per minderjarig kind, afhankelijk
van een inkomstenschaal van ƒBOO.
tot
ƒ3OOO.
Als een voor de groote gezinnen
met bescheiden Inkomsten zeer bevredigende regeling is sinds 1 Mei 1934 daaraan toegevoegd, dat bij een aantal van
méér dan vier minderjarige kinderen voor
elk dezer kinderen boven de vier, het aftrekbedrag wordt verhoogd tot 2% maal
het bedrag dat per kind voor de 'eerste
vier wordt verleend. Deze regeling heeft
bijv. tengevolge, dat bij een inkomen van
en tien minderjarige kinderen
ƒ4300.
j- 6 X
de aftrek bedraagt 4 X ƒ2OO.
ƒ450.—
ƒ3500.—, zoodat de belasting
wordt berekend voor ƒBOO.
en slechts
ƒ0.60 in hoofdsom verschuldigd is.
Deze ƒ3500.
is het maximumbedrag,
dat bij 10 kinderen in mindering kan worden gebracht en blijft dus ook gehandƒlO.OOO
haafd bij inkomens van ƒBOOO.
of hooger. Het behoeft geen betoog, dat
als regel naarmate het inkomen toeneemt,
het leven op royaler leest wordt geschoeid
en de financieele eisenen van opvoeding
en onderwijs stijgen. Consequentie en bil'ltjkheld brengen dan ook mede, dat het af
te trekken bedrag bij hoogere inkomsten
daarmede in verband wordt gebracht'
Zulks kan worden bereikt door den aftrek afhankelijk te stellen van een inkomenschaal met belangrijk ruimere begrenzing dan de tegenwoordige of op meer
doeltreffende wQze door voor elk minderjarig kind een bepaald percentage van
het inkomen onbelast te laten met bepaling daarbij van een ma-TiTniim per kind
(in België toegepast systeem.)
Dat de meerdere tegemoetkoming ook
zou worden genoten door hen, die rinumpn
geen behoefte hebben, omdat ondanks hun
ruimer inkomen hunne sociale positie een
meer bescheiden levenswijze toestaat, is
een bezwaar, dat niet mag worden aangevoerd.
De drang van de uitgaven in een groot
gezin maakt een vrijwillig kapitaalvorming meestal bezwaarlijk, zoo niet onmogelijk. Het is van het hoofd van zoo'n
gezin psychologisch juist gezien, indien hij
door het sluiten van verzekeringen zich
verplicht tot afzondering van gelden ten
behoeve van zQn ouden dag of tot het verkrijgen van gelden voor studie of uitzet
zQner kinderen.
De aanmoediging, welke men daarbij
vindt in den toegelaten aftrek voor premien tot 5 pCt van het inkomen, behoort
voor de beter gesitueerden niet geremd te
worden door de thans bestaande beperking
van den aftrek tot maximaal ƒlOO.
zoodat althans voor dezen dit maximum
niet zou moeten gelden.
Ook in de Personeele belasting zQn
wijzigingen tn het belang van het groote
gezin gewenscht Dit geldt voornamelijk
voor de grondslagen huurwaarde en meubilair. De wet bepaalt dat de belasting
wordt verminderd met een percentage
voor elk inwonend ongehuwd kind, dat
den leeftijd van 20 jaar nog niet heeft bereikt Dit percentage bedraagt ,per kind
hoogstens 14, doch vermindert tot 2/naarmate de huurwaarde stijgt, om nihil te
worden, zoodra de huurwaarde hooger Is
dan 8 X het bedrag, dat als maximum
—

—
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Zaterdag is, naar „Het VoikT meldt, in
Barendtecht overleden
Groeneweg,. ouÜ-Ud der
Tweede Kamer voor de BJXAJrV oud-hd
van. de. Provinciale Staten van Zuid-Bol»
land en
■

hwjjwotag te
rnewjwv Suze

-

van den gemeenteraad'van Rot*

■

Suze Groeneweg deed in 1018, als eerste
vrouw, haar intrede in de Tweede Kamer'
tot 1937 heeft «4 in bet lichaam zitting
gehad Vooral de problemen van het
onderwtfa hadden haar belangstelling,
maar ook op ander terrelh bewoog zg
zich; ojl op dat van sociale zorg voor
vrouwen en kinderen. .
Te Srttjensa» aan het Hollandsen Diep
werd Suze Groeneweg op 4 Kaart 1875
geboren als dochter van boerenoudera
In

.

het

conservatief-chriatelske

dorp

wekte het eenlge beroering, dat Suze
niet, zooals andere meisjes van baar
leeftijd, In de huishouding of in het boerenhedrüf ging werken, maar in Numaaadorp de normaalschool bezocht, waar ze
In 1898 haar Lager akte behaalde. Als
onderwijzeres was ttj achtereenvolgens
werkzaam te Duivendgke, Krimpen aan
den UsseL Dordrecht. «in Rotterdam.- In
de eerst» stad werd zty, «la eerste vrouw,
lid van den toen zeer roerlgen Bond van
Nederlandsen* Onderwyzer», in de tweede werd zq secretaresse van da plaatselijke afdeellng van dien bond es in
Dordrecht sloot ze zich aan bti de BJD.
A.P. Dat was in 1908; elf laar. later
werd Suze Groeneweg lid van bet ParUjbestuur en in 1918 werd zfl, als eerste
vrouw gekozen in de Tweede Kamer. Zty
was ridder in de orde van den Nederlandscheh Leeuw.

AFLEVERING VAN EIEREN

Producenten mogen niet meer
rechtstreeks leveren

Rijkscommissie

GEDOOD OF GEWOND
Bij Engelsche aanvallen op Berlijn

Bfl

.'.■'"•.
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GEEN NEDERLANDERS

van

Blbtiotheekwezen.

- grossiers verplicht zijn,. hun. adnunJatrAtfe
"op de door de Centrale aangegeven wijze
te voeren en dat zfl, evenals de producenten, de aanwijzingen van, de Centrale
betreffende aflevering van eieren, dienen na te komen.
Voor handelaren is hieraan nog ver-

eieren te
schouwen, te sorteerea en te verpakken
op de door de Centrale aangegeven wijze.
bonden de verplichting,* de

RIJKSSTADHOUDER BALDUR
VON SCHERACH IN ONS LAND

beschikking van den wad. secretaris-generaal van het Departement' van
Onze correspondent meldt:
Noch de'vorige week. noch den vori- Onderwas, Kunsten en Wetenschappen is
gen nacht heeft eenig Nederlander te aan M. van Empel, op zijn verzoek, eervol
Berlijn lichamelijk letsel of stoffelijke ontslag verleend als lid van de rijksschade opgeloopen
bij de Engelsche commissie van advies in zake het biblotheekwezen.
luchtaanvallen.

Ter gelegenheid van het bezoek van
de Weensche Opera en het Weensche
Phllharmonlach Orkest en als gaat van
den Rffkacomrntosaris brengt de RiJkastadhouder te Weenen, Baldur von Schirach, thans enkele dagen bier te lande
door.

kaas te maken wordt weggenomen.
De consumenten van de inkomensklasse
beneden de 7 1400,—, dat zjjn dus de'houders van de zoogen. margarine- en vetkaartsen, worden in verband met de
boterprijsverhooging ontslagen van de
verplichting: op bepaalde bons boter te
koopen. Zij kunnen wel boter koopen,
doch moeten dan den .vollen prfls betalen. Zoodoende Wordt teruggekomen op
de dezen zomer ingevoerde actie om ook
de lagere inkomenklasse' boter te laten
consumeeren. Deze actie hing samen met
het streven om door opvoering der boterconsumptie vetten te sparen. De boterconsumptie nu is eed stuk hooger geweest dan bfl de invoering van de boterdistributie verwacht werd. De productie kon het. niét bijhouden.' Daarom is
voor •den winter de bovengenoemde wijziging aangebracht. Mocht in het volgend
zomerseizoen de boter weer overvloedig
worden, dan zal de boterdwang op den
ouden voet weer worden ingevoerd.
De beer Louwes hoopt dat bij de thans
ingevoerde regeling een evenwicht bereikt is tusschen de consumptie en de
productie van boter. Mocht de consumptie de productie boven bet hoofd groeien
dan sullen ook de hoogere inkomenklassen nu en dan gelegenheid krijgen
de goedkoopere vetten te koopen.
De heer Louwes hoopte op deze wQze
aan'den landbouw een redelijken prijs te
hebben verzekerd, een prijs, die van den
anderen kant ook zeker niet te boog la.
Lager vetgehalte consumptie-melk

dat Duitschland al onze kaas heeft weggehaald. Dat komt, set de heer Louwes,
omdat er. heele optochten van vrachtauto's met kaas op een gegeven oogenblik door de steden zfln gereden: doch
de toen Weggevoerde hoeveelheid was gering; zty kwam overeen met ongeveer
een week van 'de consumptie.
Door de prijspolitiek, welke het maken
van boter meer dan het maken van kaas
stimuleert, is-er ook al minder kaas
voorhanden, zoodatf uit dien hoofde de
invoering van rantsoeneering verstandig is.
De broodprijs

"

—

—
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Rantsoeneering en
prijsverhooging
Waarom zuivel en brood
duurder worden
De regeeringscommiasaris voor de
Voedselvoorziening, de heer Louwes,
heeft ons iets verteld van den achtergrond der nieuwste maatregelen
ten aanzien van de prijzen van boter
en brood.

De nieuwe prezen van boter en kaas
houden verband met het streven naar
een nieuwen melkprijs. In de laatste
Jaren is hier voor melk steeds een hoogere winterprijs vastgesteld. Gewoonlijk
was het verschil tusschen zomer- en winterprijs 15 tot 20 cent per kilogram.
Thans is het verschil grooter, zooals
men gelezen heeft, omdat in de eerste
plaats de producent hooger kosten beeft
en in de tweede plaats de productie van
het dier door de veevoederschaarschte
afneemt en het daarom zaak is
door
hooge prijzen de productie te etlmuleeren.
De thans voor den producent vastgestelde prfls van ƒ 1,96 is gebaseerd op
verschillende kostprijsberekeningen, die
om dit bedrag balanceerden.
Voor de ondermelk is een prtfs vastgesteld van 1)4 cent per liter. Deze prijs
steunt cp de tegenwoordige veevoeder?
waarde.
Op den grondslag van de prijzen van
melk en van ondermelk samen U de kaasprjjs bepaald. De kaasprijsen zfln lets
verhoogd, niet zoo veel. Voor de 30+,
die al onevenredig' duur was, was geen
aanzienlijke prtJsverbooging noodig.
Het feit dat de kaasprtjzen xdet zwaar
verhoogd zijn moet mes zien in bet licht
van een harmonische prijspolitiek. Té
groote nadruk op de kaasprijsen beeft
de neiging geschapen om naar verhouding te veel kaas te produceeren. Aangezien- de .behoefte aan boter den vooronbelaste huurwaarde voor diverse klassen rang moet' hebben, past bet in een vervan gemeenten In de Wet is vastgelegd. standige prijspolitiek, dat de verhouding
Het bewonen van een perceel met zoo- van kaas- en boterprjjzen zoodanig wordt
danig hooge huurwaarde moge voor pergewijzigd, dat de verleiding om te "Veel
—,
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Gaande
verdween?
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maken era tnoeltfld door., Zfl krijgen maar 40 tot
pet toegewezen vin lnin omzet vmn
Reeds eenlge Jaren geleden heeft naar verteden Jaar. De luiten, wlnkelhuur, be?
gezondheidstoestand «mevrouw . Suze
laating enz, «JJn vrijwel gettjk gebleven,
Oroenewer genoopt, jdobfedeeltelökult xoodat bet begrijpelijk la, dat menige
het openbare leve» terug te trekken,
slgarenwlnkeller met bezorgdheid den dag
o.m. uit het Kamerwerk. Toen is zH zich' tegemoet
riet, dat hfl öjn huur moet bete Barendreoht gaan vestigen.
ulen.

In aansluiting op het reeds eerder
verschenen persbericht vestigt het Rijksbureau voor de Yoedselvoonslening in
Oorlogstijd de aandacht erop, dat dé
regeling betreffende- de verplichting van
den eierhandel on sten bij •de Nederlandsche Centrale voor eieren en pluimvee té ofganiseéren, in de Staatscourant
is verschenen.'
Behalve de reeds aangegeven bijzonderheden over de lndeeüng in groepen van
„vjßrzamelaanr, „handelaars" en- „groeANTI-DUITSCHE BOEKEN, aters" kan thans nog worden meegedeeld, dat het vérkoopén en afleveren
TIJDSCHRIFTEN ENZ.
eieren door den producent rechtvan
IN BIBLIOTHEKEN
streeks aan den consument voortaan verDe staatscourant van gisterenavond boden zal zijn. Indien plaatselijke gébevat -de volgende beschikking van den b'rüiken hiertoe'aanleiding, geven,- ken de
wnd. secretaris-generaal ven het DeparCentrale desgewenscht van dit verbod al
tement van Onderwijs, Kunsten en We- dan .niet onder bepaalde voorwaarden,
;. oothaWnguTgrii»""»". Voorts le\jnog<; ben
tstyatfespsejl:: v. ïï«*jws n\fa. x&wa'i •;■

a*V»*«hOTftoaSan )b de Duit:
•Ktm-eatorlteiten-fav» . Wdere .van alle;
bibliotheken- verplicht antl-Duitache Uteratuur. achter slot en grendel te brengen en dus niet jneer uitte léenen. Voor
Door den V.PJtO. wordt ons meegezoover deze leiden al, niet reeds langs
deeld, dat hy vandaag van 17 tot 17.15 ambteliJken weg biJzonde*>e instructies
uur een uitzending verzorgt. De.VJE\R.O.
hebeen ontvangen, dienen zQ
komt in de komende dagen telkens op hieromtrent
van
deze literatuur binnen drie weken
dit tijdstip terug' behalve op 9+*****
aan het Departement van Onderwijs,
Dan zendt de V.P.R.O. de mórgenwijen Wetenschappen een alphabeKunsten
ding uit om 10 uur.
Usch geordende opgave* te" verstrekken,
die schrijver, titel en plaats en Jaar van
uitgave van de werken vermeldt.

DE VAN

DE EERSTE VROUW IN DE TWE DEKAMER

-

Den zomer zijn de prijzen van'lde
akkerbouwproducten door het Regferjngscommisaariaat voor de yoedsebroor-.
zlening met 10 tot 15 procent verhoogd.
Bet Is nu eenmaal zoo dat in deze wereld alles moet worden betaald; daarom
zal de consument deze prijsverhooging
moeten dragen. Men bedenke daarbij dat
de broodprijs sinds Beptember_MM>
maar eenmaal met 1 cent verhoogd Is.
WiJ hebben hier in Nederland dus nog
een lagen broodprijs. Het heeft steeds
in bet voornemen gelegen dezen zomer
den broodprijs mét 1 oentd» itethoogen.
Thans zijn twee vliegen In é*h klap geslagen: de verhooging met .«vöent bestrijdt meteen de stijging, yan tosten ta
het nakkeriJbedrtlf. De b*ejm*r Is nl
niet «ooveél verhoogd Jt^-pyj'}_oyMsen»
komt met 1 cent brgodjjt^erhooglng.
De prijs van het eefcta' rowebrood
bttjft hetzelfde; hetgeen *sn veel beteedtt brood
Voorts deelde hij nog mede dat hfl kenls is voor die ■tra!s»a»-»»faar dat bet
Is.
HstJplßfftn
en
Tottsvoedssl
hoopt, dat distributie van consumptieextra.la prijs
melk, zal kunnen worden vermeden door bruine brood hier en daar
is gworgd
wordt
verhoogd
Nujnuners
verlaging van het vetgehalte, op een
bet
broodsoorten
da
verschillende
wijze welke aan de voedingswaarde niet dat In
zoodat
aan
gewicht
tekortdoet.
aan bruin brood,
Kaesranteoeneering hier en daar bet gewicht
bon, hooger
dezelfde
dat men krijgt op
De rantsoeneering van de kaas
wordt en daarmee ook de prüs.
Naar men weet Is bet maken van
welke is vastgesteld op één.ona per'
melkbrood
vertadsn De reden daarvan
dat
de
week beteekent practlsch,
Is
dat
men
de-kostbare melk, die men
heele bevolking in «totaal ongeveer
zooveel moceltik over dé bevolking wU
*»
25 procent minder dan normaal kaas.
De
veel
ep
toch
nog
zal kunnen eten. Ons kaasranboen
men desalniettemin
broeden terug vinden, omdat ds. bakkers
is daarbij nog hooger dan het Duitnu eenmaal geen' andere bussen hebben
acne, waar men 825 gram In vier
om' ze te bakken.
weken krtJgt v
Tenslotte ad deneer Louwee bet_ber
Men moet bij deze kaasdlstrlbutle ook/
aan'de belangen van onzen export denken. Het Is b.v. een relt dat Belgiß voor overheidswege,echter streeft me» ernaar
zijn ksaslnvoer op ons is aangewezen. zoowel de prodtmehten' als de.««jmmeo-.
-Onder het volk doet een praatje de ronde, ten zooveel mogelijk bun recht te geven*

Da
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sta, ai auwinkeliers

Men kan ook begrepen, dat de winkeliers op middelen zinnen om, te trachten
op andere wQze «r wat bfl te verdienen.
Coo-zagen wfl dezer dagen voor het etalagéraam van een groote slgarenzaak op
eersten stand een bord met opschrift
„Mosselen te koop"! In de meeste gevallen toveren de pogingen om er wat bfl te
verdienen echter weinig of geen resultaat op. ;
Ook de organisaties van de slgarenwinkellera spannen al haar krachten in om
een verbetering van de lotaposltie van
baar .leden te kragen. Volgens de bestuursleden van deze organisaties ia dit
zeer wel mogetyk als de betsokken departementen hun medewerking maar willen
verleenen. Wat is namelijk het geval?
Groote hoeveelheden sigaren, . sigaretten
en tabak worden verhandeld bulten de
sigarenwinkeliers om. Op vele groote
kantoren vindt men personeelcorporaties,
die het kantoorpersoneel van rookartikelen vooralen,-in de meeste gevallen rechtstreeks van de grossiers koopen, Ja soms
wel direct van de fabriek.
Dan fctfn er nog talloose particulieren,
die koopen van grossiers en fabrikanten.
Het zgn vooral de menschen, die „tusschen
de wielen zitten", handelsreizigers e.d.
Ook ia café's en restaurants worden
nog steeds zeer veel rookartikelen ver-

kocht
De wlnkeUeraorganlsaties trachten al
Jaren mier ordening In den verkoop van
rookartikelen te verkrijgen, hetgeen

hierop.neerkomt, dat het aantal tabaksvergunningen beperkt wordt Vroeger kon
todereen, die vtff gulden neertelde, een
tabaksvergunning krijgen. Sinds eenlge
Jaren Is bet echter zoo, dat men een
winkel moet bezitten, die uitzicht geeft
op den openbaren weg en waarin rookartikelen uitgestald ztjn. Nu is het begrip
„winkel'' zeer rekbaar.
lemand, die eenlge leege sigarenklstjes
op «en tafeltje voor zQn raam heeft staan,
sou 'er zich op kunnen beroemen een
winkel te hebben.
Is het in de groote steden in het algemeen gemakketyk uit te maken, wie werkelflk zQn bestaan vindt In den verkoop
van rookartikelen en wie .het als een
welkome bijverdienste beschouwt, op bét
platteland is de zaak veel ingewikkelder.
In vele gehuchten b.v. vindt men'geen
enkelen winkel. Het Is dan de rondtrekkende kruidenier of boterboer, die
tevens slgarenhandelaar is. Ook komt het
vaak voor, dat een winkelier zQn eene
etalage reserveert voor, laten we zeggen
knaaenienaHtkelen en zijn anderff voor
: tahakswmxea. Door jden verkoop van belde
"

;

tabak meer verkoopen, dan zou hQ onher-,
roepelflk zQn zaak moeten, sluiten. Daarom is het begrijpelijk, dat de slgarenwinkeUersorganlsatles deze categorie als bonafide slgarenwbjkelieri beschouwen.
Wat betreft de actie tot beperking van
het aantal tabaksvergunningen hebben de
kleinhan<Morganlßatlea op hét oogenbttk
den wind in de zeilen, indien zQ in
haar streven gesteund worden door de
grossiers en fabrikanten. In normale
tflden hebben zfl natuurnjk belang b(J een
zoo groot mogeUJk aantal aistributieplaatsen, maar nu de verkoop van tabaksproducten aan beperkingen onderhevig Is,
zien zQ.wel In, dat de bonafide winkeliers
beschermd moeten worden.
Een dag of tien geleden is dan ook op
een vergadering van de industrietabakscommisale, bestaande uit 2 sigarenfabrlkanten, 2 sigarettenfabrlkanten, 2 tabaksfabrikanten en afgevaardigden van den
Katholieke en van den Ned. Bond van
Winkeliersorganisaties en van Grosslersorganisatles besloten om met de betrokken regeeringsinstantles besprekingen 'te
openen over dit onderwerp, aldus de

«H. Crt".

Men stelt zich voor te breken met het
„uitsterfsysteem", volgens welke
er geen nieuwe inkooporganisaties komen,
terwtfl de oude bttjven bestaan. Bovendien
wil men met 1 Januari alle tabaksvergunningen Intrekken en deze opnieuw uit-

zg.

reiken aan de bonafide handelaars.
In het algemeen voelt men in de .betrokken règeerlngskringen de. billijkheid
van de actie der slgarenwinkellers en wfl
kregen dan ook den indruk, dat men er
gunstig tegenover staat. Vooral wat betreft het verkoopen van rookartikelen
door' personeelinkoopvereenlgingen. Men
merkte echter op, dat ook langs een
anderen weg de oplossing gezocht kan
worden. Het Rijksbureau voor de tabak
zou b.v. de bevoegdheid kunnen krijgen om
den verkoop van tahaksartikelen aan ver„

eenlglngen

te verbieden.

v

.

ï

noodzakelijk is.
„Vast blijft staan, dat tenslotte eenvoud
bet kenmerk is van ware beschaving; een
leven van luxe, genot en uiterlijkheid is
dan ook als zoodanig iets wat een stand
al gauw omlaag haalt, in plaats van een
middel te zijn tot cultuur. Het gaat hierbij dus op de eerste plaats om innerlijke, om geestelijke beschavingsgoederen,
maar hiervoor zijn dan ook als middel de
uiterlijke dingen verdacht Het vergt
uiteraard qualltatief andere gebruiksgoederen en die hoogere qualiteit cal als
regel hoogere uitgaven, noodzakelijk
maken. Men neme alleen maar eens de
inrichting van huis en hof en daarnaast
al wat noodig is voor het onderhouden
van vriendenbetrekkingen, gelijk dat In de
beschaafde wereld past. Ook afgezien van
Veel conventioneels, wat men wellicht gemakkelijk kan ontberen, bestaan er dan
toch eisenen van woning-ruimte, bediening,
vervoergelegenheid enz., die voor de verschillende groepen anders zfln en die, hoe
hooger men stijgt op den duur des te
meer onkosten meebrengen.
Rijkdom zelfs, van sommigen, is In
zekere mate noodzakelijk in hét algemeen
belang. Zoo er geen groepen van rijken
zijn in een samenleving, vervalt deze In
haar geheel tot een staat van armtierigheld. Dan zhn op geen enkel terrein de
middelen voorhanden tot breede expansie;
alle uitingen van menscheliJke werkzaamheid vervallen tot een staat van bekrompen middelmatigheid; zulk een volk
blijft op een laag cultuurpeU staan en
wordt nooit-een echt welvarend volk."
Het algemeen welzijn,
laatste maatetaf bQ de verdeeling der lasten
kan
niet bestaan, als het niet alle geledingen
naar billeken eisch wel gaat Mocht dus
de toestand dusdanig bUJken te zijn, dat
het speciaal bty een groot kinderaantal
voor de meer leidende groepen zeer moeilijk 1* zich te handhaven, b.v. doordat zQ
In opvoeding, behuizing, omgang etc. niet
aan behoorlijke eisenen van hun standsleven kunnen voldoen, of doordat hun kinderen te lang moeten wachten alvorens
een 'gezin te kunnen vormen, dan is de
situatie niet gezond. De noodzakelijkheid
dat die groepen hun plaats in de samenleving behouden, eischt dan gebiedend
verlichting der op hen rustende lasten.
Nog in het bijzonder hierom, omdat het
van het grootste belang is, dat ook die
kringen, waar nog een grooter kinderaantal wordt aangetroffen en die dus wat
dit aangaat blijk geven van moreel gevoel
en verantwoordelijkheidsbesef, dat juist
ook die kringen zich vermogen te handhaven temidden der leidende standen."
Na deze inleidende beschouwingen
wijdt de Commissie uitvoerige aandacht
aan de oorzaken van het terugloopen der
geboortecijfers en aan de noodzakelijkheid
dat het geheele volk de zorgen en lasten
mededraagt voor de opvoeding van het
nieuwe geslacht.
Voor den St Adelbertsstand treffen In
het bijzonder de navolgende omstandigheden, die het leven voor de groote gezinnen ten ernstigste bezwaren:
1. De inkomsten zijn in de laatste jaren,
In verscheidene posities, steeds dichter
genaderd tot een peil, dat ternauwernood
aan een klein gezin veroorlooft aan zijn
standsbehoeften tegemoet te komen.
2. In zeer vele posities zijn de inkomens
ontoereikend of nauwelijks voldoende bij
den aanvang der carrière, en stijgen eerst
na talrijke dienstjaren tot een voor den
stand eenigszins normaal niveau.
3. De opvoeding der kinderen is uiterst
kostbaar. In tegenstelling met andere
standen houden deze onkosten niet alleen
veel later op, maar stijgen zelfs boven
den leeftijd van 18 jaren.
4. De bijdragen in dezen stand aan belastingen, schoolgelden, organisaties; de
onvermijdelijke uitgaven, verbonden aan
het bijhouden van kennis en omgang, voor
tijdschriften, boeken en reizen, zjjn in de
meeste gevallen slechts voor de zeer kleine
gezinnen in redelijke proportie tot het inkomen.
De Commissie treft dan een vergelijking
van de lasten van kleine en groote gezinnen, aan de hand van cijfers uit da
practijk, gepubliceerd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
Uit deze cijfers blijkt, hoe de verhoogde
percentages van de grootere gezinnen voor
voeding; verwarming en -verlichting, kleeding, schoeisel, lichamelijke verzorging en
ontwikkeling, alle uitgaven welke direct
met de grootte van het gezin samen-

.

advies

yan welvaart

.
gehouden..
Deze week zal een groep voor de getroffen meubelbranche, worden opgericht,
die zich speciaal zal belasten met de
herbevoorrading van getroffen meubelfabrikanten, grossiers -etc Wat de betaling der op den dag van de ramp
bestaande handelsschuld betreft, hieromtrent is geen wtfzlging in de opvattingen van de stichting.
Hierna deelde spr.' mede, dat de door
de stichting Rotterdam 1940 aan de getroffen textielhandel verleende credleten
ongeveer 7 millioen gulden bedragen.
Tweeërlei soorten van crediet ztfn ver•strekt, namaltfk een bedrag tot 18 pCt
van vernietigd» goederen en een bedrag
tot 16 pCt. voor nieuw aan te schaffen
goederen.
Twee pCt dezer credleten ztfn geblokkeerd ter dekking van onkosten hetgeen
binnenkort teruggebracht kan worden
tot een pCt van bet eerste gedeelte.
Er is rapport uitgebracht inzak» de
bereikte resultaten betreffende de bevoorrading en herbevoorrading van de btf
de stichting aangesloten textiel bedrijven. Dit betrof al de speciale vergunning voor het publiek waarvan er. thans
66.000 ztfn uitgereikt ter waarde van
ongeveer 7 millioen gulden. Reeds meer
dan 1% millioen gulden aan textielgoederen ztfn door de stichting aan den handel verstrekt De adjunct-secretaris van
de BChade-enqnete commissie, de heer R.
G. Peereboom—Vo])er deelde mede, dat
door de instanties in Den Haag op bet
oogenbllk met den meesten spoed wordt
gewerkt aan de regeling van de schade
uitkeering en dat de uitslag hiervan
binnen niet al te langen tijd tegemoet
kan worden gezien.

DENUITZGV.PRO

De» Commissie heeft thans haar rapport gepubhceerd. WJj ontleenen er de belangrijkste passage* aan.
Allereerst motiveert de commissie,
waarom voor de door „St Adelbert" vertegenwoordigde standen een feekere mate

—

f

In de vergaderkig van de Landetyfke
Centrale der Bt. Adelberts-Vereenlgtng d4. 21 November IASB werd Mn
een Commissie, bestaande uit Dhn.
Mr. F. C. A. M. TUman, President der
An-ondlsaements-Bechtbank te 'a-Hertogenboscli, voorzitter, dr. JT. F. Chn
de Boer, Bector van bet RJL lyceum
voor meisjes te *s-GraveDhage, A. v.
lersel, Directeur der Directe Belastingen, Invoerrechten en AeoQnzen te
Maastricht, Mr. Jos. de Voort, advocaat en procureur te Tilburg, Prof,
Mag. dr. F. A. Weve OJP., Hoogleraar aan de Katholieke Economisch©
Hoogesohool te Tilburg, leden, en mr.
Jae. Derks te Tilburg, Secretaris
[(later vervangen door mr. F. J. M.
Aalberse Jr.) opdracht gegeven te
«adernoefcen, of bQ de maatregelen,
«Be hier te lande worden, getroffen
ten bate van bet grooto gedn, voldoende aandacht wordt geschonken
aan de groot* gezinnen In de standen,
die St Adelbert vertegenwoordigt en,
bQ ontkennende beantwoording dier
.vraag, aan te geven wat sou moeten
•worden gedbau om daarin verbetering te brengen.

x

St. Adelberts-Vereeniging bepleit
o.a. verlichting van belasting-druk

Homobonus" de algemeen» vergadertns;
InLt Marwlrstr. 18, 's-Hage, Tel. BS4OlO* der textielstlchtlng gehouden.
De voorzitter, de heer A. B. Vegter
te
Rotterdam zette in» ztfn .openingswoord
wat
uiteen
de -stichting tot nu toe bereikt heeft Ben In het leven geroepen
eonen met ltleln gezin wtjzén óp
stand, welke tegemoetkoming ter zake commissie ter behartiging van de vervan kinderen onnoodig maakt, maar dato koopsbelangen van. de leden ujt de drie
suppositie gaat niét op voor hen, dtedaMi mJddensUndsvereenlgingen •te Rotterkindertal daartoe >erplichi ztfn.:OQ»*ds, dam zag zich de taak toegewezen tob»:
Wet zou daarom moeten worden opgaf, werkstelligen, dat voldoende textielgoenomen, dat indien meer dan Tier' van deren in Rotterdam, zouden komen. Met
bovengenoemde kinderen inwonen, de af- medewerking van de kamer van kooptrek van 2 pCt.van toepassing bUJft, kooi.' handel ztfn voorts credleten verkregen
lang de huurwaard» tojfv. niet U X d# om den getroffen textielhandel hulp te
maximum onbelaste huurwaarde overtreft verleenen. Er is een tekort aan goederen
Bfl den grondslag -dienstboden, waaï maar ook aan geld, en daarom heeft men
vrijstelling ie verleend voor «ene vrouw» den direeteur van den rtjksdlAtributieltfko dienstbode, gehouden door lemand, dienst in den arm genomen. Rotterdam
die drie of meer kinderen als
bovenbe» geniet diens volledigen steun en kan zelfs
doeld heeft inwonen, zou in bet belsjS bogen op eenlge voorkeur. Vervolgen»
van het groote gezin de vrijstelling bel deelde spreker mede, dat reeds credleten
hooren te worden uitgebreid tot twéé ztfn opgenomen ter waarde van 2% mlldienstboden, indien v§f of meer en tot Uoen gulden. De gemeenteUjke technidrie dienstboden, indien zeven, of meer sch» dienst wint voor nieuwe zaken
en met d» verkinderen inwonen.
V^' advies te btf de stichting
kregen inlichtingen wordt bfl bevesti, XWordt vervolgd)' ;
i
ging en opbouw van bedrijven rekening',
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MAATSCHAPPIJ VOOR DIER-GENEESKUNDE
Het huishoudelijk gedeelte van de 86-

»te algemeene vergadering der maat-

schapptf voor diergeneeskunde, gehouden
op 18 en 1» Oetober 1940 te Utrecht
onder leiding- van prof. dr. H. Schornagel, was In hoofdzaak gewfld aan de
bespreking van het door het algemeen
bestuur Ingediende T-8.C.-r&pport. Zoowel dit rapport als de daarop door het
hoofdbestuur

voorgestelde"

richtlenen'

werden behoudens een «nkefe kleine wQzig-ng aangenomen.
De algemeene secretaris en de secretaris van den oentralen raad werden hèr-

kosen.

»

Het wetenschappeUike gedeelte, gehou-

den op Zaterdag 1» Oetober werd ge-,
opend met een. korte rede van den Voorzitter prof. dr: H. Schornagel te Utrecht,
die daarbö herdacht.de sinds de laatste
vergadering In December 1939 overleden

dierenartsen «n daarbQ varajalHends na-'
dien voorgevallen feiten In herinnering
<

De eerste voordracht werd gehouden
door prof. C. F. van, Oyen, hoogleeraar

aan de veeartaentjkundigè faculteit te
Utrecht, over ,JRlch,tHJnen b« het bacteriologisch onderzoek van slachtoffers".

ten n»K
Da'tweede apreker
conservator aan het Pathologisch instituut;v«a de veeartaentJkundige faculteit
to\ Ujrecht. Deze sprak over JBnkete
;.
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en SPEL

Katholieke clubs in de
wedstrijden van Zondag

Men schrijft ons:
Over hei ,heroepstooneel is in de periode va» n* 15 Mei veel geschreven en
menig hoopvol faittatiaf werd genomen
om over dit belangrijke onderdeel. van
cultuur een nieuwen geest waardig te doen
worden. Minder aandacht werd er tot dusverre besteed aan het amateur-tooneel
en dit achten wtf een font, omdat Juist
het amateur-tooneel ongeëvenaarde dogeltfkheden biedt om het cultureel* peil
van ons volk te beïnvloeden en tevens geleidelijk vertrouwd te maken met het
geesteltfk aapeet der Europeesche herordening, die onmiskenbaar komen gaat
en waarin Nederland een belangrflk aandeel zal kunnen hebben.
Men heeft deze dagen kunnen lezen,
dat er ongeveer drieduizend tooneehrereenlglngen in ons land bestaan, een ra»
ming, die nog aan den lagen kant ia. Deze
cijfers vormen een bewQs voor de in ons
volk historisch gegroeide speeMrift In
het verre verleden vinden wtf reeds de tal-

•

het Vraagstuk van de auteursrechten
worden gezien.
Natuurlek la een verlaging van' de

auteursrechten-sonder-meer voor het
amateur-tooneel geen geneesmiddel. Het
la Inderdaad »er de vraag of rfl verlaagd
dienen te worden. Ben percentage van

nog geen 10 pCt, waarop de verhouding
In de begrooting meestal en ongeveer
neerkomt, voor wat het loon van den
scheppenden arbeider betreft, Is zeker
niet te boog. Aan den anderen kant staat
echter de noodzaak, dat de Instanties,
welke zich met de inning van de auteursrechten belasten, dei daartoe eertijds in
het .teven geroepen bureaux, in de toekomstige corporatieve ordening, Ingeschakeld dienen te worden en daarvan
een administratief orgaan uitmaken.
Ad. S.

sloten.

Vrijwel alle wedstrijden, welke voor Zondag waren vastgesteld, zijn gespeeld. In de
eerste klasse vielen de uitslagen met zeer
groot verschil, la de overige klassen blijkt
het krachtsverschil niet zoo opvallend te
zijn. Het ingang van de volgende week

gingsbesturen volledige

welk* ons van vereenlgingszlJde werden toegezonden.

In een aardigen wedstrijd, waarin'A.V.V.
vrijwel geregeld- den toon aangaf, moest
De Studiekring 'sGravenhage en om- G.D.A. met B—l het onderspit delven. A.V.V.
streken van het wetenschappelijk Voor- speelde een aantrekkelöken wedstrijd, waarAtilatiach-Egyptisch Genootschap „Ex bij het vele goede' werk van de spil opviel,
Orienta Dux" zal in samenwerking met waardoor de G.D.A. voorhoede geen gelegenheid kreeg het den AV.V. keeper,
de „Vereeniging tot bevordering der kenlastig te maken.
nis van de „Antieke Beschaving" ZaterOnder leiding van den heer Borsje onderdag 28 October des middags te 3 uur in neemt AV.V. reeds
terstond
aaneen zaal van gebouw „Bagatelle", Pas- vallen op het G.D.A doel, docheenlge
d* achtersage'Bl 's-Gravenhage, een btfeenkomst hoede weet haar terrein te zuiveren. Enkele
houden, btf welke gelegenheid Prof. Dr. tegenaanvallen leveren evenmin iets op,
J. Simons S-J-leen lezing met lichtbeel- waarop A.V.V. opnieuw ten aanval trekt
en op vrij fortuinlijke wijze de leiding neemt
den zal houden over „Megiddo In Salo1-fO. Langen tijd gaat dan de strijd aardig
mo'i tijd".
tegen elkaar op, doch de resp. verdedigingen
houden stand, totdat door een «misverstand
in de AV.V. achterhoede G.D.A. handig
geluk maakt. A.V.V. pakt dan nog feller
aan en de G.D.A achterhoede krijgt het
EERSTE VOLKSCONCERT
zwaar te verantwoorden en ofschoon zij
RESIDENTIEORKEST
langen tijd weet stand te houden, kan zij
toch niet verhinderen, dat A.V.V. nog voor
Het eerste volksconcert te geven door de rust den stand op 4—l brengt.
Na de rust is het weer AV.V., dat aanhet Residentie-orkest op Woensdag 38
October, zal onder leiding staan van valt, doch dank zij het korte spel van de
dirigent Frite Schuurman. De pianist AV.V. voorhoede, weet de verdediging' telIn te grijpen. De druk
Fehx de Nobel zal ztfn solistische mede- kens met succes groot,
wordt echter zoo
dat enkele 0.D.A.verleenen.
werking
spelers handen en voeten gebruikten om
doelpunten te voorkomen. Dit komt hun
Het programma luidt als volgt:
Divertlmento in Es K.V. no. 118 van op een tweetal penalty's te staan, waaruit
A.V.V. den stand op «—1 brengt G.D.A.
Mozart; Klavierconcert van Joh. Chr. blijft lofwaardig volhouden,
doch de voorvoor
klavier
en
klein
Bach; Concertino
hoede brengt er niets van terecht en kan
orkest van Leos Janacek; Die Moldau de AV.V. achterhoede niet voorbij komen.
AV.V. heeft meer succes en uit enkele
van Smetana.
snelle aanvallen weet de voorhoede met S
mooie doelpunten den eindstand op «—1
te brengen. Het AV.V. in den aanval, nadat
AFSCHEIDSCONCERT
nog een AV.V. doelpunt o.i. ten onrechte
is geannuleerd, fluit de scheidsrechter het
IMRE UNGAR
einde van dezen prettlgen wedstrijd,,

Wegens het
groote succes, dat de
Hongaarsche pianist Imre Ungar met
zfln recital In Dlligentia J.l. Zondag mocht
behalen, zal de kunstenaar voor zQn vertrek naar HongarQe, nog een afscheidsmatinée in Dlligentia geven, n.l. op
Zondagmiddag^24 Hbvemher a.5,,., .r~...
| ••X
r.jil'j
£■ . jV .nobob-ioov triis,
:-ol 1-ulitei
■....■ -..■■. tex»? isbos'•■••

Uit het Poolsch vertaald
door C. Smit
Nieuwe Nederlandsche bewerking

van JAC.

KEULEMANS—

Residntbo” „D

Auteursrechten

!

.-;

■

Dadelgk richtten ztf haar geslepen smadie'den dienst verrichtten van
op de prachtige getooneelktfkers
stalte van den. Germaan. Ben gemompel
van bewondering steeg op.-Vragen ,;Wle
Is datT"
Is met Pubüus meegekomen" werden over en weer gesteld.
~

—

Pubüus kwam weer aaar hem toe,
vermeld van- den stadsprefect. Dexe
•

.

•telde verschillende vragen omtrent de'
verdenkingen, die Bervhw koesterde tegen
de ontvoerders van zQa verloofde. Maar
de Inßchöngen, die de Oermaan kon

geven,, waren «tocht» weinige.
.Jk kaa-m» böna niet. Indenken, dat
ér onder mgn ondergeschikten' menschen
Kouden «fln, die tot een dergelijke rm>
wektaad
moeten
er eenigeonder ben «tJn, die"ar wal iets
van at weten,'! velde de prefect, terwffl
hQ tto opren onderzoekend" over de
menigte..liet gaan. Z«n blik bleef let»
langer ,op rablus rusten. Maar de», dte
„

.

.

«ön buurman.
jW«o «Btnesahen twee
OS, het

piet

-

'^

'

0— 7
11— 0
1— 4

Blauw Zwart a—L>. en 8. a
V.A.CT a—Wit Blauw a
S.V.T. a—Valkeniers a
„

rein verkend la en da diversen keepers en <• klasse:
De Vereeniging „Kunst aan Allen" verdedigingen aan de tand gevoeld zfln ontG.D.A. b—R.K.R.V.V. b
stelt zich voor in het a.a. seizoen weder- ketenen de Blauw-Rooden een offensief.
V.V.P. c—P.A.T.S. b
Was
het
geluk
deze
met
in
periode niet
om een serie van vijt concerten in DillBlauw Zwart b—V.V.P. b
gentia te geven. Voor deze serie ztfn de V.V.P. dan was er geen sensatie en spanaan
dezen
ning
wedstrijd geweest De thuis- Se klasse:
navolgende kunstenaars geëngageerd
club probeerde het met „keien".
hoorImre Ungar .plano, Willem Noske, viool; den wel doffe knallen, maar nietWtJ
-G.D.A. c—Qulek Steps d
van het
Carl Flesch, • viool; Eduardo del Pueyo, achterschot, het waren paal en lat, die
R.K.R.V.V. d—Wit Blauw b
D.H.B, d—Rava o
piano en Jo Vincent, zang. De data dezer V.V.P. terhulp kwam, terwijl de scherpe
serie ztfn resp. op 24 November; 15 diagonale schoten naast en over gingen.
In het laatste kwartier, der eerste helft 4a klasse:
December; 11 Januari; 2 Februari en 22 izet
de linker wing door fraai samenspel
R.K.R.V.V. f—Valkeniers e '
Maart, allen matinees.
van Van Dam kans te scoren I—o.
R.K.R.V.V. e—L. en S. d
Na de thee beginnen beide ploegen met
G.D.A d—V.V.P. e
nieuwen moed en na enkele minuten is
het de rechter wing der gastheeren die het
VAN HET
net weet te vinden 2—o. V.V.P. laat het
er niet bt) zitten en tracht door de stevige
'

FEESTCONCERT
NEDERLANDSCH KAMER-ORKEST

verdediging heen te komen hetgeen gelukt
2—l. Dan neemt K.RV.C. het initiatief

„

o—7

s—o

I—9

2—7
2—3
6—o

0.1.v. Otto Glastra van Loon op Dinsdag
29 dezer een f eestconcert geven in Duigentia, waaraan medewerking zal worden

hlstrlonen (narren) verschenen. De aangekondigde comedie van Marullus begon.
Een van de tooneelspelers droeg een narrehpakje met een korten ™»itftl_ Hsj bespotte voortdurend den ander, die hem
geduldig liet begaan en met deftige
hoofdbuigingen
instemming betuigde. Het publiek schaterde het uit en
begeleidde den samenspraak met handgeklap en gewuif. Men maakte zooveel
lawaai, dat Servius niets kon verstaan
van bet gesprokene. Toen zag. btf, dat
een van de narren een fllosofenmantel
droeg en dat hQ geleek op Marcus Aure-

zon

lius.
„Hoe is het mogelijk, dat de

lilienthal steunt in tegenstelling met
op meer buitenlandsche
ervaring, zoowel voor wat betreft de
taktlek als zfln techniek. Hfl speelde met
gToote voortvarendheid en wist ledere
fout van zfln tegenpartij terstond uit te
bulten. Zfln bijzondere technische vaardigheid kan vergeleken worden met die
van Capablanca In zfln beste periode.
Lilienthal Is de eenige speler, die geen
enkele partfl in dit tournool heeft verloren. Bewonderenswaardig la bovendien
de prestatie van den 19-jarigen Wassill
Smyslow, een van de jongste deelnemers
aan deze- kampioenswedstrijden. Deze
jonge speler muntte uit door zfln groote
diepzinnigheid en zfln karakteristieke
veelzijdigheid. Smyslov verstaat de kunst,
zonder voor het brengen van eenige

Schaken

weer over en als de bal ver vooruit is geHET SCHAAKTOURNOOI
de mldvoor er achteraan, de
V.V.P.-keeperloopt uit, handen en hoofd
TE MOSCOU
gaan naar den bal en beiden tuimelen over
den grond, de linksbuiten Is er als de kippen
b() en knalt In.
Dé gasten geven den moed niet op, doch
Bondarewski en Lilienthal
K.R.V.C. laat niet meer los. W|J zien een
moolen kopbal overgaan, een onverwachte
op de eerste plaats
schuiver naast en dan la het weer raak
4—l, waaraan nog een vijfde doelpunt wordt
Een maand lang werd te Moskou onder
toegevoegd, zoodat de eindstand 6—l wordt groote belangstelling het schaaktournooi
gehouden om het kampioenschap van
Rusland. De laatste partflen werden met
eenzelfde sportivitelt en voortvarendheid
I—R.I..A. I 3—4
In een wedstrijd, waarin belde partijen uitgespeeld als alle voorafgaande partflen
elkaar weinig toegaven, heeft R.I.A. ten- In dit groote tournool, waarvan de uit•lotte door haar soepeler spel de .overwineindelijke beslissing nog steeds op zich
ning behaald. Na een 'kort terrein verkenlaat wachten, daar twee spelers op de
nen weet R.I.A. met een effectvollen bal eerste plaats eindigden. Het waren Bonspeeld rent

R.K. R.V.V.

maar de geringste verdenking te werpen
op een vrouw van zfln stam. Als in
zfln
wouden een dergelijk mlsdrflf
voorkwam,
dan liet men het met bekend worden en
•telde eerder alles in het werk om het
te verzwijgen. Hier eohter.
HM keek
nog eens naar de zitplaatsen van de adellijke dames. Ook daar slechts geamu-

seerde gezichten.
In een loge rechte van het
wa»
een Jongeman binnengekomen.tooneel was
Hfl
geheel.ln het purper gekleed, op de van
stofgoud glinsterende haren droeghfl
een gouden krans.
„Ave Caesar" klonk het uit duizenden

kelen.
„Wses gegroet" antwoordde de jongevroeg
man, terwfll hfl met «en achteloos ge„Ach. alle Caesars waren toegevend baar van de hand de menigte toewuifde.
voor circus en theater", reide Publius, Het was. Lucht» Veras, mederegeerend
schouderophalend.
v
Imperator, Hfl liet zich lui op een zetel
In dese comedie van Marullus . snuf- met purperen hemel vallen en keek verfelde een filosoof in perkament» en papy- veeld rond.
rusroUen, terwfll zfln vrouw allerlei verParia verscheen ten tooneele.
maken najoeg en baar man steeds . beEr was een orkest, bestaande uit fluidroog. Toen de man van het bedrog op ten, pQpen, cymbalen, eithers en lieren.
do hoogte werd gesteld door een vriend, Ben rumoerige en zinnelijke muziek werd
liet hö een zwaard brengen en deed alsof gespeeld als voorspel voor het stuk, dat
nU zich uit wanhoop daarin wilde stor- Paris sou voordragen. Hfl was een beten. Maar zoodra hfl het zwaard zag, roemd pantominespeler.;
wierp hb" het weg en vluchtte achter het.
De
zongen en Paris liet zfln
tooneel. onder gejuich en geklap van de. «lank, koren
soepel lichaam bewegen in zlnnemenigte. Dit alles werd door de toe- Iflken cadens.
vertelde met die beschouwer» in verband gebracht met den wegingen den Hfl
Inhoud
van «en lichtzinImperator, wiens vrouw een losbandig nige godensage.
bewegingen waren
Zfl
teven leidde.
plastisch en aangevuurd door de
zeer:
» volgden nog drie stukken* in dendiepe stilte rond hem werd zfln spel
«elfden geest Bonte had zichtbaar ge- steeds zwoeler, prikkelender. Vrouwen,
npegen la het wroeten in vuil en iedere jonge meisjes voelden het bloed naar
dubbelzinnige grap werd met gejuich be- haar wangen stflgen, mannen en jonge
kerel» keken'met afgunstige blikken
'■•; Voorname dame» lachten hardop, jonge naar het
fraaie lichaam van den vrijgemeteje», giebelden en ■«ginnegapten met laten slaaf. De spanning was tastbaar.
op de bovenste rfleo
Zonder merkbare Inspanning ging het
Paris van de «ene bewelichaam'van
Bervh» verstarda, Hfc da barbaar, zou gig in de andere .over. Woorden hadden
tedere» dooden, dte hst waagd» bok met dnVtoiqker dan, inhoud van de sage
toelaatT"

-

;
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Ter gelegenheid van het 10-jarig. Be:
«taan zal het Nederlandsen Kamerorkest

Lilienthal.

zfln concurrent

:

,

8)

—

•»

uur: Gewflde muziek (opnamen); SVB

uur:

Gramofoonmuatekt 10.» uur: Mmgmdtenst;
11 uur: Oramofoonmu«l*k; 11.28 uur: Hobo
met pianobegeleiding- *n Orsjwrfooßjnusiek;
12 uur: Jfolto Cantabile; U.45 uur: NUuws-

en economisch* berichten A.N.P.I 1 uur:

Molto Cantabile en Oramofoonmuzlsk j 1.45
uur: Cello, plano »n gTamofoonmuatok; 3.45
uur: Oramofoonmuziek; 4 uur: Böb*H**ing;
4.80 uur: Gramofoonmus.; 8.1» uur: Nleuws-

en economUche berichten A.N.P.: 8.80 uur:
Gramofoonmuzlek; «.40 uur: Voor do kinde„Het
Cyclus:
ren; 6.80 uur: V.P.R.0.:
geeateltlk karakter •van on» TOlk"; 6.48 uur:
Actueele reportage of gramofoonmuzlek; 7
uur: Vragen van den dag (A.N.P.); 718 uur:
Berlohten; 7.20 uur: UtrechUch Stedelgk
Orkeat (opnamen); 7.46 uur: Reportage of
muziek; 8 uur: Nieuwsberichten A.N.P.:
8.10 uur: Oramofoonmuzlek; 8.28 uur: Causerie: „De kleine «elfstandlgan": 8.45 uur:
Gewijde muziek; hierna: Schriftlezing; 9—
9.15 uur: Nieuwsberichten A.N.P., sluiting.

KOOTWIJ*, 1875 M.
7 uur: Berichten

dlng:

—

A.V.8.0.-ült»en-

(Duitsch); 7.16 uur:

Berichten (Bngelsch); 7.80 uur: Oramofoonmuzlek; 8 uur: Nieuwsberichten A.N.P.,
Gramofoonmualek; <»—O.lB uur: Berichten
Duitsch); ».27 uur: Oramofoonmuzlek; 10 u.:

-

MorgenwtJding; 10.15 uur: Gramofoonmualek:
10.30 uur: Sylvestre-Trlo; 11.16 uur: Berichten (Bngelsch); 11.80 uur: Gramofoonmuzlek
12 uur: Berichten, eventueel gramofoonmuz.;
12.15 uur: Gramofoonmualek; 12.30 uur: Be-

(Duitsch); 12.48 uur: Nieuws- en
economisch* berichten A.N.P.: 1 uur: De
Romancers en soliste; 2 uur: Berichten
(Duitsch); 215 uur: Omroep-Orkest; 3.80
Berichten (Bngelsch); 8.46 uur: Gramofoonmuzlek (met toelichting); 4.16 uur: Omroeporkest; 5 uur: Berichten (Duitsch); 5.18 u.:
Nieuws, en economische berichten A.N.P.;
5.30 uur: Onderwijsfonds voor de Scheepvaart: Taalles en causerie: „De waterwegen
van West-Buropa"; 6 uur: Gramofoonmus.;
6.18 uur: Berichten (Bngelsch); 6.30 uur:
Gramofoonmuzlek; 6.48 uur: Berichten, Gramofoonmualek; 7 uur: Vragen van den dag
(A.N.P.); 7.15 uur: Oramofoonmuzlek; 7.30
uur: Berichten (Bngelsch); 7.46 uur: Oramof oonmuzlek; 8 uur: Berichten (Duitsch);
8.16 uur: Nieuwsberichten A.N.P.; 8.26 uur:
Gramofoonmuzlek; 8.80 u.: Berichten (Bng.);
8.46 uur: Gramofoonmualek; ft—o.l 6
Nieuwsberichten A.N.P., sluiting.

richten

u.:

uur:

BIOSCOOP-AGENDA

*

'

dergeUjke misbruiken
hfl aan Publius.

W.OJMT.-lJltJAARSVEU). 414,4 ML
lendlng: 8 uur: Nieuwsberichten A.N.P.;
IUUUa&I 8.26
8.10 uur: Schriftlezing

ook verschillende malen door het oog van
de naald kroop. De Gebr. Schilt verknoeiden
AMICTTIA: De Spion. Dag. 3-15 en 7.18 uur.
jammerlijk eenlge pracht kansen, terwijl ook
Zondags 3.30, 5.30 en 7.30 uur. 18 Jaar.
een schot van Qulck beter lot verdiende.
Kindervoorstelling op Zondag en WoensHet verwacht* doelpunt kwam juist aan den
dag.
anderen
waar de verultgeloopen
kant,
APOLLO-THEATER: Dansmeisje. Van 1 u.
Doorn voor de zesde maal werd gepasseerd
af doorloopend. 14 Jaar.
'n Goede kans van Schilt om tegen te
ASTA-THEATERt Nanette. 2, 4.35 en 6.35
scoren, werd door den rechtback van L.
uur. Zondag van 2 uur af doorloopend en
Igor Bondarewski, die in dit tournooi
en 8. door het in den rug aanvallen, te
wel het meest ia opgevallen, is een jonge
7 uur. Alle leeftijden.
niet gedaan. Hiertegen trad de scheidsrechter niet op. Nadien gebeurde er niets ingenieur uit Rostow. Hfl gaf terstond CAPITOL-THEATER Vadertje Langbeen.
2.16 en 7 uur. Zondag doorloopend van 2
bijzonders meer, zoodat Wit Blauw In dezen na den aanvang reeds
van een opblflk
6.30 uur. Alle leeftijden.
d*
eerste
tot
competitiewedstrijd
nederlaag te; vallende handigheid tot het vormen van
verlof.
Speciaal
C v.n.'TH-ThEATER:
pakken had.

Van den aanvang af wordt een hoog
VEREENIGING „KUNST AAN
tempo gespeeld en ook de gasten dienen
ALLEN ” van repliek. Als aan belde züden het ter-

ring

OCTOBER

,

Kou gerat?
Nc™Akkertje
*X

SCHEMERING OVER
ROME

Na de thee probeerde Wit Blauw een
gewijzigde opstelling. Het ging aanvankelijk iets beter. Wit Blauw oefende een
zware druk op de L. en 8. veste, dat dan

WOENSDAG 13

*

~:

verleend-door Elisabeth Glastra v. Loon,

JESKE CHOINSKI

ning nam.

RADIO-PROGRAMMA

moeilijke problemen. Met een verffyndeDag. 2.15 en 7 uur. Zondags vanaf 1 uur
Uctlek verstaat lüj de kunst moeUtjke
doorloopend. 18 Jaar.
stellingen op gemakkelijke wflze tot een CINEAC BUITENHOF 20. Doorloopend van
UITSLAGEN ADSPIRANTEN-COMPETITIE
Juiste oplossing te brengen. Zfln bereke9.30—4.80 uur. Zondags van 12 uur af.
teekenActualiteiten, documentaire en
ningen zfln scherp omUjnd en verstrekK.R.V.C. I—V.V.P. 2 5—1
fllms. Alle leeftijden.
kend. Bondarewski heeft in dit tournooi
dem WleGroen blauw-rood en rood-zwart, • gouden Ie klasse:
een schitterende stip gedemonstreerd, CITY-THEATER. G'schlchten aus Alle
leefzonnestralen en blauwe tucht werkten sa4.40
en
6.50
uur.
2,
nerwald.
waardoor hfl volkomen verdiend te ramen
men op het,IC..R.V.C.-terretn om een preto—lB
PaU a—D.H.L. a
tijden.
met Ullenthal beslag legde op de eerste CORSO-CINEMA. Het geheime dagboek,
'tigv en intiem» sfeer te ' scheppen; Geen
wonder da«&oS^Mt,tie V
8— 1 plaats.
men «9
ÏUtta a—G.D.B, a
2 en 7 uur. Zondag van 1 uur af door-

Naschrift:
sopraan, Thomas Magvar, viool, Het
In verband met bovenstaande opmer- KraUngsch Vrouwenkoor, Cora van Drimkingen U het van belang er op te wfjzen melen .fluit en Hans Schouwman, cemdat in onze artikelenreeks: „Het Tooneel balo.
van de Toekomst", het amateurtooneel
principieel Werd betrokken. De schrflver
daarvan zag de oplossing in het geheel
van de herordening der Nederlandsche
op corporatieven
dramatische kunst
grondslag. De tooneelschrQvers maken
vanzelfsprekend deel uit van het drama-

FEUILLETON

len van Zondag meer ais plankenkoorts
beschouwd moet worden. WQ willen aan
de prestaties van I* en S. niets te kort
doen, het beschikt over een behoorlijke
ploeg, maar de ft—l uitslag Is wel eenigszlns geflatteerd.
.L. en S. nam direct het initiatief en
ondernam verschillende razendsnelle aanvallen, wat hun dan ook In de eerste 6
minuten reeds de leiding bezorgde, lang
hadden zij hiervan niet plezier, want Qulck
zorgde even later voor den gelijkmaker.
Aan het tweede doelpunt kwam L.. en 8.
zeer goedkoop, terwijl Balster door z'n
verkeerde opstelling 7U en 8. uit een corner het derde doelpunt cadeau gaf.
De Wit Blauw voorhoede kon het tegen
de sterke L. en 8. defensie niet bolwerken,
zoodat de achterstand niet verkleind kon
worden. Wederom uit een corner wist de
L. en S. Unksblnnen op. schitterende wijze
no. 4 te scoren, terwijl dezelfde speler
voor het verstrijken van de eerste helft
eveneens het Be doelpunt voor z'n reke-

otter* terug te schrikken, zich onbevreesd
te steken in'bijzonder gecompliceerde en
gewaagde ondernemingen, daarbij een
opvallende vindingrijkheid in het opstellen van moeilijke combinaties ontplooiend.
Na afloop van dit tournool deelde Bondarewski aan een verslaggever van „Tass"
mede, dat hij reedt op 12-jarigen leeftijd
Is begonnen te spelen. Terstond, aldus
verklaarde de grootmeester, koesterde Ik
een groote belangstelling voor het schaakspel en een paar jaar wierp ik mij met
volle toewijding op het wedstrijdwezen
om reeds vrij spoedig een voorname
plaats te gaan bezetten. In 1936 behaalde
ik een fraaie overwinning In het tournool
te Leningrad en verwierf daarmede het
recht deel te nemen aan het tiende kampioenstoumbol van Rusland, dat in Tbilisi
werd gehouden en waar ik beslag legde
op den kampioenstitel. Ik had mij goed
voorbereid op dit twaalfde tournool. Vooral had ik mij toegelegd op het elndspel,
hetgeen mfl uitstekend van dienst is geweest Thans ben ik van plan, mij zeer
zorgvuldig voor te bereiden op mijn ontmoeting met Lillenthal, met wlen ik nu*
zal moeten spelen om den kampioenstitel.
Lillenthal verklaarde in een onderhoud
met denzelfden verslaggever, bat hij aan
vele internationale tournoolen heeft deelgenomen. In 1930 bezetto ik, aldus deelde
deze grootmeester mede, de eerste plaats
In het tournool te Stuben evenals in 1934
te Ujpest Bovendien speelde ik in tal
van plaatsen van Europa, te Hastings,
Barcelona, .Sitges, Moskou, Amsterdam
en tal van andere plaatsen. In 1935 verhuisde ik naar Rusland. Nauwelijks een
jaar geleden verkreeg Ik de Russische
nationaliteit Verleden jaar slaagde Ik
erin het kampioenschap van de stad Moskou te winnen.
Het zoojulst beëindigde tournool beschouw ik als een mijlpaal In mtfn spelersloopbaan. In ledere party heb Ik mi)
volledig gegeven en de overwinning als
het ware herhaaldelijk uit het vuur gesleept Ik heb dan ook geen enkele party
verloren.
darewski en Lillenthal, die de eer samen
deelden en nu binnen afzienbaren tijd
samen zullen uitvechten wie den eeretitel van kampioen van Rusland toekomt.
Smyslow legde beslag op de derde plaats
en Keres op de' vierde. Boleslawski en
Botwinnik bezetten tenslotte de vijfde en
zesde plaats. Uit de algemeene resultaten
van dit tournool is komen vast te staan,
dat in Rusland nieuwe jeugdige schaakspelers met bijzonder talent zijn opgestaan, die. reeds met succes den strijd
hebben aangebonden met wereldberoemde
grootmeesters. De
die voor
een groot deel van oordeel waren, dat
deze Russische kampioenschappen zouden
uitdraaien op een tweekamp tuaschen de
grootmeesters Botwinnik en Keres, hebben het mis gehad.
Igor Bondarewsld.
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economische omstandigheden verflauwt in ztfn scheppingsdrang,
ofwel zoogenaamd „aan den loopenden
band" gaat werken en door een groote
hoeveelheid van minderwaardige stukken
het peil verlaagt
Dit is ltfnrecht in strijd met de zoo noodzakelijke cultureele verheffing en herordening van ona Nederlandsche volk. Gezien de zeer groote beteekenis van het
Nederlandsche Amateur-tooneel ztfn de gevolgen hiervan Intenser, dan men oppervlakkig denkt Het beteekent in feite een
bedreiging van de gezonde beïnvloeding
van werkend Nederland, zoodra dit na
volbrachte dagtaak, verheffing en ontspanning zoekt Dat in de nieuwe toekomst voor het Nederlandsche amateurtooneel een nieuwe en harmonische weg
moet worden gebaand, zien wtf als een
geesteUjke noodzaak voor onze natie, doch
daarin moet de schrijver volwaardig worden ingeschakeld.

ztfn ongunstige

—

verloop van de competitie op overwinningen
gerekend kunnen worden, en dat het spe-

A.V.V. I—G.D.A. 2 8—1

'

ven ten koste van do-sohrtfxwrß. Ds> wis*
setwerking ligt voor de band: geringere
inkomsten voor den auteur, die ofwel, door

Het eerste optreden van Wit Blauw in
den nieuwen Bond is nu niet bepaald succesvol geweest Gezien de goede prestaties
gedurende de nederlaagwedstrijden twijfelen wy er niet aan, dat het in de verdere

1

wflst op de materleele moelnjkheden der
tooneelvereenigingen en ziet als onderdeel van ztfn taak: aanmerkelijke reductie
van het auteursrecht Wtf achten dit een
verouderd standpunt Want het beteekent,
dat de tooneehrereenigJngen, liMt-aat zou-i,
den worden, gesteld voorstellingen te ge-

WIT BLAUW I—L. en S. 2 1—6

medewerking,' daar

deze staatjes .alleen dan een goed Inzicht
geven, wanneer de uitslagen volledig «tJn.
Hieronder laten we de verslagen volgen,

*

In dit verband hebben er steeds* mistoestanden bestaan,
onzen nieuwen
tijd óók nog als propagandamiddel worden gebruikt, zelfs door een nieuwe landelijke tooneelorganlsatte als de Nederlandsche Amateur Tooneel Unie. Men

stekende leiding.

zullen we regelmatig de prestaties van de
divers* elftallen In overzlehtstaatjes varwerken. Wt) verzoeken echter de vereni-

„MEGIDDOIN

Rederijkerskamers, waarvan hooge

autoriteiten van stad en gewest belangstellend of actief lid waren.
Het behoeft geen betoog, dat een
bloeiend en zuiver afgestemd amateurtooneel slechts mogeijk aal ztfn, indien
Nederland beschikt over schrtfvers, die
bereid ztfn tooneelwêrken te schrijven,
welke door het amateur-tooneel ' kunnen
worden gespeeld. W(j leven thans in Nederland niet meer in den tijd, waarin van
den schrijver verwacht wordt, dat htf ztfn
geestelijken arbeid levert zonder dat daar
een stoffeltfke basis tegenover staat; die
hem de mogeltfkheld biedt zonder zorgen
ztfn belangrijke taak voor volk en gemeenschap te verrichten. Die stoffeltfke
basis moet htf zich verwerven door ét opbrengst van ztfn auteursrecht. De toestand in ons land ia op het oogenblik
echter nog zoo,'dat de toneelschrijver,
die zonder zorgen In zQn dageujksch onderhoud kan voorzien, met de tentaam
moet wórden gezocht.
Indien het nu de oprechte wensen is
Van ieder weldenkend Nederlander om
achter, uit het verleden stammende mistoestanden een punt te zetten, te bevorderen, dat Arbeid in eere wordt hersteld
en den werker een redelijken bestaansgrond wordt geboden, dan mag, dan moet
de kunstenaar, deze belangrijke werker
aan de verheffing van een volk, hiervan
onder géén voorwaarde worden uitge-

Slecht begin van Wit-Blauw

SALOM’sTIJD”

rijke

Weer een groote overwinning
van A.V.V.

ttsch rilde en ia dat verband moet ook

3

OÖtófBER 1940

het eerst* doelpunt t« scoren. Nog g—n
tien minuten later brengt R.V.V. ,den 'stand
op gelijke roeten. Kort er'n» w**t R.V.V.
opnieuw te scoren, doch terecht wordt dit
doelpunt geannuleerd wegen off-slde. Het
•pel golft «enigen tijd op 4» neer.. Wanneer
de keeper een. bal bet veld intrapt, neemt
een der R.1.A.-spelers hem op zijn sehoen
en voordat de keeper la zijn doel. staat,
ligt de bal reeds achter ham. Rust gaat In
•
met 3—l voor R.I.A.
Na rust hetzelfde spelbeeld. Beurtelings
zijn belde partijen In het offensief, waarby
R-I.A's voorhoede let» sneller is dan die
van R.V.V. Na een half uur spelen volgt
een herhaling van het laatste doelpunt. Een
te zacht In het veld getrapte bal, wordt
opnieuw direct Ingeschoten en der stand is
B—l. Nog geen twee minuten later maakt
R.I.A. er 4—l van. H.V.V. komt nu beter
opzetten. Uit een der aanvallen onstaat een
corner. Goed voor het doel geplaatst schiet
de rechts-half keihard In 4—3. Door belde
partyen wordt flink doorgestreden. Kort voor
het einde weet de mldvoor een. doof R-I-A'skeeper tendeele gestopte bal óver hem heen
in het net te deponeeren. Met dezen stand
komt het einde. Het was jammer, dat
de scheidsrechter R.V.V. In de 2de helft
een doelpunt onthield, dat toch wel zuiver
was. Overigens niets dan lot voor de uit-

ENTOL
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PINSDAQ 22

GEBOUW VOOR K. EN W. 6.80 uur. Volksconcert. Met Residentieorkest onder leiding- van Frlts Schuurman. Solist: Felix
de Nobel, plano. Programma: Mozart: Divertlmento In Es; J. Chr. Bach: Klavierconcert; Janacek: concertlno voor klavier
en klein orkest; Smetana: Die Moldau.
MAURITSHUIS, 2.80 uur. Kamermuxiekuit-

voerlng.

8.15
uur.
SCHOUWBURG,
PRINCESSE
Haagscbe Operette: Die Fledermaus.
SCALA, 2 en 0.48 uur. Groote Varlété-revue.

Joopend. Alle leeftijden.

Met geheime orders.
Van 10 uur af doorloopend. Op het tooneel: De Oomory's. 18 Jaar.
FORUM-THEATER. Meisjes In uniform.
Dageltfks 7.80 uur. Zaterdags en Zondags

FLORA-THEATER.

.

2.30 uur. 14 Jaar.

Kamer 12.
2 en 6.50 uur. Zondag van 2 uur af doorloopend en 6.50 uur. 18 jaar.
ODEON-CINEMA. Paren, het «>d van de
rtjst. 2, 4.30 en 6.50 uur. Alle leeftgden.
OLYMPIA. De verdwenen minnaar. 2.15 en
7 uur. Zondag van 3 uur af doorloopend.

METROPOLB-PALACE. Mysterie

Alle leeftijden.

roem
PASSAGE-THEATER Tusschen
Zondags

en

van 1
geluk. 2, 4.20 en 7 uur.
uur af doorloopend en 7 uur. Alle leeftijden.
...>NDT-THEATER. Pygmallon. 2 en
7 uur. Zondags van 2 uur af doorloopend.
Op het tooneel: Henk Dldema en Wlm

Riedel. Alle leetttJden.
van
FJEX. FP 1 antwoordt niet. Doorloopend
10 uur af. Zondag van 12 uur af. Aan-

vang hoofdfilm: 10.20, 12.10, 14 05, 15.55,
17.50 en 1945 u—. 14 Jaar.
SEINPOST-THEATER Dr. Robert Koch.
2.15 en 6.45 uur. 14 jaar.
2.30,
STUDIO-THEATER Konlngstflger.af door4.30 en 7 uur. Zondag van 2 uur

loopend. 14 Jaar.
WEST-END. De Ster van Rlo. 2.10 en 7
uur. Zaterdag en Zondag van 2 uur af

doorloopend.

18 jaar.

DAGKALENDER
WOENSDAG. Groen. Ml» v. Zondag,
zonder Gloria, of Credo, 2e geb. A cunctls,
3e naar keuze, gewone Prefatie.

meisje?"
kunnen weergeven an de perverse plas- ren gordijn een oogenbUk op zfl gescho- het met het Germaansche
Marcus.
vroeg
tiek van dit lichaam.
ven. Een paar vurige, donkere oogen
„O, dat 1* goed verborgen."
Een storm van bflval barstte los toen werden op Servius gericht. Het was
„Je moest je Murrinlsche vaas bfl het
Part» zfln 'spel beëindigd had. Van alle maar een ondeelbaar oogenblik, maar
maar aan den stadsperfect verServius
bedobbelen
tooneel
deed
op
bloemen
het
rond
hem
kanten regenden
het gefluister
heeft een zwak voor aio
liezen.
Ht)
en
hem
had
sie- seffen, dat die belangstelling
neer. Vrouwen rukten de ringen
vaas."
raden van haar lichaam en wierpen ze gegolden.
!
Dl© Js een vermogen
Paris voor de voeten. Het volk op de
„Je kunt Je goed amuseeren In Rome,
„Die vaaa
hoogste rangen sloeg van razend opge- als je dat wilt. Faustina heeft je gezien waard!" kreunde Fabius. „Waarom Juist
zweepte zinnelijkheid de houten stoelen en stelt blijkbaar belang in je", zeide die vaas?"
op de muren kapot Een waar duivels- Publius,
„Is je huid je niet meer waard? Over
orgie was losgebroken. En Paris, die vrijFaustina?"
een
paar dagen geef ik een gastmaal,
is
„Wie
gelaten «laaf, had voor dit alles slechts
van den goddelflken Marook de beroemde tooneelspeelwaaraan
gemalin
„De
een minachtenden glimlach over, een hau- qus Aurelius!"
ster Livia zal deelnemen. De perfect Is
lievetaine buiging. En Paris was de
„Wat doet dat er toe?" vroeg Ser- er ook. De gelegenheid zou gunstig zyn.
ling van Lucius Verus, de gunsteling van vius verontwaardigd.
Koop de stadsbewaarders en de geheime
patriciache vrouwen, de vriend van senaspeurders om, wees niet gierig!"
het
antwoord
schulmoest
hem
Publius
toren.
Fabius zag wantrouwig om zich heen
waren
naar
Eenige senatoren
aervtns begreep niets van het Romeln- dig blflven.
en
fluisterde toen: „Vindt je bet niet
aan
wenschten
Seren
sche publiek. In andere steden had hfl hen toegekomen
?"
om die Germanen.
Een welbeter
boden
ook pantomimes gezien, maar daar had- vius voorgesteld te worden. Zfl
voltooide zfln zin.
sprekend
gebaar
hoorden,
toen
aan,,
hun
diensten
zfl
den raehistronen de onvoorzichtige uit- hem
Marcus voelde een onoverwinnelijke
drukkingen van schrijvers verzacht. Geen dat men 'zfln verloofde had -ontvoerd. afschuw In zich opkomen tegen den gehad
wisgezien,
die
dit
tooneel
van; hen zou het hebben durven wagen Fabius,
wetenloozen slavenhandelaar. „Vraag dat
de heiligheid van de familie aan te tas- selde een veelzeggenden blik met Maraan een Grlekschen slaaf, die kunren
bevond.
die
zich
onder
de
senatoren
ten,- zfl zouden', niet hebben durven spot- cus,
alles, ook met dolken omgaan! Ik. ga
ten met de goden. Servtus wist als krij- Hfl stond op en beduidde Markus hem terug naar het theater!"
te
volgen.
ger te goed ,dat een soldaat gemakke„Dwaas", siste Fabius.
het warm gekregen", vroeg

lijker sterft als hfl in bet beslissende
oogehblik een hoogere macht boven zich
voelt,'een macht tot wie hfl zich' kan
wenden, met een stil gebed, met een verzuchting. Hier werd een histrion, die ds
goden vernederde en in het publiek beleedigde, verwend en met eerbetuigingen
en 'geschenken overladen.
Hermaan bad gezegd: „Hun goden zfln
afgeleefd al» zfl zelve". Publius had gezegd» dat Rome zou vallen al» een vermolmde eik als een andere god de plaats
van Juplter op het Kapltool zou Innemen. Juplter zit wel hoog op zfln marmeren troon, maar zfln bliksems zullen
wel niet zoo te vreezen zfln als een hl»)
trion» het waagt hem in het openbaar te
verguizen. '
Tegenover zfln loge werd het purpe-

Heb je
schoonMarcus aan zfln aanstaanden
vader.
„Denk er em, dat mfln vermogen spoedig het Jouwe zal zfln", gaf Fabius driftig terug.
„Je zou verstandig doen als je me dat
maar zoo spoedig mogelflk gaf. In mfln
banden is bet veiliger. Niemand zal het
er uit durven wegnemen", spotte Mar-

Publius verliet met Servius het thea
ter. Belden hadden meer dan genoeg van
dat soort vermaak, dat In staat bleek
te zfln de overvuMe ruimte met zingenot te laden en de meest verborgen
hartstochten deed ontwaken.
„Nu begrijp ik waarom Rome ons
zulke naar zalfjes riekende pronkers,
zulke In den bloei der jaren reeds uit-

cus.
gemergelde legaten schenkt. Ik zou niet
„Behalve Jflstelf.graag ten oorlog trekken met een leger,
„Je wordt geestig, maar je geestig- dat uit enkel Romeinen bestond!" barstte
heid beeft veel weg van galgenhumor. Servius los.
Kaar laten we verstandigs taal spreken.
„Toch hebben dis legers de macht van
Je .zult zoo spoedig mogelflk moeten hanhet Oosten gebroken," antwoordde Pudelen.' want het zou me niet verwonderen bUu* trots.
als die Germaan zelfs tot den Impera(Worai vervaard)
tor zou weten door te dringen! Hoe is
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Tt» i koop-- 'gevraagd .door heet,
•enige antieke' tferabelen, Pok».
Wil, Tln en StoötJeiWofc Br.

&0.-451, bur. blsd.
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De SecreUris-GenerasJ, waarnemend Hoofd van bet Departement van
Landbouw en VlsscherQ maakt bekend, dat met Ingang van 2l;Oötobèr
IMO een nieuwe prijsregeling voor boter en kaas Is getroffen., Deze
regeling kan als volgt worden samengevat::-„.-'.
le. zQn prflaen vastgesteld; waartegen producenten hun producten te»
hoogste aan den groothandel mogen verkoopen;
2e. ia voorgeschreven, dat oV handelaren fn 'dese producten hun Inkoopprijzen ten hoogste mogen vsrhoogen met da op 9 Mei 1940
geldende marges, «vent, verhoogd 'met • het- bedrag, waarmede de
omzetbelasting' IS verhoogd «n, voor kaas met -kat. nadeel, ontstaan, doordat indroogyerHes thans «ver een boogaren prQs moét

enz.'

DltaMlteßd S. �. OELDEB,
Uatate hols Wagenstr. UI,

■
■ f Ut 6»

Brug, telefoon 116528
.
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Hef Is »an belang

worden

dat U de radio koopt 41e
TJ het mooiste vindt V
hebt bQ oni de keu* uit
de 5 beate merken:

3e.

4e.

—

-

stel. V7Q plaatsen yakkundig, geven een vlotte
service en een gunstige
betalingsregeling.
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Wilton Mengelberg
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Zulveleen&ale, afd. Zuivel,
laan van Meerdervoort 84;

*

's-Gravenhage.

•*-

Ter voldoening aan

de op ondergeteekende, op grond van „CMakKZuW
yelbesluit ,1840 (Voorraadhetfing boter)" rustende verplichting, doet
hö aangifte van de
boter:

is voorgeschreven,'dat 'de vóór .9 Hel 1940 bestaande afzetverhoudingen en; handelsksjuUcn ook thans nog moeten worden gehandhaafd; dit voorschrift heeft tsrt doel te voorkomen, dat on.
gewenschte verschuivingen tusachen ds ■ verschillende bQ den
handel in zuivelproducten besrokken ondernemingen optreden. De
Nedertandsché ZuiVetoéntrsle, «fdeellng Zuivel,, is bevoegd hierv
omtrent nadere voorschriften te geven en ontheffingen te ver-

Boter,; waarvan ondergeteekende op 20 October

*■

••«■■wslra. voorraad

\'<.'";"'■'

1040

te 24

uur

.

In eigen huis, .beditff, winkei(s), pakhulïen en«.: •.....„.«..v..
b. eldenlrQpgealagen, plaats, van opslag; �
;.*..

;

kg

«.

kg

...«.

n. 6o*jïy;welke óp

•"•>■•','.'■

"."'•!••.''

-

«e veefcoogtag van dea betotpettk'"
.
.■->..•.,>'.*''Ws ■ ■
.tji;, • .

*

-/'#>>£

,•'.<■.•-.;'<' ",',

-

",

formulier voorraadopntve boter

Opgave In verband mee

.

.'i •".■-.:/

■■

-'■

.'■'""'

;

'"

October 1840 te 24 uur naar ondergeteekende
onderweg/ww of ten behoeve van opslag cider» voor rekening van ondergeteekende onderweg was, doch waarvan het eigendomsrecht op
dat tödstlp'nog niet op óndeiget was overgegaan'.
Kaam enjadres afzender
Datum verxendlng
kg

Octóber té middernacht votoadig'JdJn,
d» hoewelke op dat'ttlwhi: naar em onderneming tmderweg
«Uri;;worden. belast met een heffjpg, welk» aaa da Kederlsndsohe
'ZotveloentraJe, afdeehng' ZurVeL moet worden afgedragen; hiervan
«ön vrtJgesteld degenen, wier voorraad vermeerderd met d* aan
hen onderweg r4Jnd* hoeveelheden, voor wat betreft boter kleiner
la dan 250 kg. en voor wst betref t votvvtte en 40+ kaas kleiner

-

'.

'*,'■}'

>£*'.

■■■\;

■ w.

isdanSOOkg. .'
(Zie d« hieronder afgedrukte formulieren).

'..7-•/'.'.'■'

'"..

.v:

.

•'\

Totaal
Vrfl

'

•*

.

kg
260

kg

.

—t*

—

Saldo

'-*

.

;

"kg-

Ondergeteekende verbindt stak om uitettflk 27 October 1040 over het
saldo een,bedrag van ƒ0.87 per kg netto, te storten of te doen over.
schrgven*op postrekening No. 79900 van de Nederlanaschè Zurvelcehtrale,< afdeeling Zuivel. ■:; l\% '.•;;.".."
HIJ verbindt üch voorts tegenover genoemde Centrale:

Progr.t Wagenaar, Ouv. „De
getemde feeks"; Brach, Vloolconcertt Maaier,eerste symphonie, ■'
r, L, en plaats,

bespreking aan het Gen. van
•TC en W. vanaf'. Donderdag

worden sïs volgt:
a, voor verpakkingen

405»

b.
OFFICIEELS PtJBUrCATnc

VAN HUT DEPARTEMENT
TAN HANDEI* NIJVERHEID
EN SCHEEPVAART

■■

kg netto inhoud:

Datum verxendlng'

met- ten hoogste 2 et

Aetteirönr*
Plaats: ■

voor verpakkingen van minder dan Ikg netto inhoud: met ten

hoogste 4 et'per kg.

Naam

ontvanger

Ji*trtß

AnfAjwü«i,

jKOrii

■'

•

i

vorige artikel bedoelde prtfzan uitsluitend verhoogd worden met de
werkeujke posten voor transport en verzekering gedurende het

.

N.V. „De Residentiebode"
.

-_

Mgr. Dr. Rob. Kümscb

DE HEMEL
Nederlandse!»

M.

van
bewerking
HARING, Fr.

Ingenaaid

Gebonden

~

_

JSM
ƒ «Jt

Ben leerzaam boek, een troostend
boek, een vreugde en gelukbrengend boek, «en waarlijk guldan
boek.

Verkrijgbaar b$ den

Boekhandel

ZUID-CHAN-Si;

DX Verbrtdkerspi flaem.
Aan verbruikers mogen ten hoogste de volgende prtjsen in rekening
worden gebracht:
a. boter, voorzien van het Rtfksbotermerk met opdruk Z.KJB. ƒ2.80
per kg netto;
h> boter, voorzien van het RQksbotermerk zonder opdruk Z.KJ&, of
niet voorzien van het RQksbotermerk, met uitzondering van wei-.
boter en boter bereid door zelfkaraende melkveehouders ƒ 2.25 per
kg netto;
c weiboter, bereid In fabrieken, f2M per kg netto;
d. boter, bereid door zelfkaraende melkveehouders (boerenboter) ƒ2.10
per kg netto.
Aan consumenten, die de boter koopen tegen distributiebonnen, moeten
tenminste de volgende prijzen worden berekend:
a. boter, voorzien van het RQksbotermerk met opdruk Z.ÏCB. ƒ 2 2Z
v
per kg netto;
b. boter, voorzien van het Ryicsbotermérk zonder opdruk Z.K.8., of
niet voorzien van het RQksbotermerk, met uitzondering van weiboter en boter, bereid door zelfkamende melkveehouders ƒ2.17 per
•
kg netto;
c weiboter; bereid in fabrieken, ƒ 2.12 per kg netto;
d. boter, bereid door xelfkarnende melkveehouders ƒ 2.02 per kg netto.
Deze prQzen gelden Inclusief verpakking en omzetbelasting.
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-
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157
806

47

740

■ 640

rtmißm vhii/ nPSOa
.Ma
680

'-884'

837
044

StS. 101Ó.
1748

IOU

1680 1731

669

611

«S

••"•

m*.W£ïSm

«•»

II

■'.■■'

IQmiOMB 10436 10483 10514 10628 10858 10688 10733
UW

Ter voldoening aan de op ondergeteekende, op grond van „Crisis Zul»
velbeslult 1040 {Voomuulhefftng Kaaa)" rustende verplichting, doet
hij aangifte van de volgende hoeveelheden kaas:

Vohetl

40+-

In kg

ia kg

I. Kaaa, waarvan'ondergeteekende. op 30 Oetober
IMO t« 24 uur eigenaar was:
voorraad in' eigen huis, bedrtjf, wtnkel(s), pak'.
huizen, enz.
r
b. elders opgeslagen, plaats van opslag:
f
c onderweg h„........

'
'

...

•

11. Kaas, welke op 20 Oetober 1940 te 24 uur naar
ondergeteekende onderweg was of ten behoeve van
opslag elders voor rekening van ondergeteekende onderwég was en waarvan het eigendomsrecht op dat
tijdstip nog niet ©p ondergeteekende was overgegaan:
Naam en adres van afzender
Datum verzending

13634 13625 13654 13674

14461 14780 14760 14791
IMB7 IMWIMM "•»•
16168 16378 16484 16688
17838 17384 17837 17488
17698 17661 17668 17839 18088 18038 18061 18841 16611 18908
18839 16141 19164 19196 19390 19397 19448 19467 19665 19878
19703 19707 19889 80081 30097 80177 30193 80379 30339 80888
80416 8U419.80448 80457 80647 80711,30781 80838
* GEEN WCMXfilf *■
110
183
180, 147
'-*• .
106 888
838 '888,867 877 388 817 y '408 411 488-488
461, 601 s6OB
.
814
649
868
686
603
831 848
«68: 883
684
698
701
703 733 754 768 776
788 .851 861 8*
1086
1040 1049
948/ 1007
1085
1086 1188 1381 1888'
1878 1393 184* 1878
JJS Ï*JK 1601 IBM IMI 1588 1598 18» 1848

J5

a.,

„

ftiSUHS JJ*g ll3n 11334 11850 lsg 1187»

18 13466 13489 13M8 13328 Üm
18848 14037 14080 14166 14869 14437
I ãZ 14w52 16£Z5 18l8e 1830 t IMM
16709 16607 16909 16936 16089 16136
16604 16967 16978 16980 17048 17088

>

JS'lO3

914.

-

i£t

8367 3369 3436 8438 3438.8649 3676 3636 ■ 3710 8783
8780 3834 3841 3867 3879 8884 3018 3937 3968 8893
8018 8080 8040 8068 8061, 8149 8189 8187 ÏISI, 8310

-

>84»9 BW6V 8499
8666 8661 8865 8898:: 8740 8748
8847 3860 8879,8938 8944 8963
4111 .4178 4174' 4387 4387 4314.
4404 4438-4448 4881 4669 4670
8841 3366.8448

'

«

.Totaal'

kg'.

VKl*)

kg

8609
8788
3969
4317
4688

8511 «634 8688*
8788 .8788 .8818 .

8993 8996 4068
4886 4347-4878
4888 4661. 484»

]%&'

!

kg

jS| -J; ;,kg

/•'Saldi

Ondergeteekende verbindt zich om uiterujk 27 Oetober XMO over
L Maximumprijzen bQ levering do« producenten aan groothandelaren.
de saldi een bedrag van ƒ 0.05 per kg netto voor volvette kaas en ƒ 0.06
De
1.
maximumprijs voor kaas bQ verhandelen, en afleveren volgens
per
kg ne^to-voor 40+ kaas te storten of te doen oversotatlven op
normaal handelsgebruik bedraagt, exclusief verpakking en exclusief
postrekening
No. 79900 van de Ned. Zuivek*ntrale; af d> ZutveL
omzetbelasting, voor de na te. noemen soorten de volgende prQzen,
verminderd met % pCt:
Hö.verbindt ztch voorts tegenover' genoemde Centrale: ~.'
a. om, indien hü na invulling en oodertéekening van Mt formulier kaas
a. boerenkaas V.V.: voorzien van een RQkscontrOlemerk met serieontvangt, welkëaan de onder H. gegevenomschrijving voldoet, doch
letter Z of U: ƒ0.83 per kg netto;
daaronder niet was opgegeven, binnen twee dagen een aanvullende opvoorzien,
b. kaas 40+:
van een RQkscontrOlemerk met serieletters gave
'•;••.■
aan de Centrale te zullen verstrekken: .;
netto;
NH: ƒ0.708 per kg
in hét'.'geval onder a of indien.bovenstaande gegevens niet
c. kaas 40+: voorzien van een RQkscontrOlemerk met andere serie- >- om,
Juist of niet volledig zQn bevonden, over bet verschil tuaschea de bovenletters: ƒ 0.875 per kg netto;
vermelde saldi en de werkelijke saldi indien deze laatsteitoe* hoogste
d. kaas 20+: ƒ0.44 per kg netto.
zfln, binnen een door de Centrale te bepalen termÖn.voorjVolvette kaas
een bedrag van ƒ 0.05 en voor 40+ kaas een bedrag van fOM per kg .
Deze prQzen gekten voor Jonge marktrQpe kaas van zeer goede kwali; nette te
op postgirorek. no. 7M00. ■:
teit, zonder gebreken en van een- volgens handelsgebruik normaal gezullen storten of doen overschreven
-■ ;.■;.■ ' ,;T ' ••■-'.,-/v >;
tó
• i\-/y
;
dien
wicht, rast
verstande, dat voor kaas ys* uiteondertQk goede kwa!

-7777. 7796 7888 7884 7978 8038 8053 ,8078 807»
9148
1 9368

.!
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;
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Datum:

.

'
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.
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v
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8169
9364

6164 :6181 81841 8808, 8308
*

8883 ■ 9393

.8368 9373 8380 83*8 8433 »8474 ■ 0488
9048
*

*

•

9664 9667 9879 9696 9731 978»
9868 9906 9961 9994 10038 10180 10189
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is slechts toegestaan, tegen dsn prQs, welks voor de betreffende «oort
,« >-,
kéas op 9KM 1940 werd berekend, verhoogd |
./ ,ï;
voor vortette kaa» met ten hoogste 49 oen( p*r kg i
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v
L voor 40+* kaas met ten koogste Meent per kg •■■--■
voor andere «oorten kaas; met «en lager vstgehatte;dn 40+ kaan mat
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Vrtj is een hoeveelheid van 500 kg voor belde soorten ttzanjen, ter
verdeeling over vojvette erf 40+ kaas In verhouding, tot de totale hoe.
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veemeid dezer soorten.
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2. Voor kaas niet' vallende onder lid 1. bedraagt de maximumprijs, ds
prijs, welke ingevolge üd l. geldt voor de daarmede het meest overeen-,
komend» soort, welke'prQs mag worden verhoogd, dsn wel moet worden verlaagd, met. eenzelfde bedrag als op 9 Mei ,1940 het verschil
in prQs uitmaakte of waarschQnlQk- zou hebben uitgemaakt tusschen
•'■■,(•■■
de vergeleken «oorten.
'
8. BQ verhandelen of, afleveren tegen '■ andere dan normale condlttes
mogen de daarmede verband houdende .hoogere of'lagere onkosten
tot de werkelQke bedragen op den prijs geldende;,voor normaal handels-^
gebruik worden gelegd of moéten/daarvan worden afgetrokken. ■; \? *><
■■•v;
■.
f- ■„>
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1786 1857 1884
1W& 3085 .3043 2183 3333 3883. 8418 3438 3483 3488
B*Bo 8568 3688 8768 8780 8036 8478 85*0 8808 8785
4084 4188 4188 4186 4888 4634 4811 8008 6384 6878
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(P. fivac Hermans
JD* Maasbode")
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1180 1307 1488 UU

Opgave in verband met do wVdgtag van de KaaaprQzen.
. Ata d« Nederlandache Zuivelcentrale, afd. Zuivel,
Laan van Meerdervoprt 84,
's-Gravenhage.
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maakt op grond
van artikel 7 der non-ferro Metalenbaanhlkktag 1940 no. 1, bekend, dat het verwerken, bewerken, gebruiken, verbruiken, koopen, verkoopen, afleveren of vervoeren van non-ferro metalen,
'dat zfln alle metalen, (behalve
flzer en staal) in den vorm.van
halffabrikaten, zonder vergunning
van het Rijksbureau voor Nonferro Metalen, is verboden. Dermoeten
gelijke
vergunningen
worden aangevraagd bfl bovenbedoeld Rijksbureau, Prlnsesse
gracht 21, te 's-Gravenhage.
Onder halffabrikaten worden verstaan: gietstukken, spuit-, gieten eentrifugaatgletwerk, Maden,
banden, pijpen, profielen, staven,
draad, folien, metaalwol en metaalpoeder. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de
gewijzigde Non-ferro Metalenbe■nhlkking 1940 no. 8, Staatscourant d.d. 22 October 1940, no.
Scheepvaart,

VrijdagAVOND, Zaterdag
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1.50
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De prt|s waartegen de boter, bereid door tel/kamende melkveehouders
aan handelaren mag worden verkocht,, bedraagt ten hoogste ƒ 1.75 per
kg netto; deze prijs geldt voorverkoop en aflevering volgens normaal
handelsgebruik, Inclusief verpakking en exclusief bmzetpriasttng.
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van

bQ levering aan handelaren.
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De Secretaris-Generaal, waarnemend hoofd van het Departement

zgn. boerenboter
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transport,
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Non-ferro metalen.
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Indien de levering geschiedt anders dan af fabriek, mogen de- in het
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.
Datum:
Naam en volledig adres r'
Handteekening: (die de ondergeteekende In rechten verbhjht).
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Gnila Büitaoo (viool)
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BOT KB.
1 Hffailiiwuiuwqseu voor m fabrieken bereide boter bQ
handelaren met vergotmmg.
De maalmumprrji voor boter bQ verkoop en,aflevering af fabriek vola. om, Indien htJ na Invulling en onderteekenlng van dit formulier
boter' ontvangt, welke aan de onder H. gegeven omsehryvlhg volgens normaal handelsgebruik bedraagt,., inclusief verpakking en exdoet, doch daaronder niet was opgegeven, binnen twee dagen een
clusief .omsetbaliurting, voor de na te noemen soorten en verpakkingen
de volgende prQzen:
aanvullende
opgave Aan da Centrale té sullen verstrekken;
r
b.
het
geval
van
om, in
onder, a of mdlen bovenstaande ,gegevenj, niet
a. voor boter, -voorzien
het Rtfksbotennerk met opdruk Z.83.,
verpskt in .vaten van 50 kg inhoud: ƒ 1.05 per kg netto;
Juist of niet voUedlg atJn bevonden, over het Verscßll tusachen: het
bovenvermelde «aldo en het werkelöke saldo indien dit hét hoogste Is,
b. voor boter, voorzien van het RÓksbotermerk zonder opdruk ZJCB., binnen,
een door de Centrale té bepalen termijn per'kg een bedrag van
of niet voorzien van het Rtjksbotermerk en niet zonde weiboter of
-ƒ0.87
te
sullen storten of doen ovencbrQVen op postgirbrek. no. 79000,.
boter, bereid-door zeltlramwnda.imalkveelioqaers, verpakt in vaten
van 60 kg inhoud: ƒ1.90 per kg netto;
c voor weiboter, bereid in fabrieken, verpakt in vaten van 60 kg
_ '
' ;
■ ..'II'
inhoud: ƒ1.85 per kg netto; '..'•..
met dien verstande, dat bQ gebruik van andere verpakking dan vaten,
Achterzijde fortnoüer Toorraadopgave boter
genoemd» prezen dienovereenkomstig dienen te worden verlaagd.
Door
ondergeteekende.«ön In de periode' van 16 tot en met 20
HL
De in het vorig Md onder &, b en c 'genoemde prQzsn kunnen verhoogd
October 1040 de volgende, hoeveelheden boter verzonden:
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van voottaden, ongeacht of ag »•«•rerkpopen
verpacht «tJn de heffing., van het prijsverschil aan
*.Omti»l».,tê voldoen,.tQa sfj op grond vu het PrQzenbearuit IMO
(ZmyefceöiWcten) gerechtigd.' den heffing; op hun koopers te ver'

6e. is bepaald, dat de prQs voor ondermelk, welke door de fabrieken
wordt af geleverd tan hoogste; 1% cent per liter maf bedragen;
6e. la' bepasl&'dst de voorraden boteren kaas,, welke op Zondag 20

.

CONCERTEN

'"',!....

.

zQn voor boter en voor' kaaa> maximum-vsrbculkersDQzen vastgesteld, terwQl voor boter tevens mlnlmum-kkdrihafldelaprQzen zQn

leénen; .

(

MHEBiCo.
.-••:

.

vastgesteld;.
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Versterkte activteit
Legerbericht meldt wederom vernietiging van 30.0 0 br. r. t.
o
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t
Inmid els dea nval Londen do r
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REHRING, DE REDE R VAN VELEKINGDEREN

van

te; Duitedie, weer-

opperbevel, via

hnlpkrater nat nxim 10.000 tw.i tot QO DriteOnO WVBUEtaO*b WOJPOtt CTOOJBOHaI feOJv
stinken efobncht. Door do énolMmlojf van doel van de krachtige Imnaaavanen. m
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Zooals reeds gemeld, beeft aWare artOaeaysasay
terle van het leger en ae martoetweo
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dat aH niet rioehU do
aW menfljkxfeMO>.r.i. tot
~

•*

"

sfadmSmSSb

mrtoêSiimf>'**ffi t •'■;•■

hoounkk
.

■'jjrbcfc':—^■i»;i^^tt*^
l
1

«M

tobben

I

>^.'

do volken Taa
wöda mlddon in den oorlpo; tejen JEageland; dto
tmtton btra' obnjtoent* «ka naar • dö: bo-

too

otrtwlkl^-^iee*^
;

<

KQTC BaCS

OaaaVNO PQttOPBD BOBOjBaT

"iiy

OOOaÉTO

"

' '. schade aan te richten. ■
■
Voortgegaan werd met het leggen: vaa

vWtnlgea vlogennnnaobt

Het" 1» vijftig Jaar geleden, dat Si»*
Duitsche arta Bmtl van Behring te puften
DuttschUad met den japanscnen geleerde Ritaaato

DOTB
aa Osu
aa> OD s9O a^Laaaß'*
'n serum tegen de gevreesde wcmdtetasu*
hoofdstad en op 'andere plaatsen. Ato ontdekte, welke vondst reeds van groot
eenig militair deel ia een spoerWa m belang is in vredestijd, doch vooral
ook
West-Dnttschland getroffen, aonder.dat In oorlogstijd met
ztfn groot gevaar van
Infectie. Vier j3ar later, in 1894, ontdekte
ontstond.
werden btf aanvatten
Behring een serum tegen "dlphterie. WanaaWdMMMM
Mtée>
achtbare rJMnliata uit. Ia den Joop
neer men bedenkt, dat destijds in Duitachburgers
gedood>
verscheidene
land JaarUJks 40 & 60.000 kinderen tusschen 1 en 15 Jaar aan diphterltis stierven,
kas men de beteekenis van deze
door hmliliVMlsilltkiilo drie» Hiervan werd
er-een boven JBerlQa neergeschoten- Veaf ontdekking bevroeden. .
Behring was de oudste van elf kinderen
uit hét' gezin' van een' dorpsonderwfjzer in
In den loop van Hansdorf, West-Pruisen, waar atf in 1854
BERLIJN, 21 Oct
vandaag sQn lichte on sware Dultaohè werd geboren. Hij begon zijn loopbaan 'als
goVctatsvUegtulgeh in verscheidene.'goï- officier van gezondheid, werkte daarna als
ven naar het Brltsche eiland gevlogen assistent htf den beroemden dr. Robért
an hebben. Londen' en steden In Zuld- Koek en trad
in diens voetsporen als bacBngeland en m hetnoordweatan eahgeterloloog.. In 1901. ontving. ht) den Nobelvaüen. Ook. werd oen haven.aan de Ea- pit)» voor
atJn baanbrekend werk. Hfl
gelache Kanaalknst met bommen be- stierf te Marburg
in 1017.
'
■■■
:,
atookt •'.'•''
over
de
Nadere berichten
uitwerking
van deae aanvallen at)n tot op dit oogen-,

Overigens

,

•

logen der 180 oew oroiawanen, fowoonU yetrouw'
t«»M«»TW «Dtaader
ptaohtan to Maan. .Wat m do tookfittni
Wanen hot gropte tuaochon Rualand'oa
Amorlka felsen g«bled ook mogo goachtoden, nooit aal, dtt; moer. Tan hetetor«M arondMagen nttfman, doch bet ■>.
yol» atfn Tan do ia den En»rtßhon oorlof; gewonaen machtapoattta van oon'on.
afhankoHPr Europa, waarvan de togen*
v*ooi>4J«heid nlloen al' ook, ittk»; op

'bok

—

nog

olèt ontvangen.

WILLKIE WIL DEBATTEEREN

Volgen*, de
Stockholm; p. oct
lesing van do Londenaoae radio Werden
de aanvallen van- het Dttltscho luchtwapén
op Engeland in den afgekwpen. nacht daardoor gekenmerkt, dat niet alleen Londen,
maar ook verscheidene steden en 'streken
in do Kldlands en Wales aan sware aanvallen waren blootgesteld. Vannacht en
vanmorgen «Jn vooral op de Briteche
hoofdstad vele brandbommen, gevallen.
Over do aangerichte schade 1. tot dusver
van Engelache sQde niets gemeld. Londen
hooft Zondag niet minder, dan aevèmnaal
luohtalann gehad, Talrtfka gebouwen in
do krantenwtyk Min getroffen. Waarschttn<
wTUaes*;
lflk attn
de „Dally Express»; do «Dafly Hentlbr
en de „Evening Standard", alsmede hot
Reutergebouw en verscheidene andere
persgebouwen in Fleetstreet door bommen
getroffen, Verkéersmoeimkheden m' de
hoofdstad hebben de laatste dagen een
dergeiyken omvang aangenomen, dat de
overheid thans voornemens is een volledige nieuwe verkeersregeling in te voeren. Andere berichten uit Londen molden,
dat de bevolking zeer verontrust is over
het felt dat de laatste dagen verscheidene seer diep gelegen opwaart schuilplaatsen'door xware bommen' getroffen
zön. Zoo souden reeds elf van deze schullgelegenbedèn geteisterd at|n. Een bom van
hst swaarste kaliber, is'in de tucbtkoker
van een ondergroadsche station gevaUea
en, heeft .daar vwrwoeatthgótt van den
grootsten omvang aangericht
—

omvormt.

.

Do aterkoto
o>;»»mW van Franco is onderscheiden met den. groobet met Italië-! verbonden Dultach*mpty' tjto halsketen der ItaMaaaseho Aanuasiata.
;«^]|WtóiDhalk v de Bóöb;; kwam -de«
beeft net
Deae xnacbtapoeitlo ï^
relken-.
op. Bo militaire functie, vin
'sege.
(Foto Soherl)
vierende mogendheden sQn. boven do
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overeenkomstige wQao

ialAaVMlal

jaa<K

rekttiachap tëUmi '. »Tooten '•■' ommekoer. U*a btmett»
«teohta tot lajüto
-Watvbot
'NtÉMMfiC' dat nor la bot beginïvaa-dlt
Joo* IMO do ICasinoe-ttaie oen fh«i
dat twee
vaa olkatt.
OM>, ach'eldde,* terwtJl dit
rood. In do ponpeettOTen wui b«t ir«*toi"
>wtm tot achtwiitttowok.nl. ato dat der
botaaindo „Matn-nnlo? (A» -„eewltV
gnmtdfti '.' tawohon Koord- -en «ndDotecßland ró<Jr 1870). De ltte eeuw U
srorkemk dood on mot kaar' «Jn hot'al
tto ootMUOatMOy waarin dr Tolken tan
,oador, -yan o> kabtnetaoor.
Knrop»
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Mldden-EngeUod ondernomen.

hierop beschoot een vQaadeltfk stok ver-
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■foor van nationaal celfbehoad oltgegroeid on-hebben die dor oontfiientalo

voitmttroordeltkheld bereikt

$uropa {ta de" na-Britsche toekomst om
Voor do unrvèraeeta denkwtJao van don
een „Grossraum"-orxlenlng van den meest
Rometnachon tyjd of van do Dvdtaoho
nüddeloocwon waa do militaire aending doelbewusten aard gaat.
der leidinggevende mogendheid, in haar
Pe, Unnen-grenzen zullen ophouden de
hoedanigheid van beachennoter van vrede politieke werkelijkheid van Europa te
on orde voor allen, een volkomen ver- zgn, met uitzondering' van de grens aan
trouwde gedachte.
De meest ocherpo d« Alpen, waardoor het Qermaansche rflk
tegenstelling daarmede vormde do natio» van het Noorden en het Romèlnsche rflk
nale Maat zooal. de' Koningen via fta. net Zuiden echter niet gescheiden
FrankrQk dien''door middel van hun wórden, doch waar ztf elkander in vrienddvnastiacho politiek schap ontmoeten. Voor zoover ten ge*
hadden •opgebouwd «n tegenover' bet volge van' den oorlog nieuwe grenzen fn
overige Europa hadden geplaatat Do Europa getrokken
moeten worden, «al dit
macht.der Dultache.wapenen -on Vlaan- geschieden volgens volksche wetten en
deren on aan do PyrenwoWrii i do ■ Ronwrin- hét recht der volken op cultureele en adBohe adelen» in Egypte vormen do met
ministratieve autonomie. Bun vérgaande
te miskennen bewtjaener voor,'--dat de
zal precies dezelfde.gemiUtaire opvatting van.bet van den rand dernilltarlsetie
als dé demWtarisèWihg der
volgen
heDben
int tegen de mogendheden van het midWnnen-grenzen in de Mie eeuw.
partlculartatiacho
georgantaeerdo
den
eindelijk
overwicht der velen than» vervangen I^'niachügestroom/ van een
mogelijk
planEuropeesche!
wordende
W
de
door het herstel en
aaneenatni»
economie
en
de
levende
autonomie
der
tmg der woi*«?flk, loidtaggevondo oontlui vrede'naast' elkander wonende en met
nentaler. mogendheden, waarWJ ledere
volken zfln de
alternatieve machtsgroepeerlng wordt
belde
groote
componenten
van de door
ultgeatoten. De geallieerde Duiteche en
de
ordening
nieuwe,
van
Europa
in den
Italiaanoche strtldkrachten .hebben do
bmnen-Eurooeesohe grensen 'doorbroken oorlog, aangebaande ontwikkeling.
ten einde aan den raad van het. conti■Dat
uit een oorlog is
nent die' steunpunten en krachtveldon v in
hoe droevig ook, de'verliezen en de
hun macht te brengen, welke gréöteh- schade in'déze generatie atJn
geensdeel. m Engelachj» handen het' jrehèim zins een beperking van haar beloften voor
waren geweest van hot Brtische pree» een Moeiende
tlge><ÓorntaOenen auDen er ook in de toe- met flzer en bloed tegen: het pessimisme
komst over het geheele vasteland ver- van ane groot-Duttsche idealisten in: Het
atrooid te vinden
jflk'nieuw.opgebouwd, en het hattt zejf»
sterkte grensen echter, alleen nog daar, aan "'de'' zwaarste beproëvtegen ,|kunnen
waar bet
éJn
weerstaan, omdat'
leventAêiuni dit elscht '
Was
gerechtvaardigd.
V"
en historisch
Het
'resultaat van"den-Europeeschen • burger',"' Ook mj?oUtlek;en,economlach.op»l*(S
oorlog; die' door ' Engelanda schuld
staat
giüeammïiÊ, > ds ontsluiting, vsn
axn;
Wttvßuropa^enae"Vereenlgde
feiten,!
der
geenvw.
van
idjn.
Earopo,
Btnten
beide
ttende decennia van ds 80e eeuw, .
autonomie In
>

'vtordt

Roosevelt uitgedaagd
De repubHkelnache
candidaat< voor
het presidentschap der Vereenigde Staten, Wlllkie, heeft president Roosèvelt
Zondag 'opnieuw uitgedaagd met hein
te debatteeren. Hfl bood hem aan, op
80 October met hem lnßaltimore tegelijkertijd het podium: te betreden. Naar
uit den speclalen trein, van Wlllkie wordt
vernomen, heeft Roosèvelt echter- medegedeeld/ dat het hem onmogelijk Is deze
uitnoodlglag aan te nemen.

DE CIVIELE

ONGEHOORZAAMHEID IN
BRUSCH-INDIE
Vlnoba, een der. medewerken van Gande- organisatie van de „civiele
ongehoorzaamheid" la in' da naMfheld van
Wardha gearresteerd, .waar htfeenige pacifistische toespraken, hield..'
Reuter meldt alt Wardha, dat de Br.Indlsche aanhanger van Gandhi, Vinoba,
die vanmorgen gearresteerd werd, veroordeeld la tot drie maanden gevangenis-
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Nieuw steunpunt voor de vloot
op den weg naar de Kaap

eenigermate

neutrale

houding

hand-
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(Van een V J3.-correspondent)

Sedert 1988 Is Engeland bezig, met
koortsachtige haast de haven van Kaapstad even sterk uit te bouwen als de tot
dusverre slechts aan steunpunt gebezigde,
in de onmlddellQke nabtfheid liggende oorlogshaven Simonstown. In aansluiting
hieraan wordt ook In de goede haven
van Freetown, In de kolonie Sierra Leone,
hard gewerkt om se uit te breiden.
Hier gaat het er niet uitsluitend om,
de haven geschikt te maken om aan meer
schepen ligplaats te Meden. Het trekt
de aandacht, dat men hier zoowel als in
Zuid-Afrika, groote dokken bouwt, zonder
welke een vloot het op den duur niet kan
stellen. Het woord „dok" kan In dit ver*
band twee beteek eaassen hebben. In de
eerste plaats beteekent het In het
Engelsen: loodsen (docks) en In de tweede
plaats een inrichting voor het opnemen
van schepen, tot bet ondergaan van herstellingen, schoonmaken, enz. Deze laatste zQn het' voornamelijk, die In Kaapstad en Freetown worden ingericht. Wfl
zouden niet volledig zjjn, wanneer wtf niet
ook melding maakten van de petroleumtanks.

Freetown ligt, zooals gezegd, in Sierra
Leone, aan de- westkust van Afrika,
eenigaztns ten Zuiden van f het onlangs
veelgenoemde Dakar of van de bekende

BRITSCHE MOTOR-TORPEDOBOOTEN
de

vnegtutybasls Bathurst (voor vluchten
over den Atlantischen Oceaan). Tot dusverre diende het MJna uitsluitend als
kolenstatlon, doch In den laatsten tfld

Kanaalkast

heeft het zich sterk ontwikkeld. Het telt
thans ongeveer 00.000 inwoners. Zfln naam
ontleent het aan het telt, dat hier m
1788 de eerste nederzetting van vrijge-

en; dê. Brltsche

laten slaven ontstond, m de onmiddelnjke
nabijheid' bevindt zich ook de bekende
negerrepubüak Liberia.

.

herstellen'

De hoofdzaak nu, waarom men zooveel
Kaijtttthst'.Wj Oostende te naderen. aandacht wfldt aan Freetown, is, dat het
HlerbtfCvielen, xfl «en patrouillevaartuig ongeveer tn het midden tnsschen Engemét,
machfeegaweervuur aan. Het pa- land-en Kaapstad ligt De uitbreiding
Tork Wmp v Jtpaasche
weermachtsberlcht
trouajevaartulg beantwoordde het vuren van"de havenwerken zoowel te Freetown
Door bei als te Kaapstad schQnt te moeten worden
fl*fuc«esyoUe_UsenonmMflengk ingrepen van een kustbaU |>ngeaëikt als een aanwQzing, dat Engetert| Wmarine werd een Brltsche motor» land «tJn teoteMgen treft, na het niet
tctjpadoboot: totstakm gebracht terwtJl, meer de vrije tsjMMfchfaig heeft over de
da ovange werden vetdreven,
Zee en het Sneakanael.
#
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Ondergrondsche actie in Syrië
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Freetown

�oor,";: Ainerlkaanache
dulkboóten In
Honilkong" opgeslagen. Marinekringen
Wdaarjrelooven, dat Hongkong als steunpunt-yoor dulkboóten In aanmerking
zou komen, Ingeval de Engeischen hun
stations in het Verre Oosten ter beffiMkktag soudan stellen van de Amerlkaanscheyloot, en dat ;2B dulkboóten
met een groote actieradius uit Hongkönr in staat souden zijn de transporten
utde Chlneesche Bee op te vangen en aanBij Belgische
UanHJke dealen van het Japanacbe leger
ia Ouna zoo goed ala geheel af te sntjden
afgeslagen
�anihuhitoevoeren tut Japan. De werf»
IWjPWittes van Hongkong zijn met uitmuur het D.NJ3. verneemt, hebben glezondering van dulkventlelen geheel uitÉèrust yoor het
van Ameri- terenochtend vroeg verscheidene , Brlt)ft*rc*fe* ffluikbooten.
sche'«aotortorpedobooten getracht de

|
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HET ENGELSCHE GOUD AAN Engeland
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Plaatakaarten vdoer
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Dultschen hemel voorde Sngelsche
vliegtuigen van Amerlkaaasch fabrikaat
zal openen."
schuilgelegenheden
Over de rampzalige wantoestanden in
Volgen* Reuter heeft de minister voor
Londen als gevolg van de onophoudelijke
Duitsche luchtaanvallen, schreef de blnnenlandsche veiligheid, air Herbert
„Datry HeraW" eenige dagen geleden Morrison, om het in de rt) staan te voor»
kómen er In toegestemd, dat te Londen
letterlek:
„Men zegt, dat het burgerlijke Londen plaatakaarten worden, verstrekt voor de
het' front vormt, en Inderdaad heeft men schullgelegenheden, die voor het slapen
gelijk. Hoe dicht de bommen ook vallen, gebruikt worden.

Japanscne

pers i groote aandaoht De-benoeming
van luitenant-generaal Oeajlrogl en de
reeds begonnen • bomaanvalleji op den
heropendan Blrmawef tconen,\aldus de,
..Kokoemta' SJimboen'V;dß* i da Japanse!» weermacht vastbesloten te "het'
hoofd te Weden aan den •hieuwen toestand; De;, heropening van den BlrmaEuropèoM±*
t,v>n; , de.,. :
toont, dat Engeland en de Vereenlgweg
-r,to
eigen
Iweson
volken, waarvan hot
de BUten de bedoeling hebben in het
tegensUUmg mot hetMwnt. :vcataren- absolute zekerheid voor de geheele Euro- Verre Oosten geJeJdeqptjrooteren Invloed
te verwerven. Da bedoehngen der betfMag", van het rtJk nooit meer.in kwestie staten om Japans acties tot da ves'
' ;^'; v' '&-''' ging van aan nieuwe orde',te selemmerei
worden steeds duidelijker.;Wanneer En
:
®^^KwPp^^w.! ; ' •""';
en
vervolg
frttod•
Retóh».'
„Das
*Tbt-zoovêi-het artikel in
•Ds schrnver'-knoói/t er' nog enkele»bé-' ven uitvoeren, zal Japaa "radicaaj tegen
_
.
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haven. •
De overvloed van gouden munten heeft
ten gevolge gehad, dat de prfls hiervan
Manen een maand gedaald is van 45
tot 35 Syrische ponden.
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gegeven, < Ie» dat tsj >db: iaderttjd getroffm
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essay
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werking der Amerikaansene
'en Britsene tbten in het
yerre Oosten ■

/Plannen roor nanwe samen-
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rence onder de bevolking verdeeld werden. De raden, waarom deze munten
thans plotseling verschijnen, zou In de
verarming van de Syrische bevolking
gelegen ztyn.
Reizigers, die uit Syrië" te Stamboel
aangekomen stjn, bevestigen den overvloed van Bngelsche gouden munten,
doch merken daaromtrent op, dat zij
alle het opschrift „Geörge VI. 1940"
dragen. De meeste souden uit Transjordanie over den Dzjebel Droes het land
binnengesmokkeld stjn. Engeland spant
den laatsten tfld alle krachten in, om
door geschenken in goud een voor Engeland gunstige stemming te bewerkstelligen en de meeste plaatselijke Syrische bladen staan onder verdenking.
dergelQke Bngelsche geschenken aangenomen te hebben. De Fransche censuur
heeft dlentegevolge groote moeite om te
zorgen, dat de kranten niettemin een

niet Ja de stemming om

Yty zQa

—

goudstukken nog uit den wereldoorlog
stammen en destijds door kolonel Law-

De Britsch-Japansche kwestie

„Japannietstemingd

inflatie

de burger moet het volhouden én zelf*
allemaal
zfln werk voortzetten. Dit was dan
niet
vooruyt te zien, Waarom ons
beter er op voorbereidt Waarom hadden
wfl een chaos? Waarom hebben wfl
thans nog de ongelooflijkste wanorde In
de huisvesting van de dakloozen? Waar»
om, waarom, men zou honderden van die
vragen y™?»*" stellen. Admiraal elr
Edward Evans U thans met de oplossing
van het Londensche vraagstuk der schuil»
gelegenheid belast. Hfl erft een schrikbarenden chaos. Wfl hebben een les gehuis heeft «ten vallen of ontploffen. Alle kregen, die" ons voo. de rest van den
mensohen leven onder het gevoel en de oorlog zal heugen."
opwinding, dat elk oogenbllk ook zfl geDeze schildering weerlegt op de duldetroffen, kunnen worden, of ook hun huis Ujkste *4jze de uiteenzettingen van bein puin zal liggen. Steeds weer hoort paalde politieke personen, die de wanmen,'als menseken van elkaar afscheid toestanden op het gebied van ae schuilnemen, de sterlotlepe opr-arking: „Ja, plaatsen steeds nog als een kleinigheid
als we morgen-nog leven," of „Ja, als dit willen voorstellen. De ellende van de
café of dat restaurant er nog staat." dakloozen Is ontzettend en in plaats van
De schouwburgen, bioscopen, hotels, ha. te helpen, heeft de regeering Juist
café's zaken en winkels bY de City ztjn aan deze menschen
door de invoering
thans voor dertig procent verwoest De van de nieuwe op 21 October in wernog
voornaamst» schade echter, die voorde king getred a omzetbelasting
wseastandskracht van Londen van door- nieuwe lasten opgelegd. Het departeslaggevende beteekenis is, ia de schade ment van financiën heeft hun verzoek
aan de industriewijken, die thans ook om van deze belasting af te zien van de
in .vakkringen als verschrikkelijk wordt hand gewezen, hetgeen de grootste vergekenmerkt.
bittering heeft teweeg gebracht
atja er groote vertragingen
Tea^'eerste
In deskundige Engelsche kringen uit
ontstaan'doordat het verkeer niet meer men thans reeds de vrees, dat ook het
functioneert; „vooral door de bombarde- hooge bedrag "«n 2.7 mllHard pond stermenten . op de spoorwegknooppunten, ling, dat aan de regeering sinds het uityerlpßersWinten, verkeerswegen en spoor- breken van den oorlog ter beschikking
wegstations en vervolgens wordt de re- gesteld is, niet voldoende zal zjjn om de
gelmaat van het bedrijfsleven belemmerd fmandeele.behoeften des lands in «Ut bedoor de verwoestingen en branden van grootingsjaar te dekken.
vele 112abrlekabedrgven, die thans bijna
De bewapeningsleenlng, waarop sinds
alle op de bewapening zQn ingesteld. eind Juni de inschrijving was opengeVoorts zQn tal van wegen voor het ver- steld, heeft een zeer teleurstellend resulkeer gesloten omdat er, tijdbommen van taat opgeleverd, en de spaarcampagne is
groot kahber zouden'liggen. Deze fac- evenmin een succes. De van maand tot
toren bij elkaar zetten bet Brltsche laad maand
stagende kosten van levensonderen ztJn bedrijf«léven onder een geweldi- houd waar de loonen en salarissen' ver
gen druk en een ongekende beklemming.
heefjt natuurttjk de onder
Dat Londen tot dusver nog zoo betrek- achterbleven,
de bevolking beschikbare vrije middelen
kettjk veel weerstandscapacitert getoond
doen vermlnderjen. Het valt in deze
heeft, valt in hoofdzaak toe tr schrijven sterk
omstandigheden niet te verwonderen, dat
aan de beheerschte houding van de Lon- het oude plan Keynes tot gedwongen
denaars zelf. Mcar de vraag wordt steeds sparen weer op het tapflt gebracht wordt.
dringender: „hoe lang zal de Londensche Ook wordt er druk gesproken over de
bevolking nog tegen den Dultschen aan-> Invoering van weer nieuw», belastingen.
valsstroom kunne- opzwemmenT" Ken Het Is absoluut niet te vernujden, dat de
zegt hier algemeen en meent daarmede 'nieuwe omzetbelasting die bQ de meeste
de stemming der Londensche bevolking
artikelen een derde van den prfls beweer. te kunnen opwekken, dat het verzet draagt, In den vorm van een nieuwe sttyvan Londen stand moet houden tot het glng der groothandelsprtjzen en van den
voorjaar, omdat men dan in Engeland Index van levenskoeten tot uiting zal
het groote aantal Amerikaaasche vlieg- komen.
De bewegingen in het loonpeil
tuigen hoopt te hebben, waarmede naar welke hieruit ontstaan zal Engeland stelIn politieke en propagandistische krinniet dienovereenkomstig kunnen remgen verklaard wordt, „Noord-Amerika lig
men, zoodat een nieuwe groote stap wordt
den Engelschen hemel voorde Duitsche
op den sinds lang betreden
vliegtuigen zal stuiten.en anderzijds -den voorbereid
weg naar de inflatie.

Benige dagen geleden meldde Reuter
uit Cairo, dat in Syrië een verwonder.
HJk groot aantal Bngelsche gouden munten in omloop Is. Het heette, dat desa

inoderhal”tom

(

Engeland op den weg naar

van Londen te wandelen, tonder dat men
sporen >an het bombardement sag.
Thans la dat niét meer mogelijk. Alle
stadswijken xQn zonder uitzondering min
of meer door de bommen getroffen, reep.
verwoest. Het ia een, zeldzaamheid wanneer men nog eenstraat aantreft, die
zonder .krater en zonder de sporen van
zware hommen la. De onzekerheid, bet
gevoel van hulpeloosheid en verlatenheid
Koot tot uitdrukking in de gezichten
van de Londenaara. Nauwelijks treft
men nog een bewoner van de Brltsche
hoofdstad, die een bom naast of in zt)n

omiae«%< dW op-belde

kaliber

moeten ondergaan

De Londensche correspondent van het
Spaansche blad „Ta", heeft aan afln
blad een uitvoerig bericht geseind. Waarla hfl uitgaat van de vraag, hoe lang
Londen nog verzet aal kunnen bieden.
Drie weken, aldus deze correspondent
was het .mogelijk door heele. stadswijken
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Hoe; lang zullen de Londenaars
Spaaiwhft schildering
het uithouden? Een den
toestand dien zjj
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UITSTEKEND GESLAAGD

Gisterenavond omstreek* 7 uur is op
do Laan van Meerdervoort ter hoogte
van de Appelstraat de 53-Jarige G. van
der A., wonende aan de Laan van Meerdervoort, doordat hfl onvoorzichtig de
trambaan overstak, aangereden door een
xnotorwagen van lfln 20.
Hfl overleed ter plaatse aan de bekomen verwondingen. Het stoffelijk overschot Is naar het ziekenhuis r-n den
Zuidwal vervoerd.

CENTHRALE BLOEMENHAL IN
DEN HAAG
Naar wfl vernemen hebben In verband
met het vervoerprobleem, kweekers .en
grossiers van bloemisterijproducten in
Den Haag en omgeving besloten tot de
stichting van een centrale bloemenhal
Deze markthal zal gevestigd worden in
een groote garageruimte aan de Nieuwe
Schoolstraat hier ter stede en zal binnenkort in gebruik genomen worden.
Een voorloopige commissie, bestaande
uit de heeren A. Stemerding, E. de Jong
en H. Zeilmaker, heeft de plannen hiestoe uitgewerkt en een twaalftal firma's
in bloemisterijproducten heeft reeds ztfn
medewerking toegezegd.
Deze centralisatie maakt, ondanks de
transportproblemen, een zoo economisch
mogeltjken aan- en afvoer der bloemen
mogeltjk.

MUZIEKUITVOERINGEN
Naar vrij vernemen zal een muziek:
corps van de OrdnungspoUzel concerteeren op 28 October van 16.80—18 uur te
Haarlem op de Groote Harkt, op 38 October van 16 tot 1? uur te 's-Oravenhage
aan den Horweg, op 37 October van 11.80
—12.80 uur te Zwolle en van 16—17.80
uur te Kampen, op 80 October van 16.80
—18.00 uur op den .Dam te Amsterdam
en op 81 October van 17—18.30 uur te
Tilburg-.

„GOUD-SPROOKJES TOOVERLIED”
Zondag 37 October u te 3 uur zal
ten bate van de Boschkantkerk de operette „Goud-Sprookjes Tooverlied" worden uitgevoerd door de RJt Dames Zang-

vereeniging- „wie zingt er mee".
Maandenlang hebben een honderdtal
medewerkenden onder deskundig» leiding'
met enthousiasme geoefend, gewerkt, gezongen, gedanst om dit Oostersche
sprookjesspel naar beste krachten voor
het voetlicht te brengen.
IJverige Jong» dames hebben zich met
den verkoop der kaarten belast en een
groot aantal is reeds geplaatst Maar
de zaal van het Gebouw Is groot en het
aantal plaatsen meer dan twee duizend.
Moeten de stadgenooten er geen eer
In stellen, dat bet Gebouw Zondagmiddag
as. geheel gevuld en tot de laatst» plaats
uitverkocht is?
De gele affiches, overal in de stad verspreid, vermelden de prQzen der plaatsen
en de adressen, waar deze te verkregen

i

Reeds eerder deelden wfl mede, dat van
den Gemeentelijken Telefoondienst alhier
het Initiatief waa uitgeggaan voor de
abonné's, die een beperkte aansluiting
hadden en dus van 8.18 tot 6 uur n.m.
niet In de gelegenheid waren zelf van
uit hun toestel op te bellen, daartoe,
tegen betaling van het drievoudige tarief
(6 cent) die gelegenheid open te stellen.
Aangezien men tot bet overgaan van
dezen maatregel niet alle rayons tegelijk kon Inschakelen, werd om te beginnen een proef met het rayon Schevenlngen genomen.
Naar wfl bfl informatie van den Gemeentomken Telefoondienst alhier vernamen, heeft deze eerste proefneming tot
werkeltfk zeer gunstige resultaten geleld. Een overgroot percentage heeft van
deze gelegenheid hun toestel te doen ombouwen, gebruik gemaakt.
Gezien deze gunstige bedrijfsresultaten, ligt het als van zelf op den weg,
dat ook de aangeslotenen in de overige
rayons eveneens In de gelegenheid zullen worden gesteld, hun beperkte aansluiting Iq een volledige te doen omzetten.
De bedoeling is dan ook dat van Centrale tot Centrale met den verderen ombouw zal worden doorgegaan.

ten

Tegen 36 wtelrtfder» Is proces-verbaal
opgemaakt, wegens onvoldoende afscherming. Tlen rtiwletaa werden daarbij In
beslag- genomen.
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geheele Politiepersoneel is opgedragen tegen de bedrijvers van der.
gehjke feiten, uiterst streng en onder
onmldddelQke gebruikmaking- van
wapens op te treden, ongeacht de
verdere toepassing van de zeer
strenge straffen, welke op het begaan

van een dusdanig feit zfln gesteld.
Vooral ook ouders en onderwty.
«ers sullen' hun kinderen, e.q. leerlingen, met nadruk waarschuwen
voor het begaan van deze ernstige
baldadigheid dat soowel voor de
bedrijvers, als voor hen, die in bet
uitoefenen van toezicht te kort schoten, de meest onaangename gevolgen kan hebben.

fende comité zal wederom zitting hou-"
den in het vereenlgtngslokaal aan de
Vïïetstraat

VOORBURG.
„OsderwQs en film".
Onder leiding van Dhn. N. J. M.
Dols en Mr. D. Bfldendtjk heeft de Süchtlng „Onderwas en Film" in het Forumtheater andermaal een aanvang gemaakt
met een reeks filmvoorstellingen speciaal
voor de schoolgaande Jeugd,
Maandagmiddag waren we getuige van
een dergeÜJke voorstelling welke zeer
leerzaam is en het moet ons van het
hart, dat deze afwisseling in de schoolstudie alleszins aanbeveling verdient. Het
is een studie,.welke door de Jeugd stellig
gewaardeerd wordt en vooral ook aanbevolen kan worden om practische redenen. We zagen b.v. bet filmpje „In de
Obedska Bara" met interessante opnamen
van diverse vogelkoloniee in Joego-SJavi*. De bekende film: „Kunnen dieren

—

'

—

—

Kobajasji cal. reen enkelen tovloed- uitdepartement
oefenen op den voortgang der onderhanvan buteolaadsche zaken «e Tokio heeft delingen, dto tollen worden voortgezet
gisteravond een mededeettag uitgegeven,
door consul-generaal Otojl Salto en den
waarin wordt bekend geuaakt, da* de
secretaris van fret Japansche departeBatevfet vlot verderen.
besprekingen
ment van buttenbtndsche zaken* TomotTevens wordt hierin bekend gemaakt dat
snne Obte, aan Japansche sQde".
da speciale Japansch* afgezant naat NeKen tweed» bericht utt Batavia aan
deriandseh-Indi* KobejaeJ), tödenjk naar Domei luidt als volgt:
Tokio terugkeert om aanwezig te zQa bQ
Ofschoon de Japanaeh» minister van
de offleieele plechtigheden ter gelegenhandel en nijverheid, Kobajasji, vaa sQn
béid van den SSOOsten herdenWngedag
regeering opdracht heeft gekregen terug
der stichting van hes Japansch» rflk .en
te keeren, heeft hg toch verklaard, dat
tevens ent een tueeehenzSdeeh rapport te
het In sQa bedoeling ligt om naar Batavia
te dienen en de regeering te raadplegen terug
te keeren, teneinde de onderhandeover de onderbandéttngen te Batavia,
lingen voort te zetten.
Het communiqué luidt: «lejitzo KobaIn een interview met vertegenwoordijasjl, die naar Nederlandach-IndlS genengers van de per» zeide Kobajasji: JDc
den kt met het speciale doel onderhandetn>rr slechts naar Japan terug fat verband
lingen te voeren met de Neoeelenenene aeefe iregeertegslnstruettes, die mQ verkolonie, beeft besloten tQdenJk naar Japan soohton voor 10 November aanwexig te
terug te koeren, aangezien het noodlg
sfhw Ik heb het voornemen, aoo spoedig
voor hem Is aanwezig te zon I4J de plech- mogeojk haar Batavia, terug te keeren,
tigheid dar herdtakmg van den SSOOsten na
mn te hebben aan de plechdeelg
verjaardag der stichting van iet Japantigheid en na rapport te hebben uitgesohe rQk en tevens om rapport nH te
bracht ever de onderhandelingen met de
brengen aan de regeermg en haar te raad- Japaaaohe regeering",
plegen over aQa onderhandelingen. TQdens
TOKIO, 23 OeL
Jn een verklaring
de afwezigheid van Kobejaal znflen de aan de pen zeide de Japansche minister
onderhandelingen te Batavia, dat vlet vor- vaa handel, Kobajasji, die naar Tokio
uit te
deren, uiteraard werden voortgezet toa- is teruggeroepen om verslag
spoedig
naar
hoopt
dat
WJ
seben den consul-generaal, OtteJl Salto, brengen,
te kunnen terugNederlandseh-Indtf
en Tomotsune Ohta, bet rootnaanasta Bd keeren. De petroleumkwestie is voor
van den staf der Japansche nalagarlw, en Japan vaa de grootste beteekenis. Daarom wordt Et) gescheiden van de andere
de Nedettendeeb-bdlsohe delegatie».
behandeld. De autohandelavraagatukken
Uit Batavia meldt Domei*
aldus
Nederlandsch-InaW,
van
riteiten
De Japansche en Nederlandscbe dele- Kobajasji. hebben Japan reeds een bepaalde hoeveelheid petroleum toegezegd,
De onder-,
munkiné uitgegeven, dat als 'volgt hddti maar Japan heeft meer noodig.afwezigheid
Kfya
in
handelingen,
die
„Aangezien zQ zfla helangTCfca diensten
worden voortgezet, afln nu het
aan het kabinet niet langer kon ontberen, aullen
tweede stadium ingegaan en kunnen,
In het b&Eznder met het oog op dekomennaar htf hoopt, met succes besloten worde zitting van den ketarnjkan landdag, den.
•»

>
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—

Ondernandefingèn worden

De woordvoerder van hei

denken T" had voorts veel belangstelling.
De opnamen hiervan zQn werkeqk leerzaam. „Benige kflkjes in Nederland"
bracht de Jongelui eenlge modUPthaden
om zich te orißnteeren. De Alkmaarsche
kaasmarkt werd 'om. direct herkend. Zoo
ook de opnamen van Den Haag.
De secretaresse .van het theater, mej.
B. Tontenburg, fungeerde als explicatrice,
waardoor de kinderen de bedoeling der
opnamen zoo mogeltfk nog beter konden
begrepen.
Dinsdagmiddag S uur, Woensdagochtend
10.80 uur, Dondërdagmdidag 1.46 en 8.15
uur zal de voorstelling worden herhaald,
zoodat in totaal pLm. 1800 a 2000 kinderen een plaats kan worden geboden.
Burgemeester dr. X A. Nederbragt zal
door zfln aanwezigheid van ztfn belangstelling bttjk geven.

—

—

OPLICHTING TE WASSENAAR

Verkoop van huizen

ZINDELIJKHEIDS-MANIAK

—

•

Gevaartijke Juffrouw tot
gevangenisstraf veroordeeld

—

.

.

brengen

-

»

müubfflfoSr*'*

MARSCH WACHTBATALJON

Kobajasji keert naar Japan
< terug om rapport uit te

De Japansche minister voor
echter �oortgeiet
handelen Industrie, Kobajasjl,
die sedert 7 weken met een jj
beeft de Japansche regeermg Kobajasji
economische delegatie m Neverzocht zoo spoedig mogelQk tere» te
derlandsch-Indlê Vertoeft, stal keeren. Kobajasji
vertrekt 21 Ootober nlt
dezer dagen naai* Tokio terugBatavia om zich mui boord te begeren
Oct
keeren om de regeermg rapport
van de «Mejlraa Maroe", die op
vertrek
van
Het
uit
SoeraheJ» vertrekt
uit te brengen.

WASSENAAR.
Ongeluk tQdens bet
voetballen.
TQdens een voetbalwedstrijd op bet Blauw Zwart-terrein aan
den Katwykscheweg, trapte K. uit Wassenaar
in den grond, waardoor htf zfn
BINNENBRANDJE
linker onderbeen brak.
De motorspuit uit de Archimedc—tiaat
Nadat de doktoren Baart de la FaOle
la omstreek» tien uur uitgereden naar en Hubbeling de eerste hulp verleend
een gebouwtje In de Tripstraat 68, waar hadden is de knaap per ziekenauto naar
een vertinnert) van de N.V. O&ameter- de Annaknhiek te Lelden overgebracht.
iabriek voorheen George Wilaon, aan den
Looaduinscheweg was ondergebracht.
Wederom zQn alhier
Na tienen. .
In genoemde verttenerfl bleek een hou- tegen een aantal personen proces-verbaal
ten «telling gebroken, waarop alch o.m. opgemaakt,-daar zQ zich na tien uur
eenlg» bakken aoldeerwater en ander 's avonds nog op den openbaren weg bemateriaal bevond. Onder deze «telling
vonden, te weten D. v.
v. W. O. en
waa een gasvlam aangebracht, waardoor Mej. 0., allen wonende 8.,
alhier.
de houten BteUng in brand waa geraakt.
De Polltie-brandweer heeft het brandje
Gevolgen van de vleeachdistrlbutie.
met een straal op de waterleiding ge- Dh. F. alhier
gaf aangifte van diefstal
bluscht.
van twee konQnen vanuit een hok dat
stond achter zQn woning.
HET EERSTE VOLKSOONCERT VAN
Gevonden voorwerpen.
Drie belasHET RESIDENTIE-ORKEST
tlngmerken, diverse handschoenen, veldflesph met riem, diverse honden, damesMen deelt ona mede, dat Frita Schuur-, horloge, een
sokJ jtë&ilWa? breiwerkje,
man door ongesteldheid verhinderd la ast »msch<>éu,
eerste Volksconcert van het Residentieorkest op Woensdag a.a. te leiden.
Inlevering wmterkleedmg.
Het concert, dat om 6,30 uur aanvangt, HUBWUE.
Op dagen en uren, zooals hieronder is
zal nu worden gedirigeerd door Leo Ruygaangegeven, zal alsnog gelegenheid worrok.
den gegeven, om tegen inlevering van
een gedragen ,doob nog in goeden staat
verkeeronde winterjas, wintermantel of
KLACHTEN OVER DE STICHTING
heerenoostuum,
of van een gebruikte wolVOOR HULP AAN ROTTERDAMSCHE
len deken ,ln het bezit te komen van een
VLUCHTELINGEN
vergunning tot aankoop van winterjas
of wintermantel. Medegebracht moeten
De persdienst van de N.SJB. meldt:
worden de textlelkaart en de distributieHet raadslid J. H. Scholte heeft aan B.
stamkaart van de(n)gene, voor wie het
de
vra's-Oravenhage
volgende
van
en W.
nieuw aan te schaffen kleedlngstuk is
gen gesteld:
alsmede een kleerenhanger..
1. Is het B. en W. bekend, dat er vele bestemd,
De
der vergunningen heeft
afgifte
klachten zQn over de stichting voor hulp
in het gebouw Frederik Hendrikaan Rotterdamsche vluchtelingen met be- plaats en
wel voor de gezinshoofden, wier
trekking tot huisvesting, kleeding en straat
naam begint met de letters A t en m.
schoeisel, terwijl ook de toestand der bedL. op Woensdag 28 October van 14.80
den der geëvacueerden hier en daar veel
tot 17 uur en voor degenen, wier naam
te wenschen overlaat?
met de letters M tot en met Z op
begint
ondanks
de geheel
2. Is het juist, dat,
Donderdag 24 October van 13.30 tot 16 u.
der
vluchtelingen,
verzorging
onvoldoende
door het bestuur der stichting voornoemd,
aanzienlek hoogere bedragen worden uitgegeven dan door het rflk worden beschik-

De route, morgen door het WachtbatalJon van de Luchtmacht te volgen, gaat
Jaag»
den Wassenaarscheweg, Koninginnegracht, Princessegracht, Heerengracht, Korte Poten, Plein, Lang» Poten,
zfln.
'n Telefoontje of een boodschap en de Kapelabrug, Longe Poten, Plein, waar te
kaarten worden U gaarne thuisbezorgd. 1 uur het défilé voor het voormalig Departement van Defensie plaats vindt.
Voorts over Binnenhof, Buitenhof,
ZILVEREN PROFESSIEFEEST
Groenmarkt, Groote Halstraat, Kerkplein,
Het was den 14den Juni 25 jaar gele- Westeinde, Lijnbaan.
den, dat de Eerw. Zuster M. Monlca M.
(in de wereld mej. W. Wubben uit Den
ONGEVAL OP HET WERK
Haag) haar intrede deed in de CongregaGisterenmiddag is de 39-Jarige J. S.
tie der Zusters van Liefde te Tilburg.
Gedurende 20 jaar hiervan was zij werk- S., wonende aan den La Remweg, terwfll
zaam als onderwijzeres in het St Leonar- ht) bezig was steenhouwers-werkzaamdusgesticht te Oss (N. Br.), waar zfl heden te verrichten aan een perceel aan
thans nog verblijft. Door de tijdsomstan- de Varkenmarkt van een steiger gevaldigheden was het onmogelijk dit feest len.
De man bekwam een hersenschudding
op dien datum te vieren. Zondag 27 October a.a zal zfl alsnog dit feest herden- en is door den Gem. Gen. Dienst naar
ken
In het St. Willlbrordusgesticht, het R.K. Ziekenhuis aan het Westeinde
Oude Molstraat alhier. Wfl twijfelen er vervoerd.
dan ook niet aan, dat het haar dien dag
aan belangstelling niet zal ontbreken.
baar gesteld ?
VAN RIJDENDEN WAGEN
8. Is het juist, dat na een onderzoek
GESPRONGEN
naar de werkwijze van het bestuur der
Door den Gem. Gen. Dienst Is giste- stichting voornoemd door den gemeenteL. PROGER f
naar het Ziekenhuis aan den lijken accountantsdienst een bezwarend
renmiddag
In den ouderdom van 69 jaar is Zon- Zuldwal vervoerd de
9-jarige A. H. v. d. rapport over genoemde stichting is uitdag hier ter stede overleden de heer L. L. uit de
die aldaar gebracht T
Engelenburgstraat,
Fröger, gep. hoofdinspecteur van politie van een
was gepaardewagen
radenden
4. Ztjn B. en W. bereid doeltreffende
en
in Den Haag
oud-strijder In den sprongen,
bjj zQn rechter enkel maatregelen te nemen opdat de verzorwaarbfl
Zuld-Afiikaanschen boerenoorlog.
had gebroken.
ging der geëvacueerden beter wordt geDe overledene was drager van de oorwaarborgd en de hulsvesting en de voelogsmedaille.
ding gesteld worden onder toezicht van
De begrafenis zal Woensdag a_a om
ONVOORZICHTIG OVERGESTOKEN
Gemeentelijken
Geneeskundigen
den
10.30 uur op de begraafplaats Oud Eik
Hedenmiddag omstreeks één uur is Dienst! en z||n B. «n W. bereid het rapen Duinen in Den Haag geschieden.
het U-Jarig meisje A. M., woonachtig port te pubUceeren, dat door den geeinde
accountantsdienst
op het Hoogezand ten gevolge van het meentelijken
oversteken van den rijweg September jl. aan den Wethouder van
onvoorzichtig
SANEERING IN DE DAMESHOEDEN-BRANCHE door een
passeerend» auto gegrepen. Het Sociale Zaken, den heef. Buurman, werd
meisje werd met een gebroken rechter- toegezonden T
been opgenomen en is door den Gem. Gen.
Men schrijft ons:
Dienst naar het ziekenhuis aan den ZuidIn een vergadering van detaillisten In
wal vervoerd.
de dameahoeden-branche, welke hier ter
stede is gehouden, werd besloten tot het
oprichten van een Haagsche afdeeltng
van de dezer dagen gestichte NederNotariseen S. K. D. van lier en J.
Van uit de Hem* is gisterenmiddag A. C.
landsche Vereeniging voor den DetailhanP. van Beek. Benedenhuie met
del in Dameshoeden. Deze vereeniging een 39-jarig zwervend koopman aangeafz. bovenhuia, Steynlaan nos. 108—110
bracht, die aldaar betrapt werd toen hg ƒ 8.800.—.
stelt zich niet alleen ten doel de hoedenmode op hooger plan te brengen, de on- acht badhanddoeken weg nam.
Notaria H. G. Nouhuya. Winkelhuls m.
De man ia in politle-bewaring geeerlijke concurrentie tegen te gaan en
afz. bovenhuia en erf, Malakkaatraat
steld.
van
haar
leden
te
bescherde belangen
noa. 126—128 ƒ 7.600.—.
men, doch ook om door samenwerking
reeds
bestaande
vereeniglngen
met de
Notaria J. J. de Lange. Heerenhide
van fabrikanten, grossiers en agenten, te SLACHTOFFERS DER DUISTERNIS en garage, van Zutflen van Ntfeveltkomen tot een dusdanige saneering van
Gisterenavond omstreeks half tien is atraat 88, Wassenaar.
8.000.—.
de geheele dameahoeden-branche dat In op de Laan
Heerdervoort een 64van
deze branche voor alle betrokkenen een Jarige bewoner
Notaria G. J. van Gendt. Heerenbula
van de Weimarstraat
goede bestaansmogelijkheid zal verze- met
met
erf. Frederlkatraat 167. / 6.700.—.
zfln rtfwiel tegen een vluchtheuvel
kerd bltfven of tot grooteren bloei kan opgereden.
komen.
Notaree D. Erdman. Portiek-winkelDe
liep daarbfy een kneu- huia
met afs. bovenhuia
erf en tuin.
Het mag een verheugend verschynsel zing wielröder
van het linker heupbeen op.
Weisaenbruchatraat 78—73 E 12.100.—.
worden genoemd dat zich nu reeds talDe Gem. Gen. Dienst vervoerde den
rflke leden hebben aangemeld en er vele man naar zfln woning.
Notarissen A. G. van Mourik Broekbinnen
gekomen zfln.
adhaesl ebetuiglngen
man, alhier en H. Meekhof en Dr. Mr.
Voor Den Haag en omstreken is ttfdeTegen tien uur spoedden zich gisteren- K L. Plccardt, A'dam. Heerenhuia met
Ujk het afdeelings-secretarlaat: „Anlta", avond in de Weimarstraat twee
burgers erf en tuin, Bazaratraat 16. ƒ 18.900.—.
Noordeinde 159.
haastig huiswaarts.
In hun vaart omtQdlg binnen te xtJn,
Notaria A. J. Schouw. Winkelhula met
botsten beiden tegen elkander dp.
RUW SPELLETJE
afz. bovenhuia en erf; Winkelhula GroeBen hunner een 18-Jarig jongmensch, newegje 166—166, uit de hand verkocht;
Twee knapen resp. 8 en 5 Jaar oud, kwam daarzfl zoo ongelukkig.te vallen, Hul»'met afz bovenhuia, erf en
tuin,
waren gisteren nabfl de ouderlijke wo- dat htf in het etalage-venster van een Paulua Potterstraat 216- 217 / 4.200.—.
aan
de
iinaeusstraat
aan
t
winkel
ning
spelen.
terecht kwam.
Notaris Mr. B. Grootenboer Erfpacht).
Het spel ontaarde al ras in stoeien,
Behalve dat genoemd» ruit brak, worgenaamd „Moulin Rouge", Dirk
Gebouw,
5-jarlgen
de
oudste
den
J.
B. den ook een aantal artikelen'uit de etawaarbö
Hoogenraadatraat
172,
Schevenlngen,
uit genoemde straat op den grond .gooide,! lage, ten gevolge van dit ongeval beƒ
4.000.—.
het
het
rechter
knaapje
beentje,
schadigd.
waarbö
brak.
Het jongmensch «elf liep enkel»
Notaris Dr. Ph. B. Libourel te Delft
Door den Genf. Gen, Dienst is hjj naar kwetsuren o.a. een sagwood aan het rech- Heerenhuia met tuin, Carel v. Bylandtbet Roode Krui* Ziekenhuis vervoerd.
terbeen op.
laan 2, hoek Raamweg / 84.800.—.
)

BESPREKINGENVOLRDET

nog eenmaal de gelegenheid opengesteld
tot het inleveren van gedragen kleeren
ter bekoming van een.vergunning voor
den aankoop van een winterjas of mantel en wel op morgen, Woensdag 33
October, van 2—o uur n.m. Het betref-

—

Bet la hier tor «tod» voorgekomen;
dat. op tol van plaatsen op de opefc.
bare straat ton behoeve van''"de
Duitsche Weermacht aangebrachte
richting*- en aanwflzingßborden, beschadigd of vernield zgn.
j$
Aangezien een dergnnjke ernstig»
vorm van vandalisme ten eenatt
male ontoelaatbaar is en vanselfsprekend van de styde der Dutbscfc*
autoriteiten niet kan worden geduld,
waarschuwt de Hoofdcommissaris
van Politie te 'a-Gravenhage, dat het

2

dan pisatoelflkèn- dUWbutiedlenst h»

—

Partyen van 100 en 210 kg.
in beslag genomen

HET UITGAANSVERBOD
In den afgeloopen nacht ztfn zestien
personen die zich na tien uur op straat
bevonden, zonder daartoe extra verlof te
heben bekomen, aangehouden en naar de
diverse Politie-sectiebureaux gebracht,
om het klokje van vier uur af te wach-

i

ERNSTIGE

CLANDESTIEN AARDAPPE
VERVOER

Op Zaterdag- 19 dezer hebben controleurs der afdeeling algemeene controle
van den centraten crisis-controledienst
weder de hand kunnen leggen op eenlge
partyen aardappelen? welke men clandestien trachtte binnen te voeren in het
consumptiegebied Den Haag-..
In het eerste geval betrof het een
vracht van 700 kg„ welke uit BteiswQk
afkomstig was en vervoerd werd met
ongeldig- geleldebiljet
De tweede partfl aardappelen was 310
kg-, groot en afkomstig- uit Wassenaar.
Deze hoeveelheid, welke zonder geleidebiljet werd vervoerd, was verborgen
onder dekens en oud hout.
In belde gevallen zfln de aardappelen
m beslag- genomen en is tegen de vervoerders proces-verbaal opgemaakt.

'

i

MAN DOOR DE TRAM
AANGEREDEN

UIT DE OMGEVING

NEDERLAND

BIÏBGEBLIJKE STAND
22 October.
BEVALLEN« X. M. P. van Soldt «eb.
Ktkhiiiwm, d. Ch. Batenburg geb. van
Eijsden, d. A. M. Nederpel geb. Schenk,
d. J. M. E. Streef geb. Sperna Weiland,
d. P. C. Prina geb. van Vessem, d.
O. van der Wulp geb. van den Brand, d.
L de Groot geb. Smits, z. J. A van
Duljkeren geb. Heijmans, z. A. Jongeman gem. Pronk, z. C. M. Dreijer geb.
van der Spek, r. J. M. C Oranje geb.
Hendriks, z. J. P. van der Sluis geb.
Schippers, z. C. A M. Baggerman geb.
Tomson, d,
A. J. Krijgsman geb.
Th. Oudshoorn geb.
Bijsterveld, z.
Kooijman, d. M. J. Bins geb. Beijers,
d. B. M. Steljn geb. van den Steen, z.
H. Fraterman geb. Oudshoorn, z. M.
Kuiper geb. Batenburg, z. M. Souwens
geb. Kelm, z. G. H. Klein Jan geb.
Hassink, d.
J. van der Heijden geb.
Bruin, z. O. O. A. Krikke geb. van Zeeland, z. M. Ch. A van Woezik geb.
Verhaal, z. T. du Chatenier geb. van
der Vlugt, z. O. A van der Spek geb.
Pereboom, z. S. A Toes geb. Kroon,
d. J. C M. Janse geb. Copier, z. A.
Th. van Loon geb. Schnur, d. M. R. 3,
Jehee geb. Schiater, d. F. Schenk geb.
Wagner, z. J. S. den Drijver geb. de
Heer, d.
OVERLEDEN M. van Wesel, vrouw
van A. Logher, 49 J. K. van Rood, ongehuwde vrouw, 50 J. J. Oostdijk, man
van J. van der Nol, 87 j. H. Raven».
bergen, weduwe van O. de Mooi), BS i.
M. P. Th. Koldeweij, ongehuwde
vrouw, n 1 A J. C Kervel, weduwe
vut J. 8. Broedelet, 87 j. L, TrSge»,
man van 8. P. Groothoff, 60 J. T. Roos,
gescheiden vrouw, 83 ]. A A C Boek»
hout, vrouw van R. D. Blij, 38 j. J.
Haring, weduwe -van O. M. Ligtvoet,
77 J. J. W. C van der Zwei, zoon,
dagen. S. J. Winter, weduwnaar van
11 J. de Goey, 82 j. X. Hooghart, man
van A van Dijk, 73 J. T. van der Goot,
ongehuwde vrouw, «7 J. G. M. C. van
den Bor, weduwe van W. H. Epker, 70
J. J. Isaacs, man van A.C.I Warnar,
•1 J. J. M. Kooy, vrouw van J. A.
SUflen, 75 j. J. E. van Haaren, weduwe van J. A Blom, 76 J. C Groen, man
van A C Vermeulen, 72 ]. M. du Pon,
weduwe van J. van Bommel, 87 J. K. C
Evers, man van M. P. L. Gleliste, 66 J.
F. G. T. Bosch, man van jkvx. A.
Lopez Suasso, 84 j.
.

-

-

-

-

De ruim 50-jarige juffrouw H. J. P*
wonende te Naarden, was enkele jaren
geleden in finandeele moeilijkheden gekomen. Op listige wjjse slaagde zh er
in van iemand te Wassenaar ƒ2126.- los
té krijgen, die deze zou terugontvangen,
zoodra xü haar portie uit de opbrengst
van de in Groningen gelegen boerderij,
waarvan zQ erfgename was, zoo nebben
getacasseerd. Het verhaal van de boerderij bleek evenwel op fantasie te berusten. Zoo kwam zQ als verdacht van
oplichting voor de Haagsche rechtbank.
Ben ander feit'van ernstlgen aard was
haar nog ten laste gelegd, namelijk poging tot afdreiging voor een bedrag
van ƒ6000.-, ten nadeel* van een dame,
■van wie zQ wist, dat deze er goed bfl zat
en aan wie.zfl schreef, bepaalde dingen
openbaar te zullen maken, indien zQ het
geld niet zon ontvangen.
Door tfldig ingrijpen van de Justitie Is
het evenwel b|J de poging tot afdreiging

'
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LAAN VAN MEERDERVOORT
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gebleven.
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Ben psychiatrisch rapport leidde tot de
conclusie, dat de juffrouw volkomen toerekenbaar moest worden geacht
De Officier van Justitie eischte een
jaar gevangenisstraf, rekening houdend
met de' omstandigheid, dat de juffrouw
In het Verordeningenblad voor het vroeger wegens verduistering voorwaarbezette Nederlandsche gebied Is opgenodelijk tot vier maanden was veroordeeld.
men een besluit van de secretarissenDe Haagsche rechtbank heeft hedengeneraal van de Departementen van ochtend dienovereenkomstig vonnis geHandel Nijverheid en Scheepvaart en van
Vinancien .waardoor de mogelijkheid ia
geopend, door het verstrekken van ere.
•
dtttgaranties of op andere wöze, hulp
VEERTIG INBRAKEN IN
van financieelen aard te verleenea aan
VIJF HAANDEN
ondernemingen, die in finandeele moeilijkheden «|Jn geraakt ,door het, als.geDe rechtbank te Rotterdam heeft den
volg van de buitengewone omstandigheden, niet binnenkomen van vorderin- 28-jarigen P. T. C. de V. uit Rotterdam
wegens 22 inbraken met diefstal, gepleegd
gen uit hoofde van goederen-leveranties
aan het buitenland of door andere daar- in den axgeloopen winter te' Schiedam,
en ,te 's-Gravenhage, veruit voortvloeiende blokkeering van activa Hlllegersberg
oordeeld tot drie jaar gevangenisstraf,
in het buitenland.
met aftrek van voorarrest.
Ter. beoordeeling en ter uitvoering van Op de zitting van 8 October bekende
deze hulpverleening is een „commissie verdachte volledig. De Officier van Justivoor geblokkeerde vorderingen" Ingesteld, tie, mr. H. A. J. Reumer, zetde, dat h|J
waarvan tot lid en voorzitter resp. tot
aan veertig Inbraken heeft schuldig
leden z|Jn benoemd ,de heeren mr. T. H. zich
gemaakt, waarvan er hem 22, gepleegd
van Leeuwen, H O. van Maasdgk, dr. J. in 5 maanden, zQn ten laste gelégd, HQ
Ridder en J. R, Lagas.
eischte een gevangenisstraf van vier jaZiele.;• Belanghebbenden, die onder de biervoor ren metaftrek. De verdediger Mr.
bedoelde omstandigheden verkeeren, kun- man had clementie gepleit.
nen zich, door bemiddeling van hun norONTSLAG
UIT MILITAIREN DIENST
male bankrelatie, .wenden tot de N. V.
Maatschappij voor Industrie-financiering
BQ heslult van den generaal-majoor
N. T. Gersten* ,daartoe gemachtigd door
te 's-Gravenhage.
den bevelhebber van da Dultaohe weer.
macht in Nederland, ia met ingang; van
1 November 1M0;
Ie aan de vtce-admiraala B. Sohreuders
Semi-otficleel wordt te BerUJn gemeld: en A. Voè en aan de luitenant-generaals
NIEUW N.S.B.-ORGAAN
Het doel van de rata van rffnfleider dar' infanterie IC Belzer en P. X van'
Naar het „Nationale Dagblad" «mee- Himmler naar Spanje ia, naar men in Munnekrede .eervol ontslag uit den dienst
deelt, zal ter nadere voorlichting van- tegenbeaoek van den chef der Duttsche verleend, wegens langdurigen dienst;
alle dianeten en ambtsdragers der KAB. politie. Men aal zich herinneren, dat
2e. aan den officier van administratie
de aideeling Perszaken van het Hoofd- Serrano Suner al* Spaansch minister der i» klasse. mr*D. B. A. Franken en
zaken gedurende sQn aan den
kwartier der N.SA, gevestigd Zeestraat van binnenlandeche
officier van administratie der
te
verbluf
Berlfti ook uitvoerige be- 9e klasse. B.' A. Kefjser, eervol ontslag
78 té 's-Gravenhage .overgaan tot de
uitgifte van een.periodiek overzicht der sprekingen met Himmler heeft, gehad. vit den seedlenat verleend, wegens opbelangrijke pera-ultingen, die voor de Naar aanleiding van een vraag van bui- heffing van hun betrekking.
Beweging en haar talrtfke dieneten van tenlandeehe journalisten heeft d» Wllhelmstrasse deze opvatting beveetigd
gewicht zijn.
Onder den titel „De Weerklank" au en verklaard, dat Himmler de besprez&een eenvoudig periodiek verschonend kingen met Suner zeker zal voortxetten.
blaadje, het'licht doen sten, dat naaet Juist ia ooorlogsttjd, aldus «egt men in
aanhaling van belangrijke pers-ultingen, poUttéke kringen, spelen de vrugatuk*
een richtsnoer, aal bevatten betreffende ken van den vefllgheldadtenat, dia in
het voornaamste nieuw» ia- de Neder- Duitachland onder leiding.van "1TTI—'1—'
staat, een niet ondergeschikte rol,
landeehe Pen.
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In élk Katholiek gezin
„De Residentiebode"

KfflDQQttrt BLAD,

■'

NOODLOTTIGEA
BIJDE

luk af hebben geprikt, daar de z.g. sleutel
te Ingewikkeld was dan dat ztf in staat
zouden
dien te gebruiken.
Het begrijpen en gebruiken van dien
sleutel verdachten meer gaven van geest
en gemoed dan die, waarover gebruikers
van de prlkplank, waarover laatste in
verband met het betrekkelijk geringe bedrag der daarmede te behalen ' prijzen,
speciaal voor „kleine luyden" la bestemd,
over het algemeen beschikbaar.
Dit wordt nog bevestigd door de opgave van verd, dat een gebruik van den
sleutel gelegenheid geeft, alle prijzen "te
bemachtigen. Immers, hieruit volgt, dat
er btf de Inrichting der exploitatie van
de prikplanken op la gerekend, dat de
dsarbtf behoorende sleutel in de practtfk
niet of nagenoeg niet zou worden, gebruikt, daar anders het doel der exploihet behalen van winst
tatie
volkomen zou worden gemist.
De „sleutel" beschouwde de kantonrechter als een vernuftig maar ook listig
bedachte poging, den schtJn te wekken
als konden de gebruikers der prikplanken
op de kansbepaling invloed uitoefenen om
op die wtfze de lotertfwet te ontduiken.
Op deze gronden verwierp de'kantonrechter dit verweer en veroordeelde verdachte wegens het openltfk bevorderen
van een loterij, waarvoor geen toestemming is verleend tot een geldboete van
subs. 10 dagen hechtenis.
ƒlOO.
Verd. ging In hooger beroep.
—

—

—,

Haag met ztfn vrachtauto een aanrijding
had gehad, waarbtf een achtjarig knaapje,
dat op de fiets naast ztfn moede» reed,
zoodanig werd gewond, dat het kind
spoedig aan de gevolgen overleed, een
hechtenisstraf van drie maanden met
ontzegging van de bevoegdheid tot het
besturen van motorrijtuigen voor den ttfd
van een Jaar.'
Heden veroordeelde de rechtbank hem
tot veertien dagen hechtenis zonder meer.
DE H.A.C.O.-TREKKINGEN
Veroordeeling
in hoogste Instantie

UK.
100
96

96%

bevestigd. De Hooge Baad' vernietigde
echter laatstgenoemd vonnis wegens vormgebrek en rerwaes de zaak naar het
Haagsche Gerechtshof, dat toen de lnlellende dagvaarding nietig verklaarde. Nadat dit arrest weder door den'Hoogen
Baad vernietigd was, heeft het Hof het
vonnis van den kantonrechter vernietigd,
de telastelegging ten deele bewezen verklaard, het bewezene echter niet strfabaar geoordeeld en te dier zake dep verdachte gedeeltehjk van rechtsvervolging
ontslagen; gedeelteltfk vrijgesproken. De
procureur-generaal kwam van deze uitspraak weder In cassatie en heden heeft
de Hooge Baad hi deze zaak voor den
derden keer arrest gewezen.
De Hooge Baad» vernietigde het arrest
van het Hef en veroordeelde den direoteru van de HA.C.O. wegens het houden
van een.andere loterij dan de zoodanige,
tot het aanleggen en houden waarvan
de btf de Lotertfwet verelschte toestemming Is verleend, tot een geldboete van
ƒBOOO subsidiair 8 maanden hechtenis.

ISSl»
fiUBOO-aooo

100

BEDROG BIJ DEN VERKOOP
VAN SCHEERMESJES
De Haagsche rechtbank heeft wegens
overtreding van art 887 W. v. Str. (verkoop onder, valsche verpakking of onder
valsch merk) zekeren A. van P. veroordeeld tot ƒ 100.— boete subs 50 dagen
hechtenis. De man had scheermesjes verdocht die valscheltfk van het merk
„Indiana" waren voorzien.

BRIEFWISSELING
C. O.
De weduwe krijgt niets, doch de
kinderen ontvangen leder l/B x ƒ 40 la / 4.44.
Dese kerk ligt In AmsterdamB. M.
Nöbrd. Hoe lang sQ bestaat is ons niet
bekend.
A. V. te Sch.
Mochten de broers het
geld bQ het overladen Tan de moeder nog
niet hebben terugbetaald, dan wordt dit
als een voorschot op hun erfdeel beschouwd.
Alvorens tot' verdeeling der nalatenschap
wordt overgegaan, moet dit geld dus worden
—

—

—

bflgeteld.

O. v. 0.,
Met dese salarisverlaging
wordt eerst btf den volgenden aanslag rekening gehouden. Op het U op 1 MM IMI of
daaromtrent uit te reiken aangiftebiljet moet
U opgeven uw Inkomsten van 1 Januari—
16 Aug. '40 en de verminderde inkomsten
van 18 Aug.—U Dec. IMO, aangenomen
natuurlek, dat V op 1 Mei IMI nog la uw
—

tegenwoordige betrekking bent.
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sw. vulpen met gla-

damesportemonnaie met Inhoud, PollÜebur.
te Delft; een zilveren damesbroche mat rood

Markenachestraaf 67; een verm.
zilveren heerenhorloge met dito kettinkje,
Menninckstraat 59 (te bevragen na 18 uur);
een i-tywielbelastingmerk, Frankenslag 51;
een lichtbruin handkoffertje. Ooststraat 85;
een verm. zilv. manchetknoop, Pluvierhof
89; pen hondenpenning No. 15398, Lindestraat 48; een damesparapluie met ritssluiting. Werf straat 154; een portemonnale Inh.
JD.27H, Gevers Deynootstraat 41; een rozenkrana In étui, v. Ouwelaan 24; drie honden,
parel armband, een bewfla van lidmaatschap Aayl, Nieuwe Haven 73.
Opgevangen henden:
Ned. Bioscoopbond ten name -van J. G. J.
Voor Inlichtingen, Aayl, Nieuwe Haven 78.
v> d. Goor, Leiden, een rozenkrans In étui,
een.albumpje met foto's, een heerenrijwlel,
een haarenrfrwlel merk „Kwinto", een ongemerkt transportrUwlel, een heerenrtfwlel
(sportmodel), e enbril met hoornen montuur,
een lederen hondenhalsband, een zwarte
portefeuille, een bruinlederen riem, een ongemedkt heerenrijwiel, een verchroomde hanger met 2 rode steentjes, een roode wollen
BLOEMEN
muts, een Burgera heerenrtjwiel, een wandelstok, een donkergrijze racefiets merk F.
RODENRIJS, 21 Oct.
Coöp. GroentenR. C een doosje met vreemde postzegels, en Bloemen veijlngvereenlglng „Berkel en
een vsrehroomd verlengstuk 'van een uitRodenrtJa" G.A.: Rozen: Oranje-Naasau
laat,
een bruine damesportemonnaie met ƒ5 4 ƒ6.70, Edith Helen ƒ4.40 4 ƒ5.85, Better
kniplusiting inh. brood- en vleeachbonnen en Tlmea ƒ4.20 4 ƒ5.05, Pechthold ƒ8.05 4 ƒ4.95,
geld, een haerenrtjwlp l merk „Magneet", Rosalandla ƒ2.80 4 ƒ3.30, Briar Cliff ƒ1.90 4
twee foto's, een ongemerkt melsjearijwial, ƒ2.60. Aug. Noack ƒ2.55 4 ƒ2.80, E. G. Hlll
een Xndus-heerenrtJwlel, een hondenhalsband ƒ2.85, alles par 100 stuks; Anjers: Fairy
koperen plaatje, een witmetalen arm- Queen ƒ5.10, Malne Sunahlne ƒ5.10, Purltan
maf.
band, diverse handschoenen, sleutels, belas- ƒ6.80 4 ƒ7.10, Bonanza ƒ4.70, Gladya ƒ4.20 4
tlngmerken en ceintuurs.
ƒ4.40, Spectrum ƒB.BO 4 ƒ4.10. Gemengde ƒ4.
Aanwezig en te oevragen on de navoigen- alles per 100 atuks;
Chrysanthen: Ray.
Ie Ingezetenen, onderstaande
voorwerpen Rosé ƒ4.70 4 ƒ5.60. idem Wit ƒ4.80 4 ƒ6.20,
Ben boodschappentasch, Ruychrocklaan 92; idem Brons ƒ5.60 4 ƒ6.40, idem v. Centbum
een kosteloos riJwlelbelastlngmerk, Flatge- Glorie ƒ5.80 4 ƒ7.20, idem Biingeur ƒ6.40,
bouw Jozef Israelapleln; een rijwielbelastingMonument ƒl4, Puiling ƒ9 4 ƒ10.20, Edw. Page
merk, Schoolstraat 87; een paar bruine ƒ12.20, Delhamna ƒ13.40, Choco ƒ6 4 ƒ6.40,
Suède handschoenen, Abrlkozenplein 87; een alles per 100 atuks; Diversen: Troschryaanrechter bruine nappa heerenhandachóen, then ƒ0.12 4* ƒO.lB, Ray. Tros ƒO.lB 4 ƒ0.25,
638; een breiwerk ,geel Freeala ƒ0.13 4 ƒ0.14, Asp. Plum. fO.U 4
en groen). Nieuwe Haven 402; ey ruigharlge ƒO.lB, alles per bos; Clamatls Prins Hendrik
fox-terriër, Keppleratraat 310a; een doublé, ƒ6.30 4 ƒ6.60 per 100 stuks.
armbandhorloge, inscriptie „Geer", 7-12-'so,
Den Burghatraat 4, Voorburg; «en rood geGROENTEN EN FRUIT
lak*, dameartjwlel merk „The Royal Standard" No. 6701, Lutherache Burgwal 23; aan LOOSDUINEN, 21 Oct.
Coöp. Groentenactetasch met ondergoed, Allard Plerson- veiling: Bloemkool Ie art. ƒll, Idem 2» art.
laan 372; een emmer inh. 10 pakken sodex, ƒ5.70, Perziken Ie «rt. ƒl2, Idem 2e art.
Velpschaatraat 197; een verm. zilveren roƒB.BO. Idem Se «rt. ƒ7.00, Bieren ƒ7.40, alles
sankrana, Vierhoutenstraat 8; een portemon- per 100 stuk»; Roode Kool ƒ4.80 a ƒ4.90, Kaanaie meV,
C.cheppere»traat ja; prtncessen ƒB2 a ƒBB, Stamprincesaen ƒ9 a
een verlovingarW. .FUherstraat 28»; een «w. ƒ24, SnUboonen ƒ25.50 a ƒ27.00, Pronkboonen
led. dameahandacboen, Assendelf*• straat 82; ƒ7.90», ƒB, Boonenatek ƒl6 a ƒ22, Spruitkool,
een textlelkaart B-92410, Schalk-Burgerstraat vaste, ƒ12.90 a ƒl3, Prei ƒ5.50 a ƒ8.70, Schorae210; een zwarte kraAn ketting, Pautuß Potneeren, dikke, ƒ16.50 a ƒ17.20. Tomaten A
terstraat 346; een rozenkrans-zakje met reli- ƒlO a ƒl7, idem B ƒl2 a ƒ18.20, Idem O ƒlO a
qulen, RtJawtJkschewpg- 68a; een ring met ƒl7, idem CC ƒ9 a ƒlO. Idem (bonken) ƒl2 a
sleutels, Trekweg 111; een sw. vulpenhouƒ15.80, alles per 100 kg.; Postelein ƒ0.72 a
der met gouden pen, Broelcaloofkade 74; een ƒO.Bl per 6 kg.; Spinazie ƒ0.17 a ƒ0.42 per
verm. zilveren zeahoekig polshorloge, Paeta 4 kg.; Salade Ie srt. ƒl.BO per 100 krop;
va Thoostwtjkstraat 143b; een ongemerkt Peen 2e art. ƒ5.80 a ƒ7, Radfls ƒl.BO, Kervel
steentje,
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VISSCHERIJ
DEENSCHE CONSIGNATIEVISCH
IJMUIDEN, 23 Oct.
VlsachertJberlchten.
—

Middel Schelvlsch ƒ49 k ƒ4B, Kleine Middel
Schplvlsch ƒ4B k ƒ42, Kleine Schelvlsch ƒ42,
Braad-Schelvisch ƒB6, Kleine Wtftlng ƒll il
ƒ4. Kabeljauw ƒBO k ƒ22, Groote Gul ƒ2B il
ƒ25, Zetechol ƒ5B a ƒ51.50. Kleine Schol ƒ46 a
ƒ27.50, Schar ƒ32.50 k ƒ24, Bot ƒ45 k ƒ26,
Anajoviach ƒ25 il ƒ22. Sardine ƒ16.50 k ƒl6,
alles per 50 kg.
Zoetwatervlach: Snoekbaars ƒ0.70 4 ƒ0.64.
Snoek ƒ0.48, Zeelt ƒ0.44, Paling ƒ0.94, alles
per kilogram.

DIVERSEN
LOOSDUINEN, 21 Oct.
Op de heden
gehouden paardenmestvelling werden aangevoerd 42 «chulten stroomest. PrQzen waren
als volgt: normale paardenmeat ƒ33 4 ƒ37
per schuit, zware legermest ƒ26 4 ƒ29 per
—

schuit.

EXAMENS
APOTHEKERS-ASSISTENTSEXAMEN
AMSTERDAM, 21 Oct.
Geslaagd de
dames J. P. Ernenta te Hilversum, A. A.
Slootman te Rotterdam, G. F. W. Schilder
en A. Janama te Bussum.
—

TECHNISCHE HOOGESCHOOL

DELFT, 21 Oct.
Geslaagd voor het
propaedeutlsch examen voor Clvlel-Ing«nl«ur
E. de Jonge.
—
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Onregelmatige
Weinig vatte—

—

De effectenbeurs te Amsterdam gaf heden
niet veel bijzonders te zien. De handel wal

van beperkte afmetingen en

daarbij van

trokken nauwelijks attentie en gaven evenmin afwijkingen van beteekenls te zien. De
ml der courante lndustrteelen gedroegen zich
aar Verhouding van de toevallige marktpositie van ieder aandeel op zichzelf. Voor
het overige wa» er niet veel te doen. Op de
sulkerafdeeling werden H.V.A.'a slechts met
verhandeld, maar nadat
stukken
enkele
eerst tegen 403 procent was gehandeld, werd
later In den middag beneden de 400 procent-grens afgedaan. De incourante soorten
waren verwaarloosd. Van de affajre In
scheepvaartpapieren waa niet veel meer
overgebleven. In Scheepvaart Unies ging In
bescheiden voet nog lets om, waarbtJ de
koers een kleinigheid naar beneden ging.
Oude Booten waren btJna onveranderd. Petrodeumrubtiek was stil, olies waren overigens goed prflshoudend en de middenkoers
kwam vergeleken met gisteren dan ook iets
hooger te liggen. De affaire in tabakken
was onbeteekenend. De Sumatra-aandeelen
waren ongeveer prtJshoudend. Op de rubberafdeeling kwamen Amsterdam Rubbers
even lager te liggen. Diverse Incourante
soorten konden zich echter ruimschoots
handhaven. •
Voor Duitsche fondsen was de belangstelling .niet groot. De Youngleening gaf echter
geregeld affaire te zien en was daarbt) goed
prtJshoudend; eeder let» hooger. De overige
Duitsche waarden werden op onsystematigroote
sche wtJze genoteerd, zonder dat
koersverschillen voorkwamen. Het zakenverkeer op de Amerikaansche markt had
weinig te beteekenen, de stemming was aan
den ongeanlmeèrden kant.
De beleggingsafdeeling waa stil, van de
Ned Btaatspapleren trokken In hoofdzaak
de gestaffelde leeningen de 4 procent obllgatlën Nederland ex beU fac de aandacht.
en de
De tendens waa eerder iets gedrukt
koersen meerendeels lets lager zonder dat
hiervoor
speciale beweegredenen konden
worden aangevoerd. Ook de oude schuld waa
lets luier.
Voor prov. en gem. obUgaüfin waren de
koopers vandaag ook niet overtalrflk; m
enkele gevallen werd een fractie lager genoteerd.
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OFFICIEELS VALUTAKOERSEN DER
NEDERLANDSCHE BANK

kalmen aard en de koersen verschilden over
het geheel niet veel bö die van gisteren.
Enkele fondsen maakten een indruk van
ongeanlmeerdheld, daar zfl een neiging tot
achtergang aan .den dag legden, maar anderen daarentegen konden zich gemakkelijk
handhaven. Een bepaalde Ujn vlei In de
markt niet te onderkennen. Het meest ging
om In Aku's, die bt) de opening prtJshoudend
waren en zich gerulmen ttJd op ongeveer
het peil van den vorlgen topprjjs konden
handhaven. Later 9p den middag/ echter
kwam eenlg materiaal akn de markt, waartegen de kooplust, niet geheel bestand wa.,
zoodat een kleine' Inzinking Intrad, zonder
beteekenla werd
GRANEN, ENZ. dat echter een verlies vanaanvankelijk
prflsgeleden. Unllevers waren
Amsterdamsche aardappelprijzen
houdend en konden zich ten opzichte van
puten verheffen, doch
AMSTERDAM, 22 Oct.
■ Zeeuwscbe gistere zelfs een paar koopers
naderhand In
Drentsche eigenheiook hier kwamen de
eigenheimers
mers ƒ3.05; Muizen A22H: Bintjes ƒ3.22H, de minderheid, zoodat zich een kleine reactie voltrok, waarbij de koers per saldo vrtJalles per H.L. Aanvoer 230.000 Kg.
wel onveranderd bleef. De Philipsaandeelen
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8 weken geleden); 'een

zen pen, Goeverneurlaan 606; een lichtbruine hond, Baliatraat 9; een bruinlederen

Aanwezig'aan het Hoofdbureau van Politie, Alexanderpleln 20 en aldaar te bevragen op alle werkdagen, telefonisch alleen
tuaschen 10.80 en 12 uur en mondeling
tuaschen 12.30 en 14.30 uur, de navolgende
voorwerpen, ala gevonden gedeponeerd on
21 October 1940:
Ben portefeuille Inh. lnvalidlteltsbewQs ten
name van C. Kooy, een
hondenpenning No.
1463, een groene sak maf brood, een lm.
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hem nog bet H. Oliesel toegediend.
Pastoor van Leeuwen werd in 1876 te
Delft geboren en 16 Augustus 1908 priester gewtfd. HU-werd daarna benoemd tot
assistent te RWadendamme, vervolgens
tot Kapelaan te Goes, Beverwijk en Lelden
(H. Petrus), waarna hfl in 1921 werd benoemd tot Pastoor te Zieriksee. Sedert
1981 was. de thans overledene pastoor

ld.

Contlnental OU
Mid. Cont Petr.
Philips Petrol
Shell ünlon
Tlde Water OU

—

100

men tfld ladende aan een kwaal, welke
al» gevolg van de tfldsomsf andighoden
in hevigheid was toegenomen. Zonder dat
iemand een soo spoedig einde had verwacht, kwam dit Zaterdag tegen den
avond plotseling, toen men den Pastoor
dood vond. Door den Pater-assistent Werd

—

HJR.
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ACTIEVE FONDSEN
V.K.

''".

Btf een op 16 April 1988 gewezen schrifteltf vonnis van ,het kantongerecht te van t Zwaantje.
's-Gravenhage is I* E. ter sake van overBedenavond sullen de plechtige Metten
treding van de Lotertjwet (HA.G.Ó.-trekgezongen worden, waarna Woensdag- gouden dameshorloge met zwart bandje, v.
Hovtemastraat 113; een hockeybal, v. Zaeckkingen> veroordeeld. In hooger beroep morgen de plechtige uitvaart aal geschie71; een gouden ring en een zilveren
ef-raat
heeft de Haagseha rechtbank dat vonnis den.
(Msb.) rozenkrans in étui, Spuistraat 58 (gev. pl.m.

DINSDAG 22 OOTOBEK

100

<

In den
De Officier van Justitie hg de Haag. Haierewoude-RtJndtJk plotseling overleden
sche rechtbank elschte, onlangs tegen den de ZeerEerw. Heer O. C J. van Leeuwen,
chauffeur M. K, .uit Amsterdam, die op Pastoor van de parochie „t Zwaantje",
12 Juni, des namiddags half zeven htf aldaar.
den tunnel aan de ValUantlaan. in Den
Pastoor van Leeuwen waa einde gerui-

Beurs Amsterdam
Nederland
ld. ƒ1000 19401 4
ld. ƒ1000 1940H 4
ld. ƒ1000 1940ZI

tot hechtenis veroordeeld

Chauffeur

»**..

-

T. UEBVWÈN t
■'
■
ouderdom van 64, Jaar la.te

PASTOOR O. O. J.

ƒ2.70, Selder* fi.l» 4" ƒ1.40, Peterselie ƒl.BO
4 ƒ1.40, allea par 100 boa; Andijvie ƒ1.30 4
ƒl.BO per 100 struik; AndtJvle ƒ0.16 4 ƒO.lO
per 0 kg.; Boerenkool ƒ0.23 4 ƒ0.82 par 7 kg,
RODENRIJS, 21 Oct.
Coop. Groentenen Bloemenveillngvereenlglng „Berkel en
Rodenrijs" 0.A.: Komkommers ƒ8.70 il ƒlO.lO,
Sla ƒ1 4 ƒl.BO, AndtJvle ƒ1 k ƒ1.20, alle» per
100 stuks; Stam-Prlncessebooaen ƒBl k
ƒB3, Dultacha Boonen ƒlO, Pronkboonen ƒ8.90
4 ƒll.BO, Snflboonen ƒ23 k ƒ24.80, Spinazie
ƒ9.80 k ƒ12.20, Postelein ƒ6.90 4 ƒ7.80, allea
per 100 kg-.; Spruiten ƒ10.40 4 ƒl2 per 100 kg.
LOOSDUINEN, 21 Oct.
Loosduinsche
Groentenvelling. Bavoye Kool ƒB.BO k ƒ4.80
per 100 «tuk»; Roode Kool ƒ8.50, Stam-Princesaen ƒl5 II ƒB6, Sntfboonen ƒ2B k ƒ26. Pronk,
boonen ƒB.lO H ƒ9.20, Boonenatek ƒlB 4 ƒlB,
Schoraeneeren Ie «ooit ƒ16.50 k ƒ17.40, Idem
2e aoort ƒ7.50, Tomaten A ƒl7, . idem B
ƒl7 4 ƒ19.60, idem C #7, idem CC ƒ8 4 ƒ9,
idem Bonken ƒ9.40 k ƒ14.80, allea per 100
Kg.; Spinazie ƒ0.14 k ƒ0.47 per 4 Kg.; Posteltin ƒ0.89 4 ƒ0.75 per 6 Kg.; Druiven (blauwe)
Ie aoort ƒ0.38 k ƒ0.40, idem 2e soort ƒ0.25 k
ƒ0.27 per Kg.; Salade Ie aoort ƒ2.10 4 ƒ2.00
per 100 krop; Peen Ie aoort ƒB.BO k f 1.20,
RadtJa ƒl.lO k ƒ1.20, Selderij ƒ1 4 ƒl6O. Peter«elle ƒ1.60 k ƒ240. Prei ƒ5 k ƒ6.30, allea per
100 bos; Bleekselderij ƒ2.50 per 100 atuka;
Andijvie ƒ3 k ƒ3.50 per 100 Kg.; Stoofala
'ƒ0.87 per kist; Boerenkool ƒ0.22 k ƒ0.33 per
kist; Bieren ƒB.lO per 100 «tuk».
LEIDSCHENDAM, 21 Oct.
Groentenveiling. Kropala Ie soort ƒ1.50 k ƒ2.30, 2e
soort ƒ1 il ƒ1.40, Stoofala ƒ2.50 a ƒ4.50. Peen
ƒ3.50 ft. ƒ7, Bloemkool Ie soort ƒ7 4 ƒlO.BO,
idem 2e aoort ƒ4 4 ƒ8.50; Tomaten midden
ƒ3.50 k ƒ8.70, groot» ronden ƒ8.50 k ƒB.BO,
2e aoort ƒ8.50, 3e aoort ƒ4.50, bonken ƒ3.50
k ƒ5.50, Andijvie per 100 atrulk ƒ1 k ƒl.BO,
per 100 Kg. ƒ2 4 ƒ2.20; Spinazie pér 4 Kg.
ƒ0.12 k ƒ0.48, Postelein ƒ7 k ƒ11; Snflboonen
ƒlO k ƒ29, Speroleboonen ƒ8 il ƒ3l, Radijs ƒ1
4 ƒ1.50. Prei ƒ3.50 k ƒ4.50. Selderie ƒ0.50 k
ƒ1.30, Druiven ƒ24 4 ƒ2B.

.

Aan verdachte was ten laste gelegd,
dat htf een loterij had aangelegd zonder
toestemming, sub*, dat htf de deemame
aan de loterij had opengesteld, meer subsidiair, dat hfl de loterij openltfk had bevorderd.
De ambtenaar van het O. M., mr. dr. B.
Van der Meulen eisehte ƒ5OO-— boete,
subs. 2 maanden hechtenis.
Omtrent de verdediging van verd, dat
de deelnemer een overwegenden Invloed
kan uitoefenen, overwoog de kantonrechter, dat niet beslissend Is wat theoretisch
mogeltfk Is, maar hetgeen practisch bereikbaar is en wtf op grond van eigen
waarnemingen, als aan de hand van getuigenverklaringen en de eigen opgaven
van verd, omtrent tijdsduur die het gebruik van een sleutel vereischt, aannemen, dat het gebruik van dien sleutel door
personen, die hebben geprikt, als regel
achterwege la gebleven en zij op goed ge-

-

'

exploiteerde, verklaarde, dat hg zelf nooit
geprobeerd had de oplossing te vinden.
„lemand, die het probeert, heeft kans
In paviljoen drie van het Wllhebnlna
gasthuis te komen," vond htf. Ook de
beide verbalisanten hadden geen kans gealen de oplossing te vinden.

-■

...

heerenrflwiel, Molenaaratraat Tl; twee tjawren patrollen met touw, Jae. Cataatraat 141;
een groentekist, RflswUkscheweg 341; aan
ktaderfaschje 4ah. sakdoek, portemonnale,
rozenkrans en gebedenboekje. Jan v. d. HetJdenstraat 88; een 'pakje Inh. 12 servetten,
Poeld(Jkacheatraat 48; een grijze poes, Adelheidstraat 82; Aen' ongemerkt damesrtjwlel.
Laan v. Nieuw Oost-Indlë 146; een gouden
ring, merk „Oreato", Newtonatraat 169; een
lange witten katoenen Jas, Wllhelmlna van
Pruisen**,raat
87; een -blauw katoenen
schort. Jan v. Riebeekstraat 76; een zilveren schakelarmband. Louiae de Cblignyatraat 1; een doublé dameshorloge, Altingstraat 15; een nikkelen damespolshorloge.
Maystraat 105; een gasaansteker, Anna van
Buerenstraat 239; een Malthezer leeuwtje,
Bezuldenhoutacheweg 2658; een nikfrelen
dameapolahorloge, St. Aldegondepleln 27; een
gedeelde van fototoestel, Govert Bldlooatraat 124; een huissleutel, Steflnlaan 42;
een groene vulpen, Nicolalatraat 83;. een
Fongera fceerenrwiel No. 85129-90, Danokertstraat 87; een poederdoosje zoet étui, Welmaratraat 114; een paar lichtbruine dameakousen, Geraniumstraat 13; een zwartlederen
v. Swindenacfeasch inh. naalbehoefte,
straat 30; een zilveren schakelarmband,
Obrechtstraat 506; een brulnled. dameataach
inh. een portemonnale mat geld, Prins Hendrikplein Sa; een rQwielbelaatlngmerk in
brulnled. étui, Dp Perponcherstraat 64; een

I i

totêrfl-

van overtreding van de
wet en hem veroordeeld tot ƒ M*W boete,
■übs. 10 dagen hechtenis.
De man, directeur van een handelsonderneming, laat prikplanken maken-en
verkoopt die weer aan een tusachenman,
die de planken op ztfn beurt weer aan
winketten levert
De prlkplank la van het bekende formaat en men kan prijzen van ƒ I.—, ƒ o 50
/ 0.25, ƒ0.15 en ƒO.lO
winnen. Btf dé
prlkplank la een gebrutksaanwtfzing; btf
nauwkeurige bestudeering la het mogelijk
de oplossing te vinden en alle prijzen te
touceeren. Maar...... de oplossing neemt
uren en het overgroote deel van de
„prikkers" prikt er in het wüde weg op
los. Een winkelier, die ten gerieve van
ztfn klanten de prlkplank In ztfn winkel

0

■

ƒ 100.— boete opgeiegd
De kantonrechter te Amsterdam, Mr.
dr. C. A. J. Bartzfeld heeft en echrttteWtirwßla gewezen tegen een koopman,
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Met houten solen en hakken
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Tea,

KINDERWAGM

DIE

DE OVERSTROOMINGEN IN
FRANSCHE PYRENEEëN

SCHOENENZBONDAGE

DE

DENOMSCURAT

BONNEN,
DE

GEMENGD NIEUWS

BRANDSTOFFENOOD

?».-

met 11 genummerde dubbel» Boter. Bon U (boterkaart) geeft recht
op 280 gram boter. Geldig tot en'met
bonnen van het nieuwe broedbonboekje

voer. van achoshieer'..me euM- en Midde».
overatroomlngscatastrophe in de
en de KenpTde proFransche Pyreneeën heeft twintig, persoVrijdag 28' Octobef-i Niet. gebruikte
auctie v*n eciuiènaaLter. hand heeft ggeven tezamen recht op totaal 8800
nen net leven gekost, voor zoover thans
boprien bUJven geldig tot en met 1 Nor.
gram roggebrood of 3000 gram ander
te Vichy vastgesteld kon worden. '■
• .waarschgnqk zal "ïnen-reed» ;tn
het
'brood. Geldig tot en met Zondag.27 Margarine en vet» Bon 18 van de/vetDe toestand In het zwaar geteisterde
Mart geeft recht óp: een half ;■ pond
volgend» maand «at*» varmidden
4»
October (wat men overhoudt geldt, tot
J§WÈ
't Tweede .'om' de koekenen.' 'v -■'
dorp Teen is door een nieuwe stflglng
margarine of «ei half,pond' bap&mÊ, len over. Het kindje in de. kinderwagen
koop «onder bon via dit «eacaainfabrien met 20 Oct; echter niet in hotels).
?$
t
.:«
van het water nog verergerd. Btyha het
Geldig.tot ep met/Vrijdag 25 October, krees; feen letsel. *.<?.
v.«t een aanvaarnaken.' &i ■■< '
geheele dorp met inbegrip van' de kerk Koffie en
niet gebruikte bonnen' tot e&;.'iaet ; Het ongeluk w waaracbflniak-aanMle vf
Thee. Bon 114 (algemeen distrien de school is door de overstrooming
% November.''■. .■■ «•••i •■- _ '*js«iH| ftiisternte**» wfltea, £?ï'«*|jffi .ptw'&ijp?
butieboekje) geeft recht op % pond
meegesleurd. Zes personen ztfn daarbfl om
-'
of 78 gram thee. Geldig tot ea
koffie
VAvondsC In fjejfo\waV kranten "■■
het leven gekomen. Het dorp Banay, dat
vet
Vleesch,
en
'
vtoescbwareai/;
met Vrtydag 8 November.
van alle verkeer»- en telefoonverbindinElk der met 05 gemerkte bonnen'der
gen afgesneden Is, moet op twee hulxen Suiker. Bon 109 (van algemeen distribuvleeachkaart
geeft recht op 100 gram
tieboekje) geeft recht op 1 K.G. suiker.
na volledig door de watermassa's ver(been inb.) of 75 gr. gerookt
vleesch,
Geldig tot en met Vrfldag 28 October.
woest zQn.
of gekookt vleeech öf een rantsoen
Te Perplgnan ia voor de geteisterde'ger*!poatlavan het bureau 'Unnaeasvleeechwaren.
De met 06 gemerkt*-bon man ven Kooy uit Brakel, werksaam b»
ea
Bon
78
(algemeen
Bakmeel
bieden de eerste hulp georganiseerd. Bloem
voor „worst, vleeechwaren* geeftreeht 'den graanhandel; van <*r firma, N.G.J.
atraat ■«té
heeft' - gisterendistributieboekje) geeft recht op 2%
Groote transporten levensmiddelen en veevangst :-■ ge-■
Schouten
laat'een
i
op
goede
een
te'Gieaeen
ln.de
avond
«eer
pMÊ
(NA),
garage
of
rantsoen
vleeschwaren.
bakmeej,
tarwemeel,
oaa
zelfrQzend
•■
voeder zfjn naar de overstroomde dorpen
van
'»v .•■"■>■■
ï!ÉWi^y^>r,*^K'*,'.v--'
Een
rantsoen
gemelde.firma
te
vleeschwaren bestaat uit
Giestetf bazig met
of roggebloem, of. roggemeel of boek'.- Hét' I* dé
gezonden. Een transport geneesmiddelen
%
het
orde
maken.van
gram
gerookt
gedeelte
in
75
of
de
de
vrachtlaatst»
'dit
op
gekookt
Jaren
Geldig
vteeaon,.
tot
VrQdag
1 Nbv.
weltmeeL
wordt voorbereid om in de gebieden, waar
van XAint**rdam?é herhaalde' 'ante; tootspek, carbonade, rookvleeech iof
ham.
Vermicelli, enz. Ben 18 (algemeen distride drinkwaterleiding door het hoog© wacekómen,"*dat/dieyen zich toegang tot
gerookte worst of 100 gram gekookt* Benigen" töd later vond men hem bewust*
butieboekje) geeft ïecht op'loo gram
ter vernield of verontreinigd is, epidemieën
worst of 125 gram leverworst e.d-of loos opeen auto-liggen, terwtfl genees»
een winkelpand verschaften- door open*
macaroni of vermicelli of spaghetti. Gelte vermeden.
sluiting van de- buitendeur van de boven150 gram bloedworst.
meer .mocbjQftaAeh,
y^iWsl kundjgV
dig tot en met l November'..
Volgens verdere berichten uit Vichy
Vlaeen luik inhetpor- ,
Geldig tot en met Zondag 27 October. Waarschgnlgk "■ heeft het slachtoffer ontheeft de minister voor verkeer een bedrag
snapte gassen, binnengekregen en'is tenberetktaal
onder
den
Niet'gebruikte
grond den winkel-ra
bonnen
blflven
tot
geldig
Bon
78 (algemeen
van drie mlllioen francs ter beschikking BQst en BQstemoeL
.gekookte
■■'
•
v
?Jf?,:&z\
Wordt
.taif:
V
v
:JtK*X
en
met
d»
roole
kool
Zondag
November,
8
maar'
distributieboekje) geeft recht op 280
gesteld voor het herstel der verkeers,'./>
niet in restaurants e.d
Oleterenavond hebben twee;agenteh ia
gram' rQst of rQstemee) of rQstebloem.
.
■~
r^
wegen en telefoonverbindingen, die i door - Geldig tot en' met Vtfldag
dader» in een .winkelpand In
burger-de
1 November.
laat-ons nu maar -bokkenschieten. • da Fretorlusstraat kunnen betrappen.
de overstroomingen in de oostelQke PyreVaate tn-aadstoffent
neeën zfln vernield. De grootte van dit
•
' ■'•'
'
'
Het waren twee broers,' ongeveer 40 Jaar
""~'9&ffï
*'*•
Gort en Grutten. Bon 77 (al*
Gedurende
October geven de met 01.
bedrag vormt een nieuw bewfls voor den Havermout,
oud, uit da Dapperbuurt ZQ hadden zich
gemeen dtstributlf hoesje) 'c geeft -recht
OJ en 03 gemerkte bonnen van de „bongeweldigen omvang van den overstroodoor openalulting toegang verschaft tot
op 280 gram havermout of havervlokkaart distributie vaste brandstoffen:—
verspreiden UeÜt en-warmte,
onder de schapen
Groote
schade
mmgsramp in de Fransche Pyreneeën. ' ken
'Wfl
het belendende trappenhuis, dit naar da
grutten.
of
gort
of
Geldig tot ea
„haarden, kachels, alsmede de met 01,
Maarschalk Petain, die zich persoonlek
leidt £n ''"'het" ■ portaal
bovenverdieping
met Vrijdag i November.
In het kort"geleden bfl Hongarije terug02. 03, 04, 05 en 06 gemerkte bonnen
door de bevoegde instanties op de hoogte
het luik, dat toegang Maft
hadden
sfl
van de „bonkaart distributie
heeft laten stellen, heeft aan de prefecten Malwwa, enz. Bon 28 (algemeen districentrale gekeerde, gebied.van Marmaros U door 'Nleta dan
tot de ruimte onder den vleier, . geforen
verwarming»,
voorts
„brand- het koude weer-een vroegtflalge wolvenvan het departement OostelQke-PyreneKn
demet
ceerd.Zfl «aren hierlnafgedaald en bebutieboekje) geeft recht op 100 gram
stoffen, Mn eenheid, Ie periode,*.»!», plaag opgetreden; De kudden Wolven hebeen telegram gezonden, waarin hfl zfln
vonden zich onder den grond op weg
maisena of, grlesmeel> of puddingpoeder
mede de met „cokes, één eenheid, eer- ben groöto:*oh«de» aangericht onder "de
« naar den winkel, toen de bewoner
deelneming betuigt met de door het noodof puddtogsanspoeder. (Tot nader te
van.
ste periode" gemerkte bonnen elk recht:
de eerste verdieping tot de ontdekking
, H»r;en,daar HJn ttl »elfs
weer getroffen bevolking.
bepalen dag als overgangsmaatregel een
op het knopen 'van éen eenheid vaste
kwam, dat het 'nU anders lag dan norpakje malxena van 228 gram op twee
pen. Daarb(J werden In téa nacht oTTscha'.v..-*'v'■",'".■.■•.. v- '■■ ■
brandstoffen.
maal.
Geldig
1
28).
tot
November.
bonnen
-,'i.
•'•"-'ti'jt.'. pen
verscheurd
DE RAMP TE BAFLO
■Verder
•l.'" A. geven
■
mj
waarschuwde
onnnddeSQk da pollgedurende October \- fle
.-»«SK-:«»i :i>'f
't-.
Deze had da smak spoedig bekaken
«e.
op
gram
68
Zeep.
geeft
Bon
recht
180
Nadat Zaterdag onder enorme belangmet 04, 05 en" 06 gemerkte bonnen-van
en spierde het:luik dichti aoodat da
de „bonkaart distrlbutte vaste braid»
•telling van deugde der autoriteiten tn
toiletzeep of 120 gram hulahoudseep of
daders daardoor, niét konden ontsnappen.
haarden, kachels" elk recht
van de bevolking negen slachtoffers van
stoften
200 gram zachte zeep of 280 gram xeepIn
den winkel Warden da heeren opgede autobusramp «ader de gemeente Baflo
voor zoover voorradig
op het koppen van één eenheid turf/ata
poeder of
wacht
Bet bleken oude bekenden van da
aangegeven.
'".,•''.'
boven
ter. aard» varen besteld, KQn gisteren126 gram seepvlokken nt 280 gram zelf
politie te -#L Een der gebroeders ü
morgen op de Zuiderbegraafplaats te Growerkende waaphmtddelen of 200 gram
Deze met 04, 05 en 06 gemerkte bonMaandag-; ;. ree-as vier maal wegeen» braak veroorpoert te!•«AmsUrdam
ningen twee andere omgekomenen naar
vloeibare zeep. Geldig tot en met
deeld, de ander heeft een gevangenisstraf
nen
loon
van
het
sullen.in
den
stookeen
morgen
bfl
hamsteraar
bun laatste rustplaats gebracht De verDinsdag 12 November. ,
seizoen
worden
van.
vier Jaar wegen* diefstal achter den
aangewezen
alsnog
distributie,
welke
de
aan
partfl-goederen
chauffeur
ongelukte
Is Zaterdag te Zwolle
Opsporingsambtenaren van de" Neder»
„een
De
extra-bonnen
voor
genomen.;
van'
koopen
steenkolen,
;in
rantsoen
het
-beslag
onttrokken,
of
andere
waren'
- begraven.
toiletzeep'' geven tot en met 24 Januari vaste, brandstoffen. Ken,heeft, dus de iandschè Meelcentrale «Ha, in samenwer- Bet betrof .hier een parta 'van 400 pond 1 fcfia daders zQn in verzekerd» bewaring
Ook nu waren tal van belangstellenden
1041 recht op het- koopen van een stuk
keus om hierop thans turf' of tater king met den'Keurtoïgsdlenrt voor Waren «ui kér, 2$ vaten zeep, inhoudend» ,60 gesteld. Hun werkwtfze komt overeen
op.de Zuider-begraafplaats verschenen . toiletzeep (oude samenstelling) van geandere brandstoffen te betrekken.,;- .;
Alkmaar;en '„; de ; gemeentepolitie .$?»; è^perf
xaapone. p» mat de inbraken in den laatsten tQd in
om van hun medeleven te doen bltfken.
ertoe overgegaan een fabriek goederen
gewicht.
Zaandam
middeld
De
aan
de
van
idèntiteitskayKrhouders
,in ; een kel- Winkels in de eerste van Swindenstraat
We zagen ojn. mr. C. J. B. Beukelman
ten uitgereikte toewQzlngen geven ge- te Zaandam te verzegelen en onder bewas: der aan de
In een ga- en de Indische buurt. Terecht zacht de
als vertegenwoordiger van den Commis3 rage
Scheerzeep. Tot en met 81 December ka.
durende October recht op het koopen zing t*--ÉtÓ3m>P*}'* .'■"■
'p-De
Prinsengracht
raapolie politie hiermede verband.
a«.
de:
saris der Provincie Groningen, den wetdeze
In
geeft de met 118 genummerde bon, welvroeger
fabriek
werd
cacao
het'
vermelde
daarop
van
aantal een*
werd te Weespuv beslag; genomen; tegen
houder van sociale zaken, H. MolenwQk,
'•'.
"%' verwerkt; tot veevoeder. Vaar sedert kort den hamsteraar i», proces-verbaal ppgeke tegelijk met de texttetkaart i> uit.
heden.
Dh. A. de Zeeuw namens de werkleiding
''• *■ ; -"
personen boven De met
gereikt, aan
gemerkte werd de verwerking van fflt product voor maakt ■* ■•- "■''" ?"'
van den inpolderingSarbeid in „Do SlikVREEMD GEVAL VAN
18 Jaar, reent op 60 gram scheerzeep
hand genoconmunptle'ter
menachelflke
-b*m*&&ïtf*tt)kkiixx',-4ta
De
In
op
bonnen
recht
geven
uitsluitend
het men. De verkoop 'van dit
ker" en Dn. A. Kwast, hoofd-Ing. van den
of
voor zoover voorradig
een
al*
artikel,
dat
het centrum der' stad een zeer drukke
SLAAPZIEKTE
koopen van 1 HX. (maadntaal T 5 kg.) „magere-cacao"
dienst der rijkswerkverrulmlng in de progroote of twee kleine tubes scheerin den handel werd ge- zaak heeft;. ;-'"; ;—/7,', ".
anthradetnootjea IV of V.
vinsie. Groningen. De mede-arbeiders van
Te Chapene-Les-Herlalmont Ih België
bracht, leidde er reeds toe, dat-' de Keucrème.. Een pot scheerzeep met
HQ werkte samen met nog andere perde slachtoffers waren door uit tien man
ringsdienst t voor Waren den 'fabrikant sonen, die zeer waaxschHnlHk 'ook; wel ia een merkwaardig geval m'slaapziekte
een vetzuurgehalte van minder 'dan Honden- en Kattenbrood:
bestaande deputatie vertegenwoordigd.
vier procent, valt buiten de distributie
verba Wieérgê, omdat het vetgehalte meer'van de politie' zullen hoeren. Sr waalgenomen. Het twee-jarig zoontje van
Maast afln negen kameraden wier gra- ' en kan zonder bon worden afgegeven.
Bon 4'van de voederkaart voor hon- slechts 9
.tot 10 procent In plaats van werden'hooge;winsten gemaakt De zeep een Pool viel den Men October JJ. Jn een
den van 1 tot en met 81 Oct voor 12 tot,
ven nu schuil gingen onder een overwelprocent, zooals
diepen slaap, die meer dan 270 uur duurde
15
werd,verkocht voor 28 oent per. pond, de zonder
digende bloemenpracht, werd E. Holtjer Petroleum. Petroleum „Periode 6*7 voor
groep 1 10 kg, greep n 10 kg,-groep voorgeschreven, bedroeg. ToenwetteUjk.'ie
dat men zich kon uitspreken over
naderhand
ƒ
boternli»
voor
liter
en.de
mam 8 kg, groep IV 5 kg, groep V 4 kg. bleek, dat de verkoop nog, niet gestaakt ker voor 45 «ent pee «pond.»Ds, recher- den keer,
aan den schoot der aarde toevertrouwd.
hen, die «ver geen andere kookgelegendien deze «onderlinge riekte
en groep VI 8 kg. hondenbrood.
Ook zfln baar was bedekt met tal van
heid beschikken dan met petroleum.
was, werd opnieuw Ingegrepen. De achter-' cheurs-werkten samen met de ambt*; tule nemen. De laatste dagen, dank rij
kransen.: Om de groeve stond een groote
80n.4 van de voederkaart voor katten
Geldig tot en niet -Zondag * November
nsreu vahvde distributie, die zich al» koo- de oplettende dokterfezorgen, scheen het
van 1 tot en met 81 October l^^kg.
diep bewogen menigte.,
as., rechtgevende op 2 liter.
pèrs vöordedelu4«rWerd een plan in- ktod wéér b*p kennis te komen;' Ken ver3
Nadat de kist in het *graf'was neerelkaader gezet waarop" de bakker in- neemt» dat d* politie eenonderzoek heeftgelaten, sprak Dn. H. Holendtfk "f«m
ren verwerkt moest, worden tot vee- ging. Juist toen h« een party suiker aan ingesteld, das»[geruchten in omloop rijn
het stadsbestuur een kort woord van deervoeder. ,
«ijnklant dea distributie-ambtenaar zou al*'sou de vader van het kind verslaafd
:',■•",s■'* ■'■". -V..;^-"
nis met de nabestaanden. Gelukkig zullen
aan,het
thans
kwam
Jicht
Kedat de
verkoopen en deze witte betalen, ging rijn aan morfine. Zn dit geval is het moDOODELIJK ONGEVAL IN
ERGERLIJK VANDALISME
de weduwen niet onbezorgd achterbleven.
gels van 4e In beslag genomen partyen de pakhuisdeur open en kwamen de geïgk dat een fleschje onder het bereik
AMSTERDAM-NOORD
Het stadsbestuur zal in moeilijke ttfden
TE AMSTERDAM
verwflderd : waren. Dit. had tengevolge, rechercheurs binnen.' De koop 'ging niet heeft gestaan van het kind, wat dan.de
trouw naast hen staan.
dat de fabriek verzegeld:en onder bewa- door; de speudo-kooper maakte zich be- reden sou rijn van dezen abnormslen
het
van
een
groote
dempnteeren
Bfl
Dh. A. Kwast .getuigde van zQn deelolietank op bet terrein'van de machine- king werd gesteld, terwHi den eigenaar kend ê3é dlstribuUe-ambtenaar. Br wa- slaap.' •
neming mede uit naam van de hoofdachttal processen-verbaal in het voor- ren enkele pootte-auto's noodig om de
minderwaardige propaganda van fabriek Du Croo en Branna N.V. aan den een
directie, de ingenieurs, en de mede-arbeigoederen naar het bureau- Raampoort
Valkenweg te Amsterdam la gisterenmid- uitzicht zQn gesteld.
ders, van den overledene. Spr. verzocht
een politieke party
over te brengen. Zeer wasrschHratJk zuldag een ernstig ongeluk gebeurd.'
BEZOEK AAN WEST-BRABANT
namens de Haagsche directie de afwerlen in deze zaak nog" enkele arrestaties
Deze tank was' reeds ten deele. gedeking der graven te mogen verzorgen.
WEER VRIJ
EEN 108-JARIGE
volgen.
monteerd, Bfl het verplaatsen was de 16Namens het waterschap „De Slikker"
van
der E. onder dé tank ge~N.
Jarlge
de
Zaterdag,vierde
bracht Dh. A. Boerema tenslotte een laatoudste Goesenaar
Vanaf heden Valt West-Brabant niet
kropen ter Uitvoering van- zQn werkzaam- (waarschßntflk tevens de oudste Nederste groet. Op een andere plaats werd
onder bet voor bestek verboden
meer
UIT
RAAM
GEVALLEN
HET
heden. Door nog onopgehelderde oorzaak lander),; Dh. P. Vermaa* Onder groote bevervolgens U. van Sluis ter aarde besteld.
Bergen op Zoom «n omgeving
gebied.,
Is het gevaarte, dat circa anderhalf ton langstelling
i
lOSen verjaardag. Ook
De bakkersbediende' van"' den Berg uit mag dua weer vrQ worden bezocht, terzfln
Ook hier hetzelfde beeld: groote belangOnzen Amsterdamschen. correspondent weegt, afgegleden en op den jongen neer- van de zflde der Duitsche autoriteiten ttenajwoude viel Maandagavond■■ uit
stelling, diepe bewogenheid en vele
het wQl ook het bUtven logeeren door bezoegestort
schrijf ons:
werd hem een gelukwensch toegezonden. raam van ztJn kosthuis te .Bde, van een ken»
kransen.
wederom is toegestaan.
Deze kreeg een schedelbasisfractuur en Dh.yermaas.ls sedert vorig Jaar,-toen hoogte
Er gebeuren de laatste weken te Amvier meter. Met een schedelHet hersteld apostolisch.zangkoor vervan
Zeeland btyft apergebied en
Alleen
sterdam ontoelaatbare dingen. Gedurende was vrflwel op slag dood. .
hQ een been brak; bedlegerig, maar sta baaisfractuur is hQ naar. het Juliaaazle- mag, slechts bezocht worden wanneer
hoogde, toen de kist naar de groeve werd de
nachtelijke uren ontzien leden van de
Het stoffelijk overschot is naar het geestvermogens
nog helder. HU wordt kenhuls vervoerd. Zfla• toestand to zorg- men daartoe vóóraf toestemming
gedragen, de plechtigheid.
zflndochters
heeft
NJ3.N.A.P. —. gebruik makende van de Binnengasthuis overgebracht.
door
een
verpleegd.
van
.'
zQn
te;." ■• •
wekkend.
voerden
bekomen.
Dezelfde sprekers
aan dit graf duisternis
zich niet, er op uit te trek*■<£•':• -■■■ .■ '■
i' :■
het woord.
ken om hun leuzen op straat te kalken.
Doch deden ze dit maar op de straatsteenen, neen men kloddert op betonnen
gIJfIBBjMSDaE
FELLE BRAND TE UITGEEST schuilkelders, op-muren van RQks- en
-'» t a. Reparaties 38
Gemeentegebouwen en particuliere eigenHedenochtend omstreek* half zes, la dommen, ja zelfs op winkelruiten.
cent. Specialist verZfl gebraad uitgebroken in een perceel staan* bruiken hiervoor een soort bitumineuse
maken ƒ SJSO. Keeren*
aan de Laagebuurt te Uitgeest. Dit pand, verf, die vrijwel niet te verwijderen ia
;
ccetuums ƒlO. Winaai''i!■■■■"'"nnV'iai
■BlaW rKaßi^aßßßßßS*'aßl'^aßß'
BV■
aanaaWibbkpbbb ■* aalßßp
BBLaaV-i'
■ bbY/BBlbbl
voorheen een boerderij, L later tot woonDag aan dag zQn arbeiders van dé StadsSBf ■■'" Bh >881 ■BBbT V BBlvaal BM-aV''BBI
BBBBBr
terjas ƒ 7.50. Costuum .
IVaK
huis verbouwd en wordt thans bewoond reiniging in de weer om
allerhande
met
ƒ 7.80. Telemaakloon
*:
;
f aanaKaV bbbbbf
door drie gezinnen, .oa. door Dh. Rtfs, in middelen te trachten de opschriften
:aaa"'
BBaaaF
te
foon 881041. Gebaald,
„mefruime
wiens woonkamer, gelegen achter den
verwilderen. In sommige gevallen heeft
bezorgd. DONKERS.
ttminermanswinkel, de brand ontstond. men dadrbQ toevlucht moeten nemen tot
"'
uitvoering,
Zoodra Dh. R den brand gewaar werd,' het gebruik maken van zandstralen. De
Vainantlaan : no. 425,
ges
~n..iir b ca
maakte bij alarm en waarschuwde de schade die deze „heeren" aanrichten is in
medebewoners, die, daar alle vertrekken een woord schandalig. Doch zij hebben
S-Wmtermantela, mt . FROFEXEKBT V
geUJkvloers ztfn gelegen, zich nog tijdig nog meer op hun geweten, 'ets wat even48, l /6\ 1 bruine
In veiligheid konden stellen. De brand- min is goed te keuren. Zaterdagmiddag
nog van. onze voor:
■■]~■!'»
weer was spoedig ter plaatse en bestreed zou de Ned Unie een propagandawinkel
ft ƒ«, a gr.
£
'
Vosbont
.1
deeligeaanbiedingen
r
GEVfcAAGD
■
:rv.
het vuur, dat in den aanwezigen voorraad in de Kinkerstraat openen. In den nacht
HKEKICNKUWIKL •echfldèrtlen v. ƒ8.50, <n rijwielen, stofzulhout in den timmermanswinkel gretig van Vrijdag op Zaterdag
MVCNTA,
en Damesrifwtel, belen efnlg© dames-ar.
gen en ; waschma.
zQn leden van
AI» meisje-alleen, v.
voedsel vond, met drie stralen op de de N-S-N-A-r 1 via achterliggende huizen
de ala nieuw.;/18,'!p.
Adre*-;
Ukelen:
Netchineaf
Alg. Hanof
o,
en
en
voor
den
waterleiding
de babyspuit Het pand, en tuinen in dezen winkel binnengedron4
•tuk.
Joan lcaetsuy-,. scbenitraat 118
deiaboreau,
Valken] ;
dat van hout is opgetrokken, ging met gen en hebben in het pand een ware verOok
d*«.
''^
; '1
V
•-'•■'• r V .boschkade 412, TeL
ckerstraat
'458
«TB.*'*
■
■
den Inventaris geheel in de vlammen op. woesting aangericht
v.g.g.v.' Aan» na 5
Brochures, pamflet.';■••.«
Het mocht de brandweer gelukken een ten,
:'
898088.
en vlaggen werden be> uur ; o« per brief. Ln.
formulieren
BUïUOKtJEN:.
eveneens uit hout opgetrokken woning, smeurd, vernield of gestolen. In den win%
NAAJMAChmKa t tWoJeom.! < portenen,
welke op zeer korten afstand staat te be- kel en een aangrenzend lokaal werden de
~ r; 'v-':«'*(fj#^l;.\;,, i Nog«nk«legloedrllro.
*?* «••
houden. Ook het gebouw van de R. K. Co- muren met leuzen en pamfletten van de
ZQHGVQOttPW
«n>;! sakmksat-naal..vraagd, bok defecte
operatie, dat tegenover het brandende per- N.S.NJU». beplakt.Ook de étalage werd
.f ,mWIMiWW- ?'; •■'•:
ceel staat, werd door het krachtig opmachlnea
.>,voor|''«<ex; kirt. U/rt, bureau.
Koopt, nu Jonge benleeg gehaald en voor de ramen werden betreden van de brandweer gespaard
'
leedigende biljetten gehangen. Vervolgens
<Veen*ade74a.
' nen. WJJ.' hebben een
'.'*
VAK ÜJOXSIiIX. lfr-17, X«*efoon 720*20 f>
f't
Bij het blusschlngswerk waren de bur- heeft men de voordeur aan de binnen;"•
,\ :■■;.
pracht collectie; Witstraat 176. ■''• iKÖ''
-JU»
gemeester alsmede iflks- en gemeentepo- zijde dichtgespijkerd Zaterdagmorgen
18-18*. Tdrfooo 3xB «1 x\. '
t
i
ii'ifTr
■.'.
iii. te en PatrJJa/. Leg.
litie ter plaatse. Verzekering dekt de werd een en ander ontdekt en de politie
Onthoudt te» met p1e«1er.««444
Te koop* gevraagd
barna, Red Zaiandi en
schade.
gewaarschuwd De hoofdinspecteur van
-:
i
■
lllllfl I
Imm
tnruii
Oioothaadel ' Gebruikte S&utJfmahet bureau Overtoom, Dh. W. V. H. Gla• chbie,ook drfecte en
BBanaMttl wCP 1aa»Paaaßat!al
■• ■•■•■-. •; ■
.
.
. .
tot \8; mnd ood, aan
1 naaien efri' koken, vï' *■■■■-■■
■ ■
slus stelde een onderzoek in en heeft de
-eea)g«,v kahtoormeu.; «r tegen de leg. AlINBRAAK IN THEEPAKHUIS biljetten laten verwijderen. Voor het gebeien »*«.! brandkait,
bouw had zich al spoedig veel publiek
fcm 1» kwapWt en
verzameld dat deze daden van terreur
TE AMSTERDAM
wrnn mn mnHFltw
streng afkeurde. Door de Unie zga In der
j
Zondag na het Invallen der duisternis haast maatregelen;gmi fi«i*f WBBQCé '•'■
genomen.en in het
}'K#us uit honderden hebben tot nog toe onbekende daden zich middaguur kon
toch
toegang weten te verschaffen is het thee» geopend worden. Bet ia te wenschendat
ptakkeri 1 van «flatrV:
Ut
pakhuis van de grossiers in thee en koffie van hoogerhand aan de politie opdracht
D. Roelof*. en Zonen In de Spuistraat te zal worden gegeven zeer streng tegen de
Amsterdam. VU het dak van het be- bedrijvers van zulke wandaden-op te trelendende perceel hebben de dieven dit den. De heeren vin de
NJSJNULP. móepand bereikt Zty sloegen een dakraam in ten wel weten dat zQ op deze wijze aue
..
hoven, 'TWet 898,
MBT : UW F- É#o; UUH i«»WK) ORKEST
■■■ i
.■!■'.
!■«
en konden doordringen in 't theepakhuis. sympathie verspelen en dat dit soort
TiTiiiiiiiiniirf
■ ■' ■'
oorawukernout.
van
■«
Daar laadden ztf een party van duizend propaganda juist een tegenovergestelde
kilogram thee over m leege sakken. Ver- werking zal heblien. Het moedwillig-beTeruggehaalde en gevolgens laadden zQ den op een bakfiets schadigen van
Gemeente- en par'
.
.
•
öimmteawta
van
en verdwenen er mede.
ticuliere eigendommen kan en mag in
te
■Alvorens
vertrekken openden de In- geen enkel opzffiht worden geduld
;:
brekers nog de brandkast. Vtjf enjtachUg
bankbiljetten van tien gulden, geborgen
borden 'mreruild. ■"-—
In 'een. geldportefeulue, werden, gestolen.
v Oarl BtroiwigV vi.
De nummers dezer bankbiljetten «Mn bev
rrr .
kend. '
* f IClddagpriJzen van •"•••;
,:J p ?■Avondprjjr*nVvnnt>;
De politie van het bureau Warmoes■?^7«r:b.ijil-)Waldeck ;
straat stelt een diepgaand onderzoek in.
$
sedert 18*4.;,.
f.
De

Brood. De

,

I^ia^ttlnSwtfcf*
f&
ynt-KL;:p;4

'

•

■

»

...

EINDELIJK GEKNIPT

ARBEIDERDORGASEN

Inbrekers in kelder opgealoten!

GESTIK

i

'-Js|||

-

'

■•

<

;.

.--

.'

-.

*

"•

v

'".?

...

/

WOLVEN IN HONGARIJE

'vf>i-

...

iffbSanS

'

V

—

vi

«

•'.

:

*'

;

,

-

INARTKEL

.

~-

:

s

■

-.(.-..-

.

i

GRO TPARBEISJLG HNMOD

kudtoijic^te

,

GEKNOEI MET CACAO Kooper bleek rechercbeur te zijn

—

—

j

i

—

f

;

en

•

|

Keuringsdienst flaivbeerrzgtkln

-

te'

•

~-•'

'

■

.

-*

—

»

—

—

i

r

*

tóurmg^»Sv^>r WaT

en

-

Propagandabureau vernield gebouwenbesmeurd

■•

■

.

—

..

*

*

■

'

'

"

jl|| \W'
IW

Vengnoote, verbeterde

I

'•'

'

Lbim' I^LV''t^aaar

_~

Personeel

■.:£:■■

fmEïykW*:

A

Te Koop

!#•»■*

■

'

,

.

\^J^J

-

.

FRAMtnETNA haardene'

■

keuze jgt

..:

'

,

WÈÊÈS£

>

ILAAN

;

'■'•■■•" ij^M^S'

I

-

.1

•"

'•

"

'

'

*

-p.ii--.-

-

¥

'

-

_-

T

-—|

-

"

•

SCALA

Dagelüb2ü.cn»X4sü.^

■

*

*

-,

.

.-

.■»
■•»

■

—

viKOvTc

VARIIIIIRIVUEiIr

m

j

.-.

..

"

■

-

buttobomiènT B?%neï

waW

'

;Jf

.

-«Si

;Srg«W,^Sïex

DOI>KOMEKJE SOENES vMET

In elk Katholiek gezin
„De Residentiebode"

■';.;

;

;.

•:

'■

.'

r'

'v f..''.:-'-'*

•

'

;'i&t^ll»^<P^

Jf

;

,

