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Wat vooral thans
plicht is

»n het belang van het vaderland — en dit

* s een belang van de allereerste orde —
moet men wensen, dat zoveel mogelijk Ne-
derlanders elkaar ontmoeten op een Ne:
deriandse en dus nationale grondslag,
waarmee de bezettende overheid instem-
ming kan betuigen.

Er is in ons midden ongetwijfeld een
aanzienlijke meerderheid die zulks wil.

Wil, ten dele omdat men reeds eerder
gewonnen was voor de nieuwe denkbeel-
den die bij de nieuwe toestand passen; ten
dele omdat men beseft dat in de gegeven
omstandigheden een andere koers tot geen
uitkomst kan leiden.

Bhjft men zich blind staren op hetgeen
een jaar geleden onder ons in politiek op-
zicht nog gold, dan komt men er nooit en
blijft de eenheid en «enstemmigheid niet
*en ideaal maar een illusie.

Met de gevolgen welke een kind — om
enige overdrijving te spreken — daar-

van zou kunnen voorspellen.

Na » u ware voor de eenheid en voor het
Vaderland niets noodlottiger dan dat de-
Kenen die het omtrent het wezen der zaak

zijn gingen twisten over de kwaliteit
der twee categorieën die de eenheidsfor-
matie uitmaken.

Dat zij die vóór 10 Mei al de rfieuwe
geest hadden erkend deswege door de an-
deren werden gewantrouwd, en zij die eerst

10 Mei de noodzakelijkheid van een
oerswijziging hadden ingezien voor draai-

en wiadhanen werden uitgemaakt.
sei\n°rmaie omstandigheden zou een der-

than7i dISCUSSie al Weinig verheffend *$">
Ze

1S * niet zonder bedenking.
De2ettende overheid kunnensuggereren, dat onn» n " j- u. ' l°P de volksmening die zich«8 een eenheid uitspreekt geen peil valt

bekken en geen staat kan worden ge-blaakt; dat die eenheid een soort rookgor-
dijn is waarachter de oude staatkundige
Verdeeldheid blijft schuil gaan. (

fjvenzeer valt te betreuren dat nu hier,
dan daar stemmen worden gehoord die,
zonder slechte bedoelingen ongetwijfeld
maar daarom toch even onverantwoorde-
lijk, er behagen in scheppen van onze
volksaard een caricaturale voorstelling te
geven.

Wh* verlangen geen ophemeling noch
opgeschroefde lofzangen op de deugden
en kwaliteiten van ons volk, doch van de
andere kant hebben wij er recht op ge-
paard te blijven voor een veralgemeende
'scriminatie van het Nederlandse volk:
J z«n niet beter, maar ook niet slechteraan anderen.

men leest, dat een belangrijk deel
6r bevolk>ng nog »p een laag bescha-

vmgspeU staat; dat onze soldaten evenalsarb«iders, „vooral als zij in kudden tezamen zijn," niet weten hoe zij zich hebbengedragen, dan tast dit de goede naamvan ons volk aan.
Men vergeet bltfkbaar, dat wij in eenglazen huis wonen.

iZTet *""*"** overheid <*rge-kjke getuigenissen leest wordt ze in deverleiding gebracht te geloven datr a
n
n

vr;tedoenheeft- dat -h -if "t«sJr nen de °ude «*ooi.methode met plak en roede moet wordengetuchtigd.
Het Nederlandse volk is- beter dan hetdoor zwartgaLligen en pessimisten wordtafigebeeld; het is een goed volk, werkzaamvlijtig, bü de pinken, rechtschapen.
Het verdient niet met, een zwarte koolte worden getekend als een bende vlegels

zonder opvoeding en zelfrespect, de voogdij
verdienend van een sterker ras dat onsmores zal leren.

In de gegeven omstandigheden vooral
oben wij de nationale plicht onze goedenaam te handhaven door een correcte hou-

"g en met zelf mee te doen aan de

Eur
raak van wat ons in de ogen van heel

gemaïLI**1** "*" achtenswaardte volk heeft

te houd dG e€l' Van °nS vaderland °P
** dle 6er Vergt ons volk niet

Wie Sn dlscrediet te brengen.
dan oottP?ekt °f fichrÜft heeft dit nu meer
&

ln acl* te nemen.
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De Nederlandse regering publiceert in het
Soerabajas Handelsblad de bij-
zonderheden, in werkelijkheid ziet dit eten
er anders uit. Des ochtends voor het ontbijt
een kop slechte koffie en een stuk brood zo
groot als twee vuisten, aan één kant met
zeer dunne margarine en slechte marmela-
de besmeerd. Aangezien het bezit van mes-
sen van iedere aard verboden was, moest
dit brood zo goed als het ging verslonden
worden. Des middags moest worden aange-
treden en met twee emaille borden en een
lepel werd een dikke slechte soep en inder-
daad rijst in iedere hoeveelheid met spece-
rijen (sambal) uitgereikt. Des middags
niets en des avonds een herhaling van het
ontbijt.

Na ongeveer veertien dagen werden stro
en zakken uitgeleverd, waarvan de geïnter-
neerden zelf hun strozakken moesten ver-
vaardigen. Na ongeveer vier weken werd
verlof gegeven tot uitreiking aan de geïn-
terneerden van matrassen en klamboe's,
die door Duitse vrouwen waren verstrekt.
Voorzichtigheidshalve moest de gehele
nacht het licht in de vertrekken branden.
Stoelen waren tot het vertrek der verslag-
gevers niet verstrekt, evenmin tafels, zodat
de maaltijd op de grond moest worden ge-
nuttigd. De geïnterneerden moesten hun
eten zelf koken, maar er waren voldoende
koks onder de gevangenen. Na ongeveer
drie weken werd 'n kleine cantine ingericht
(met meubels van de Deutsche Verein te
Soerabaja), waarin de geïnterneerden voor
de tien centen, welke hun dagelijks werden
uitgekeerd, iets konden kopen. Koffie kost
2 cent, en een reep chocolade 8 cent. Deze
toestand was toen de definitieve, waar-
over ... tot zijn vertrek van Java op 16
Juli rapport heeft gekregen. De heer ...
die op Onrust was geïnterneerd en later te
Ngawi geïnterneerd werd, deelde daar mee,
dat Ngawi beter was dan Onrust. Het is te
betreuren, dat van Onrust tot dusverre hier
in Japan geen rapport is ontvangen over delaatste weken, aangezien daar immers ookde heer Frühstück vermoord (doodgescho-
ten) is. Er is helaas geen twijfel mogelijk
aan de dood van den heer Frühstück, aan-
gezien beschrijvingen van de teraardebe-
stelling bekend zijn. De toestand zou zo zijn,
dat de gevangenen, zender uitzondering
sterk zijn afgevallen, zowel door de gebrek-
kige verzorging als ook door de afschuwe-
lijke behandeling.

Geïnterneerden naar Atjeh
Omtrent 't overbrengen van alle geïnter-

neerden naar Atjeh wist ... alleen nog te
melden, dat reeds enige transporten daar-
heen geschied waren en de mededeling dat
deDuitsers daar op een niet bekend gewor-
den plaats zelf hun barakken moesten bou-
wen. Het is niet mogelijk hun post toe te
zenden. De brieven worden de gevangenen
voorgehouden, zodat zij dan, wanneer zij
dichtbij gekomen zijn, mogen lezen. Over
handigd worden zij echter niet. Omgekeerd
is het de gevangenen veroorloofd tweemaal
per maand een levensteken te geven.

Vrouwen

Duitse vrouwen, van wie bekend was dat
zij actief hebben deelgenomen aan partij-
acties, zijn zonder uitzondering te zamen
met hun kinderen geïnterneerd, o.a. te
Banjoe Biroe bij Salatiga. Zij krijgen de-
zelfde soldatenkost als de mannen en aan-
vankelijk ook alle kinderen. Het Soera-
ba jas Handelsblad schrijft hierover
op 16 Juli:

In het interneringskamp te Banjoe Biroe
voor vrouwen wordt voor kinderen bene-
den de zeven jaar ten dele afzonderlijke
voeding verstrekt, aangezien gebleken is,
dat normale soldatenvoeding voor hen te
zwaar is. Aan moeders met zuigelingen is
toegestaan zo nodig zelf de geëigende kin-
dervoeding te bereiden kon zich nau-
welijks goed houden bij deze berichten.

Niet geïnterneerde Duitse vrouwen zfln
veelal bijeengebracht. Vrouwen met eigen
vermogen kunnen maximaal 150 gulden
opnemen. Waar dit niet mogelijk is, wordt
een ondersteuning gegeven van 36 gulden
per maand. Er zijn echter veel gevallen,
waarin slechts 15 tot 19 gulden wordt be-
taald. Als kindertoeslag is toegestaan 5
gulden voor kinderen tot vijf jaar, en 9
gulden voor kinderen tot achttien jaar.
(Melk hiervoor kost reeds 10 gulden).

Dit is een korte samenvatting der alge-
mene wederwaardigheden, die echter
voortdurend onderbroken werden door be-
richten over de afschuwelijkste persoonlijke
chicanes en vernederingen. Bij de algemene
internering waren niet voldoende militai-
ren aanwezig om huiszoekingen te verrich-
ten. Er werden particulieren, hoofdzake-
lijk jonge Nederlanders, aangewezen om in
de huizen alle correspondenties, voorwer-
pen van waarde, documenten enz., weg te
nemen. Na onderzoek zouden deze zaken
teruggegeven worden, maar er zijn vele ge-
vallen bekend, waari deze dingen verloren
zijn gegaan en bovendien bij de huiszoe-
kingen een grote verwoesting werd aange-
richt. De weerloze vrouwen geraakten bin-
nen korte tyd in een zo zenuwachtige
stemming, dat velen symptomen van ineen-
storting vertoonden, vooral tengevolge van
de voortdurende verhoren betreffende vele,
op een of andere wijze, ook vaak slechts
door domme buurpraatjes ontstane ver-
denkingen. Deze gevallen zijn legio, maar
voor ons zijn slechts onze waarde vrien-
den van zeer bijzondere betekenis en ik
heb nauwkeurige informaties ingewonnen.

Consul baron Von Plessen heeft zes we-
ken te Ngawi gezeten en is tien jaar ouder
geworden.

Consul-generaal Timann en echtgenote te
Batavia hebben eveneens huisarrest. Het
-j.isulaire personeel is ingesloten.

Van mevrouw ... is bekend, dat Jrij, aan»
gezien zjj zich niet wel gevoelde, een Ne-
derlandsen dokter raadpleegde, die wei-
gerde haar te helpen. Deze gevallen lopen
in de honderden.

verzoekt u persoonlijk den heer
er opmerkzaam op te maken, dat mevrouw

te Soerabaja gezond is en met andere
dames samenwoont. Het is niet zeker, of
niet nog alle Duitse vrouwen, die overigens
alleen vergezeld door agenten van politie
mogen uitgaan, in een z.g. beschermings-
karnp komen. Voor Batavia had men daar-
voor het veel te kleine badhotel Trianon te
Tjidabak tussen Soekaboemi en Buiten-zorg uitgekozen. Er is verder gemeld, datde Duitse vrouwen zich niet ophouden aande voorkant van het huis, aangezien zij uit
angst voor molestaties en scheldwoorden
liever achter zitten. Het is Nederlanders
verboden met Duitsers te spreken, en dekranten geven zich aan een wilde ophitsingover. Ter kennisgeving nog voor datoeide fabrieken onder Nederlandse leidingmet jammerlijke prestaties verder werken.

DE DUITSE GEÏNTERNEERDEN IN
NEDERLANDS-INDIË

Bijzonderheden uit een brief
in Japan ontvangen

Aantal geïnterneerden:
Duitsers, staatlozen en

Nederlanders

VOEDING, SLAAPGELEGENHEID,
BEHANDELING ALS STRAF-GEVANGENEN

Omtrent de behandeling der Duitse ge-
interneerden in Nederlands-Indië zijn bijzon-
derheden vernomen, welke vervat zijn in
een schrijven van 9 Augustus uitKobe (Ja-
pan). Wij laten detekst van dit schrijven in
zijn geheel in vertaling volgen:

Kobe 9/8 1940

Ik heb u het laatst op 5/8 geschreven.
Vandaag nu zijn ... en ... op mijn kan-
toor gekomen om mij een nauwkeurige be-
schrijving te geven van de toestand op Ja-
va. Ik had hen gisteren van het schip af-
gehaald en hun hier alle nodige steun doen
geven. "

1. Volgens het Soerabajas Han-
delsblad van 16/7 zn'n geïnterneerd:
2396 Duitse heren,

3 in Nederlands-Indië geboren en dus
Nederlandse Duitsers,

147 Duitse vrouwen. Dit aantal zou intus-
sen tot 270 zijn gestegen,

137 staatlozen,
24 tot Nederlander genaturaliseerdeDuit-

sers,
340 Nederlanders (staatsgevaarlijk, waar-

schijnlijk uitsluitend N.5.8.),
32 Nederlandse vrouwen.

3079

1. Huisvesting: Nadat op 10 Mei in Soe-
rabaja de Duitsers op het jaarmarktterrein
en in Batavia te Priok bijeengebracht wa-
ren, werden zij naar de beide u bekende
kampen in Ngawi en Onrust gebracht.

In de barakken van Ngawi zijn in ver-
trekken voor ongeveer 30 tot 40 mensen
ongeveer honderd Duitsers gehuisvest. In
de vertrekken waren geen meubels aanwe-
zig. De eerste nachten moest op de grond
geslapen worden; men zat op de grond aan-
gezien geen stoelen aanwezig waren. De
Duitsers mochten niets in het kamp mee-
nemen; geld en het weinige dat zij bij het
zo meedogenloze onmiddellijke wegvoeren
nog in hun zakken hadden, werd afgeno-
men. Te Ngawi zijn ongeveer duizend Duit-
sers. De poorten en deuren der afzonder-
lijke barakken werden streng bewaakt, uit-
gaan was verboden. De natuurlijke behoef-
ten werden verricht in een in de vertrekken
opgestelde ton, welke 's morgens en
'savonds werd gereinigd. Na enige dagen
mochten zij op het platte betonnen dak der
barakken des ochtends en des avonds wan-
delen, evenals op een binnenplaats tussen
de zeer sterke prikkeldraadversperring.
Eerst na enkele dagen kregen zij toiletvoor-
werpen, welke door de Duitse vrouwen wa-
ren overhandigd, in het kamp uitgeleverd.
Wassen des ochtends geschiedde om half-
zes en werd gedurende 5 tot 10 minuten
voor iedere ploeg in de waslokalen toege-
staan. Tegelijkertijd moest in die tijd het
lijfgoed worden gewassen. Aangezien ieder
niet meer bij zich had dan de kleren waarin
mj geïnterneerd werd, zijn de toestandenzeer onverkwikkelijk. Scheermessen werdenniet toegestaan.

De geïnterneerden als strafgevan-genen
behandeld

Samenvattend is helaas ondubbelzinnigbewezen, dat de haat der daar wonendeNederlanders alle perken te buiten gaat.
De geïnterneerden worden als strafgevan-
genen behandeld (zij krijgen ook gevan-
geniskleding en uniform), en de weerloze
vrouwen zijn uitgeleverd aan de willekeur
van de ernstigste aard van de Nederlandse
autoriteiten verzoekt terstond
naar Tokio te vertrekken om al deze din-
gen te rapporteren in de hoop, een beter
lot te kunnen verkrijgen.

Excuseert de stijl, maar de brief moet
vandaag nog weg. Het geciteerde dagblad
haal ik in Duitse vertaling aan. Het blad
volgt zo snel mogelijk.

Met hartelijke groeten, uw

INTERVIEW MET
C.J. Kuiper en Henri Hermans

Bijzonderheden uit het leven dezer
pioniers der R.K. Arbeidersbeiveging

Lering en voorbeeld
voor heden en

toekomst
I.

Het werd begin Augustus in ons
blad vermeld. De heren Henri Hermans
en C. J. Kuiper hebben besloten af te
treden als bestuurslid van het R. K.
Werkliedenverbond in Nederland, om-
dat zij het ogenbük gekomen achten
hun zetels voor jongere krachten in te
ruimen.

Een besluit in één opzicht sterk te be-
treuren, nl. omdat het heengaan van deze
twee-buitengewoon verdienstelijke pioniers
der R. K. arbeidersbeweging, meer spe-
ciaal respectievelijk op het terrein der
standsorganisatie en dat van de vakorga-
nisatie, voor het R. K. Werkliedenverbond
en dus vanzelf voor de R. K. arbeiders-
beweging een zeer groot verlies betekent.
Echter in een ander opzicht beschouwd
een besluit, dat beide mannen, hoewel tot
leidinggevende en opbouwende arbeid phy-
siek en geestelijk nog volkomen in staat,
siert om het motief, dat hen daartoe
heeft geleid en wel, zoals hierboven reeds
werd gezegd, om hun plaats aan jongeren
af te staan, 't Is daarom, dat hun besluit
tot aftreden moet worden gerespecteerd.
Immers, zij geven daarmee een voorbeeld
aan andere minder vitale ouderen, die op
hun posten blijven zitten, hoewel bekwame
jongeren staan te wachten deze plaatsen
van hen over te nemen.

Wij vonden in hun heengaan als be-
stuursleden van het R. K. Werkliedenver-
bond aanleiding eens met de heren Kuiper
en Hermans te gaan praten, niet omdat
wij meenden, dat zij het aangenaam zou-
den vinden oftewel er mede gestreeld zou-
den zijn, hun bekwaamheden en verdiensten
in 'n paar krantenartikelen gememoreerd
te zien, integendeel, want ijdelheid en zelf-
ingenomenheid zijn twee karaktereigen-
schappen, die alle twee, eenvoudig van
afkomst en eenvoudig gebleven ondanks
het bereiken van belangrijke en invloed-
rijke posities, totaal vreemd zh'n, maar
wij hebben hun om een onderhoud ge-
vraagd omdat wij bij voorbaat wisten, dat
zij ons uit hun aan ervaring zo rijke leven,
veel interessante feiten en gebeurtenissen
zouden kunnen vertellen, zeer zeker dit
alles als contemporaine historie te beschou-
wen, doch daarom juist van betekenis en
lering voor het heden en de toekomst,
want het is nog altijd juist, dat in het ver-
leden het heden en in het heden de toe-
komst ligt en dat voor begrip van de tijd,

waarin men leeft, onontbeerlijke voorwaar-
de is, het verleden te kennen.

Daarom is het enorm werkzame leven
van Henri Hermans, ter onderscheiding
van den „roden duivel," d.i. zijn socialisti-
sche naamgenoot L. M. Hermans, ook wel
de „zwarte duivel" genoemd en van C.
J. Kuiper, voor wie nu en later aan de ka-
tholieke arbeidersbeweging leiding hebben
te geven en evenals deze twee stoere voor-
gangers in hun tijd., ook tot opbouwen-
de arbeid geroepen zullen zijn, buiten-
gewoon leerzaam en zullen hun christen-
zin, hun idealen, hun doorzettingsvermo-
gen en onverflauwde energie, bekroond
door positieve daden en uitsluitend gericht
op het streven naar de christelijk-sociato
orde in ons land, naar hun .juiste inzichten
niet te bereiken zonder de culturele en
stoffe'. >ke verheffing van de arbeiders-
stand, de leiders van thans en in de toe-
komst tot voorbeeld hebben te nemen, wil-
len zij hun arbeid met zo zichtbare resul-
taten voor land en volk beloond zien, als
de heren Hermans en Kuiper tot hun grot*
voldoening en van duizenden met hen, heb-
ben mogen aanschouwen.

De heer C. J. Kuiper is o.m. de auteur
van het knap geschreven en goed gedocu-
menteerde werk in twee delen „Uit het
Rijk van de Arbeid," door hem in opdracht
geschreven ter gelegenheid van het derde
lustrum van het toen zo geheten Bureau
voor de R. K. Vakorganisatie, van welk
boekwerk het eerste deel is verschenen in
1924 en het tweede in 1927. Wjj hopen op'
dit altijd nog lezenswaardige standaard-
werk over ontstaan, groei en werk van de
R. K. Vakbeweging in Nederland nader
terug te komen.

De inleiding, geschreven door den tegen-
woordigen Verbondsadviseur den hoogeerw.
heer Mgr. J. G. van Schaik, vangt als volgt
aan:

„Meerdere van onze tegenwoordige
leiders in de R. K. Arbeidersbeweging

Henri Hermans

De voorraad voor het komende jaar. De bietenoogst is begonnen en binnen-
kort worden ze weer bij honderdduizenden tegelijk in de fabrieken ver-

werkt. — De eerste oogst wordt in de Haarlemmermeer verzameld
(Foto Pax-Holland)

RECHTS: Een
arm vol prachtige
oogst voor de sui-
cercampagne, wel-
ke weer voor de
deur staat
(Foto's Pax-Holland)

LINKS: Zwaar
werk in de Haar-
lemmermeer, waar
de suikerbieten-
oogst op het land
weer weken van
ingespannen ar-
beid met zich
brengt.



hebben de opkomst en ontwikkeling
van deR. K. Vakbeweging meegeleefd
niet alleen, doch hebben haar ook ge-
maakt tot datgene wat zij op 't ogen-
blik is. Zij zijn er de geestehjke vaders
van. Tot deze geestelijke vaders be-
hoort de schrijver van dit werk."

Op meesterlijke wijze heeft Mgr. Van
Schaik in deze weinige woorden de contou-
ren getekend van het schier onwaardeer-
bare levenswerk van den heer Kuiper voor
de R. K. Arbeidersbeweging in ons land.

Zijn verdiensten liggen voor zover de
katholieke arbeidersbeweging betreft hoofd-
zakelijk op het gebied van de vakbewv
ging, gelijk ook Mgr. Van Schalk duide-
lijk in bovenstaand citaat laat uitkomen;
des heren Hermans' arbeid voor de R. K.
Arbeidersbeweging bepaalde zich meer spe-
ciaal — zoals hierboven reeds met een
enkel woord is gezegd — tot het terrein
van de standsorganisatie, maar
beiden hebben gewerkt voor hetzelfde doel:
het belang van de arbeidersstand en de
ordening onzer samenleving naar christe-
lijke opvatting, waarvoor zrj de richtlijnen
vonden in de pauselijke encyclieken.

Wijlen Mgr. Ariëna, die een scherpe visie
op de mensen had, noemde Henri Hermans
eens „de sociale ingenieur" en prof. dr.
Gerard Brom eert hem in zijn werk „De
Nieuwe Kruistocht" als „een door en door
degelijk werker, man van evenveel studie
als actie".

(Wordt vervolgd).

(J. j. üuiper

(Reeds opgenomen in een gedeelte der
vorige oplaag).

Uitvaart en begrafenis
A.G.v.d. Linden

GROTE BELANGSTELLING IN
DE KERK EN OP HETKERKHOF

TE HILVERSUM
Groot was hedenmorgen de belangstel-

ling voor de uitvaart en begrafenis van
wijlen den heer A. G. v. d. Linden, in leven
directeur van de Coöperatieve Levensver-
zekering Maatschappij „Concordia", die j.l.
Vrijdagmorgen zo plotseling uit het leven
fc weggerukt. Welk een zeer groot verlies
zijn dood betekent voor zijn kinderen en de
Instellingen, in 't bijzonder „Concordia"
waaraan deze stoere werker zijn beste
krachten gegeven heeft, is reeds in dit blad
vermeld.

De gezongen H. Mis van Requiem werd
vanmorgen om 10 uur op het geheel in rouw
gehulde en door tal van kaarsen verlichte
hoofdaltaar van de St. Vituskerk te Hil-
versum, waar de heer v. d. Linden woon-
achtig was, opgedragen door den weleer-
waarden heer kapelaan J. A. J. L. Snoeren.

Onder de vele belangstellenden, die de
kerkelijke rouwpleehtigheid bijwoonden,
werden o.m. opgemerkt de leden van het
bestuur van het R. K. Werkliedenverbond
in Nederland de heren A. C. de Bruijn
(voorzitter); J. A. Schutte (secretaris);
Jos. Veldman, H. J. Kuiper, H. G. M. Her-
mans, C. J. Kuiper en P. J. S. Serrarens en
de rechtskundig adviseur de heer mr. J. H.
van Maarseveen; de heer J. A. Kolkman,
directeur van de N.V. De Centrale Volks-
bank; de heer A. C. van Dieten, directeur
van „Concordia", de heer mr. C. Ch. van
Kessel, directeur van de drukkerij „Lu-
max", de heren C. F. J. Verbeek, wethouder
van sociale zaken te Hilversum en R. H. A.
Allessie, oud-wethouder van Hilversum; de
voorzitters van de diocesane werklieden-
bonden de heren J. W. v. d. Akker (Haar-
lem), F. Hoogers (Den Bosch), A. P. Rom-
son (Breda) en Jos. Maenen (Limburg),
tevens als voorzitter van de coöperatie „Ons
Dagelijks Brood" te Heerlen, waarvan de
heer v. d. Linden directeur geweest is; de
heren Th. de Brouwer en G. Collignon, resp.
2e voorzitter en secretaris van de Ned.
R. K. Bouwvakarbeldersbond, de heer H?
A. van Tongeren, penningmeester van de
Ned. R. K. Metaalbewerkersbond, de heer
Visser, oud-districtsbestuurder van de Utr.
Dioc. Werkliedenbond, de heer Beumer, se-
cretaris van „De Nieuwe Gemeenschap", de
heer M. Th. v. d. Voorn, aannemer van het
nieuwe Verbondsgebouw en het personeel
van „Concordia".

Bijna al deze belangstellenden bewezen
den diepbetreurden overledene ook de laat-
ste eer bij de teraardebestelling van diens
stoffelijk overschot op het R. K. Kerkhof
Boschdrift. De beaardingsplechtigheden
werden verricht door kapelaan F. P. M.
Mets.

DE FEUERKOGEL EN
ST. WOLFGANG MET
„IM WEISSEN RÖSSL”

Ischl is een stadje om een rustige en
gezonde vacantie door te brengen; voor
een kort bezoek is er eigenlijk te veel te
genieten, te veel te zien en te veel te be-
wonderen. Het plaatsje zelf is het voor-
beeld van een genoeglijk Oostenrijks stadje,
waar het leven in de ware zin van het
woord geleefd wordt. Er wordt ook daar
hard gewerkt en de godsdienst leeft in dit
gezegende hoekje van onze aardbodem
krachtig. Wij zagen op onze reis prachtige
kerken met ware kunstschatten, wij zagen
langs de wegen en rivieren de kapelletjes
en kruisbeelden fraai verguld schitteren in
de late middagzon, die over de met sneeuw
bedekte bergtoppen het dal verlichtte.

Aardig, vooral uit historisch oogpunt,
was ons bezoek aan de „Kaiservilla", een
wit paleisje uit het midden van de negem
tiende eeuw. Als gebouw is het weinig in-
drukwekkend, het maakt een vriendelijke,
bijna huiselijke indruk. Keizer Frans Jozef I
koos dit plekje voor zijn zomerverblijf, en
ook tijdens de jachttijd vertoefde hij er
veel. Wij dwaalden door de kamers en za-
len, waarin nog meubelen uit de tijd van
den ouden keizer stonden. Er zijn ontel-
bare herinneringen aan de vergane glorie
van den ouden keizer bijeen. Hij was een
groot gemzenjager en wanden en muren
zijn dan ook bedekt met jachttrofeeën. Ge-
weien van alle soorten, van jonge reebok-
ken en trotse zesenders hangen keurig op
bordjes tegen de muren. Op ieder bordje
is een papiertje bevestigd, waarop vermeld
staat, waar en wanneer de keizer het dier
velde. Er staat in een van de vitrines een
opgezette fazant, in 1867 door Frans Jozef

geschoten in het bos van Compiègne, toen
hü de gast was van Napoleon 111. In een
van de kamers ligt ook het Tiroler boeren-
costuum, waarmee hij de bergen introk op
zyn vele jachtpartijen. Daarnaast ligt het
zware jachtgeweer, waaruit hij zo menig
dodelijk schot heeft gelost. Een paar kleine
schoenen — de keizer had kleine voeten —
en een bruin jagershoedje completeren de
uitrusting van den grijzen monarch, over
wiens hoofd zoveel leed is gegaan.

In dit „Marmorschlösschen", door welks
kamers wij van herinnering tot herinnering
gaan, staat in een der vertrekken een een-
voudige mahoniehouten schrijftafel voor
een venster, dat uitzicht biedt op het mach-
tige massief van de Jainzenberg. Aan deze
schrijftafel, met de ganzenpen, die nog op
tafel ligt, tekende de keizer in 1914 het
ultimatum aan Servië. Ook in deze keizer-
lijke studeerkamer is geen spoor van luxe
of moderne voorwerpen te bespeuren. De
heerser over Oostenrijk en Hongarije hield
niet van nieuwe uitvindingen. Wij zien er
slechts een electrische sigarenaansteker,
een geschenk van ex-keizer Wilhelm. Wel
hangen er overal aan de wand barometers.
Het weer interesseerde den Bewoner van
het marmeren slot zeer: hij was immers
een groot liefhebber van de jacht. ledere
ochtend stond de keizer om vier uur op,
klopte op een van zijn barometers en betrad
het kleine balkon van zijn eenvoudig slaap-
vertrek om te zien welk weer verwacht
mocht worden. In deze eenvoudige slaap-
kamer met het smalle bed en het ijzeren
wastafeltje vernam hij de moord te Sera-
jewo; daar ook werd hem de dood van zijn
zoon Rudolf meegedeeld.

Veel is in dit kleine kasteel, te midden
van het prachtige landschap, geleden. Meer-
malen vertoefde er ook de ongelukkige
keizerin Elisabeth die te Genève werd ver-
moord. Haar bruidszakdoek en doods-
kussen zijn de tragische herinneringen aan
een vrouw, wie het leven weinig geluk
schonk. Een bezoek aan dit slot is voor
ieder die van geschiedenis houdt op zich

zelf reeds een tocht naar Ischl waard.
Vervuld van herinneringen, gingen wij

terug naar Ischl, dat daar ligt in het dal,
omzoomd door machtige bergcomplexien:
de Dachstein, die zijn top ruim 3000 meter
ten hemel heft, de Hohe Katrin, de Zimnitz,
de Leonsberg, de Hohe Schrott en vele
andere. Het middelpunt van het gezel-
schapsleven te Bad-Ischl is het fraaie Kur-
haus, gelegen in een prachtig park, waar
een uitstekende kapel onder leiding van
den bekwamen musicus Fritz von Pacher
concerten geeft. In de ruime zalen ontplooit
zich een eerste rangs kunstteven. Een trek-
pleister van Ischl is — nu meer dan ooit —
het bekende café Zauner.

Te Ischl ontmoetten wij op onze zwerf-
tochten weer veel Nederlandse kinderen.
Zij voelen zich best thuis en dat was geen
wonder. Wij zijn eens met een van de jon-
gens meegewandeld naar de woning van
zijn pleegouders. Gemoedelijke, aardige en
eenvoudige mensen, die hun volle liefde aan
het veertienjarige Amsterdamimertje ge-
geven hadden. Ja, aan het eten moest hij
eerst wat gewennen, maar al heel gauw
vond hij „Apfelstrudel", „Knodeln", „Noc-
kerl" en „Nudeln" en hoe die lekkernijen
meer mogen heten, even lekker als de Hol-
landse kostjes. En boterhammen kon hij
stapels op. Er waren extra bonnen voor
verstrekt, en ook zijn kleding kon wat
worden aangevuld. „Een aardige jongen,
maar echt iemand uit de grote stad, aan-
vankelijk nog erg weinig vertrouwd met
de natuur. Zeg u tooh in Amsterdam, dat
de kinderen met elkaar naar buiten moeten,
iedere vrtfe dag die ze hebben. Dat begrij-
pen wij hier zo goed onder het nieuwe be-
wind: de lichamelijke opvoeding van de
jeugd kan niet goed genoeg verzorgd wor-
den, zei de vrouw ons, die zo roerend goed
voor dezen jongen gezorgd had.

Van uit Bad Ischl, het hart van Salzkam-
mergut, maakten wy een tocht naar Eben-
see en Haljstatt, twee plaatsen, die onver-
getelijk in onze herinnering zullen blijven
voortleven.

Eerst iets over het vriendelijke Ebensee.
Een prachtige schilderachtige weg, langs
hoge bergruggen en vlottende riviertjes,
brengt ons er heen. Het plaatsje ligt aan
de zuidelijke oever van de Traunsee, waar

de Traun zijn loop tussen de bergruggen
vervolgt naar Ischl. Het is weer een van die
mooie Oostmarkse plaatsjes, waar men ge-
weest moet zijn om er de sfeer van te be-
grijpen. De schilderachtige bouworde, niet
vervlakt door „rooilijnen" en „bouw- en
schoonheidscommissies", past zo prachtig
bij den stoeren, eenvoudigen bergbewoner,
die in zekere zin veel overeenkomst ver-
toont met onzen kustbewoner. De eerste
immers kent zijn liefde voor en zijn strijd
met het gebergte, de tweede koestert die-
zelfde liefde voor de zee, die ook zo dikwijls
zijn vijand en sterke tegenstander is.

Met de kabelbaan bestijgen wij de 1862
meter hoge Feuerkogel. Een tocht, die voor
den bewoner van deze lage landen bjj de
zee een wel zeer bijzondere bekoring heeft.
Zn', die last van duizeligheid hebben, doen
beter rustig beneden te blijven om daar, in
Ebensee, in een van de vele vriendelijke en
typische restaurants intussen den inwendi-
gen mens te verstreken. Maar de achter-
blijvers missen veel. Immers daarboven op.
de Feuerkogel waar een paar sneeuwballen
gooiende Hagenaartjes van een jaar of
twaalf ons vrolijk begroetten, wachtte ons
een onvergetelijk uitzicht, ver over het
meer, over de lagere toppen, tot diep in
het hooggebergte. Heel in de diepte lig-

gen Ebensee, Ischl, Gmunden, kleine dorp-
jes, eenzame berghutten en wegen die zich
als linten langs de groene bergruggen slin-
geren. Riviertjes en beekjes volgen we in

hun loop en de zon, die zo nu en dan acnter
zware wolken wegschool, toverde een gou-
den glans over het sprookjesachtig moois

diep onder ons. Boven op de Feuerkogel is

een hotel met een prima keuken, waar het
goed toeven is. Een paar uur later zeilde
ons gezelschap in de kleine kooi langs de
stevige kabels weer naar beneden, een pret-
tige ervaring rijker.

's Avonds waren w« in St. Wolfgang, aan
de Wolfgangsee, een prachtig plekje, al-
weer met een heerlijk uitzicht over het
meer op de begroeide bergruggen aan de
overzijde. Wie St. Wolfgang zegt, zegt „lm
weissen Rössl, een wereldberoemd hotel,
dat zijn naam zelfs aan een operette gaf.
Ook daar is de keuken weer prima, en gij
kunt er uw lievelingsgerechten met een
voortreffelijk glaasje wijn besproeien.

Engelse bommen op
ons land

Te Vlissingen twaalf doden, te
Hollum op Ameland één

GROTE HOEVEELHEID BRANDPLAATJES
NEERGESTROOID

Vrijdagavond en Zaterdagmorgen hebben
Engelse vliegers een luchtaanval op Vlis-
singen ondernomen, waarvan de uitwerking
ernstiger is geweest dan zich aanvankelijk
liet aanzien. Een groot aantal huizen wer-
den vernield; een eveneens niet onaanzien-
lijk aantal vrij ernstig beschadigd. E r z ij n
twaalf doden te betreuren. Bo-
vendien werden een aantal per-
sonen min of meer zwaar ge-
wond.

In de nacht van Vrijdag op Zaterdag om-
streeks halfeen heeft een Engels vliegtuig
een zevental bommen uitgeworpen boven
het dorp Hollum op Ameland. Er is aan-
zienlijke schade aangericht, terwijl ook een
mensenleven te betreuren is.

Een bom kwam neer op het pand van den
winkelier J. de Boer aan de Burenlaan, dat
geheel vernield werd. Hierbij kwam
eenvlerjarigdochtertjevanden
winkelier om het leven. Een zes-
Jarig dochtertje en de moeder
werden zwaar gewond. Met een ex-
tra-boot zijnzij naar het ziekenhuis te Leeu-
warden overgebracht. De boer zelf was toe-
vallig niet thuis.

In de omgeving werden door andere bom-
men verscheidene huizen vernield, terwijl
langs de gehele Burenlaan geen ruit heel
bleef.

Ten Oosten van het dorpkwamen nog een
bom terecht in een stuk bouwland. Deze
is echter niet tot ontploffing gekomen.

In de gemeente Ketel (Z.-H.) kwamen
een aantal Engelse bommen op weilanden
neer. Hierbij werden in één keer tien koeien
gedood. Sommige boerderijen liepen ern-
stige glasschade op.

Boven de provincies Noord-Brabant en
Limburg werden door Engelse machines 'n
grote hoeveelheid brandplaatjes uitgewor-
pen. In de buurt van Echt kwamen deze
plaatjes in menigten terecht op de daken
van boerderijen en schuren. Dank zij de
regen heeft slechts een klein aantal vlam
gevat. Bij het bluswerk liepen twee perso-
nen brandwonden op. De aangerichte scha-
de is niet aanzienlijk. Ook in de buurt van
de Belgische grens In de provincie Noord-
Brabant zijn brandplaatjes gevonden.

ENGELSE VLIEGERS TER AARDE
BESTELD

Be vorige week twee Engelse vliegtuigen
door Duitse nachtjagers neergeschoten
In de loop vorige week zijn in ons

land twee Engelse vliegtuigen door Duitse
nachtjagers naar beneden geschoten.

Zaterdagmiddag is het stoffelijk over-
schot van de bemanningen der Britse toe-
stellen ter aarde besteld. Op het kerkhof
waar drie Engelse vliegers werden begra-
ven, vormden Duitse militairen de erewacht
en het vuurpeleton. Een Oberleutnant voer-
de het woord. Een dominee las enige bijbel-
teksten en bad het Onze Vader. De drie
kisten werden in de groeve neergelaten,
terwijl een Duits muziekkorps het „Nader,
mijn God, tot U" speelde.

Ook op een andere plaats vormde een af-
deling Duitse militairen de erewacht. Een
dominee sprak naar aanleiding van psalm
103 een afscheidswoord en sloot met het
Onze Vader. Een Oberleutnant bracht hier
namens het Duitse luchtwapen aan de drie
gesneuvelden de laatste groet. Een muziek-
korps van het luchtwapen speelde gewijde
muziek.

Er bestond voor de begrafenisplechtighe-
den zeer grote belangstelling.

Een reis door de Oostmark
Ischl en het jachtslot
van keizer Frans Jozef

Christelijk-Democratische
Unie en Nederlandse Unie

De eerste staat met welwillendheid
tegenover het streven der laatste

EN ACHT HET LIDMAATSCHAP
DER C.D.U. VERENIGBAAR

MET DAT DER NEDER-
LANDSE UNIE

Het algemeen bestuur der Christelijk-
Democratische Unie heeft, ter bespreking
van de houding die de C. D. U. behoort
aan te nemen ten opzichte van de Neder-
landse Unie, in overeenstemming met het
eenstemmig advies der overige leiding ge-
vende instanties der party, met alge-
mene stemmen het besluit genomen:
met welwillendheid tegenover het streven
der Nederlandse Unie te staan en het lid-
maatschap der C. D. U. verenigbaar te
achten met dat der Nederlandse Unie.

Men vindt dit besluit hier in onder-
staande resolutie:

Het algemeen bestuur der Christelijk-
Democratische Unie (C.D.U.), op 21 Sept.
1940 te Utrecht in vergadering bijeen,

overwegende, dat.onder de huidige om-
standigheden ernstig dient te worden ge-
streefd naar een zo sterk mogelijke aan-
eensluiting en samenwerking van alle
groepen der Nederlandse bevolking,
waarom de C.D.U. haar standpunt ten
opzichte van de Nederlandse Unie heeft
te bepalen;

met nadruk constaterende, dat er van
uit het standpunt der C.D.U. ernstige
bezwaren bestaan tegen de inrichting en
sommige programmapunten van de Ne-
derlandse Unie;

in aanmerking nemende evenwel, dat
het sociaal-economisch program van de
Nederlandse Unie grotendeels in de lijn
ligt van de doelstellingen der C.D.U.,
welke echter van veel verder gaande
strekking zijn;

spreekt als zijn oordeel uit:
le. dat de C.D.U. als christelijke bewe-

ging op staatkundig en maatschappelijk
gebied in het belang van land en volk
de actie voor haar doelstellingen — wel-
ke veel verder gaan dan die van de Ne-
derlandse Unie — met kracht dient voort
te zetten;

2e. dat de C.D.U., die altoos bereid
was tot samenwerking met anderen, in
de huidige omstandigheden het als haar
taak heeft te beschouwen, met welwil-
lendheid tegenover het streven der Ne-
derlandse Unie te staan, wijl deze bewe-
ging momenteel de enige is te achten,
die namens het Nederlandse volk met de
bezettingsoverheid in overleg kan tre-
den;

3e. dat mitsdien — gelet ook op het
feit, dat door de leiders der Nederlandse
Unie het lidmaatschap van deze bewe-
ging met dat van de C.D.U. verenigbaar
verklaard is, — zijnerzijds het lidmaat-
schap der C.D.U. verenigbaar is te ach-
ten mét dat van de Nederlandse Unie. "

HET AANNEMEN VAN DUITSE
BETAALMIDDELEN

Welke men wel en welke men niet mag
aannemen

Van bevoegde zijde wordt er op gewe-
zen, dat het ter betaling aanbieden en
aannemen van rijksbankbiljetten, rente-
bankbiljetten en rijksmunten van meer dan
10 pfennig verboden is.

In beginsel moeten alle betalingen voor
goederen, dienstverrichtingen enz. in Ne-
derlandse guldens geschieden. Ook kunnen
„Reichskreditkassenscheine", Reichskredit-
kassenmünzen en rijksmunten van 1, 2, 5
en 10 pfennig worden aangenomen.

Hét aannemen van de bovengenoemde
Duitse binnenlandse betaalmiddelen, dus
rijksbankbiljetten, rentebankbiljetten en
rijksmunten met een hogere waarde dan
10 pfennig, moet in ieder geval geweigerd
worden. De ontvanger van dergelijke be-
taalmiddelen loopt gevaar, hiervan geen
verder profijt te kunnen trekken.

VOEDERVERBOD VOOR AARD-APPELEN

Van de oogst 1940

Ten einde te voorkomen, dat voor men-
selijke consumptie geschikte aardappelen
van de oogst 1940 voor voederdoeleinden
worden aangewend, is het wenselijk geble-
ken, nu reeds over te gaan tot een voeder-
verbod voor deze aardappelen.

Met ingang van heden is het verboden,
aardappelen van de oogst 1940 aan het
vee te voederen, met bestemming tot vee-
voeder af te leveren of te verwerken.

Hieronder valt dus niet alleen het recht-
streeks voederen, maar eveneens het sto-y
men, ensileren'e.d. van aardappelen. Deze
verbodsbepalingen gelden niet voor aard-
appelen van de oogst 1939.

Ontheffing van dit verbod kan worden
verleend door de provinciale voedselcom-
missarissen. Voor ontheffing komen alleen
in aanmerking partijen welke voor men-
selijk consumptie ongeschikt zijn.

NEDERLANDS METEOROLOGISCH
INSTITUUT

Md van het college van curatoren
Met ingang van 16 October is benoemd

tot lid van het college van curatoren van
het Nederlands meteorologisch instituut de
heer R. van Tyen, kapitein ter zee, aange-
wezen hoofd van de afdeling hydrografie
van het departement van defensie.

BUITENGEWOON ONDERWIJS
Een leergang te Zwolle

Nu de verkeersmoeilijkheden het volgen
van de cursussen voor voortgezette vak-
studie in Amsterdam en 's-Gravenhage be-
zwaarlijk of onmogelijk maken, meent het
bestuur van de Stichting voor buitenge-
woon onderwijs, dat het gewenst is een
leergang te organiseren te Zwolle. Deze
cursus zal in de eerste plaats bedoeld zijn
voor die leerkrachten bij het buitengewoon
onderwijs, die wonen ten Oosten van de
lijn getrokken over Ermelo in de richting
Noord-Zuid. De cursus zal 18 October aan-
vangen en twee jaar duren.

De Spoorwegen en de
wintertijd

GEEN BELANGRIJKE
WIJZIGINGEN IN DE DIENST-REGELING

In tegenstelling met vroeger jaren zal,-
naar de N. R. C t. verneemt, ditmaal de be-
ëindiging van de zomertijd op 5 October bij
de Nederlandse spoorwegen niet gepaard
gaan met belangrijke wijzigingen in de
dienstregeling. Wel zijn er weer enkele par-
tiële wijzigingen te wachten, maar de be-
tekenis daarvan gaat niet uit boven die van
de tussentijdse veranderingen, welke reeds
eerder herhaaldelijk in de dienstregeling
werden aangebracht. De talrijke overplak-
kingen op de grote vellen der dienstregelin-
gen op de stations leggen daarvan getuige-
nis af.

De nieuwe wijzigingen zullen worden op-
genomen in een nieuwe uitgave van het
spoorboekje, die binnenkort —- waarschijn-
lijk reeds in het begin van deze week — het
licht zal zien. De laatst verschenen uitgave
van het spoorboekje was al enige tijd niet
meer geheel met de feiten in overeenstem-
stemming. Wel werden door middel van
wijzigingsbladen voor afzonderlijke trajec-
ten de veranderingen telkens zoveel moge-
lijk bijgehouden, maar aan het reizende pu-
bliek bezorgde deze toestand begrijpelijker-
wijze veel last.

SCHUUR UITGEBRAND
Oogst van dit jaar vernield

Te Westerlee, gemeente Scheemda, is 'n
grote landbouwschuur, met de gehele oogst
van dit jaar gevuld, door brand vernield.

KANTTEKENINGEN
NOG ééN INSTANTIE OVER DIE
KAN OPTREDEN

Levendig te betreuren blijft, dat naar
luid van via Japan in Duitsland ontvan-
gen berichten de behandeling der Duitse
geïnterneerden in Nederlands-Indië te wen-
sen laat. Dit mocht, ook al werd handha-
ving der internering om redenen die wij
niet kennen wenselijk geoordeeld, niet
voorkomen.

Om meer dan één reden zou het intussen
de voorkeur verdienen, dat aan de inter-
nering een einde werd gemaakt, aan de ge-
interneerden de vrijheid werd hergeven en
zij, indien langer verblijf in Indië onge-
wenst werd geacht, gelegenheid kregen ons
gebied te verlaten.

Daarvoor pleiten ook de represaille-
maatregelen door de Duitse regering ten
aanzien van Nederlanders in ons land en in
Duitsland genomen en die dreigen te wor-
den verscherpt naargelang de internering,
vooral de internering op de geschetste voet,
voortduurt.

Nu de stap door de secretarissen-gene-
raal der onderscheidene departementen bij
den gouverneur-generaal ondernomen zon-
der resultaat is gebleven (meende men te
Batavia dat die stap onder pressie van
Duitse zijde was geschied?), blijft er maar
één Nederlandse instantie over die over ge-
noeg gezag beschikt om hetgeen tot dus-
ver werd geweigerd ingewilligd te krijgen.
Moge deze instantie haar woord, dat voor
Batavia een bevel moet zijn, doen horen,
opdat spoedig een einde kome aan een toe-
stand die, reeds onhoudbaar, een bron kan
worden van nieuwe kwellingen.

KATHOLIEKE PERS CI-DEVANT
STAATSPARTIJ-PERS?

Is de vraag, in een der katholieke bladen
gesteld: moeten wij de katholieke pers lie-
ver noemen: „de ci-devant staatspartij-
pers", gerechtvaardigd?

Het blad in kwestie stelt zich zelf buiten
de greep door de verklaring dat het „nooit
onder de alleen maar zaligmakende zweep
van kiesverenigingen en staatspartijers de
rug heeft gekromd."

Dit laatste is natuurlijk volkomen juist,
maar hebben de andere bladen dan wel de
rug gekromd voor die „alleen maar zalig-
makende zweep"? Is die zweep er inder-
daad geweest?

Wij zelf hebben een halve eeuw naast de
Staatspartij van Schaepman en Nglens en
Ruijs geleefd, maar nooit er onder. En
wij menen dit voor de katholieke pers in
het algemeen te mogen getuigen.

Deze pers was nooit een instrument van
de Staatspartij. Ware dit wel het geval ge-
weest, dan zou noch de Staatspartij, noch
de pers gedeugd hebben.

Wij spreken hiermee geen canonisatie of
zélfs maar beatificatie van Staatspartij en
pers uit. Beide hebben hun fouten en te-
tekortkomingen gehad. Maar niet billijk is,
het karakter van beide instituten aan te
tasten.

MET LEGE HANDEN WEG-
GESTUURD

Dé vegetariërs, die aan vleesbonnen niets
hebben omdat zij t<it beginsel geen vlees
eten, krijgen er niets voor in ruil. Zij
hadden in plaats daarvan om plantaardige
vetten of boter .verzocht, maar hebben nut
op hun rekest gekregen.

Alleen diëet-vegetariërs hebben een klein
kansje, dat ze op een doktersverklaring (die
slechts in de „allernoodzakelijkste gevallen"
mag worden afgegeven) andere gedistri-
bueerde artikelen in de plaats van vlees
krijgen. Maar gezonde vegetariërs — ver-
klaarde men in departementale kringen met
nadruk — moeten zich geen illusies maken.

De departementale kringen zijn wel hard:
zij straffen het beginsel met onthouding,
wat nooit een verheffende indruk maakt.

DODELIJK ONGELUK
Kind tussen de kipkarretjes van een

zandtreintje
Op de kruising van de Admiraal de Ruy-

terweg en de Bos-en-Lommerweg te Am-
sterdam is gisterenmiddag omstreeks half-
drie een tragisch ongeluk gebeurd, dat een
jongetje het leven heeft gekost. Het kind
was Vermoedelijk op èén der kipkarretjes
van het zandtreintje, dat daar rijdt, ge-
klommen en viel er af. Het raakte tussen
de wagentjes en werd zo deerlijk gewond
dat het vrijwel op slag werd gedood.

DODELIJK ONGELUK
Door paal op het hoofd getroffen

Bij het verplaatsen van balken achter de
ouderlijke woning te Roosendaal is de acht-
tienjarige J. Everaard, wonende aan de
Kade aldaar, dodelijk getroffen. De jonge-
man had een balk tegen een zich daar be-
vindende schommel geplaatst. De horizon-
taal liggende paal van de schommel heeft
het gewicht van de balk blijkbaar niet kun-
nen houden, waardoor hij viel en op het
hoofd van E. terechtkwam. Het slachtoffer
had een zware hersenschudding gekregen
en is zonder tot bewustzijn te zijn gekomen
overleden.

Van alles wat
NOODLOTTIGE AANRIJDING

Op slag gedood
Zondagavond is te Boxtel de 63-jariga

A. van Weert, die zich midden op de weg
naar Eindhoven bevond, door een auto aan-
gereden en op slag gedood.

GEKNOEI MET BELASTINGGELDEN
Uitspraak van het Haagse hof

Een adjunct-commies bij de belastingen
teDordrecht,' zekere J. W., die nogal eens in
geldverlegenheid zat, had zich een paar
maal daaruit weten te redden door giften
aan te nemen van een tweetal belasting-
schuldigen en ter compensatie daarvoor te
zorgen, dat hun aanslagen in de belasting
achterwege werden gelaten. De aldus ten
nadele van de staat verdwenen bedragen
beliepen vele honderden guldens.

De Dordtse rechtbank veroordeelde den
belastingambtenaar hiervoor tot acht maan-
den en de beide belastingschuldigen, C. D.
en J. van der W., ieder tot vier maanden
gevangenisstraf.

Alle drie kwamen in beroep bij het
Haagse gerechtshof, dat dezelfde straffen
oplegde aan W. en D. als door de recht-
bank waren opgelegd, doch Van der W.
vrijsprak.

INBRAAK IN EEN VILLA TE BRUMMEN
Voor meer dan ’6OO gestolen

Inbrekers hebben hun slag geslagen in
de villa van den heer Delmonte, directeur
van de werktuigenfabriek Becker's Sons
en Co. te Brammen. De inbrekers hebben
in totaal voor meer dan 600 gulden gesto-
len aan baar geld, levensmiddelen, fototoe-
stel en een nachtkijker. Ook hebben zij 200
sigaren gestolen. Verder maakten zij zich
meester van alle distributiebons van den
eigenaar.

Zij hebben in de villa een fles cognac en
een fles port leeggedronken onder het ge-
not van een fijn sigaartje. Men vermoedt,
dat de diefstal gepleegd is door dezelfde
mannen, die de laatste tijd te Dieren, De
Steeg en Velp hebben geopereerd.

FOTOGRAFEREN VAN MILITAIR WERK
Wegens jeugdige leeftijd alleen tot geld-boete

veroordeeld
Een Nederlands onderdaan is door een

Duitse krijgsraad veroordeeld wegens over-
treding van de verordening van den rjjks-
commissaris over maatregelen op het ge-
bied van nieuwsberichten en fotografie
van 26 Juni j.l. Hij heeft, tegen 't uitdruk-
kelijk verbod in, foto's van een Duits mili-
tair werk gemaakt. Een Duitse krijgsraad
heeft hem een boete van f 150 opgelegd.
Van veroordeling tot vrijheidsstraf is al-
leen wegens de jeugdige leeftijd van den
dader voor deze keer afgezien.

De kettinghandel in ge-stolen
distributiekaarten

De inbrekers hadden f 25 gekregen
voor een buit, die in de tweede

hand al f 1000 opbracht

ER ZIJN AL NEGEN PERSONEN
GEARRESTEERD

Men herinnert zich de diefstal van distri-
butiekaarten uit het kantoor aan de Laan-
weg te Amsterdam, door twee inbrekers
gepleegd, die voor hun buit maar ’ 25 kre-
gen, een bedrag, dat in een andere hand
al spoedig tot ’lOOO was gestegen. Want
de gestolen collectie kaarten was enorm
groot. Zo was voor de petroleumkaarten al-
leen al 75.000 liter petroleum te krijgen.
Verder waren duizenden benzinekaarten,
boterkaarten, broodkaarten, vetkaarten,
textielkaarten, toeslagkaarten enz. in han-
den der inbrekers gevallen.

De politie heeft nu op negen verdachten
de hand gelegd. Vooreerst beide inbrekers,
19 en 20 jaar oud, Dan een melkknecht te
Landsmeer, die het geval voor ’25 van de
inbrekers had gekocht en het voor ’lOOO
aan een rijwielhandelaar aanbood. Dit geld
vond de politie ten huize van den melk-
knecht, verborgen onder de hanebalken.
Voor vijftig gulden had de knecht inmid-
dels reeds een nieuwe fiets gekocht.

Van den rijwielhandelaar, die in bewa-
ring was genomen, vonden de bonnen hun
weg naar een aantal helers, die er goede
zaken mee trachtten te doen. Maar deze
kettinghandel in bons bleef bij de politie
niet onopgemerkt en zo arresteerde zü een
aantal hunner. Wegens heling zitting nu in
totaal vijf mannen in arrest en de kans is
niet uitgesloten dat er nog meer arrestaties
zullen volgen. Want het ene geval komt de
politie op het andere.

MET HET HOOFD TUSSEN TWEE
WAGONS

Op slag dood
Gisterenmorgen is de 30-jarige J. Vaes-

sen uit Urmond op de terreinen van de
staatsmanen te Stem met het hoofd tussen
twee wagons terecht gekomen. De onge-
lukkige was op slag dood. V. was gehuwd.

/"Accountantsdienstvan
den kath. ned.boeren- entuindersbond

tANGt VIJVtRBERG 16 '«-GrfAVENHAGt
lEIEFOON 114060

RECHTESTRAAI 33, eINDHOVEN - rELEr. 4405

Inrichting, controle,
ipeciale opdrachten en belaitingadviexen

De Volkskrant van 24 September 1940

+ Piin - Pijn - Pijn
Door hun uitdrijvende- en pijnstillende
werking helpt hierbij altijd veilig en

vlug als geen ander een poeder of cachet
van Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk
8 et. Doos 45 et. Cachets, genaamd „Mtfn-
hardtjes" Doos 10 en 50 et.
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STADSNIEUWS
De Haagse Raad vergaderde

De heer Snoeck Henkemans
25 jaar raadslid

Belangrijke werkobjecten in
uitvoering

REINIGINGSAUTO'S
OP LICHTGAS

5 Gisterenmiddag vergaderde de Haagse
gemeenteraad. Te ongeveer kwart voor 2
werd de vergadering door waarnemend
burgemeester prof. ir. C. L. v. d. Bilt ge-
opend.

Allereerst werden de ingekomen stukken
behandeld waarbij door enkele raadsleden
opmerkingen werden gemaakt.

B. en W. stelden voor de resolutie van de
Vereniging van Leraren en Onderwijzers in
de Lichamelijke Opvoeding in Nederland,
welke was toegezonden, voor kennisgeving
aan te nemen. De heer v. d. Leeuw (lib.)
verzocht om prae-advies. Wethouder De
Vries (a.-r.) antwoordde dat, zodra de
kwestie der lichamelijke opvoeding op de
scholen ter sprake zal komen met deze des-
kundige resolutie rekening gehouden zal
Worden.

Binnengekomen was een mededeling be-
treffende overneming van de gemeentelijke
telefoondienst door het rijk. De voorzitter
maakte van deze gelegenheid gebruik om
zijn waardering uit te spreken over de wijze
Waarop directeur en personeel van deze
dienst steeds hun taak vervuld hebben.

By de mededeling van het verloop der
procedure in zake de vervanging van de
kranen der centrale verwarmingsinrichting
van de school Prinsegracht 182 verzocht de
heer Mollen (s.-d.) om bekendmaking der
beschikking van den secretaris-generaal.
Namens B. en W. verklaarde wethouder DeVries (a.-r.) zich hiertoe bereid.

Benoemingen
Benoemd werden: A tot tijdelijk leraar in

de aardrijkskunde aan de Zeevaartschool te
hcheveningen de heer D. Magé en B: totOdelyk leraar in de scheepswerktuigkunde
hee m VisseriJsch°ol te Scheveningen de
Va

r z~- Bos. Benoemd werd tot directeur
aan d ,?emeentelijke Handelsavondschool
direct Raamstraat 28 dr. A. Blonk en tot
avor,H

6U
v Van de Gemeenelyke Handels-ScXs

ol
nvßeeklaan 445 de heer J-

hot ,r,
ma' slotte werden benoemd aannet gymnasium en het lyceum Bilderstraat:f \ot , Wehjk leraar aan het gymnasium

in de klassieke talen en de oude geschiede-nis de heren W. Verdenius en E. Boswinkel,en resp. tot leraar(es) in de Franse taal enletterkunde mej. M. Pool en de heer L.Goudsmit;
B tot tydelyk leraar(es) aan het lyceum

le. in de klassieke talen en de oude ge-
schiedenis de heer A. Schippers; 2e. in de
Franse taal en letterkunde mej. M. Pool;
3e in de geschiedenis de heer W. Veen-
hoven; 4e. in de wiskunde de heer P.
Degens; se. in de aardrijkskunde de heer
F. Baars.

Zilveren jubilaris

Nadat de afdelingen van de gemeente-
raad voor het onderzoek van de ontwerp-
begrotingen der gemeente en der gemeente-
bedrijven voor 1941 waren samengesteld,
maakte de voorzitter alvorens met de af-
handeling der agenda werd begonnen, ge-
Wag van het feit dat het op 7 September
l- " 25 jaar geleden was dat de nestor van
h°opte dat de heer Snoeck Henkemans,
(c --h.) tot lid van de gemeenteraad werd
gekozen. In een hartely'ke toespraak weesspr. op de grote verdiensten van den heerSnoeck Henkemans op velerlei gebied. Spr.hoopte dat den heer Snoeck Henkemans,
ondanks zijn hoge leeftijd en zyn minder«oede gezondheidstoestand, nog enkele ja-ren voor gemeente en vaderland gespaardzou mogen blijven.

tokte"
Werkverruiming

kwam de agenda in behande-
Van Langen (sd '> "*« «f devier grote werkobjecten, welke van Jaagop de agenda staan, wel tot uitvoering Xebracht zullen kunnen wordenWethouder Feber (r.k.) gaf hierop over

Voor de aanleg van de tweede rijweg vsnde Laan van Meerdervoort moet de goed-keuring van de rijksdienst voor de werkver-ruiming en den regeringscommissaris voorac materialen worden afgewacht.Over de aanleg van het tweede gedeeltevan de Moerweg deelde de wethouder mee,
°at de materialen van het tweede project
waarschijnlijk niet op tijd aanwezig zullen
Kunnen zijn. Mogelijk zullen de projectenan de twee kunstwerken door den rege-

O £onimiSSariS herzien moeten worden.
tfeeld de wethouder n°g iets meege-
van .over de stand van zaken ten aanzien
de J*e Verlengmg van de Strandweg en
nGn- D.g Van het stratenplan „Oostdui-
k°st, ka . Werk dat ruim een Va millioen
het öntbr i!nnerl 5 weken beginnen. Wegens
kan met !j Gn yan de benodigde materialen
yardvard nog . Ver,enging van de strandboule-

De versh- beg°nnen worden,
ter goedk 3ende werkobjecten, welke nu
totaal f i D^rin g ziJn aangeboden, zullen inNaaraaï'000 kosten'voorlopjop eiding van het voorstel om de
en Wethn, jmacntiging, die burgemeester
meentelijk 3 en direc teur van de ge-
iend inzak reiriigln gsdiens<; hebben ver-
Pressoren h

d<? aanscn affing van twee com-
' de nodige reservoirs enz. op 53

auto's ten behoeve van het gebruik van
gecomprimeerd lichtgas als vervangings-
brandstof, vroeg de heer v. d. Oever (S.D.)
of het niet mogelijk zal zyn om ook voor
auto's van andere gemeentelijke diensten
lichtgas te gebruiken.

Wethouder De Vries (a.r.) antwoordde
dat de auto's met lichtgas gestookt, maar
één rit zullen kunnen maken zonder nieuwe
brandstof in te nemen. Stoken met benzine
kost f3281,25 per maand en het verbruik
van 35.000 M3gas kost f 1400 per maand.
Pas één wagen is gemonteerd. Het zal een
maand duren eer alle wagens klaar zullen
zijn. Elke wagen zal nog benzine bij zich
hebben. De wethouder hoopte dat genoeg
benzine en kolen voor de gasfabriek be-
schikbaar zullen zy'n, waardoor de opha-
ling van het stadsvuil niet zal stagneren.
Want dit zou voor een stad als Den Haag
fnuikend zyn.

Tenslotte kwam nog het voorstel in be-
handeling om medewerking te verlenen aan
de rijksregeling nopens het beschikbaar-
stellen van voorschotten voor midden-
stands- en arbeiderswoningbouw. Op een
vraag van den heer Jonker (lib.) antwoord-
de wethouder Vryenhoek (s.d.) dat het
voornamelijk de bedoeling is hypotheken
beschikbaar te stellen voor de bouw van
goedkope middenstandswoningen met een
inhoud variërende tussen 250 en 450 M3.

Voorts zeide de wethouder nog dat elke
aanvrage die binnenkomt, apart bekeken
zal worden. Zonder opgaaf van reden kan
een verzoek afgewezen worden.

VOORZIENINGEN AAN DE SPEEL-PLAATS
VAN SCHOOL PAETS VAN

TROOSTWIJKSTRAAT 103A
In zjjn vergadering van 31 Juli 1939 heeft

de raad, overeenkomstig het voorstel van
B. en W., besloten tot verplaatsing van een
op een terrein aan de Douwes Dekkerstraat
aanwezig tweeklassig schoolpaviljoen naar
een van het scholencomplex Pasteurstraat-
Paets van Troostwykstraat deel uitmakend
terrein, ten behoeve van een aldaar te ves-
tigen voorbereidende school door de Gere-
formeerde schoolvereniging „De Bilderdijk-
school", alhier. De raad heeft voor die ver-
plaatsing een crediet verleend van f4OOO

Thans heeft de vereniging verzocht nog
een crediet van f307,50 toe te staan om
het bij het paviljoen behorende, als speel-
plaats bestemde terrein van een tegelbe-
dekking en een betonnen kantplank te
voorzien en om een zandspeelbak, waarvoor
de materialen gedeeltelijk aanwezig zijn, op
te bouwen. Bij de aanvrage van dit bedrag
is er rekening mee gehouden, dat de werk-
zaamheden vanwege de vereniging zullen
worden uitgevoerd en dat de vereniging in
de gezamenlijke kosten f 108,75 zal bijdra-
gen.

Burgemeester en wethouders zijn met de
commissie voor het onderwijs van mening,
dat er aanleiding bestaat aan het verzoek
der vereniging te voldoen.

Zij hebben mitsdien de eer de raad voor
te stellen: een crediet van f307,50 te ver-
lenen voor betegeling en afwerking van het
bij de bijzondere voorbereidende school der
Gereformeerde schoolvereniging „De Bil-
derdy'kschool", alhier, aan de Paets van
Troostwykstraat 103 Agelegen, als speel-
plaats bestemde terrein en de opbouw al-
daar van een zandspeelbak.

Voorschotten voor
woningbouw

REGELING VAN REGERINGS-COMMISSARISVOOR

WEDEROPBOUW
De regeringscommissaris voor de Weder-

opbouw heeft de 13e Augustus 1940 een
regeling vastgesteld betreffende het be-
schikbaar stellen van voorschotten onder

hypothecair verband voor middenstands-
en arbeiderswoningboüw (hypotheekrege-
ling 1940).

Volgens deze regeling, welke in de lees-
kamer ter inzage is gelegd, kunnen van
rijkswege voorschotten worden verstrekt
ten behoeve van:

a. herstel of heropbouw van door oor-
logshandelingen getroffen woningen;

b. voltooiing van in aanbouw zijnde wo-
ningen, indien deze voltooiing als gevolg
van credietmoeilijkheden ernstige belemme-
ringen ondervindt;

e- bouw van nieuwe woningen. De voor-
schotten worden verleend aan de gemeente,
teneinde deze in staat te stellen aan be-
langhebbenden geldleningen te verstrekken
onder verband van hypotheek, onder voor-
waarden dat de gemeente zich borg stelt
voor de betaling van de verschuldigde renteen aflossing. Een eventueel verlies in ver-
band met deze voorschotverlening wordt
door het rijk en de gemeente in»de ver-
houding 9 : 1 gedragen.

Voorschotten worden verleend zowel voor
arbeiderswoningen als bescheiden midden-
standswoningen, daaronder begrepen win-
kelwoningen e.d., tenzij de bedrijfsruimte
een overwegend deel van het perceel uit-
maakt. De inhoud per woning mag, buiten-
werks gemeten boven de begane grond-
vloer, niet meer dan 450 kub. meter be-
dragen.

De voorschotten worden alleen verstrekt,
indien er voor zover gebleken is, dat be-
langhebbende niet op andere wijze de nodi-
ge geldmiddelen kan verkrijgen.

Vaststelling van het bedrag van het voor-
schot geschiedt steeds In dier voege, dat de
onder verband van eerste hypotheek ver- "strekte som, dan wel het totaalbedrag der
onder verband van tweede hypotheek ver
strekte som en de op andere wyze verkre-
gen eerste hypotheek, 90% van de geschat-
te verkoopwaarde van het onderpand (de

waarde van de grond, zo deze eigendom is,
inbegrepen) niet overschrijdt. In geval van

herstel van door oorlogshandelingen ge-
troffen woningen blyft het bedrag van het
voorschot bovendien beperkt tot 90 pet. der
werkelijke kosten van het herstel.

De hypothecaire voorschotten worden
in het algemeen verstrekt tegen een rente
van 4% 's jaars.

Indien de vooruitzichten met betrekking
tot de exploitatie van het onderpand, be-
oordeeld op grond van de daarop rustende
lasten en de ten hoogste te bedingen huur,
zomede in verband met de financiële posi-
tie van den eigenaar, daartoe aanleiding
geven, kan incidenteel en voor zoveel no-
dig worden toegestaan, dat de hypothecaire
geldlening ten dele renteloos wordt ver-
strekt, zulks echter tot een maximum van
40% der lening en van f 600 per woning.

leder jaar moet ten minste worden af-
gelost van het oorspronkelijke totaalbe-
drag der eerste en tweede hypotheek te
zamen.

B. en W. zijn, in overeenstemming met
de commissie voor de Plaatselijke Werkers
en Eigendommen die voor de gemeente-
financiën, van mening dat het alleszins
aanbeveling verdient medewerking aan de
vastgestelde regeling te verlenen. Omtrent
erikele punten hebben zij intussen den re-
geringscommissaris voor de Wederopbouw
nog nadere inlichtingen gevraagd. Aange-
nomen kan worden dat deze punten geen
moeilijkheden zullen opleveren.

B. en W. geven de raad derhalve in over-
weging tot medewerking te besluiten.

Uitbreiding teelt van
voedingsgewassen

Op braakliggende gemeentelijke
bouwterreinen

NIEUWE WERKVERSCHAFFING
In zijn vergadering van 6 Mei 1940 keur-

de de gemeenteraad goed, dat de daarvoor
naar het oordeel van burgemeester en wet-
houders in aanmerking komende braaklig-

gende gemeentelijke bouwterreinen tijdelijk
zouden worden gebezigd voor het in werk-
verschaffing door armlastigen telen van
bruine bonen en late aardappelen en stelde
hy' voor dat doel een crediet van /lo.diw
beschikbaar. . *

Op 12 Augustus 1940 besloot de raad tot

uitbreiding van deze werkverschaffingen
bepaalde hij het crediet daarvoor op ’ Biw-

De te betelen oppervlakte grond werd daar-
door uitgebreid tot ongeveer 30 ha.

Van de ongeveer 20 ha, waarop 't raads-
besluit van 6 Mei 1940 betrekking heeft, is

thans ruim 16 ha beteeld. Ondanks de late
aanvang bestaat er gegronde verwachting,

dat de uitslag van de teelt voor 1940 zeer
bevredigend zal zy"n.

De ruim 10 ha, bedoeld in het besluit van
12 Augustus 1940, werden voor een deel
nog beplant met boerenkool, herfstknollen
en winter-andijvie en anderdeels bewerkt
voor de teelt in 1941.

Zoals bekend, werd aan de te werk ge-
stelde armlastigen 10 pet. by'slag op de on-
dersteuning uitbetaald, terwijl zij, die als
voorman optraden, een by'slag van 20 pet.
ontvingen.

Mede met het oog op het belang van de
voedselvoorziening in deze uitzonderlijke
tijden komt het burgemeester en wethou-
ders geraden voor aan deze werkverschaf-
fing, onder de geldende voorwaarden van
tewerkstelling, verdere uitbreiding te geven
door nog andere braakliggende gemeente-
lijke bouwterreinen met een totale opper-
vlakte van rond 13 ha te doen bewerken
en te beplanten met bruine bonen, aard-
appelen en grove tuingewassen.

De duur van deze werkzaamheden wordt
geraamd op 13.000 mandagen en de
kosten op rond ’53.900, t.w. ’42.550 voor
ondersteuning, ’ 4700 voor by'slag en ’6650
voor materialen als palen, draad, gereed-
schappen, loodsen, poot- en zaaigoed, be-
mesting enz.

Ook particuliren voelen onder de huidige
tijdsomstandigheden meer en meer behoef-

te om, zij het gedeeltelijk, te kunnen voor-zien in eigen behoefte aan grove tuinbouw-
producten en verzoeken aan de gemeente
daarvoor tegen vergoeding grond beschik-baar te stellen. Om hieraan tegemoet tekomen, zouden burgemeester en wethou-ders voor deze teelt tijdelijk een oppervlak-te van ongeveer 20 ha braakliggende ge-
meenteterreinen willen bestemmen, behou-
dens bevoegdheid om deze oppervlakte ten
aanzien van particulieren te beperken enaan te wijzen voor de voedselteelt door
armlastigen.

het verdient aanbeveling om het in ordebrengen van deze grond voor de teelt enhet afrasteren van de terreinen eveneens in
werkverschaffing door armlastigen te la-
ten verrichten. Hierdoor wordt een werk-
gelegenheid van 20.000 mandagen gescha-
pen. De kosten worden geschat op rond
"f 81.150,—, nl. f65.500,— voor ondersteu-
ning, f 7.150,— voor by'slag en f 8.500,—voor gereedschappen, afrasteringsmate-
riaal, een loods enz.

Burgemeester en wethouders vertrouwen,
dat 't bestuur van de Gemeentelijke Dienst
voor Maatschappelijk Hulpbetoon — even-
als vorige malen — met een en ander kan
instemmen en dat het bereid is de steun-
bedragen, welke de Dienst, by niet-tewerk-
stelling van armlastigen in deze werkver-
schaffing, aan deze armlastigen zou moe-
ten uitkeren, ook bij tewerkstelling voor
zyn rekening te nemen. Een verzoek daar-
toe hebben zij bereids gedaan.

De kosten van de bijslagen op de steun
en de bijkomende kosten kunnen dan ten
laste van de gemeente worden gebracht.

In totaal zal de raad dus beschikbaar
moeten stellen f27.000 (f4.700 + f6.650
+ f7.150 + f8.500.)

De opbrengst van de teelt, voor zover zij
niet door particulieren geschiedt, kan naar
de mening van burgemeester en wethou-
ders — evenals bij de,voorafgaande rege-
lingen — ter beschikking gesteld worden
van de Gemeentelijke Dienst voor Maat-
schappelijk Hulpbetoon ten dienste van de
verzorgingstehuizen.

De uitvoering van de werkzaamheden zal
ook thans geschieden onder leiding van
den directeur van de Gemeentelijke Schooi-
en Kindertuinen, zo nodig in overleg met
de directeuren der Gemeenteplantsoenen en
van de Dienst der Stadsontwikkeling en
Volkshuisvesting.

Op grond van het vorenstaande hebben
burgemeester en wethouders de eer de raad
voor te stellen tot de hiervoren omschreven
maatregelen te besluiten en voor de uit-
voering daarvan een crediet van f 27.000,—
toe te staan.

Kapelaan A.J.v. d.
Oudenhoven

NEEMT AFSCHEID VAN ZIJN
OUDE PAROCHIE

§ Zondag heeft kapelaan A. J. van de
Oudenhoven die, gelijk bekend, benoemd is
tot pastoor te Hansweert, officieel afscheid
genomen van de parochianen van de Sint
Jacobuskerk aan de Parkstraat, waaronder
hy een zevental jaren heeft vertoefd.

Des morgens hield de nieuwe pastoor
onder alle H.H. Missen een liefdadigheids-
predicatie voor zyn door de oorlog getroffen
parochie. De schaalcollecte, welke voor dit
doel onder elke H. Mis gehouden werd,
bracht in totaal een bedrag van’ 721 byeen.

Na het middaglof om vier uur had een
afscheidsreceptie in de parochie plaats.

Bij het officiële gedeelte voerden ver-
schillende sprekers het woord. Hierna
kwamen talloze parochianen en ook afge-
vaardigden van verenigingen den scheiden-
den kapelaan de hand drukken.

Alvorens de nieuwe pastoor Vrijdag naar
Zeeland vertrekt zal de jeugd hem nog aan
de vooravond een afscheid bereiden.

Geneeskundige hulp tussen
22 en 4 uur

IN DEN HAAG EN RIJSWIJK
In afwijking van het bepaalde in het

laatste verordeningenblad omtrent de ge-
neeskundige voorziening gedurende de tijd
van 22 uur—4 uur 's nachts, waarvan de
uitvoering op grote moeilijkheden bleek te
stuiten, hebben de huisartsen van Den
Haag en Rijswijk in overleg met en na
goedkeuring van de bevoegde instanties de
volgende regeling getroffen.

Indien gedurende de nacht van 22 uur—
7 uur doktershulp dringend nodig is belle
men op tel. 394920, gebouw Algemeen Af-
delingsziekenfonds, Toussaintkade 72. Van
hieruit komt één der dienstdoende huisart-
sen u bezoeken. Deze regeling geldt voor
alle inwoners van Den Haag en Rijswijk,
zowel voor de particuliere patiënten als de
leden der ziekenfondsen met uitzondering
van de ziekenfondsleden van de Volharding
en de stadspatiënten. Ook de inwoners van
Loosduinen voorbij oud-Rozenburg vallen
niet onder deze dienst maar worden door
hun eigen Loosduinse dokters behandeld.

Teneinde een goed functionneren van de-
ze nachtdienst mogelijk te maken, zy men
er nog eens met nadruk op gewezen,
slechts dan hulp in te roepen indien er
werkelijk dringende noodzaak bestaat.

Deze regeling vangt aan in de nacht van
Dinsdag 24 op Woensdag 25 September.

Uitreiking der identiteits-bewijzen

Wij kunnen mededelen dat het aantal
ambtenaren, dat werkzaam is bij de uitrei-
king der voorlopige legitimatiebewijzen,
welke deze week nog wordt voortgezet,
belangrijk is uitgebreid, zodat het moge-
lijk zal zyn de gegadigden, die-zich komen
melden veel,vlugger af te helpen dan eerst
het geval was.
Markt- en veilingberichten

LEIDSCHENDAM. Groentenveiling van
23 September. Kropsla Ie soort f 1,50—2,60,
idem 2e soort f 1—1,20; peen f 4,50—8,20;
bloemkool Ie soort f 10—18, 2e soort f 6—lo,
idem uitschot f 2—4,50; tomaten, midd. f 5,50
—5,80, idem erote ronde f 5,50—6,20, idem
2e soort f 5,50—5,60, idem 3e soort f 4—4,60,
idem bonken f 4—5,20; andijvie per 100 f 1—
2,10, idem per 4 kg f 0,10—0,52; postelein f 3—0,10; snijbonen f 0,14—0,26; spercibonen f 0,10—0,18; prei f 3,50—6,50; selderie f 0,50—1,20;
meloenen f 0,06—0,20; druiven t 0,14—0,20.

VOORBURG
MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON
§ Ter voorziening in de vacature van le-

den van Maatschappelijk Hulpbetoon, die-
nen B. en W. de volgende voordracht by
de raad in: vacature W. N. v. Eijck: 1. H.
C. Ensink, 2. A. C. de Heij; vacature J. v.
Brussel: 1. N. Anes, 2. C. v. d. Berg.

WASSENAAR
AFSCHEIDSAVOND IN 'T VERENI-GINGSGEBOUW

8 Pastoor Tholenaar zal morgenavond om
7.30 gelegenheid geven aan al zijn paro-
chianen om persoonlijk afscheid van hem
te nemen. Het ligt in de bedoeling van zijn
eerw. om in het pension St. Willibrordus
zyn intrek te nemen, zodat onze pastoor
in Wassenaar zal bly'ven.

UIT DE OMTREK:
DELFT

OPBRENGST
5 De collecte voor de St. Elizabethvereni-

ging, welke in de St. Hippolytuskerk gehou-
den is, heeft f 408 opgebracht.

JUBILERENDE ZANGERS
Si De vice-president van het zangkoor

„Deo Sacrum", de heer J. W. F. Bertels en
de heren J. W. Damshuiser en A. Grucain
vieren Zondag a.s. hun veertig-jarig jubi-
leum. Te hunner intentie zal om 10.45 uur
in de St. Jozefkerk de plechtige Hoogmis
worden opgedragen.

GEESTESONTWIKKELING
§ Woensdagavond om 7 uur houdt „Gees-

tesontwikkeling" haar eerste cursusavond
waarop zal spreken den Dré uit Ulvenhout.

DE VERDUISTERING EN 10 UUR
§ Zaterdag en Zondag werden weer 12

personen aangehouden en ingesloten, die
zich zonder noodzaak na 10 uur op straat
bevonden.

Wegens de duisternis geraakte in totaal
vier personen te water. Op het Doelenplein
viel een man tegen een trottoirband. Hy
liep een bloedende hoofdwonde op. In be-
wusteloze toestand is hy naar het gasthuis
vervoerd.

TERUG UIT DE OSTMARK
§ Dinsdag is een aantal kinderen uit

Delft uit de Ostmark teruggekeerd. De
kinderen zijn van Rotterdam onder geleide
naar Delft vervoerd.

APOTHEKEN
§ Voortaan sluiten de apotheken, die

niet voor de nachtdienst zijn aangewezen,
om 8 uur.

GOUDEN BRUILOFT
§ Het echtpaar Math. van Berkel-P. Ver-

meulen, wonende St. Annaboogerd 2, her-
denkt vandaag zyn gouden huwelijksfeest.

ZES STUDENTEN GESNEUVELD
§ In de oorlogsdagen waren de studen-

ten, die toen in militaire dienst waren gro-
tendeels ondergebracht in de z.g. T.H.-com-
pagnie, die hier ter stede gelegerd was\
Naar wij vernemen zijn toen zes hunner
voor het vaderland gevallen.

IDENTIFICATIEPLICHT
§ Deze week kunnen ten gemeentehuize,

afdeling bevolking, identiteitsbewijzen wor-
den afgehaald voor hen wier namen begin-
nen met de letters R tot en met T op Dins-
dag 24 September van 5—6.30 uur; van U
tot en met V op Woensdag 25 September
van 5 tot 6.30 uur; van W tot en met Z
op Donderdag 26 September van 5—6.30
uur. Het afhalen moet persoonlijk geschie-
den onder aanbieding van stamkaart en een
foto.

Verder op Vrijdag 27 September eveneens
van 5 tot 6.30 uur voor hen die niet in de
gelegenheid waren dit bewijs af te halen.

Met ingang van 1 October 1940 is ieder
die de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, ver-
plicht een legitimatiebewijs bij zich te dra-
gen.

NIEUWE KOSTERSWONING
§ De oude woning van den koster is afge-

broken. Op dezelfde plaats wordt weer een
.nieuwe woning gebouwd. Van nu af is het
adres van den koster: de heer 801, Choor-
straat 66.

HET WEGJE VERBREED
§ Op verlangen van de omwonende tuin-

ders wordt het Wegje verbreed op kosten
van de gemeente, doch de tuinders moeten
hiervoor de nodige meters grond gratis
afstaan. Niettegenstaande wordt het een
goede verbetering, daar nu alle bewoners
te bereiken zyn per auto of paardenwagen.

DAMMEN
§ De uitslag van de groepenwedstrijd

van de R.K. 0.D.8, luidt als volgt: Ie ronde
Ie klasse, C. Uphus—Alb. H. v. d. Meer
o—2;0—2; Ie ronde 2e klasse J. Tolido—W. Hij-
dra o—2; T. Buijsen—Ant. Warmerdam
1—1; 2e ronde, Ie klasse J. v. Scheijndel—
C. v. Kempen 2—o; C. Uphus—A. v.Scheijndel o—2; Alb. H. v. d. Meer—Th.Lexmond 2—o; 2e ronde, 2e klasse: Ph. v.
d. Nouwenland—W. v. d. Kraan o—2;0—2; P.
Buijsen—J. Tolido I—l.

RECLASSERINGSCOLLECTE
§ De alhier gehouden collecte voor de re-

classering heeft ruim ’ 600 opgebracht.

ONZE NIEUWE HERDER
I Vrijdag 27 Sept. zal de zeereerw. heer

pastoor J. P. Buijs zijn intrede doen in onze
parochiekerk St. Willibrordus. Wy hopen,
dat de plechtige intocht voor hem bereid
reeds de gevoelens zijner nieuwe parochia-
nen mogen bevatten.

AGENDA
DEN HAAG, 24 September.

MUZIEK
Maurltshuis, 8 uur: Kamermuziekuitvoering.

TONEEL
Dlligentla, 3 en 7 uur: Cabaret-revue

„'s-Gravenhage lacht".
PlccadiUy Cabaret, van 3 uur af Non-stop-

cabaret.
Princesse Schouwburg, 2.30 en 6.45 uur: Het

hart van Rotterdam.
Scala, 6.25 uur Bouwmeesterrevue „Jolijt".

BIOSCOPEN
Apollo, I—9 uur. Doorlopend voorstelling:

Amsterdam bij nacht.
Asta, 2, 4.30 en 7 uur: Wiener Geschlchten.
Cineac, 9.30—9.30 uur: Doorl. voorstelling.
City, van 2 uur af doorl. en 7 uur: De dorps-

rechter.
Corso, 2 en 7 uur: Het getrouwde school-

meisje.
Flora, van 2 uur of doorl. en 7 uur: Annie

en Max. Op het toneel: Johnny en Jones.
Metropols, 2 en 7 uur: Burgemeester ko-

mediant. Op het toneel Louis Gimberg, het
Avro-dansorkest en Jean Roem.

Odeon, van 2 uur af doorl. en 7 u.: Allotria,
Olympia, van 2—9 uur: De avonturier van

Parijs.
Rembrandt, 2 en 7 uur: We zijn toch alle-

maal geen engelen. Op het toneel: Daan
Hooyk^as.

Rer, 10—10.30 uur: doorl. Escapade
Seinpost, 2.15 en 7 uur: Het geheim van Dr.

Telgentreu.
Studio, 2.30, 4.30 en 7 tot 9 uur: Huzaren-

koorts.
Thalia, 11—11 uur: Verbannen.
West-End, 2.15 en 7 uur: De verdwenen

minnaar.
Forum-theater, Herenstraat 6, Voorburg:

„Nanon" met Erna Sack en Johan Heesters;
iedere avond 7.30 uur. Zaterdag- en Zondag-
middag ook om 2.30 uur.

BLAUW-ZWART-LUGDUNUM
§ Zondag zette Blauw-Zwart (een-I.V.C.

B. 2de kl.) de competitie 3e kl. N.V.B, in
door overtuigend de Leidse club Lugdunum
te slaan met 4—l.

POLITIE
§ Eervol ontslag is verleend aan dén heer

F. C. Dekker als agent van politie wegens
zijn pensioengerechtigde leeftijd en in diens1
plaats is de heer A. Tromp (tydelijk agent)
thans benoemd.

WATERINGEN
K.J.C.

Dinsdag 7,30 uur Don Boscoban 2.
Woensdag 7.30 uur Aloysiusban 1.
Vrydag na het' Lof Antonius- en Willi-

brordusbannen.
Zaterdag 6,30 uur schaakavond.

SPORT
Na de eerste competitie-Zondag

Resultaten van de katholieke clubs

OVER HET ALGEMEEN NIET
GUNSTIG

De voetbaluitslagen van de afdelingen
van de N.V.B, waarin katholieke verenigin-
gen uit deze omgeving uitkomen, luidenals
volgt:

Derde klasse A: Laakkwartier—Hillinen
7—o, Hillegom—De Ooievaars 3—3, RVC—
ASC 4—5, DOSR—LFC I—4,1—4, Blauw-Zwart
—Lugdunum 4—l.

Derde klasse B: Terlaak—SVC I—7, BEC
—GDA 3—2, DHL—De Mussen o—s,
EDS—DHZ 2—3, Hoek van Holland—VOC
I—o,1 —0, De Postduiven—Scheveningen o—3.0—3.

Vierde klasse A: Wilhelmus—VOGEL
o—s,0—5, GSV—Texas 3—l, Lisse—Rouwkoop
2—5, Graaf Willem—WL, terrein afgek.

Vierde klasse B: HDV-WG o—s, De
Jagers—Postalia 7—l, Te Werve—DUNO
6—2, Maasstraat—ESDO 2—3.

Vierde klasse D: Schoonhoven—VDS 3—4
Ursus—Kranenburg 4—2.

Vierde klasse E: Wit Blauw—SOA I—s,
Concordia—'s-Gravenzande 2—2, DVC—
Oliveo I—3,1—3, Naaldwijk—Rava 4—2.

Hieruit blpkt dat de resultaten, welke op
de eerste dag van de nieuwe competitie en
tevens in het nieuwe verband zijn behaald
r.iet bepaald gunstig te noemen zyn. Slechts
Blauw Zwart, WP en Oliveo wisten hun
wedstrijd te winnen. Alle andere clubs
moesten het onderspit delven. We vermoe-
den dat de oorzaak van deze slechte resul-
taten wel voornamelijk hierin gelegen zal
zijn dat de katholieke clubs zich nog niet
voldoende hebben ingespeeld op het spel-
type dat de z.g. neutrale verenigingen er
meestal op na houden, wat meer gebaseerd
is op snelheid en doorzetten. Misschien zal
men dit na een paar wedstrijden wel over-
nemen. Zondag aanstaande is alweer de
gelegenheid om wat beter voor de dag te
komen. Laten we hopen dat we daarna een
wat optimistisch geluid kunnen laten ho-
ren.

In de derde klasse A stelde DOSR danig
teleur door van LFC met I—4 te verliezen
Blauw Zwart deed het tegen Lugdunum
beter en won overeenkomstig onze ver-
wachtingen met 4—l.

In de derde klasse B heeft GDA het over-
eenkomstig onze prognose in Delft bij BEC
zwaar te verantwoorden gehad. Een 3—2-
-nederlaag was het gevolg. DHL bracht er
tegen De Mussen niet veel van terecht.
Met s—o5—0 werd de Leeuwen er onder ge-
houden.

In de vierde klasse A had Wilhelmus
tegen VOGEL niet veel in te brengen. Met

s—o5—0 werd verloren. Lisse moest op eigen
veld met 2—5 voor Rouwkoop de vlag strij-
ken. Voor Graaf Willem—VVL werd het
terrein afgekeurd.

In de vierde klasse B leverde WP uit-
stekend werk door, by' HDV op bezoek zijn-
de, mei s—o5—0 te winnen.

Tenslotte is in de vierde klasse E Rava
er niet in geslaagd, zoals wy reeds ver-
moedden, in Naaldwijk succes te boeken.
Met 4—2 werd aan het kortste eind getrok-
ken .Oliveo won in Delft op min of meer
verrassende wijze met 3—l van DVC.

LEIDSCHENDAM
BURGERLIJKE STAND

§ Geboren: Dirk, z. van A. J. Visser
en E. Chr. Blyleven.

G e h u w d : J. J. v. d. Zalm en W. Lorjé;
F. H. v. Rijn en P. C. M. Raaphorst.

MONSTER
BURGERLIJKE STAND

§ Geboren: Theodorus J. z. van N. C.
Scholtes en C. G. Visser; Cornelia J. M. d.
van J. W. Welling en D. M. v. Lieshout;
Cornelis L. A. z. van C. H. 80l en H. G. de
Gier; Maria J. Geert d. van G. W. v. der
Ende en J. G. Hoogenraad; Antonetta M. T.
d. van F. H. A. Zohlandt en A. Th. A. Kruis-
wijk; J. C. J. M. z. van H. J. W. Vis en C. J.
Koppert; Willy A. d. van G. A. Brederoo
en A. de Groot; Cornelis E. M. d. van A. J.
Zuidgeest en J. E. de Jong; Cornelia A. d.
van J. v. den Berg en A. Burgersdyk.

Haagse burgerlijke stand
23 September

Bevallen: A. Pieterse geb. Keijzer,
z.; J. C. Draisma geb. Vreeswijk, z.; G. J. A.
Numan geb. Groen, d.; M. B. A. H. van
Schie geb. Veringa, z.; A. Hugens geb.
Oudshoorn, z.; W. C. F. de Visser geb. Mul-
der, d.; M. C. A. Simons geb. van Zijl, d.;
W. van der Kamp geb. van Dijk, z.; Chr.
R. Koornstra geb. Koller, d.; J. P. van Moll
geb. van der Plas, d.; M. J. Roos geb. Daa-
men, z.; J. C. Moerman geb. Hoogduin, d.;
G. Shram geb. Raven, d.; A. P- van Dijk
geb. Versteeg, d.; J. E. Treebusch geb. van
Staaijeren, d.; M. Boeke geb. Wils, d.; Th.
A. M. Fortanier geb. Genet, d.; G. C. Hak-
kert geb. van der Velde, d.; C. J. L. Struik-
man geb. Beunink, z.; M. M. Stom geb. van
der Burg, d.; C. R. Hoek geb. Koole, z.; C.
J. Dekker geb. van der Valk, z.; Th. te Pas
geb. Cruder, d.; N. Hermans geb. Berendes,
z.; K. Horsten geb. de Lange, d.; Th. M.
Runderkamp geb. de Vreede, z.; M. W. A.
Broers geb. Dingemanse, z.; A. L. van Scha-
gen geb. Uding, d.; M. L. Speelman geb.
Borremans, d.; J. H. Dijkman geb. Dittmar,
d.; M. A. H. de Koning geb. Meulen, d.; G.
N. Couzy geb. Fontanier, z.; A. C. Mulders
geb. Bodlew, z.
L. A. M. van der Lans geb. Thoen, d.; E.
Molewijk geb. Orie, z.; H. G. Scheurkogel
geb. Vlasbloem, d.; M. J. Smit geb. Koot, z.;
J. G. Defourny geb. van Ollefen, d.; Ch.
Twilt geb. Verwelj, z.; P. Groen geb. Gog,
z.; F. J. van Blerk geb. Pardoen, z.; A.
Spaans geb. Nieuwenhuizen, d.; J. M. de
Jong geb. Zuidgeest, z.; A. Dijkstra geb.
Harteveld, d.; C. Jordaan geb. den Houdij-
ker, z.; H. Wijtenburg geb. Breugem, d.;
J. M. Blom geb. van Oosten, d.; W. G. Pol-
man geb. van Uythoven, z.; C. Oppelaar
geb. van der Zwart, z.; T. Verkerk geb.
Evegroen, d.; J. H. van Overeem geb. Pier-
lot, d.

Overleden: W. L. Kipp, ongeh. m. 31
j.; F. H. Waltje, ongeh. vr., 76 j.; G. van
de Wetering, m. v. M. G. Looije 69 j.; M. H.
G. van Nieuwenhuizen, m. v. K. de Vries
56 j.; Th. E. J. de Wever, ongeh. vr. 19 j.;
A. H. de Koff, m. v. E. J. Marijnus 72 j.;
L. Hoogstad wed. v. C. Oosterveer 74 j.; C.
van Etten weduwnaar van B. van der Kleij
76 j.; J. H. van Velzen man van J. Thomas-
sen 47 j; A. M. H. Verijken weduwe van F.
E. Eisen 63 j.
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Meisjes aan de
afgrond

S6
Fatma had er al zovelen zien weg-

brengen, maar nooit was er een geweest,
die goud, glinsterend goud — handen vol— maar uit haar kleren toverde en aan
Fatma schonk, als onderpand van nog
meer, de vrijheid en de hele wereld om
door te reizen.

Voor Mehemmed Pasja was Fatma niet
bang. Een kleine witte pil, die in Beirut
gemakkelijk te kopen was, zou hem in het
ergste geval onschadelijk maken. De oude
man beschouwde haar als een ongevaarlijk
schepsel, alleen voor dienstbaarheid ge-
boren.

Fatma, eenmaal voor het plan gewonnen,
zette oren en ogen goed open. Zo wist zy',
dat het lot van de jonge Engelse afhing
van de komst van den Egyptenaar en dat
van de beide andere meisjes van het vrij-
geven van de San Diego.

Maar hoe schrok zy, toen zij op een
ogenblik — luisterend achter een voor-
hangsel — de woorden opving: „Fatma
weet te veel en heeft te veel gezien. Het
best is wel, haar maar te doen verdwijnen,
net ais Collin."

Torn Hawkins was het, die deze woorden
gesproken had!

Eerst dreigde de angst haar te over-

weldigen, maar dra week deze voor een
gevoel van woeste wraakzucht, zoals alleen-
haar ras kent, dat eeuwen en eeuwen
lang getrapt, geslagen en geknecht is en
slechts af en toe gelegenheid krijgt om
wraak te nemen.

Haastig pakte zij haar schamele have
tot een bundeltje en vluchtte naar het
sousterrain, waar zy een ondergrondse
gang wist, die een eind verder een uitgang
had op een opslagplaats van bouwmate-
rialen, die,memand kende dan de enkele
ingewijden.

Maar zy aarzelde toen zy de ijzeren deur
opende, die toegang gaf tot deze gang, die
slechts aan de binnenkant met grendels
gesloten was. Zy zelf zou door de vlucht in
veiligheid zijn, maar zou zy wel volledig
wraak kunnen nemen?

Haastig keerde zy op haar schreden
terug, terwyl een trek van wraak en
triomf over haar gezicht gleed.

HOOFDSTUK XXI
Het was donkere maan. De Nagistraat

of liever steeg lag in diepe duisternis, welke
geen lichtstraal doorboorde. En toch ge-
beurde er wat in dat donker. Menselijke
gedaanten gleden van alle kanten naar het
huis van Mehemmed Pasja.

Binnen vermoedde men niets van de
dreigende omsingeling, die zich buiten vol-
trok. Vooral ook omdat men wel andere
zorgen had! Fatma, was verdwenen! Het

hele huis was in rep en roer, Hawkins
vloekte zoals alleen een Engelse zeeman
vloeken kan. Hij rook gevaar of verraad,
maar kon niet vermoeden van welke kant
het zou dreigen.

Mehemmed Pasja, die het meisje per-
soonlijk met de verzorging der drie gevan-
genen had belast, spoedde zich naar het
vertrek, waar deze verbleven. De anderen
volgden hem. Tot zijn ontsteltenis kwam
hij echter, niet voor een gesloten, maar
voor een open deur. Ook die vogels waren
gevlogen....

Hij stormde naar binnen, er was nie-
mand!

„Verraad!" kry'ste hij.
„Ze kunnen alleen door de onderaardse

gang gevlucht zyn. Vlug, hun achterna!"
Mehemmed Pasja vooraan, snelde men
daarheen. Ook daar was de deur open en
ook de gang bleek leeg. Men liep ze door
tot aan het einde, waar ruwe treden naar
de oppervlakte voerde en uitkwamen ach-
ter in een loods, waar nooit iemand kwam.
Van de vluchtelingen was echter geen
spoor te bekennen.

Men ging door de gang terug. Elkaar
verdringend veroorzaakte men echter een
nieuwe ramp. Achter zich hoorde men een
gedeelte van de primitief gestutte gang in-
storten.

Wel werd hierbij niemand bedolven, maar
toch maakte zich een zekere beklemming
van de schurken meester. De weg om in

alle gevallen te kunnen vluchten was af-
gesneden.

Hawkins was als Europeaan het minst
beheerst en brulde: „Wij zyn verloren!
Het zwarte beest loopt naar de politie!"

De tapythandelaar was alleen maar
doodsbleek geworden. Als het vermoeden
van den kapitein juist zou zijn, was het
spel verloren. Zo snel mogelijk holden zij
door de gang terug en door het souster-
rain naar boven. Daar klingelde de alarm-
bel onafgebroken! \

Enkele seconden stonden zij als ver-
steend. Totdat Mehemmed Pasja gilde:
„Het alarm! Er zijn vreemden in huis!"

Dat deed voor Hawkins de deur dicht.
Hij vloog weg. De schuifdeur in het ach-
terhuis was zijn doel. Daar lag zijn jol.
Slechts enkelen volgden hem in de heilloze
verwarring. Twee van zijn eigen matrozen
en een jonge Arabier, in dienst van den
tapijthandelaar. De overigen — Mehem-
med Pasja, nog twee matrozen van de
San Diego en vier Arabische bedienden
vluchtten in de meest verschillende rich-
tingen zonder enig vast plan.

Hawkins en zijn volgelingen holden zo
snel hun benen hen dragen konden. Hoe-
wel zy de andere kant uitgingen dan de
overigen, hoorden zy' toch zeer duidelijk
kreten van schrik, waartussen door het
knallen van schoten klonk.

De duivel was los!
Hawkins schuimbekte van woede. Blin-

delings holde hy verder om met het hoofd
tegen een in de wand gemetselde y'zeren
haak aan te rennen. Als een gevelde stier
sloeg hy tegen de grond, kwam echter
weer bij, stond op en vervolgde zijn vlucht.
Ha! daar was de schuifdeur. Daarachter
kabbelde het water, lag de jol te wachten
en was de redding, de vrijheid

Zijn gespierde handen grepen de klink
van de deur. Ze schoof open. Hawkins
stond in de opening en deinsde achter-
uit. De jol was weg! In plaats er van lag

nu achter het huis een kleine motorbarkas.
De glimmende knopen van politiemannen
flikkerden in het donker. Links en rechts
zag hij karby'nen in de aanslag-

Op hetzelfde ogenblik stortten zich ech-

ter reeds donkere gestalten op hem en
zijn volgelingen

Het huis was volkomen omsingeld ge-
worden. Ali Pulo had geen half werk ge-

Nog versterkt door Bruckmann, Collin
en Robber was hy met een twaalftal tot
aan de tanden gewapende agenten langs
ladders naar binnen gedrongen door het
venster, dat Collin reeds eenmaal gebruikt
had. De overval zou nog beter gelukt zijn,
indien een der agenten niet zonder het te
weten in het huis een alarmbel in werking
had gesteld, die Collin de vorige keer
slechts door een wonder was misgelopen.
Een gevecht zou dus niet te vermijden zijn,

tenzij de bende zich op genade of ongenade
zou overgeven. Dra zou blijken, dat ze ver-
koos te vechten.

Mehemmed was de eerste, die op hen in-
stormde, waanzin en woede in zijn ogen,
in elke hand een revolver. Maar drie agen-
ten hadden zich reeds op hem geworpen
eer hij af kon trekken.

De politie slaagde er gelukkig toch in
meester van het terrein te worden zonder
dat er bloed vergoten werd. Een half uur
later waren allen die zich in het huis bevon-
den, stevig geboeid, in verzekerde bewaring
Terwy'l een deel der agenten huiszoeking
hield, namen Bruckmann en Pulo de arres-
tanten ter plaatse het eerste voorlopige
verhoor af.

De tapijthandelaar, op een divan gezeten,
vertrok geen spier van zyn gezicht en keek
strak voor zich uit. Maar toen een der be-
dienden, stotterend van angst, de geheimen
van het huis begon te onthullen, verander-
de hy dra van houding. Hem vervloekend
noemde hy den bediende een laffen leuge-
naar. Over en weer betichtten meester en
knecht elkaar van tal van misdry'ven, waar-
van er één al voldoende was om zeer ge-
ruime tijd recht op gratis-logies in een
staatshotel te kunnen doen gelden. Bruck-
mann, die geen woord kon verstaan, volgde
met Fred Robber en Abner Collin een paar
agenten om de meisjes te zoeken.

(Slot volgt.)
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Identiteitsbewijzen
De BURGEMEESTER van HENGELO (O.) deelt, onder ver-

wijzing naar vorige bekendmakingen, miede, dat voor kostelooze
aanvulling der distributiestamkaarten wordt zitting gehouden
beneden het voormalig distributiekringbureau, Oldenzaalschestraat
65, voor hen wier familienaam aanvangt met:

Oolbekking tot e.m. 2 _2è uur
Oude Alink „ Overbeeke. 21—3 „
Overbosch „ Pekkeriet 3 —31 „
Pel „ Phlippeau 31—4 „
Pické M . ter Poorten 4 —41 „

T
, . Woensdag

-. Josephina OB „ .Poorter _
TT „ . ~ , 25 Sept." H. Prinsen 41—5 „ r

Prinsen „ ' _
Lambertus' Reef 5 ~sè -Reefman „ Rickling 51—6 „

Ridder „ Roesink 6 —61 „
Roessink „ Roskam . 61—7 . „

Roskamp tot e.m. van Ry'ssen 2 —21 uur
Sa „ Schepers 21—3 „_ , . Grietjev. Scheppingen . Scholten 3 -31 „_
H. Scholten „ Schovers 31-4 „ Donderdag
Schraa „ Schuurmans 4 —41 „ 26 Sept.
Schuijer , Slippens 41—5 „
Slobbe „ Judith E. Smit 5—51 „
Karel Smit „ Soepenberg 51—6 „
Soer M Spit 6 —61 „
Spithout H Steffens 61—7 „

Steg tot e.m. Stopel 2 —21 uur
Stoppelberg n Tankink 21—3 „
Tap n Tiesselink 3 —31 „
Tietema „ Turksma 3 —4 „
ten Tusscher m ten Veen 4 —41 „ Vrijdag
van Veen . Velthorst 41—5 „ 27 Sept.

.Velthuis „ Versteeg 5 —51 „
Versteege m Vlieghuis 51—6 „
Vlierhuis m Vos 6—ll n

de Vos n van Vugt 61—7 „

Voor bewoners van Oele en Beckum wordt in de scholen aldaar
zitting gehouden Maandag 30 September van 3—6.30 uur.

Hengelo (O.), 19 September 1940.
De Burgemeester voornoemd,

J. A. H. J. VAN DER DUSSEN.

H. H. Drukkers en Uitgevers
Zoekt u voor uw brocheerwerk, speciaal groote oplagen, een
voordeeüg adres? Vraagt dan prtjs bij de

Fa. Wed. G. LE GUE en Zoon
Pieterstraat 5 — UTRECHT — Telefoon 11486
Rotatiedruk 16 of 32 pag„ leveren wtj 40.000 a 50.000 ex.
per dag geniet en gesneden. Geen order te groot, geen order
te klein.

BLOEMBOLLEN VOOR KAMER EN TUIN
Recl. Coll. 25 Hyacinthen, 25 Narcissen, 60 Tulpen (namelijk 15

.enkele, 15 dubbele, 15 Darwin en 15 Triumph), 100 Crocusjes, 100
[ris, 100 81. Druifjes, 100 Sneeuwroem, 100 Anemonen, 50 Scilla's
=n 50 Bosch-Hyacinthen plus 5 Tros Narcissen voor schaal of
schotel gratis voor slechts f 2,—. Postgiro 281767. 100% garantie.

WALRAVEN's BLOEMBOLLENBEDRIJF
Kweekerij Brouwerslaan - Hillegom

N. V, TH. J. DOBBE EN ZOON
KANTOOR- EN TEEKENBEHOEFTEN
SPECIAAL ADRES VOOR VULPENHOUDERS

OUDEGRACHTI3B - UTRECHT " TELEFOON 10013

50 et per plaatsing, bij 3 plaatsingen f I,— by vooruitbetaling
Maximum grootte 10 regels — Elke regel meer 10 cent

PRIMA ETALEUR, WINKEL-
BEDIENDE

middenstandsdiploma algem.
in Den Haag, in bez. van dipl.
„illustr.- en reclame-tekenen en
handelskennis; bekend met mo-
derne reclame-techniek, zoekt
een hem passende werkkring.
Prima ref. Brieven onder No.
1091 aan 't bureau van dit blad

TE KOOP
500 dennenbomen, prys op

stam gemiddeld f 1,—■ p. boom,
staande onder de gemeente
Nuenen. Te bevragen fr. Don-
kers, Rooyseweg A 24 te Son
by Eindhoven (N.-Br.)

STAATSLOTERIJ
5e klas trekt 30 Sept. Loten
verkrijgbaar by' de collectrice
J. Ten Sobels-Biermans, Men-
gelberglaan 7, Utrecht. Telef.
17802. Giro 64034.

UITKNIPPEN s.v.p.
By geboorte of ziekte b.z.a.
voor dag-, nacht- of wijkverple-
ging (voor Den Haag en omge-
ving (ervaren zuster; ook in
huishoudelijke bezigheden; bil-
lijk tarief. Zr. M. DREVERS,
Da Costastraat no. 173, Den
Haag.

’l,— PER MAAND
bedraagt het lesgeld voor de
cursussen uitgaande van het
R. K. Bur. t. Ontw. v. Volwas-
senen te Utrecht, welke bij vol-
doende deelname begin October
aanvangen voor mannelijke en
vrouwelijke deelnemers boven
18 jaar.

Cursussen in: Ned. taal, reke-
nen enz.; Frans, Duits en En-
gels voor beginners en gevor-
derden en conversatie; Handels-
corresp. Engels; Esperanto;
Boekhouden; Stenografie; Wis-
kunde ; Tekencursussen voor
bouwvakarb., schilders, metaal-
bewerkers, electriciens; Radio;
Motortechniek; E. h. b. Ong.;
Tekenen en schilderen; Naaien
en verstellen; Costuumnaaien;
Godsdienstleer; Bijbelse Ge-
schiedenis, Kerklatijn enz.

Zo nodig wordt reductie ge-
geven. Secretariaat: v. d. Duin-
straat 19, Utrecht.

NED. STAATSLOTERIJ
Voor de 5e klas trekking 30

September waarin pryzen van
f 100.000, 50.000, 25.000, 15.000,
10.000, 5000, 2000, 1500, 1000,
enz., loten verkrijgbaar by de
coll. mevr. L. van Woerden-Jo-
hannissen, Van Lidth de Jeude-
straat 9 (bij Tivoli) Utrecht.
Ook na kantoortijd en 's Zater-
dags. Tel. 19130. Giro 209449.

SCHOORSTEENVEGEN
1 v. 50 et., 2 v. 75 et., 3 v. ’ I,—.
Tevens haarden en kachelsmid.
Pypen en alle onderd. Ver-
trouwd adres. Starrenburg,
Veenkade 133, Tel. 394586 Den
Haag. Knip dit uit

SCHILDERSPATROONS
Wie wil R. K. jongen van 16

jaar bij zich nemen intern, om
hem verder in het vak degelyk
op te leiden?

Brieven aan C. LOONEN,
Kerkstraat 2, Brunssum.

JUBILEA'.
VOOR DE BLOEMENTUIN
Wegens het 25-jarig bestaan

van onze Bloembollenkweekery'
geven wy voor slechts f 1,75 fr.
huis 25 bos hyacinthen, 25 Tul-
pen, 50 Blauwe druifjes, 50 Chi-
nodoxia, 50 Scilla Siberica; 50
Irissen, 25 Tritelea uniflora, v.
slechts f 1,75. Zend postwissel.
By iedere bestelling geven wij
15 Darwin tulpen en 10 Hyacin-
then gratis.

W. J. v. d. MEIJ cz.
Brouwerdwarsstr. 4, Hillegom

De hoogste waarde ontvangt
u voor uw oud goud, zilver, dia-
mant. Nog te gebruiken voor-
werpen extra pry's.

DE KLOKKENWINKEL
N. Kool - Utrecht

Voorstraat 15 - Telef. 13226

UW VOORDEEWGST EN
SOLXEDBT ADBESr

voor degelyk Schoenwerk en
prima reparatie ts de Noord-
Brabantse Schoen en Lederhan-
del TH. KOSTER EN ZONEN„
Mariastraat 37, Utrecht, telef.
18537.

"2% HACO-TBEKKING 8660 8716 8782 8815 8852 8882 8887 8889 8909 8912
4e KLASSE, 1» LIJST 892,5 8963 8978 9005 9079 9086 9158 9168 9284 9286

TREKKING VAN MAANDAG 23 SEPTEMBEH 1940 9406 9472 9603 9612 9618 9620 9660 g683 g7li 9716
HOOGE PBEMIËN 9745 9770 9784 9975 9979 9990 10022 10033 10043 10092

f 25000— 1436 10147 10178 10192 10273 10314 10345 10350 10357 10361 10469
f 1500— 12484 13972 10479 10493 10494 10571 10609 10610 10627 10825 10851 10879
f 400— 4616 5574 9318 10903 10909 10923 10943 11029 11057 11108 11121 11124 11161
f 200— 8876 20348 H209 H276 11354 11382 11400 11405 11479 11489 11493 11530
f 100— 7945 12882 17382 18017 11634 11641 11643 11649 11688 11734 11761 11773 11798 11835
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1518 1527 1605 1612 1666 1689 1717 1784 1796 1814 13228 13232 13236 13272 13321 13327 13334 13356 13418 13427
1833 1848 1861 1881 1896 1918 1924 1943 1968 1999 13*68 13498 13512 13553 13564 13583 13638 13658 13669 13708
2025 2071 2076 2120 2141 2142 2233 2235 2237 2244 13722 13734 13757 13758 13759 13762 13776 13792 13799 13834
2254 2273 2292 2305 2341 2354 2360 2404 2437 2445 13843 13846 13862 13885 13925 13928 13933 13975 13997 14002
2462 2478 2518 2546 2563 2606 2667 2675 2700 2755 14017 14018 14054 14097 14114 14115 14132 14141 14146 14250
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3957 3969 4020 4082 4091 4120 4150 4155 4159 4189 15291 15342 15433 15442 15508 15511 15532 15567 15609
4210 4229 4252 4275 4286 4288 4304 4333 4346 4348 .15662 15664 15698 15720 15740 15770 ISBO6 15868 15908 15923
4416 4427 4440 4481 4507 4529 4550 4571 4576 4586 15925 15969 15979 16010 16033 16039 16040 16042 16066 16126
4638 4639 4839 4857 4902 4921 4939 4963 4975 5008 16137 16146 16163 16166 16198 16201 16210 16237 16246 16262
5060 5080 5095 5133 5137 5165 5171 6217 5225 5262 16272 16291 16320 16413 16440 16445 16461 16503 16511 16533
5286 5314 5323 5461 5481 5530 5555 5582 5591 5599 16558 16586 16712 16739 16795 16825 16831 16840 16842 17033
5626 5629 5631 5668 5675 5761 5789 5862 5883 5934 17070 170d6 17162 17248 17272 17296 17302 17330 17366 17430
5942 5960 5971 5992 6038 6056 6082 6090 6095 6128 17432 17438 17462 17522 17566 17582 17588 17621 17324 17694
6168 6196 6232 6235 6287 6291 6342 6353 6376 6410 17705 17717 17741 17784 17857 17878 17930 17964 18036 18040
6443 6473 6536 6541 6561 6563 6572 6574 6605 6622 18052 18073 18104 18122 18124 18159 18174 18187 18375 18381
6634 6653 6668 6661 6674 6687 6760 6774 6832 6870 18385 18388 18393 18395 18422 18495 18522 18530 18532 18543
6883 6958 6970 7030 7070 7075 7144 7179 7275 7277 - 18563 18647 18652 18730 18756 18779 18785 18812 18822 18907
7293 7303 7306 7308 7347 7390 7424 7432 7459 7471 18925 18945 18951 18959 19026 19052 19C57 19C66 19118 19221
7505 7515 7518 7525 7536 7541 7543 7545 7559 7560 19234 19310 19348 19462 19507 19521 19541 19595 19661 19742
7591 7607 7617 7653 7694 7717 7718 7756 7783 7788 19760 191770 19773 19785 19852 19870 19878 19915 19980 20020
7812 7820 7821 7867 7868 7923 7939 7951 7997 8000 20032 «.(.68 20128 20147 20156 20181 20195 20231 20236
8011 8021 8044 8072 8102 8119 8149 8183 8180 8183 20269 20369 20399 20401 20438 20472 2(484 20541 20618 20633
8200 8277 8345 8378 8382 8420 8436 8479 8484 8486 20654 20701 20729 20791 20879 20887 20937 20975
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HET NIEUWE VERBONDSBEBOUW I
M. TH. v. d. VOORN

Prof. Hugo de Vricslaan 30 - Tel. 15325 - Utrecht

Aannemer van het
Verbondsgebouw

ANT. VAN PUTTEN - SCHILDER
UTRECHT

JUTFAASSCHEWEG 19 - TELEF. 14821

N. V. Steenfabriek „Tienray"
TE TTENRAY DIR.: AUG. GEURTS
LEVERT ALLE SOORTEN STEENEN. HANDVORM EN PERS- ,
STEENEN IN VECHT- EN WAALFORMAAT, TEGEN CON-

CURREERENDE PRIJZEN

j Een ongeval kan ook U overkomen |
fe De dagbladen bieden u daartegen geen financieele hulp meer g
n De N,V. Verzekering Mij. „FIDUCIA" |
|f BURGEMEESTER VAN SCHAECK MATHONSINGEL 2 ||
v te NIJMEGEN, echter wel |É

\ Sluit bij haar dus een ongevallenverzekering voor slechts |j
2i CENT PER WEEK

HET VERZAMELEN EN VERKOPEN VAN

AFVALPRODUCTEN
IS EEN ECONOMISCH EN NATIONAAL

BELANG EN U WEET OOK:
TOCH BETAALT

DINKHUYSEIV, De» H«««, MEER!

Coöp. Levensverzekering Mij

eomcoi^DA
U.A.

DRIFT 8 UTRECHT

CONCURREERENDE TARIEVEN

BILLIJKE VOORWAARDEN

AANDEEL IN DE WINST

O*
VRAAGT PROSPECTUS EN VOORWAARDEN

Officieele publicatie v.h. Dep. van
Landbouw en Visscherij

TEELTREGELING RUNDVEE
Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd

maakt bekend, dat de krachtens het crisis-rundveebesluit 1934 I
bestaande teeltregeling voor rundvee grootendeels is ingetrokken,
aangezien de motieven, welke destijds tot het invoeren van deze
regeling hebben geleid, onder de tegenwoordige omstandigheden
niet meer gelden. De daarvoor in de plaats tredende bepalingen
zijn in hoofdzaak de volgende:

Het voorhanden en in voorraad hebben van rundvee blijft
verboden voor hen, die niet als georganiseerden zyn toegelaten
tot een provinciale landbouw-crisis-organisatie, dan wel als slager
of rundveehandelaar erkend zijn door de Nederlandsche Vee-
houderij-centrale.

Het voorhanden en in voorraad hebben van vrouwelijk en ge-
castreerd mannelijk rundvee behoeft thans niet meer gedekt te
zijn door een geldig identiteitsbewijs, terwijl voor mannelijk niet-
gecastreerd rundvee wel een identiteitsbewijs is vereischt indien
het gewicht valt binnen de daartoe gestelde gewichts*grenzen, te
weten ten minste 250 en ten hoogste 1000 kg.

Het identiteitsbewijs wordt door de betreffende crisis-organi-
satie op schriftelijke aanvrage aan den georganiseerde uitgereikt

tegen betaling van ’ 0,75, indien ten behoeve van die organisatie
is aangetoond, dat ten aanzien van het betreffende stierkalf is
voldaan aan de door den directeur-generaal voor den landbouw
gestelde vereischten.

Omtrent deze vereischten wordt het volgende medegedeeld:
a. Ten aanzien van geregistreerde stierkalveren, stamboek-

stierkalveren en fokvereenigingsstierkalveren worden dezelfde
vereischten gesteld als tot dusverre krachtens artikel 9 van het
reglement rundveeteeltregeling 1940 golden voor de uitreiking
van identiteitsbewijzen voor genoemde stierkalveren;

b. Ten aanzien van andere dan onder a. genoemde stierkalveren
zyn als voorwaarden gesteld:

1. dat de betrokken georganiseerde gedurende een nader te
bepalen aantal jaren,'hetwelk op twee zal worden vastgesteld,
telkens ten minste een stierkalf heeft laten schetsen op zijn
toewijzing van vaarskalveren en niet-geregistreerde stierkalveren;

2. dat het stierkalf aan redelijke eisenen van exterieur voldoet.
Of dit het geval is zal worden vastgesteld door den rijksveeteelt-
consulent, die daartoe een onderzoek zal instellen. Het verzoek
om een onderzoek in te stellen dient te worden gericht tot de
provinciale landbouw-crisis-organisatie. Ter dekkingvan dekosten
verbonden aan het onderzoek dient vooraf aan de landbouw-
crisisorganisatie een bedrag van ’ 5,— te zyn voldaan.

Afgezien van het voorgaande bestaat in nader aan te geven
gevallen nog de mogelijkheid, dat zonder bovengenoemd onder-
zoek identiteitsbewyzen tegen ’ 0,75 worden uitgereikt voor niet
geregistreerde stieren. Deze stieren dienen dan niet voor de
fokkery, doch voor de mesterij te zijn bestemd. Zooals vanzelf
spreekt, behoeven deze dieren niet aan de hiervoor genoemde
eischen te voldoen, waartegenover echter aangetoond moet kunnen
worden dat de betreffende veehouders ook vroeger regelmatig
stieren boven 250 kg. voor de mestery hebben aangehouden en
hiervoor identiteitsbewyzen ingevolge hun toewijzing van vaars-
kalveren en niet geregistreerde stierkalveren hebben gebruikt.

VLEESCHDISTRmUTDS.
Regelingen voor grossiers, slagers en kleinhandelaren.

De Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van het Departe-
ment van Landbouw en Visscherjj maakt het volgende bekend.

Slagers en kleinhandelaren in vleeschwaren dienen de door hen
in ontvangst genomen bonnen van de vleeschkaart te plakken
op opplakvellen, welke verkrijgbaar zijn bij de plaatselijke dis-
tributiediensten.

Evenzoo dient te worden gehandeld met de voor het koopen
van vleesch of vleeschwaren gedurende de week van 16 tot 22
September aangewezen bonnen van het algemeen distributiebon-
boekje en met de met „één rantsoen vleesch" en „één rantsoen
vleeschwaren" gemerkte bonnen.

De opplakvellen kunnen uiterly'k in de week na afloop van den
geldigheidsduur van de bonnen, welke zy' bevatten, ingeleverd
worden bij den plaatselijken distributiedienst.

Bij de inlevering moet onderscheid worden gemaakt tusschen
de bonnen, waardoor men vleeschwaren van fabrieken en gros-
siers in vleeschwaren wil betrekken, en de bonnen waarvoor men
vee en vleesch wil betrekken. Deze moeten afzonderlijk worden
opgeplakt en ingeleverd. Men is vrij in de bepaling van de kwanta
waarvoor men vleeschwaren dan wel vee of vleesch wil betrekken.

De bonnen, voor welke men vee en vleesch wil betrekken mogen
uitsluitend in veelvouden van honderd worden ingeleverd. Het
eventueele restant kan de volgende maal worden ingeleverd. De
distributiedienst verstrekt voor de bonnen, waarvoor men vee en
vleesch wil betrekken een gezegeld „ontvangstbewijs vleesch".

Ter verkrijging van bestelbonnen voor vee en vleesch dient dit
ontvangstbewijs ingeleverd te worden bij de plaatselijke toewy-
zingscommissie. Men nadruk wordt er echter de aandacht op
gevestigd, dat de slagers zich ter verkrijging van hun eerste toe-
wijzing voor vee en vleesch reeds aanstonds op Maandag a.s.
rechtstreeks tot de plaatselijke toewtfzingscommissies kunnen
wenden, zonder dat zy daarbij bonnen of een door het Distributie-
kantoor afgegeven ontvangstbewijs behoeven over te leggen.

De bonnen, voor welke men vleeschwaren bij anderen wil be-
trekken, mogen uitsluitend in veelvouden van tien, met een mini-
mum van veertig, worden ingeleverd. Het eventueele restant kan
de volgende maal worden ingeleverd.

Tegen inlevering der opplakvellen, bestemd voor vleeschwaren,
zullen de plaatselijke distributiediensten toewijzingen verstrek-
ken, waarmede rechtstreeks by den leverancier vleeschwaren
betrokken kunnen worden.

De aandacht wordt er op gevestigd, dat het aanbieden van
beschadigde bonnen verboden is.

Wehrmachtsmarken dienen niet op de opplakvellen te worden
geplakt. Deze kunnen by den plaatselyken distributiedienst
worden ingewisseld tegen losse bonnen. Wehrmachtsbezugscheine
behooren by" de distributiedienst te worden ingeleverd op dezelfde
wijze als zulks voor andere artikelen gebruikelijk is. Het hiervoor
benoodigde materiaal kan by de plaatselijke distributiediensten
worden verkregen.

Detaillisten en grossiers, die toewijzingen voor vleeschwaren
hebben ontvangen, behooren, alvorens hiervan gebruik te maken
voor het betrekken van vleeschwaren, in het daartoe bestemde
vak van het formulier hun naam en adres in te vullen.

Handelaren in vleeschwaren hebben gedurende de week van 16
tot en met 22 September nog vrij vleeschwaren mogen koopen
en wel tot een hoeveelheid, welke overeenkomt met anderhalf
maal hun normalen weekomzet. Zij, die deze hoeveelheid nog niet
ten volle hebben kunnen koopen, mogen haar gedurende de week
van 23 tot en met 29 September nog aanvullen zonder dat hier-
voor een bon behoeft te worden afgegeven.

Officieele publicatie van het Departement
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart

PRIJZEN NAALDHOUT
De Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van het Departe-

ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart brengt in verband
met het bepaalde in artikel 6 der Pry'zenbeschikking naaldhout
no. 1 nader terkennis, dat gezien het in den houthandelbestaande
gebruik periodiek te factureeren, er geen bezwaar tegen zal wor-
den gemaakt, indien bij iedere aflevering in plaats van een ver-
koopfactuur een afleveringsbon, waarop de nauwkeurige speci-
ficatie van het geleverde is vermeld en welke door of namens
den kooper is geteekend, wordt afgegeven. Van de later, doch
uiterlijk na 30 dagen, in te zenden verkoopfactuur, welke aan de
in artikel 6 der beschikking genoemde eischen moet voldoen,
dient een door den kooper mede-onderteekend duplicaat, tezamen
met de door of namens den kooper geteekende afleveringsbon-
nen, tenminste twee jaar door den verkooper bewaard te blijven
om by controle te worden getoond.

Verder wordt ter kennis van den houthandel gebracht, dat op
korte termijn eveneens pry'zen voor z.g. „verkoopen overboord"
zullen worden gepubliceerd.



Overdag gewapende verkenning
's nachts vergeldingsaanvallen
Motortorpedoboot brengt gewapende

koopvaardijer tot zinken
23 millioen kg bommen

op Engeland
neergekomen

OORLOGSECONOMIE IN ZES
WEKEN VOOR 1½ MILLIARD

MARK BENADEELD

BERLIJN, 23 Sept. (D.N.8.) — Het op-
Perbevel van de weermacht maakt bekend:

Een Duitse motortorpedoboot heeft aan
de Engelse kust een gewapend vijandelijk
koopvaardijschip van 3000 br. t. tot zinken
gebracht en een patroeljevaartuig buiten
gevecht gesteld.

Het luchtwapen heeft gisteren bewapen-
de verkenningsvluchten uitgevoerd, waarby
belangrijke militaire doelen in Londen en
andere plaatsen van Zuid-Engeland gebom-
bardeerd werden. Des nachts werden de
Vergeldingsaanvallen op Londen met volle
kracht voortgezet. Havencomplexen,' ha-
venwerken en andere belangrijke militaire
boelen zyn met succes met bommen van al-
lerlei kaliber aangevallen.

Britse vliegtuigen hebben in de nacht van
22 op 23 September in Noord-Duitsland
bommen geworpen en verscheidene boeren-
hoeven verwoest. Afzonderlijke vyandelijke
vliegtuigen drongen tot Berlyn door, zonder
hier echter schade aan te richten. Er werd
niet waargenomen, dat vijandelijke vlieg-
tuigen werden neergehaald, Een eigen vlieg-
tuig wordt vermist.
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SrOCKHOLM, 23 September (D.N.8.) —De Londense radio maakt bekend, dat de
lucht sirenes Zondag zestienmaal in wer-
king getreden zijn.

In het door Reuter verspreide communi-
qué van het Engelse ministerie van lucht-
vaart en van het ministerie voor de bin-
nenlandse veiligheid wordt meegedeeld, dat
in de afgelopen nacht het Duitse luchtwa-
pen weer onophoudelijk heeft aangevallen,
waarby Londen weer het voornaamste doel
geweest is. Het communiqué spreekt van
«schade aan huizen en industriegebouwen"
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Verder wordt in dit bericht gezegd, dat
terwy'l het telegram werd verzonden, verde-
re aanvallen nog aan de gang waren en
dat op deze aanvallen de gebruikelijke
nachtelijke grote aanvallen direct zouden
volgen.

23 millioen kg bommen
BERLIJN, 23 September (D.N.8.) —Het Duitse luchtwapen heeft, naar het

D.N.B, verneemt, sedert 10 Augustus 23
millioen kg bommen van alle kalibers op
militaire objecten in Groot-Brittannië ge-
worpen. In de afgelopen zes weken verhe-
vigde luchtoorlog zyn de belangrijkste En-
gelse havens aan alle kusten in ongeveer
200 aanvallen bestookt met 8 millioen kg
springstof. In dezelfde tijd werden 700
aanvallen naar vliegvelden in industrie-in-
stallaties in Zuid-en Midden-Engeland, met
inbegrip van Londen, ondernomen, waarby
15 millioen kg bommen werden neergewor-
pen. 6000 industrie- en fabrieksinstallaties,
waarvan alleen reeds 1400 in Londen, wer-
den beschadigd of vernield. 20 procent der
gas- en electriciteitsinstallatiesin grote En-
gelse steden werden deels vernield, deels
voor maanden onbruikbaar gemaakt. De
belangrijkste verkeersknooppunten en hon-
derden kilometers rails werden voor het
transport van personen en goederen on-
bruikbaar. Alleen in Londen zyn vier
hoofdstations vernield en drie belangrijke
ondergrondse trajecten in puin geworpen.
Door branden ontstond alleen in de levens-
middelenpakhuizen, graansilo's en maalin-
stallaties van de Engelse havens een ver-
lies van 1% milliard Reichsmark. Zo luidt
de balans van de vernietigingsveldtochtvan
zes weken tegen de Engelse oorlogseco-
nomie.

Nieuwe Duitse aanvallen op
Engeland

BERLIJN, 23 Sept. (D.N.8.). In de loop
van de ochtend zijn wederom oorlogs- en
voor het leven noodzakelijke installaties in
Zuid-Engeland door Duitse vliegtuigen met
bommen bestookt. Hierbij kwam het tot
verscheidene hevige lucht gevechten, in het
verloop waarvan de Duitse jagers de over-
hand behielden. Tot nu toe werden 17
Britse vliegtuigen neergeschoten. Vier
Duitse vliegtuigen zijn niet op hun uit-
gangspunt teruggekeerd.

Aanval door 150 vliegtuigen

BERLIJN, 23 Sept. (D.N.8.). Over de
Duitse luchtaanval op Londen van de af-
gelopen nacht verneemt het D.N.B, nog
nader, dat hieraan 150 Duitse gevechts-
vliegtuigen hebben deelgenomen. In aan-
rollende golven vielen zij de Engelse hoofd-
stad aan en bestookten zij haveninstallaties
en havenwerken, alsmede belangrijke mili-
taire objecten- met talryke bommen van
alle soorten kaliber. In de Commercial
Docks, by Piccadilly Circus en in de buurt
van het Regentpark ontstonden reusach-
tige branden.

Nieuwe Duitse vliegtuigen, die in de
tweede helft van de nacht voor een actie
tegen Engeland opstegen, zagen reeds van-
af de Franse kust een vuurgloed, waar-
door grote delen van Londen bijna dag-
helder verlicht waren.

Een Duitse verkenner, die hedenochtend
boven Londen heeft gevlogen, bevestigde
de geweldige uitwerking van het nachte-
lijke bombardement. Hy meldde, dat ook
een belangrijke Londense electrische cen-
trale in vuur en vlam stond.

De lukrake aanvallen der Britten

BERLIJN, 23 Sept. (D.N.8.). Omtrent de
Engelse pogingen om in de afgelopen nacht
het luchtruim boven de rijkshoofdstad bin-
nen te vliegen en omtrent het jongste op-
treden van de Engelse luchtmacht, die haar
bommen op niet-militaire objecten heeft
geworpen, zyn thans nadere bijzonderheden
beschikbaar. Hieruit bly'kt, dat de Britse
vliegers de afgelopen nacht door de sterke
Duitse afweer weggedrongen werden en in
het zuidwesten van Berlyn hun bommen
boven een landelijk woondistrict uitstrooi-
den, waar my'len in de omtrek zelfs geen
spoor van economische of zelfs militaire
joelen te bekennen is. Hier liggen in hetandschap van de Mark Brandenburg tus-en wijde velden en weiden kleine dorpjes
h vfe hoeven en bezittingen van boeren,

reboeren en landarbeiders. Daartegen ge-

leund ook enkele nederzettingen en de
stukjes grond van Berlynse werknemers,
die met oneindige moeite tyclens de vrye
uren van hun werkzaam bestaan aan deze
heide een tuin met vruchten en groente
ontworsteld hebben. Een huisje of ook
slechts een optrekje hebben zy met sparen
en hard werken verkregen, meestal eerst
op latere leeftyd. Dat is hun rijk, hun wo-
ning en hun hele trots.

Midden hiertussen zijn de Engelse bri-
sant- en brandbommen geploft. Een deel
der huizen en optrekjes werd door de... fjelse bommen verwoest.

In de gouw Maagdenburg-Anhalt en bo-
ven Potsdam hebben de Engelsen weer de
brandplaatjes uitgeworpen, die alleen op
leven en bezit der burgers gemunt zijn.

De taak van het Britse luchtwapen
STOCKHOLM, 23 Sept. (D.N.8.). In een

voor de Verenigde Staten bestemde radio-
toespraak ontglipte den Britsen lucht-
maarschalk Jaubert de bekentenis, dat hethet Engelse luchtwapen by zyn vluchtenniet om militaire doelen, doch om aanval-len op de bevolking van Duitse steden iste doen.

„Wy hebben er genoeg van," zo zei Jou-
bert, „bommen op militaire doelen te wer-
pen. Wij willen ook de Duitsers in Duits-
land zelf treffen. Dit is het wat wy' voor
alles doen willen. Berlijn, Stettin, Leipzig,
Bremen en Hamburg, al deze steden voelen
geregeld de kracht van onze bomaanvallen.
En zelfs wanneer wij vandaar een lange en
moeilijke terugtocht moeten afleggen, is
toch de inspanning de moeite waard."

Het geroofde kind
gevonden

LOSGELD NOG NIET BETAALD
HILLSBOROUGH, (Californië), 23 Sept.

(D.N.8.) — De sensationele ontvoering van
het 3-jarig millionnairszoontje Mare de
Tristan is Zondag op verrassende wy'ze ge-
ëindigd. In de bergen van de Sierra Ne-
vada in de nabijheid van Placerville, heb-
ben Zondag nl. twee jagers den kinderro-
ver weten te overweldigen. De ontvoerder
was in een gestolen auto op een bosweg
de route kwijtgeraakt. Het kind zelf is on-
gedeerd. Het geëiste losgeld van 100.000
dollars was nog niet- betaald.

„Trommelvuur-epidemie”
in Londen

BLIJFT DE REGERING IN
DE HOOFDSTAD?

STOCKHOLM, 23 September (D.N.8.).

In buitenlandse kringen alhier heeft de
door bevoegde zijde te Londen uitgegeven
verklaring, volgens welke de Britse rege-
ring er niet aan denkt de hoofdstad te ver-
laten', enige verrassing gewekt, nadat in
de laatste tijd sprake is geweest van het
verplaatsen van regeringsbureaux naar
andere steden van het land.

Volgens een mededeling van het ministe-
rie voor de binnenlandse veiligheid wil de
Engelse regering thans in Londen en in
de grote provinciesteden grote openbare
schuilkelders laten bouwen, resp. aan de
werkelijke behoeften aanpassen. In Londen
grypt een nieuwe ziekte, de „trommelvuur-
epidemie" steeds verder om zich heen. Vele
personen zyn tengevolge van het vreselijke
lawaai, waarvan Londen dag en nacht
vervuld is, doof geworden. Bovendien lij-den talryke bewoners aan zenuwtrekkin-gen, omdat hun zenuwen zijn bezwekendoor het vuren der luchtdoelartillerie endoor het trommelvuur van bommen.

KENNEDY'S AFTREDEN AANSTAANDE
NEW VORK, 23 Sept. (D.N.8.) — De am-bassadeur der Ver. Staten in Londen, Ken-

nedy, zal, naar de New Vork Times
uit Londen meldt, beslist zyn functie bin-nen twee of drie maanden opgeven, daarhy reeds bij de verkiezingen in November
in de Verenigde Staten wil zijn.

BRITSE VLOOT
beschiet Dakar

Gouverneur. wees
ultimatum af

GENERAAL DE GAULLE
WAS PRESENT

' GENÊVE, 23 Sept. (D.N.8.) — Naar uit
Vichy gemeld wordt, hebben Engelse oor-
logsschepen Maandagmiddag het vuur ge-
opend op de Franse haven Daker in West-
Afrika, en de daar liggende Franse oor-
logsschepen. Op een der Engelse schepen
bevond zich, aldus dit bericht, de vroegere
generaal De Gaulle, dievan den gouverneur-
generaal van Frans West-Afrika overgave
der kolonie eiste. De gouverneur wees het
ultimatum af, waarna de Engelsen het
vuur openden, dat door de Fransen beant-
woord werd.

Vanavond heeft de Franse regering zich
met deze gebeurtenis bezig gehouden. In
een door haar uitgegeven communiqué,
wordt geconstateerd, dat de vroegere ge-
neraal De Gaulle thans aan het hoofd van
buitenlandse strijdkrachten de aanval te-
gen de Fransen leidt. Dengene, die nog ge-
aarzeld had zich tegen dezen „verrader"
te keren, zullen nu de ogen zijn openge-
gaan.

In welingelichte Franse kringen te Vichy

legt men er de nadruk op, dat de afschei-
dingspogingen van De Gaulle in Togo, Da-
home, op Réunion, de Antillen, de Hebri-
den en Madagascar, zonder resultaat zijn
gebleven. Daarentegen staan de Franse
bezittingen in voor-Indië, vijf steden, onder
Engelse controle.

Japanse troepen rukken
Frans Indo-China binnen

Besprekingen in Hanoi leidden
Zondagmiddag tot aceoord

TOKIO, 23 September — Naar Domei meldt, zijn vanochtend afdelingen
van het Japanse leger en de marine begonnen uit het Noorden Indo-China
binnen te rukken. Men verwacht dat na aanvankelijke lichte tegenstand
verdere acties vreedzaam kunnen worden uitgevoerd.

Een communiqué van het keizerlijke algemene hoofdkwartier deelt mee,
dat de strijdkrachten van het Japanse leger en de Japanse vloot vreedzaam
Frans Indo-China zijn binnengerukt volgens de bepalingen van de overeen-
komst die met de autoriteiten van Frans Indo-China Zondagmiddag tot
stand is gekomen. De overeenkomst werd om 16 uur 30 (Japanse tijd) tot
stand gebracht. De strijdkrachten van het Japanse leger en de Japanse
vloot trokken vandaag vreedzaam het noordelijk deel van Frans Indo-China
binnen. Ofschoon er enige wrijving schijnt te zyn ontstaan bij het overtrek-
ken der grens door de Japanse troepen, wordt verwacht, aldus het com-
muniqué, dat het binnentrekken zonder verdere belemmering van belang
voltrokken zal worden.

Gevechten met Franse
grenstroepen

Verscheidene doden en gewonden
bij Dongdang

GEEN BEZWAREN VERWACHT
VAN DERDE MOGENDHEDEN

Nader wordt meegedeeld: „Wh" heb-
ben ons buitengewone moeite ge-
troost om er zorg voor te dragen, dat
al onze troepen tot de kleinste een-
heden toe, volledig op de hoogte wa-
ren gebracht van de sluiting der over-
eenkomst. Wy geloven, dat ook stap-
pen zijn gedaan door de autoriteiten
van Frans Indo-China, het schijnt
echter dat hun troepen het vuur heb-
ben geopend doordat de bevelen hen
niet hadden bereikt, aangezien het
laat in de nacht was. Het is uiterst
betreurenswaardig, dat dit is gebeurd
en er moet naar gestreefd worden uit-
breiding van dit conflict te voorko-
men. Wij verwachten, dat de toestand
zal worden genormaliseerd, zodra de
bevelen opheldering zullen hebben ver-
schaft aan de Indo-Chinese troepen.
Wij verwachten, dat onze opmars zal
worden uitgevoerd zonder verdere
onaangename incidenten.

Kapitein Okoema, chef van het pers-
bureau der vlootafdeling van het keizerlijk
hoofdkwartier, heeft zijn voldoening tot
uitdrukking gebracht over het vreedzaam
binnentrekken van Japanse militaire en
vloottroepen in Frans Indo-China in over-
eenstemming met de overeenkomst, welke
met Frankrijk verkregen is. Hy zei, dat de
nieuwe regeling een grote stap vooruit be-
tekent zowel in de richting van een rege-
ling der Chinese aangelegenheid als van de
opbouw van de nieuwe orde in Oost-Azië.
Kapitein Okoema drong er by de natie op
aan schouder aan schouder te staan en
haar vastberadenheid te hernieuwen om
voorwaarts te gaan zonder aarzeling met
de uitvoering van de vastgestelde Japanse
politiek zonder aandacht te schenken aan
de verschillende bewegingen, waartoe de
regering van Tsjang Kai Sjek haar toe-
vlucht zal nemen, of aan de kwaadwillige
propaganda, die gericht zal worden tegen
Japandoor derde mogendheden, die gemak-
kekjk een verwrongen verklaring kunnen
geven van Japans bedoelingen.

Bevoegde waarnemers geloven niet, dat
een derde mogendheid of derde mogend-

heden bezwaren zullen maken tegen het
vreedzaam binnenrukken van Japanse
strijdkrachten in Frans Indo-China, dat ge-
schiedt ter uitvoering van de vriendschap-
pelijke overeenstemming die russen Japan
en Frankrijk is bereikt. Dezelfde kringen
wijzen er echter op, dat de Japanse rege-
ring volkomen voorbereid is op ongevraag-
de tussenkomst of druk, welke zou worden
uitgeoefend van enigerlei zyde met betrek-
king tot de onderhavige overeenkomst.

Een telegram van de Japanse strijd-
krachten in ZuidChina meldt: Gebruik
makende van gifgas hebben de Franse
troepen vanochtend een verbitterde strijd
aangebonden met de Japanse troepen, die
binnenrukten in Noord Indo-China na een
nacht van sporadische gevechten in de om-
geving van Dongdang. Er werd op de Ja-
panse troepen geschoten, toen zij de grens
kort na middernacht overschreden, nadat
Zondagmiddag den commandant der
Franse troepen in Dongdang kennis was
gegeven van hun voornemen om volgens
de bepalingen van de te Hanoi tot stand
gekomen overeenkomst op te trekken. De-
ze kennisgeving geschiedde in de vorm van
een nota, die den commandant nabij de
grens ten zuiden van Tsjennankwan werd
overhandigd. De Japanse troepen beant-
woordden het vuur en zetten hun opmars
naar Dongdang voort, waar zij weer wer-
den uitgedaagd door de Franse troepen,
die van gifgas gebruik maakten. De Ja-
panse troepen braken de weerstand en
bezetten de hoogte ten zuiden van Dong-
dang in de loop van de ochtend. De Ja-
panse commandant zei, dat hij hou-
ding der Franse troepen, die de Japan-
ners dwong tot het aanbinden van onge-
wenste vijandelijkheden, zeer betreurde".

Officieel wordt medegedeeld, dat de Ja-
panners verscheidene doden en gewonden
hebben te betreuren bij de schermutseling
van Dongdang.

Drie stromingen in Frankrijk
BORDEAUX, 23 Sept. (D.N.8.) — De

eerste burgemeester van Bordeaux, Adrien
Marquet, thans minister van binnenlandse
zaken in het kabinet-Pétain, heeft na zijn
terugkeer uit Vichy en een kortstondig ver-
blijf te Parijs in een rede verslag uitge-
bracht over zyn indrukken in het bezette
en onbezette gebied. Hy vatte deze als
volgt samen:

Er zijn thans in Frankrijk drie stro-
mingen. Een der groepen hoopt nog op een
overwinning der Engelsen. Deze lieden
zullen al hun illusies nog in rook zien op-
gaan. Een tweede groep bestaat uit bour-
geois en intrigerende parlementariërs, die
hopen, dat alles nog weer eens zo wordt
als het geweest is. De derde groep is ech-
ter het Franse volk, het volk van boeren en
arbeiders die een principiële verandering
van de toestand en een nieuwe orde ver-
wachten en niets meer met het gekonkel
van het verleden te doen willen hebben.

In het verdere verloop van zyn rede
bracht de burgemeester van Bordeaux zyn
overtuiging tot uitdrukking, dat het voor
Engeland onmogelijk is de oorlog te win-
nen. By deze vooruitzichten is het de plicht
van het Franse volk moedig de enig mo-
gelijke weg in te slaan, die open staat.
Deze enig juiste weg is de nationaal-socia-
tische. Het Frankrijk van heden zoekt in
zijn gelederen den man, die het weer uit
de chaos voert.

Officiële Franse verklaring
GENÈVE, 23 Sept. (D.N.8.) — Het Fran-

se ministerie van buitenlandse zaken heeft
vandaag een communiqué gepubliceerd
over de sluiting van de Frans-Japanse over-
eenkomst nopens Indo-China. Dit communi-
qué luidt als volgt:

Om tot de instelling van de nieuwe orde
in Oost-Azië by te dragen en de kwestie-
China op te lossen zyn de besprekingen
over de fundamentele vraagstukken nopens
Frans-Indo-China in de loop van de laatste
weken te Tokio tussen den Japansen minis-
ter van buitenlandse zaken, Matsoeoka, en
den Fransen ambassadeur, Henry, in
vriendschappelijke sfeer voortgezet.

De Japanse regering heeft de Franse re-
geringde verzekering gegeven, dat zij voor-
nemens is de rechten en belangen van
Frankrijk in het Verre Oosten, inzonderheid
de territoriale onschendbaarheid van Indo-
China en de- souvereine rechten van Frank-
rijk op alle delen van de Indochinese Unie
te' eerbiedigen. Verder heeft de Franse re-
gering zich anderzijds aan de Japanse re-
gering bereid verklaard bijzondere facilitei-
ten in Indo-China te verlenen voor het kei-
zerlijke leger en de vloot ter volvoering van
hun operaties.

Indo-Chinese troepen staken de strijd
TOKIO, 23 Sept. (D.N.8.) — Het keizer-

lijk hoofdkwartier heeft bekendgemaakt,
dat de Frans-Indo-Chinese troepen in de
omgeving van Dongdang vanmorgen om
elf uur definitief de tegenstand opgegeven
hebben. Het Japanse leger heeft zijnerzijds
ook terstond de gevechtshandelingen ge-
staakt.

Scherp Chinees protest bij Franse
autoriteiten

TSJOENGKING, 23 Sept. (D.N.8.) —Het ministerie van buitenlandse zaken
heeft vandaag bij de Franse autoriteiten
ten scherpste geprotesteerd tegen de
Frans-Japanse overeenkomst betreffende
Indo-China. Het heeft opnieuw verklaard,
dat China het recht heeft voor zyn ver-
dediging de maatregelen te nemen, die het
noodzakelijk acht. De Franse regering
wordt verantwoordelijk gesteld voor alle
gevolgen van de overeenkomst met Japan.

WASHINGTON, 23 Sept. (D.N.8.) — De
opmars van de Japanse troepen in Frans-
Indo-China wordt, naar „Associated Press"
te verstaan geeft, in officiële kringen ais
een bedreiging van de belangen der Ver-
enigde Staten in het Verre Oosten be-
schouwd.

Het is mogelyk, dat de Verenigde Staten
nieuwe economische maatregelen tegen
Japan zullen nemen. In welingelichte krin-
gen verklaart men, dat hierbij gedacht
wordt aan een nog scherpere controle op
de uitvoer van olie, schroot en andere ma-
terialen, waarvoor Japan tot dusverre als
inkoper in het groot optrad.

Bommen op de oorlogshaven van Portsmouth. — Rookontwikkeling duidt
de plaatsen aan waar de projectielen hun vernielend werk verrichtten

(Foto HoUand-Scherl)

NA DE SLAG IN
HET WESTEN

Verwoeste schepen in
verschillende Fransehavensteden herinne-
ren nog aan de uit-
werking der Duitse
bombardementen tij-
dens de oorlogsdagen

(Foto Wetbild)
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Scheepsramp of
propaganda-truc?

Brits evacuatie-schip zou
getorpedeerd zijn

KINDEREN BEWUST AAN
OORLOGSGEVAAR
BLOOTGESTELD?

BERLIJN, 23 Sept. (D.N.8.) — In Ber-
lijn is men algemeen van overtuiging, dat
het uit Engelse bron afkomstige en door
de NewYorkse bladen overgenomen bericht
over de zg. torpedering van een ongenoemd
schip met kinderen aan boord, een zuivere
propagandatruc is. Van bevoegde Duitse
zijde is er reeds op gewezen, dat, in aan-
merking genomen de door de Engelsen op-
gegeven plaats en tyd van torpedering (17

September) een tot zinken brengen dóór
een Duits oorlogsschip niet mogeüjk kan
zijn.

Klaarblijkelijk gaat 't er hier slechts om,
naar men hier opmerkt, en in welke mening
men door het opzien, dat men van Engelse
zijde uit deze aangelegenheid tracht te wek-
ken, slechts nog versterkt kan worden, de
Amerikaanse openbare mening tegen Duits-
land in het harnas te jagen, zoals reeds
getracht werd bij het begin van de oorlog
met de Athe n i a. De toentertijd door
Churchill verspreide bewering, dat de
A t h e n i a door een Duitse duikboot was
getorpedeerd, kon zoals men zich zal her-
inneren, door de onder ede bevestigde ge-
tuigenverklaringen van vooraanstaande
Amerikaanse burgers als propagandistische
zwendel evenals de ontelbare Engelse valse
berichten tijdens de wereldoorlog, worden
ontzenuwd. De aanwijzingen dwongen zelfs
tot de conclusie, dat het tot zinken brengen
van de At h s n i a door Churchill zelf, na
veelomvattende voorbereidingen, is bevolen.

Intussen volgden, zoals steeds gemeld,
soortgelijke gevallen. Steeds opnieuw doken
z.g. 5.0.5.-seinen van Amerikaanse schepen
op, die door Duitse duikboten zouden zijn
aangevallen en getorpedeerd.

ledere keer bleek, dat de betreffende
schepen of helemaal niet om hulp hadden
gevraagd of zich in 't geheel niet in de be-
treffende wateren bevonden. De propagan-
da met de zg. torpedering van schepen met
geëvacueerde kinderen werd voor de eer-
ste keer door den Engelsen minister voor
de voorlichting, Duff Cooper, begin Augus-
tus gelanceerd. Hij liet toen door den Lon-
dense berichtendienst het bericht versprei-
den, dat een Duitse duikboot een schip had
getorpedeerd. Eerst nadat Amerikaanse
persagentschappen en de New Yorkse zen-
der dit bericht hadden overgenomen sprak
Duff Cooper het tegen.

Naam wordt niet genoemd
Hetgeen bij het huidige geval bijzonder

opvalt is, dat de Engelsen tot op dit ogen-
blik nog niet in staat zijn de naam van het
zg. tot zinken gebrachte schip of dien van
den kapitein te noemen, ofschoon het tot
zinken brengen reeds zes dagen geleden zou
hebben plaats gehad. Overigens is men hier
van mening, dat de verantwoordelijkheid
voor het verlies van mensenlevens in een
geval, zoals dit thans door de Engelse pro-
paganda is geconstrueerd, uitsluitend be-
rust bij de Engelse regering.

Want Duitsland heeft, ten einde de hem
opgedrongen oorlog spoedig tot een zege-
vierend einde te brengen, mededeling ge-
daan van de totale blokkade van de Engel-
se kusten.

Een schip, dat, naar de T i m e s met be-
trekking tot het zg. tot zinken gebrachte
schip mededeelt, in een convooi vaart en bo-
vendien, zoals alle Britse schepen bewapend
is, en daarenboven nog oorlogsgebied be-
vaart, moet er op rekenen in oorlogshande-
lingen verwikkeld te worden. Van Duitse
zijde is herhaaldelijk verklaard, dat kinder-
transporten aan een dergelijk gevaar bloot
te stellen, gelijk te stellen is met onverant-
woordelijke lichtzinnigheid. Diegene, die
kinderen bewust in een operatiegebied
voert en hen daardoor aan de gevolgen van
de oorlog blootstelt, bewijst, dat hem het
leven van de kinderen minder waard is dan
een geschikt propaganda-object.

Franse ex-ministers
in verhoor

HUN HUISVESTING TE RIOM

GENEVE, 23 September (D.N.8.). Op
enkele minuten afstand van Riom is vol-
gens berichten uit Vichy op het Omaine de
Bourrasol een bijzonder huis ingericht, dat
dient tot huisvesting van de verdachten,
die voor het opperste gerechtshof >moeten
verschijnen, ty'dens het vooronderzoek en
tijdens het proces. Het is een eenvoudig
huis met omgeveer tien kamers. De voor-
malige minister van luchtvaart, Guy la
Chambre, bevindt zich reeds in dit gebouw,
dat officieel wordt aangeduid als „Maison
d'arret de justice". Ook de vroegere pre-
mier Daladier is voor zijn eerste verhoor
van het slot Chazeron daarheen gebracht

Vrijlating van Franse
krijgsgevangenen
OP DE EERSTE PLAATS

ZIEKEN EN GEBREKKIGEN
BERLIJN, 23 September. (A.N.P.). Naar

verluidt zal de Duitse regering zeer bin-
nenkort zekere categorieën Franse krijgs-
gevangenen vrijlaten en naar Frank-
rijk laten terugkeren. Dit geldt in de eerste
plaats voor de gevangenen, die een ziekte
of gebrek hebben, dat vermeld wordt in de
Geneefse conventie van 1929 en als reden
voor vrijlating is aangegeven. Verder ligt
het in het voornemen de gevangen geno-
men Franse hospitaalsoldaten vrij te laten,
voor zover zy' «iet nodig zijn voor de ver-
pleging van Franse krijgsgevangenen. Ten-
slotte zullen ook de veldpredikers in vrij-
heid gesteld worden.

Radiotoespraak van den
koning van Engeland

„DE STRIJD THANS VLAK
VOOR DE DEUR”

STOCKHOLM, 23 September. (D.N.8.).
Vanmiddag heeft de Engelse koning een
radiotoespraak tot de volken van het Brit-
se rijk gehouden. Hij wees op de verande-
ringen, die sedert het begin van de oorlog
zyn ingetreden en zei met nadruk, dat de
strijd thans vlak voor de deur van Enge-
land staat. De koning sprak herhaaldelijk
van „de slag om Engeland met Londen als
middelpunt". Hij sprak de mening uit, dat
Engeland in deze strijd niet alleen staat:
In dit verband noemde hy de Verenigde
Staten. Verder verklaarde de koning, dat
het Engelse volk nog steeds een volkomen
vertrouwen in de gerechtigheid zijner zaak
heeft. Hij gaf echter toe, dat de toekomst
koud en donker is, zodat „in deze tijden van
beproeving het volk vertrouwen in God
moet hebben en het geloof aan de Britse
overwinning moet behouden."

De koning deelde voorts mee, dat hU een
nieuwe onderscheiding heeft ingesteld, het
Georgekruis, dat in rang volgt op het Vic-
toriakruis en de George-medaille en ver-
leend wordt ter beloning van verdiensten
jegens de verdediging van het vaderland.

„Historisch ogenblik
voor Spanje”

WAAROM MINISTER SUNER
TE BERLIJN IS

MADRID, 23 Sept. (A.N.P.). De Arri-
ba Herraiz schry'ft, dat Spanje aan de
vooravond van het belangrijkste ogenblik
in zy'n moderne diplomatie staat en dat
de komende uren van sensationele en
historische betekenis zullen zijn. Serrano
Suner is niet te Berlyn om vredesvoorstel-
len te overhandigen, maar om mee te hel-
pen by" het ten val brengen van de oude
Europese orde.
DE VOLKSDTJITSERS IN BESSARABIë

BOEKAREST, 23 Sept. (D.N.8.). Zondag
zy'n twee schepen met 1300 Volks-Duitsers
uit Bessarabië van Galatz vertrokken, op
weg naar Duitsland.

VON RIBBENTROPBIJ HITLER
BERLIJN, 23 Sept. (D.N.8.). De minis-

ter van buitenlandse zaken, Von Ribben-
trop, is vanavond te Berlijn teruggekeerd.
Hij begaf zich onmiddellijk naar den
Führer om verslag uit te brengen.

Secretaris-generaal Verwey
over de zomerpostzegels

De sociale doeleinden, waaraan een
deel der opbrengst ten goede komt

BESTRIJDING VAN TUBER-CULOSE
EN RHEUMATIEK EN

ZORG VOOR LICHAMELIJK
GEBREKKIGEN

In aansluiting met hetgeen prof. Romme,
de voorzitter van het propaganda-comité,
reeds voor de microfoon heeft meegedeeld
over de actie voor de zomerpostzegels in
dit jaar heeft de waarnemend secretaris-
generaal van Sociale Zaken, ir. R. A. Ver-
wey, gisterenavond voor beide omroepzen-
ders gesproken over het zogenaamde so-
ciale doel der actie voor zomerpostzegels.

Hij bracht daarby in herinnering, dat
van de opbrengst der zomerpostzegels de
helft aan culturele en de helft aan sociale
doeleinden ten goede komt. Onder de so-
ciale doeleinden, waarvoor dit jaar de op-
brengst ten dele bestemd is, is er één, dat
nu reeds een aantal jaren door de zomer-
postzegels is begunstigd: de bestrijding
der tuberculose.

Zo ooit, dan moet vooral in de tegen-
woordige tijdsomstandigheden, nu handha-
ving van de volkskracht meer dan ooit ons
aller plicht, ons aller taak, ons aller doel
moet zijn, alle aandacht aan de bestrijding
van deze belangry'ke volksziekte worden
besteed.

Een onderdeel van deze bestrijding
vormt de uitzending naar sanatoria van
hen, voor wie dit nodig is. Het is voor dit
onderdeel van de tuberculosebestrijding,
dat onder andere de gelden, verkregen uit
de opbrengst van de zomerpostzegels, wor-
den besteed, en ik doe daarom — aldus de
heer Verwey — een krachtig beroep op u
om ook dit jaar aan dit doel uw medewer-
king te geven door, zoveel dit in uw ver-
mogen is, van de zomerpostzegels gebruik
te maken. Gelukkig beschikt ons land over
tal van uitnemende sanatoria.

De twee andere doeleinden, waaraan dit
jaar, wat de sociale kant betreft, de op-
brengst der zomerpostzegels ten goede
komt, zijn de rheumatiekbestryding en de
zorg voor de lichamelijk gebrekkigen.

Tot voor betrekkelijk korte tijd was men
maar al te zeer geniegd het als iets on-
vermijdelijks te aanvaarden, dat talloos ve-
len aan rheumatiek leden. De laatste jaren
is men tot de overtuiging gekomen, dat
de rheumatiek, indien de patiënten doel-
matig worden behandeld, veel te genezen
en te verbeteren is van wat vroeger onge-
neeslijk en niet te verbeteren leek.

De behandeling van rheumatiek-patiën-
ten is echter veelal tijdrovend en kostbaar.
Om deze behandeling mogelijk te maken
voor hen, voor wie zulks onbereikbaar zou
zy'n, is ook een deel van de opbrengst van
de zomerpostzegels daarvoor bestemd.

Ten slotte is als nieuw object onder de
doeleinden van de zomerpostzegels opgeno-
men de zorg voor lichamelijk gebrekkigen.
Gelukkig kan door maatregelen van medi-
sche zorg, van onderwijs en opleiding en
van arbeidsvoorziening heel veel voor deze
groep gedaan worden.

Ik weet — besloot de heer Verwey — dat
de behoeften op velerlei gebied groot zijn
en dat voor vele doeleinden een beroep
wordt gedaan op de offervaardigheid,
maar ik ben er van overtuigd, dat ik de
drie door mij besproken onderwerpen: tu-
berculosebestrijding, rheumatiekbestrijding
en zorg voor lichamelijk gebrekkigen met
klem onder uw aandacht moet brengen.

ITALIAANS
WEERMACHTSBERICHT:

Malta gebombardeerd
zonder tegenstand

ERGENS IN ITALIË, 23 Sept. (Stefani)
Het Italiaanse weermachtsbericht no. 108
maakt het volgende bekend:

Uit later verkregen Inlichtingen bUjkt,
dat de vijandelijke kruiser, welke door on-
ze luchtmacht is getorpedeerd en waarvan
melding is gemaakt in het weermachtsbe-
richt no. 104, kort daarop is gezonken.

De foto's van het jongste bombarde-
ment van 21 September op het centrum
van Haïfa tonen de prachtige resultaten
aan welke by dit optreden verkregen zijn-
Overal werden hevige en zeer grote bran-
den verwekt

Op Malta werd de luchthaven van Mi-
kabba opnieuw gebombardeerd. Een op-
slagplaats werd getroffen, waarbij 'n zwa-
re brand ontstond. De vijandelijke jagers
vermeden de strijd. Al onze vliegtuigen
zijn op hun bases teruggekeerd.

In Noord-Afrika heeft de vijand weer de
stad Benghazi gebombardeerd en verschei-
dene woonhuizen beschadigd. Dank zy de
genomen maatregelen voor de veiligheid
en de openbare brde waren er geen slacht-
offers te betreuren. Een vyandelüke lucht-
aanval op Bardia maakte geen slachtof-
fers en richtte geen schade aan.

Aan de kust Van Cyrenaica is een vier-
motorig Engels jachtvliegtuig van het ty-
pe Sunderland door onze vliegtuigen met
machinegeweren beschoten en in zee ge-
vallen. Het toestel is met de gehele be-
manning spoorloos verdwenen.

De militaire doelen van Mersa Matroeh
werden opnieuw met positief resultaat ge-
bombardeerd. Al onze vliegtuigen zijn te-
ruggekeerd. De havenwerken van Aden
werden aan een nachtelijk bombardement
onderworpen.

Het aantal schepen dat door onze lucht-
macht tijdens een aanval op een konvooi
in de Rode Zee getroffen is, en waarvan
in het vorige weermachtsbericht melding
is gemaakt, bedraagt drie.

De vijandelijke luchtmacht heeft bom-
men geworpen op Gura, Kassala en in de
omgeving van Asmara, waar twee inlan-
ders werden gedood en twee gewond. De
aangerichte schade is gering.

In de Tyrrheense Zee werd een ledig
Italiaans schip door een vijandelijke duik-
boot tot zinken gebracht.

SPORT
KAREL DE HARDER GEOPEREERD

Wegens een „knietje”
VUC's linksbinnen De Harder die het

vorige seizoen een blessure aan de knie
opliep, waardoor hy' geruime tijd niet heeft
kunnen spelen, heeft thans een knie-ope-
ratie ondergaan. Over een paar maanden
hoopt hij weer van de party' te kunnen
zijn, maar voorlopig zal de Haagse club
deze goede kracht nog moeten missen.

DE VOETBAL ROLT INBELGIë
Provinciale competities

In België rolt de voetbal weer regelma-
tig. Enige socialistische bonden van weinig
betekenis zijn naar de KBVB overgegaan,
overigens blijft de scheiding met de Vlaam-
se Voetbalbond bestaan. De KBVB heeft
geen normale competitie georganiseerd
(met een hoofdklasse) doch laat een pro-
vinciaal tournooi verspelen. Na afloop van
deze gewestelijke competities zal een na-
tionale eindronde, volgens het systeem van
de halve competitie, plaats vinden om de
kampioen aan te wijzen.

DE INDELING IN NOORDHOLLAND
Geen „gemengde” competitie

In het gebied van de voormalige NHVB
heerst thans de onderafdeling Noordhol-
land. Men heeft daar de competities zo
Ingedeeld, dat de gewone competitie iden-
tiek is aan die van de NHVB, terwijl een
„afdeling bijzonder voetbal" is ingesteld
waarin de vrij talrijke R.K. clubs spelen.

TWEEDE KLAS N.V.B.

Belangrijke resultaten van
eerste competitiedag

Goed werk van enige
ex-I.V.C.B.-ers

Fraaie successen van HBC,
Treffers en SVD

DRIE ZUTFENSE NEDERLAGEN
TEGEN ZWOLSE CLUBS

De tweede klas van de N.V.B, heeft Zon-
dag reeds een groot aantal competitie-
wedstrijden gebracht, waaruit enige con-
clusies voor het komende seizoen te trekken
vallen. In het hieronder volgende overzicht
van de gespeelde wedstrijden vindt men ze
verwerkt. Enige katholieke clubs debuteer-
den goed; HBC, Volendam, Treffers, Alma-
nia, SVB, BKTVV en SVD kunnen over
deze competitiedag tevreden zijn. Andere
ex-LV.CB.-ers, zoals BWO, RKONS en De
Zwaluw lieten het er leUjk bij liggen. Trai-
nen en hard trainen zal voor deze ploegen
nodig zijn, willen zij een behoorlijk figuur
slaan.

Het Westen, afdeling I
De enige wedstrijd in de A-groep leverde

DWV een 2—l-zege op ten koste van OSV.
Het terreinvoordeel heeft een beslissende
betekenis gehad in deze spannende wed-
strijd.

Het programma van de B-groep is vol-
ledig geworden door het inlassen van de
wedstry'd Hilversum—HBC. In deze ont-
moeting heeft HBC het klaargespeeld de
op eigen terrein zeer sterke Gooiers met
4—5 te slaan. Een kranige prestatie, waar-
aan de training die de Heemstedenaren in-
tensief beoefenen, wel niet vreemd zal zy'n.— Velox, een der vaste titelgegadigden,
deed goed werk door Watergraafsmeer
met 4—3 te slaan. Erg overtuigend is het
succes van de Utrechtenaren niet. — De
andere Domstad-ploeg, Hercules, begon
weer eens zeer slecht: de blauw-witten
verloren thuis met o—3 van EDO. — HVC
was weer eens ongenaakbaar In eigen huis;
de Amersfoorters sloegen De Kennemers
met 6—4. Evenals HBC heeft ook Volen-
dam zich goed geweerd in haar eerste
N.V.8.-wedstrijd. De mannen van de Usel-
meerkust speelden in Amsterdam gely'k
tegen De Spartaan. By' de rust stonden zy'
met o—l0—1 voor, in de tweede helft wisten
de gastheren na veel moeite de Volendamse
verdediging tot capituleren te dwingen en
de gelijkmaker te scoren. — De derby
RCH—HFC is geëindigd met een I—l-resultaat.1—1-re-
sultaat. De wedstrijd was niet geheel vry
van sensatie en deze steeg ten top, toen
RCH het winnende doelpunt scoorde
net nadat de scheidsrechter een aanvang
had gemaakt met het blazen van het eind-
signaal.

Het Westen, afdeling II
Twee thuiscluibs in de A-groep hebben een

nederlaag te incasseren gekregen. In
Utrecht moest UW met o—20—2 het loodje
leggen tegen Sliedrecht en in Den Haag
verloor VIOS met niet minder dan o—B0—8 van
Emma uit Dordrecht. HW, de grote
Haagse, won als gastvrouwe van Unitas.
De wedstrijd was spannend, wat ook blijkt
uit de 3—2 uitslag.

In de B-groep rekende ODS stevig af met
VDL (5—2). De wedstrijd Gouda—SW
(2—2) bewees dat de Schiedamse gasten
ook op het lastige Gouda-veld nog een aar-
dig balletje weten te trappen.

Het Oosten
BWO heeft moeten ondervinden dat de

stap van de tweede klasse 1.V.C.8. naar de
tweede klasse N.V.B, zelfs voor een kam-
pioensploeg groot is. Zy werd namelijk in
eigen huis door Borne met niet minder dan
2—lo geslagen. NEO hield zich goed tegen
Phenix. Weliswaar kon de club uit Borne
het niet tot een zege brengen, doch de 3—4
uitslag is niet oneervol. De beide katholieke
Enschedese clubs wisten een overwinning
te behalen: Vogido won in Oldenzaal met

2—3 van Quick en Vosta sloeg in eigen huis
Achilles met dezelfde cijfers. Rigtersbleek
gedroeg zich zoals men van haar mag ver-
wachten: Ry'ssen Vooruit moest met een
3—O-nederlaag ui tde katoenstad vertrek-
ken.

PEC behaalde in de B-groep haar tweede
zege in eigen huis. De Zwollenaren sloegen
ditmaal AZC met 4—3. ZAC wist haar
eerste thuiswedstrijd even keurig te winnen
als haar eerste uitwedstrijd op 1 September.
Zuthpania was Zondag op bezoek aan de
Veerallee en zij moest met 5—2 het onder-
spit delven.KHC maakte een slechte beurt
door de uitwedstrijd tegen Sallandia met
6—2 te verliezen. De derde Zwolse club,
Zwolse Boys, deed voor ZAC en PEC niet
onder, zij won in Zutphen van Be Quick.
De driedubbele ontmoeting Zwolle—Zut-
phen is dus volledig ten voordele van de
hoofdstad beslist.

Een bravo verdient Treffers voor haar
tweede overwinning in de C-groep. Zondag
hadden de Groesbekers Apeldoornse Boys
te gast, die geen schijn van kans kreeg en
met 4—l geslagen werd. Vitesse liet zien
dat het haar ernst is met de titelaspiraties;
de Arnhemmers behaalden in de lastige
uitwedstrijd tegen TEC een 2—3-resultaat,
waarmee zy hun tweede overwinning in de
wacht sleepten. WVC herstelde zich van de
op 1 September in eigen huis tegen Tref-
fers geleden nederlaag door een I—o-zege1—0-zege
over Theole. SCH kan de ware kunst nog
niet machtig worden. Opnieuw moest de
club uit Hees met een gelijk spel genoegen
nemen, ditmaal tegen Robur et Velocitas
(1—1).

Het Zuiden

Twee grote overwinningen van thuis spe-
lende clubs trekken in de A-groep de aan-
dacht: in Kerkrade won de club van die
naam met 6—l van WH en Sportclub
Emma sloeg Sportieve Ster met Een
derde monster-zege was voor Kolonia, die
in Schaesberg op bezoek was bij RKONS en
met liefst o—9 aan de Oranje-Nassaumen-
sen liet zien hoe het nu eigenlijk moet in
de voetballerij. —Laura moest in Waubach
met 3—2 de meerderheid erkennen van de
ex-KNVB-er van die naam. — Groene Ster
verloor in eigen huis met I—21—2 van Bley'er-
heide.

In de B-groep bleek VW te sterk voor
Wilhelmina, dat in Weert met 2—4 geslagen
werd. Een tweede ex-IVCB-er, t.w. Venlose
Boys, werd eveneens in eigen huis gesla-
gen nl. met 2—3 door Maurits. — Almania
deed het beter, door thuis met 3—2 te win-
nen van Willem I en ook SVB deed goed
werk in de thuiswedstrijd tegen MVV 2,
die met een 2—l-nederlaag naar Maas-
tricht terug moest keren.

Het debuut van RKTVV in de C-groep Is
lang niet onverdienstelijk geweest, immers
een 4—4-gelyk spel in de thuiswedstrijd te-
gen het sterke Helmondia mag er zijn. De
Bosschenaren slaagden erin WSC met een
2—O-nederlaag naar Waalwijk terug te stu-
ren. Minder goed heeft zich De Zwaluw ge-
houden. De door de omstandigheden ver-
zwakte Vughtenaren verloren in eigen om-
geving met niet minder dan o—s van Neve-
lo. Dat kan en dat moet anders worden,
daarvoor is de reputatie van De Zwaluw
te goed. — De oude rivalen Brabantia en
Schijndel geven elkaar in de nieuwe om-
geving weer eens geen duimbreed gronds
toe. Met het bekende gevolg van een gelijk
spel na spannende strijd (2—2). - - Het
Bossche Wilhelmina startte veelbelovend
met 'n 3—l-zege over ESV. Laten de kana-
ries zorgen zo spoedig mogelijk 'n flinke pn-
tenvoorraad te hamsteren, op het einde van
het seizoen hebben z« van een dergelijke
tactiek al vaker profijt getrokken. — TOP
maakte de lastige reis naar Valkenswaard,
waar De Valk weer eens van geen pardon
wilde weten. De Ossenaren verloren met
s—o.

De bezoekende clubs eisten in de D-groep
het leeuwendeel van de buit voor zich op.
RBC won nl. in Ginneken met 2—3 van De
Baronie en RCS sloeg Zeelandia in eigen
huis met 3—4. En Middelburg dat in en bij
Goes op bezoek was deed het niet minder
dan een I—l-gelijk spel. — Alliance—Hero
en Vlisslngen—De Zeeuwen vonden geen
doorgang.
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JAARSVELD 414,4 M. KRO-ultzending.
8.00 Nieuwsberichten ANP; 8.15 Wij be-
binnen de dag; 8.30 Gramofoonmuziek;
10.00 VPRO: Morgenwijding; 10.15 Gra-
mofoonmuziek; 11.30 Godsdienstig half-
uur; 12.00 Berichten; 12.05 Gramofoon-
muziek; 12.15 Rococo-octet; 12.45 Nieuws-
en economische berichten ANP, gramo-
foonmuziek; 1.15 Musiquette en gramo-
foonmuziek; 2.00 Vrouwenuurtje; 3.00
KRO-Melodisten en solist; 3.30 Gramo-
foonmuziek; 3.45 KRO-Melodisten en so-
list; 4.30 Kinderuurtje; 5.15 Nieuws- en
economische berichten ANP; 5.30 Gramo-
foonmuziek; 5.45 KRO-Nachtegaaltjes;
6.05 Cyclus „Uitingen van Nationale Cul-
tuur"; 6.20 KRO-orkest; (6.45—6.50 Be-
richten) ; 7.00 Vragen van de dag (ANP);
7.15 Gramofoonmuziek; 7.20 KRO-orkest;
7.45 Reportage; 8.00 Nieuwsberichten
ANP, gramofoonmuziek; 8.15 Radioto-
neel met luisterwedstrijd; 8.35 KRO-
Melodisten; 8.50 Wij sluiten de dag; 8.55
—9.00 Nieuwsberichten ANP.

KOOTWIJK, 1875 M. AVRO-ultzen-
dtng. — 7.00 Berichten, Duits; 7.15 Be-
richten, Engels; 7.30 Gramofoonmuziek;
8.00 Nieuwsberichten ANP, gramofoon-
muziek; 9.00 Orgelspel; 9.20 Gramofoon-
muziek; 10.00 Morgenwijding; 10.15 Gra-
mofoonmuziek; 10.30 Omroeporkest; 11.15
Berichten, Engels; 11.30 AVRO-Amuse-
mentsorkest; 12.30 Berichten, Duits;
12.45 Nieuws- en economische berichten
ANP, gramofoonmuziek; 1.00 Omroepor-
kest; 2.00 Berichten, Duits; 2.15 Sylves-
tre-trio; 3.00 Gramofoonmuziek; 3.30 Be-
richten .Engels; 3.45 Orgelspel; 4.10 Gra-
mofoonmuziek; 4.28 AVRO-Tango-orkest
(opnamen); 5.00 Berichten, Duits; 5.15
Nieuws- en economische berichten ANP;
5.30 Onderwijsfonds voor de scheepvaart:
Causerie: „Stoomketels en stoommachi-
nes aan boord van schepen". 6.00 AVRO-
Amusementsorkest; 6.15 Berichten in het
Engels; 6.30 AVRO-Amusementsorkest;
7.00 Vragen van de dag (ANP); 7.15
Pianovoordracht; 7.35 Kinderkoor „Zang-
lust" (opnamen); 8.00 Berichten, Duits;
8.15 Nieuwsberichten ANP; 8.25 Gramo-
foonmuziek; 8.30 Berichten, Engels; 8.45
Gramofoonmuziek; 8.55—9.00 Nieuwsbe-
richten ANP, sluiting.

TAAIE TEGENSTAND

NEC—W agenlngen 4—3. Het leek
aanvankelijk, dat NEC aan Wageningen een
gemakkelijke tegenparty zou hebben, want
vrij spoedig wisten de Nijmegenaren zich
door Peters, uit een voorzet van Lodensteijn
een I—O-voorsprong1—O-voorsprong te verschaffen. Ten
Velde en Lakenburg vergrootten deze daar-
na tot 3—o. De taaie Wageningers hielden
echter vol en scoorden door v. d. Mey" een
tegenpunt. 3—l.

In de tweede helft ontstond een bijzon-
der spannende stry'd doordat de gasten als
leeuwen kampten en NEC zich haar kans
op de zege niet wilde laten ontnemen. De
gastheren slaagden erin door Ten Velde de
stand op 4—l te brengen doch dat was voor
Wageningen slechts aanleiding om door
v. d. Mejj en Dros een 4—3-score te doen
noteren. In deze stand kwam geen verande-
ring meer, zodat de club die het beste spel
vertoonde de verdiende punten kreeg. Wa-
geningen's nederlaag was alleszins eervol
en het staat vast dat haar ploeg in deze
vorm op eigen terrein zeer moeiiyk te slaan
zal zyn.

SLECHT WEGWERKEN AFGESTRAFT
He 1m o n d—E indhoven I—4.1—4. Rox,

de Helmondse doelman, heeft Zondag twee
fouten van slecht wegwerken door den
Eindhoven-speler v. d. Heijden met twee
doelpunten zien afstraffen, waardoor de
blauw-witten reeds na 7 minuten spelen een
o—2-voorsprong0—2-voorsprong hadden. De gastheren de-
den in het veld aardig werk doch brachten
er voor het Eindhovense doel weinig van
terecht. Na een goed half uur schiep
Drouen een prachtige kans voor Kornuyt,
die ze benutte I—2.1—2. Na de rust verschafte
de Helmond-aanval zich enige mogelijkhe-
den om gelyk te maken, doch men slaagde
er niet in ze te benutten. Daarna kwam
Eindhoven opzetten, doch eerst in het
laatstekwartier kwamen de doelpunten van
De Gier en De Zeeuw, die de eindstand op
I—41—4 brachten.

Goed resultaat van
N.A.C. in Maastricht

Verdiend 1—1-gelijk spel
tegen MVV

BREDANAARS WAREN GEVAARLIJK
TEGEN HET EINDE

NAC wint de toss. Als beide elftallen
zich opstellen zien we weinig nieuwe ge-
zichten. By M.V.V. heeft Coenen de plaats
van Zandstra ingenomen, terwijl Lussen-
burg voor ons een nieuwe eend in de
NAC-bijt is. Direct is M.V.V. aanvallend en
verkry'gt een aardige veldmeerderheid. Na
20 minuten weet v.d. Borg mooi combine-
rend met Vliex het eerste doelpunt te sco-
ren I—o. NAC komt dan opzetten en even
dreigt gevaar voor het M.V.V.-doel. Lang
duurt dit niet, want M.V.V. neemt aan-
stonds het initiatief weer oevr. NAC raakt
ingesloten, doch de hechte Bredase verde-
diging weet van geen wijken. Dit opdrin-
gen wordt M.V.V. noodlottig, want als
Lucassen plotseling met een,verre trap de
bal vrij kry'gt toegespeeld, weet hij van
deze gelegenheid te profiteren en maakt
de stand gelijk I—l. Het spel raakt dan
verdeeld met M.V.V. meer in de aanval,
doch de sporadische aanvallen van NAC
zijn gevaarlijker. Twee corners op het NAC-
doel leveren niets op. Rust I—l.

Bij de aanvang van de tweede helft blijkt
dat het hoge tempo van voor de rust de
spelers in de benen zit, want er wordt aan-
vankelijk futloos gespeeld. Als dan Den
Hoed een fel schot inzendt komt er wat
meer leven in de brouwerij. Kaanen gaat er
dan goed van door, doch zijn voorzet wordt
door Vliex te zacht behandeld. Ook NAC
laat zich niet onbetuigd. Een keurige aan-
val geleid door v. d. Linden heeft echter
geen succes. Van beide kanten worden wel
talrijke pogingen in het werk gesteld om
verandering in de stand te brengen, doch
de vermoeidheid laat haar funeste invloed
gelden. NAC blijkt nog de meeste reserve
te bezitten en komt tegen het einde sterk
opzetten. Van Kessel weet met veel geluk
een kopbal van Van Dijk te keren. Enkele
corners op het M.V.V.-doel blijven ook zon-
der resultaat. M.V.V. verdedigt zich taai en
is blijkbaar tevreden met een gelijk spel.
Tnderdaad lukt het haar dé stand zo te
aouden en komt het einde met I—L
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Moeilijk werk. — Een Duitse telefoonsectie brengt een verbinding tot stand over een der Franse rivieren. Met
welke moeilijkheden deze arbeid gepaard gaat, laat zich uit deze foto begrijpen. (Eoto WeitbUd)
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