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Ook bij de particuliere fabrieken
is de animo ervoor nog uiterst gering. Sterovita (Albert Heyn), die in
het begin van deze week, aankondigde dat de tankwagens klaar
stonden om melk naar Parijs te
brengen, is heel wat minder enthousiast hiervoor sinds de ANAB
;NVV) haar ledenchauffeurs heeft
aangeraden geen melk naar Frank-

op de wijze zoals bij de gemeenteraden het geval

ezen door de bewoners van de negen, bij de agglomeragemeenten uit door de verschillende
dienen candidatenlijsten.

Bevoegdheden

politieke par-

gemeenten worden

„ontmanteld”
De Nederlanders komen in deze dagen in steden,
waar universiteiten en hogescholen zijn gevestigd,
voor soms vreemdsoortige menselijke activiteiten te
Wat te zeggen van dit groepje jongelieden
overleg
bestaande vormen van
over staan.
armzalige vlot in de Amsterdamse Keizershet
op
de oplossing van gemeenschappe- gracht? Zij verbeelden
Batavieren te zijn, die lang
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lagere schoolse vaderpas
ontwikkeling
deze
in de
te landse geschiedenis aanvangt. Deze verre jeugdige
blijven
nazaten zakken de hoofdstedelijke grachten af om
Bij de opzet van Groot-Amsterdam blijkt men zich te hebben laten inspireren door hetgeen
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tot wet verheven.
Blijkens mededelingen van mr.
Kranenburg ligt het in de bedoeling

in het Amsterdamse gebied nog
verder te gaan met het afstoten van
gemeentelijke bevoegdheden dan al
in de Rotterdamse opzet het geval

ldVC„Ons plan zal inderdaad tot ontmanteling van tal van gemeenteVo^Wri kreeenlijke bevoegdheden leiden", aldus,
\
mr. Kranenburg.
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Deze „ontmanteling" zal zich, als

de plannen doorgaan, voltrekken op
het- gebied van de volkshuisvesting,
bedrijfsvestiging en handel, openbaar vervoer, energievoorziening,
volksgezondheid,
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reiniging, wegen-
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van het Internationaal Olympisch
Comité, Avery Brundage, zijn ten
prooi gevallen aan de enorme bosbrand die de Californische stad
Santa Barbara bedreigt.

(CHU) heeft zich tevreden op zijn borst geklopt en verklaard:
Mijn prijsbeleid is geslaagd.
De consumenten echter kijken naar de resultaten. Hun antwoord kan
ook na zorgvuldig
onderzoek
alleen luiden: Van werkelijke
prijsbeheersing is geen sprake.
Onjuist is de bewering, dat de „loon-explosie"
prijsverhoging onvermijdelijk maakte.
Onjuist is de bewering, dat inflatie werd ingevoerd, zonder dat de regering er iets aan kon

jyjINISTER Andriessen

—

—

dit jaar enorm zijn ge-

nemen.

De door brand verwoeste huizen
stonden in de buitenwijk Montecito.
Toen Avery Brundage in dit luxueuze stadsdeel aankwam ontdekte
hij dat zijn woning in een ashoop
veranderd was. Een verzameling
Olympische trofeeën die Brundage
in zijn lange loopbaan had aangelegd ging verloren evenals een aantal Oosterse kunstvoorwerpen.
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De winsten

De drie uit het Franse dorp Marnay bij Poitiers ontvoerde kinderen
Volgens een officiële mededeling
hebben ruim 5 000 mensen hun. hui- zijn te Carbon-Blanc, een dorp bij Bordeaux gevonden. Een jonge vrouw
zen tijdelijk verlaten. Zij zijn onder- zag hen vanmorgen vroeg spelen langs de kant van de weg. Zij herkende
gebracht in hotels, motels en in een hen en heeft ze naar de gendarmerie gebracht. De kinderen zijn in goede
gezondheid. Zij vertelden dcor een man en een vrouw naar de plek te
ontsps nningsoord.
zijn gereden waar zij vanmorgen werden gevonden.
Maandag werden de
drie kinderen, Patrick
Guillon 5 jaar, zijn zusje
Christine van 6 en de sjarige Noëi Biet ontvoerd,
toen zij na schooltijd op
weg naar huis waren.
Alle naspeuringen van de
politie, die was versterkt
met een pas opgerichte
speciale anti-misdaad brigade, bleven vruchteloos.
Er was geen enkel spoor
van de kinderen en hun
ontvoerder te bekennen.
Gisteren dreigden de
ontvoerders nog in een
brief dat het door hen geeiste losgeld vóór vanavond 7 uur bij elkaar
moest zijn gebracht. De

«E.JhHei» eshelSt
VKte^oór
lf^de
C%

-_is*S kunneï."
.e« v^Th^S

Juist is, dat de regering-Marijnen haar uiterste best heeft gedaan de inflatie in de hand te
werken door: huur- en tariefverhogingen, door
verhoging van de indirecte belastingen, door
afwenteling van verhoogde landbouwprijzen op
de verbruikers, door aanvaarding van de hogere
graan-, suiker en zuivelprijzen van de EEG, door
het opschroeven van de rente en vooral door
haar bewuste steun aan de verdere concentratie
en monopolievorming.
Dit alles wordt punt voor punt voor de feiten

Ontvoerde Franse kinderen
levend en wel gevonden
bij Bordeaux
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En wat nog eens de geschiedenis betreft: het is
verheugend dat zij blijk geven de lagere school ontwassen te zijn door niet de vrouw alleen het werk
te laten doen, zoals de schoolboekjes ons nog altijd
willen doeü geloven. Want zo waren de vroeg-Nederlandse vrouwen al niet.

Winsten grote ondernemers stijgen
dit jaar met ongeveer 25 procent
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te bewijzen, dat ze niet voor een kleintje vervaard

hun melkleveranties van deze boeren afhankelijk. En zoals bekend
hebber de drie grote landbouworganisaties hun sympathie met de
Franse boeren uitgesproken.

Inmiddels is nog bekend gemaakt
dat van de 75 ton die elke dag naar
Frankrijk geëxporteerd mag worden, een derde gedeelte in papier
verpakt moet zijn. En daarvoor is
rijk te brengen.
de belangstelling in Frankrijk niet
Andere particuliere bedrijven zijn erg
groot.
desnoods nog wel bereid de Franse regering uit de moeilijkheden te
helpen, maar dan moeten de Fran- Voorzitter en directeur VPRO:
sen zelf de melk maar komen halen.
„Eigener beweging" kloppen ze niet
om een vergunning bij het Produkt
schap aan.
Bij de houding van de particuliere fabrieken speelt de solidariteit
van de Nederlandse veehouders met
de Franse boeren natuurlijk ook een
woordje mee. Tenslotte zijn zij voor
(Van een onzer verslaggevers)
De voorzitter van de VPRO, ds.
J. A. de Koning, en programma-directeur I. J. van Houte zijn van
mening dat ook de stem van de
CPN via radio en tv dient te worden gehoord.
Zij antwoordden dit op onze
vraag, gesteld naar aanleiding van
het gistermorgen op een persconferentie door de VPRO ingenomen
standpunt ten aanzien van de verruiming van de zendmogelijkheden.
De VPRO is met betrekking tot het
derde radionet voor de vorming van
een programma-adviesraad, die zo
wordt samengesteld dat gekomen
wordt tot „een coördinatie van stromingen die tot nu toe onvoldoende
of in het geheel niet een bijdrage
leveren".

Stem CPN dient ook
te worden gehoord

Regering stuurt bewust

Toen donderdag de wind ging lig- doen.
gen nam de brand iets in kracht af
Juist is, dat de winsten
maar de 1.800 brandbestrijders die
een kring hebben getrokken rond het
bouwde, stadje vrezen dat met het
terugkeren van de felle windvlagen
de brand weer in hevigheid zal toe-

een onzer verslaggevers)

Twee dagen nadat minister Biesheuvel heeft aangekondigd dat
er 75 ton melk per dag naar Frankrijk geëxporteerd mocht worden, blijkt de belangstelling hiervoor uiterst miniem te zijn. Bij
het sluiten van deze editie was het nog steeds niet zeker of in de
loop van de dag inderdaad melk in de richting van Frankrijk vervoerd zal worden.
De coöperatieve fabrieken in Nederland blijven in elk geval beslist weigeren om de actie van hun Franse collega's, die voor een
hogere melkprijs opkomen, te doorkruisen. Zij zullen geen druppel melk aan de Franse minister Pisani leveren.
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Dit is de eerste brief
van de kidnappers. Gevonden in de schooltas
van een der kinderen.
Het bevat de waarschuwing dat de ontvoerders geen medelijden
(„sans scrupules") zullen
hebben wanneer de politie van de ontvoering in
kennis wordt gesteld.

moeilijkheid dat de ouders
geen geld hadden, overwonnen zij door een lijst
in te sluiten van „welge-

stelde zakenlieden", die
het bedrag van bijna
700.000 gulden dan maar
moesten opbrengen.
Er was geen twijfel
aan, of de schrijvers van
de brief waren dezelfden
die maandag op de weg
van Poitiers naar Marnay een briefje achterlieten in de schooltas van
een van de kinderen.
Hierin dreigden zij „geen
medelijden" te zullen hebben als de ouders de politie zouden waarschuwen. Het handschrift van
beide briefjes was hetzelfde.
Dinsdag deed de moeder van Patrick en Christine een dramatisch beroep voor de televisie op
de ontvoerders om „het
liefste dat zij bezat" terug
te geven.
De kidnappers moeten
niet bekend zijn geweest
met de omgeving van
Poitiers, omdat op de
lijst
van zakenlieden
mensen voorkwamen die
reeds jaren geleden failliet gingen en werkelijk
geen geld konden bijdragen voor de losprijs.

(Vervolg op pagina 4)

Volgens de miljoenen-nota van
min. Witteveen zal de opbrengst
van de vennootschapsbelasting dit
jaar met 22,6% stijgen. Dit houdt in
dat de winsten van de naamloze
vennootschappen op zijn minst met
hetzelfde percentage omhoog zijn
gegaan. Dit wordt ondersteund door
het feit dat de investeringen in de
ondernemingen dit jaar met 13%
zijn gestegen tot bijna twaalf miljard gulden.

Den Haag
liep met
prijsverhoging
voorop

VPRO-voorzitter ds. de Koning
is van mening dat het verstrekken
van zendtijd aan de CPN een regeringsaangelegenheid is waar de omroepverenigingen buiten staan.

Hij sloot zich echter aan bij de
mening var programma-directeur
ds van Houte, die als zijn oordeel

De feitelijke gang van

zaken
Na de grote dooi-braak aan het
loonfront, verklaarde min. Andriessen op 13 november vorig jaar, dat
het
er tot 1 januari 1964 rust aan
prijzenfront moest heersen. Daarna
mocht de eerste vijf procent loonsverhoging in de prijzen worden
doorberekend en vervolgens moest
weer „rust" komen: de tweede vijf
procent loonsverhoging mocht niet
worden doorberekend. De feitelijke
gang van zaken was, dat reeds in
november/december 1963 honderden prijsstijgingen plaatsvonden, in
januari-februari gevolgd door een
nieuwe golf, die niet verdween,
maar nog steeds doorgaat.
Algemeen werd erkend, dat de
ondernemers op de „toegestane"
prijsstijging vooruitliepen.
De vakcentrales eisten in het
licht van deze ontwikkeling de afkondiging van een prijsstop. Andriessen weigerde.
_—
__■___■__■_______-_■-_*_(»__—
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uitsprak dat de stem van de communisten in verschillende uitzendingen gehoord dient te worden.
De heer Van Houte sprak daarbij
concreet over forum-uitzendingen,
die naar zijn mening met een communist er in aan levendigheid zouden winnen en het publiek beter in
staat zouden stellen zich een oordeel
te vormen.
„Wij zijn", aldus ds. van Houte,
„voor een verruiming van de meningsuitwisseling".
Hij dacht daarbij ook aan programma's zoals die in het buitenland
worden uitgezonden, waarin een
vertegenwoordiger van een partij

—

ongeacht of deze zelf over zendtijd
zijn mening geeft
beschikt of niet
in antwoord op vragen over actuele
gebeurtenissen.

—

TREINRAMP IN
LIBANON
Bij een botsing tussen een goederentrein en een autobus op een.
spoorwegovergang in de weg Beiroet-Tripoli zijn donderdag 14 mensen om het leven gekomen en 19
gewond, van wie 15 ernstig.

De lonen
De prijzen worden in feite in het
geheel niet door de loonontwikkeling bepaald, maar door de concurrentieverhoudingen. Van december
1962 tot december 1963 stegen de
bruto-uurlonen van mannelijke industriearbeiders met 5,2%, die van
de overheids-arbeiders met 3,8%.
Dit had op zn hoogst bij doorberekening tot een prijsstijging van 1%
kunnen leiden. Maar de kosten van
levensonderhoud stegen toen met
4,7% en van voeding zelfs met 5,7%.
Zeer juist merkte NVV-bestuurder Kloos dan ook in november '63
(in antwoord op een artikel van een
Groningse professor in Het Parool
op): Het is „absurd" de loonpolitiek
als oorzaak van de inflatie te beschouwen. Dit was en is onjuist.
Reeds in december vorig jaar vestigden wij er de aandacht op, dat
de reële lonen tot op dat moment
60% bij de gestegen productiviteit
per arbeider waren achtergebleven.

Sowjer-delegarie

TYFOON TILDA TREFT
OLYMPISCH DORP
grond gerukt, en door
De twintigste tyfoon die Ja- tak uit de
dorp liggen de vlaggemashet
hele
een
pan dit jaar teisterde heeft
ten als geknakte lucifers over de
macaber spoor van dood en ver- grond
nieling achter gelaten toen hij Trainende fietsers kwamen on-

al hun inspanningen geen
vannacht met een snelheid van danks vooruit.
In Tokio moesten
meter
90 meter per seconde over het haastig veertig boten
van Olympizuidelijk deel van het eiland sche zeilers uit het water worden

Kioesjoe raasde.
Minstens 30 mensen zijn gedood,
er worden 11 mensen vermist en
er zijn 360 gewonden geteld.
Het Olympische Dorp in de omgeving van Jopogie is bezig zich te
herstellen van de schade die de tyfoon met de naam Tilda heeft aan-

gehaald en opgeborgen.
Bij Kobe sloeg een Indonesisch
vrachtschip om, de 58 man van de
bemanning konden zich in veiligheid brengen. Twee andere schepen liepen aan de grond.
Tenminste vijfduizend huizen
zijn vernield, ruim 42.000 andere
staan onder water.
gericht.
Verschillende dorpen dreigen
Vele bungalows, die reeds door
door
een modderstroom te worden
zijn
beatleten worden bewoond,
schadigd, bomen zijn met wortel en verzwolgen.

naar China

ENKELE WOLKENVELDEN

Viering le oktober

De weersverwachting, meegedeeld door

Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de Chinese
Volksrepubliek op 1 oktober a.s. zal
een delegatie uit de Sowjet-Unie
een bezoek brengen aan Peking.

het KNMI te De Bilt, opgemaakt te

Voorzitter van de delegatie is
Viktor Grisjin, algemeen voorzitter
van het Sowj et-vakverbond en lid
van het centraal comité van de
CPSU. Chinese regerings- en partijinstanties hebben de betreffende instanties in de Sowjet-Unie een uitnodiging doen toekomen.

Opklaringen maar ook enkele wolkenvelden en in de nacht en ochtend hier
en daar mist. Overwegend droog weer.
Zwakke tot matige wind tussen zuidwest en zuidoost. Weinig verandering

*J

11.15 uur.
Geldig tot zaterdagavond

in

temperatuur.
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Enquête naar
woningbehoefte
begonnen
(Van een verslaggever)
Het ministerie van Volkshuisvesting is deze week gestart met haar
al in 1963 aangekondigde enquête
naar de precieze woningbehoefte
in ons land.
Daartoe zullen 16000 gezinnen,
woonachtig in 155 gemeenten, een
brief ontvangen waarin hun medewerking wordt gevraagd bij het
verzamelen van de verlangde gegevens. Deze gegevens hebben betrekking op de omvang van de
woningbehoefte, het verband tussen woningnood en inkomen en
tussen huur en inkomen, terwijl
ook zal worden gevraagd welke
wensen er leven met betrekking
tot verbetering van de huisvesting.
Verwacht wordt, dat de resultaten van de enquête in de loop van
volgend jaar beschikbaar komen.

Eten buiten de kazerne

”
Probleem is het tekort
„VIER MINUTEN PER PATIËNT

aan

een onzer verslaggevers)
De mededeling in de begroting van sociale zaken en volksgezondheid, dat op grond van ingestelde onderzoekingen gebleken
zou zijn, dat tal van huisartsen niet in de gelegenheid zijn om
meer dan vier minuten gemiddeld aan een -patiënt te besteden,
heeft beslist niet veel beroering gewekt onder de huisartsen.
Wij hebben een aantal huisartsen naar hun mening gevraagd.
Allereerst bleek, dat niet het aantal minuten van behandeling
maar het dreigend tekort aan huisartsen volgens hen de voornaamste aandacht verdient.
(Van

Een gemiddelde van vier minuten tijd voor patiënten zegt nagenoeg niets, luidden over het alge-

Vertikale prijsbinding

Vergoeding militairen
verhoogd

Verzoeken om

(Van een verslaggever)
De vergoeding, die Nederlandse
dienstplichtigen ontvangen, wanneer zij niet in de kazerne eten,
is verhoogd tot
1.80 per dag.
Het bedrag, dat zij anders ontvingen wegens het niet eten in de
kazerne, bedroeg
1.15. De verhoging geldt voor dienstplichtigen
van alle drie krijgsmachtdelen.
Het spreekt vanzelf, dat de verhoging, die het ministerie van defensie nu heeft doorgevoerd,
slechts het begin kan zijn van
een nieuwe verhoging. Ook van
1.80 is het voor een jonge
knaap niet mogelijk naar behoefte
te eten.

onze verslaggever)
Een aantal verzoeken zijn gedaan om ontheffing te krijgen van
het besluit van 1 april 1964, waarbij collectieve vormen van verticale prijsbinding onverbindend
werden verklaard.
De verzoeken zijn van De Vereniging Centraal Bureau voor de
rijwielhandel (CBR), het Sigarenkartel 1949, De fabrikanten van
kerftabak verenigd in het Fabokartel, de Federatie van Textielgrossiersverbonden (FTGB), de

’

’

’

Suikerfabriek gaf

ondergewicht
De economische politierechter te
Groningen heeft woensdag con-

form de eis ’4OO,- boete opgelegd
aan de Friesch-Groningsche Cooperatieve Beetwortel Suikerfabriek te Groningen, omdat papieren kilozakken van de onderneming soms te weinig suiker bevatten. De grootste afwijking die
men constateerde was 25 gram.
De economische politierechter
heeft overwogen „dat de verdachte
zich blijkbaar meer heeft laten
leiden door het zakelijk gewin,
met de verpakkingsmachine te
krap af te stellen, dan te handelen naar het streven de klant het
volle pond te geven".

OTTOGROTEWOHL
GECREMEERD
Honderden staatslieden en vooraanstaande communisten uit verschillende landen hebben woensdag in Berlijn de plechtigheid bijgewoond voor de overleden premier van de Duitse Democratische
Republiek Otto Grotewohl, die
daarna werd gecremeerd.
In de afgelopen dagen hebben
honderdduizenden mensen langs
de baar van de overleden staatsman gedefileerd.
Op de plechtigheid is woensdag
het woord gevoerd door Walter
Ulbricht, die o.m. zei: „Wij hebben een hartelijke en goede
/riend verloren, een ervaren kameraad, die een buitengewoon
strijder was voor de belangen van
de Duitse arbeidersklasse".

Willy Stoph premier
van DDR
Het parlement van de DuitDemocratische Republiek
heeft gistermorgen eenstemmig de vijftigjarige minister
Willy Stoph tot premier gekose

ontheffing
(Van

Erkenningsinstituut

Stichting

Kantoorboekhandel

ERKI,

de
Vereniging van Verfhandelaren in
Nederland (VVVH), de Vereniging van fabrikanten en importeurs van naaimachines, de Luxe
Metaalwarenconventie.
De staatssecretaris van economische zaken heeft de commissie
economische mededinging verzocht advies uit te brengen.

—

„Ik ben het voor honderd procent met u eens," beaamde Crad-

dock.

„Maar welke echtgenoot bedoel
je nu eigenlijk, beste jongen?"
„Welke denkt u?" vroeg Dennot, haar scherp aanziende.

Juffrouw Marple beantwoordde
die blik. „Jason Rudd?" informeerde zij.
„Ah!" kreet Dennot. „Uw gedachtengang is precies de mijne.
Ik geloof niet dat het Arthur
Badcock geweest is, weet u, omdat ik ook niet geloof dat het de

ernstige

—

—

slechts twee terecht in
middeld
de huisarts-praktijk. De anderen
gaan zich specialiseren, assisteren
in ziekenhuizen, worden controleof bedrijfsarts of gaan bij de
sportkeuring. Het probleem is volgens hen, dat de baan van huisarts het "minst in trek blijkt te zijn.
„Ik hoop echter", zei een huisarts, „dat het grotere aantal studenten dat zich voor de medische
faculteiten heeft laten inschrijven,
op den duur het gat zal vullen, dat
wij nu hebben en dat, naar ik
vrees, voorlopig groter zal worden.
Maar op den duur, want studie
kost jaren. Dat is trouwens elk
jaar opnieuw de vraag: hoe meer
jongeren medicus willen worden,
hoe meer kans op een groter aantal huisartsen".

Man lag dood in

Zij
grote

bepalend.

werkelijk

hun inziens

probleem van het dreigende tekort
aan huisartsen. Op de tien afgeook gestudeerden komen er

dakgoot
Woensdagavond werd in de dakgoot van een zolderkamer in de
Blankenstraat te Amsterdam het
lijk van een bewoner gevonden.
Met behulp van een brandweerladder kon men het stoffelijk
overschot naar beneden brengen.
Het bleek de 44-jarige P. N. te
zijn. Vermoed wordt, dat de man
een hartaanval had gekregen. Een
buurvrouw had N. maandag voor
het laatst gehoord.

De Talens-prijzen 1964-65
zijn in de groep beroepskunstschilders ten deel gevallen aan
Jan van Heel te Scheveningen
(le prijs) en P. Fraterman te
Den Haag (2e prijs). In de
groep amateurkunstschilders
werd de eerste prijs toegekend
aan J. F. J. Helfensteijn te Amsterdam en de tweede prijs aan
G. J. Visser te Den Haag. In
deze groep zijn voorts zes eervolle vermeldingen toegekend,
en wel aan: A. H. C. Dirkse, L.
A. J. Neervoort (Den Haag),
H. Scholten (Amsterdam), H.
L. Straat (Tietjerk), M. L. de
Theije (St. Anna ter Muiden)
en C. G. Watzema-Andriesse
(Heiloo, N.-H).
De jury bestond dit jaar uit de
heren prof. dr. N. R. A. Vroom,
voorzitter, H. G. F. Sasbürg, secretaris, Huub Hierck, Christiaan
de Moor, prof. 'Sierk Schröder,
Theo Swagemakers. Het aantal inschrijvingen bedroeg 712, waarop
675 schilderijen werden ingezonden.
In haar rapport zegt de jury
voor een zware taak te hebben gestaan. Richtingen en opvattingen
liepen sterk uiteen, waardoor het
eerste overzicht een heterogeen
beeld te zien gaf. Het geheel was
zeer ongelijk van waarde en over
het algemeen niet verheugend ten
opzichte van het peil dat men van
de Nederlandse schilderkunst zou
mogen verwachten.
De prijzen zullen vrijdagmiddag
25 september worden uitgereikt
in „Aemstelle" te Amstelveen. Na
de uitreiking wordt in het genoemde gemeentelijk expositiecentrum de eerste tentoonstelling
geopend van de bekroonde schilderijen. Evenals vorige jaren zullen deze werken in verscheiden
steden van het land worden geëxposeerd.

DE MAN VAN RIO

alsmede de voorzitter van de Vereniging
nazi-vervolgden
van
voerden het woord.
De heer F. Bos bedankte namens
de Nederlands koren.

gewordenpaarden
doodgeschoten

datumgrens.

bedoeling geweest is dat Heather
Badcock het slachtoffer zou worden. Ik denk dat de opzet geweest is Marina Gregg te vermoorden.'
„Dat lijkt me ook zo goed als
zeker," was juffrouw Marple's

antwoord
„Maar dat betekent," vervolgde

Craddock, „als

we het daarover
eens zijn, dat het aantal mogelijkheden
veel groter wordt.
Wanneer ik u nu ga vertellen wie
daar op dat moment aanwezig
waren, wat zij gezien hebben
of althans gezegd hebben dat
zij zagen, dan is dat alleen
maar iets wat u ook zelf
zoudt hebben kunnen waarnemen,
als u er geweest was. Mijn superieuren, zoals u ze noemt, zouden
er dus geen enkel bezwaar tegen kunnen maken, dat ik daarover met u van gedachten ga
wisselen, nietwaar?"

„Zo heb je het alleraardigst
beste jongen," prees juffrouw Marple.
„Ik zal u eerst een beknopte
samenvating geven van wat ze
me verteld hebben en dan gaan
we de lijst van namen na."
Toen verstrekte hij haar een résumé van hetgeen hij te weten
was gekomen en haalde vervolgesteld,

gens het lijstje te voorschijn.

zijn

geweest," 6prak hij. „Mijn peet-

correspondent)

ö

De actie van de Britse communisten voor hun reen _,!
visie-zendtijd tijdens de verkiezingscampagne heeft e
leid, dat de zaak dinsdag in een vergadering van de
raad besproken is.
Het ziet er naar uit, dat de twee grote partijen, de ConS
en de Labour Party, vasthouden aan hun politiek van I}*j e |
van de communistische Lagerhuiscandidaten van radio en te

_

visl'
kele dagen geleden vonden er geheime besprekingen Plaa»i
r t_ 1
het Conservatieve partijbureau Sir William v s.
directeur
v
Labour Party Len Willams.
algemeen
'van

secretaris van de
bleek: geen communisten voor radio
Sindsdien echter heeft de Communistische Partij duidelijk gemaakt, dat het haar ernst is in de
strijd voor haar zendrecht en
heeft zij gewezen op de overtreding van de Wet op de volksvertegenwoordiging, die geen partijen
erkent, maar slechts individuele
candidaten in de afzonderlijke
kiesdistricten, die geen van allen
van staatswege bevoordeeld mogen
worden. Tal van juristen delen
het communistische standpunt.
Verscheidene parlementscandidaten van de grote partijen vrezen,
dat hun verkiezing ongeldig kan
worden verklaard als hun communistische tegencandidaat niet
evenveel zendtijd heeft gekregen
als zijzelf en wendden zich onofficieel tot de regering om opheldering.

Inmiddels heeft het district
Schotland van de Britse com-

munistische partij officieel bekend gemaakt, dat zij een proces zal aanspannen tegen premier Douglas-Home als deze
voor de televisie-camera's verschijnt en zijn communistische
tegencandidaat niet even lang
op het beeldscherm mag verschijnen. Deze ontwikkeling
heeft tot het kabinetsberaad geleid.

Maximaal

en tv

*_

_.

''

dat hij niet meer dan oy|ig|
I
voor zijn verkiezing
mag uitgeven. En ccV v j»
ding vergt een veelvo»
bedrag!

Gollan, de algemeen,
van de Britse CP, heer
om precieze prijsopg?'1
e
uitzendingen gevraagd
vraagd wie de rekening
diverse uitzendingen o

■
Eenzelfde

v

3lt

.

J

a's>_

a

berekening
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Douglas-Home hebben z« J
voor Richard Crossmai;
bour-candidaat in Co^
weigert te antwoorden _, m,
ken van de communist 1' „Al
candidaat in dit distric Z
televisie-zendtijd. In ? n J
.„(„
Party in Coventry en
bonden in die plaats ne
meningsverschillen
kwestie met Crossman.

v^ -
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Twee

groot»iC

krantet*
Frank Byers, de voor« M
de Liberale Partij, bee» fft
middels met een briet a jf',]
Douglas-Home gericht, ? M
zegt: „Ik ben van met» „j) j
.yl
iets moet worden
de redelijke verzoeke 1 f
communistische party
A
visie-zendtijd te voldoe"
De uitspraak van Cl
Partij, die zich eerst MLo^i]
minatie aansloot, is ookm<* H
DIA
omdat zij een kans
ringspartij te worden ,e A
e f*;,
oktober gebeurt wat
wachten, namelijk dat C s»y
ven noch Labour f e" eV*
meerderheid in het nieu
huis zullen bereiken.
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De twee Britse
grootste oplaag, de Da

en de Daily

(gezamenlijke oplaag V? S
exemplaren) hebben bei°_e d

m

I SJVA

aan de TV-kwestie beste
commentaar in de Mll j(i fi
gezegd, dat de juris^ $J
n
parlement „kennelijk n'
beste vorm waren, toel\je .1
werden opgesteld voo£,leVriSJ e
dingen van radio en tei

,

ïkiezingscandidaten
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Vrolijk verbeelde
Van de nieuwe golf (nouvel
le vague) Franse jongefilmers
was Philippe de Broca meteen
al een der plezierig sten. In zijn

eersteling, Le Jeux d'Amour,
had hij fijn 10l in het leven, en
zijn vrolijke speelsheid is hem
bijgebleven. Hij maakte ernst
van zijn vak, zijn verkoopbare
films zitten regie -technisch
behoorlijk in elkaar, maar hij
zal niet zwaar tillen aan iets,
dat niet van gewicht is.
Hij heeft al eens een leuke, be-

wegelijke historische avonturenfilm verzonnen (Cartouche), en
hij liet nu zijn rijke, ironische,

avonturen van

verbeelding gaan over hedendaagse romantische avonturen, die een
gewoon mens in de film kunnen
overkomen.
Jean-Paul Belmondo is die gewone jongen. Hij komt met acht
dagen militair verlof in Parijs en
is nog geen vijf minuten bij zijn
vriendin, of zij wordt ontvoerd.
Meteen naar Rio. En hij erachteraan. Met alle middelen, die een
gisse jongen zonder centen gebruikt als ze hem voor de voeten
komen. Het gaat hem alleen om
haar. En overigens is zijn enige
zorg weer op tijd in de kazerne
te zijn. Want anders krijgt hij
straf.
Daarvoor draaft hij onverslaanbaar door een boosaardige we-

De spiegel barstte...

„Een van dezen moet het

onze Londense

VASTGEBONDEN

dam.

De dierenarts werd gewaarschuwd voor twee paarden, die 's
middags een maaimachine hadden
■getrokken langs de wegen in
Hoogvliet, waar de wegbermen
gemaaid moesten worden. Tijdens
een rustpauze liet de voerman de
dieren gras eten langs de Petroleumweg. Enige uren later werden
de paarden onrustig en toen zij
niet meer in toom te houden waren
riep de man de dierenarts te hulp.
Deze gaf de dieren een kalmerend
spuitje. Dit hielp echter niet en
tenslotte deed de dierenarts de politie het voor de beesten noodlottige verzoek. De oorzaak, waardoor de dieren wild werden, is
vermoedelijk een vergiftiging, opgelopen door het eten van het gras
langs de Petroleumweg.

bespra

JONGEN OP RAILS

Woensdagmiddag zijn op verzoek van een dierenarts uit Spijkenisse, de heer S. Bruggeling,
twee paarden doodgeschoten. Dit
vonnis werd voltrokken door een
hoofdagent van politie uit Rotter-

en internationale

(Van

Premier Douglas Home in het
Schotse district Kinross is daarop
geen uitzondering. De communisten hebben nu echter vastgesteld,

Twee wild

septe^/f

Liberale Partij steunt communistisch
verzoek om zendtijd

De communisten hebben inmiddels een nieuwe juridische pijl op
hun boog gelegd. De wet schrijft
namelijk ook voor hoeveel geld
een candidaat maximaal mag uitgeven voor zijn verkiezingspropaganda. Het bedrag is afhankelijk
van het aantal kiesgerechtigden
in het district. Traditiegetrouw
wagen de Conservatieve leiders
zich niet in stedelijke kiesdistricten met veel arbeiders en middengroepen, maar zoeken zij kleine
landelijke gebieden op, waar de
Conservatieve meerderheid door
rijke boeren en kerkelijke mensen
verzekerd lijkt.

meester van Radevormwald,

25

tv-kwestie

propagandabedrag

voortreffelijk geweest. De burge-

54.

juist.'

geven gaarne toe, dat er
en ook te grote praktijken
zijn. Een verschil van 1500 of 3000
patiënten per praktijk heeft natuurlijk gevolgen, maar niet alleen
voor de patiënten, doch ook voor
de huisarts, die geporteerd is voor
een grote praktijk vanwege de onvoldoende honoraria.
Er zijn er, die door visites e.d.
énorme lange werkdagen maken
en uiteraard is hier de omvang van
de praktijk over het algemeen

Mear keer op keer kwamen de

gevraagde huisartsen terug op het

1964-1965

(Van een verslaggever)
In het afgelopen weekeinde
hebben in het kader van internationale uitwisseling van arbeiderszangkoren „Morgenrood" uit Amsterdam-Noord en Leiden een
tegenbezoek gebracht aan het
„Volkschor" te Radevormwald in
West-Duitsland.
De ontvangst en het concert zijn

AGATHA CHRISTIE
„Kijk," ging hij voort, „hier heb
ik een lijstje. Een lijst met namen van mensen, die daar boven
aan het trapportaal aanwezig
waren ih de korte tijd, die verlopen is tussen de komst van Heather Badcock en haar overlijden.
We hebben al een hele boel mensen geschrapt, misschien wat
overhaast, maar dat geloof ik
toch niet. We hebben bijvoorbeeld
de burgemeester en zijn vrouw
buiten beschouwing gelaten en de
een of andere wethouder met
zijn vrouw en ettelijke plaatsgenoten al hebben we de echtgenoot laten staan. Als ik me
goed herinner bent u altijd erg
argwanend tegenover echtgenonoten geweest."
„Zij zijn ook vaak de meest
voor de hand liggende verdachten," sprak juffrouw Marple verontschuldigend. „En wat voor de
hand ligt is meestal ook wel

"

Minst in trek

vrijdag

Talens-prijs Brits kabinet

West-Duitsland

—

herhaaldelijk vervangen.

meen de reacties. Een meer of
minder volle wachtkamer houdt
allerlei variaties in. Er zijn patiënten, die binnen een minuut zijn
geholpen, omdat ze niet meer dan
een vervolg-recept of verwijsbiljet
komen halen of omdat ze iets
moeten afgeven, anderen hebben
een kleinigheid als een zwerende
vinger of iets dergelijks, zodat ze
evenmin veel meer tijd vragen dan
een paar minuten. Het komt er op
aan, aldus verschillende artsen, of
patiënten, die meer tijd behoeven,
die ook krijgen.

Morgenrood zong in

zen.
Hij volgt in deze functie Otto
Grotewohl op, die
premier
maandag op 70-jasinds 1949
rige leeftijd overleed.
Willy Stoph is in Berlijn geboren en werd al voor zijn 18e jaar
lid van de KPD. Hij heeft voor de
oorlog het beroep van metselaar
Toklo-kunstmaan
De Amerikaanse
uitgeoefend. Van 1952 tot 1955
Syncom-3 die gewas hij minister van binnenlandse communicatiekunstmaan
bruikt zal worden voor het doorzenden
zaken van de DDR. In 1953 werd van
verslagen van de Olympische Spelen
hij lid van het politiek bureau van ln Tokio naar de VS. bevindt zich ln een
Ideale baan om de aarde, zo heeft
de SED en van 1956 tot 1960 was vrijwel
het bureau voor lucht- en ruimtevaart in
hij minister van defensie. Sinds Washington
bekendgemaakt. De omloop1962 was Willy Stoph eerste vice- tijd wijkt nog geen vijf seconden per dag
premier. Hij heeft Grotewohl tij- af van de opzet om de kunstmaan ten
van de aarde een ..vaste" plaats
dens diens 4 jaar durende ziekte opzichte
te geven boven het snijpunt van evenaar

—

huisartsen

Waarheid van

oom, sir

Henry Clithering, heeft
me eens verteld dat u hier vroeger een club hebt gehad. Die
noemde u de „Dinsdagavond
Club". U ging beurtelings bij elkaar eten en dan moest een van
de gasten een verhaal vertellen...
iets uit het werkelijke leven, met
een mysterieus slot. Alleen degene die het verhaal deed, wist de
sleutel van het mysterie. Maar elke keer
dat heeft mijn peetoom me verteld
wist u het
goede antwoord te raden. Daarom
dacht ik, ik moet maar eens bij
u langs gaan om te kijken of u
van morgen ook goed raden
kunt!"
„Ik vind dat nogal een lichtzinnige manier van praten," verjuffrouw Marple hem.
weet
„Maar eerst zou ik je nog wel iets
willen vragen."

—

—

„En dat is?"
„Hoe staat het eigenlijk met de

kinderen?"
„De kinderen? Er is maar één.
Een zwakzinnig kind, in een sanatorium in de Verenigde Staten.
Bedoelt u dat?"
„Neen, dat bedoel ik niet," antwoordde jufrouw Marple. „Dat
ie natuurlijk wel droevig. Een
stuk tragiek waaraan men blijkbaar niets kan doen en waarvoor
niemand aansprakelijk is. Neen,
ik bedoel de kinderen, waarvan
melding wordt gemaakt in een

van deze artikelen hier." Zij tikte
met haar vinger op de bladen, die
vóór haar lagen. „Kinderen, die
Marina Gregg geadopteerd heeft.
Twee jongens, meen ik, en een
meisje. In één geval heeft een
moeder met een heleboel kinderen en weinig geld om ze hier te
lande groot te brengen, haar een
brief gestuurd en gevraagd of zij
er een van wilde overnemen. Er is
een heleboel valse sentimentaliteit omheen geschreven. Over de
onbaatzuchtigheid van de moeder en het prachtige huis en de
nog mooiere opvoeding en toekomst, die het kind te wachten
stonden. Over de andere twee
heb ik niet veel te lezen gekregen. Een was ik geloof ik een
buitenlands vluchtelingetje en het
andere was een Amerikaans kind.
Marina Gregg heeft ze op verschillende tijdstippen geadopteerd. Ik zou wel eens willen weten wat er van al die kinderen
geworden is."
Dennot Craddock keek haar op
eigenaardige manier aan. „Merkwaardig dat u in die richting
u gedachten laat gaan," zei hij.
„Ik heb alleen maar flauwe aan-

dacht aan die kinderen besteed.
Maar hoe komt u erbij ze hierbij te betrekken?"
(wordt vervolgd)

Belmondo

reld vol doodklappen, vergiftige
pijlen, politieagenten, afgronden
onder een vensterbankje, angstige
dfeptes onder betonhoogbouw,
vliegtuigkapriolen tussen Brasilia's torenflats, krokodillen in de
junglekreek, algemeen knokken in
de kroeg van Lola, een miljonairs
daktuinfeest met een worging,
en een wraak van de goden der
wildernis, die, nuchter beschouwd,
nieuwe-wegenaanleggers met bulldozers zijn.
Het ging anderen om afgods-

beeldjes, die met hun drieën een
schat in een tempelruïne konden
aanwijzen. Maar dat zou die Parijse volksjongen een zorg zijn. Hij

had alleen zichzelf en haar te redden. En zij, Francoise Dorleac,
bleef alles leuk en gezellig vinden.

Philippe de Broca heeft alle
vecht- en gevarenstuntjes vermakelijk opgestapeld, en in het
merkwaardige Brazilië, waar hij
zon twaalfduizend kilometers aflegde, vond hij nog prachtige kleurenbeelden ook.
BER HULSING

In de Zuidengelse plaats van Jordanië. De directe" fK' I
school heeft echter reeds
Blandford is een 17-jarige leer- Dat
er geen leerlingen v
ling van een exclusieve kostde kwestie zijn betrokke
school door onbekenden op de
spoorrails vastgebonden. De
jongen slaagde er niet in zich
te bevrijden voor de sneltrein
langs kwam en zal beide voeten moeten missen.
De vreselijke misdaad kwam
aan het licht toen Engelse wegwerkers gekreun hoorden langs de
kant van de weg en bij een nader
onderzoek de nog vastgebonden en
met een theedoek geknevelde jongen aantroffen. Na het ongeluk
was het de jongen gelukt zich een
zeven meter hoge dijk op te worstelen en de weg te bereiken. Het
enige dat hij kon uitbregen was
„help me, help me, ze bonden me
vast, ze bonden me vast".
De toestand van het slachtoffer
is betrekkelijk redelijk. Hij heeft
weinig bloed verloren omdat de
hete wielen van de trein zijn
bloedvaten
dichtschroeiden. De
voeten van de jongen werden
naast de rails gevonden.
De politie heeft onmiddellijk
een grootscheeps onderzoek ingesteld. Detectives zitten aan het bed
van de 17-jarige Stephen Hargreaves, een dokterszoon, om zodra hij
daartoe in staat is van hem te horen hoe de afschuwlijke zaak zich
heeft afgespeeld.
Het onderzoek strekt zich ook
uit tot de kostschool, die onder zijn
oud-leerlingen ex-koning Feisal
van Irak telde en de kroonprins

SOWJET-NOTA A N BON
Over mosterdgasaan
Westduits

<

ambass^^
W"^!1'

In een nota, die
Bonn door Sowjet-am^py
>f
Smirnow aan minister
werd overhandigd, zegt pij
ring van de Sowjet-Ln' ie fa
paalde Westduitse kring«
betering van de betrekK» r
sen de Sowjet-Unie * ,_"' t
fj,
Duitsland willen beien"»
De nota is het antwooW I
protest van minister Sc"r
een aanval met most= c t>M
volgens de Westduitse * ;S uj!
een klooster nabij MosK°"
8
voerd op een technisch 3
jflljjg
van de Westduitse afflf'
8
Volgens het Westduits
(
rie van buitenlandse za
in de antwoordnota de
delijkheid van de 5°
f
voor de aanval ontkend-

.

dA/
.^«
y

~

blij^te1i

Minister Schröder
antwoord niet tevreden & -.f d'
heeft er tegen geprotes

■y

beschuldigde de SoW.ev.
van de schuldvraag om

_"7

Fed en Vetertje in Priktolland

Vader en moeder Kwast hadden alle reden zich te
verbazen over hun jongste zoon.
„Hij is zo opgewekt" zeiden ze tegen elkaar. „Hij
schijnt nu toch wel echt plezier in het speelgoedvak
te krijgen."
Ze vonden het wel vreemd dat hij zon belangstelling voor de krant had gekregen. Vooral de advertentiepagina's las hij van a tot z.
„Heeft u wel eens gehoord van tent 7?" vroeg meneer Kwast toen hij merkte dat zijn ouders naar hem
stonden te kijken.
„Tent zeven..." zei zijn vader peinzend. „Tent
zeven?
Is dat misschien stand 7 op de speelgoed-

—

.,

Nee, zijn vader wist het ook niet. Niema a s-.A
te weten waar ongeveer tent 7te vinden ff
avond als de krant werd bezorgd keek hÜ
<"$,(
J
bode in om te zien of er nadere berichte
kinderen in stonden. Maar tot heden
j
kunnen vinden. Het bleef bij die ene gen
L
boodschap: kom zo gauw mogelijk naar ten

h^ft.
t."'

v-Vfitf/
„Laat me eens even nadenken" zei ZJJ. -e.
ji
hem toch graag van dienst wou zijn. ,MiSI
de gemeente wel genummerde tenten heef e ji
tenten die ze gebruiken als er telefoonleidn 1
ten worden gelegd."
■■
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Ernstig incident op

Kasavoeboe
en Tsjombe

Cyprus

Zweedse VN-officieren

protesteren
Tegen reis van

smokkelden wapens
estemd voor Turkse terroristen
Zweedse militairen van de VN-strijdmacht
-urtUS zijn vijf
onder dekking van de UNO-vlag een grote
hV?
-11
'
6l^
Dy. H
WaPens naar Turkse terroristen in de plaats Xeros
1, -e

.
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vertegenwoordiger werden de wagens doorzocht. Toen

se- kwam de grote hoeveelheid wapens
V>s-E(L lnraalNew Vork heeft _ijn
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en munitie te voorschijn.
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mitrailleurs,
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Het waren 10
geweren,
bajode
73
automatische
"^ni.+ r van buitenlandse za- netten, twee mortieren van 60
V
'tV^ir, _oe' die zich op het mm, vijf apparaten voor het afschieten van vuurpijlen, tien kis.t><-_ * w Vork bevindt.
akarios heeft zijn miten met granaten, twee kisten
.c_ van 5
met munitie voor de mortieren,
*_■ gpB buitenlandse zaken open de kwestie-Cyprus
39 kisten en 8 zakken munitie
in
ri Jven °P de agenda
6 W,e A)„
voor de geweren en 8 kisten met
!h. , ?emene Vergadering van vuurpijlen.
V^ti r vrijdag naar Moskou Grivas deelde mee dat de Cyprior
Des Prekingen met de tische veiligheidsdienst reeds enige
0
maanden lang vermoedde dat het
,ltte
si!ersc°nferentie
in Nicosia gebied Mansoura-Kokkina in het
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aal Grivas bekend dat noordwesten van Cyprus door de
4 v.. ken
hAd gegeven tot het Turken voor illegale wapendropVan de VN-voertuigen ping werd gebruikt. Deze munitie
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Amerikaanse oorsprong, aldus Grivas. In juli van dit jaar werd een
Britse militair aangehouden wegens
wapensmokkel voor de Turken.
De spanning rond Cyprus is verder weer verscherpt door Turkse
militaire maatregelen. De verloven
der Turkse strijdkrachten zijn ingetrokken en het zenden met groot
verlof van reserve-officieren en afzwaaiende militairen is opgeschort.
Een Turks blad melde vanmorgen
dat hun diensttijd met een half jaar
zou worden verlengd.
Vandaag zal de UNO waarschijnlijk besluiten de termijn voor het
VN-leger op Cyprus met drie maanden te verlengen.

Loonactie NDSM

Maandag opnieuw
overleg tussen directie

en vakbond

Daarna ondernemingsraad

zij

prijssty-

ei.,

Hogere wereldmarktprijzen
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"
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Steeds geweigerd,

Beiden protesteerden tegen het
besluit van de werkcommissie van
de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid om een afvaardiging naar
Washington te sturen om met president Johnson te praten over de militaire steun die deze aan Leopoldstad geeft. De commissie had verklaard dat de juiste sfeer voor het
werken aan een oplossing eerst bereikt kan worden als alle buitenlandse militaire hulp aan Congo
wordt stopgezet.
Kasavoeboe richtte zijn protest
tot de secretaris-generaal van de
Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, Tsjombe protesteerde bij de
Keniase premier Kenjatta, die voorzitter is van de verzoeningscommissie. In de protest-nota'wordt de organisatie beschuldigd van inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Congo. Tsjombe, die zijn
regering als de wettige regering van
Congo beschouwt, verlangt dat de
commissie zijn regering steunt.
In de Verenigde Staten is door het
ministerie van butenlandse zaken
medegedeeld dat het de kwestie van
de militaire hulp aan Congo niet
met de commissie kan bespreken
„zonder deelname van de Congolese
regering".

bijeen
onze verslaggever)
Tussen de vakbonden en de
NDSM-directie zal a.s. maandag opnieuw overleg plaats vinden in verband met het gerezen loonconflict.
Over eerdere besprekingen die hebben plaatsgevonden zijn geen mededelingen gedaan. Wel is nu bekend geworden, dat kort na de bespreking van a.s. maandag de ondernemingsraad bijeen geroepen zal
(Van

worden.

Intussen blijven berichten binnengenomen invloed der monopolies komen dat als gevolg van het directie-optreden in deze loonactie
op de regeringspolitiek.
Andriessen heeft zich als de grote het werk op het bedrijf ernstig
prijzenbreker voorgedaan door ver- stagneert. Op helling vijf zijn de
bod van de collectieve en individue- werkzaamheden aan een boot, waar
le verticale prijsbinding. Afgezien met laswerk begonnen moest worvan de bezwaren der middenstan- den, practisch stil komen te liggen.
Veel meer arbeiders dan normaal
ders ertegen, is het een feit dat deze
maatregel nog geen enkele uitwer- verlaten het bedrijf, omdat zij onking heeft gehad.
der de door de directie geschapen
omstandigheden niet willen blijven
Daarentegen heeft min. Andries- werken en elders een beter betaalsen de snel voortschrijdende con- de werkkring gevonden hebben.
centratie en monopolievorming een
De directie heeft hier en daar geonvermijdelijk proces genoemd, dat poogd met pressiemiddelen toch
ten voordele strekt van de Neder- normale arbeidsprestaties van de
landse economie.
mensen af te dwingen en overwerMaar monopolievorming staat kers te krijgen. In verschillende
niet alleen gelijk aan versterking discussies hebben groepen arbeiders
van de reactie in de algemene poli- aan directieleden en hoofdbazen
tiek van het land en ondermij- echter kenbaar gemaakt, dat niet
ning van de democratie. Monopolie- zij de schuldige zijn van de stagnavorming staat ook gelijk aan het tie in het werk, maar de directie
hooghouden en verhogen van de zelf. Zij kan onmiddellijk normale
prijzen.
toestanden scheppen door aan de
gerechtvaardigde looneisen tegeDat is de „natuurlijke" conse- moet te komen en de rancunemaatkwentie van deze rechtse regerings- regelen ongedaan te maken, aldus
politiek.
hun mening.
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commissie naar Johnson

Zowel Kasavoeboe als Tsjombe hebben hun ongenoegen geuit over de pogingen van de
Afrikaanse staten om een verzoening in Congo tot stand te
De in beslag genomen wapens en
munitie waren in hoofdzaak van brengen.

V> -aoïf

V*C^?

Afrikaanse

dan is dat geen toeval.
Zij hebben bewust en weloverwogen meegewerkt aan
versterkte inflatie en hogere
prijzen.
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Duiken in ondiep water
is levensgevaarlijk
In Leersurn ligt het revalidatiecentrum De Hoogstraat. Het is een centrum
waarin patiënten zijn opgenomen, die ernstig verlamd
zijn geworden als gevolg
van een verkeerde duik in
ondiep water.
„Het is onmogelijk te
zeggen hoeveel mensen
jaarlijks in Nederland verdrinken of ernstig invalide
worden na een duik in ondiep water", zegt de directeur-geneesheer van het
het centrum, dr. A. Verkuyl.
In De Hoogstraat wordt hen

geleerd opnieuw te lopen, andere bewegingen uit te voeren.

_

Ondanks een uiterst kundige
revalidatie is de "tiënt in vele
gevallen gedwongen gehandicapt door het leven te gaan.
De hoofdonderwijzer van de
mytylschool in het revalidatiecentrum raakte op 21-jarige

leeftijd eveneens verlamd, als
gevolg van een duik in ondiep
we'sr. Dr. Verkuyl doet een
beroep op iedereen om slachtoffers van dergelijke noodlotti
ge duiken zo snel mogelijk
naar Laersum te brengen. Naar
het oordeel van dr. Verkuyl
heeft een duik in ondiep water
in de meeste gevallen verdrinking tot gevolg. De slachtoffers worden geheel of gedeeltelijk verlamd en kunnen onmogelijk op eigen kracht boven
komen. Alle patiënten, die in
de loop der jaren in De Hoogstraat zijn verpl: .gd, moesten
worden opgedoken na hun
noodlottige duik. P. gevallen
van het duiken in het ondiepe
water kunnen worden verdeeld
in twee categorieën. Bij de
eerste categorie treedt een totale verlamming van been-,
buik-, rug- en borstspieren op.

Oorzaak is hier het breken of
ontwrichten van de nekwervel.
De tweede kenmerkt zich door
het niet-totaal uitgeschakeld
zijnvan het ruggemerk. Bezijn van het ruggemerg. Bedelijk aan weer in functie
treden.

„Een zoele nacht in Krimpen
SOP dfl tJetËl",.,. zong Sonncrrlt
al. Een dromerige middag is dit
plaatje met zijn doorkijk op het
Mille plekje achter dc kerk. Een
Sinds donderdag heeft Nederland
poesje warmt zich, genietend van de officiële wereldprimeur van een
communicatiesysteem, de
,', dat haar en het plaatsje nieuw
landelijke semafoondienst,
openbare
doet gloei
die in samenwerking tussen PTT en
Philips is ontworpen en waardoor
spreken zonder woorden mogelijk
is geworden.
De directeur-generaal van de
PTT, prof ir G. H. Bast, heeft de
eerste semafoondienst ter wereld
officieel opengesteld. Ongeveer 400
abonnees konden er meteen gebruik
van maken. Er is capaciteit voorlopig voor 50.000 abonnees en als het
semafoonnet binnenkort wordt uitgebreid tot België, zijn 100.000 aansluitingen mogelijk. Vorige week is
daartoe reeds een overeenkomst
tussen Nederland en België getekend. De hoofdzender van het semafoonsysteem is opgesteld in de
bijna 400 meter hoge radiotoren in
Lopik. Steunzenders bevinden zich
in Smilde en in het Limburgse
Schimmen.

Semafoon in gebruik
gesteld

Prof. Stuiveling
in Roemenië
(Van onze verslaggever)
Prof. G. Stuiveling, letterkundige,
bevindt zich met zijn echtgenote in
Roemenië op uitnodiging van de
Roemeense bond van schrijvers en
de universiteit van Boekarest. Hij
is donderdag in Boekarest aangekomen. Prof. Stuiveling zal aan de
universiteit enkele gastcolleges geven over Nederlandse cultuur en
letteren. Hij zal veertien dagen in
Roemenië blijven, waarbij hij tevens een reis door het land zal
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de vWtgede toe-

Week" in Rotterdam
eind.
Op zichzelf zullen velen liefst
helemaal geen woord meer aan
deze week vuil maken. Weg ermee
en het heilige kruis na.
Groot is de pret voor de organisatoren overigens ook niet geweest.
Er is wel geen dag voorbij gegaan
zonder dat zij zich moesten uitputten in „argumenten" om hun eigen
gedrag te verklaren en te verdedigen. Tot het allerlaatste ogenblik zijn vergeefse
pogingen
aangewend om een reeks middenstanders tot medewerking te bewegen, die echter even volhardend
bleven weigeren.
Over de hele week lag een
schaduw. Het standpunt van degenen, die deze „Duitse Week" van
het begin af hebben afgekeurd en
die zich er tegen verzetten, sneed
hout. Het woog 2.0 zwaar en vond
zoveel gehoor onder de bevolking,
dat er in iedere officiële redevoering weer aan getild moest worden.
De redenaars hebben zich er
echter aan vertild. Ze konden
geen steekhoudende tegen-argumenten aandragen en ze konden
nog minder hun houding rechtvaardigen. Om van het opwekken van
enig enthousiasme onder de bevolking maar te zwijgen.
'TOEN de Rotterdamse gemeenteraad indertijd te beslissen
kreeg over het houden van deze
„Duitse Week", werd van de kant
van dé burgemeester gesuggereerd,
dat het tenslotte toch niet anders
kon. Het zou hier om een soort
logische en ook onontkoombare
tegen-prestatie gaan.

(Van onze verslaggever)
Het bestuur van de Neder-

delf-

Want hoevele Nederlandse „weken" en „dagen" zijn de laatste
tijd per slot van rekening niet
door de Nederlandse industrie en
handel in Westduitse steden gehouden?
Nu moet volledigheidshalve opgemerkt worden, dat deze steden

—

niet eerst
een twintig of vierentwintig jaar geleden
door Nederlanders platgegooid werden.
Het is natuurlijk een klein détail,
maar het mag wèl vermeld zijn!
Maar zelfs als men dat buiten
beschouwing laat, gaat de vlieger
niet op.
Laten wij, om dat nogmaals aan
te tonen, het woord laten aan een
getuige uit Düsseldorf, waar ze
warempel wel wat van handel en
industrie afweten.
Op zaterdag 19 september
schrijft Günther C. Vieten in de
„Neue Rhein Zeitung" (een dagblad, dat zich oriënteert op de
Westduitse sociaal-democratische
partij):
Wie zoveel geld uitgeeft, wil
„In tegenstelling tot de Hollandse wervingswe"ken in de
Bondsrepubliek heeft de manifestatie in Rotterdam géén noemenswaardige commerciële betekenis. Eerst twee dagen voor
het einde van de „Duitse Week"
zullen zich daar de Duitse firma's presenteren".

—

De Westduitse minister van buitenlandse zaken Schröder was echter de eerste dag al present.
Niet alleen zijn aanwezigheid,
maar ook zijn propagandarede bevestigde, dat de „Duitse Week" in
de eerste plaats bedoeld was als
een manifestatie vóór de politiek
van Bonn.
Günther C. Vieten licht dit op
de volgende manier eigenlijk heel
duidelijk toe:
„Nog nooit heeft de Bondsrepubliek in het buitenland een
dergelijke grote manifestatie
georganiseerd. Officieel belopen
de kosten meer dan een half
miljoen Duitse Mark. Ongeveer
de helft van dit bedrag wordt
door het ministerie van buitenlandse zaken in Bonn en het ministerie van economische zaken
in de Bondsrepubliek betaald.

...

Van gericht beleid geen sprake

?n

een brief aan de minister van
onderwijs, kunsten en weten-

landse Studentenraad heeft in schappen, mr Th. H. Bot, het
wetsontwerp dat beoogt de col-

(Aan het slot
zn

.

hogere collegegelden af

—

HOOF
Enkele mannen hebben donderdag in de zakenwijk van Genève een
bankloper beroofd van een tas met ongeveer tweehonderdduizend gulden
Zii forceerden met hun auto een aanrijding met
de fietsende bankbediende. Terwijl de man
iemand de tas, stapte
in rt_
de __....
auto dieSre6P
snel verdween Een motorrijder, die de achtervolging
gif
dit op toen hij vanuit deautoinzette
onder'
vuur
werd genomen Bij een kantoor van
de bank werd een maand geleden rum
honderdtwintigduizend
geroofd

DE GETUIGE UIT DÜSSELDORF
„Duitse
T")Eloopt
op
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Studentenraad wijst

—

~.
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maken.

EXPLOSIE
Het Italiaanse persbureau ~Ansa" meldt dat een ontploffing in
eer. nabij Napels gelegen fabriek voor
ontplofbare stoffen donderdag aan vier
arbeiders het leven heeft gekost, terwijl
er achttien werden gewond.

guldfn

-LIG was ik gisteren
alleen thuis, toen er werd gebeld. Ik deed de deur open en
zag een st.vige vrouw in wit
schort staan. Ze had de mouwen
opgestroopt en zag er bijzonder
fris uit. De melkboer kon het niet
zijn, want die ken ik. Ik vroeg
dus: „Kan ik u ergens mee van
dienst zijn?" c— _■'j knikte vriendelijk. „Ik zou graag uw vuile was
willen hebben", zei ze resoluut.
„Aha!" riep ik, „u bent van een
wasserij. Maar. mijn vrouw doet
de was zelf!'
„Neenee", lachte ze, „ik ben
niet van een wasserij; ik kom als
derrionstratrice van het Sunlight
Instituut. Wellicht hebt u in de
advertenties gele_:n dat mijn collegaatjes en ik op willekeurige
adressen aanbellen om de ultrawaswerking van ons onovertroffen wasmiddel aan te tonen. En
u bent toevallig zon willekeurig
adres ...."
„Bof ik even!" riep ik verheugd. „Een ogenblik... ik ben
zo terug!" Ik rende naar de keuken, greep uit de kast de waszak
en keerde naar de voordeur terug.
Op het trottoir stond een grote
teil op een krukje en in de teil
een ferm wasbord
„Waar hebt u d°t zo gauw vandaan?" verbaasde ik me, maar
zij weerde geheimzinnig-lachend
„Beroepsgeheim", zei ze
af.
schalks. „Komaan
aan de slag!
Eerst de witte was van de bonte
scheiden." Ze schudde de zak op
het trottoir leeg; in de belendende
percelen werden glasgordijntjes
voorzichtig op een kier geschoven.
Met igeroutineerde hand sorteerde
de dame onze was en plonsde al
het witte goed in het opbollende
schuim. Toen greep ze het wasbord, blies een haarsliert voor de
ogen weg en begon energiek te
ribbelen. Daar het me aan het
hart gaat om vrouwen zwaar
werk te zien doen, trok ik me
in de keuken terug en begon koffie te zetten.
Een kwartier later droeg ik
een dampende kop koffie naar de
voordeur. Op mijn deurmat lag
een flinke stapel witwas en een
iets kleiner hoopje bont. „Nog
paar stukjes... bont en
een
ik ben er", hijgde de dame en
veegde met haar elleboog een
haarsliert uit de ogen weg. „U
hoe onover
hoe
ziet wel
de waswerking
onovertroffen
van ons
van ons wasmiddel
is ...."
„Fantastisch!" riep ik. Ze wrong
mijn laatste sok uit en wierp deze
op de tweede stapel. „Hèhè... is
even boenen. Wil ik
dat
het wasgoed
voor u naar
naar de keuken brengen?"
„Geen sprake van!" riep ik
verontwaardigd. „Daar ben ik
ik
mans genoeg voor. Maar
heb zojuist nog een vuil overZou u mishemd gevonden
schien ...."
De dame nam de wasteil onder
de ene en het krukje plus wasbord onder de andere arm en zei:
„Dat mag u opsturen naar het
Instituut,
Sunlight
Bezuidenhoutseweg 37 in Den Haag
Dag meneer!"
„Dag mevrouw!" riep ik haar
na. „En hartelijk bedankt voor de
service!"
Maar ze was al de hoek om.
Op weg naar een ander willekeurig adres.

rpOEVA

De Senaat van Berlijn geeft
70.000 Duitse Mark
"
Wie zo veel geld uitgeeft, wil
er ook wel zn politieke voordeel
mee doen. En Schröder, die de harde Marken op tafel legde, voelde
zich dan ook ten volste gerechtigd
om de Nederlanders de les uit
Bonn te lezen.
Wat wil het zeggen dat de
„Duitse Week" in Rotterdam de
grootste manifestatie was, die de
Bondsrepubliek ooit in het buitenland organiseerde?
—■^^^"^^^_i_____________________M--___-___B__
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\

Joop Wolff
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Het betekent, dat het de grootste Duitse manifestatie in het buitenland was na de tweede
wereldoorlog. De Bondsrepubliek acht de tijd gekomen om
haar propaganda in het buitenland
aan te passen bij de expansie op
economisch, militair en politiek gebied die reeds langere tijd voelbaar is. Daarmee is een nieuwe fase begonnen in de buitenlandse
politieke propaganda van Bonn.
Dat hiervoor de stad Rotterdam
misbruikt werd, is een ernstig feit
dat alleen maar een waarschuwing
kan inhouden tegen de pogingen
van Bonn om in de toekomst verder met haar politieke denkbeelden, die niet alleen in Europa
maar ook in West-Duitsland zelf
in opspraak zijn, te infiltreren.
Er was voor Bonn alle aanleiding om haar internationale propaganda-offensief in Nederland te
beginnen.

Allereerst zijn de Westduitse revanchisten zich er wel van bewust,
dat in Nederland brede lagen van
de bevolking tegen de nieuwe
Duitse expansie gekant zijn, om-

van

legegelden van 200 tot 400 gulden per jaar te verhogen, fel
aangevallen.
De Studentenraad betreurt het,

dat hij als de officiële vertegenwoordiging van de studenten via de dagbladpers van het plan kennis heeft
moeten nemen. De Raad dient een
zinvolle plaats te krijgen bij het bepalen van het beleid, dat ten grondslag ligt aan de voorzieningen voor
de studenten.
Over het argument van de minister dat de stijgende kosten van het
wetenschappelijk onderwijs geheel
Maar hoe onbedwingbaar was de ten
van de gemeenschap kolust om opnieuw door die porce- men,laste
terwijl
van de studenten
leinkast rond te stampen.
geringe vergoeding
slechts een
Er blijkt uit de Westduitse pu- wordt gevraagd, zegt de Studentenblicaties, dat er in de voorbereiding raad, dat de opbrengst van de colleveel angst bestond voor de tegen- gegelden in geen enkele verhouding
stand in Rotterdam. Het optreden meer staat tot het totale bedrag dat
wetenschappelijk onderwijs
van de communisten tegen de plan- voor
nen wordt met name genoemd en wordt uigetrokken.
er wordt teleurstelling over uitgeHet collegegeld is eerder een
sproken, dat tot de tegenstanders
„veel ontwikkelde mensen beho- principiële aangelegenheid dan een
kwestie van doelmatigheid. De
ren".
Wèl wat onder-ontwikkeld om hoogte van het totale bedrag voor
het wetenschappelijk onderwijs
daarover verbaasd te staan.
De getuige uit Düsseldorf, Gündient dan ook buiten beschouwing
ther C. Vieten, schrijft in een an- gelaten te worden. Derhalve mag
der artikel, dat de plannen voor de bij verhoging van het totale bedrag
„Duitse Week" zorgvuldig, twee niet automatisch gedacht worden
jaar lang, zijn voorbereid.
aan verhoging van de collegegelden.
Als onderdeel daarvan beschrijft Kennelijk ook was dat de bedoeling
hij dit:
van de wetgever toen deze het bedrag van de hoogte van de college„Reclame-prychologen
uit gelden in de wet vastlegde.
Düsseldorf, Frankfurt en MünHet bestuur van de Studentenraad
chen werden op het bureau van
de regeringspersdienst van de vraagt zich verder af in hoeverre
bondsrepubliek geroepen en ont- van een gericht beleid gesproken
wikkelden een strategisch plan kan worden. Enige jaren geleden is
voor een veldslag tegen het het collegegeld verlaagd, van 350
Hollandse vooroordeel. Zij be- naar 200 gulden, terwijl zelfs over
schouwden advertenties in de een afschaffing is gesproken. Thans
dagbladpers als het scherpste is dit beleid op verhoging uit.

de „Duitse Week')

dat deze een bedreiging vormt
voor de werkelijke Nederlandse
belangen. In de Westduitse pers
werd er de laatste dagen gewag
van gemaakt, dat de ambassade
van de Bondsrepubliek eigenlijk
opgelucht was dat „slechts" 31%
van ondervraagde Nederlanders
bij
een opinie-onderzoek de
„Bondsrepubliek voor het onsympathiekste land ter aarde hielden".
Wat die andere procenten ervan
vonden, wordt wijselijk niet vermeld
Het feit, dat in het buurland Nederland zeer veel tegenkrachten
tegen nieuweDuitse gevaren voorhanden zijn, is een toestand waarmee Bonn géén vrede kan hebben. Vandaar dat haar zwaarste
propaganda-geschut het eerste op
Nederland gericht wordt. Bovendien is in West-Duitsland steeds
de Nederlandse positie in de Europese vraagstukken aan de orde.
Zowel de stokoude Adenauer als
de vlegelachtige Fransz Joseph
Strauss houden de bondsregering
ieder keer voor, dat Nederland onder grotere druk gezet moet worden om een „politieke unie" in het
Europa van de EEG te verwezenlijken. Het blad van Fransz Joseph
Strauss, de „Rheinische Merkur",
schreef in haar laatste nummer
verontwaardigd over „wrokkende
Hollanders", die geen oog voor de
realiteit hebben en die hun traditionele banden met Engeland willen behouden.
Sommige kringen in West-Duitsland hebben dus heel wat noten op
hun zang als het om het „probleem-Holland" gaat.
Vandaar dat dergelijke lieden
volledig instemmen met het uittrekken van een half miljoen
Mark om de propaganda van Bonn
in Nederland luider te laten klinken.
TN de Westduitse pers is Rotterdam in verband met de „Duitse
Week" een porceleinkast genoemd.

wapen".

Deze veldslag is met de „Duitse
Week" in Rotterdam pas goed begonnen. En het is daarom maar
goed, dat het eerste antwoord vanuit de bevolking duidelijk is geweest. De onthullingen rond deze
week laten zien, dat er heel wat
plannen gemaakt worden aan de
andere kant van onze oostelijke
grenzen en op lang zicht.

in

Voor de democratische krachten
Nederland geldt echter, dat

daartegen

tijdig stelling genomen

moet worden. Nu is het nog ruimschoots mogelijk om dergelijke
plannen te verijdelen en de dromen van Bonner reclame-psychologen, industriëlen, politici en generaals in rook te laten opgaan.

Wormerveer

Communist in raadscommissie
bedrijven
(Van onze correspondent)

Burgemeester en wethouders van
Wormerveer hebben de raad voorgesteld het communistische raadslid Piet Kuiper op te nemen in de
belangrijke vaste raadscommissie
voor de bedrijven. In deze commissie is een vacature gekomen.
De communistische raadsleden
hebben reeds zitting in andere commissies.
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Elk gezin zou koelkast
moeten hebben
paratyfus veel
omvangrijker dan hekend wordt

Infectie

met

(Van een verslaggever)

De ziekte ontstaat acht tot 24 uur
na het nuttigen van met paratyfusbacteriën besmet voedsel of drinkwater en uit zich meestal in de
vorm van braken, diarree, hoofdpijn en koorts. Als besmettingsbronnen noemt dr. Kampelmacher in de
eerste plaats vlees en vleeswaren
in het algemeen en gehakt in het
bijzonder. Twintig procent van het
geconsumeerde vlees wordt genuttigd in de vorm van gehakt. In gehakt blijkt voornamelijk het varkensvlees in een aanzienlijk percentage besmet te zijn. Maar ook
kalfsvlees, gevogelte en eiprodukten
spelen waarschijnlijk een rol.
Voorts geïmporteerd diermeel en
vismeel voor slachtdieren en wellicht oo 1- geïmporteerde plantaardige voed./- ei voedingsmiddelen.

Astma
Prof. M. G. M. Orie, hoogleraar
te Groningen, deelde op een bij-

Over beide
zenders

De zorg voor de geestelijk gestoorde bejaarden vraagt, bij het
stijgen van de gemiddelde leeftijd
in ons land, de grootst mogelijke
aandacht. Globaal gesteld is thans
ongeveer tien procent van de bevolking boven de 65 jaar. Van deze ongeveer 1.200.000 personen behoort
eenkomst ter gelegenheid van het één procent (12.000) tot de categoeerste lustrum van de Vereniging rie geestelijk gestoorde bejaarden,
Asthma-bestrijding Rotterdam me- die bijzondere verpleging en verde, dat twintig procent van het zorging behoeven.
werkverzuim voor rekening komt
van de een of andere vorm van
J. Kruisinga
Dit deelde dr. R.
asthma. Van een volkomen gene- mee, de voorzitter van de Verenizing is nog geen sprake. Voor de ging Ned. Herv. stichtingen voor
behandeling zijn op het ogenblik zenuw- en geesteszieken. Evenals
een honderdtal standaardmedica- voor deze categorie is er ook een
menten beschikbaar, maar het grote behoefte aan plaatsruimte
duurt geruime tijd voor is vastge- voor zwakzinnigen, welke op tensteld, welk middel in een bepaald minste 5000 plaatsen kan worden
geval het beste helpt.
getaxeerd.

_
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aanleg, oeververbindingen, recreatie
en bestrijding van lucht- en waterverontreiniging
Op de vraag wat bij zulk een opzet nog overblijft voor de gemeen-

Desgevraagd erkende hij dat op

straks zullen worden uitgestippeld
door het agglomeratiebestuur. Naar
diens visie zullen de gemeenten
zich daarnaar hebben te richten.

OLYMPISCHE BOKSFAVORIET UITGESCHAKELD
dagen met windstoten van 200
Drie weken vóór het Olympische bokstournooi is er een wijkm per uur en de organisatoren
ziging gekomen in het team van van de Spelen laten nu voor alle
de Verenigde Staten. Tijdens de zekerheid de daken van het
laatste trainingen, die op het Olympische dorp met balken
vliegveld van Hamilton bij San verzekeren.
Francisco
gehouden,
werden
In de haven van Enoschima,
brak de 19-jarige reus Buster waar de Olympische zeilwedMathis uit Grand Rapids zijn strijden worden gehouden, zijn
middenhandsbeentje.
reeds golven gezien van zes meOver hem, de grote favoriet ter hoogte. De typhoon op weg
naar Tokio zal ook een belasting
voor de zwaargewichttitel is, nadat hij met vlag en wimpel door vormen voor de estafette-lopers,
de selectiewedstrijden kwam, die op het ogenblik nog 300 km
veel geschreven. Zijn gewicht van Tokio verwijderd zijn.
van 270 pond en de relatief grote
Tokio toont nog niet zijn
bewegelijkheid werden telkens Olympisch gezicht. Weliswaar
wapperen de vlaggen in het
weer hoog opgehemeld.
Voor hem in de plaats zal Olympische dorp en hebben de
hoogstwaarschijnlijk Joe Frazier warenhuizen Olympische etalages, maar in deze miljoenenstad
uit Philadelphia komen, die weliswaar in de finale van het gaan de Spelen een beetje verlokampioenschap ren.
Amerikaanse
van Buster Mathis op punten
Nog voor het begin van de
verloor, maar daarbij een goede Spelen zal een deelnemer uitvalindruk achterliet.
len. Het is de Thailandse wielDe typhoon „Wilda" schijnt renner Wilasinikun, die tijdens
een gevaar te vormen voor het de training op de Hachioji-baan
Olympische dorp. De weerdeskwam te vallen en met een sleukundigen in de Japanse hoofdtelbeenbreuk in een ziekenhuis
stad rekenen voor de komende
werd opgenomen.

—
—

—

De spoed waarmee de commissie
het plan heeft ontworpen houdt
verband met het ophanden zijnde
debat over de toekomst van de Bijlmermeer, zo bleek uit hetgeen gisteren nog werd meegedeeld. Zowel
van provinciale als van Amsterdamse zijde acht men het huidige plan
voor Groot-Amsterdam een reden
te meer om geen uitvoering te geEr bestaat gerede aanleiding aan
ven aan de-opzet van de regering te nemen, dat de dood van twee
om de polder onder te brengen in paarden aan de. Petroleumweg in
Hoogvliet, waarover we gisteren
een nieuwe gemeente.
reeds berichtten, geweten moet
In een gisteren verschenen ver- worden aan de verspreiding van
klaring, waarin de burgemeester een giftige nevel door de nabijgevan Amsterdam bijval betuigt met legen raffinaderij van de Shell.
het agglomeratie-plan, wordt het De te hulp geroepen veearts, dr.
duidelijk genoemd „dat voorlo- S. Bruggeling, is tot de conclusie
pige bijvoeging van de Bijlmer- gekomen, dat de oorzaak van het
meer bij Amsterdam in afwach- wild worden van de paarden en
ting van de instelling van het van de dood van nog drie koeien
districtsbestuur thans meer dan onder vrijwel dezelfde omstandigooit de beste oplossing is."
heden het gevolg is van een vergiftiging door de insecticide „TeloOok Mr. Kranenburg liet zich drin".
in soortgelijke zin uit.
Deze uiterst giftige stof ligt opgeslagen
op het nabijgelegen terOf het voorstel voor een Groot
Amsterdam door Toxopeus zal wor- rein van de Shell. Bij het zoeken
hoe de insecden aangegrepen om zich uit zijn naar de verklaring,
ticide het gras in de omgeving heeft
omstreden Bijlmermeerstelling te- kunnen
vergiftigen, is eerst nu gerug te trekken is nog niet duidelijk. bleken, dat
op
augustus de veiWel vraagt in dit verband de mede- ligheidsklep van23een
reactievat met
deling van Kranenburg aandacht,
Telodrin is open gegaan als gevolg
dat van de zijde van het ministerie van
het warme weer. Hierdoor ontvan binnenlandse zaken grote be- snapte
een hoeveelheid van het verlangstelling voor het werk van de delgingsmiddel
de vorm van necommissies was getoond en onlangs vel. De tamelijkinkrachtige
wind op
op spoed was aangedrongen. Of de
dag deed het gif buiten het
die
inhoud van het plan zelf de instem- Shell-terrein waaien en als neerming van Toxopeus heeft is even- slag op de grond terecht komen.
min bekend. Hij zou niet betrokken
Van de zijde van de Shell nam
zijn geweest bij de opstelling van men
wel onmiddellijk maatregelen
het plan. Over het „Groot Amster- om het
lek zelf te dichten, maar
dam"-idee toonde de minister zich men sloeg
geen acht op de vergifzeer verrast, was het enige dat mr tigde
omgeving.
Er viel kort daarna
Kranenburg hierover meedeelde.
een flinke regenbui en men dacht,
dat het middel niet meer schadelijk
KANAAL
President Johnson heeft zou zijn, omdat het zich „normaal
donderdag een wet ondertekend die voor- niet langer dan drie of vier weziet in de bestudering van de aanleg van ken"(!)
na de bespuiting van land
een nieuwe scheepvaartverbinding tussen
kan handhaven.
de Atlantische en de Grote Oceaan.

—
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Peter Snell, wereld^ 4
houder op de mijl en de °u $f.
ter, zei tegen reporters i^j 1*
jrf
ney op weg naar Tokio,
daar zal beslissen of hij z0 ( v
de'Boo als de 1500 "ey.c<A
starten. „Ik heb mijn °eS it W
natuurlijk al genomen,
heeft geen zin je tegenS' er
al van tevoren te waarschijn1
aldus Peter Snell, die m m
zo verrassend goud verov

°
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Jaap Nauwelaerts
directeur sportif van de -e a}
se Judo-unie heeft de zvval
op zijn schouders gekreg
judo ook op de Spelen van
co City te handhaven. ve #
Nauwelaerts, die zondag
Schiphol naar Tokio vertr e_V'
daar tijdens de judoka^*, f
schappen de hoofdarbitr|» eij
vervullen, gaat na de svs\
naar Amerika en MeX-°_ K
om met de organisatoren -/
spreken judo op het P*°&. .1
te handhaven. Na
trekt Jaap Nauwelaerts naL#l
riname voor een propa»
J,
reis door dit land.

Me&c°&\

Dieptepunt bij Haarlemse
woningbouw

Paarden gedood
door lek bij
Shell?

Enthousiast slot van
wereldjeugdforum
Declaratie voor vesterking solidariteit
(Telefonisch van Gerard Pothoven rentie onder de leuze: „Stop de inmenging van de Verenigde Staten in
uit Moskou)

groot

eenstemmig.

TELEVISIE
15.00—17.00 AVRO's Z.Z.Z.: gev. progr.
17.00—17.45 V. d. jeugd. 19.30 W.I.M.
muz. quiz voor de tieners. 20.00 Journaal en weeroverz. 20.20 AVRO's Televizier: Liederen. 21.05 Dick van Dykeshow. 21.55 Showprogramma. 22.30—
22.35 Journaal.

voor Tokio

Bijlmermeer

ken zij zich uit tegen de wijze waaren comm. 18.20 Ramblersrevue. 18.45 op de politiek van vreedzame coElectronisch orgelspel. 19.00 Tijd voor existentie en
het streven naar
teenagers. 20.00 Nieuws. 20.05 Grand algemene en totale ontwapening
in
Gala du Disque: Concertgebouw-ork.
en solisten. 20.55 Soc. commentaar. 21.10 de resolutie werden gesteld. Ten
Grand Gala du Disque (verv.). 22.30 einde toch op tijd het forum te kunNieuws. 22.40 Balans. 22.55 Ballroom- nen beëindigen werd, nadat de laatorkest. 23.20 Lichte gramm. 23.55—24.00 ste
commissie haar werk beëindigd
Nieuws.
had, direct met een voltallige bijBBC light progr. 1500 en 247 m.
eenkomst begonnen. Deze duurde
19.31 Klassieke muziek. (Van 20.30—
20.50 Nieuws en: Encore: gramm. platen van half twaalf in de avond tot bijuit hét verleden). 21.30 Ouderwetse dans- na half één donderdagmiddag, met
muziek. 22.31 Dansmuziek. 23.15—2.00 slechts eenmaal
een pauze van een
Gevarieerde muziek.
half uur. In deze marathonzitting
Brussel 324 m.
werd door 112 sprekers het woord
20.00 Licht concert. 21.00 Internationagevoerd en er werden ongeveer 100
le muziekquiz. 22.00 Nieuws. 22.15 Dansmuziek. 22.45 De zeven kunsten. 23.00 resoluties en rapporten aangenoNieuws. 23.05 Gevarieerde muziek. 23.55 men en goedgekeurd, waarvan vele
—24.00 Nieuws.

Tegen Westduits gevaar

In het voornaamste document, de
declaratie van het forum, wordt
opgeroepen de solidariteit te versterken met de jeugd in die landen,
TWEEDE TV-NET (kanaal 27)
die strijden voor onafhankelijkheid,
20.20—21.05 Chip en Dale. Walt-Disney tegen koloniale onderdrukking,
fasfilm. 21.05 Royal Tournament 1964, filmdoc. 21.55—22.20 Drie maal negen: Weer cistische uitbuiting en andere vorin het oude beroep, TV-film.
men van onderdrukking.
Speciale aandacht wordt ook
Duits TV-progr.
geschonken aan het gevaar van
20.00 Journaal en weeroverzicht. 20.15
Van Brigadoon tot My Fair Lady, uitz.
het Westduitse revanchisme, dat
rond melodieën van Frederik Lïewe.
een groot gevaar voor de vrede
21.30 Kleiner Zirkus auf Draht: Mariowordt genoemd.
nettenspel. 21.45 Journaal, weeroverz.
en Het Woord voor de zondag. 22.00
Voorts wordt opgeroepen tot strijd
Sportrep. 22.25 Rettender Ruin, film.
voor volledige stopzetting van alle
kernproeven, voor het instellen van
Vlaams Belgisch
20.00 Nieuws. 20.25 De wijkagenten: kernvrije zones en voor algemene
Kameraden voor het leven, TV-feuill. en totale ontwapening.
20.50 Recital. 21.20 Echo. 21.50 Suspens:
Besloten werd tot bijeenroeping
De man met de sleutel, politiefilm.
22.50 Nieuws.
van een internationale jeugdconfeTV-progr.

Ingez. mededeling.)

VERLICHT UW REIS NAAR TOKIO

J. B. v. d. POL
geeft de hoogste waarde

voor Uw oude kranten, lompen en metalen

—

—

ratiebestuur".

orkest en de orde gesteld. Terzelfdertijd spra-

tCHEEPERSTRAAT 22

—

„Ik kan me voorstellen", aldus
de commissaris van de koningin,
„dat de vraag waar een wijkgebouw van de GC-D komt te staan,
een probleem blijft dat door de
gemeente zal moeten worden bekeken en niet door het agglome-

harp. 16.03 Nieuws en boekbespreking.
17.30 Tango-rumba-orkest. 18.00 Nieuws

—
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teraden verklaarde mr. Kranenburg
dat het antwoord hierop eerst definitief gegeven zal kunnen worden
wanneer de gemeentelijke begrotingen zullen worden getoetst aan
de opzet van Groot-Amsterdam.

Zuidoost-Azië" en conferenties van
Onder
enthousiasme solidariteit met de volkeren van
Hilversum I. 402 m.
heeft het wereldjeugdforum Zuid-Vietnam en Cuba. Besloten
7.00 Nieuws. 7.10 Morgengebed. 7.15
voorts tot het instellen van
een
declaratie werd
Klass. gramm. 7.45 Gewijde muziek gistermiddag
een internationale dag van strijd
(opn.) 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. aangenomen, waarin de jeugd
tegen ooriogsbases.
5.15 Djinn. 12.00 Angelus. 12.04 Lezing.
12.10 Liedjes over het verre" Westen. van
opgeroepen 's Avonds werd in het sportpaleis
de
wereld
12.25 Sportperiscoop. 12.30 Land- en
tuinbouw. 12.33 Lichte gramm. 12.50 wordt haar rijen dichter aaneen een enorme solidariteitsmeeting gehouden van de Moskouse jeugd met
Regeringsuitzending. 13.00 Nieuws. 13.15 te sluiten in de strijd tegen imMarktberichten. 13.18 V. d. jeugd. 14.20
het forum, waaraan 15.000 jongeren
Mannenzangvereniging. 14.40 Franse les. perialisme en kolonialisme en deelnamen.
15.00 Viool en piano. 15.15 Ernest Claes voor
de vrede.
geëerd, doe. 15.40 Lichte gramm. 16.00
V. d. jeugd. 16.15 Syncope: muziek van
Van de afgevaardigden uit 126
ADO heeft donderdagavond in
gisteren, vandaag en morgen. 16.40 De landen onthielden enkele delegaties,
Springplank. 17.00 Lichte gramm. 17.30
Haag voor 7500 toeschouwers
Den
waaronder
die
China,
van
Korea
Licht vocaal trio. 17.40 Licht instr.
en
een vriendschappelijke wedstrijd
trio. 18.00 Kunstkromek. 18.30 Lichte Noord-Vietnam, hun goedkeuring
tegen de Deense club Boldklubben
18.40 Lichte gitaarmuziek. 18.50 aan het document. De Indonesische
£ramm.
ezing. 19.00 Nieuws. 19.10 Act. 19.35
delegatie
verklaarde het in grote 1903 met 3—o (rust 1—0) gewonConcertgebouworkest. 20.00 Nord-Ring.
nen. De doelpunten voor de Ha21.00 Gramm. 21.10 Raaien maar. 22.15 lijnen wel met de declaratie eens te
Wereldoorlog I. 22.30 Nieuws. 22.40 Le- zijn, maar onthield
genaars, die in rechtsback Smit
zich van stemzing. 22.50 Romantisch avondconcert.
ming, omdat zij het niet met de hun beste man hadden, werden ge23.55—24.00 Nieuws.
scoord door rechtsbinnen Heijnen
gevolgde procedure op het forum
(tweemaal) en linksbuiten De
Hilversum II. 298 m.
eens was.
7.00 Nieuws. 7.10 Oehtendgymn. 7.23
Zoete.
De
slotzitting
van het forum kon
Licht gramm. 7.30 Praatje. 8.00 Nieuws.
Aansl. postduivenberichten. 8.18 Lichte pas woensdagavond om half twaalf
gramm. 9.00 Lezing. 9.10 Lichte gramm. beginnen, omdat de discussies veel
9.40 Lezing. 9.55 Praatje. 10.00 Buiten- langer duurden dan was voorzien.
lands weekoverzicht. 10.15 Z. O. 135. 11.00
Door de Chinese en Koreaanse afNieuws. 12.30 Land- en tuinbouw. Aansl.
postduivenber. 12.33 Act. sportnieuws. gevaardigden werden in alle com13.00 Nieuws. 13.15 VARA-Varia. 13.20 missies en ock op de plenaire zitting
Radio Jazzclub. 13.50 Uitlaat. 14.25 Metropole-orkest. 15.05 Gesproken portret. voortdurend procedurekwesties aan

Programma voor zaterdag

(adv.

Nog 14 dagen

Gestoorde bejaarden

Intensief onderzoek

.

GrootAmsterdam

Op deze lustrum-avond werd ook
het plaatje van Ansie en Steye van
Brandenberg, dat speciaal ten bate
van de vereniging werd opgenomen (een deel van de opbrengst
daarbij is bestemd voor een Rotterdams paviljoen op „Heideheuvel")

nagenoeg elk gebied de taken van
de afzonderlijke gemeentebesturen

Er wordt intensief onderzoekingswerk verricht om slachtdieren, die
kiemen dragen maar niet ziek zijn
en derhalve bij de vleeskeuring niet
worden herkend, ook in dit opzicht
ongevaarlijk te maken voor de menselijke consumptie. Ook pasteurisatie van het eindprodukt, hoewel dit
wat de voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong niet over de gehele
linie te verwezenlijken is, vereist
nog veel speurwerk.
Van groot belang zou volgens
dr. Kampelmacher zijn, dat alle
huishoudingen over een koelkast zouden beschikken, vooral
met het oog op de langere
weeknds in het warme jaargetijde. Thans beschikt nog maar
een vijfde deel van alle Nederlandse huishoudingen over een
koelkast, hetgeen bijzonder
laag is.

15.20 Radio Filharmonisch

KID

uitgebracht.

Het aantal paratyphuspatiënten in ons land schommelt sinds
1959 ieder jaar tussen de zes- en zevenduizend. Maar, aldus dr.
E. H. Kampelmacher, hoofd van het laboratorium voor zoonosen
van het rijksinstituut voor de volksgezondheid in „De Ziekenfondsgids", voorzichtige ramingen maken het aannemelijk, dat
slechts een tiende deel van de werkelijk optredende ziektegevallen bekend wordt. Dit houdt in, dat men in ons land sinds 1959
per jaar rekening moet houden met tachtig a honderdduizend
mensen, die een paratyphusinfectie oplopen.
Volgens dr. Kampelmacher
sterven per jaar vijftig tot honderd landgenoten tengevolge
van paratyphus. De slachtoffers
behoren voornamelijk tot de
twee voor deze ziekte meest gevoelige groepen: zuigelingen en
ouden van dagen.

went
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Huurverlaging

ons advies

voor onbewoonbaar

verklaarde woning
J. B. te Krommenie vraagt naar de huur van onbewoonbaar
verklaarde woningen. Is het zo, dat voor deze woningen de huur moet
worden teruggebracht tot het peil van 30 december 1950?
Dat is inderdaad zo en het betekent, dat alle in de loop van de jaren
toegepaste huurverhogingen komen te vervallen.
Hoe is, zo vraagt B. verder, de te volgen procedure als de huiseigenaar weigert de huur tot het voorgeschreven peil terug te brengen?
Die procedure is heel eenvoudig, daar in de Huurwet is bepaald, dat
voor een woning, die onbewoonbaar wordt verklaard, de huurverlaging
automatisch ingaat. De huurder is op grond hiervan bevoegd de
huur eigenmachtig te verlagen. Op dezelfde wijze kan reeds teveel betaalde huur met de huisbaas worden verrekend.
Omtrent de datum, waarop de onbewoonbaarverklaring feitelijk van
kracht geworden is, kunnen bij de betreffende afdeling op het stadhuis
nadere inlichtingen worden ingewonnen.

Kinderbijslag

Ontslag

Mevr. L. J. T. D. te A m s te rdam informeert naar het recht
op kinderbijslag voor kinderen,
die in de jaren 1946 tot 1950 zijn
geboren. In het algemeen wordt
voor deze kinderen nog één tot
vier kwartalen kinderbijslag toegekend, nadat zij 16 jaar zijn geworden.
Het kind van de vragenstelster
is op 8 maart 1948 geboren en dus
in het tijdvak van 2 januari tot
en met 1 april. Voor deze kinderen kan nog aanspraak op drie
kwartalen kinderbijslag worden
gemaakt na het kwartaal, waarin
zij 16 jaar zijn geworden.
De wet maakt hierop echter een
uitzondering voor kinderen van
weduwen, die AWW-pensioen ontvangen, voor kinderen van AOWtrekkers en voor rentetrekkers
volgens de Invaliditeitswet.

D. v. N. te Rotterdam: Uw
baas houdt er inderdaad heel
vreemde manieren op na. Hoewel
hij bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst geen proeftijd
heeft bedongen wil hij zich nochtans daarop beroepen om u binnen de kortst mogelijke tijd aan
de dijk te zetten.
Het komt ons dan ook voor, dat
het ontslag nietig is. Op grond
daarvan moet tegen het ontslag,
liefst pe_' aangetekend schrijven,
worden geprotesteerd.
Inmiddels is het zaak de hulp
in te roepen van het Bureau
Rechtsbijstand. Di 4; bureau is gevestigd aan de Noorderstraat 28
en heeft iedere woensdag van
2.30 tot 4 uur en van 6 tot 8 uur
zitting. Bovendien is het bureau
op vrijdagavond van 6 tot 8 uur
geopend.

Bewoners van de Linker Maasoever kunnen terecht bij het bureau aan de Transvaalstraat 68.
Zittingsuren op maandagavond
van 7 tot 8.30 uur en op dinsdagmiddag van 2.30 tot 4 uur.

Ziektewet
J. R.

te Krom me ni e

wil

weten hoe het met zijn ziekengelduitkering staat. Hij is mo-

arbeidsongeschikt op
grond waarvan hij ziekengeld ontvangt. R. wordt de volgende
maand 65 jaar en ontvangt dan
het AOW-pensioen. Betekent dit
dat mijn ziekengelduitkering dan
wordt stopgezet?
In de Ziektewet is een maximale uitkeringsduur van 52 weken
gewaarborgd. Dit recht wordt niet
aangetast als de verzekerde 65
jaar is geworden. Tenzij hij eerder arbeidsgeschikt wordt verklaard behoudt een verzekerde
van 65 jaar en ouder recht op
ziekengelduitkering over maximaal 52 weken.
Dank voor de gestuurde ’2.50!
mentcjl

Huur
B. J. M. te O u d e P ek e 1 a: Het
valt moeilijk na te gaan of de door
U genoemde huur in het jaar 1948
in overeenstemming was met het
toen geldende „Huurprijsbesluit
1940". De huren mochten destijds
alleen worden verhoogd als de
toen bestaande Prijzenbureaus
voor Onroerende Zaken daarvoor
toestemming verleenden.
Met ingang van 1 januari ,1951

Verwachtingen van B. en W. kwamen ri&
Daan en verband houdt
(Van onze correspondent)
Bij een woningproductie van 800 dat de Haarlemse woning% e«
woningen per jaar, waarvan 450 wo- in achteruitgaande richting p
ningen dan beschikbaar zijn voor
Aan de verwachting
uitgesproken in cc» |
huidige
woningW,
opheffing van het
18 november 1963,
tekort, moet er op worden gerekend, dat de woningbehoefte eerst
1124 woningen gereed z° n^l;i
omstreeks 1976 zal zijn bevredigd.
men en in 1965 e ena»V
1560, heeft de werkeW*
Als echter tengevolge van de
geen stukken nu \o\te3, 'f.
krotopruiming meer woningen aan
de woningvoorraad worden onttrokDit blijkt uit een nadef* m
waarby wordt vastgeste' r,
ken zonder dat de woningproductie
1964 slechts 831 woninï'yï
toeneemt, zal de opheffing van het
woningtekort (geschat op 5275 woworden opgeleverd. \oot
1965 volstaan B & W Pi
ningen) naar een nog later tijdstip
uitspreken van de hooP< Ah
worden verschoven.

da*^

'

Dit staat in een nota, die B. en W.
van Haarlem dezer dagen aan de
gemeenteraad hebben voorgelegd.
Aan bovengenoemde conclusie
gaat een berekening vooraf, waarbij
o.a. in aanmerking wordt genomen,
dat de Haarlemse bevolking per
jaar met circa 600 personen toeneemt. Voor deze bevolkingsaanwas
zijn, aldus B. en W., vermoedelijk
200 woningen nodig.
Voorts gaan B. en W. er van uit,
dat jaarlijks circa 150 woningen aan
de woningvoorraad worden onttrokken tengevolge van afbraak,
onbewoonbaarverklaring,
verbouwing etc. Deze schatting achten B
& W aan de lage kant, aangezien
een verhoging van de krotopruiming zeker noodzakelijk is.
Met deze nota voldoen B. en W.
aan een verzoek van de gemeenteraad, dat in december 1963 werd ge-

❖

aantal in 1965 gereedk-"*p f
ningen groter zal zjjn d»

Lange bouwtijden
B. en W. sommen voort* <j:j
van oorzaken op, die tot ee j,t, 1
punt in de woningbouw h^j.e|i
leid. Als een der
zij de verlenging van de »l
tengevolge van de toestak
arbeidsmarkt.
In het algemeen kan de ,/|
volgens planning worden üKw
Dit ligt anders bij de afv.
de bouw, waarbij men aa

,

-I
hoofdoor-^1

y

_JJ
\e
geWe oV{

is op onderaannemers.

onderaannemers in
meermalen
hetgeen
■$$
wordt de gehele plann
stoord, aldus de nota.
il
Om de bouwstroom in
la
zo geregeld mogelijk te
-(ï'^.j
pen willen B. en W. het ow pj
bureau IJDO te Amstei'd
kelen. Verwacht wordt da' $'\
po van de woningbouw tot p
„o ste mogelijkheden zal ku 11 i
m{\
opgevoerd.
voor den
Tenslotte gewaagt het c mU
de ernstige teleurstelling» y,
staan door het uitspreken j{t
o wachtingen, die achteraf p,.
o wezenlijkt konden worde»;
van
wijten dit aan de omstand'» m
een te grote dosis gezond
hun hier en daar parten
o speeld.
o

d^
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is het „Huurprijsbesluit 1940" komen te vervallen en werd de huidige Huurwet van kracht. Dit ging
gepaard met een huurverhoging
van 15 procent. Sedertdien zijn
nog zes huurverhogingen toegepast, zodat de huren sedert 1951
bijna drie maal zo hoog zijn geworden.
Met dit al kunnen wij moeilijk
aannemen, dat u met een huur
3,50 per week meer betaalt
van
dan wettig geoorloofd is, tenzij
het een woning betreft, die onbewoonbaar verklaard is.
Dank voor de geschonken 2,50

’

Afkoop rente

’

Franse
kinden
....
d^if!

Verondersteld wordt
sters besloten zich weer v ,jj 1
deren te ontdoen nadat fI
waren overtuigd dat er ge J
halen viel in het dorp.
jj 'I
De kinderen zijn nadat e$M
politiebureau hadden
de prefect van het departe
ronde naar Bordeaux gebr .^>A
daar gaan zij weer gauW .mM
en naar school. WaarscöJ$J
eerste jaren onder het v0^wj"jl
waakzame toezicht van
Guillon, die de laatste * "A
zelfverwijt aan de zijde tféA
litie de bossen heeft doöj '1
bijna geen minuut op ■? <KI
weest. De grootvader,
deren altijd naar school
ook weer ophaalde, had >} j,ij I
dagmiddag voor het eer rft,1
van proef alleen gelaten i'i
of de kinderen zelfstandig
konden vinden.
In Frankrijk zelf is de
het gesprek van de dag ef j{jM
politie-apparaat en de 3uSLiM
aan felle critiek, omdat yfi
zo weinig is uitgericht l$'
hand over hand toenem611
sterdam in Frankrijk.

êef.ffirw

G. S. te Amste r d a m heeft
uit de krant. vernomen, dat de
Invaliditeitswet zal worden ingetrokken en dat de waarde van de
geplakte rentezegels onder bepaalde voorwaarden bij wijze van
afkoop aan de verzekerden wordt
teruggegeven. Hij is niet steeds in
loondienst geweest en schat, dat
er voor hem circa 900 zegels van
60 cent op zijn rentekaarten zijn
geplakt. Heb ik nu, zo vraagt hij,
te zijner tijd recht op terugbetaling
van 540 gulden?
Het ligt in de bedoeling om
rente-aanspraken af te kopen van
verzekerden die 35 jaar of jonger
zijn. Daarnaast wordt overwogen
eenzelfde maatregel toe te passen
voor verzekerden in de leeftijd
van 36 tot 45 jaar.
Aangezien S. bijna 49 jaar is
zal hij buiten de afkoopregeling
In een wedstrijd voor J.
vallen. Hij zal op grond van de
ronde van het toernooi \m
geplakte rentezegels aanspraak op beurssteden heeft
rente maken met ingang van de Belgrado de Grazer A>
maand, waarin hij 65 jaar is gerijk) met 3—2 verslag^/
worden of wanneer hij eerder inrust hadden de JoegoSi3
valide wordt.
1—0 de leiding.
,($\

°

°

FNK-^ffi

*

*

van vrijdag 25 september 1964

5

Er komt draad-tv
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Proef in Den
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(Van onze verslaggever)

e re l. ring blijkens de
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Troonrede in principe voor

is, ziet het er naar uit dat de verervan op grote schaal nog jaren zal duren.
Profiteren alleen nog maar de 2200 Hagenaars in

6tl
,

Al deze factoren vormen een
belemmering voor de snelle invoering van het draadsysteem.
Het komt echter ongetwijfeld. In
de nieuwbouw worden al sinds
1957 de bedradingen ervoor aangelegd. Bovendien houden woningbouwverenigingen en gemeenten met het aanleggen van centrale antennes er al rekening mee
dat deze antennes later in het
PTT-systeem kunnen worden aan-

B e2 J?\§
. 0 ld-enhout van de technische voordelen die draadtele'er ge e §enzeggelijk heeft. Ongeveer een jaar geleden werd
e .in rt met de draad-tv-proef. Het succes was zo over.r _g d dat bijna iedere tv-bezitter in het Bezuidenhout
es^°^en *e worden.. Met één draai aan de knop
-ti uiaan^
wit kastje kunnen ze vier programma's op hun
[i 6r , toVeren,
i
twee Nederlandse, één Belgische en één
_tse

-

-Stt_

.*

lA la arieS ervan bedragen f 48,—
L 1...' J; och nog tamelijk veel

hvl%r

et dat men voor dit
en de antenne uit.ü
m°et men ook dat weer
Vri-^eir,
C% "eren, W ant tot nu toe
V°or elk nieuw net
._. a
% e -er, antenne en soms een
raat nodiB- De REM.
k.' .Tv ~net> de Vlaamse zen_? - ex a zender, het gaf alkosten- !s het cen'V.
eenmaal
__ffiitattt.ri nne-systeem
n behoeft men al die
.__
'W.
ir, _l? niet meer zelf uit de
tv kken. Dat doet de PTT.
van het BezuiCNt 21tters
Zo tevreden over de
%
6 .7 v beelden,
dat een
_,'!*. D r fhet centrale antenneboven de eigen
°P W
_i.

Wie betaalt?
Op den duur zal het mogelijk
zijn via draadtelevisie niet minder

dan 7 verschillende programma's
in de huiskamer te brengen.

Voorlopig dus nog geen draad-tv,
zoals de zaken er nu voorstaan.
Misschien dat de technici in die
tijd eens kunnen gaan dokteren
aan een eenvoudiger en dus ook
goedkoper toestel om deze draadprogramma's te ontvangen. Zoals
bekend heeft men nu ook bij aansluiting op het centrale antennesysteem een normaal televisietoestel nodig.
Volgens de PTT zouden onderzoekingen hebben uitgewezen dat
een vereenvoudigd toestel tot de
onmogelijkheden behoort. Men zou
er slechts een zeer beperkt aantal
programma's mee kunnen ontvan-

Is het centrale antenne-systeem
eenmaal een feit, dan kunnen alle
antennes van de daken verwijderd
worden. Dat zal ongetwijfeld de
schoonheid van de stad, vooral in
de laagbouw, ten goede komen.
ledereen erkent dus de grote
mogelijkheden van draadtelevisie.
Waarom dan toch nog getalmd
met de invoering?
Omdat bij deze kwestie een aantal financiële en juridische problemen meespelen.
Stel da. een half miljoen abonnees
dit is een schatting van de
op de draad-tv aangesloPTT
ten wil worden! Dan is hiervoor
een bedrag nodig dat varieert tus-

——

gen.

Nu invoering van de draad-tv
nog een aantal jaren op zich laat

weèd.
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waarop de jongeren hun handtekening plaatsen ter ondersteuning van deze eis.
Gaan opgeschoten jongelui de
straat op als ze kunnen leren?
Het aantal leerlingen, dat. we
's avonds voor de schooldeur zien
staan, geeft een antwoord. En
zouden niet nog meer jongeren
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sen de vijftig en honderd miljoen.
Wij kunnen dat onmogelijk betalen, heeft de PTT al laten weten. Wie dan wel?
Gedacht wordt de aanleg te laten betalen door woningbouwverenigingen, gemeenten en andere
grote huizenbezitters, bijvoorbeeld
de verzekeringsmaatschappijen. De
PTT zou dan het onderhoud voor
zn rekening willen nemen, tegen
betaling uiteraard.

wachten zou men de experimenten op dit gebied misschien kunnen voortzetten. Misschien dat de
fabrikanten dat niet zo nodig vinden maar vele kijkers en aspirantkijkers zou men er ten zeerste mee

Wie beheert?

VERDRAG
IN MOSKOU

Een andere kwestie is dat van
het beheer. Er komen zeven lijnen
beschikbaar, die niet allemaal door
Nederlandse en buitenlandse tvstations in beslag zullen worden
genomen. Er zou ook reclame kunnen worden uitgezonden, alsmede
regionaal en plaatselijk nieuws.
Die zendtijd moet dus verdeeld
worden.
In dit verband wordt gedacht
aan een instelling als de NOZEMA,
een door de omroepverenigingen
gestichte maatschappij, die het
zenderpark beheert. De omroepverenigingen zouden hier wel
voor voelen, doch de regering zou
een iets bredere opzet voorstaan.
Onopgelost ook is nog het vraagstuk van de auteursrechten. Zullen buitenlandse tv-maatschappij en toestaan dat hun programma's, waarvoor ze zelf duur geld
hebben neergeteld, zonder betaling worden overgenomen? Men
mag het niet aannemen.

(Van een medewerker)

1864. In Engeland heerst oppermachtig de
Britse bourgeoisie, onder de hoede van de
oerconservatief Palmerston en onder de vlag
van de juist welbezegelde vrijhandel. Het
roerige, telkens hongerende lerland dient

houden!
In Frankrijk heerst Napoleon 111, die wat
concessies moet doen, zoals stakingen toelaten; enkele arbeiders hebben een reisje naar
Londen mogen maken, naar de tentoonstelling tot meerdere glorie van de industrie en
van de succesvolle Britse concurrent.
zich koest te

verplichten.

ALI SABRY

TEKENDE

—

Bernard Haitink staat traditiegetrouw voor zijn immense
Concertgebouworkest om drie orkestwerken ten gehore te brengen én om drie wereldvermaarde solisten te begeleiden. Die
drie solisten zijn de Franse sopraan Régine Crespin, de Bulgaarse bas Boris Christoff en de Chileense pianist Claudio Arrau.
Over hen en over de werken die ze vanavond uitvoeren, hieronder meer,
Régine

Crespin

dere solisten, niet
voor het eerst in
ons land. In ditzelfde
Amsterdamse Concertgebouw zong ze anderhalf jaar geleden bij een van
de vele matineevoorstellingen die
de VARA op zaterdagmiddag in
het vorige seizoen
organiseerde. Ze
werd geboren in Boris Christoff
Marseille en volgde daar haar eerste zanglessen.
Later ging ze naar Parijs, om door
te gaan met muziekstudie.
Vanavond zingt ze onder meer
„Retorna vincitor" uit de eerste
akte van Verdi's opera „Aïda". In
deze aria betuigt de slavin Aïda
haar liefde voor Radarnes, een officier van de wacht, die van de
Egyptische koning opdracht heeft
om ten strijde te trekken naar het
koninkrijk van haar vader.
Boris Christoff is de enige Edison-winnaar in dit gezelschap. Hij
krügt het beeldje voor zijn vertolking in de plaatopname van
Moessorgski's volksopera „Boris
Godoenow". Vandaar dat hij ditmaal de sterfscène uit dit Russische werk zingt. In deze scène
stort de heerser Boris Godoenow
(die door wroeging om een moord
half waanzinnig geworden is) in
en wijst, al stervend, zijn zoontje
Feodor als opvolger aan.

De premier van de Verenigde
Arabische Republiek, Ali Sabry, is
na een officieel bezoek van acht
dagen weer uit de Sowjet-Unie
vertrokken. Na besprekingen met
regeringsautoriteiten, onder wie
Chroestsjow, tekende hij het verdrag waarin de lening van 100 miljoen gulden van de Sowjet-Unie
aan de VAR is overeengekomen.
Zoals bekend had de Sowjet-regering deze lening tijdens de reis
van Chroestsjow aan Egypte toege-

Boris Christoff is bijna vereenzelvigd met deze glansrol. Hij
werd in 1919 in Bulgarije geboren
en studeerde rechten. Bij een concert in Sophia hoorde de tsaar Boris zingen en verleende hem een
beurs om in Rome zang te studeren. In 1946 debuteerde Christoff
in Moessorgski's meesterwerk èn
in Verdi's „Don Carlos". Ook daaruit zingt hij vanavond een aria:
de klaagzang van Filips 11.

In het kader van de overeenkomst zal de Sowjet-Unie hulp
verlenen bij de bouw van een ijzeren staalcomplex met een jaarcapaciteit van meer dan een miljoen
ton staal. De Sowjet-Unie zal ook
een metaalfabriek, een machinefabriek, een smeermiddelenfabriek
en een electriciteitscentrale leveren.

Claudio Arrau is zijn kunstenaarsschap niet aan te zien. Muziekexpert Paul Chr. van Westering beschrijft hem als: „een tot
in de puntjes geklede heer, die
bovendien op een Chileense diplomatenpas reist. Hij zou best aan
Buitenlandse Zaken verbonden
kunnen zijn".
Claudio Arrau werd in 1904 ge-

zegd.

St. Martin's Hall.

'2H september
Zu ziet, ruw gesel._st, de wereld van een eeuw geleden, er uit.
KL. revolutiejaar 1848, dat alle
volwassenen dan nog voor de
geest staat, is ver, _e hoop, die
'. : wekte, verschras I. Het Chartisme, de eerste politieke arbeidersbeweging in Engeland, was
verzand.
Op de tentoonstelling, die de
—cht van het Britse kapitalisme
moest tonen, hadden Engelse en
Franse arbeiders elkaar in 1862
ontmoet: dat werd een eerste
aanloop.

_

De av> id in St. Martin's Hall
in Londen, op 28 c tember 1864,
..aar de -iternationale Arbeidersde 1- Int
Associatie
.ionale
oi .tond, was eigenlijk een
Hiariteit'.ctie net het onderdrukte Polen. Geen sociale, maar
cc; nationale kw tic dus, maar
dat zou weid-. komen.

-

—

baldi, de man met het rode hemd, had zich
ingetoomd en zit als een levend symbool op
het sprookjesachtige Caprera.
De Russische regering van Alexander II
heeft juist de Poolse opstand neergeslagen en
stelt een dwangbewind in, Poolse patriotten
gaan de lange weg naar Siberië, te voet.
Burgeroorlog woedt aan de Mississippi om
het recht van afscheiding en om de slavernij;
de Britse regering (die nog niet zolang tevoren het rebelse India had beteugeld) heeft al
naar de slavenhouders een reddende hand
en weer ingetrokken, onder de
uitgestoken
druk van de eigen arbeiders.
In het verre China hoopt de keizer op een
poosje rust, nu de Taiping-opstand is onderdrukt, dank zij zijn Amerikaanse en Engelse
„beschermers". En nog verder naar het Oosten, in Japan, laten de feodale heersers zich
opensluiting door Yankee-schepen welgevallen.

—

In Berlijn zit Bismarck en werkt op langere termijn; zojuist heeft hij met Oostenrijk de
Denen verslagen, nu bereidt hij een slag voor
tegen de keizer te Wenen, om die te Parijs
daarna des te zekerder te treffen.
In Italië is de eenheid in de maak, met behulp van veel diplomatie. De volksheld Gari-

,te
h" h?.
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„Er is muziek in uw leven. Muziek om HA!
te roepen of sssst! te fluisteren. Dat hangt natuurlijk van uw smaak af, ook wel eens van
uw stemming en in ieder geval van de plaat die
u gaat draaien."
Wie al eens een platenbon cadeau heeft gekregen, kent deze regels wel. Ze werden door
de welbekende Willem (zonder O) Duys geschreven op het omslag van zon bon. Vanavond
hoeft u niet uw toevlucht tot de meestal kostbare grammofoonplaat te zoeken. Want diezelfde Duys organiseerde voor de derde maal een
een platengala. En
Grand Gala du Disque
vandaag is het klassieke gedeelte daarvan aan
de beurt.

—

negen jaar later zat hij
boren
voor het eerst op het concertpodium. Zijn debuut in ons land was
een optreden met het toenmalige
Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg.
Daaraan heeft Arrau niet zulke
fijne herinneringen. Bij een repetitie speelde hij twee pagina's van
Chopins Tweede Pianoconcert,
werd toen plotseling afgetikt en
hoorde Mengelberg tot de orkestleden zeggen:
„Merken jullie dat? Die man
kan spelen!" Het was waarschijnlijk grappig bedoeld, maar de fijngevoelige Chileen vond het „Bijzonder grof". Beter te spreken was
hij over de begeleiding van hetzelfde orkest met Bernard Haitink bij de plaatopname van alle
pianoconcerten van Beethoven.
Wanneer dit „Pas Geperst" was,
zou er vanavond play-back uitgeoefend kunnen worden, want
Claudio Arrau soleert vanavond in
het derde pianoconcert uit die cyclus. Tot zover de drie gasten. En
dan nu in het kort iets over de
drie orkestwerken van dit GGdD-

.'

Op deze :ieenkomst werd een
voorlopige raad gekozen, met als
belangrijk lid Karl Marx, auteur
van het Inaugure' Adres van
de- I. A. A. De
de Generale Ra
in dat t' ' " -rgelegde beginselen vormen nog ste- '. de hoeksteen voor het ractische werk
en de theor tisr' fundering van
een arbeiderspartij.

"

_

Proletariërs
aller landen,
verenigt U!

Arbeidersklasse

bevrijdt aichseli

.

Het zijn bekende klanken geworden en gebleven. „De ont""'__."lng van de arLc' le:_klasse
moet het werk van die klasse zelf
zijn." Die on.-ogding betekent
i de klasse-heerafschaffing
schappij. En dan: „De <, ote taak
van de .eidev-klasse is het veroveren van de politieke lacht."
Het adres wijst ook op internationale dreigingen, zoals die van Engelands inmenging in de Amerikaanse burgeroorlog, ten gunste
van het Zuiden . het reactionaire geweld van de tsaar in het
westen en zuiden van zijn rijk.

-

De emancipatie van de arbeid,

aldus Marx en de Internationale,

is geen plaatselijk, noc*h nationaal,
maar een maatschappelijk vraagstuk en wel van alle landen, waar
het kapitalisme heerst, want de
bron van de „dienstbaarheid in
al zijn vormen", van nood, geestelijke en politieke afhankelijkheid, is „dr economische onderwerping van de werkende mens
aan de alleenbezitters van de
productiemiddelen."

De betekenis van de dagelijkse

strijd wordt niet onderschat. Zo
juicht de nieuwe organisatie het

verkrijgen van de tien-urendag
toe. „Een overwinning van de proletarische op de burgerlijke economie" noemt Marx dit. Evenzo
wordt het werk der coöperaties
geprezen, maar als wat het is: beperkt.

Het arbeidsterrein van de Internationale daarentegen is veelomvattend. Van grote betekenis was,
dat het eerste algemene politieke
lichaam der arbeiders internationaal was gericht. In de Generale
Raad konden om praktische redenen alleen inwoners van Londen,
dus meest politieke emigranten,
zitting nemen. Dezen hadden natuurlijk hun verbindingen of
knoopten deze aan.

Tegen de oorlog
De Internationale heeft voornaaangegeven.

melijk een richting

Het was nog geen samenvoeging
van grote, nationale partijen, die
in 1864 nog nergens bestonden.
Wel was de I.A.A. voortdurend
waakzaam met het oog op internationale conflicten. Het was, zoals Marx zei, een „internationale
organisatie van de arbeiders tegen
de wereldsamenzwering van het
kapitaal". De kwestie van oorlog
of vrede wós dan ook van meet af
aan aan de orde.
Het einde van de Amerikaanse
burgeroorlog (na de moord op Lincoln) en de afschaffing van de
slavernij beschouwde men als het
begin van een nieuw tijdperk in
de bevrijding van de arbeiders.
Daarna wierp de Frans-Duitse
botsing zijn schaduwen vooruit en
stelde het congres der Internationale te Lausanne in 1867 vast, dat
in oorlogstijd vooral de arbeidersklasse de last krijgt te dragen. Een
jaar later, te Brussel, werd „een
oorlog tussen volken in de tegenwoordige tijd een echte burgeroorlog" genoemd en opgeroepen
tot „oorlog der volken tegen de
oorlog".
Enkele dagen voor de strijd ontbrandde, die Bismarck's keizerrijk

Régine Crespin

van vele uitvoeringen staat. In
zijn boekje „Programmamuziek"
heeft Henk Stam 't over de heftigheid der contrasten in dit stuk.
Daarvoor is een reden en wie het
stuk kent, zal die reden kennen.
Maar ook zonder toelichting valt
er van deze ouverture veel te genieten. Hierna speelt Claudio Arrau het derde pianoconcert van
dezelfde componist. Het gedeelte
na de pauze wordt begonnen met
de ouverture „La Forza del Des- j
tino" van Giuseppe Verdi
ook i
deze avond dus weer een geliefd

'

—

componist.

.

De opera, waartoe deze ouvertu- )
re de inleiding is, werd gebaseerdJ
op een sombere Spaanse geschie-l
denis, waarin „de macht van het'
noodlot" (de letterlijke vertaling!
van bovengenoemdetitel) een grote rol speelt. Verdi componeerde
deze opera in 1862, in opdracht van
het stadsbestuur van St. Petersburg. Na de operafragmenten besluit het Concertgebouworkest
zijn optreden met de fanfare uit
het ballet „La Péri" van de Franse componist Paul Dukas (1865-

"

-1935).

Tot zover het muzikale gedeelte
van het Grand Gala du Disque
Classique. Na afloop hiervan worden de Edisons uitgereikt aan de
prijswinnaars van dit jaar, waaronder dus Boris Christoff. Wij
"wensen u een avond van veel muzikaal genot toe.

concert.

ECONOMIE
VAN WEEK
TOT WEEK
—

Het wordt geopend met de beproefde Egmont-ouverture van
Ludwig van Beethoven. In 1802
maakte de sombere componist kennis met de beroemde Duitse schrijver Goethe, die toen net zijn treurspel „Egmont" voltooid had. Beethoven schreef er de ouverture bij,
die nog steeds op het programma

Inflatie-invoer
Evenals in de
voorgaande week is de goud- en
deviezenvoorraad van de Nederlandse Bank opnieuw gestegen, nu
met 94 miljoen gulden aan dollars.
De deviezen zijn afkomstig van de
handelsbanken, verkregen door de
aanhoudende toestroom van buitenlands kapitaal. Zoals gemeld,
wordt dit kapitaal
voornamelijk uit Zwitserland
aangetrokken door de hoge rentevoet die
door de Nederlandse Bank is afgedwongen. Dit leidt opnieuw tot
vergroting van de geldhoeveelheid
die een opwaartse druk op de
prijzen uitoefent.

——

—

Claudio Arrau

Een eeuw Internationale
De wereld, waarin de I.A.A. ontstond

IV cvi. _ aan een avond"
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(Van een medewerker)

is, net als de an-
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Grand Gala
du Disque

zou vestigen en dat van Napoleo:
111 omverwerpen, schreef de Parij se sectie van de Internationale
aan die van Berlijn: „Wij reiken
U de hand...
Duitse broeders,
een oorlog tussen ons zou broedermoord zijn". De Berlijnse arbeiders antwoordden: „ ...overwinning noch nederlaag zal ons afhouden van onze gemeenschappelijke zaak: het verenigen van de
arbeiders van alle landen."
Al in dit vroege stadium van de
arbeidersbeweging zag Marx de
betekenis daarvan voor dé grote
politiek:
„Wij zijn verplicht de wereld te
tonen", schreef hij aan Amerikaanse arbeiders, „dat de arbeidersklasse nu eindelijk in de geschiedenis al niet meer als onderworpen uitvoerder optreedt, maar
als een onafhankelijke macht, die
haar eigen verantwoordelijkheid
kent en in staat is daar vrede te
dicteren, waar haar zogenaamde
meesters om oorlog schreeuwen."
Geheel in overeenstemming
hiermee verklaarde het Brusselse
congres, dat „het volk zelfs nu het
aantal oorlogen kan verminderen
door hen, die oorlogen verklaren
en voeren, tegen te werken."
De Internationale heeft een korte, bewogen levensloop gehad,
met als hoogtepunt (dat zij niet
overleefde) de Commune van Parijs, toen verscheidene harer leden meewerkten aan de eerste arbeidersregering.

In Den Haag werd in 1872 besloten de zetel der I.A.A. naar
Amerika te verplaatsen; het werd
een eervolle begrafenis.
Wat Lenin zag als de kern van
de leer van Marx heeft de Eerste
Internationale al waar gemaakt,
„de wereldhistorische betekenis
van het proletariaat als schepper
van de socialistische maatschappy

.

Buitenlandse handel
Zoals
reeds eerder gemeld, steeg de Nederlandse uitvoer in de eerste helft
van dit jaar met 20%, de invoer
steeg met 24%. Het aandeel van de
EEG-landen in de Nederlandse
uitvoer nam verder toe, de export
naar Frankrijk steeg alleen met
38%. De invoerstijging werd volgens het CBS voornamelijk veroorzaakt door sterke groei van industriële goederen (aardgasleiding) en grondstoffen (o.a. tin).
De voorraadvorming hield dus tot
juli aan.
Volgens de jongste cijfers (over

augustus) is echter geen stijging
van de invoer meer opgetreden.
Ze bewoog zich op hetzelfde peil
als vorig jaar. Blijkbaar acht men
de voorraadvorming nu voldoende
groot.

—

Order-positie
Volgens de laatste „conjunctuurtest" vertonen de
orders voor de industrie uit het
binnenland een dalende tendens.
Daarentegen namen de orders uit
het buitenland toe. Dit voorspelt
dus stijging van de uitvoer, tegenover vermindering van het binnenlandse verbruik.

—

Volgens deProductiviteit
zelfde conjunctuurtest steeg in
augustus de gemiddelde dagproductie in de industrie bij een gelijke arbeidsbezetting. Dit houdt
in dat de productiviteit per arbeider blijft stijgen.

—

Kuikens en diepvries-vlees
mededeling van de Neue
Zürcher Zeitung blijkt, dat de
grootste kippen-producent en -exporteur binnen de EEG, ons eigen
land, in de eerste zes maanden van
dit jaar 3500 ton Amerikaanse
slachtkuikens invoerde. Dat is
1000 ton meer dan een jaar geleden. De Amerikaanse invoer in
West-Duitsland steeg van 12,300
tot 21.000 ton. Nóch Frankrijk
nóch Italië kocht hoeveelheden
van enige betekenis.

Uit een

Uit dezelfde bron blijkt, dat de
invoer van gevroren rundvlees uit
Argentinië in het eerste halfjaar
1964 bijna 14.000 ton bedroeg. Dit
vlees is belangrijk goedkoper dan
de binnenlandse productie. Het
schijnt echter dat de importeurs
grote winsten op die invoer ma-

ken.

—

Handelsdelegatie
op 27 september zal een Hongaarse handelsdelegatie in Nederland arriveren. Ze staat onder leiding van dé
president der Kamer van Koophandel. Er worden besprekingen
gevoerd op het gebied van machine-bouw, de chemische industrie
en transportuitrustingen.

Er is een gemengd NederlandsBulgaarse onderneming „Machinoexport" opgericht, die de verkoop
van Bulgaarse machines in WestEuropa wil stimuleren.
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Betaling vanaf 2,— per week of B,— per maand
Géén rente! Géén prijsverhoging!
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M
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VERZBKEBI^J)

22, Haarlem.

Heijes

kinderen:
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OUDE PEKELA

Teveel om op te noemen.
ZIET ONZE ETALAGES!
i

’

werd 20 j<.
leden Ne de
Lidice
p
PUTTEN VAH
is 'nog niets
vergeten .

HUISHOUD- EN INDUSTRIE-

NAAIMACHINES
Hier een bewijs dat goede smaak en voordeel samen kunnen
gaan. Zittingen gestoffeerd met de originele velours d'Utrecht,
armleggers met im. skai. U betaalt bij Henk Hartog inplaats
van 1095.- nu contant slechts
MEUBELTOONZALEN
"0? Uu, verzoek wrdtVpêr
«.«/o
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van het station gehaald

Bij aankoop boven joo.uorden.2 a'agretoitrs 2e
__j. t.rgo.rf;» Nederland.
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JANSSTRAAT 51-63
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dat boekhandel Pegasus
alleen boeken verkoopt
ook

j

m\l

ZOteröogs

'I

_,

ll

niet

maar

n_-Baß_nv_-a_>_«_aß_*s!_-««--_-___ns^9^H_-_____B_«*~_i

INKOOPT?
Onze bijzondere belangstelling
gaat uit naar oudere sociaal-

economische literatuur In bet
Nederlands, Duits. Engels en
Frans, (geen romans). Graag
Uw aanbieding met vermelding
van titels en schrijvers ..an
boekhandel Pegasus. Leldsestraat 25. Amsterdam.
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PEÜDIE
Telefoon 12539
nieuwe woninginrichting
huishoudelijke artikelen,

met

„purpfdr f

hart" op

gasfornuizen, butakachels,
koelkasten, wasmachines,
radio's,
vaste vloerbedekking, tapijten
alles met 10% korting
bezichtigen in toonzaal te
Enschede en Hengelo
Kuipersdijk 2-36

d

opeiJJ |.

" Adèle-Blo^
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Winschoten

slechts 25

WAARHEID
Auto's van duizend tot zevenDIT IS DE

U'iill.'l

'L

7

TROMPSTRAAT 68

l'

—

IJMUIDEN

duizend gulden onder garantie
3 maanden of 10.000 km.
Alle auto's één week op proef.
Garage W. Dijkstra, tel. 448474,
9.c Nieiiw«trs_t Q

tjtt.vit,t_ttt\_
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U*o

Vraag
ger of de K

I

Uw

buurt

Kijkt U ook. Haal gebak, dat maakt het
genoegen groter

_-r!^f_B_r-_

Ook voor ons

Paul van Ewijk

Bromfietsonderdelen

BEVERWIJK

nummer

1

Langestraat 89

Autoaccessoires
Spaakwielen
Asbakken
Pechlampen
Bumpers
Knipperlichtsets
Mascottes enz. enz.
Gereedschap

-

-

b-kleden

COR OLY

I

-’

ENSCHEDE

*«P

Scooters
Motoren
Tassen
Helmen enz. enz.

-

f"^. .
y

vertellen
ren van & n
daad die e
werd aan£0
In hetzelfa

Laat uw meubelen vakkundig

KOOP EEN GOEDE BROMMER 81.

HONDA
SOLEX
RAP
PUCH
TYPHOON
BERINI
SPARTA
ZUNDAPP
AVAROS
MAGNEET
DKW

-

.

■

Hoofdagent voor:

’

Telefoon 230393-234559
Amsterdam Alkmaar
Hoorn

ARNHEM, Bakkerstraat 60, tel. 36003

Maar zorg wel dat U op tijd bent bij de TV

HAARLEM

mnd. bef.

ROTTERDAM, Aelbrechtskade 100, (bij de Ma.hene-se.b_ug) tel. 56815

GAAT U NIET NAAR

ll W%

269.50
De grootste sortering
’25.-. ’35.-. ’45.-. ’55..
Elektrische machines v.a. 95.-.
Huurkoop
Verhuur
Inruil
S. SCHOUTEN & ZONEN
ROZENGRACHT 75 81-89'

A/Onze tOOHZo/en
Z'Jn e"<e
geopend /on 9-6 uur,

BESPARING

AMSTERDAM, Herengracht 40, tel. 232450

NIEUWE ZIG-ZAG

WILLEMSBEEKWEG 1

I

—

TELEFOON 4640

IJMUIDEN-OOST

'
Leest Uilenspiegel
ROTTERDAM

MBHMW ___

