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SCHEXÀ .Àñ'|II-T¡4.[Á,ÂI -llEK.

1.
Praetlsehe gelulalproeren ran ùe Gelutilstlehtlng.

0p naeler vast tê ste1l-ea ða,gen zuLlea lawaal-me-
tingea yerrlcht word.en rroor antots motore& etr
claxoas. I

3e Geluiôstlchtiug stelt ðe apparatuur ter I
b esohirrkirg. I

De K.S.ü.Y. heeft toegezegô een expert besehlk{
baar te ste].].elr teaelad.e cle lnraLclenpe?s van tle t

motoren vaklcund.ig te oaelerzoekea. gãt eeheel zal ù
zooveel nogellJk statistiseh word.ea vastgeJ.egd.. '

áo

In cle binnenstaô en cle uitvalswegen zt]-Lea
op aarrw"iJzlng van tle ?oI1tle cloor d.e K.S..A..C.
Bropaga.rrtlaborclea worcLer¡ geplae.tst .

Ðe Â.S.Tlf .8. z;a'l- zlJu- regrlJzers yoorzlen van het
clriehoekig stlLte-bord.Je 1n Ðen Haag en omgeylng.

6.
PanfLetten en' folclers zlJn aog aiet yastgestelê.

Ðeze worilen betaaLd. cloor ùe verkeersrereenlgfut-
gen.

4.
De garagers worclen bereikt cloor rle 8.3.S;
De -4..1[.I.,Iñ. h.eeft persoo¡]1Jk nerlererklng toege-

zegd-.
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?ROFIIIII heeft toezegging geclaan een Jourmaal-
f iLn op te nemen en d,eze tiJdens d.e antl-lawaa1-
week 1lr cle theaters te laten clraalen. Segln Septen-
ber worclt hierop aacler ingegaan.

De À.T.À.M. bleclt aa¡n op ziJne kosten zlJn wa-
geatjes net vlaggetjes te voorzien oncler yoorw&&r-
cle, clat slechts d.e A.!.A.M. (Leze vlagsetjes heeft.
( Wi¡ beslissen, ¡rat er op ðie vlaggetjes zou lcr¡n-
aea staaa).

Hoe zaL ð.e meclewerkfng van cle anclere taxi ¡ s ziJn
ltrðien aLleen d.e 3..|f .Å.M.ðeze vlaggetjes ma€ voe-
TêI1¡

Wa¡neer ðe vlaggetJes algemeen besehlkbsar gê-
steld- worclen, wi1 cle .A..l.A.l[. ze wel voerell maar
aiet betalen.

De A. T.Â.M. 1s bereld- zlJn reela.ne-auto gratis
ter besehiklcing te steJ-len. 0p ons komen sleohts
cle kostea voos het vervaarcligen vatr het rec]-a.ne-
bortl. Dlt zaL oaûer gebrtrlhaking van het loopencl
contrcct van ðe .A.T.A.ü. oP t f6â of f .65r- guld-ea
komen. {-

Deze auto zal geclurencle 14 ðagen èe geheeLe stacl
en omgevlng clooæ1Jôen

3e A.T.A.M. stent toe la zlJn autots nette reela
mecartonnetJes voor het meenemen te l-eggea.

Ðe kosten van d.eze eartonnetjes beclragen vol-
gens Wattman f. 6170 per lste ðulzencl en f. Z,ZS
per volgencle cluizencl, incllen ze in een k]-eur wortlea
ged.rrrJct.

De .A.r][.ff.3. ste]-t zlJn ðruk¡rers tegen gerlnge
vergoecling ter beseh.iklcing rroor bet tl¡rrklren ya¡r'
versehil.lenôe d.ingen.

Roaðgestuurcl en roailgecleeJ-cl noeten worclen cle
pJ-akpapiertJes yoor autors en motorerx. Ðe Â.N.IÍ.3.
en cle K.N.M.Y. zullea &eze 1n hun¡¡.e b].aclen rontlstu-
ren aâ.n a]- hu¡ne Leclen in een nacler vast te steLlea
rayon van clen Eaag.

Ðe A.N.TÍ.3. êtt cle K.Iï.M.V' stellea cle kolomnen
va¡r hun bLatlen beschikbaar voor artikeLen en aa¡-
wiJzingen voor cle stilte-actie.

Ðe A.N.lll.B. zaL haar propaganc[a afd-ee]-lng aaar
slagzinnen en teekeningen vragen.

Ðe K.S.M.V. zal eveneens teekening-ontwerpJes
leverea.

De Â.ñ.T[.3. heeft een ontwerp voor ÀIITI-IrA.TIA.áJ.
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NOE TE IERZOREEN 3T'ÑTETÍ/

De H.T.M. zo11 maatregelen Ïïurnen treffen tegen
het plepen cler renmen vaa zijn autobussea en tegea
het lsxerpen van (te tra,ns in ile bochten.

Vercler Jcunnea ziJ plakpapiertjes voeren inclien
zJ.ð hiercloor niet in confllet konen met Õe versob.il
lenôe reelame verpachtêrs¡

Evestueel zoutlen ziJ na nacler overleg uet cle
-A..lf .Â.tr[. tle v]-aggetJes l<unnea voeren.

RAÐIO-¡,CTIE : DïIB0IS.
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?robeeren of d.e P.T.T. van ôe n Haag niet bereiô
zoa ziJn om een tiJd.l-ang een clrrrJcstenpel met nmeer
stlLter te wl].len voeren,

/- POIIGOON moet gevraagë worcten of ziJ ook will-en
[_neefilmerr.

PersartikeLen en perseommunlqué I s vaststel-len
en pogen cle riahting aantegeven hoe d.it geJ-eltl noet
worclen.

Yoor cte folclers en panfletten moet gespnoken wor
rlen met cle propagantla-afôeellngen öer verkeersver-
eenigingen.

Ðe IIXRI(3E:ìSTETT],IIIG noet nacler net cle polltie
besproken worclen

Overleg met clen lÏethoucler van OnðeririJs voor
cle verspreiôing oncler cle soholen va,n cle slultzegels

De Sietse¡rstallirgen moeten verLof gevraaftl wor-
clea om pì.alczegels ep-f,ieteee te ðistribueeren.

Evenzoo blJ ôe offlaieele parkeerplaatsen wa,ar
foLclers en panfletten ]rrnnen worôen uitgerei]t aan
clegenen, clle claar parkeeren.

Plaatsen y&n een groote plaat ln cafËÎs en socle
teiten
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Eoe worrlt cleze reek geopenclr; zou ôe Å.1..À.1f,.

niet geðurearle ûe openlngs-oehtena!. met een rrijftfg
taxlrs La optoeht ùoor rle stað kunaea riJrlen net
cle reeLameragen Yoo?op.

tat worilt a3.sðlplona uitgereikt aa¿ clegenen rlle
¡s keurlng bl.iJhen te volðoen ann cle elschea clLe

tle Gelulrlstlehting stelt.
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