te

JAARGANG No. 33080

HOOFDKANTOOR:
AMSTERDAM

BIJKANTOREN:

—

N Z

**

VOORBURGWAL
46878 (5

Telefoon

's-Gravenhage, Stationsweg

65—73

innen)

10, te!.

113293—111696; Rotterdam: Witte de Wlthstraat 48,
tel 2291Ü; Haarlem: Smedestr 5, tel 21543 en 21544;
Hilversum: Emmastraat 12, tel. 9985; Maastricht:
Stationstraat 20. tel. 5851; Utrecht: Steenweg 37, tel.
10064; Zwolle: Melkmarkt 10, tel 3487.

VRIJDAG 7 DECEMBER 1945

DETIJD

DE PRIJS DER ADVERTENTIEN bedraagt 50 cents
per millimeterregel (40 mm breed) Bewijsniimmers
10 cents De administratie behoudt aich het recht
voor advertentlën eventueel zonder opgaal van
redenen te welseran

UITGAVE DER NV. DRUKKERIJ DE r*IJD. A*DAM-U.
Postgiro 22884 " Gemeenteeiro Amsterdam N üös.
DIEU ET

ABONNEMENTSPRIJS bil vuorultbet f 5.25 p
f 1.80 p mnd.. 42 ets p. week.

Ver gezocht
de „Volkskrant" vonden wij een
beschouwing van haar staatkundigen hoofuredacteur over „Politieke Doelstelling", welke blijkbaar bedoeld is als een pleidooi voor
confessioneele partijvorming. Het slot
et van luidt althans:

In

„Wanneer wij ons goed willen
bezinnen op he:. vraagstuk
der
op
de
politieke partijvorming,
vraag welke
politieke partijvordoeltreffende
ming het
meest
.midciel is tot de bereiking van het
doel,
moeten wij dat popolitieke
litieke doel nemen, zooals het in
feite voor ons ligt en in een ge-

Kwart.,

K 419

DAGBLAD

VOOR

De Engelsch-Amerikaansche
financieele overeenkomst
Geen economisch
verdeelde wereld

—

voordeel voor beide partijen is, dat
deze overeenkomst een eind maakt
aan den bilateralen nationalistischen autarktischen vorm van handeldrijven en bijdraagt tot herstel
van den multilateralen handel.
ring

—

—

—

—

Morrison

over

vraagt gratie

Britsch-Indië

Gewelddadige oplossing van
de problemen niet geduld

Een parlementaire
delegatie

Js.

Achter Indische

J

w

Boerrlgter.

Hoofdredacteur: Mr L G A Schlichtlng

ATOOMGEHEIM

ook aan ons bekend
AMERIKAANSCHE PROFS
BIJ PHILIPS
Nadat de Amerikaansche hoogleeraren Woensdag o.m. bezoeken hadden gebracht aan de
Wieringermeer, de havens en ver-

scliillende musea, bezichtigden
zij Donderdag de Philips-laboratoria te Eindhoven, waar reeds sedert 1934 atoom-onderzoekingen
plaatsvinden. De Amerikaansche
geleerden bleken zeer verbaasd
over de vorderingen, die ook hier
werden gemaakt: de Nederlandsche geleerden zijn in staat binnen een faar eveneens atoombommen te fabriceeren.
Des avonds bood de Nederlandsche regeering aan de Amerikaansche gasten in hotel des Indes te
den Haag een diner aan. De minister van O. K. en W. prof. dr.
G. A. van der Leeuw en de Amerikaansche ambassadeur dr. Hornbeck roerden hierbij het woord.
Namens de Amerikaansche hoogleeraren spraken dr. John Dale
Russell en prof. Peterson een
dankicoord. Prins Bernhard, van
wien, gelijk men weet, het initiatief tot dit bezoek uitging,
sprak zijn bewondering uit over
de prestaties der geleerden. „Wij
hopen, dat het bij dit bezoek niel
zal blijven".

Wereldnieuws
Volgens radio New-York zijn tusschen Engeland.
de Sowjet-Unie,
Frankrijk en de Vereenigde Staten
besprekingen begonnen, welke een
ui-mindering van het aantal bezettlngstroel'en
in Oostenrijk
beoogen. Naar voorts gemeld
wordt,
heeft de Sowjet-Unie voorgesteld, dat
de beaettingstroepen van elk der vi:;r
bezettende mogendheden tot denzelfden omvang zullen worden be-

perkt.

I it Brazilië zijn de uitslagen der
binnengekomen. Overwinnaar is generaal Gaspar
Dutra (Soc -Dem.) met 344.000 stemmen. Gomas (Nat. Dem. Unie» verwierf 239.000 stemmen, terwijl
da
twee andere candidaten daar nog beneden bleven.

presidentsverkiezingen

Prinses

voor

de radio

In verband met de actie „Nederland helpt Indië" en op den vierden verjaardag van den Japanschen overval op Pearl Harbour zal
H. K. H. Prinses Juliana hedenavond om 20.00 uur over de beide
zenders een rede houden. Ook zullen
nog spreken oud-minister Welter
en de heer

Kettwich Verschuur,

directeur-generaal van het Neder-

landsche Roode Kruis.

Na conferentie te Singapore
een nieuwe politiek?
Einde der lankmoedigheid
Straffere politiek
te

Witboek

Blokzijl

Directeur: J

NEDERLAND

In de gemeenschappelijke verklavan Attlee en Truman wordt
WASHINGTON, 6 Dec. (Reuter). o.a. gezegd, dat deze overeenkomst,
indien zij wordt uitgevoerd, een eind
Officieel werd hedenavond mede- zal
maken aan de vrees voor een ln
economisch opzicht verdeelde wereld
Ver.
Staten
er
in
gedeeld,
dat
de
i. voor on
loofsverdi
en over ac geheele wereld een uitgen moe
it naar het nahebben toegestemd Groot-Brittan- breiding van de werkgelegenheid, van
èn
tuurlijke algemeene welzijn
de productie, van de uitwisseling en
als jacht naar de ziel van het nië 4.4 milliard dollar te leenen, het verbruik van goederen mogelijk
volk ".
waarvan 3.75 milliard als crediet zal maken, en dat zij voor het eerst
een gemeenschappelijke code en
Daarmee wordt dus betoogd, dat voor handelsdoeleinden en 0.65 milrechtvaardige voorschriften voor de
ln een staat van gemengde
godshandelspolitiek en de
dienstige overtuiging
oat is vrij
liard als vereffening voor de lend- internationale
internationale
handelsbetrekkingen
Wel leuere tegenwoordige staat
brengen.
de poü.iek niet alleen somtijds is, leasegoederen, die thans in het tot stand zal
maar ook altijd heeft te zijn een Vereenigd- Koninkrijk zijn.
Ontspanning
middel en wapen in den geloofsVan zün kan heeft Groot-Britstrijd.
handelsbelemmeringen
Afgezien ervan, dat een „ziel van
toegestemd de geblokhet volk" in eigenlijken zin niet tannië er in
In een tweede gemeenschappelijke
bestaat en dat het geloof een gave keerde sterlingsaldi een jaar na de verklaring wordt gezegd, dat beide
Gods aan de zielen van de menregeeringen eerlang onderhandelinschen en geen politieke verworven- ratificatie van de leening op te gen zullen-openen te«einde voor de
heid is, noch worden kan, merken heffen.
uitvoering van deze voorstellen tot
Wij op. dat deze conclusie in de
concrete afspraken te geraken, met
„Volkskrant" wel zéér verschilt van
inbegrip van definitieve maatregelen
n
overeenkomst,
Deze
waarv
hetgeen in de discussie, onlangs in
voor ontspanning van de handelsons blad gevoerd, zoowel door mr. verwacht wordt, dat zij het ber belemmeringen.
Duynstee als door pastoor Visser, drijisleven van Groot-Brittannië
Het witboek bevattende voorstelbij overigens uiteenloopende accenlen voor de uitbreiding van den weweer
werd
in
opleven,
zal
doen
ten, toch gemeenschappelijke grondreldhandel, ter voorbereiding van de
een gemeenschappelijke verklaring internationale handelsconferentie. die
slag bleek te zijn: n.l. de aanvaarding van de eigenwettelykheid der van minister-president Attlee en in den zomer van 1946 zal gehouden
staatkunde en van het, door
de president Truman bekend gemaakt. worden, zal naar alle landen gezonnatuurlijke rede kenbare, aardsche
den worden, met uitzondering van
De leening zal aflosbaar zijn over Argentinië
poals
doel der
algemeene welzijn
en Syanje.
jaar,
een
te
periode
vijftig
litiek.
van
Naar Reuter nog uit Washington
Niet met deze verrassende conclubeginnen op 31 December 1951. De seint, wordt van gezaghebbende zijde
sie van het artikel willen wij ons
vernomen, dat de Engelsch-Amerihier echter ophouden, maar veeleer rente bedraagt 2 procent. De overkaansche leeningovereenkomst
aleenkomst moet zoowel door het daar hedenmorgen op het Amerimet het uitgangspunt, dat de schrijver in het begin van zijn betoog Britsche parlement als door het kaansche ministerie van Buitenlandheeft neergelegd.
congres worden sche Zaken is onderteekend. De
Amerikaansche
onderteekening voor Engeland ge„Wanneer er één politiek vraag- geratificeerd.
daar;
stuk is"
aldus lezen wij
schiedde door Lord Halifax, voor de
minister
Vereenigde Staten
door
wij cursiveeren enkele regels ■—
uitgegeven Vinson.
„waarin het lioht der Openbaring
niet kan worden gemist, dan is
Gelijktijdig met de publicatie van
het wel net vraagstuk van de doelde leeningsovereenkomst heeft het
stelling der politiek. Want terde Amerikaansche departement van Buiwijl op het politieke terrein
De verdediger van Max Blokzijl
Openbaring in het algemeen de tenlandsche Zaken een witboek uitgegeven, dat aan alle lauden der heeft een verzoek om gratie ingeversterker is der natuurlijke rede, ons beter en veiliger doet wereld voorstellen doet „voor uitkennen datgene wat wij door de breiding van den wereldhandel en diend. Over dit verzoek zal zoowel
Het Bijzonder Gerechtshof als de Bijnee rede kunnen acnter- van de werkgelegenheid".
htuen, ls zij ter
zake van
de
zondere Raad van Cassatie advies aan
William Clayton, de onder-mivraag, welk doel de politiek benister van Buitenlandsche Zaken, H. M de Koningin moeten uitbrenhoort te hebben, onze eenige
groote gen.
heeft verklaard, dat het
en uitsluitende kenbron. De ' beantwoording van deze vraag wordt
immers bepaald door onze kennis omtrent het doel van het
burgerlijke
gemeenschapsleven,
omt'ent het doel van den Staat;
en waartoe O.L. Heer ons den
Staat gegeven heeft, dat weten wij
enkel en alleen uit de Openbaring,
ds de Kerk ons deze nader
..iaart in haar leerstuk omtrent
de verhoud.ng van Kerk en Staat..
Uit de onveranderde en onverder Kerk,
e?i
anderlijke leer
daaiuit alleen, we.en wij, dat het
beslaan van het menschelijk geslacht door God is verdeeld over
twee machten, Kerk en Staat".
Ofschoon er niets nieuws is onder
de zon en men een stelsel, waarin
deze uitspraken zouden passen, zou
kunnen overeenbrengen met het romantische (en merkwaardigerwijs in
liberalisme opgegane) traditionalisme van Lamennais van een goede
eeuw geleden, mogen zij heden als
""onderling gesignaleerd worden, en
dit standpunt is zeker niet zoo aanvaard of ook man;- aanvaardbaar als
tle schrijver schijnt te meenen.
Integendeel! In het boekje over
■.Kerk en" Staat" van prof. Bender
O.P. (Serie De Kath. Kerk, nr. 37)
Het rantsoen eten, dat de oorlogsmisdadigers, die te Neurenbijv. lezen wil op blz. 15 kortweg,
berg terecht staan, dagelijks krijgen.
als een zaak die geen nader betoog
en dit
behoeft: „Wat de Staat is"
omvat toch zeker, of beter: wordt
bepaald door, zijn doel
„kan de
mensch weten en weet hij veelal
door de natuurlijke rede" (de
spatieering is van prof. Bender). En
diens populaire werkje zei daarmee
zeker niets origineels, maar herhaalt
slechts, wat uit den treure betoogd
en nergens bestreden wordt.
Weliswaar helpt immers het gezag
der Kerk de natuurlijke rede, wanneer Zij natuurlijk-kenbare waarmijnd, voordat deze nieuwe regeeheden ook in dezen formuleert en
tegen dwalingen verdedigt, maar dit
ring het aauschijnt verkrijgt.
bluft het tegendeel van de opvatting,
en
opendat alleen
uitsluitend de
Daarom kan de Indische regeebaring ons het doel van den Staat
ring
leert kennen.
zich niet ontslagen achten
En wat de verhouding van Kerk
verantwoordelijkheid, welke
van
de
en staat betreft: welke de ware Kerk
op
haar
en de gewestelijke regeeleert inderdaad alleen de Open„Gedurende de overgangsperiode ring: n rust, om wet en otde te
baring. Maar zelfs het erkennen van
net bestaan van twee onderscheiden na*- algeheel zelfbestuur zal Indiü handhaven en elke -poging tot een
machten gaat de menschelijke rede moeilijke tijden doormaken. Geen gewelddadige oplossing van het
niet te boven. Althans de Encycliek
..Etsi multa" van 1873 zegt: „Het slechter dienst kan aan een toe- constitutioneele probleem te weerBeloof leert en de menschelijke rede
staan."
toont duidelijk aan, dat er een twee- komstige Indische regeering en aan
voudige orde der dingen bestaat en
regeering
dat eveneens twee machten op aarde de democratie worden bewezen dan
moeten worden onderscheiden.. .." door toe te laten, dat de grondsla„De regeering kan niet toestaan,
En wanneer de Kerk het terrein van
haar eigen orde afbakent van dat gen van den Staat worden ver- dat pogingen worden ondernomen
van den Staat, wijst zij daarbij den
om de loyaliteit van de ambtelijke
Staat slechts op de reenten en plich- zwakt en de trouw van zijn die- diensten of van het Indisch leger
ten, die hem van nature toe-, naren aan het gezag wordt onderafbreuk te doen en zij zal de
komen en opgelegd zijn.
Indische regeering haar vollen
van
den
uitgangspunt
schrijverHet
steun verleenen bij de bescherblijkt dus nog verrassender dan partij kan onder bepaalde omstanzUn conclusie. De laatste maakte de digheden ook naar ons oordeel ge- ming van haar ambtenaren in de
Politiek tn geloofsverdeelde Staten wenscht zijn. Wanneer de wensch uitoefening
van hun plichten en
tot een hulpmiddel ln de zielenjacht, naar zulk een partij echter de vader
het eerste onttrekt de politiek aan wordt van zulke „onnatuurlijke" ge- bij het verhinderen van een wijalle natuurlijke kennts en maakt dachten, schieten de diverse Jagers, ziging van de Inciiscne constitutie
naar tot een zaak van het geloof al- n.l. die naar de zielen en die naar d r geweld
of bedreigingen met
leen.
het natuurlijk welzijn, op elkanders
geweld."
Het bestaan van een confessloneele wild, en beiden schieten mis.

_

MON DROIT

wachten?

Van de conferentie, die Donderte Singapore begonnen
is
tusschen Britsche, Fransche en
Nederlandsche politieke en militaire leiders, verwacht men zoowel
in geallieerde als in extremistische
kringen een nieuwe politiek, die
het einde zou beteekenen van de
tot dusver betrachte lankmoedigheid. Uit de aanwezigheid van de
Ned. militaire leiders trekt men
de conclusie, dat Ned. troepen naar
Java zullen worden gezonden. Welingelichte kringen te Bata 'ia vreezen inmiddels, dat de extremisten
hun houding zullen handhaven en
het toelaten van Ned. troepen hernieuwde aanvallen op de Britsche
stellingen en de Rapwi zal uitlokken. De extremisten richtten via
het eenige radiostation, dat zij nog
hebben, tot de Geallieerden
het
ultimatum „Java vrij".
dag

Christison te Batavia
('luistison

is uit SingaGeneraal
pore te Batavia teruggekeerd. Hij vervaji de
liij/niideihed.v
telde g»en
alilaar gehouden besprekingen. W'aarschl.liili'k zal dr. Van .Mook nog een
dag te Singapore blijven en morgenochtend naar Batavia terugkeeren.

In Oost-Java hebben de Indone-

siërs de arrestatie van vier inlanders bekend gemaakt: zij werden
beschuldigd van spionnage
ten
Letterlijke uitspraak van den
Engelschen minister Morrlsun over
Indië
let «el, over Uritsch-Indié, niet over ons Indië.

—

Labour-politiek
De Britsche Labour-regeering heeft
Woensdag nadrukkelijk haar politiek
vastgesteld ten opzichte van Engelands grootste imneriale probleem,
de onafhankelijkheid van BritschIndië.
Niet alleen was de belofte van
zelfbestuur voor Indië ln het parlement bevestigd, doch Engelano
heeft ook zijn woord gegeven, dat
het uitgestrekte Indische half-vasteland in de toekomst vrij zal zijn
alle banden met Engeland te vérbreken, als het dat wenscht.
Een niet op part ij grondslagen gebaseerde parlementaire commissie
zal zich onmiddellijk naar Indië begeven, om zich een onafhankelijk
oordeel te vormen en daarover rapport aan de regeering uit te brengen. Dit zou zijn ter voorbereiding
van een constitueerende vergadering
in de lente van 1946, nadat de provinciale verkiezingen daarvoor den
weg gebaand zouden hebben.
In de Hindustan Tlmes, welke geredigeerd wordt door den zoon van
Mahatma Gandhi, wordt de nieuwe
verklaring van de Britsche regeering
over het uitzenden van een parlementaire delegatie gecritiseerd en
bestempeld als „een ongevraagde les
in rechtspraak en orde en het gebruik van geweld voor het verkrijgen
van politieke vrijheid."

(Daily Tel. en A. P.)

gunste

van de Nederlanders.

In

Soerabaja zijn er nog wat schermutselingen. In Bandoeng trachten

afgevaardigden van de Indonesische „regeering" een kalmeerenden
invloed uit te oefenen.

De kampen

op

Midden-Java

Het hoofd van de Rapwi te Batavia heeft de rolgende
gen verstrekt omtrent den
toestand
in de kampen op Midc.en-Java: Te
Magelang bevindt zich geen Rapwi
personeel meer, terwijl de evacuatie
van de Ambaraw^i- en Banjoebiroekampen op den lOen December voltooid zal zijn. In de eerste week
van December zullen ongeveer 3000
vrouwen en kinderen te Semaran?
ondergebracht zijn en ongeveer
SOOO uit Ambarawa en Banjoebiroe
worden nog voor den l(>en December verwacht.

-

Indonesiërs

en

Nica

De voornaamste vorsten van de
Boegineesche landen van Zuid-Celebes zijn onder leiding van den Australlschen bataljonscommandant bijeen
geweest.
Nica-officleren waren mede
tegenwoordig.
In een vriendschappelijke bespreking
werden diverse misverstanden uit den weg geruimd. Toen
vastgesteld was dat Nederland tot
de vereenigde naties behoorde, werd
de categorische vraag gesteld, of inderdaad de Nica in 't Australische legerverband was opgenomen, en als zoodanig dus ook namens den Australischen bevelhebber optrad. Toen dit
bevestigend beantwoord was, verklaarde de aanwezige vorsten, dat, indien
de Australische bevelhebber daa:toe
last gaf. dit voor hen aanleiding zou
zijn voortaan inderdaad met de Nica
samen te werken. Dit is inmiddels
geschied. Men verwacht een gunstigen
ommekeer, in den politleken toestand
van Zuid-Celebes.
Het bestuur van de S. D. A P. heeft
een verklaring betreffende Ned.-Indië
«pubUceerd, naar aanleiding van de
verklaring van prof. Laskl. voorzitter
der Britsche Labour Partij, waarin
deze zijn afkeuring er over uitspreekt,
dat Britsche troepen gebruikt worden
om de tyrannie iA Azië te hen
en aldus de financiers in Amsterdam
tn staat te stellen het volk van Java
weer uit te bulten.
Het partijbestuur verklaart, dat het
aan geen enkele tyrannie medeweiking
zal verleenen. noch aan uitbuiting
door financiers van de Javanen medeplichtig zal worden. Dat het in de
Indonesische kwestie in hoofdlijnen
achter de huidige vooruitstrevende
en democratische Nederlandsche regeering staat
aldus de verklaring
is dan ook. omdat deze ten duidelijkste stelling heeft genomen tegen
de reactie, die ln sommige persorgauniversitaire kringen tot
nen en
uiting komt.
Het partijbestuur zal deze verklaring
ter kennis brengen van het bestuur
der Britsche Labour Partij.
Gezien de gebeurtenissen in Indië
heen
een groep vooraanstaande
Nederlanders ln een oproep- tot de
op
aangedrongen
Ned. regeering
..onmiddellijke krachtige handhaving
van ons gezag ter verzekering van
orde en rust en afdoende beveiliging van lijf en goed van onze landen rijksgenooten". Adhaesiebetuigingen kunnen gericht
worden aan
luit. gen. B. ten Seldam, Sijzenlaan
14. Den Haag, liefst met vermelding
van rang, betrekking, beroep of
functie.

—

—
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Buitenlandsche saldi
in V.S. vrijgegeven
De secretaris van de schatkist
Vinson heeft verklaard, dat alle'
buitenlandsche bezittingen in de
Vereenigde Staten Donderdag zouden zijn vrijgegeven. Hij voegde er
aan toe, dat de opheffing van de
oorlogscontröle evenwel niet van
toepassing zou zijn op die van de
neutrale landen. De bezittingen
van vijandelijke mogendheden blijven vanzelfsprekend geblokkeerd en
zullen onder een speciale categorie

verruk-

wordt

De bepalingen betreffende-het betalen van belastingen uit geblokkeerd

Invloed geldzuivering

een

smakelijke maaltijd pas
echt feestelijk gekroond!

en de Zwarte Ruiters

belastingen

RIJKSPOSTSPAARBANK

kelijke Honig's Pudding!

Daarmede

en

tegoed zijn gewijzigd krachtens de
Zesde Aanvulllngsbeschikking Deblokkeering 1945" (Staatsblad nr
F. 307).
In verband met het bereikte clrculatlevQlunte moet thans <ie deblokkéerrng rigoureus worden beperkt.
Dit heeft ten aanzien van de belastingen, welke niet Volgens kohieren worden geheven, een wijziging
van de te vrijgevige regeling noodig
gemaakt. Voor deze belastingen is de
hierbovengenoemde datum van l Jan.
1948 dan ook vervangen door 5 Dec.
1945. Ki) betaling mag in deze geworden ondergebracht.
vallen dus alleen uit geblokkeerd tegoed worden geput, voorzoover de
belasting materieel voor 3 Dec. verschuldigd «as.
Dit betreft bijvoorbeeld accijnzen,
omzetbelasting, verma kelijkheidsbeinvoerrechten, loonbelasting,
Weerspiegelde ziich in de cijfers lasting,
vereveningsheffing enz. „Materieel"
der Rijkspostspaarbank over Septemverschuldigd is een belasting zoodra
ber wat de inlagen betreft de inhet feit, waaraan de wet de heffing
vloed van de „lrileveringsweek", zoovastknoopt, ls geschied. Als voorbeeld
dat de inlagen het recordtotaal bediene, dat derhalve de vermakelijkaroegen van ruim 422 millioen gul- heidsbelasting
ter zake van voorstelden blijkens de gegevens over Octolingen enz. welke op 5 Dec. of later
ber werd in die maand slechts iets hebben plaats
gehad, niet meer uit
meer dan 2 millioen gulden ingeeen geblokkeerd tegoed mag worden
legd.
voldaan.
De terugbetalingen namen in OcVoor de overige belastingen ls de
tober, toen de mogelijkheid bestond oude regeling
blilven bestaan. Zij
op de geldkaarten
maximum honvormen dus thans een afzonderlijke
aer. gulden op te nemen, ten opgroep naast de hierboven genoemde
z chte van de voorafgaande maand
met bijna 40 millioen gulden toe tot
ruim 53 millioen gulden.

De MM
op het werk!
zoon
Tot besluit

Geblokkeerde saldi Broeder Bastiaan

25.

„Het was prachtig", zei Hirodaro. ,Je bent een van mijn trouwste

dienaars".

—

„Zet dat maar op een briefje", zei vader De Ruige.
en hij deed het. Er kwam een
„Dat is een goed idee", zei Hirodaro
prachtige handteekening onder en toen vader De Ruige het papiertje in
handen had. maakte hij, dat hij de kamer uitkwam. Hij ging direct naar
beneden en haalde Broeder Bastiaan uit zijn cel. Toen zij langs de binnenwacht kwamen, zei de Zwarte Ruiter, die daar zat: „Halt, waar moet
dat heen?", maar vader 'De Ruige liet het briefje van Hirodaro zien en
toen mochten zij doorloopen. Zoo kwamen zij aan de poort en daar was
Geert nog altijd met de twee wachten aan het bakkeleien. Vader de Ruige
werd kwaad en gaf den Zwarten Ruiters een draai om de ooren.

Over 2 golven
ZATERDAG HOORT U:

„Zwarte”diamnte

Nederland en Bretton Woods

In ons blad van Vrijdag 30 November haalden wij een uitspraak
aan van den heer Lodewijk Asscher.
waarin o.a. werd medegedeeld, dat

In de Tweede Kamer is ingediend
een wetsontwerp tot toetreding tot de
overeenkomsten van Bretton Woods. men „zwarte" diamanten ln ziekere
Het betreft hier de beide overeenprovinciën van ons land moest zoekomsten betreffende het internatioken.
Men verwijt ons nu, dat wij
nale monetaire fonds en de internationale bank voor herstel en ontwikdeze gewesten met name hebben
keling, ontworpen op de „United genoemd, terwijl toch als zeker is
Nations Monetary and Pinanclal Conference" te Bretton Woods. Het internat, fonds beschikt over twee middelen. Eerstens schept het een regelmatig georganiseerd overleg tusschen
de deelnemende landen over hun monetaire politiek Tweedens opent het
voor de deelnemende landen faciliteiten tot het koopen van elkanders
valuta's.
In een verklaring deelt de regeering mede, dat het een algemeen belang is, hetwelk naar het oordeel van
de reegering ook het voornaamste en
eerste belang Is, dat het Koninkrijk
der Nederlanden bij de toetreding tot
de
overeenkomsten van
Bretton
Woods heeft.

.

--

'I P~~t

Wat nou?

Weet U dat niet ? Daar wordt
op de bon Niemeyer's Gala-thee
verkocht!

Nieuwe vliegtuig-

(Ingez. mcd. i

fabriek

General Motor Trucks
voor Nederland.
De eerste zendingen aangekomen ; nieuwe aanvoer binnenkort verwacht. Ook Riva zal
hiervan haar quotum ontvangen.

Aflevering op Vergunning

van

de Rijks-Verkeers-Inspectie.
Vraagt

ons

nadere bijzonderheden

®$$*

Amsterdam, Overtoom 197-205». telel. 82525

Comm. Venn diva-Torengarage
Torenstraat 142, Telel 180033

'j Gravenhage,

onver-

Op

wacht te Delft overleden de heer A.
van Osselen. die een bekend figuur

was

in de wandelsportwereld.

kelijk bevestigen.

Duizend schepen
naar Rotterdam
Op 2 Dec. j.l. ls het duizendste
schip de haven van Rottejrdam binnengeloopen. Een cijfer, «lat» bemoedigend is. al lijkt het scheepverkeer
natuurlijk nog' niet dat van in de
vooroorlogsche Jaren, waardoor de

Maasstad tot een wereldhaven werd.
Gedurende de maand Nov:
zijn 250 schepen aangekomen Zij
brachten 88.000 ton stukgoed mede.
uit Eindhoven, een werkvergunning alsmede 371.000 ton massagoed. Di
laatste verdeeld als volgt: graan
verkregen.
178.000 ton, fosfaat, pek en chilisal-31 000 ton, kolen 46.000 ton,
hout 25.000 tön; olie en benzine
91.000 ton. Sinds de bevrijding is via
Rotterdam ingevoerd een hoeveelheid
van 2.671.000 ton aan massagoed en
Omzet 2.290.000 (1.860.000) shares
uitvoer is weer op
6 12 5 12
6 12 5 12 stukgoed, ook de
.ekomen. Reeds zijn 19 schepen
Atch.l
'■.
98 98' 2 KadioC
16
kken met in totaal 46.000 ton
B.Ohio 25% 26'hRep.St
kolen en cokes, afkomstig uit het
18%
18
B
Can^ac
Revn
38
38
Ruhrgcbied.
34' 36
CbesO 55 T„* 56% Shell
N V C 31
CV
17 T
O.N.J 67'
Penns
4-.
S Rail
58
Aangekomen te Rotterdam 5 Dcc:
59
ün Pac 144/.143 TexasC 59
..INGRID"
(ledig) van Don':
-"
187 U Air
37'/, 37
AllCh
..INGOLF"
uit zee wegens
4% slecht weer, terug
Am Can 104
op stroom ten anker:
'2>'
Fruit 112 110
A.R.M
..PASCHOL" idem als voor; „BANCO"
Am Sm 65 %" 66
U.SRub 68% 68
(smeerolie) van Londen;
WILNA"
B.St
83"
Am Tel 190
(cement)
van Londen; „ITTGRIN"
88-, 88% Westh
A Tob
36
(ledig) van Glasgow; ..VlDO" (ledig)
Anac
46
'Olw 50', 50
van Oslo; ..DIANA 5" (zaad) van KoBethl
96% 95 Alrßed 51
penhagen; ..INDRAPOERA" 5 D
Ch N.B 45
Am Rad 19
18% Southampton: „SLOTERDIJK" 1 Dec.
tn Sus 57
58
Chrvsl 138
te New Vork.
CitvFlU 54
1 23
S.s. DELFTDIJK 5 Dec. van Rot33
Cons.E
Id.L 34
terdam te New Vork; s.s. VAN DER
Dup.N 187 185% G.Poods 50% 51
CAPELLEN 4 Dec. van Rotterdam te
Eastm K2lB 217',; Huds.M
Baltimore; s.s. JUNO 5 Dec. uit New
4,
Gen El
Vork naar West-Indië;
s.s. TIBEG. Mot
7.
.55
RIUS 5 Dec. uit New Vork naar Nor61,4 N Am C
Goodv
61
folk
iVirginia); s.s. PIETER DE
98', N Pacif
98
I Harv
HOOGH 5 Dec. uit New Vork naar
38', 38% Proct.G 64
I NiC
64
Antwerpen: m.s. JOH. v. OLDEN"Cl BSh 2 1
BARNEVELT pass. Gibraltar 30 Nov ;
32% 32% Searsß
Int.TT 5(
s.s. TJIBADAK te Batavia 30 Nov.
Kennec
60%
Vertrokken
5
Dcc:
AMSTELMontg 74
48% STROOM naar Londen: s.s. KELN.City
üCarb 100%***
48%
BERGÉN naar Barryroad.
Pack
9'/i D.S.S pr 152 152.
Radiotelegrafisch bereikbaar zijn
PureO
2.
54
de volgende schepen: Algenib, CotNieuw-Amsterdam,
ex-dividend
Delftdijk.
* 187% ex-dividend
Niikerk. Oranje. Socrates. Tarakan.
Tjibesar. TJimanoek, van Heutsz.
**" 101' iex-dividend

Naar wij uit goede oron vernemen, heeft onze jongste vliegtuigfabriek, n.l. van den heer H

A

aan te nemen, dat dit verschijnsel
zich overal zal voordoen. Dit is inderdaad het geval en de opmerking van den heer Asscher was dan
ook slechts bedoeld als een voorbeeld. Op verzoek van een vertegenwoordiger vah een der bedoelde provincies willen wy dit echter
hier ter plaatse nog even uitdruk-
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Aai

Vervanger gevraagd in

flinke aankomende
kantoorbediende

met buitenpraktijk in Zuid-Limburg. welke laatste met
volled:
overname wordt aangeboden.
Deze buitenpraktijk kan een volledigen werkkring verschaffen en telt pl.m. 10.000 zielen Spoed gewenscht.
Brieven onder no 20716 bureau van dit blad
Admin
r haar
en" :

MR. IN DE RECHTEN

PASTORIE

in

en

>

Allert

e Annonce-

im.

Gevraagd te Den Haag:
Hl ISHOI lIMKR
K.K

MEISJE,

i'

direct gevraagd:

R.K. bouwkundig opzichter-teekenaar

liefst 2 zusters of vriendinnen boven de 30 jaar
voor bureau Gennep (Limburg).
A. P. van den
Zonder e- g. onn. z. aan te
Brink, architect BN.A., Laren (Noor-H-Holland).
melden Opgave s.v.p. van
vorige betr. leeft, en
GEM BEN TE Tl BBER<I IV
salaris. Br. no 504 H. De
Maasbode. Stationsweg 79.
■n
gemeensohappelijken dienst van Bouw- en
Woningtoezicht
Den Haag.
nten Tubbergen, Ootmarsum en

Aan de St Josephschool te
Nes a. d Amstel. 2e kl. 8.8,
dagelijkse busverbinding mei
Amsterdam, worden gevr

TWEE ONDERWIJZERESSEN
(of

die
den
Zeereerw Heer Pastoor A. G
M. *. d. Oord.

-

van

GEMEENTE-ARCHITECT
tot

’3420.—.

t>ortV "*

tilo/n

KOOPMANS'

PP"
Betere

IfiEE
Bij
OE KOFFIE. EN .HEEZAAK

Hlllllllll

lersch vee naar Nederland
De grootste veeboot van Europa,
het stoomschio „Orestes" van do
uit
K.N.S.M..
is Woensdagavond
Dublin vertrokken met een I:
■an 624 lersche runderen en 24
paarden. Aan boord van het schip
bevindt zich de heer Weenink, consul-generaal van Nederland in Dublin.

Doodstraf geëischt

—

Salaris pl.m. ’3OOO
ling van di
Aanstelling boven het minimum is mogelijk

on

opponeert
Attlee: „Socialist
nu eenmaal niet

conservatief”

Mei een zeer vinnige redevoering,
waarin bij geheel en al sprak als de
oppositieaanvoerder, heeft Winston
Churchill gisteravond In het Britsche
Lagerhuls de debatten over de door
zijn partij Ingediende motie van wantrouwen 'legen (le Labour-regeerlng

samengevat,

Hll leidde zi;n redevoering In "i'*l
ik nli.jf slechts tn
«ie opmerking:
de politiek, omdat ik hei nii.in plicht
aiiil een |i<igiii!; te (loon te voorkomen, dal dc machtige positie, welke
«ij in den oorlog verwierven, verloren gaai door dwaasheid en erger
dan dwaasheid, onmiddellijk na onze
overwinning.*'
Attlee, die bijzonder op dreef wa»
en nu en dan de vroolijkheld van
"zijn gehoor opwekte, antwoordde 0.m.:
De strekking van de rede van
hij

ons

vi

i. nu wij gekozen zijn on
b nrogram uit te \
"sram uitVoor Churchill Is alles wat <
vatlef is normaal, en iemand, die de
wereld ziet veranderen en verajidcwenscht, heeft I
rd. Men vraagt ons
ten
de
landllevend
dlnßcn te laten, zooals ?e zijn. Nu,
zijn
wij
■or
hier niet %ek<
De Labourregeering heelt de conoppositie verslagen bij de
.:ing over een motie van
rn met 381 tegen 197 stemmen

Probleem-Duitschland
botte waarschuwing

De

van

mi-

I

Tyd, Apeldoorn, Kanaalstraat 19.

ondernomen,

worden

■

principe

in Duitschland volkomen over boor.'

werpt.

MOOISTE GEVRAAGD

Britsche diploma',

FLINKE EERSTE MODISTE
GEVRAAGD
OP HOEDENATELIER
Zelfstandig kunnende werken. Bri>
onder nu. 149!
van dit blad

Idee el e werkkring
Gevraagd op kath. conferentieoord

BEDRIJFSLEIDER ( STER )
in srtaat het geheele bedrijf zakelijk te beheeren. Bekendheid met pension- of restaurantbedrijf en boekhouding
strekt tot aanbeveling. Alleen beschaafde personen met
sociale en culturecle Interesse komen in aanmerking.
Brieven met uitvoerige Inlichtingen en opgave verlangd
salaris onder no. 12113 bureau van dit blad.

lijk is

zonder

F

Op een Donderdag
gehouden |

te Neun

de

opvolger

2e TELEFONISTE
:iO. 26!.,

o, 34932, aan h<

van dit blad.

gene-

van

ie Amerikaansche bezetting
in Duitschland, er op g<

tonzlj er een centraal bi
In Duitschland komt. hij vreesde, dat

er moeilijk

Hij

zou

doelde hiermede op den Frai
'and tegen de voorstellen Inzake het invoeren van een centraal
ur in Duitschland en de na_uf
aanleiding hiervan afgelegde Amerikaansche verklaring, dat de Amerlkanoodzaakl zouden zijn
u

eindigen, in

Duitschland

de Franschen
werd
my hoopte och:
p KOU kun:

HIJ was van

R.K.

BOEKHOUDER

..ti

mon

Tubbergen.

Biedt zi< 1.

Churchill

HULP IN DE HUISHOUDING

TANDARTSENPRAKTIJK

bur

i

Frankrijk, dat dc
drie" eventueel Win centra„groote
bij
BijzonDe advocaat-fiscaal
het
plannen voor Duitsci
der Gerechtshof te 's-Gravenhagi
deelneming'
sullen
doodstraf
G. Vis. der Fransche
geëlscht
tegen
de
heeft ln Fraiv
doorzetten,
opperman te Alphen aan den Rijn. die ringski
i kers aan
de Duitschers
U.P. uit Parijs.
verraden, tengevolge waarvan er verwekt, meldt
oringswoordvoerder
i
werden
gefusllh
vier
ernstig te hopen, dat een compi
ing bereikt oou kunnen
Van 9 December af zijn de rantt men Frankrijk tor
soenen voor geheel Nederland de.«taan. Het Fr:;
zelfde.
;i.".i echter was. dal
komst van Pm
l.racht blijft, Frankrijk
nor 1 Jan:

,

—

.

//\v;
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HILVERSUM I: 12.01 Gram.muz.,
12.30 Nederland weer aan den slag,
12.35 Orgel, 13.20 Jetty Cantor, 15.00
Sopraan en piano, 15.30 Engelsche
les, 16.00 Gram.muz., 16.45 Boekbespreking, 17.00 Cantabile-septet, 17.30
Siving, 18.01 Radio-filmshow, 18.45
Gram.muz., 19.30 „Novelty serenaders", 20.01 Nederland herrijst, 20.15
Gram.muz., 20-30 „De week it
..ij". 21.30 „De avonturen van de
schim" 22.00 Jan Corduwener, 22.15
Mensch en maatschappij, 22.311
muziek, 23.30 Op den drempel van
den nacht.
HILVERSUM II: 13.01 Nederl. strijdkrachten, 13.30 Canad. progr., 14.01
tuinbouwvraatje, 14.20 Piano, 14.45
Beeldende kunsten,
15.00 Gram.muz., 16.00 Tuberculosebestrijding,
16.15 Vibrafoon sextet, 17.00 Kinderhoorspel. 17.30 St. Nicolaasliederen. 18.30 Gevraagde platen. 19-30
20.01 MeNederl. strijdkrachten,
tropole or'k., 20.30 Sportpraatje,
20.45 Romantische muziek,
22.15
Klassieke muziek.

■

mmlng
I"
n

nu

aan de Vi
Frankrijk
lijk deze aangelegenheid opnieui
overwegen.

der-

r

Vrijdag 7 december 1945
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Leiders der Ned. Unie
voor Bijz. Gerechtshof

Oorlogsmonumenten in Nederland
Onzen beeldhouwers
wacht een taak

gebouwd worden. Het is alleen jammer, dat men geen Nederlandscher

..r „De Gelderlander" meldt,
heeft de Groote Advies Commissie
van de Illegaliteit in haar jongste
zitting het besluit genomen een
aanklacht bü het Bijzonder Gerechtshof in te dienen tegen de
heeren prof. dr. J. E. de Quay, mr.
J. Linthorst Homan en mr. 1..
Eï.ithoven 'n hun kwaliteit van
leiders van de Nederlandsche Unie.
N;

naam kon vinden dan „eeregrafhof"

In Putten komt waarschijnliii
monument voor de burger-terreur,
?.n dan komen er nog,
bulten de
Een held moet bezongen en her- stedelijke gedenkteekens, nationale
monumenten
voor
dacht worden. Op het ontkennend
het leger, de vloot
antwoord op de vraag of er in en de illegaliteit.
land veel monumenten waren,
Mestrovic, de bekende Youmonumenten
vische beeldhouwer, eens geer zijn ook geen helden in
In welke plaatsen deze monumen:and te bezingen. Al is de strijdten zullen komen is nog niet belust in ons land niet zoo groot als kend, maar het uou zeer toe te Juidie der periodiek strijdende Balkanchen zijn, indien het
monument
ners, toch hebben wij de bevoor het leger in het Zuiden, waar
stofte traditie van een Kenau Hasde zwaarste strijd gestreden is, geselaar of van Speyk geducht herplaatst zou worden, dat van de vloot
zien in den achter on» llggenden ln een van onze havensteden en
■ n
en illegalen strijd. In vele dat der illegaliteit in het midden
en ln ons land, waar heldenvan ons land. Het plaatsje Overgepleegd zijn, heeft men cóloon. waar volgens Engelsche autotniic's gevormd, om te komen tot riteiten een zwaardere strijd dan bij
de oprichting van een blijvend moCaen gestreden ls, heeft hierin reeds
nument.
het initiatief genomen. Zeer waarOp de Waalbrug te Nymegen, op schijnlijk komt hier
het
groote
de plaats waar door Jan van Hooff kerkhof der gesneuvelde Engelschen
de kabel voor de springlading werd en men heeft allerlei oorlogsmatesneden, is thans een reliëf van riaal verzameld voor een mus.um
J. Maris uit Heumen geplaatst, maar Gm te voorkomen, dat ons land.
pas het begin, want men heeft evenals dat nut België na den voPlannen cm een groot monument bij rigen oorlog het
was, overdkhof te plaatsen. In de Langstroomd zal worden met alle scorter»
was er de held Jan de Roov, van mogelijke en onmogelijke gedenkdie do uitbreiding van het Ardennenteekens, is er in begin November
;ef verhinderde en dan Gerrit een Koninklijk Besluit uitgevaardigd,
ler Veen en al de andere 111einhoudende een „monumenten-stop"
gale strijders, die onlangs in de dvi- en het instellen van 'n commissie, die
| Re
>» bij Bloemendaal bègTaven zijn. elli ontwerpen, alvorens ze uitgevoerd
Ook hier zal een grootsch monument mogen worden, moet keuren, waarna toestemming van den Minister
van O. K. en W. moet afgewacht
worden. Voor de registratie
dei
plannen en de voorbereiding van het
K. B. werd veel werk verzet door
het Nationaal Instituut en de Groote Adviescommissie.

Plaats der

Repatrieering uit
Rusland

Nationale

prijsvraag

In den Beeldhouwerskring en Bond
Nederlandsche Architecten bl
in verband hiermede een plan om
te komen tot een groote nationale
prijsvraag waaraan alle beeldhouwers
«ouden kunnen deelnemen De winnaar van deze prijsvraag zou het
NederOver de repatrieering van
belangrijkste monument mogen ma
de
door
landers uit Rusland en de
ken, terwijl de anderen naar volga bezette gebieden, verstrekt 't orde van hun kunnen de overige
voiministerie van Sociale Zaken de
gedenkteekens zouden uitvoeren. InSende gegevens:
hier een bekwame èn onpartijIn totaal zijn 540.000 Nederlanders dien
dige Jury
gevormd wordt,
zou
gedeporteerd of uitgeweken, ongeveer op deze
wijze tenminste de Juiste
Van
de
gerepatrieerd.
360.000 zijn
op de Juiste plaats komen. Wij
110.000 Joden, die onder de gedepor- man
dat het Amsterdamsche coteerden waren, z-ijn 90.000 omgeko- hopen,
mité zijn plannen ook wat nader
zich
7000
nog
men. Verder bevinden
uitwerken.
Nederlanders ln geallieerde landen, gaat
Zooals de gedenkteekens bij de Splo|ooals Engeland, Frankrijk ensßelgië. phelschool en het Weteringplantsoen
Er bestaat dus nog onzekerheid over b.v. er nu uit zien met wat verroeste
Plm. 83.000 landgenooten. Hoevelen biskwieblikken, verrotte bloemen en
Van deze 83.000 tijdens de bombarverregende plaatjes, zijn ze noch een
dementen op Duitschland om het eerbetoon, ncch een waardie
leven zijn gekomen, Is nog niet met dachtenis. Men aij echter niet tevre:eid te zeggen. Deskundigen en den met een bakstoenen muurtje cf
; ici noemen echter herhaaldeeen afgeknotte zuil, waarmede men
n cijfer, varieerend van 60.000 zich er reeds op vele plaatsen ln
%ot 80.000.
Nederland het:
akt
door de Russen gegeven cijfers
John Ra
gere■ls volgt: in Rusland
vierde,
zal door
n.'air
gistreerd: 30.783 Ncdi
den E
orden voor'.Us 1945 gerepatrieerd:
gedragen als de maker van het Am:mders. Op 15 Augustus 1945
rnsche monument.
patrleererj 288 NedcrMevrouw Fransen —Heslenveld is
|fers mochten al
i zocht
een ontwerp te maker,
le cijfers juist zijn |en er i
de stad Utrecht. Dit zal waarvoor
enkele reden om hieraan te twlj'e- schijnlijk geprojecteerd worden opi rmoeden bleef gewettigd,
het Domplein.
ireld over het g
ac gebied, nog steeds kleine
de Nederrs bevonden.
vermoeden Juls!
.Dat dit It,
dat na 15 Augustus 1945
.'HB doch belangrijk meer Neaders uit de Russische zone

voor

onze
. van
waarlijk

beste beeldhouwers
monumentaal werk

van Hall

is wel Frits
eind 1944

geweest. Hij

in een Duitsch
concentratiekamp gefusilleerd. We
zien hem
hier aan hét werk
bij zijn
beeld voor de RijksDit
verzekeringsbank.
prachtige
monumentale beeld opgeborgen in
een kelder, had in den afgeloopen
winter zooveel van grondwater te
lijden, dat het de vraag is of het
hersteld kan worden. (Foto van Ad
In de werkplaatsen
Windig uit
der beeldhouwers".!

Gedetineerden

te

—

—

i

worden bestreken. M

'lulp van radio-oproepen word;

°e verspreide Nederlanders verzocht.
Ich i
te begeven. Or.-k
wordt Tsjecho-Slowakije in alle Heilniet auto's doorkruist.
"e i
.-isde reeds Opper- en
M
eder-Si!ezië, oe n deel van Polen tot
■"akau en gedeelten van Duitschland
a Oostenrijk die de Russen hebben
vervoeren Nederhc trucks de gevonden landten van het verzamelcentrum
Praag naar Pilsen Vandaar gaan zij

Voor den herbouw van vernielde of
beschadigde kerken ls thans door het

college

van

algemeene commissaris-

sen voor den wederopbouw een rege-

getroffen.'Regelingen ten behoeve van de kerkelijke gebouwen en
de monumenten zijn in vergevorderden staat van voorbereiding.
Allereerst zullen het aanbrengen
van voorloopige voorzieningen, het
geschikt maken van resten van een
kerk als noodkerk, het Inrichten van
andere gebouwen voor het houden
van kerkdiensten en bij hooge uitzondering het bouwen van een noodkerk ln 1945 worden verricht en zooer naar Nederland.
noodig voortgezet in 1946 Indien
***2n
ui behoefte blijkt te bestaan
ak vun de missie is
et zr.cker
o van Ne- kan in 1946 toestemming worden ge|erlanders, die in concentratiekam- geven voor het bouwen op ruimere
pen gevangen hebben
gezeten en
noodkerken; zij zullen na
oaar gestorven i
en diensten vonr andere doeleinden gebruikt moeten kunnen worringsi-, die aan de Ned
Voor 1946 zal een bouwprou is verbo
ma worden opgesteld voor het
i monumenten en andere
tiau 'n kerken
>!an zal in overleg mi
-tschappen worHen. Hij li
ialf Augustus mede
Voor sloopings- .en opruimlngswern zet■rt om ken en voor het ;
voorloopige vooi
In af:ng van een
ling

£J

£

.

voor-

rrikshijdr.

:]

van

N

id.

Audiëntie

Aartsbisschop

Z- H. Exc. de Aartsbisschop

it zal de vo jonde week allee-n

.en
Bilt”

en

Dond<

zegt:

Vorst in aantocht
Verwachtlng tol zaterdagavond;
■'ieideijji. dalende temperatuur,

meest zwaar bewolkt, geen neervan beteekenis, matige wina
«■usschen oost en Zuid-Oost.
len Stroom van koude lucht
"ringt
van ttusland uil naai
"""««--Europa "oor. Er mag een
?,ag

eriode van

matige vors/ worden

*erwacht. Zon onder
".o'i—
lx.:::.,

"/,,„

IC.'JX. Maan
,, K:ts

.-

schot van maximaal 00 procent van
de goedgekeurde bedragen van rijksi verleend.
De kerkelijke gemeenten en parochies, welke voorloopig een andere
ruimt i
cbouw willen inrichten, moeten hiervan zelf de kosten
dragen, behoudens de bijdrage, die
haar hiervoor door het centraal bureau verzorging, oorlogsslachtoffers
kan worden verstrekt.
Ook de financiering van den bouw
van noodkerken moet ln beginsel
door de kerkelijke gemeenten.en parochies zelf geschieden. De bijdrage
voor de door oorlogsgeweld beschadigde kerken, welke hersteld kunnen
worden, zal eeheel gelijk zijn aan die.
welke voor woningen en andere gebouwen geldt Voor geheel verwoeste
r>f zeer zwaar beschadigde kerkgebouwen, welke niet meer kunnen
worden hersteld, gelden van de normale schnrlereneline- afwijkende be: voor eeval zal afiijk worden bezien. Hei
iprbouw.som.

waarvo

rllksblldra<»e wordt verleend, is o.a.
afhankelijk van de f

van

de gemeente of parochie.

cifiek Roomsch-Katholiek zou zijn.
Daar tegenover zij, die alles graag
bij het oude zagen gelaten en gewoon
de
Roomsch-Katholieke
Staatspartij terug willen. Maar
daar kan. wie zich op het boven
en standpunt van Prof.
Romme stelt, zoo neemt tij.lspiegelaar aan, nog niet mee ' tevreden zijn. Veimoedelijk zal hit een

Uit uw pen
Soldaten

stelling

zal

worden, indien

niet

ei

spoedig verandering komt.
gewoon soldaat en nog wel een
„vrijwilliger" zou het een en
niet kunnen en durven zeggi :i
daarvoor niet elke reden was.
Laten wij terugkomen op onze ..Prlmary Training" in Glasgow van enkele weken, waar wij met de eerste
beginselen van de nieuwe opleli
methode, ln overeenstemming met die
van de geallieerden, vertrouwd werden
gemaakt. Onze instructeurs waren Engelsche en Schotsche sergeants, corporals en lance-corporals. die evenals
hun officieren onze» bewondering afdwongen. Tijdens deze opleiding werd
geen onderscheid gemaakt tusschen
officieren, onderofficieren
en manschappen. Wij waren en voelden on»
als een aansluitend geheel, wij waren

.

Een scherp verhoor van de gearresteerden leverde geen positieve reover wapensmokkel in het kamp sultaten op. Meermalen had de commandant in zijn kamp een nerveuze
Schoorl. In verband hiermede werstemming geconstateerd, doch dit
den de leiding en het geheele personeel van het kamp vervangen door was z.l. veroorzaakt door uittreksels
van causerieën van den weleerw.
een voltalllgen bewaklngs- en bedieningsstaf en werden de bijna 1200 heer Henri de Greeve.
Volgens den heer Spandaw kungedetineerden, uitgezonderd de zienen vele gedetineerden dit niet
ken, naar den zoogenaamden „Krenop
de Juiste wijze verwerken en er
Wij
tentuin" bij Hoorn gebracht.
ontstaan dan plannen tot brandhebben ons ter plaatse van de gebeurtenissen op de hoogte gesteld en stichting, opstand enz. Het tot uitvoering brengen van een van deze
hadden een onderhoud met den geschorsten commandant, mr. F. A. verkeerde voornemens der gevangeSpandaw en den kamparts dr. F H. nen, namelijk een plan tot brand..soldaat", maar toch ook weer zoo,
stichting, werd door den commanRisselada. Ook de nieuwe commandat wij respect voor onze offdant op het laatste oogenblik voordant, de heer Stoppelenburg, bleek
hadden. Wij leerden allen hetzelfde,
komen. HIJ deed hiervan drie wetot het doen van mededeelingen bekameraadschappelijk met elken geleden melding aan den rereid.
kander om, zoowel aan tafel, naar en
gionalen Inspecteur van Noord-Holin de kerk. ln de tram en ln de stad.
De heer spandaw verklaarde, dal land over de bewaking van de kamonze
\:\\\ wapensmokkel „In zijn kamp"
pen, kap H. J. Waage. Voorts had Probeerden geen moeite te doen
eren te ontloopen. daar wij
geen sprake was. \H- twee vuurde cotmmandant reeds eenige weker,
wapenen, een karabijn en een geanders mo
geleden eervol ontslag uit zijn funcweer, die tijdens bet onderzoek tie aangevraagd om als Juridisch adare gedoe van vóór den oorlog
zich viseur van den P.O.D. in Hoorn op niet meer. want het was nog oorlog
werden ontdekt. bevonden
«der ons Ideaal.
volgens in-m in een kast, onder hel te treden. Deze functie zal hij as
beheer van zijn bewakingspersoneel. Maandag aanvaarden.
Zoo verlieten wij na het beëindigen
van
onze
eerste training Olasgow, om
Wij bezochten na dit onderhoud
Bij de massa-arrestatie mochten
in
Noord-lerland
een tweede, sp
dokter,
de
zelf
De
barakken
staan
kapelaan
kamp
en
.slechts de
het
training te krijgen. Daar
nu leeg, doch zeer binnenkor
de domlné zich naar huis b<
met twee peletons, elk dertig marl
len zij aan 1200 politieke ge-.
nen huisvesting verleenen, een door sterk en onze hoogste commandant
en Hollandsche korporaal. Als u
kolen verwarmde huisvesting.
De
eraeemt, zult u mis:
politiemacht», bestaande uit 200 man
at daar niet vi
van de gezagstroepen en 200 man
van de marechaussee, ls naar de recht is gekomen. Het tegendeel ia
echter waar. Wij dwongen den 5
bases teruggekeerd
schen soldaten, die tóch reeds vele jauder dienst waren, alle :
In het kamp werden wij ontiet één van onze jongens I
vangen door den nieuwen comin die afgeloopen weken ..op het matIn het Neurenbergsche proces bemandant, den heer Stoppelenje" te komen. De kampkolonei
handelde de Britsche assistent-aanEngelsche kolonel, kon niet n.
burg,
i.iuger kolonel Melvyn Grlffith-Joiies
die met zijn bewakingsvolle waardeering over deze Holde voorbereiding van den Duitschen
manschappen het bestuur van dit zijn
landsche jongens uit te sprek>
overval op Polen. Danzig was slecht»
genomen.
Hij
oord op zich heeft
Thans zitten dezelfde jongeii *
voorwendsel, het ging in werkelijkheid om den „Lebenwaum", zooals
neemt aan, dat er ook in dit derom in Wolverhampton, wanr ze
drie maanden terug ook waren.
Hitler in een bespreking met zijn
kamp vele ongerechtigheden ge- ruimwat
een verandering. De 0,,
En
medesauienzweerders had verklaard,
het
binnensmokbeurden,
zooals
dit kamp aanwezige officieren zijn
liei aan de hand vun verslagen en
verhooren opgestelde relaas gal weer
dezelfden van vóór den oorlog
kelen van tabak, sigaretten, choen uit hetzelfde hout gesneden. Kunbet vertrouwde beeld van Duitsche
enz.,
dat
er
sprake
colade
doch
nen deze jongens zich nu aanf
leugenachtigheid.
was van wapensmokkel ten be- bij officieren, die voor het meerendeel
Als een merkwaardige omstandig.
hoeve der gedetineerden, is vol- krampachtig vasthouden aan de voorbeid weid onthuld, dat Hitler tot
een dag of tien voor den aanval niet
gens dezen commandant volledig oorlogsche legermethoden en -hande. officieren, die reeds een hoogeloofde, dal frankrijk en Engeland
uitgesloten.
percn leeftijd bezitten? Is het
hun verplichtingen tegen zijn nleu.
lijk. dat officieren, die bij hun nieuwe
We slachtoffer zouden nakomen. <;i>„Het is jammer", zegl de heer training bewezen ..unsuitable" te zijn.
rtng daarentegen wei.
In het onderhoud, dat cimio met Stoppelenburg, „dat er geen eentoch nog gehandhaafd worden? Hoe
die dezen raii
Hitler en Ribbentrop te Berchtes- heid van commando bestaat over kan een sergeant,
door zijn gevechtshand»
gaden had, schrok de Italiaansche
kamp
en aan het front bij de Brigad
de bewakers binnen het
minister mui Buitenlandsche /.aken zij,
die er buiten werken. Dit leidt worden omdat hij vóór Mei '4
ten zeerste van Hit lers vastbeslotenut was? Waar zijn de beheid lm den (Hiiink*. Italië was uit- vaak tot misstanden tusschen het
ons reeds zoovele malen
geput Hoor «len oorlog tegen Alies- personeel onderling."
„buiten"De
werden toegezegd?
synie en de interventie in Spanje en
De ord", netheid en regelmaa
Mussolini rekende op de In 194-! te bewakers behooren namelijk tot de
Borne le houden wereldtentoonstelgezagstroepen en hebben hun eigen den dienst schieten onder Hollao
leiding ontzettend tekort, terwijl het
ling om 'Ie lialiaansebe schatkist commandant. Ook een van de remet buitenlandsche deviezen t<- vule leiding tot in de
kampsmokkel
denen,
waarom
moeilen.
lijk te bestrijden is.
in hun
Seyss-Inquart
er zij hier slechts enkele dagen
Naar wij van bevoegde zijde verNaar de speciale verslaggever
nemen, is de overbrenging der geehuld? He'
het A. N. i
:ibei-g ven.
vangenen naar Hoorn zeer ordelijk ls heusch niet moeilijk. .De lek:
is Seyss Inquart van plan aan het
p. de kracht ontbr. <
geschied. Vele gevangenen werden
e Negerechtshof te
derlandsche getuigen a décharge te per auto vervoerd.
te deelen. probeert men de tot
larden. De
lende lijst
ouden. Zoo moet hei
v..n namen zal dezer dagen door hem
De soldaat met den nieuwer,
worden ingediend. Het zijn allen perat anders en heeft in de af gesonen, die geen Nationaal Socialisten
wei duidelijk laten
en die, naar Seyss-Inquart
dat hij soldaat is en zijn pl'chhoopt, bereid zullen zijn" verklarinten weet en uitvoert. De otir*e Holgen af te leggen, waaruit zou moehe officier ln doorsnede weet
ten blijken, dat hij aangaande behoe met hem om te springen,
paalde kwesties invloed ten gunste
St. Nico;:
ook een l
den soldaat. En
van Nederland heeft aangewend of gebracht,
aan het paleis van Soeston er bij al die nieuwe recruten
geprobeerd heeft sommige maatregewaar de kleine prim
mannen, die over de capacitellen te verzachten of tegen te hou- dijk, erst met
den goeden Sint hebneschikken om een leidende
den. Indien het gerecht tot dagben kennis gemaakt. Woei.
te bekleeden?
vaarding besluit, moet natuurlijk nog avond was hij op
. te zoeken, dat
het paleis S»
afgewacht worden of de Nederlan- en Donderdagmorgen
heef T hij, tijzoovel»
die uit het reeds eerders bereid zullen zijn onderdeeeen door de Cl
der bevrijie deel van Holland kwamen
len van het beleid van Seyss te dens
ij de
grootsch opgezet feest
6000 en zich hadden aan
verdedigen.
Seyss heeft inmiddels kinderen uit Baarn .en voor
Irene-Briqade.
nu
onmiddel
Soestdijk,
over zyn verdediger verklaard,
ie drie p:.
scheid ge"held gebruik make:
dat het aan hem te danken Is, dat nomen.
inten. hoewel zij er geensz'ns toe
de overstroomingen van Ned.
orden? Ik heb pers.
Bij de aanko
piet van nog grooter omvang zijn had
Irene het mi
'oond:
e gesproken en het ls
eest.
md stil en
ir den omdat ze een hekel hadden kp. i
te kijkcj
daar...soldaat" zijn. of zoo
Ben bericht uit Brussel meldt
en en naar huls of Holland verlangden Ma-r
ijl de
dat de Olympische Spelen in 1948
hben meer dan geni
hebben ervaren wat l
definitief aa,n Londen zijn toegeving
Plet
wezen.
D
Wolverhampton, Nov. '45.
keek.
(Van

Dezer

onzen eigen verslaggever)
is er melding gemaakt

dagen

■

Herstelregeling Feuilleton der
verwoeste kerken trouweloosheid
Bouwprogramma en
urgentieplan

ziet
Openbaring.
tijdspiehet goed, dan beteekent
derde richting in het
Centrum voor Staatkundige Vorming. Daar heb Je menschen in,
die wel een partij van RoomsenKatholieken willen, maar het
Roomsch-Katholieke buiten den
naam willen houden, omdat het
program van de partij niet spedit een

Schoorl hadden

Er gebeurden wel ongerechtigheden

be-

de

gelaar

Engeland

ex-gevangenen

.ll

Piof. Romme in zijn
„Volkskrant" kennen wij het doel
van de politiek uitsluitend uit

—

geen vuurwapenen

voor het eerst einde 1943.
DooT een
0.1.v. het Tweede-Kaid mr. G. A. Boon, sinds Juni

„De

—
Een

Een derde richting
Volgens

Met dit besluit van de G. A. C.
Staatspartij
Rcmsch-Katholieke
waarvan niet gemeld is. of het
wenschen. Dat Romsch beteekent
werd uitgevoerd
heeft de tegendan: Roomscher dan de I
strijdigheid tusschen een deel der
Illegaliteit en het Driemanschap
der Nederlandsche Unie
en ook
deze Unie zelf, die een millioen
Nederlanders heeft omvat
een
in
definitieven scherpen vorm gekregen.
Wij hopen, dat het ééne óf het
Toen wij als de eerste oono:
andere onderzoek eindelijk door wllügers in Mill aankwamen, het
opheldering van zaken en recht- kamp. waar wij de spits moes,en afvaardiging van personen ook aan bijten, was de stemming van de jononaanks het feit, dat wjj
smeulende en schadelijke tegenschijnlijk in een „rommel" verstellingen een einde zal maken.
zeild waren geraakt, opperbest. In
wij waren daar met een grootse.i ideaal
voor oogen.
Misschien ls de zoo plotselinge capitulatie van Japan ook wel schuldig
aan de thans ontstane situaU'
ieder geval Is het een vaststaanc.
dat de kern van ons toekomstig Hollandsch leger weer een groote teleur-

Opsporing van

ruimen ti.jd geleden is Nf-

Ji

Zooals reeds eerder gemeld is. heeft
het driemanschap der Ned. Unie reeds
aan minister Schermerhom verzocht,
persoonlijk (d.w.z. niet In zijn functie
van minister-president) een commissie te benoemen om de houding van
het driemanschap te beoordeelen. aan
welk verzoek prof. Schermerhom z!ch
bereid heeft verklaard te voldoen.

Tijdspiegel

St. Nicolaas bezoekt
paleis Soestdijk
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VRIJDAG 7 DECEMBER 1945
Met groote vreugde geven
wij kennis van de geboorte
van een dochter, die bij het
H. Doopsel de namen ontving van
ASTKID MATHII.DF.
MAKTE MAKtil I.KITE
De heer en mevrouw

v. SCHAICK-Antonissen

j
I

De Heer

en

Mevrouw

geven

BAKX-Janssen

ADDIE
die bi) het H. Doopsel de
namen ontving
Adrianus Franciscus
Elisabeth Maria
Tilburg, 4 December 1945
Kieuwe Goirlescheweg 17
Heden schonk God ons een

zoon, die bij het H. Doopsel
den naam ontving van

PETKL'S
H. J. v. WEES
C

G. v. WEESBlerman
TRUUSJE

MATTHIE

BERTJE

1945

onze diepe droefheid overleed heden,
na een langdurig en

tTot

geduldig gedragen lijden,
voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, mijn Innig geliefde
echtgenoote en onze lieve,

zorgzame

moeder,

behuwd- en grootmoeder
Mevrouw

JOHANNA MAKIA
V.

WECHEM-Christiani

in den ouderdom van 69

laar
Amsterdam:

H. H. .v. WECHEM
H. V. WECHEM
M. V. WECHEM-Hanel
Haarlem:
H. F V. WECHEM
C. W. v. WECHEMde Vries
Amsterdam:
G. v. WECHEM
D. W. v. WECHEMHoogendoorn
J. H. V. WECHEM
J. C. H. v. WECHEMvan Aesch
H. H. V. WECHEM
A. M. C. V. WECHEMvan der Waals
J. L. J. v. WECHEM
H. P. M. V. WECHEMMulder
Den Haag:
J. M. van AESCHvan Wechem
F. W. C. van AESCH
Amsterdam:
A. H. v. WECHEM
en verloofde
en kleinkinderen.
Amsterdam, 6 Dec. 1945.
Adm. de Ruijterweg 39 II
Profundis: Zondag 9 December a.s. van 2—3 u.
Rozenkransbidden Maandag 10 December a.s. te
7 u. ln de parochiekerk
De H.H. Uitvaartdiensten
worden opgedragen Dinsdag 11 December a.s. ln
de parochiekerk van O
L. Vrouw van Altijddurenden Bijstand (Chasséstraat), te 7, 7.30 en 9.30
uur. waarvan te 9.30 u.
de plechtige
gezongen
Requiem: daarna de bijzetting in 't familiegraf
op het R.K. Kerkhof St.
Barbara (Spaarndammerdijki te 11 uur.

Maatschappij

Administratie
«TESTER SIIKER

RAFFINADERIJ N.V.
De directie maakt bekend,
dat, ingevolge besluit der op
heden gehouden algemeene
vergadering van aandeelhouders, het dividend over
het boekjaar 1942—1943 is
vastgesteld op 3%. %, uitmakende f3.50 per aandeel,
100.—, hetwelk begroot
taalbaar wordt gesteld onder aftrek van 15 % dividendbelasting ad f0 52.;.
Op dividendbewijs no. 8 zal
aldus worden betaald f2.97'.
ten kantore van de KasVereeniging met ingang van
S December overeenkomstig
deblokkeerings voorschriften
op geblokkeerde rekening.
Amsterdam, 4 Dec. 1945.

’

HOTEL „WILHELMINA*
(Ensinki Venlo.
Gevraagd voor Januari a.s.

degelijk Jonge

TWEEDE KELLNER
Foto met afschriften getuigschriften.
In klein gezin een

JUFFROUW

ln de huishouding gevraagd,
voor dag en nacht. Goed
kunnende koken. Mevrouw
Backhuys, Amsteldijk 150
huis, Amsterdam.

PASTORIE
In

E>en Haag gevraagd

flink R.K. 2e meisje

Verl. sal. er* leeft Z. g. g
onn. z. a. te melden
Br
no. 505 H. De Maasbode.
Stationsweg

L

van Restaurant,

$

79, Den Haag.

Bij het op 1 Mei op te richten regiment Luchtvaarttroepen zijn vacatures voor INSTRUCTEUR (Peletons commandant). In verband hiermede begint

Groothandel in speelgoederen
van Kloveniersburgwal 81
naar

Amsterdam

KERKSTRAAT Sfil
Tel. 30590 en 47786

regiment

in aanmerking wenschen te komen, kunnen zich
vóór 15 December as. melden in het B-kamp te
Ypenburg (Brasserskade), waar alle gewenschte
inlichtingen verstrekt zullen worden:
DE COMMANDANT

Zeeuwsche hoek

\S
SS

en Oesterput

%

LUCHTSTRIJDKRACHTEN NEDEHLAND

Het Wit-Gele Kruis te Druten
een volledig bevoegde

vraagt

zoo spoedig mogelijk

R.K. WIJKVERPLEEGSTER
Zeer goed' salaris plus vrije pensioenverzekering. Prettige
werkkring. Sollicitaties aan den secretaris van het Wit
Gele Kruis, Houtschestraat 1 te PuiflijU.

met

groote vreugde kennis van
de geboorte van hun zoon

Badhoevedorp. 4 Dec.
Fa Verkuyllaan 35

>>

N.V. RIBU

een instructie-cursus op 15 Januari a.s.
Diegenen, die voor indeeling bij genoemd

Opeftuio._

*

zoon

PETER
die bij het H. Doopsel de
namen ontving van
Petrus Andreas .Maria
Oosterhout, 4 Dec. 1945
Markt 19

«

8 December, 5 uur

Hillegersberg, 4 Dec. 1945
Stadhouderslaan 26

De Heer en Mevrouw
SMITS-van Slobbe
geven met vreugde kennis
van de geboorte van hun

Jj

DI3ER & THIJS

Voor alle reserve 2e Luitenants der
Militaire Luchtvaart

GEVRAAGD:

In het St. Franciscus Gasthuis

RECLAME-TEKENAAR
kan
op

zich
nemen van klein
die leiding
van etalage-decors,
atelier Goed ontwerper en uitvoerder
show-cards en cliché-tekeningen. Prima lettertekenaar.
Brieven met uitgebreide Inlichtingen en verlangd salaris
aan STUDIO BEEKMAN, KERKSTRAAT 59. BRUNSSUM
Bij vooraanstaanden groothandel in tricotages, garens
mode-artikelen en kleinvak, gevestigd in het Noorden
van het land, ls plaats voor enkele zeer actieve

ongehuwd,

plaatst worden een

MEDISCHE ANALYSTE

Sollicitaties aan den geneesheer-directeur.

HANDWEEFSTOEL GEZOCHT
1.40—1 50 m. breed. Uitvoerige beschrijving onder no. 14923
bureau van dit blad.

N.V Bredero's Bouwbedrijf

VERTEGENWOORDIGERS

Uitvoerige sollicitaties met opg. o.a. van bereisde route
verkochte artikelen enz. onder no. 12114 bur. v. d. blad

Voor direct gevraagd

BEKWAAM R.K. KEUKENMEISJE.

Hoog loon. Aanmelden bil mevr R. Brenninkmeyer. Hoogewee 16. Den Haag.
Wij vragen voor ons hoofdkantoor

N.V., grootwinkelbedrijf
Heerengracht 72, Amsterdam.

in

STRA Hz.

levensmiddelen.

BERLITZ SCHOOL

OF LANGUAGES

E^lze week

aanvang nieuwe

cursussen
Weteringschans 68, tel. 36215

Aartsbisschop, Mgr. Dr. J. DE JONG
gaat binnenkort verschijnen. De oplage zal nog beperkt
zijn; spoedige bestelling is dus vereischt. Bestellers

WJï)

DELFTSCHE
S L../YO L.I fc*

-

Frans

-

Duits

-

Spaans

Engels

-

Frans

-

Duits

-

Spaans

- Italiaans

De Leidsche Onderwijsinstellingen
Afd. Talen

BIJ

amsTeß,dam
VAN ZATERDAG
8 DECEMBER AF
ORCHESTRE
THEO VAN DER ZEE

—

—

Leiden.

ONS IS DE INTEEKENING OPENGESTELD OP:

EEN NATIONAAL STANDAARDWERK

GEDURENDE
APÉRITIF IN ONZE

verzekeringmij., H.8.5.-opl. vereischt, leeftyd
22—35 jaar, levenspositie voor goede krachten.
de hoogte met soADMINISTRATIEVE KRACHTEN. Op
ciale aangelegenheden en inkcopwerkzaamheden,
pl.m. 30 jaar, salaris ca. f 250.— per maand.
ASS.-ACCOUNTANTS. Vereischten: ten minste M.U.L.0.-opleiding, bij voorkeur H.8.5.-opleiding, ervaop
ace.gebied niet noodzakelijk, salaris
ring
tot f 160.— per maand.
A.»s.-APOTHEKER met dipl. apoth.-ass., leeftijd tot pl.m.
30 jaar, salaris f 1650.— tot f 2420.— per jaar.
BOEKHOUDERS met opl. M.U.L.O. en praktijkexamen,
leeftijd 23—25 jaar, salaris f 125.— tot f 150.—
per maand.
BOEKHOUDERS met praktijkervaring, 21—30 Jaar, salaper maand.
ris f 100.
tot f 175.
CAMill).-NOTARIS voor semi-overheidsinstelling, salaris
nader overeen te komen.
GEROUTINEERDE 1 AC Tl KISTEN. Salaris nader overeen
te komen.
GEROUTINEERDE VOLLEERDE EI FEC TENBEMENDE.
per maand.
Salaris f 200.— tot f 250.
ter
.MACHINIST met praktykdipl. B. der koopvaardij,
controle van moderne stoomketels, turbines en
koelmachines (walbetrekkingi,
leeftijd 30—40
jaar, salaris nader overeen te komen.
RECLAME-TEEKENAARS. Zelfstandig, leeft. 25—30 jaar.
ten minste
TAXATEURS met bouwkundige opleiding,
48 werkuren per week, toelage f 1.50 tot f 2.—

Joh. de Wittstraat 331-335

NEDERLAND IN OORLOGSTIJD
Een historisch alomvattend beeld van het
verloop der gebeurtenissen op ieder gebied van het maatschappelijk en
cultureele leven.

ROTéU

40-j.

—

ONDERDRUKKING
EN VERZET

vicTorja

per maand plus toeslagen.
met M.U.L.0.-opl. en
KRACHTEN
ADMINISTRATIEVE
kantoorervaring, pl.m. 25 jaar. Salaris: ongetot f 1900.
per jaar, gehuwd
huwd f 1800.
f 2000.— tot f 2200.— per jaar.
IDMIMsTRATIEVE KRACHTEN voor binnendienst van

GEZELLIGE

VOOR

TIJDGENOOT EN NAGESLACHT

samengesteld door bij uitstek deskundigen

44 AFLEVERINGEN A

AMERICAN BAR

EN TIJDENS' DINER
IN ONS

’2.50

Mfeer dan 2800 bladz. met 800-1000 reproducties

Prospectus op aanvraag
BOEKHANDEL H. COEBERGH HAARLEM
TELEFOON 1 1041

RESTAURANT
EXQUISE A LA

CARTE-SCHOTELS

—
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Thans nog uitsluitend
verkrijgbaar voor hen,
die op doktersvoorschrift géén suiker
mogen gebruiken.

per uur.

\

-

%iËÊfc

j^V V-ffS^^^"" "m *"

J-A^St " BONc-

T^ \\

'S

nsalen.

"

■ Stuur ml| g

K-IM»"

'" ■

"■

\ ""'

'
't is zoo gezelligf
Volg
weer
en
5t01...
krijgen
IWe
licht
■
■
I nu den schriltelijken cursus van Miep ■ jylitl
■|
1 Olflvan Boven (bekend van dcV AR A.) ■
g
""
I en U maak. binnenkort schuine klokI rokjes, resbaansrokken. bolero's, japon- ■In opt" ,"*,,0"t.' I
1 nenl Alsol 't Uw vak isl f 2.- per maand. «»-"0» *'
I
I Vul denbon ,n voor GRATISPROEFLESI
WOV».
M> HH,,""B
MIEP Olff-VM BOVEN (IMQVA)

—

"

VI LPENREPARAI EUR,

Inlichtingen

■

te"»"'»"
■'^^^
THUIS leeren knippen en *elf maken ■

SUKRETTEN

—

BEDIENDEN.

-

Nederlands

m

160.

Persoonlijk melden: Prinsegracht 63, afd. Handels- en Kantoorpersoneel.
Voorts kunnen worden geplaatst: JONGSTE
Persoonlijk aanmelden: Lage Nieuwstraat 20,
afd. Jeugdbemlddellug.

Engels

Vraagt het UITVOERIG PROSPECTUS aan voor het
vak, dat Uw interesse heeft, by

eenADMINISTRATIEVE KRACHTEN voor betrekkelijk
M.U.L.0.,

—
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ELEMENTAIR LATIJN
MALEIS

Door bemiddeling van het Gewestelijk Arbeidsbureau
's-Gravenhage kunnen worden geplaatst (ook positieverbetering zpekendeni:

—

's-GRAVENHAGE

TAAL- en LETTERKUNDE
M.0.-OPLEIDINGEN .

dn tMuuaste , de. &ste

Bekendheid met het doen van opmetingen in verband
met uitbreidingsplan en het vaststellen van rooilijnen
is daarom gewenscht.
Sollicitaties, met uitvoerige inlichtingen, referenties en
opgave van verlangd salaris, worden ingewacht voor
15 December a.s.

—

PLANTIJN

HANDELSCORRESPONDENTIE

bij den Diensi voor Openbare Werken in
hun gemeente, en wel speciaal voor de
afdeeling Bouw- en Woningioezichi.

leeftijd f

BOEKHANDEL

Nederlands

Bouwkundig opzichter

Vereischten: opleiding

van dit deel ontvangen de andere deelen na verschijnen.

PARKSTRAAT 69

beirekking van

werk.

t

door den

Burgemeester en Weihouders v. Deurne
(N.-Br.) roepen op: Sollicitanten voor de

accuratesse, leeftijd 21—50 jaar. Salaris bij

HEI EERSTE DEEL VAN HET BEKENDE,
DOOR DE DUITSCHERS VERBODEN

HANDBOEK
DER KERKGESCHIEDENIS

vraagt:
I, Voor haar verkoopaf deeling landbouw werktuigen:
EEN ASSISTENT, leeftijd pl.m. 25 Jaar.
Vereischte 5-jar. HBS- of daarmede gelijkstaande
opleiding.
Sollicitanten bekend met den landbouw genieten

voudig

de planning

EEN BOUWKUNDIGE

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING met belangrijken import van Amerikaansche machines

de voorkeur.
EEN JONGSTEN BEDIENDE met goede schoolopleiding.
11. Voor haar verkoopaf deel. aan nemerswerktuigen:
EEN len ASSISTENT, leeftijd pl.m. 30 Jaar.
Alleen z\j, die een goede opleiding hebben genoten
en voldoende technische kennis hebben van motoren en aannemerswerktuigen gelieven te solhciteeren.
111. Voor haar afdeeling verkoopadministratie:
EEN INTELLK.ENTE(N) iMANNEL. of VROIW.
BEDIENDE, 20—25 jaar, voor behandeling kaartsysteem, verkoopreclame etc.
IV Voor haar afdeeling archief:
EEN ASSISTENT.E), leeftijd tot 20 Jaar.
V. Voor de telefooncentrale:
EEN TELEFONISTE, tevens in staat lichte administratieve werkzaamheden te verrichten.
VI. Voor de afdeeling correspondentie:
TWEE STENO-TYI'ISTEN, mannek of vr., voor
de Ned. taal. Kennis Engelsen en /of Fransch
strekt tof aanbeveling.
Brieven met volledige omschrijving van opleiding,
levensloop, leeftijd en naar welke vacature gesolliciteerd wordt te richten onder N.T. 1163, Adv. Bureau
de la Mar, Amsterdam-C.

voor

vraagt

(diploma T. H. of M.T.S.). Ervaring met uitvoering en
kostprijsberekening bij woningbouw noodzakelijk. Bekendheid met arbeidsanalyses en bedrijfsleer strekt tot
aanbeveling. Bij gebleken geschiktheid latere promotiekans bij den buitendienst. Brieven met recente pasfoto
en opgave van leeftijd en godsdienst te richten aan
personeel-afd , Nieuwe Gracht 6, Utrecht.

KANTOORDAMES 16—22 JAAR

Diploma Mulo, HBS. of daarmede gelijkstaand strekt
tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties aan J. ZIJL-
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