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Joego-Slavië behoeft geen
troepen door te laten
over een

beter Europa
'an de asmogendheden de volgende gelijknota's aan de Joego-Slavische re-

luidende
Beering gericht;

Mijnheer de minister-president!

Namens en in opdracht van de Duitsche
ïegeering heb ik de eer, Uwe Exc. het volKende mede te deelen: Naar aanleiding van
het feit, dat Joego-Slavië heden tot het
Driemogendhedenpact is toegetreden, bevestigt de Duitsche regeering haar besluit, de
Souvereiniteit en de territoriale onschendbaarheid van Joego-Slavië altijd te eerbiedigen.
Gelieve, mijnheer de minister-president,
de verzekering van mijn groote hoogachting
te aanvaarden.
RIBBENTROP.

Mijnheer de minister-president!

Met betrekking tot de besprekingen, welke
baar aanleiding van de heden plaats gehad
hebbende toetreding van Joego-Slavië tot het
Driemogendhedenpact hebben plaats gevonden heb ik de eer TJwe Exc. namens de rijksregeering hiermede te bevestigen, dat de regeeHngen der asmogendheden en de koninklijke
Joego-Slavische regeering het erover eens

*Ün, dat de regeeringen

der

asmogendheden

tijdens den duto van den oorlog
JoegoSlavië niet den eisch zullen stellen, den
doortocht of het vervoer van troepen door
het Joego-Slavische staatsgebied toe te staan.
Gelieve, mijnheer de minister-president,
«le verzekering van mijn groote hoogachting
te aanvaarden.
w.g. JOACHIM VON RIBBENTROP.

Naar

verder wordt gemeld heeft het protocol,
Rijksminister von Ribbentrop, den
minister graaf Ciano en den Japanschen ambassadeur Osjima eenerzijds, en den
Joego-Slavischen minister-presid. Tswetkowitsj
minister van Buitenlandsche Zaken Cincar
Markowitsj anderzijds, inzake de toetreding van
Ji>ego-Slavië tot het op 27 September 1940 tus**hen Duitschland, Italië «en Japan gesloten

Jat
*taliaanschen
door

J-H

driemogendhedenpact onderteekend
eigenden tekst:

werd,

den

„De regeeringen van Duitschland, Italië en
"'apan eenerzijds en de regeering van Joegoslavië anderzijds stellen door hun onderteekegevolmachtigden het volgende vast;

Art. 1. Joego-Slavië treedt toe tot het op 27

September 1940 te Berlijn onderteekende Driemogendhedenpact tusschen Duitschland, Italië
*& Japan.

Art. 2. Voor zoover de in artikel 4 van het

driemogendhedenpact

pelijke
kh,
aan

te ruimen, onder welke wij allen thans in
Europa te lijden hebben.

De vredespolitiek van

WEENEN, 25 Maart. (D.N.8.) Tegelijk
Jhet de onderteekening van het protocol over
Öe toetreding van Joego-Slavië tot het Driemogendhedenpact, hebben de regeeringen

w.g. JOACHIM VON

de oude vooroordeelen en kunstmatige, .moreele en materieele hinderpalen uit den weg

voorziene gemeenschap-

technische commissies kwesties behandewelke de belangen van Joego-Slavië raken,
ook vertegenwoordigers van Joego-Slavië
de beraadslagingen der commissie deel-

talen.

peesche gemeenschap."

"ten

dag der onderteekening in werking."

De rijksminister van Buitenlandsche Zaken,
Von Ribbentrop, heeft de officieele plechtigheid in het slot Belvédère besloten met een
toespraak, waarin hij o.m. zeide:
„Als gevolmachtigde der rijksregeering en
uit naam van de gevolmachtigde vertegenwoordigers van Italië en Japan en de bij hen aangesloten staten Hongarije, Roemenië, Slowakije
en Bulgarije, begroet ik het bevriende koninkrijk Joego-Slavië als nieuwen partner van
het Driemogendhedenpact. De koninklijke
Joego-Slavische regeering wenschen wij hiermede oprecht en hartelijk geluk. Ik zou uitdrukking willen geven aan de overtuiging van
ons allen, dat deze gebeurtenis voor de toekomst en het welzijn van het Joego-Slavische
volkvan bijzondere beteekenis zal zijn.
Mijne heeren, met ijzeren wetmatigheid, welke
overeenkomt met een groote gedachte en de
daarin levende kracht en met een weergalooze
precisie voltrekt zich voor onze oogen reeds
thans, dat wil zeggen nog midden in den oorlog, de nieuwe ordening van Europa en OostAzië. Terwijl door de staatsmanskunst er. de

van onzen bontgenoot Japan
zich in Oost-Azië de contouren van de daar
onder zijn leiding ontstaande nieuwe orde steeds
duidelijker afteekenen, is het sedert het sluiten
van het pact van Berlijn het streven der spil
geweest, de Europeesche staten te winnen voor
aaneensluiting
en voor de gedachte vaa een
nieuwe en rechtvaardige orde in Europa. Dit
streven werd door succes bekroond en wel zeer
veel sneller en in veel grooteren omvang dan
men in de wereld had verwacht. Toen kortgeleden Bulgarije hier in dit huis het Driemogendhedenpact
onderteekende, gaven 'wij
uitdrukking aan de hoop, dat nog meer staten
zich met ons solidair zouden verklaren. Thans,
reeds na enkele weken, treedt Joego-Slavië als
vijfde staat naast ons, en wij allen gevoelen
hierover oprechte voldoening. Dit toetreden is
echter voor ons in zooverre nog van bijzondere
beteekenis, dat ten eerste hierdoor nu practisch
de geheele, tot dusver neutrale Balkan zich in
het kamp der orde bevindt en ten tweede, een
staat naast ons is getreden, waarvan Engeland
nog steeds geloofde, dat het door inmenging in
zijn binnenlandsche toestanden zekere krachten
van dezen staat voor de door Engeland opgez; te
nieuwe orde van
intriges tegen deze
Europa zou kunnen mobiliseeren.
tnachtsontplooiing

dagen zijn, naar vernomen wordt, inmengingspogingen van den
kant van Engelsche en Amerikaansche instanties in de politiek van dit land ondernomen, welke ongehoord moeten worden
genoemd en eenvoudig niet meer in overeenstemming gebracht kunnen worden met
het respect voor de souvereiniteit van een
vrijen Europeeschen staat.

de laatste

Na de onderteekening van het protocol
over de toetreding van Joego-Slavië tot het
Driemogendhedenpact in de Gele Zaal van
slot Belvédère, heeft de Joego-Slavische minister-president, Tswetkowitsj, namens de
ïegeering te Belgrado de volgende verklaring

der deelneming aan een nieuwe vorming van de dingen
in Europa en is toegetreden tot de jonge volkeren, die geroepen zijn deze nieuwe orde ten
uitvoer te leggen' tegen iedere inmenging van
getoond voor

de noodzakelijkheid

buiten af.
Thans staan derhalve Duitschland, Italië,

preven

J^atie

ren.
£

die den weg voorbereidt naar
Europeesche pacificatie
de eenige red~Jhg van ons Europeesche vasteland en zijn
duizendjarige beschaving. Want alleen in het
van een oprechte en positieve samenwerking kan Europa den grondslag vinden
*°°r zijn nieuwe orde, die fai staat zal zijn

Samenwerking

Jeeken

—

Taakverdeeling voor de zg.

aanvullende

Tenslotte wordt bericht dat de Führer
vanmiddag omstreeks 16.45 uur den JoegoSlavischen minister-president, Tswetkowitsj,
en den minister van Buitenlandsche Zaken,
Cincar Markowitsj, in hotel Imperial heeft

De rijksminister van Buitenlandsche Zaken, von Ribbentrop, was bij deze
bespreking aanwezig.

een officieel communiqué, dat
over dSt onderhoud te Weenen werd uitgegeven, verliep de besprekng van vraagstukken, die voor beido partijen van belang
zUm, in den geest van de tradtloneele
vriendschappelijke betrekkingen tusschen
Duitschland en Joego-Slavië.
In aansluiting hierop ontving de Führer
in hotel Imperial in tegenwoordigheid van
rijksminister von Ribbentrop den Italiaanschen minister graaf Ciano voor een onderhoud, waarbü ook de Italiaansche ambassadeur te Berlijn, Dino Alfieri, en de Duitsche ambassadeur te Rome, von MackenVolgens

sen, vertegenwoordigd waren.

Telegrammen tusschen
Hitler en prins Paul
Oordeel

ren alsmede de weduwen en weezen der gesneuvelden noodig hebben, van rijkswege wordt
verstrekt. De zorg voor de invalide en gewon-

_

hun

Slavische diplomaten

te Rome over toetreden
van Joego-Slavië

WEENEN, 35 Maart. (A.N.P.) Naar hier
verluidt, is tusschen den Prins -regent Paul
van Joego-Slavië en den Führer naar aanleiding vam de toetreding vai» Joego-Slavië
tot het Driernogendhedenpaot een hartelijke telegramwisseling gevoerd. Het telegram van Prins-regent Paul aan den Führer luidde als volgt:
„Op den dag, waarop het koninkrijk JoegoSlavië toetreedt tot het Driemogendlhedenpact,
verzoek ik Uwe Excellentie mijn bijzender har-

wenschen voor het persoonlijke welzyn
van Uwe Excellentie alsmede mijn oprechte
gelufcwenschen voor den verderen bloei en het
welzijn van het groote Duitsche "volk wel te
telijke

wiillen aanvaarden."
De Fühß-er heeft hierop als volgt geantwoord:
„Vcor de gelukwenschen, die Uwe Koninklijke
Hoogheid mij ter gelegenheid van de toetreding van Joego-Slavië tot het Driemogendhedenpact heeft doen geworden, dank Ik U zeer
hartelijk en verbind hieraan mijn oprechte
wenschen voor de toekomst van het Joegoslavische voik en zijn Koningshuis."
Van officieele Italiaansche zijde te Rome
is inzake de toetreding van Joego-Slavië
tot het Driemogendhedenpact een schriftelijke verklaring verstrekt aan de buitenlandsche pers, waarin o. a. het volgende
gezegd wordt:

In het Rijkslandbouwproefstation, annex proejzuivelboerderij, te Hoorn worden
proeven genomen met rantsoeneering van veevoeder. "Deze proeven zijn van zeer
groot belang. ledere koe heeft haar eigen voerbak en krijgt dus haar eigen rantsoen. Het is uitgesloten, dat de dieren elkanders portie opeten. (Foto Polygoon)
lectuur der vijandelijke propaganda en vooral
de herinnering aan radio-uiteendangen der onderscheidene vijandelijke zenders, die rog twee
dagen geleden den binnenlandschen toestand
van Joego-Slavië voorstelden als een grooten
warboel en dientengevolge er naar 'streefden
den indruk te wekken, alsof in de Joego-Slavische politiek een ontwikkeling duidelijk werd
in de richtirg naar Engeland. Deze vijandetoont
in vollen omlijke propaganda
gang
Engelsch-Amerikaansc'ae
van
het
fiasco en de wanhoopige inspanningen, welke tot het laatste oogenblik ondernomen zyn
om Joego-Slavië van de politieke richting te
weerhouden, waartoe zijn regeering met volle
vrijheid van beslissing besloten had, en waarmede zij haar politiek in overeenstemming
tracht met die van de as en van het Driemogendhedenpact. Engeland heeft d eizen slag
met een gisteren te Belgrado overhandigde nota
beantwoord, waarin tot uitdrukking gebracüt
wordt, dat Engeland het in geen enkele omstandigheid aan Joego-Slavië zal vergeven,
wanneer dit een verdrag zou onderteekenen,
waardoor het zich maast Duitschland en Italië

Daling en belemmering van
Britsch postverkeer
De „Leidraad voor het geval van
Duitsche invasie"
STOCKHOLM, 25 Maart. (A.N.P.) Op onopvallende wijze maakt de Britsche pers in
een klein bericht melding van de officieele
mededeeling, dat de totale omvang van het
postverkeer in Engeland in Januari 1941 vergeleken met dezelfde maand van 1940 met
ruim 25 procent is achteruitgegaan.

Naar verder wordt bericht heeft de Britsche
postmaster-general een lange lijst gepubliceerd
van door vijandelijk optreden als verloren beschouwde postzendingen. Hij beschouwt als verloren alle in Engeland in den tijd van 24 December tot 9 Januari verzonden brieven, drukwerken

Verduistering
Zonsondergang

26 Maart 20.02

Zonsopgang

27 Maart 7.28

Maanopkomst 6.58

—

ondergang 18.48

BESPREKINGEN IN DEN
BONDSRAAD TE BERN
Zullen sociaal-democraten in

—

—

—

de militairen is gecentraliseerd bij de zesde afdeeling
van het departement van Defensie,
Wassenaarscheweg 43 te 's-Gravenhage (telefoon 776596),
terwijl de pensioenen voor de
nagelaten betrekkingen der gesneuvelden worB van
den verzorgd door de derde afdeeling
dat departement, gebouw Petrolea, Benoordenhoutscheweg te 's-Gravenhage (telefoon 115790).
Het
Arbeidsbureau voor oorlogsinvaliden
(A. V. O.), gevestigd te Amsterdam (Nicolaas
Maesstraat 52), verleent zijn hulp voor wat betreft bemiddeling, scholing en herplaatsing in
het bedrijfsleven.
Eventueele plaatsing in een overheidsbetrekking
geschiedt uitsluitend door de afdeeling
personeelsvoorziening van het departement van
Binnenlandsche Zaken (Raamweg 3 te 's-Gravenhage).

Aanvullende zorg
De aanvullende zorg voor deze personen (bijv.

voor

aanschaffing
van burgerkleeding, voor
ontspanning, voor hulp bij ziekte in het gezin,
enz.) zal als volgt worden verdeeld:

A. De aanvullende hulp voor invalide militairen na hun pensionneerin,; alsmede voor de
nagelaten
betrekkingen
der gesneuvelden is
geconcentreerd in het Fonds voor hulp aan oudmilitairen (1815), gevestigd te Amsterdam.
B.
De zorg voor de aanschaffing van burgerkleeding, voor ontspanning aan den zieken
en gewonden soldaat in de nospltalen enz. is
geconcentreerd in het Comité voor den zieken
en gewonden soldaat, gevestigd te 's-Gravenliage, Javastraat 66 (telefoon 112816).

C. De Ned. Vereeniging tot steun aan miliciens (Stamil),
waarvan het hoofdbestuur is
gevestigd
te Amsterdam, Weteringschans 96
plaatsen.
zou
(telefoon 45903), zal zich voortaan bepalen tot
In de tweede plaats voltooid deae gebeurtebehartiging van de belangen van ontslagen
de
nis de uitsluiting van Engeland vam het EuroBAZEL, 25 Maart. (S.P.T.) In de Maandag dienstplichtigen en leden van den Opbouwpeesche vasteland, waarmede de asmogendhegeopende zitting van den Zwitserschen Natio- dienst, voorzoover zij niet tot de gewonden of
den met de wapens en op politiek gebied door nalen Raad is het vraagstuk:
„zeven of negen invaliden behooren.
het Driemogendhedenpact begonnen wa^en.
bondsraden in behandeling genomen. De meerde
plaats
is duidelijk dat onder
In de derde
Teneinde verwarring en versnippering bij de

landen van Zuid-Oost-Euiropa nu alleen nog
Griekenland buiten het pact staat en dit zai
de gevolgen vam zijn aaai de Londensche belangen ondergeschikt gemaakte politiek moeten dragen. Van Italiaansche zyde wordt de
edirig van Belgrado tot het Driemogend-

hedenpact met de grootste voldoening begroet.
De plechtige verklaring ten aanzien van de
eerbiediging der onschendfoaarheid en soevereiniteit van het Joego-Slaivische Staatsgeoied
door Duitschland en Italië beteekent eigenlijk
niets anders dan de hernieuwde bevestiging der
beginselen, welke Italië ten grondslag gemaakt
heeft van zijn betrekkingen met Joego-Slavië.
De toetreding van Joego-Slavië zal onvermijdelijk een positieven invloed beteakenen op de
verdere politieke en militaire ontwikkeling en
zal er toe bijdragen otn het gebied, dat onzen
vijanden thans EOg openstaat, verder in te

krimpen."

Matsoeoka over relaties
Tokio—Moskou

—

TOKIO, 25 Maart (DJST.B.)
In een interview na afloop van zijn onderhoud met Stalin

en Molotof, heeft de Japansche minister van
Buitenlandsche Zaken, Matsoeoka, aan den correspondent van de Asahi Sjimboen te Moskou
verklaard, dat hij bij deze gelegenheid beiden
staatslieden eerst zijn dank heeft betuigd voor
de hartelijke ontvangst te Moskou en voor de
„Een groote en belangrijke gebeurtenis der attenties hem bewezen tijdens zijn reis door Ruswereldpolitiek heeft zich te Weenen met de land. Tevens heeft hij zijn opvatting weergegeor.derteekening van het protocol over de toe- ven over de mogelijkheid en de noodzakelijkheid
treding van Joego-Slavië tot het Driemogend- eener verbetering in de Japansch-Russische behedenpact voltrokken.
trekkingen, waarvan hij reeds dertig jaar lang
In dit veilband is thans bijzonder leerrijk de een voorstander is.

-

zorg

Ter bevordering van de samenwerking en
juiste taakverdeeling inzake hulpverleening aan
invalide en gewonde militairen alsmede aan
ac nagelaten betrekkingen van de gesneuvelden
is dezer dagen een bespreking gehouden onder
leiding van het hoofd van het Afwikkelingsbureau van het departement van Defensie.
Hier werd er nogmaals öe nadruk op gelegd,
dat alles, wat de invalide en gewonde militai-

regeering worden op
genomen?

derheid der commissies, die de verschillende
kanten van d:t probleem hebben bestudeerd, is
tot de conclusie gekomen, dat aan de noodzakelijkheid om den Bondsraad van de administratieve gelegenheden te ontlasten, niet te ontkomen valt. Dit kan slechts geschieden als het
aantal afgevaardigden van zeven op negen wordt
gebracht, zoomede door de administratieve zaken
van den Bondsraad over te dragen aan departementschefs. De commissies waren echter van
oordeel dat het voorstel om den Bondsraad van
den legislatieven arbeid te bevrijden, geen aanbeveling

verdient.

Het voorstel tot verhooging van het aantal
afgevaardigden van zeven op negen heeft een
politieken achtergrond. In de huidige samenstelling van den Bondsraad zijn, ofschoon 't een
coalitieregeering is, slechts drie partijen vertegenwoordigd. De sociaal-democraten hebben
geen zetel in de regeering. Ofschoon er steeds
een groote oppositie tegen het plan om sociaaldemocraten in den Bondsraad op te nemen heeft
bestaan, gelooft men nu, dat in 's lands belang
deze houding moet worden veranderd. Als het
voorstel aangenomen wordt verwacht men algemeen, dat de Bondsraad twee sociaal-democraten in zijn midden zal opnemen.

De redactieraad van het
persagentschap O.F.I.

VICHY, 25 Maart. (D.N.8.) Naar de Staatscourant meldt, bestaat de redactieraad van het
semi-officieele Fransche persagentschap 0.F.1.
(het vroegere Havas-bureau) uit acht leden, n.l.
den directeur-generaal van OF!., den hoofdredacteur van de redactie, een vertegenwoordiger van den chef van den staat en van de
regeering, den secretaris-generaal voor de Inlichtingen of zijn gevolmachtigde, een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandsche Zaken,
het ministerie van Binnenlandwordt, in plaats van aan de Britsche bevolking sche Zaken, van
van
Economie en van Koloniën.
verstandige raadgevingen te verstrekken, aanwijzingen, waarvan de Engelschen in het onderhavige geval de grootste nadeelen moeten ondervinden. Het zal den Engelschen toch voldoende
bekend zijn, dat tegen de door haar opgehitste
Poolsche vrijscharen door de oprukkende Duitnaar
sche weermacht zoo meedoogenloos moest worden opgetreden, als gepeupel, dat in burgerWASHINGTON, 25 Maart. (SF.T.) Gisterkleeren vecht, niet anders kan verwachten.
avond is een tusschen de Vereenigde Staten en
Venezuela gesloten verdrag bekend gemaakt.
Volgens dit aceoord zal een vlootcommissie der
Vereenigde Staten naar Venezuela vertrekken,
teneinde de Venezolaansche vloot te reorganiseeren. De commissie is voor vier jaren benoemd.

Amerik. vlootcommissie
Venezuela

De Britsche scheepsverliezen
der afgeloopen weken

Directeur M. H.

te

Den Haag

BERLIJN, 25 Maart (DNB) In Februari zijn,
volgens het weermachtsbericht van 1 Maart,
67 Engelsche en in Engelschen dienst varende
koopvaardijschepen zwaar beschadigd. In de
eerste drie weken van Maart werden volgens
Bij raadsbesluit van 4 November 1940 wei o
en pakketten voor Australië en Nieuw-Zeeland. de tot dusver bekende cijfers door aanvallen het dienstverband van den directeur van aen
Voorts de in den tijd van 6 tot 13 Februari in van Duitsche zeestrijdkrachten en gevechts- gemeentelijken dienst voor Maatscnappelijk
Engeland verzonden brieven, drukwerken en vliegtuigen vijftig vijandelijke koopvaardijscheHulpbetoon, op grond van de in het daartoe
pakketten voor den Belgischen Congo en de pen als gevolg van beschieting of brand zwaar gedane voorstel genoemde redenen, met ingang
tusschen 13 en 17 Februari verzonden brieven, beschadigd, waaronder een aantal groote zee- van 1 December 1940 voorloopig voor den tijd
drukwerken en pakketten voor Kameroen, ï)aho- schepen van 10 a 12.000 ton. Hierdoor zijn, af- van een half jaar verlengd.
mey, de Goudkust, Nigeria, Togo, Aden, Soedan, gezien van de tot zinken gebrachte schepen, in
B. en W. achten tha,i:s den tijd gekomen, zijn
Cyprus, Egypte, Griekenland, Palestina, Trans- de laatste zeven weken 117 schepen met een dienstverband niet langer te verlengen en in
tonnage van minstens 500.000 ton voor de EnJordanië en Tuitclje.
de functie van directeur van dezen dienst degelsche aanvoeren uitgeschakeld. De door mijnfmitief te voorzien.
Over de door de Eng. Reg. aangekondigde
treffers ontstane verliezen zijn hierbij niet
Voor de bezetting van dezen post dragen zij
„Leidraad voor het geval van een Duitsche
inbegrepen, tengevolge van de door luchtaan- voor den
heer W. C. A. Riem Vis, adjunctinvasie in Engeland", bericht D.N.8., dat
vallen ontstane aanzienlijke vernielingen op de
dezen dienst, tevens leider va;".
directeur
van
deze in den vorm van een vraag- en antEngelsche scheepswerven en de sedert maangemeentelijk
het
bureau voor werklooeiensteun.
woordenspel natuurlijk ook het beslissende
den heerschende groote drukte in de dokken
met de ervaring, welke 'de heer
In
verband
vraagstuk behandelt of de bewoners van het
worden,
van schepen, die hersteld moeten
ziet Hoejentoos in zijn ruim 22-jarig directeurschap
eiland zich tegen de Duitsche indrinde Engelsche regeering zich geplaatst voor onDe Führer geeft receptie Britsche
heeft opgedaan (ook in verschillende commisgers moeten verdedigen.
oplosbare vraagstukken.
sies had hij zitting) en met het oog op de bijJoego-Slavië
Na de plechtige toetreding van
zondere tijdsomstandigheden hebben B. en W.
Deze vraag wordt kort en bondig met den eisch
Voorals verder gemeld wordt, bedraagt
tot het Driemogendhedenpact
aldus bericht
het voornemen hem als adviseur tijdelijk aan
tot het vormen van vrij scharen beantwoord. Men
gaf de Führer in het kashet DNB, verder
het aantal, te Londen opgegeven, verloren dezen
dienst te verbinden en hem met uigarg
teel Belvédère een receptie waaraan de te zegt hierin, dat iedere Britsche inwoner bij de
gegane Engelsche schepen, in de week weltroepen
door
kleine
van
1
Juni 1941 gedurende een door hen te
bedreiging
aanwezige
vertegenwoordigers
het recht heeft
Weenen
der reke eindigt op 16 Maart, 23 van tezamen
bepalen tijd met bijzondere opdrachten te begeeringen van het Driemogendhedenpact deel- zichzelf, zijn gezin en zijn huis te beschermen.
lasten,
namen. Op zijn tocht van hotel Imperial naar De leidraad geeft dus, naar in Berlijn verklaard
71.773 b.r.t.

—

samenwerking op het Europeesche
nomische
asteland versterkt wordt, evenals ook de

naar

Hongarüe, Japan, Roemenië, Slowakije. Bulgarije

en Joego-Slavië in' den geest van een nieuwe
solidariteit naast elkander om vooral iedere verafgelegd:
dere poging tot een uitbreiding van den oorlog
*Het voornaamste doel en bijna het eenige te verhinderen. Daarbij staat de jonge wereld
'pel der buitenlandsche politiek van Joego-Sla- aan onze zijde. Voor de eerste maal zal het
*fë was en blijft, voor het Joego-Slavische volk daarmede in de geschiedenis ook gelukken een
"en vrede te bewaren en zijn veiligheid te ver- verstandige nieuwe orde in Europa, volgens de
kerken. In den geest van deze politiek was ons gezichtspunten van de continentale belangen,
in de eerste plaats steeds op de conso- te verwezenlijken. In Oost-Azië zal het niet anvan vreedzame en vriendschappelijke be- ders zijn.
dekkingen jegens de naburen gericht, om den
Öet moet het doel zijn der in :.< Driemogendaan de grenzen, de vrijheid, de onafhanke- hedenpact verbonden groote mogendheden en
lijkheid en de staatkundige eenheid te verzeke- der bij haar aangesloten staten, er zorg voor
Met het groot-Duitsche rijk heeft Joego- te dragen dat een Europa en een Oost-Azië
Slavië reeds voor en ook na de verbinding der ontstaan^ waarin deze staten, vrij van vreemde
belangen de beste betrek- invloeden en intriges, hun eigen volksche en
gemeenschappelijke
ingen onderhouden, welke van vriendschap en cultureele leven opbouwen en hun volkeren kun'eikomen vertrouwen doordrongen waren. De nen leiden naar een langen vredestijd en daarvan deze poiltiek zijn vooral mede ook naar een gelukkige, economische toej^ttige resultaten
een reeks belangrijke gebeurtenissen tot uiting komst.
gekomen, welke zich van het jaar 1934 af tot de Bijzonder zegenrijk echter, daarvan zijn wij
indeling van heden in de betrekkingen tus- overtuigd, zal deze toestand op den Balkan
blijken, welke steeds een speciaal terrein van
"'hen beide landen hebben voorgedaan.
Joego-Slavië heeft reeds van zijn bestaan af actie voor vreemde invloeden is geweest, waargevoeld en er ook in het bijzonder waardoor hij wederom maar al te vaak werd tot
dering voor gehad, dat men in Duitschland uitgangspunt van groote Europeesche conflicjkeds een juiste opvatting heeft gehad van het ten.
ik spreek dit hier plechtig
Duitschland zelf
j !t. dat zijn nationale eenwording niet de vrucht
noch territoriale,
? van eenigerlei verdragscombinatie, maar het uit heeft op deze gebieden
r^uurlijke
besluit vormt van langen en zwaren noch politieke belangen. Zijn oogenblikkelijk
ri id der Serven, Kroaten en Slovenen. In dezen doel is slechts te verhinderen dat een vreemde
gebied
?eest heeft Joego-Slavië in 1937 een belangrijk mogendheid zich meester maakt van dit vinden
erdrag gesloten met Italië. Soortgelijke vriend- om van daar uit de mogelijkheden te
Sverdragen heeft Joego-Slavië ook gesloten voor de voortzetting van den Europeeschen oorlog. Het zal echter zijn uiteindelijk doel uitBulgarije en Hongarije.
sluitend zijn mede te helpen aan het tot stand
Aangezien Joego-Slavië geen eischen naar
brengen van een orde, die dit voor geheel Euro°uiten heeft te stellen, eischen de vitale bebelangrijke gebied volgens rechtvaarpa
Jarigen van zijn bestaan en zijn vooruitgang, dige zoo
en verstandige beginselen pacificeert, zijn
"at het Zuidoosten voor een nieuwe uitbreieconomische mogelijkheden daardoor openstelt
van den oorlog behoed en de door den
en zoo ten profijte van allen doet gedijen."
bestaanden toestand ernstig benadeelde eco-

*

eveneens

ontvangen.

Rede van Von Ribbentrop

Nog in

keerden

Hitler ontvangt de Joego-

toetreedt tot het

landen van dit pact, Duitschland, Italië en Japan, te verzekeren. Doordat het zijn deel bijdraagt in de organisatie van het nieuwe Europa,
vervult het op deze wijze den hoogsten plicht
evenzeer jegens zichzelve alsook jegens de Euro-

INVALIDE MILITAIREN

sche Zaken, Cincar Markowitsj, en bleef met
hen eenigen tijd. in gesprek.
Na den maaltijd begaf de Führer zich met
zijn gasten naar de aangrenzende zaal, waar
koffie geschonken werd. Nadat H-tler zich nog
eenigen tijd met zijn buitenlandsche gasten,
vooral met den Joego-Slavischen ministerpresident en den minister van Buitenlandsche
Zaken, alsmede met den Italiaanschen minister van Buitenlandsche Zaken en den Japanschen ambassadeur levendig onderhouden had,
nam hij van de aanwezige heeren afscheid en
begaf zich weer naar hotel Imperial. De buitenlandsche delegatieleiders en hun gezelschap
namen vervolgens afscheid van minister von

Europa. Op den huidigen dag, nu
Driemogendhedenpact, gebeurt dit met de bedoeling zijn
vreedzame toekomst in samenwerking met de

Joego-Slavië

Art. 3. De tekst van het Driemogendhedenpact
als supplement aan dit protocol toegevoegd.
%t onderhavige protocol is gesteld in de Duitse, Japansche en Joego-Slavische taal, waarbij Wij juichen het derhalve des te meer toe,
*&e tekst als authentiek geldt. Het treedt op dat Joego-Slavië zich niet ontoegankelijk heeft

*

kasteel Belvédère bracht een groote menigte
den Führer een geestdriftig huldebetoon. Op
kasteel Belvédère werd Hitler ontvangen door
den rijksminister van Buitenlandsche Zaken,
von Ribbentrop en werd hij naar de Marmeren
Zaal begeleid, waar de aan den maaltijd deelnemende heeren bijeen waren. De Führer verwelkomde de aanwezigen, met name den JoegoSlavischen minister-president, Tswetkowitsj, en
den Joego-Slavischen minister van Buitenland-

Joego-Slavië is volledig
in overeenstemming met de levensbelangen en
de diepe gevoelens van ons volk. Alle politieke
verdragen, evenals de economische, die de laatste
jaren door ons land werden onderteekend, zijn
en
bezield door den wil tot verwezenlijking van Ribbentrop
beteren en beter georganiseerden vrede in hotels terug.

een
dit gebied van
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te'vermijden, is het raadzaam
dat bestaande comités en particulieren, die
zich op dit terrein bewegen, zich van zelfstandige actie onthouden en zich tot een der bovengenoemde instanties wenden.
hulpverleening

VROUW VERMIST TE
VEENENDAAL
Misdrijf in het spel?
Sinds Vrijdag j.l. wordt te Veenendaal een
vrouw vermist. Deze juffrouw, genaamd Johanna Kwint, echtgenoote van M. van
den Brink, bracht Vrijdagavond een oezoek bij
kennissen in de Kastanjestraat. Zij is daar ongeveer 10 uur 's avonds vandaan gegaan. Aanvankelijk bestond het vermoeden, dat zij door
de duisternis misleid in de Vaart gereden zou
zijn. De politie is met behulp van de Brandweer
direct aan het dreggen gegaan, doch niets werd
gevonden, ook het rijwiel niet.
Men heeft tot Zaterdagmiddag doorgedregd.
zoodat wel kan worden aangenomen, dat zij
niet te water is gereden, en het vermoeden is
thans, dat een misdrijf tegen haar is gepleegd.
26-jarige

Wij laten hier het signalement volgen:

Lang 1.72 meter, blond, krullend haar. Gezonde gelaatskleur, gezet postuur. Draagt donkerblauwe regenjas, waarvan de kraag en de
mouwkleppen grijs van kleur zijn. Donkerblauwe jurk, bruine lage schoenen, bruinen
hoed, bruine kousen.
Haar ondergoed is ongemerkt. Zij was in het
bezit van een oud damesrijwiel met roode
biezen, een lichtbruine tasch, waarin o.m een
zwart kinderschoentje. Zij draagt een trouwring, waarin gegraveerd: M. v. d. B. 29-11-"33
en is in het bezit van een stamkaart met foto
en een weinig geld.
Zij is geboren te Ede. 7 Februari 1915.
De Burgemeester verzoekt bij aantreffen telefonisch bericht onder nummer 537 en 441 en
indien misdrijf aanwezig blijkt te zijn. opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de(n)
dader(s).

HERPEN EN RAVENSTEIN
Samenvoeging met ingang
van 1 April
Bij beschikking van den secretaris-generaal
van het departement van Binneniandscne
Zaken worden met ingang van 1 April 1941
de gemeenten Herpen en Ravenstein samengevoegd tot een nieuwe gemeente, welke den
naam Ravenstein draagt.

Ook Colijnsplaat, Kats
en Kortgene
Bij beschikking van den secretaris-generaal
van het departement van Binneniandsche
Zaken worden met ingang van 1 April 1941 de
gemeenten Colijnsplaat, Kats en Kortgene sa-

mengevoegd tot een nieuwe gemeente, welke
den naam Kortgene draagt.
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Herstel Rijn-

en

BOUWPLAN WORDT
OPGESTELD
Uitkeering voor gekochte vaartuigen en voor gevorderde, welke

binnenvaartvloot
hoogere waarde

Vanwege den secretaris-generaal van
departement

van Waterstaat wordt, in

het

overleg

met den secretaris-generaal van het departement van Financiën, een bouwplan opgesteld
tot herstel van de Rijn- en binnenvaartvloot.

De uitkeering als boven bedoeld wordt

ge-

regeld bij een nader besluit. In dit besluit zal
een regeling omtrent de vergoeding van rente

niet ontbreken.

De uitkeering zal, behoudens in bijzondere
gevallen, geschieden door toewijzing van
een ander vaartuig aan den eigenaar van
het door de Duitsche autoriteiten gekochte
of gevorderde schip.

Tegen twee verdachten resp.
anderhalf en een jaar geëischt

toe te

wijzen dan het bedrag
van de aan den eigenaar toekomende koopsom
of vergoeding, in welk geval hij tevens bepaalt,
op welke wijze de hoogere waarde van het toegewezen vaartuig zal worden betaald of ver-

In een langdurige zitting heeft de Haagsche rechtbank Dinsdag wederom een geval van verduistering van distributie-bonnen behandeld. Den 30-jarigen monteur
W. C. J. v. W. en den 30-jarigen timmerman O. F. 8., beiden wonende te Den Haag,
werden resp. diefstal en heling ten laste
gelegd van een beduidende hoeveelheid bonnen, rechtgevende tot het koopen van niet

rekend.

Aanspraken van hypotheek-

houders e. a.

De secretaris-generaal van het departement

van Waterstaat regelt de aanspraken van hypozijn verloren gegaan
theekhouders en andere zakelijk rechthebbenden, alsmede van de op het vaartuig bevoorrechte
schuldeischers op de boven bedoelde
Verordeningenblad no. 12 bevat een besluit
koopsommen en vergoedingen.
van de secretarissen-generaal van de departeHij kan ter zake daarvan nieuwe zakelijke
menten van Waterstaat, van Fnianciën. van
op het togewezen vaartuig vestigen en
rechten
Justitie en van Handel, Nijverheid en Scheep- daarbij de rangorde
bep?len der bestaande hyvaart betreffende het herstel van de Rijn- en potheken
ten opzichte van nieuwe, welke ter
binnenvaartvloot.
waarborging van de ter financiering van den
Het volgende is er aan ontleend:
herbouw of in verband met de overname van
het vaartuig door den rechthebbende verstrekte
De koopsommen voor de door de Duitsche
geldleeningen worden gevestigd. In zooverre voor
militaire autoriteiten aangekochte, in Nederdie financiering door het rijk credieten worden
land thuisbehoorende Rijn- en binnenvaarbeschikbaar gesteld, kan de secretaris-generaal
van het departement van Financiën te dien
tuigen, alsmede de vergoedingen voor de
aanzien de bepalingen, vervat in het besluit no.
door die autoriteiten in gebruik gevorderde*
221941 betreffende credieten voor opbouw of
tot bedoelde categorie behoorende vaartuiherstel van onroerende goederen en schepen
overeenkomstig toepassen.
gen, welke zijn verloren gegaan, worden niet
De aanspraken op uitkeering kunnen noch
aan de rechthebbenden uitbetaald, doch in
vervreemd, noch verpand worden behoudens
's rijks schatkist gestort, teneinde te waarmet toestemming van den secretaris-eeneraal
borgen, dat ztj worden besteed voor het hervan het departement van Waterstaat. Deze toestemming wordt in geen peval verleend, md'en
stel van de Rijn- en binnenscheepvaartvloot.
de rechten van hypotheekhouders en van and-re
De Staat der Nederlanden is jegens de
zakelijk rechthebbenden alsmede van de op het
rechthebbenden aansprakelijk voor de uitvaartuig bevoorrechte schuldeischers niet volkeering der koopsommen en vergoedingen
doende gewaarborgd zijn.
overeenkomstig de bepalingen van dit beCommissie van uitvoering
sluit en vrijwaart deswege de Duitsche militaire autoriteiten.
ingesteld
Ter zake van de uitvoering van rilt besluit
wordt door den secretaris-generaal van het
departement van Waterstaat een commissie
Herstel Rijn- en binnenvaartvloot 1941 ingesteld, waarin zitting hebben nevens door
de desbetreffende secretarissen-generaal aan
te wijzen vertegenwoordigers van de departementen van Waterstaat, van Financiën,

van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en
van Justitie een vertegenwoordiger van het
Centraal bureau voor de Rijn- en binnenvaart, van de Stichting Nederlandsche particuliere Rijnvaart centrale, van de Stichting
Nederlandsche particuliere binnenvaart centrale en van de scheepshypotheekbanken.

Vroege morgen aan den IJssél, van 1. Voerman

(Foto

J. VOERMAN

OVERLEDEN

Bekend landschapschilder
uit Hattem
Te Hattem Js Dinsdagmiddag na een korte
ongesteldheid de bekende landschapschilder
j. Voerman overleden in den ouderdom
van
84 jaar.
Voerman woonde meer dan 50 jaar in Hattem. waar een schoone natuur hem inspireerde
tot het schilderen van fraaie landschappen.
Hij was Kampenaar van geboorte en- studeerde van 1876 tot ongeveer 1880 aan de Rijksacademie te Amsterdam onder Allebe; daarna
werkte h;i een jaar te Antwerpen onder Verlat.
In 1889 vestigde Voerman zich te Hattem,
waar hij zich aan zijn geliefd onderwerp, het
landschap en de grootsche wolkenluchten,
wijdde.

Archief VJK.PJ

ten aanzien van alle Nederlandsohe werknemers, die na 31 December 1936 in het
Duitsche rijk verzekerd waren, en zulks
voor alle na dien tijd ontstane veroekeringsaanspraken. Bij de berekening van de voorloopige uitkeeringen moeten ook de vóór
1 Januari 1937 verstreken tijdvakken, gedtirende welke de Duitsohe verzekering geduurd heeft, in aanmerking worden genomen.

Uitkeeringen, overeenkomstig het bepaalde in
de artikelen 1 en 2, worden op haar vroegst vooi

Van Voerman zijn werken aanwezig in de
stedelijke musea van Amsterdam, Den Haag en den tijd vam 1 Januari 1941 af toegekend.

Rotterdam.
Voermans verdiensten werden erkend door
zijn benoeming tot ridder in de Orde' van
Oranje-Nassau.

Bouw van viaduct aanbesteed

Vervreemden van bedrijven
aan buitenlanders
Goedkeuring vereischt, indien de

VISCHTIJD

f 100.000

’
Nederlandsche sociale verzekeringen

Opheldering van misverstand
Naar aanleiding van het misverstand, dat
in sommige kringen ten aanzien van de bij
beschikking van 12 Maart 1941, afdeeling Vis-

Rechten

Nederlandsche werknemers e. a. verzekerden bij
Duitsche verzekeringsvan

Deze noodzakelijkheid leidde tot een overeenkomst tusschen de Duitsche en Nederland-

sche regeeringsinstanties. Volgens deze regeling,
die aan de in het Verordeningenblad nr. 12 gepubliceerde verordening van
den secretarisgeneraal van het departement van Sociale Zaperioden
ken van 20 Februari 1941 beantwoordt, is bij
het samentreffen van Duitsche en NederlandHet Verordeningenblad van 25 Maart 1941 sche verzekeringsperioden voor
de bepaling der
bevat o.a. een verordening welke voorloopig uitkeeringen de Nederlandsche Rijksverzekeringsbank bevoegd.
regelt de rechten van Nederlandsche werknemers en andere verzekerden ten aanzien van
Bij het berekenen der betaalde premies
de Nederlandsche sociale verzekeringen, ingeval
zal de bank de Duitsche verzekeringsDuitsche verzekeringsperioden in aanmerking
perioden mede-optellen bij de voor de Nemoeten worden genomen.
derlandsche sociale verzekeringen berekende
perioden en op dezelfde wijze in aanmerDe leider van de „Gesetzgruppe Soziale Verwaltung" in het rijkscommissariaat, de heer
king nemen. Daarmee wordt bereikt, dat
Jakob, verstrekte ons naar aanleiding der uitde Nederlandsche arbeider door zijn werk in
vaardiging ctezer verordening een uitvoerige toeDuitschland geen nadeel lijdt ten aanzien
lichting, die aldus luidt:
verzorging
de
In
Over de
van
Duitschland
van zijn invaliditeits- en ouderdomsverzekewerkzame Nederlandsche arbeidskrachten in
ring. De rechten der Nederlandsche arbeiverband met de sociale verzekeringen is reeds
ders moeten alzoo, ook in zoover Duitsche
vaker geschreven.
verzekeringsperioden
ter sprake komen, uitUit de tot dusver geschiede publicaties was te
zien, dat de voor den Duitschen arbeider gesluitend bij de Rjjksverzekeringsbank worschapen verstrekkende verzekeringsbescherming
den geldend gemaakt.
principieel ook den Nederlandschen arbeider ten
goede komt.
Tusschen deze en de betreffende Duitsche
In de eerste plaats geldt dit de ziekteververzekeringsinstanties vindt overigens een verzekering. Hierover is reeds eerder uitvoerig rekening plaats. Daar het gansche verzekeringsgeschreven, waarbij er op gewezen werd, dat poces zich zoodoende alleen bij het Nederlandzoowel de in Duitschland tewerkgestelde arbei- sche verzekeringsinstituut afwikkelt, is de arringvaarten van den polder gelegen wateren ders alsook hun in Nederland achtergebleven beider des te beter in staat, voor zijn rechten
op te komen.
moeten worden verstaan, is 'alleen toegestaan gezinsleden de volle bescherming van de Duitsche wettelijke ziekteverzekering genieten Tot
Deze overeenkomst is slechts een voorloopige
op vergunning van den inspecteur der visscherijen in het 4e, 6e en 7e district te 's-Gra- deze gezinsleden in den zin der Duitsche sociale regeling. Bij het streven, een bespoedigde beverzekeringen bchooren in het algemeen geveiliging van den Nederlandschen arbeider in
venhage.
sproken de echtgenoote en de kinderen.
geval van invaliditeit tot stand te
brengen,
Voor de drie noordelijke provinciën, Groheeft men voorloopig van een scheiding van
ningen, Friesland en Drente, is de gesloten
De rijksarbeidsmlnister heeft echter nu
Duitsche en Nederlandsche bevoegdheden invischtijd dit jaar 16 Maart ingegaan
een belangrijke uitbreiding van den kring
zake de verzekeringsuitkeeringen afgezien. He'
kwam er allereerst op aan, den arbeider nu
dergenen, die aanspraken kunnen laten gelreeds In staat te stellen, zijn verzekeringsrechden, ten bate van den Nederlandschen
VAN
ten te kunnen doen gelden.
arbeider verordend.

scherijen, gebrachte wijziging in den gesloten
tijd voor vischsoorten en vischtuigen is ontstaan, brengt de secretaris-generaal van het
departement van Landbouw en Visscherij het
navolgende ter kennis van belanghebbenden:
Voor 1941 zal de gesloten tijd voor barbeel,
blankvoorn, brasem, karper, kolblei, meun,
ruischvoorn, serpeling, sneep en winde ingaan
1 April zoowel voor de rivieren als voor de
binnenwateren. Voor baars en snoek is de
gesloten tijd dus niet gewijzigd en derhalve
16 Maart j.l. ingegaan, terwijl de gesloten tijd
voor snoekbaars 1 April ingaat en voor zeelt
dit jaar geen gesloten tijd is. vastgesteld.
Het gebruik van vischtuigen op de rivieren
is toegestaan tot en met 21 April met uitzondering o.m. van den zetangel of fleur, den
sleephengel, den hengel, geaasd met visch, en
de sleeplijn. Hieruit blijkt dus, dat het visschen
met den gewonen hengel aldaar ook tot en met
21 April Is toegestaan.
Voor de binnenwateren is de visscherij
eveneens verlengd, doch niet langer dan tot
en met 31 Maart, en ook daar zijn de reeds
hiervoor genoemde snoekvlschtuigen uitgezonderd. Wel mag dus met den gewonen hengel
worden gevischt tot en met 31 Maart. Deze
regeling geldt echter uitsluitend voor zoover
in de ruimere en diepere wateren, welke niet
binnen een polder zijn gelegen, wordt gevischt.
Het visschen in polderwateren, waaronder
In het algemeen alle binnen de boezems ol

HUISSLACHTING
SCHAPEN

Regeling in verband met

distributie
De secretaris-generaal van het departement
van Landbouw en Visscherij heeft, nu ook het
schapenvleesch in de distributie is betrokken,
een regeling vastgesteld voor de huisslachting
van schapen. Deze regeling is analoog aan die
van het Huiss'achtingsbesluit 1940 varkens, met
dien verstande, dat het verleenen van machtigingen tot het in huisslachting slachten van
schapen gekoppeld is aan het vereischte, dat in
een der tijdvakken van 1 Augustus 1937 tot
1 Augustus 1938, van 1 Augustus 1938 tot 1
Augustus 1939 of van 1 Augustus 1939 tot 1
Augustus 1940 een of meer schapen in huisslachting zijn geslacht, hetgeen ten genoegen
van den provincialen voedselcommissaris moet

Dientengevolge is de gezinshulp ook op
de ouders en grootouders van de verzekerden toepasselijk, die met hem in gezinsver-

band leven en door hem geheel of grootendeels worden onderhouden. Hetzelfde geldt
voor zusters van den verzekerde, die met
hem in gezinsverband leven en door hem
geheel of grootendeels worden onderhouden.
in zoover zij in de plaats van een overleden of niet slechts tijdelijk afwezige
echtgenoote de huishouding van den verzekerde leiden. Door de werkzaamheid van
den verzekerde in Duitschland wordt een te
voren bestaand gezinsverband principieel
niet opgeheven.

Met deze regeling heeft het Duitsche rijk op
worden aangetoond.
ruime wijze de zorg voor de in Nederland achBij het Varkensbesluit wordt deze
Ook de oneisch slechts tergebleven gezinsleden beveiligd.
gesteld voor tweede en volgende machtigingen.
gehuwde arbeider, die van zijn inkomsten
ouders of broers of zusters mede moet onderhouden, kan nu er op vertrouwen, dat ingeval
van ziekte ook voor deze familieleden wordt

JONGEN DOOR TREIN
GEGREPEN

gezorgd.

Invaliditeitsverzekering

De 15-jarige scholier W.

Vogelzang. uit Gelcermalsen. werd Maandagavond op het statior.
te Tiel dcor een binnenloopenden trein gegrepen en meegesleurd, in den nacht is

Bijzonder

gewichtige

maatregelen

worden

voorts getroffen inzake de invaliditeits-

verzekering voor in Duitschland werkhij in het ziekenhuis Bethesda te Tiel aan de zame arbeiders. Ook hierin was het standpunt
bekomen verwondingen overleden.
beslissend, dat voor den Nederlandschen arbeider uit zijn mogelijk slechts voorbijgaande werkzaamheid in Duitschland geenerlei nadeel ten
Wijziging in verordeningen
aanzien van zijn invaliditeits- en ouderdomsverzekering moest ontstaan. Daarom moest ei
Het Verordeningen blad van 25 Maart bew. voor worden gezorgd, dat
de tijd. dien hij in
O.a. een verordening, welke zegt,
welke verandeDuitschland werkt en gedurende welken hij prering in bestaande verordeningen
aangebracht mies voor de Duitsche sociale verzekeringen
wordt in verband met een veranderde organibetaalt, voor zijn invaliditeitsverzekering wordt
satie bij de veiligheidspolitie.
medegerekend.

gende:
Natuurlijke of rechtspersonen, die hun
woonplaats in het bezette Nederlandsche
gebied hebben of aldaar gevestigd zijn,
mogen ondernemingen of bedrijven, welke
zich bezighouden met de vervaardiging, bewerking of verwerking van goederen (industrieele ondernemingen), alsmede handelsondernemingen niet dan met goedkeuring aan natuurlijke of rechtspersonen,
die hun woonplaats tuiten het bezette Nederlandsche gebied hebben of daarbuiten
gevestigd zijn, vervreemden.
Het vervreemden van doelgerechtigdheid

behoeft eveneens

goedkeuring.

Het bepaalde is slechts van toepassing
voor het geval de koopprijs meer dan
f 100.000 bedraagt.
De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied (commissaris-generaal voor
Financiën eh Economische Zaken) kan deze
grens in het algemeen of voor bepaalde groepen van ondernemingen of bedrijven wijzigen.
Hij, die opzettelijk in strijd handelt met de

voorschriften dezer verordening of

met

een

ingevolge deze verordening gegeven bepaling,
opgelegde voorwaarde of verplichting of de-

zelve fntduikt, wordt met gevangenisstraf van
ten hoogste vijf jaren en met geldboete van
ten hoogste f 100.000, of met een dezer straffen gestraft, voor zoover op het feit bij andere
voorschriften geen zwaardere straf is gesteld.
Naast de straffen kan verbeurdverklaring
van de waarden, waarop de strafbare handeling betrekking heeft, worden uitgesproken.

DIERGENEESKUNDE EN
GEZONDHEIDSZORG

Bezoek

in de handen gedrukt had, gooide hij onderweg in een auto.
„En toen had ik in de gaten, dat ze me
erin hadden laten loopen," vertelde verdachte verder, „'t Is absoluut een vooropgezet plan geweest, waarin de koopman A.
met de politie samenwerkte
"

De officier van Justitie geloofde niet veel van
verdachtes verhaal. Van W. is reeds viermaal
veroordeeld, B. tweemaal. Den diefstal van de
bonnen achtte de officier met bewezen, wel het
vervoer van de bonnen uit winstbejag, waardoor
beide verdachten zich aan heling schuldig
maakten. Tegen van W. eischte hij een jaar en
minder dan 17.000 liter petroleum. Tegen
zes
maanden gevangenisstraf, tegen B. een jaar.
v. M. werd een jaar en zes maanden geDe verdediger meende dat hier geen sprake
vangenisstraf geëischt, tegen B. een jaar.
was van vervoeren uit winstbejag, dit is volgens
hem geenszins bewezen. Scherp hekelde mr.
Er waren in deze zaak negen getuigen.
Huybers de gedragingen van den koopman A.»
Vrijdag 26 Juli van het vorig jaar ot-tdekte
die
'n volslagen „agent provocateur" gehande chef van het distributie-kantoor aan den deldalshad. Spr. vroeg de uiterste clementie en
Stationsweg in Den Haag, dat petroleumbon- onmiddellijke invrijheidstelling van de vernen verdwenen waren, n.l. een bonboekje van dachten, die al geruimen tijd in voorarrest had100 bonnen a 100 liter, een boekje van 100 bongezeten.
nen a 50 liter en een boekje vam 100 bonnen den
De rechtbank trok zich in raadkamer terug,
a 20 liter. Deze bescheiden had men weggewaarna de president mededeelde, dat dit laatste
sloten in een kast, van welke slechts twee al- verzoek niet werd ingewilligd.
leszins ibetrouwbare ambtenaren een sleutel beUitspraak 8 April.
zaten. Op welke wijze de boniboekjes gestolen
waren, kon men niet achterhalen, de kast vertoonde geen sporen van braak.
DR. N. VAN
Aldus getuigde de heer A. v. d. L., de chef
van het distrilbutiebureau; deze verklaringen
werden bevestigd door de kantoorbedienden M.
v. d. B. en J. K.; de eerste deelde nog mede.
dat hij de gestolen Donren op 22 Juli nog onNa een ongesteldheid van slechts enkele dader zijn beheer had gehad, waarna hij ac aan
zijn collega K. overdroeg, die ze op zijn beurt gen is Dinsdagmorgen in 't diaconessenhuis W
Leiden op 60-jarigen leeftijd overleden Prof. dr.
weer in de kast wegsloot.
1913 hoogleeraar aan de
De verdediger van beide verdachten,
mr. N. van Wijk, die sedert was,
Universiteit
waar hij onderwijs
Leidsche
Huybers, wees getuige K. er op, dat deze bongaf
in de Balto-Slavische talen.
nendiefstal reeds de tweede was, die op zijn
Prof. Van Wijk werd in 1880 te Stad Delden
afdeeling aan het licht gekomen was; de eerste
geboren Na het gymnasium te Zwolle doorloomaal betrof het broodlboinnen.
pen
te hebben, studeerde hij tot 1902 aan de
Getuige antwoordde hierop, dat hij wel verNederlandmoedens koesterde tegen eenige personen, met universiteit van Amsterdam in de
prohij
waarin
in
1902
tot
doctor
letteren,
sche
wie hij eenige malen oneenigheid had gehad.
van
een
jaar
studieverblijf
Na
een
Het zou z. i. niet onmogelijk zijn, dat men hem moveerde.
te Leipzig en Moscou, werd hij in 1904 tijdelijk
„een hak" wilde zetten.
vervolDe petroleurnhandelaar J. J. de B. getuigde. leeraar aan de H. B. S. te Arnhem en
gens aan die te Goes tot 1907. Daarna vervulde
dat verdachte B. hem Zaterdag 27 Juli een pak1913 de functie
ket petroleuimbonnen te koop aanbood, waarbij Prof. Van Wijk van 1907 tot
van
Biblioonderbib'iothecaris
aan
de
Nationale
hem zelfs een bon getoond werd. Op de B.'s
's-Gravenhage.
vraag, hoeveel ze moesten opbrengen, ant- theek te
Prof. Van Wijk was voorzitter van de Nederwoordde verdachte: „Minstens twee cent."
landsche commissie voor intellectueele samenTer zittirg ontkende verdachte dit verhaal
werking en in 1920 werd hij lid van de Akadeen vertelde, dat hij in het geheel geen bonnen mie van Wetenschappen.
had aangeboden. „Nee, edelachtbare, m"neer de
B. heeft mij juist gevraagd, of ik hem niet a«ui
wat bonnen kon helpen, maar ik was zoo verstandig, daar niet op in te gaan."
Apothekers-assistent
De politieagent-rechercheur J. K. kwam vervolgens voor het hekje en deelde mee, dat hij op
AMSTERDAM. Geslaagd de dames E. M. van
10 September van het vorig jaar op het Buiten- Eggelen te 's Hertogenbosch en H. Wielders te
hof beide verdachten had aangehouden; doch Arnhem, en de heer C. C. W. Bensik te ArnhemVan W. gooide hem een acten-tasch voor de
voeten en nam de vlucht. Verdachte B. werd
naar het politiebureau overgebracht. Kort daarop
Academische examens
vervoegde zich bij de politie de motbrhandelaar
P. G. 0., die een pakje bonnen overhandigde,
TILBURG. Geslaagd voor het propaedeutisch
dat Van W. tijdens zijn vlucht bij hem in den
examen in de economische wetenschappen: mej.
auto had geworpen.
Verdachte gaf deze laatste daad toe,
doch J. A. F. Roovers, Tilburg; en de heeren E. W.
Elk,
betreffende zijn vlucht merkte hij op, dat hij zich L M. van Hapert, Eindhoven; F. G. van
J.
T.
E.
M.
van
SchelNijmegen
en
Terwisscha
zijn
bij
arrestatie van geen kwaad bewust was;
hij meende, dat de rechercheurs den verkeerde tinga, Etten.
AMSTERDAM. Bevorderd tot doctor in de
voor hadden. Hij verklaarde, absoluut onschulletteren
en wijsbegeerte op proefschrift, gedig te zijn aan het hem ten laste gelegde.
titeld; „Lukrez, Versuch einer Deutung", de
„Zij hebben mij er in heer M. Rozelaar, geboren te Amsterdam.
GRONINGEN. Geslaagd voor het candllaten loopen"
daatsexamen wis- en natuurkunde L: mej. HJ van Weering te Groningen.
„Zij hebben mij er in laten loopen, edelachtbare," zoo ving Van W. zijn verweer aan. „Op
een avond was ik met mijn vriend B. in een café
toen daar een kennis van mij verscheen in gezelschap van den procuratiehouder F. S. Deze
trachtte mij over te halen, hem behulpzaam te
zijn bij den verkoop van petroleumbonnen, maar
Opgegeven) door v. d. Graal & Co., N.V.
jk voelde er niet veel voor. Even later kwam er
(Afd. Handelsinformaties)
ten telefoontje voor S. Toen deze terugkwam,
Surséance van betaling:
vroeg hij mij weer, of ik hem wilde helpen en
Narrïens de N.V. Mij. tot Exploitatie van bet
zoojuist
beweerde,
liet mij ook een bon zien. Hij
Hotel en Café Hollandals, gevestigd en kantooreen kooper te hebben gesproken, den reclame- houdende te Amsterdam Is door den procureur
agent J. A." Deze reclame-agent
achtte het mr. D. Giltay Veth te Amsterdam, Rokiri 103, bU
de Arrondissem'enes-Rechtbank
te
AmsterdarW
beneden zijn waardigheid, zaken te doen in het ingediend
een veraoekschrift om verlenging van
Hij
noodigde daarom S. en v. W. surséance vaci betaling, by welk verzoekschrift
kleine cafétje.
uit, eenige straten verder een behoorlijker ge- geen ontwerp van aceoord Is gevoegd. Verhodr:
Donderdag 24 April 1941, des voormiddags te
legenheid te bezoeken. Van W. gaf aan dit ver11.30 uur, In haar Raadkamer In het Paleis van
zoek geen gevolg en fietste naar huis. Den volJustitie aan de Prinsengracht.
genden morgen ontmoette hij S. wederom Nu
Suséance van betaling:
Namens de N.V. Fuhrmarm en Co., N.V., gevesontving hij het verzoek, in een der groote Haagtigd
en kantoor-houdende te Amsterdam, is doosche restaurants te komen voor een bespreking den procureur
mr. Ph. J. Jürgens, kantoorhoumet A. Verdachte ging er op af, ontmoette on- dende te Amsterdam aan het Rokki nos. 92—96.
derweg zijn vriend B. en verzocht dezen, even Bi; de Arrond.-Rechtbank te Amsterdam Ingediend
een verzoekschrift om- verlenging van surséance
bij het restaurant op hem te wachten.
van betaling.
Bij de deur trof hij den procuratiehouder S.,
D.d. 22 Maart 1941 is het verhoor bepaald op
spel
Woensdag 17- September 1941, des voorm. te 1*
die hem zei, dat er een misverstand in het
ia haar Raadkamer In hft Palels van Justitie
was. A. wachtte in een ander restaurant. Van W. uur
aan de Prinsengracht.
dacht niet meer aan de bonnen en meende, dat
Failliet verklaard:
24 Maart: J. Post te Scheveningen, sigarenwW'
men hem een extraatje wilde geven voor den
vorigen avond, toen S. geruimen tijd beslag op keiier, Marcelisstraat 94. R.e. mr. H. van Wage-0
ningen. Cur. jhr. mr. P. J. w. de B-rauw te D«
zijn tijd had gelegd. S. duwde hem nu ook een Haag.
'pakje in de handen; en niets kwaads vermoedend
J. Anderweg, timmerman te- Naaldwijk, Rembegaf verdachte zich naar het andere restaurant. braodtstraat 17. R.e. mr. A. J. Paulus. Cur. 1»"'

WIJK

PROF.

OVERLEDEN

In zoover voor deze werknemers zoowel door
de Duitsche, als ook door de Nederlandsche
zün
verzekeringsorganen reeds uitkeeringen
vastgesteld, blijven die gelden, zoolang niet een
definitieve regeling van kracht is geworden.
Het bepaalde in artikel 2 is vam. toepassing
ten aanzien van alle verzekeringsaanspraken,
die na 31 December 1934 zijn ontstaan of zullen ontstaan.

De hoofdingenieur-directeur titulair van den
koopprijs meer dan
Rijkswaterstaat in de directie nieuwe wegen 111
te Arnhem heeft aanbesteed het maken van een
bedraagt
viaduct van gewapend beton in weg no. 12 van
het Rijkswegenplan 1938, in het ontmoetingsIn Verordeningenblad 1941 no. 12 is opgenoDe toewijzing geschiedt door of vanwege den
punt met weg no. 22 van dit plan, onder de gemen een verordening van den Rijkscommissecretaris-generaal van het departement van
De secretaris-generaal van het departement meente Jutphaas met bijkomende werken.
saris betreffende het vervreemden van onderWaterstaat. Hij is bevoegd, ock tegen den wil van Waterstaat benoemt den voorzitter en de
Laagste inschrijfster was de N.V. Amsterdamvan den vroegeren eigenaar een vaartuig van leden dezer commissie
nemingen
en bedrijven aan buitenlanders.
sche Ballast Maatschappij met
110.900.
Wij ontleenen aan deze verordening het vol-

WIJZIGING GESLOTEN

petroleumbonnenverduisterd

Voor 1 7000 liter

van dr. Fr.

Weber aan

ons land

De Reichstierarzteführer, dr. Friedrich Weber, ministerialdirektor in het rijksministerie
van Binnenlandsche Zaken, heeft een inspectie-

FAILLISSEMENTEN

—
—

maf. C. L.

van

Beyma thoe Kingma.

A. Kuypers HeepK«'
laatstelijk gewoond hebbende te Den Haag, KWO'
opstraat 63. R.e. jhr. mr. P. G. M. van MeeuwenCur. mr. J. A. M. Börghols te Den Haag.
niet
Hij
bezocht
gehouden.
in
Nederland
reis
Vernietigd, 24 Maart: H. D. J. HoUaar, I*»1
diergeneesalleen belangrijke inrichtingen voor
Haag, handel drijvende onder den «aam XM0'
en Fotohandel
City"
kundig onderzoek en andere diensten, in het
Opgeheven wegens gebrek aan actief de f»'{"
bijzonder op het gebied van de gezondheidsleer
lissementen van: S. Goezinne te Nieuwer-Anvste»
(vleeschkeuring, slachthuiswezen), maar nam
J. Van Geffen te Amsterdam'; C. Leever, stoffee;'
verbinding
der te Amsterdam; W. Korper, huisschilder *?
ook de gelegenheid te baat, zich in
Amsterdam; Ch. Steyns, vroeger te Maastricht
uit
persoonlijkheden
te stellen met verscheidene
thans te Tlel.
Bij de uitdrukkelijk voorbehouden eindregeGedeponeerde uideelingslijsten:
de diergeneeskundige wetenschap en de practijk,
10 Mrt.: J. den Daas, isoieerder te Utrecht. O*"
„Koopers,
ling zullen de rechten van den Nederlandschen van wie hij een deel reeds jaren kent.
eindigd door het verbindend worden der eeniß"
Dr. Weber sprak bij herhaling zijn tevredenuitd.lijst. Uitk. nihil.
Het A. N. P. meldt:
arbeider tegenover de Duitsche sociale-verzekeinrichtingen
uit.
22 Mrt.: H. J. Meyerink, landbouwer, gewo°°?A
heid over genoemde
Leerrijk is het eens stil te staan bij de gevalkeringsinstituten nauwkeurig worden bepaald,
hebbende
te Arnhem, gem'. Ommen. Idem. Uit*'
len van prijsopdrijving, welke in den afgeloopen 13 pCt.
waardoor dan ook de Nederlandsche arbeider
tijd werden achterhaald. Zooals reeds elders
voor de aan de Duitsche invaliditeitsverzekering
werd opgemerkt, gaat het bij deze overtredingen
bijna altijd om heel gewone dagelijksche gebetaalde premies uitkeeringen tot dezelfde
bruiksgoederen, die blijkbaar zoon sterke aanhoogte zal ontvangen als de Duitsche arbeider.
trekkingskracht op het koopgrage publiek uit-

Doch plotseling werd hij overvallen door
de rechercheurs.... hij zette het op een
loopen, omdat hij meende, dat men met hem
den verkeerde voorhad. Hetpakje.dat S. hem

De nalatenschap van

Prijsopdrijving

weest op uw hoede!"

Onder vallenden boom
geraakt

De bepalingen
Aan de bepalingen van artikel 1 van het beden secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken betreffende bovengenoemde voorloopige regeling
ontleenen
wij:
De Rijksverzekeringsbairk telt voor de berekening van den wachttijd
en van de voorloo-

sluit, van

Vier personen werden gewond
op den Tweeberg

Maandagavond heeft zich
onder Hintham bij 's-Hertogenbosch een ongeluk voorgedaan, waarbij een echtpaar en twee
kinderen ernstige verwondingen opliepen.

van Dielissen was men een
aan het rooien. Een jongetje en een
meisje, kinderen van den landbouwer, stonden
pige uitkeering de tijdvakken, gedurende welke hierbij te kijken. Onverwachts kwam de boom
de Duitsche verzekering geduurd heeft, bij die. te vailen. De vader en moeder snelden toe om
gedurende welke de Nederlandsche verzekering hun kinderen te redden. Al'e vier echter gegeduurd heeft en gaat daarbij uit van
de ver° raakten onder den vallenden boom. De moeder
onderstelling, dat over de kalenderweken, ge- bleek er het ergste aan toe. De geneesheer, die
durende welke de Duitsche verzekering heeft spoedig ter plaatse was, achtte overbrenging
geduurd, rentezegels zijn geplakt vam, dezelide naar het ziekenhuis te 's-Hertogenbosch noodwaarde als zouden moeten zijn geplakt over- zakelijk. Zij had een enkel en een arm gebroeenkomstig de Nederlandsche Invaliditeitswet ken en verwondingen aan het hoofd. LandbouArtikel 2 bepaalt > dat voor verzekerden, die wer Dielissen daagde over pijnen in den rug
onder de Nederlandsche Invaliditeitswet vallen, en moest zich onder medische behandeling steldie hun woonplaats naar het Duitsche rijk over len. Het zoontje had verwondingen aan het
gebracht hebben, of hun weduwen en weezen hoofd, terwijl het dochtertje gewond was aan
onder haar handjes.
wanneer aanspraak op rente ontstaat
voorbehoud van de latere regeling van de berekening der rente bij samenloop van Duitsche
en Nederlandsche verzekeringen —, in afwijking
Bruggenbouw aanbesteed
van het bepaalde in de Invaliditeitswet, de
De Rijkswaterstaat heeft aanbesteed het magrondslag der hun ingevolge de Nederlandsohr
ken
van een bovenbouw van de Cottwicher brug
verzekering toekomende rente voorloopig aldu?
in
den
Rijksweg Goor—Delden en de Middenaanspraak
berekend,
op
rente
wordt
alsof de
ontstaan is op het tijdstip, waarop de woon- wegbrug in den provincialen weg Enter—Bomerbroek.
plaats overgebracht werd.
Laagste inschrijver was: N.V. de Kondor te
Het bepaalde in artikel 1 is van toepassing
Amsterdam, voor X 107.870.

—

Op de boerderij

boom

UIT DE

STAATSCOURANT

oefenen, dat het zich dan zonder bezwaar het vel

over de ooren laat halen.
Herbenoeming burgemeester
De koopers
en in het bijzonder de huisvrouwen — zullen goed doen meer weerstand te
3. Voetelink is met ingang van 27 April 19*
bieden aan de pogingen van sommige leveran- opnieuw tot burgemeester van de gemeen 10
ciers om onbehoorlijke prijzen te vragen.
Giethoorn benoemd.
In vele gevallen is het voor een kooper inderBelastingen
daad moeilijk te weten, welke prijzen wel en
welke niet geoorloofd zijn. Uit de thans verkreDe ontvanger der directe belastingen, invoe
gen ervar'ng is echter wel gebleken, dat er verrechten
en accijnzen J. Dekker is verplat
koopers zijn, die niet aarzelen, zulke verhooginvan
het kantoor der directe belastingen en,*] e
gen toe te passen, dat het iedereen zonder meer
cijnzen
te Tholen naar het kantoor dier mi*
duidelijk kan zijn, dat de gevraagde prijzen de
Steenbergen.
len
De ontvanger dier mi
te
r
toelaatbare ver overschrijden. Waar zou het
te Asten n f
heen gaan, wanneer men twaalf-en-een-halven len H. Eshuis van het kantoor ontvanger
gulden voor een kg. koffie zou moeten betalen, het kantoor te Oosterhout en de
te »
zooals inderdaad in Middelburg is voorgekomen? middelen P. Cremer van het kantoor
Welke huishoudkas is ingesteld op een prijs van reest naar het kantoor te Stadskanaal.
mv {
De ontvanger der directe belastingen,
75 cent voor een stuk zeep, 1.38 gld. voor een kg.
verpia
is
Kramer
accijnzen
H. A.
havermout, 1.44 gld. voor een kg. rijst en 60 cent rechten en
belastingen en
voor een tarwebrood en een wittebroodje, waar- van het kantoor der directe
cijnzen
van de prijs in de plaats van de overtreding
te Hardenberg naar het kantoor
middelen
te Bergum en de ontvanger der fll» n,
onderscheidenlijk 16 en 19 cent bedroeg?
accijnzen J..
Ook is het niet noodig, dat in een slagers- belastingen, invoerrechten endirecte belastinnink
het
der
van
kantoor
winkel 75 cent voor een pond runderpoulet wordt
s-Heeren»
betaald, terwijl dé in den winkel aanwezige prijs- invoerrechten en accijnzen te belastingen
directe
der
lijst aangeeft, dat slechts 60 cent mag worden naar het kantoor
accijnzen te Groenlo.
berekend.

—

.

Dergelijke overtredingen zijn alleen mogelijk
bij gebrek aan belangstelling van den kooper,
maar juist in deze onverschilligheid 'schuilt het

Scheepsmetingsdienst

Scheep*
Aan den scheepsmeter bij den
gevaar, dat men den niet bonafide leverancier
Rotterdam, F. Meijer, is °P
te
tingsdienst
de gelegenheid biedt zijn kwade practijken bot
19*±
,te vieren. Het wachtwoord zij daarom: „Koo- verzoek met ingang van 1 September
betrekking
verleend.
zijn
uit
ontslag
vol
pers, weest op uw hoedel"

„

WOENSDAG 26 MAART 1941
Joego-Slavisch Saldi geblokkeerd

FINANCIEN EN ECONOMIE

Vrij Transito

naar

Duitschland

NEW VORK, 25 Maart.
President
Roosevelt heeft opdracht gegeven, dat de Joegoslavische credieten in de Ver. Staten geblokkeerd moeten worden. De waarde van het totale
tegoed van Joego-Slavië in de V. S. wordt op
circa $ 1 millioen geraamd. Deze blokkeering gaat
zeer geringe toewijzing van geen enkele motiveering vergezeld. Joegomogelijk
Slavië is de dertiende staat waarvan de saldi
Emitenten berichten, dat de uitgifte van in de V. S. geblokkeerd zijn.
Ongemotiveerdereactie op
Behalve de saldi van Joego-Slavië is thans
f 450.000 aandeelen in de ijzer-, metaal-, temuit
andere staten nog voor een totaal bedrag van
pergieterij v.h. B. Übbink & Co., N.V. dusdanig
4500
millioen aan saldi geblokkeerd.
$
is overteekend, dat de toewijzing slechts zeer
*elfs als men de volste consequenties Wil
Het
Amerikaansch
kapitaal, dat zich in Joegovan het aftreden des heei'en mr. gering zal kunnen zijn.
beloopt
bevindt,
slavië
een totaal bedrag van
''& aldus lezen wij in het jongste beursover$
't der firma H. Oyen en Zonen, dan nog
63 millioen.
jjtat er geen reden om nu zoo aanstonds de

PARIJS, 25 Maart. (D.N.8.) Voor goederen die
uit Duitschland komen of naar Duitschland gaan
en via Frankrijk worden doorgevoerd, zijn de
Fransche in- en uitvoerbepalingen, welke dit
transito belemmerden, opgeheven. Dit beteekent dus een belangrijke vergemakkelijking van
het Duitshe transitoverkeer door Frankrijk.

*

beide
Weensche bank werd opgericht, welke
instellingen in belangrijke mate konden deelnemen aan de financiering der Oost-Duit-sche
bedrijven. Ook in Joego-Slavië werden in versterkte mate handelsbetrekkingen opgenomen
nj. in nauw overleg met de Allg. Joego-Slavische Bankwrein A. G., welke haar kapitaal in
dit verband van 60 op 100 millioen dinar ver-
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EMISSIE UBBINK & Co.

De

Slechts

beurshausse

recente
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Trip's

aftreden

'^vaarden
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"*e

vlag te hijschen boven iedere belegging
geldelijken aard in guldens, en evenmin.
B een geconcentreerden stormaanval te doei'

zakelijke beleggingen, sive aandeelen. Het
'S immers van algemeene bekendheid worden
'cht dat de bezettingsmacht in monetair op"t niets heviger schuwt dan inflatie en/of
terwijl reeds verscheidene malen te
*fien is gegeven, dat aan depreciatie van den
jföen t.o.v. den rijksmark niet wordt gedacbt.
Wat betreft de positie, zoolang gulden en
in zoo innigen samenhang blijven als
pk
°als kennelijk in de bedoeling ligt. In dit veris het ook leerzaam, dat de aandeeler.*üsse te Amsterdam juist plaats vond te zelftijd, dat de Berlijnsche beurs zeer flauw
*s gestemd uit hoofde van dreigende verdere

'

*

Mdendbeperkingen.

Jy de recente hausse te Amsterdam moet men
"chter wel in het bijzonder in het oog houden,
J** deze kwam na een maandenlange en zeer
J^erpe daling. De stijging van de laatste w»ek
*8 dus in de eerste plaats worden aange**kt als een correctie op die daling, waarbij
npg kwam een verdere stroom van sterk

*bevallende dividenden.

Dr.

FISCHBöCK OVER DE
MARKENBELASTING

i*ö een voordracht, welke de commissaris-ge?*aal voor financiën en economie dr. Fisch?*k voor de industrieele afdeeling der „Wirtpiafskammer" Duesseldorf gehouden heeft,
in het
P^digde hij o.m. verdere verlichtingen rijk
P^lingsverkeer tusschen het Duitsche
en
aan.
eüerland
, **ij wees er verder op, dat een transfer van het
het Duitsche rijk geblokkeerd geweest zijnde
van de zijde van Nederlandsche

J

belanghebbenden in het algemeen
f^Domische
't wenscheijk werd geacht, en dat daarom de

r* dusver geldende transfer van sperrmarken
? een gewijzigden vorm, waardoor ook de overpcht tusschen Nederlanders aan belasting onJ^hevig zou zijn, voorshands wordt gehandeld.

lOrider gelijktijdige

intrekking der bestaande
heeft de regeeringscommissaris
Nr Amsterdam de volgende verordening op
uitgifte of beleening van anticipatiebiljetkl door de gemeente Amsterdam vastgesteld,
i^er voorziening in de behoefte der gemeenterB kunnen anticipatiebiljetten, groot f 100.000,
"0.000 en f 1000, worden uitgegeven of beleend.
Jaarlijks wordt bij de vaststelling der feeF°oting het maximum van het bedrag, dat
PJ'Jktijdig door uitgifte of beleening dier burgen mag zijn opgenomen, bepaald.
Lbe anticipatiebiljetten, groot f 100.000,
jjO.Ooo en f 1000, onderscheidenlijk rentende
f 1.25 en f 0.12% daags, worden uitgeof in beleening gegeven naarmate de be-

h

L^e

anticipatiebiljetten
hebben dan één

NEW VORK, 25 Maart. (D.N.8.) De minister
van Handel, Jones, heeft in een onderhoud met
International News gezegd, dat het Amerikaansche volk in den komenden tijd groote offers
zal moeten brengen. Jones kondigde nieuwe belastingen en een verhooging der defensie-uitgaven aan. Hij drong er op aan, dat de Amerikanen een deel van hun spaargeld in regeeringspapieren zouden beleggen.

Verhooging van de Inkomstenbelasting bepleit

'S^dbank
?<!bank

132.500.000

129.500.000
2.873.631

Totaal
'?&" o. h. buit.i.disc.
'X*m Eig. Portel.
Verkocht, maar
nog
de Bank
Hu°ret afgeloopen

135.524.331
22.907.385

Wisjkuienlandsche
Promessen, enz.

2.879.631
144.700

..

IJJ-

reen.

Totaal

......

„Elder-Dempster-Line" wijzigt
dienstregeling

ï tteken.-Cour

Verpand

Nïdbank
%

149.014.490*
3.748.124
49.872,803
202.635.118
202.175.967'

ank

Vschappën 'WW'
Totaal

|{» Effecten
Goederen
r*Ve
n

er»

205.902272*

Line te New Vork is

zal beperken.

/

Engelsch
Liquidatie
kapitaal
van

Totaal".""-

"enz

K.rmooo^

.

.......

«t®

Totaal

......

.

1-744.109.318 1.741.763188

P&ssiva:

JJWtaai
C^etonds'W*..!!

20.000.000
4.454.251
13.494.513
10-958-669

Videre Reserves
V^oenfonds
omloop """
m
Vkb
kass i

W en
V'Cour

1.550.683.765
8.060
omloop

n

13.491.513
10.958.271

1.547.493.320
11-360

....

,

133.702.651
10.807.407

....

134.586.784
10.764.185

1.744.109 318

1.741.763.188

v- a. Nea.-lno.

57.977.150

57.977.150

441.745.432

442.999.262

Totaal

«!?

Metaalsaiüc

Mrt 1940
Vv- 26
482)
J^No.
%" Bank ond.gebr

*l«istp

rechtst

l^i^tana
K^'aisconto
IX^sen-disconto
|RjCh°tten in Rek.-Cour
IV^ng van Effecten

1939;

van Goederen en Ceelen

pet
3
3y» pet
3y3 pet

..

3H pet
354 pot.

Slotk.

25/3

24/3

....
.....

Baltim. & Ohio
Bethlehem St
Canada Pacif
ChryslerCorp
Cons Edison
Delaw Huds
Eastman Kod
Gener Electric
Gen. Motors
Hudson Motor
Intern. Nickel
Int. Tel. a Tel.
N. Y. Central
Pennsylvania
Radio Corp.
St. Oil N.-Jers
Union Pacific
Un. St. Rubber
Un. St. Steel
Westlng house

CHICAGO, 25 Maart. (D.N.8.) De „Chicago

Tribune

' toont

zich zeer bezorgd over den achteruitgang van den handel met Zuid-Amerika.
In het goederenverkeer met de neutrale landen,
vooral die op het Weste.'ijk- halfrond, komt geen
verbetering. Dat de uitvoer naar het Britsche
rijk in Januari met 12 procent is toegenomen,
wordt bijna geheel geneutraliseerd door de vermindering van den handel met Latijnsch-Amerika met 10 procent en van den handel met
Japan met 40 procent. Oorzaak van dit alles is
in de eerste plaats het gebrek aan vervoergelegenheid.

\

I

geeft niet alleen, offert ook
werkelijk.

68%
24%

24%
3%
77%
3%
64%
21%
10%

133

32%

43

3%
26%
21
12%
24%

Slotk.

39
162

68%

24%

24

8%

152%
85%
39%

160%
68%
24
23%

9%

132%
32%
42%
3%
25%
2%
12%

...

Brussel

Zwitserland
idem vrrj
Weenen
Stockholm
Mor.treal
Montreal Londen
B.Aires (Papier)
B. Aires (Marketrate
Yokohama cable
Shanghai

...
...

32%
42%
3%

22%
56%

25%
13%
12%
23%
4%

35%

77

....

9%

131%
32%
42%

'

3%

26

2%
12%

23%

4%
77%
22%
56%
92%
30%
/ bied
35

_ _

24/8

4.03 %

4.03 %

4

03%
2.35
40.07
505
9.25
23.22

23.25

23.84

4.74%

403 %

232
40.07

5.05
9.25
23.22
23.27
J3.84

5.05
9.25
23 22

84.87%

476%

23.15

22/3

2.32
40.07

4.75%

85.00
29.78

23.10
23.20
5.38

21

130

77

25/3

ome.?„
Madrid

3%
63%

9%

22%
57%
54%
94
93%
92%
Woolworth
30%
30%
30%
{
laten,
ex-recht., *" ex-coup.,
t ex-dlv.,
"
WISSELKOERSEN
NEW VORK, 25 Maart.

Amsterdam oable
Londen

77%

21

23%
4
35%

22%

39% Parijs
New-York cable
68% Amsterdam
24Vi Zuerich
23% Berliin

161

3%

23.15
23.15

23.45-46
5.49

23.30

23.84

4.75%
84.87%
475%

23.15
23.15
2345-46
5.53

EFFECTENKOERSEN

van Parijs

PARIJS, ,25 Maart. (A.NR.)

Ter beurze van
Parijs waren de koopers wat meer terughoudend.
Aandeelen lagen voor het grootste deel iets zwakker in de markt, terwijl licht aanbod loskwam.
Slechts enkele Fransche industrieele fondsen
waren gevraagd en boekten een flink avans.
Staatsfondsen en obligatiën waren beter van
toon. 5 pet. Frankrijk 1920 werd weer goed gevraagd.

% Franc. Amortisatlon
1917
%
1918
%
„
1920
%
1925
% „
„
4% %
1932 a.
„
4%%
1932 b.
3
4
4
5
4

„

4%% Oblig.

Trésor

Crédit National 1919
Banque de France
Banque de Parls
Union Parisienne

....

1933

.

Comptolr d'Escompte
Crédit Commercial
Crédit Foncier
Société Générale

Est

Lyon

Midi
Nord

Santa Fe

Electricité

Industrie
de Paris

........

Générale Electrique
Nord Lumière
Thomson Houston
Denain Anzin
Cic

Creusot

Courrières

Lenc
Penarroya
Gafsa

Pechiney
Citroen Actlon
Peugeot
Raffinerie Say
Crédit Industr. Commercial
Omnium Lyonais

....
500) ..
Quest Lumière
Gaz France Etranger ....

Economlque (Ch' fer)
Edison

Longwy
Pont a Mousson
Anzin
Clments

Francais

Galeries Lafayettè
Citroen Parts
Trlfail

Caoutchoucs

25/3

93.90
96.—
96.25
135.—
176.05
98.80
99.85
1232
591
1415
905

1175

895
5665
1157
860
1275

1050

1270

1351

3300
1590
513
2130
2790
570
710
715
1885
44.80
8.40
880
132

530

1179
1620
379

33.32

1500
4200
55
230

1530

331.75

10.75
12.50
6.25
331.75

250.—
32.75

250.—
32.75

1075
12.50
6.25

..

144.87%

Milaan

144.87%

's-GRAVENHAGE, 25 Maart. Koersen voor stortingen op 26 Maart 1941 tegen verplichtingen
luidende in:
75.36 Tsjechische kr.
Reichsmarken
7.54
(nwe schuld)
30.1432
Belga's
3.43
43.56 Dinar (o. sch.)
Zwitsersche fr.
4.23
3.768 Dinar (n. sch.)
Fransche fr.
1.4514
9-87 Turksche p.
Lires
2.30
36.37 Lewa
Deensche kr.
42.82 pengö (o. sch.)
36.519
Noorsche kr.
45.89
44.85 Pengö (n. sch.)
Zweedschc kr.
35.
Zloty (o. sch.)
Tsjechische kr.
37.68
(oude schuld)
6.42 Zloty (n. sch.)

.
.
....

—

Koers- en omzet-index C.B.S.
's-GRAVENHAGE,

25 Maart. Het indexcijfer
van koersen van aandeelen Is heden 151,9.
De omzet van Nederlandsche aandeelen bedroeg op 22 Maart jJ. 1818.

AMERIKAANSCHE

.... —

—

—

—

—

—

—

..

....„

De termljnmarkten waren vandaag lete vaster gestemd. Op de tarwemarkt viel een herstel
op te merken, dat samenhing met de aanvaarding door de landbouwcommissie van den senaat
van het voorstel van senator Bankhead tot het
verleenen van een compensatie-uitkeering van
honderd procent. Meelfabrieken toonden eenigen
kooplust. De gunstige weerberichten, alsmede
de mogelijkheid, dat opnieuw aanbod van beleende tarwe zou loskomen, bleven zonder Invloed op de markt.
Ook op de Mais markt werkte het besluit
van den senaat stivan de landbouwcommissie
muleerend, zoodat er vraag naar locomais en

van outsiders ontstond.

WINNIPEG, 25 Maart 1941.
Op de termijnmarkt voor tarwe was de handel
zich geen bijzondere faczeer kalm en er deden
toren gelden. De noteeringen bleven onveranderd.
laten; n
bieden: 1
Afkortingen: b
waard; k
betaald; w
nominaal; bt
genoteerd.
verkoopers; g
koopers; v

=

=

=

—

==

GRANEN

26/3

NEW-YORK

24/3

22/3

=
=

De termijnmarkt opende verdeeld. Prijsdalingen waren aanvankelijk in de mesrderheid. Zij
v,erden veroorzaakt door matige verkoopen van
Zuidelijke hulzen en liquidaties door BombayBovendien deed zich de flauwe
sche firma's.
stemming der markt te Bombay gelden. Later
trad een hei-stel in, toen fabrieken en locohuiz*n met aankoopen aan de markt kwamen. Vervolgens werden de noteeringen evenwel weder
gedrukt door liquidaties van commissionnalrs, die
verband
hielden
met berichten omtrent de
De tervoorgenomen compensatie-betalingen.
plaatselijke
mijnmarkt sloot prijshoudend. nadat
firma's nog tot dekkingen waren overgegaan.
NEW VORK, 25 Maart.
Aanv. in Atlant. h
7000
5.000
11 000
Aanv. in Gulfh.
Aanv. in Paclflch.
Uitv. naar Gr. Britt.
Uitv. n. vasteland
Uitv. Japan en China
"~*
Loco % staple
11.09
11.11
Loco
11.11
prijsh. n. pr.h.
pri.sh.
Slotstemming
10.81
10.80
April
10.83
1p.31
10.79
10.78
Mei
10.76
Juni
10.78
10 77
10.76 10 75 76
10.74
Juli
10.73
10.32
10.71
Augustus
10.70
10.67
10.68
September
10.66
10.63 64
Ootober
10 64
10.63
10.65
10.63
November
10.63
10.62
10.64
December
10.61
10.61
10.63
Januari
10.60
10.62
10.60
Februari
10.61
10-59
10.59
Maart

....
..
....
....

}]

—
——
——

—
——
——
—

_—

——
—

Vracht Katoen naar.
~"
Eng. zware balen
dito Stand.-balen
Katoen geschatte ontvangst In de havens in
de komende week 55.000.

—

—

—

Lev.
NEW VORK, 25 Maart. Katoen Opening.
10.62, Lev.
Mrt. 10.75, Lev. Mei 10.72 Lev. Juli
Oct. 10.61, Lev. Jan 10.59.
NEW ORLEANS, 25 Maart.

L^o
« ?!^e..;■.".■.
Maart
Mei
Juli
October
December
Januari
Slotstemming

....

T0.84
pr.h.

10.84,85

10.80
10.70
10.66

10.65/66
10.63/65

NEW VORK, 25 Maart.
Koper laatprijzen
12.00
Lake loco
12.00
do. Electr. loco:
pr. f.a.3. N.-V. lev
10.60
do. 30790 d. lev
10.60
cifHamb./Liverp./
Havre vr. hand prt
1225
Gietkoper loco
Amerik Standard:
pr.h.
Stemming
H-95
Maart
11-95
Mei
Juli
11.83/90
11.62,-72
September
11.60/70
October
52.50
Tin Straits loco
lev. 30 dagen
52.25
lev. 90 dagen
51.75
r.w. ph.
Stemming
Maart (Stand.)
52.25/50
52.00
Mei (Stand.)
Stand.)
(Nieuw
Juli
51.62%
September
51.62%
7.25
Zink locoOßt-Louis
Lood loco N.-Vork
5.75
5.60
O. V. St. Louis
Zilver in baren
34%
Platina
34 a36
17
Aluminium 90 pCt.
Nikkel loco N.-Vork
35
Blik f.o.b. Plttsbur?
5.00
IJzer lev O Penns.
26.50
Boston
24.50

——

.

..
....
....
...
..
...

NEW VORK, 35 Maart.
Maart
13.72

Juni
September
December
Termijnstemming
Omzet partijen

....

13.73
13.73 n
13.80 n
prrj.sh.
52

10.5
10I3"
10.82/83
prijsh.

10.63 84
1070
10 71
10.70

10.67/69
10.65 67

.

12.00
12.00

10.60
10.60

—

—

12.25

prijsh.

12.0Ü

11.67/70
11.62
52.50
52.25
51.75
prijsh.

52.35

52.00
52.00
51.90
7.25

.

.
Petr.wat.whlte44Bé .
Petrol. Prime white .
43/47 Diesel Index ..
48/52 Diesel Index ..
30%b.212Eindp.400
ü. S. Motor

11.72,80

11.57

...
....

——
——
—

——
—

..

7777777

--

—-

...

—

—

—

pr.h

412

3.45

0.93 b
0.96 b
103 b

1.06%

g. pr: sh
556
3.45

b
n 1.05
vast
168

3.34

DIVERSEN
NEW VORK, 25 Maart,
.ïtoenolle
Pr Summ gele loco
7.80
7.90
Maart
Mei
7.95
Juli
8.07
September
8.12
Omzet partyen
333
Termlinst. slot
vast
CHICAGO, 25 Maart.
Reuzel
Reuzel pr. W. Steam
782%

.

7.75
vast
7 84
7.91
8 03

...
...

7.52%

Mei

Juli

7.87%

...

7 95
prijsh.

Slotstemming
Bacon dry Bellles
Spek
Loco
Mei
Varkens

7.72

7 86
7.88
162
prijsh.

206

7.55
730 k

7.57%
7.47',, k

7.671^ k
7.87%
7.95

ï prijsh

7.42%V
7.62% v

7,80
P
g pr.h.

11.00

1100
11.10

11.10

7.50
7.60
7.50
8.05
8.15
8.15
7 45
7.50
7.35
7.75
7.70
7.50
21.000. Aanvoer West PI.

pond

Aanvoer
85.000.

7.55
7.64

B.OS

11.00
11.10

160/230 pond
270,300

v.

7.70

September
Oct.

Chicago

Savannah

.„

Hp.rs

.

»

F
WG
WW
K
G
I

Terpei.trinolie

■

.........
...

——
———
——

1.80
2.56
2.75
1.95
1.81
1.81
82

1.80
1.80
31^

4

42?<

44U

112%
0.821-2
1.02%

1.12%
0.82',.,
1,02%

-3\
0.82%
1.02%

7.22%

7.17%

7.15

3%-3

.

......

1.80
2.56
2.75
1.95

.

;-.

;

1.12%

7.3 b 7.35

7.40
7.50

7.45

7.45

t
6',

6

23 %

28

s">

6%

6

6Vi
23 %
willig

5%
6H

prrlsh.
prijsh
8.2 L 8.25
10 5C
10.50

8.50
10.80

HANDELSBERICHTEN

52.25
5175

kalm
52.40

RIJST

LONDEN. 25 Maart R.B.D Slot in sh. per
Cwt fob origine. Siam Super Mrt/Apr. 13/9 g,
(de door de regeering vastgestelde cif.-verkoopgprijs voor alle loopende contracten).

52.05

SPECEKIJKN

52.05
52.00
7.25
5.75
5.60

LONDEN, 25 Maart. Slot in pence per lbs.
Ftper Fair Tellecherry loco 8% w. Kruidnagelen
Zanzib no. 2 Mrt/Apr. 914 nom., Piment cif Mrt'
Apr. 140:— nom.,

34 436 34-36
17
17
35
35
5.00
6.00
26.50 26.50

LONDEN, 25 Maart. R.B.D. Slot in sh. per 480
lbs bi. J partijen. Tarwe. Manitoba no. 1 St. John

5.75

5.60
34%

24.50

—

24.50

GRANEN

Mrt. 38% g, Idem no. 2 Mrt. 32/J% g. Rosafe
64 lbs Mrt./Apr. 20/4% g, Barusso 64 lbs Mrt/Apr.
20/1% g. Zuid Australië Mrt./Apr. 26/6 g, West
Australië (ladingen) Mrt./Apr. 86/6 g. Mals: La
Plata 10/9 g, Z. Afr. Platte Witte no. 2 Mrt.
17/ v, do. Ronde Gele no. 4 Mrt. 17/— v, do.
do. no. 6 Mrt. 17/— v. Gerst: La Plata Mrt./Apr.
B/10% g.
De door de regeering vastgestelde cif.-verkcopsprijs voor den haodel is voor: Alle soorten tarwe
Aile soorten mais 43/—. Gerst Canada 3 en
45/
La Plata 52/—. Haver La Plata en Canada 2 416.

—

13.58 n
13.66
13.78
13.79 n
kalm
59

13.64
13.86
13.85
13.93 n
g. ps.h.
82

—.

K4TOEN

LIVERPOOL. 25 Maart.
Am«rikaansche stemming kalm
24 3
25/3

4%

4%

4%

4%

4%
4%
3%
3%

4%
4%

2%-3%
2%-3%

3%

..
April ...
Mei
Juni ....
Juli
Maart

8%
Upper.
2%-3%
2%-3% Maart

..
.

8.56
8.56
8 57
8.57
8.58
8.56
8.54

-

862 October
8 62November
8.63 December
8.63 Januari .
8.64 Februari
8.62 Maart
Augustus
September
8.60
Egyptische stemming kalm.

Mei
Per Amerik. Gallon In $ cents 1.0.b. Golf.
Ruwe olie Mid Cont
Giza
33-33.9Bé(in*p.v.) ..1.12%-1.19 1.12%-191.12%-1.19 Maart
0.75-0.80
Bunkerol.C(lnspv)
0.75-0.80).75—0.80
Mei
Machineolle
9
9
9

....

1.04
1.07

..

11.55-6C

52.50

4%
4%
4%
3%
2%-3%
2%—3%

December
Maart
Mei
Termiinstemmlng
Omzet part. v. 50 t^n
Cuba Centr': 'oe

0.84% b
0.88% b

i1.77,ÖC

4%

3%

.

0 87
0.91
0.96
0.97%
1.03 ~

0.96%
0.99

September

—

BENZINE EN OLIE

61/3(0.725/0.729)30/5
% bij 212 Emdp 390
60/2(0.729,0.735)26/

0.88
0.91

„
„

11.95/ U 11.75,91;
11.85 8»

Mei
Juli

New Vork
Terpentijnolie
10.78
Petroleum
10.70*71
10.68/69 St. White exp. gall
ruwe p. barr
10.66/67 Penns.
Midcont. rue 36 p.v
10.63 65 Oost
Texas ruwe
1. prsh.
Reuzel
Prim. W Steam'oco
Mld Westen loco
laagste prijs
hoogste prys
Talk Scecial exira
12.00
Extra loose
12.00
In tierces
10.60
Schellak
10.60
Grof linnen.
"Stemming
12.25
Hess Cl. Ueht
Hess. Cl zwaar
onreg.

NEW VORK, 25 Maart.
64/6(0.714/0.722)40%
bij 212 Eindp. 37»

—

Maart

KATOEN

.

—
——
——
—
——

—

.

IJ

KOFFIE
92
91%
92
Tarwe IN. Man loco
108%
109%
24/3
110%
No. 2 H Wint. elf. N/i
Na de vaste houding van Maandag viel van108%
108% daag op de termynmarkt
109%
93.70
No. 2 Roode Winter
81% te merken. Hedgeverkoopeneen sterke reactie op
81%
82%
Mais No. 2Mix West
96.15
drukten hun stem62% pel op de markt. De noteeringen
62%
Rogge.Am 2 fob.N.V
63%
96.70
van alle ter«6
65% 4.95-5.05
134.40
Gerst. Amer. 46 lbs
«»1;
waren
mijnen
lager, ondanks
vrij
dar.
ook
veel
4.95-5.05
4.95/5.05
Meel Sprlngclear
175.65
de vaste stemming der locomarkt, die een gevolg
98.55
Tarwe
was van de uitputting van het Brazilaansche
99.57'A Aanvoer West. PI.
781.000
exportquotum, waardoor een tekort aan mate517 000
791.000
"
1230
108 000
137.000 204.000 riaal ontstond.
Atl havens
Aanvoer
590
3-6.000
7.000
Uitvoer Atl. haven'
NEW VORK, 25 Maart.
9%n
Mals
9% n.
'970
9% n
Santos No. 4 loco
6%n
1.263.000 1.351.000 1.078.000 Rio No. 7 loco
900
6% n
6% n.
Aanvoer West PI.
29.000
9.000
8.000 Slot
1210
Aanvoer Atl. haven!2
922
Uitvoer Atl. havens .12
Rio Nw. contract A
40
Tarwe verk. v uitv
6.58 n. 6.33 n
6.39 n
Maart
1165
n
6.08 n
Mais verk v. uitv.
6.54
n
6.78
Mei
883
6.95
6.80
Rogge verk v. uitv.
6.70
Juli
1310
7.00
Meel verk v. uitv. .-.
7.13 n
—*
6.89 n
September
1090
7.19
7.31
c,
7.07
December
1300
8.000
CHICAGO
15.000
4.000
Omzet in balen
Tarwe H.winterNo. 2
700
Santos
9.45 n
9.35 n
do H.winterNo.3
92%
91%
1415
9.33 n
Maart
87%;% 87%/87
9.56 n.
Mei
9.43 n
9.52 n
88%/%
3460
Mei
,
Juli
9-67
9-67
85%/% 84%/% Juli
85%
1640
9-58
881
September
9.70
9.86
86/86%
86%/% 85/85% September
634
vast
vast
9.88 n. 10.00
Stemming
prijsh. December
9.75
2240
71-«00 49.000
2850
«O-0"
Omzet in balen
Mais No. 2 Mix. West
n- prijsh.
600
onr.m. g. prsh.
Stemming
64%
63%
748
Mei
70%
Juli
64%
735
65' A 65
CACAO
65
September
64%
65%
1945
25
Stemming
g.
prijsh.
prijsh.
prijsh.
VORK,
Maart.
NEW
4623
870
Loco
71/ i 7%
7.01
Haver
7.04
7.07
36% Maart
Mei
37
36%
i620
7-12
7.15
7.17
34
33%
33% Mei
Juli
880
7.22
7.22
Juli
7.25
33
September
32% September
32%
187
7.25
7.27
7.30
vast
Stemming
goed pr. prijsh.
7.31
7.35
October
7.33
Rogge No. 2 loco
7.34
December
7.41
7.38
Mei
44
44%
44%
Januari
7.42
7.44
52
51%
51% Omzet partijen
1578
Juli
52%
228
177
prsh.
n.
52
September
52%
52%
Slot
n. prijsh
prijsh.
23A
3332
Stemming
g. prijsh.
goed pr
prvjsh.
1485
ZIJDE
Sojaboonen
4150
NEW VORK, 24 Maart. Zijde: Lev. Mrt. 2.82.
Mei
106%
105%
105%
b Lev. Apr. 2.82 b, Lev. Mei 2.83, Lev. Juni 2.83%
230
Juli
104%
103%
102%
b, Lev. Juli 2.84%, Lev. Aug. 2.84%, Lev. Sept.
September
2.84%. Lev. Oct. 2.84 b, Slotstemming nauw
1600
prijshoudend, Omzet Contract no. 1 790,
WINNIPEG

..
..

—

—

HUIDEN
GRANEN

—

.

.

MARKTEN

....

....

METALEN

NEDERL. CLEARINGINSTITUUT

KOERSEN

kooplust

Beurs

24/3

25/3

BRUSSEL

85% Londen

3%
63%

64
21

4

151

77

8%

35%
77%

21/3

3%

'77

KOERSEN

Slotk.

22/3

153
85%

161%

...

(akt

VAT
t inierhulp Nederland:

153

85%
39%

...
..........
..............
..
....

Parisienne

123.000.000

126.000.000

sedert 29 Aug

zich ongunstig

4.454.251

Pensioen!.
Saldo's:

Reken

Buitenlandsche handel ontwikkelt

20.j00.000

Rijk
V^het
anderen

V

Anac. Copper
Atchis Topeka

voor de hulpverleening aan Engeland de in
Engelsch bezit zijnde spoorwegen in Argentinië

*5& Sd :
Sg.

Am. Tobacco B

485.886

r^sch.
1 KÏT" '^

>'
'St

Allied Chem

Slotk.

arys
*LBerlijn

zal overnemen.
Wat de verkoop der American Viscose Corp.
202.635.118* 203.388.158*
betreft, tot op dit oogenblik weet Engeland niet,
,
hoe groot de opbrengst is. Zonder bindende
a. n. RÜk
overeenkomst met betrekking tot den prijs zijn
j?*t- ie d. Bankwet.
de aandeelen door een Amerikaansch bankcon12.088.857
sortium overgenomen, dat zich alleen verplicht
k^t en Materiaal
heeft tegen een provisie van tien procent over
de uiteindelijke opbrengst te zullen zorg dragen
1.096.386.805 1096.506.786 voor
Zilv
den verkoop op een gunstig tijdstip. Ook de
liquidatie van het Engelsch bezit aan Ameri_3wwo 18-031-908 kaansche aandeelen gaat in versneld tempo
42.000
1.H4-133-585 1.114.538.694 voort. Het bankbedrijf Lazard Bros. heeft
Totaal
afkomstige aandeelen der Uniuit
bezit
Britsch
48.475.493
48.609.709
v Kap.
ted Gas Corp. aangeboden en buiten de beurs
V °uwen en Meub
om allo in Britsch bezit zijnde 6 pet. pref. aan4.000.000
4.500.000
g* Bank
Electric Bond and Share verkocht. Ver197.428.124 deelen
203.710.331
C Rekeningen.
der werden 28.412 aandeelen Generaal Wootf
Corp., alsmede 15.000 aandeelen North-Am enlfca1t a. Nederland
v. 27 Mei '32
can verkocht.
'Dl No. 221)
459.151

GELD- EN WISSEL-

onveranderd.

American Can

—

op

. —
. ——
—
..... ———
. —
—
... . —
—
.
—
. —— ——
—

— ——
— ——
—— — ———
——— ———
— —
—— ——
—— ——
— ——
— —

.
.
.
...
.....
..

NEW VORK, 25 Maart. (EP.) Door de ver- Am. Smelting
tegenwoordigers van de Britsche Elder Dempster AmerTel&Tel

BERLIJN, 25 Maart (A.N.P.). Na het bericht"
van de overname van de dochtermaatschappij
van de Courtaulds Ltd., de American Visccse
—.
Corp., kondigt de Engelsche pers thans nieuwe
22.J07.385 aankoopen van Amerikaansche filiaalbedrijven
der Britsche industrie aan. Men verwacht, zoo
meldt Reuter, dat nog anderen Engelsche maatschappijen met particulier aandeelenbezit in de
152.868.476* naaste toekomst hetzelfde lot beschoren is als
3.785.380 de Courtaulds Ltd., n.l. door de regeering te
worden opgeëischt. Tevens heeft „New Week"
49.734.301
uit New Vork medegedeeld, dat het Amerikaan200.388.158 sche ministerie van Financiën als onderpand

(Incl. Voors.)

—

...

—.—

—

——
——
——
———
—
——
—

.

.

145 100

22.907.385

BRUSSEL
BRUSSEL, 25 Maart (A.NP.) Ter beurze werd
uitgeweder een groot aantal kooporders
voerd, waardoor de stemming onveranderd vast
bleef. Het evenwicht tusschen vraag en aanbod
kon slechts moeilijk tot stand komen.
Het slot was vast.

UNITED FRUIT COMPANY

132.525.331
22.907.385

-

1941

New-Yorksche
opnieuw zeer kalm en lusteloos. De koersontwikkeling was verdeeld en aan den gedrukten
kant, daar de staking bij de Bethlehem Steel
Corp. de aandacht opnieuw sterk deed vallen

NEW VORK. 25 Maart.
Plant. Iste latex
22 >i
22+ J 22H
20 n
22 -b 5 22 A
Smoked Sheets
Para Up-rlver fine
20
20 22.55
22.23
22.15 22.45
NEW-YORK, 25 Maart (A.N.P.). De zichtbare Maart
22.20
22.05 b 22.00
Mei
graanvoorraden in de V.S. geven thans het eiJuli
21.75
21.70 21.50
gende be€-l<±. te ztien (in duizenden bushels):
21.15 21.45
21.25
September
October
21.20
21.10 21.35
Vereenigde Staten:
December
21.10
21.00 21.25
18 Maart
11 Maart
21.05
20.90
3
25 Maart
Januari
vijf
Tarwe
127.058 b.
129.615 b. Omzet partijen
8 prijsh.
124.257.000 b.
Mals
62.539 b.
62.571 b. Termünstemmlng
prijsh.
traag
62.596.000 b.
3.699 b. Slot
3.356.000 b.
3.551 b.
Haver
4.899 b.
5.013 b.
4.834.000 b.
ReKKe
45.806.000 b.
6.077 b.
6.222 b.
SUIKER
Gerst
Canada:
Op de termijnmarkt bewogen de noteeringen
11 Maart
25 Maart
18 Maart
voor oud-contract zich aanvankelijk in beneTarwe
483.287.C00b.
484.762 b. denwaartsche
richting, hetgeen verband hield
5.978 b. met hedgeverkoopen en realisaties, wegens beRogge
5.943.000 b.
richten uit Washington omtrent een mogelijke
77
Tarwe per Mei
77
77
verhooging der quota, die een prijsstijging zou
Juli
78Ü;
78%
78%
moeten voorkomen. Later ontstond een herstel,
October
daar zich weder eenige kooplust openbaarde en
Stemming
prijsh.
prijsh. n or.h.
ook hedgeverkoopen geannuleerd werden. Nieuw
35%
35% conract was prijshoudend. Handel en speculanHaver per Mei
35%
34
Juli
34
ten toonden kooplust, terwijl de prijsdalende
3414
te
32%
October
invloed van realisaties en hedgeverkoopen
32%
32%
niet werd gedaan door de exportvooruitzlchten
55%
Rogge per Mei ..'.
54%
54*4
55%
55%
■»
54% De stemming bleef dus goed prijshoudend.
Juli
October
NEW VORK, 25 Maart.
49%
50
Gerst per Mei
5014
Contract No. 3 Slot
47
47%
47%
Juli
2i3 »
44
44%
43% Maart
October
2.49 b.
2.52 b 2.43 b
Mei
2.46 b
per
177%
177%
Mei
2.54 b
Lijnzaad
184%
Juli
2.52b.
juli
183%
175%
173%
2.50 b
2.54 b.
257 b
September
165%
2.56 b.
2.61 b
2.51 b
163% November
October
171V4
December
Aanv. wagonlad.:
b
145
181
Januari
2.50 b.
2.53 b
391
2.48
Tarwe No. 1
2.50 b
216
Maart
2.54 b.
2.56 b
243
139
No. 2
nw ph.
willig g. ps.il.
44
46
Termiinstemmlng
50
No. 3
3
Omzet part v 50 oon
576
12.02
320
9
No. 4
54
83
70
Overige soorten
"
Contract no. '4

.

(D.N-B.). De
effectenbeurs opende vandaag

NEW-YORK, 25 Maaait

... .

Bank N.V.

17 Mrt. '41

ikl*.

„Credit-

hoogde.

.

onlangs bekend gemaakt,
dat de maatschappij haar uitgaanden dienst van
New Vork naar West-Afrika stop zet, terwijl de
afvaarten van de Belgische Congo, Liberia en
de Goudkust naar New Vork gehandhaafd zullen blijven. Met deze nieuwe dienstregeling zullen de Elder-Dempster-schepen in de toekomst
een driehoek bevaren, namelijk van New Vork
zullen geen langeren' naar Engeland, vandaar naar West-Afrika en
jaar.
terug naar New Vork. Op deze wijze maakt men
meer scheepsruimte voor de vaart op Engeland
vrij.
Zooals begrijpelijk hebben de Amerikaansche
importeurs van West-Afrikaansche cacao bezwaren tegen deze nieuwe regeling, daar zü vreezen, dat de gevaarvolle verlenging van de route
den dienst op West-Afrika niet onaanzienlijk

:4 Maart '41

Aotlva:

Omzet 450.000 shares

De

(E. P.)

op de moeilijkheden van het binnenlandsche
bedrijfsleven. Bovendien droeg de ontwikkeling
25,3
24,3
24/3
25,3
van den toestand buiten het Westelijk halfrond
3915.WASHINGTON, 25 Maart. (EP.) Het ministe- er toe bij den ondernemingslust te remmen, 4 Geünif 2e 94.85 94.75 Us Gileon
Oorl Ing. '21 237.— 237.—Mét. d. Ham 420.— 410
rie van Financiën en het Congres zoeken naar waardoor een flauwere ondertoon ontstond.
616,— 615.— A Dumont 3105.6Belg.Sp.
nieuwe bronnen van inkomsten. Optimistische
4 Beier. Sp.. 491.— 493. B. Batteric
De koersen bewogen zich aanvankelijk iets Congoß.BB 167.— 168.—Es. B. Port 7225.-7226.—
schattingen nemen aan, dat de ontvangsten uit
de belastingverhoogingen en uit de invoering in benedenwaartsche richting en deze koers4Det.C01.36 86.15 Cö.—Haeard
2 Brussel'os 59.50 59.50 Llm.-Meus
van nieuwe belastingen in totaal $10 milliard daling zette zich later verder voort. Een groot Banque
3475.Nat 2410.- 2370.- Mar.-Base
zullen bedragen.
aantal fondsen bleef geruimen tijd zonder om- Anver. Pnd
N-Sart-C".
Nd. Charl. 5450.- 5350
De invoering van een bijzondere loonbelasting zet, hetgeen onder meer het geval was met Brufina
980.—
Over.-Lom.
vindt bij de openbare meening weinig weerklank. staalwaarden. Er kwam na eenigen tijd wat Confinind.
Vielll Mont
Soc. Gener. 6150.—v
Niet ten onrechte wordt erop gewezen, dat dan aanbod van laatstgenoemde fondsen los, waar- Electrofina.
asiou.Auvelals
335.
loonontvanger
bij
punt
Bethlehem Steel meer dan een
ver- Electrobel
Charleroi
de
extra belast wordt, terwijl de
17525.Mous. e. S.
rente-ontvanger bevoorrecht wordt. De eenvouloren. Op het lagere koerspeil openbaarde zich Electrorall.
1475.- 1475.- Salnt-Roch
digste manier voor het opbrengen van nieuwe vervolgens weder eenige belangstelling, doch de El. Trust
Engetra... 955— 950—Bét. (18.1 «37-50432.50
middelen schijnt een verhooging van de inkom- handel bleef slechts tot zeer weinig fondsen Sidro
Cim.Thieu 742 50 727.50
Sofina
Cim.Visé.. 2C25.- 1465.—
stenbelasting, die momenteel 4 pet. bedraagt, beperkt, waarbij spoorwegfondsen en laaggeWolk Hobo 1480.noteerde public utilities op den voorgrond tra- Sofinette
doch gedurende den wereldoorlog 6 —12 pet.
139-—
Solede Tut
Ea.WSch.
den.
1380- 1365
AnglAthus 755.— 755.—Viscose
Beige 1' Az. 955.— 940.—
Van de spoorwegfondsen bestond matige vraag Cockerill
U. Ch. Bel^ 580.— 665.—
Clabecq
en
Pennsylvania
naar
Railroad
Atchison To- Providence
Kilo-Moto. 565.-peka. De overige public utilities waren daarenU.Katanga 7900.-8000.—
Esp. Longd.
tegen aan vrij groot aanbod onderhevig, zoodat Mèt.Hob
Pétr.Congo 882.— 867.50
Tabacofin',
NEW VORK, 25 Maart. (EP.) De „United enkele dezer fondsen tamelijk gedrukt waren. S.etMoselle 3800.TJ. des Pap.
Fruit Company", die in talrijke Europeesche lan- Hierbij deden zich de nog onzekere plannen, Ougree Mar
cd.
Ex-dividend.
was,
vertegenwoordigd
gunstig
den
meldt een
die er ten aanzien der holding companies beverloop van het boekjaar 1940. Ondanks het feit, staan, als verontrustende factor gelden. FondLONDEN. Slotkoersen.
24 3
dat de Europeesche markt bijna geheel verloren sen van scheepsbouwr/adernemingen wisten
25/3
25/3 24/8
ging, kon elders veel afzet gevonden worden, zich te handhaven, doch suikerwaarden waren 2"2 Consols.
77% 77%Burm. Oil. 50% 51%
30% 30%
WarloaD 104,7« 104& Courtaulds
3'i'2
zoodat 1940 sinds 1929 het beste boekjaar werd. flauwer, daar men rekening hield met de mo7%
114 Vi El. Mus. Ind
714
4B\inding
112%
De' bananenexport naar Europa ligt geheel stil, gelijkheid van een verhooging der suikerquota, Cable Wrl
90
91%
Imp. Tobac
60
60Vs
sy s Chem.lnd.
29% 30
doch voor dit verlies kon compensatie gevonden waardoor eventueel een stijging van den suiker- DeßeersD.
5.4
22% 22%
4V 4
414 Lever Bros.
worden door stij genden afzet in het binnenland prijs geremd zou worden, Tijdens het laatste Cons. Diam
14y2 15%§
33% Vickers g.
35%
ConsGoldf.
en andere contingenten. De maatschappij be- beursuur trokken de noteeringen over het al- Rand
IV,
130
130 Part. disc.
Min.
IA
taalde in 1940 in West-Indië aan loonen, belas- gemeen iets aan, met
1
1
7<4 7V, Call. Mon.
der spoorweg- Rio Tinto..
name
de
111
111
tingen, aankoop van bananen, suikerriet enz.
Anglolran.
33% 34%4 Viet.Bnds
fondsen.
De beurs sloot prijshoudend.
Loar,
99,>,
,V
99
7% 2 Conv.
Mex. Eagle .
TA 40%
een totaalbedrag van $ 39.4 millioen.
cd. = Ex-dividend.
Vandaag werden 643 fondsen verhandeld
Shell Tr.
40
Daarvan zijn er 243 in koers gestegen, 199 gedaald. De noteeringen der 201 overige bleven

VERKORTE BALANS
van de Ned.

Lagere koersen lokten weinig
kooplust uit

Maart.

25

anstait-Bankvei-ein" te Weenen deelt in net
jaarverslag over 1940 mede, dat haar instelling
op ruime schaal uitbreiding in de Oostelijke
gebieden
van Groot-Duitschland gevonden
heeft. Te Pressburg werd de „TJnionibaink" opgericht, terwijl te Krakau een filiaal van de

.. .
.

Anticipatiebiljetten Amsterdam

J2.50,
ven
Pöen.

BELASTINGVERHOGINGEN AANGEKONDIGD

BEURS VAN NEW VORK

Creditanstalt-Bankverein Wien
WEENEN,

RUBBER

Zichtbare graanvoorraden

....

10.37

10.39 Juli

1106

11.08 Juli

10.38

U.05

.

10.40 November

11.07 November

prijshoudend.

25/3
8.52
8.50
8.49

848

—

8 48

.

10.39
10.3*
11.01

n.03

24/3
8.58

8.56
8 55

854

8 54

10 41
10.36
lx

Qg

n.05

OLIËN
LONDEN, 25 Maart R.B.D. Slot In sh. pci
Cwt. Lijnolie loco 41/—, Katoenolie Egypt Ruwe
loco 31/1 %, Raapolie Ruwe loco 44/3, Idem G«raf loco 46/10 %. Palmpitolie te Liverpool loco
17 6, Castorolie le merken loco 57/ , idem 2e
merken loco 55,—, Soyaolie Oriënt in tanks Rtdm
33;—, Cocosohe Blanke 28/1
14. idem Cevlon
loco 28/1 %, idem Straits stoom-28/1 % Palmolie Lagos in vaten £ I9y, idem Zachte te Uverp. £ 19U. Terpentijn Amerik. loco
68/6 g.
en- Slot in £-per ton cif., O.
(Tang/Kenia) no. 1 FAQ elf. Mrt/Apr. 26. Afr.
De door de regeering vastgestelde clf.-verkoopepri.is voor palmolie in houten
vaten is 20%, in
ijzeren vaten
2014

,„Veze,^.toff

OLIEZADEN

LONDEN, 25 Maart R.B.D. Slot in £ per ton.
Lijnzaad La Plata Mrt. 11A g, idem Calcutta
Mrt/Apr. 18,', g, idem Bombay Mrt./Apr. 19 1/6
g- Raapzaad Torial Mrt./Apr.
15% g, Castorzaad
Bombay Mrt./Apr. 17% g, Soyaboonen Mandsj.
Mrt.
15 g,
Corom loco 1714 g, Idem
Mrt. 1714 g,Grondnoten
Lijnkoeken Lond. 8% loco 1114, ldBombay 39% loco 1114.
De door de regeering vastgestelde clf.-verkoopsprijs voor den handel Is voor alle soorten
lijnolie 41%.
SCHELLAK
LONDEN, 25 Maart. Slot In sh. per Cwt. Locostemmine vast, T.N. Orange loco laagste prijs
100/—, idem hoogste prijs 100/—.

HANDEL
LONDEN, 25 Maart R.B.D. Rubber Slot. Ribbed Smoked Sheet. Stemming kalm, Loco 14%
bet. en verk., Lev. Apr. 14% bet. en verk., Lev.
Jull/Sept. 14% bet. en verk., Lev. Oct./Dec. 14ft
bet. en waard, Lev. Oct./Dec. 14ft bet. en waard.
CALCUTTA, 25 Maart. Schellak stemming kalm.
Schellak loco 29%) verk., Schellak lev. Mrt.
29%). Schellak lev. Apr. 29%), Jute stemming
prijshoudend, First gade lev. Mrt. 36%) verk.,
Idem lev. Apr. 36%), Lightning lev. Mrt. 30%),
idem lev. Apr. 30%).
SINGAPORE, 25 Maart. Rubber stemming kalm.
Rubber lev. Mrt. 38%, idem lev. Apr./Juni 38Vi,
idem lev. Juli/Sept. 3614.
HULL, 25 Maart R.B.D. Slot Lijnolie loco 44/-.
Katoenohe Efeypt. loco 31/1 %.

WOENSDAG 26 MAART 1941
straat 14, Tweede Nassaustraat 42, Nieuwendam-

merdijk 507 en schoorsteenbranden in perceelen

AMSTERDAM
Wijziging gemeentebegrooting
1941

aan de Grootebeerstraat 39, Pontanusstraat 29,
Blankenstraat 173, Eerste Weteringplantsoen 8,
Tweede van Ostadestraat 278, Betelgeuzestraat
1 en Javastraat 135- Voorts werd een brandje
gebluscht ontstaan door het vuurtje stoken door
straatjeugd aan de Oosterdokkade.
Schoolmelkcomité en van de drie groote melk- de
Er waren zeven geruchten van brand, waarbedrijven hier ter stede: V.A.M.1., Holland en
baldadige meldingen
0.V.v.V., die vele moeilijkheden hadden te over- onder twee
van
bij
levering
winnen
en de distributie
de
de
melk, had de verstrekking een ongestoord verloop.

Meevallers van een totaal

het verslagjaar dronken de kinderen
354.570 liter melk op de scholen. De ouders
brachten hiervoor ’30.740.17 bijeen of gemiddeld 8.68 cent per kind per week.
Het aantal deelnemers is intusschen gestegen
tot rond 22.000. Bijna 84 pCt. van alle leerlingen
der openbare en bijzondere scholen voor voorbereidend, gewoon en buitengewoon lager onderwijs in de proefbuurten profiteeren van deze
voorziening, die onder de tegenwoordige omstandigheden voor den voedingstoestand der
In

van

ruim een millioen

regeeringscommissaris voor Amsterdam,
Voute, heeft wijziging gebracht
In de gemeentebegrooting voor 1941. Op de eerste plaats moet wijziging worden gebracht omdat
de tot dusver bestaande belastingen op het
inkomen vervangen zijn door een nieuwe in- schoolkinderen van zoo groote beteekenis is.
komstenbelasting, hetgeen ook wijzigingen veroorzaakt in de uitkeeringen uit het gemeentefonds.
De

burgemeester

Er kan een hoogere uitkeering van de opbrengst der gemeentefondsbelasting worden geraamd ad f 1.176.188, een hoogere uitkeering
van de opbrengst der opcenten op deze belasting ad f 1.062.500, een hoogere z.g. classificatieuitkeering ad f 70.000, met een kleine wijziging
ten opzichte van het werklooshMdssubsidiefonös
komt de gemeentebegrooting 1941 tot een bedrag van f 2.308.638 ten goede. Daartegenover
staat dat er eenige meerdere uitgaven zijn gekomen. De toeslag op de loonen en salarissen
van het gemeentepersoneel kost de gemeente
f 1.140.000, de arbeidsbemiddeling zou eigenlijk
per 1 Januari aan het Rijk overgaan, maar veiligheidshalve worden de kosten voor een half
jaar nog op de gemeentebegrooting 1941 ad
f 128.300 vermeld.
In feite moet ook het wegvallen van de opbrengst der precariorechten van de radiodistributiebedrijven, die door het Rijk worden overgenomen, op de begrooting 1941 worden verrekend, maar daar het Rijk dit bedrag ad f 57.100
zal vergoeden, blijft de begrooting in dit odzicht ongewijzigd.
Totaal heeft de gemeentebegrooting 1941
een meevaller van f 1.040.338, zoodat het
tekort wordt verminderd tot f 25.425.353.

Dit bedrag geeft echter niet een zoo juist
mogelijk beeld van de werkelijkheid, zooals die
zich thans laat aanzien. Sedert de vaststelling
der Begrooting zijn nl. nog op andere dan de
hiervóór genoemde punten wijzigingen ingetreden, welke van belangrijken invloed zijn op de
gemeentelijke financiën. Aldus vermeldt de toe-

lichting:
le. de nieuwe Omzetbelasting. De financieele
gevolgen daarvan, welke zéér. belangrijk zullen
zijn, zijn op dit oogenblik nog niet bij benadering te bepalen:
2e. de heffing ten behoeve van het Rijk van
100 extra-opeenten op de hoofdsom der Grondbelasting, welke voor de Gemeente, naar raming
voor 1941 een hoogere uitgaaf van f 230.000 zal

Subsidie jeugdwerk voor
1941
Dezelfde bedragen als het
vorig jaar

de Gemeente-begrooting voor het jaar
1941 is voor subsidies aan vereenigingen voor
vrije jeugd/vorming wederom een bedrag uitgetrokken van
25.000. Nader moet worden bepaald, hoe dit bedrag onder de daarvoor in
aanmerking komende vereenigingen aal worden
verdeeld Hierbij moet er rekening mede worden gehouden., dat twee vereenigingen. welkf
een subsidie van 'de Gemeente voor haar jeugdwerk ontvingen, haar werkzaamheden hebben
gestaakt, te weten de Arbeiders Jeugd Centrale
en de Vereeniging De Zwaluwnesten. Deze vereenigingen ontvingen in de laatste jaren uit
het beschikbare bedrag resp.
2714 en 535.
Twee andere vereenigingen nebben evenwel het
verzoek ingediend, voor haar jeugdwerk gemeente-subsidie te mogen ontvangen, en wel de
Afdeeling Amsterdam van de Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale en het Gewest Noordholland, streek Amsterdam van den Nationalen
Jeugdstorm. Nu de gelegeniheid er is, aan deze
vereenigingen binnen de grenzen van het in
totaal beschikbaar gestelde bedrag subsidie toe
te keniren, zonder de oudere vereenigingen te
benadeelen, bestaat er aanleiding, de verzoeken
in te willigen. De bedragen van de subsidies
kunnen gesteld worden op 420 voor de Afdeeling Amsterdam van de Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale en op
1500 voor het Gewest Noordholland, streek Amsterdam van den
Op

’

’

’

’
’

Nationalen Jeugdstorm.
Met het oog op de financieele omstandigheden van de Gemeente bestaat er evenwel geen
aanleiding, in te gaa^i op het van de Vereeniging van jeugdwerkbesturen ontvangen verzoek, aan de vereenigingen, welke reeds subsidie hebben genoten, te geven de laatst toegeveroorzaken;
bedragen, vermeerderd met een evenredig
kende
pet.,
40
resp.
extra-uitkeeringen
3e. de
van
deel van het daarna nog onverdeeld blijvende
40 pet. en 20 pet. van het wekelijksche netto- bedrag. De subsidies voor de vereenigingen, welden
steunbedrag, welke volgens besluit van
ke reeds subsidie hebben genoten, dienen derSecretaris-Generaal van het Departement van halve te worden
gesteld op dezelfde bedragen,
RijkssteunregeSociale Zaken aan de onder de
als voor 1940 werden toegekend.
ling vallende werkioozen kunnen worden geOp grond van het vorenstaande is besloten
daan, welke ook zijn toegekend aan de overige
1941 toe te kennen aan den R. K. Dekevoor
gesteunden; de hieruit voor de Gemeente voortJeuigdxaad ’6727;
Chrisnalen
vloeiende kosten bedragen ongeveer f 240.000; telijke Jeugdcentrale Amsterdamsche
3728; Amsterdams
4e. de uitkeeringen aan het bij beschikking Speeltuinverbond
Afd. Amsterdam van
van den Rijkscommissaris voor het bezette Ne- de Nederlandsche ’7441;
’983; Afd. Amderlandsche gebied van 21 Februari j.1., ontsla- sterdam van het Padvinders
Meisjesgikie
Nederlaincsche
pen personeel van Joodschen bloede, welke uitVereeniging Beis JisTOeil
865; Stichting
381;
keeringen volgens schrijven van den SecretarisClubhuis Joannes Roothaan
AmsterdamGer.er^a: van het Departement van Binner- sche Maatschappij voor Jonge1057;
Mannen
748;
j.1.,
komen ten Afd. Amsterdam
sche Zaken van 27 Februari
de Vrijzinnig Christelijke
van
laste van het lichaam, voor welks rekening de Jeugdcentrale 420 en Gewest Noordholland,
'diging van den belanghebbende laatstelijk
streek Amsterdam van den Nationalen Jeugdkwam.
storm 1500. Tezamen 23.853.
Voor het jaar 1941 zal voor deze uitkeeringer.,

’

’

ongerekend de klasse-onderwijzers bij het lager
onderwijs naar globale raming een bedrag van
ongeveer f 475.000 worden vereischt. Tegenover
dit bedrag zal 'n zekere besparing staan, in zoo-

’

’

’ ’

’

’

Werk van de brandweer

verre het ontslagen Joodsche personeel, voorDe brandweer bluschte Dinsdag kleine binnenzoover het nog niet vervangen was, niet dadelijk branden in perceelen aan de Binnendommerwordt vervangen. Anderzijds is de Begrooting
voor 1941 bezwaard met de kosten van vervanging van Joodsch personeel gedurende den tijd.
dat dit personeel, met behoud van salaris of
loon, van zijn functie ontheven was.
BURGERLIJKE STAND
De financieele regeling van deze aangelegenheden zal, voorzooveel noodig, bij een
volgende Suppletoire begrooting geschieden.

Naar het zich laat aanzien, zal daardoor de
vermindering van het begrootingstekort met
het hiervóór genoemde bedrag van f 1.040.338
volledig worden teniet gedaan.

Melkverstrekking aan schoolkinderen in 1940
Aan het jaarverslag 1940 van het Plaatselijk
Schoolmelkcomité is het volgende ontleend:
Na afloop van den aanvankelijk vastgestelden
proeftijd van 40 weken, in welke periode eenige
duizenden schoolkinderen in Amsterdam-Zuid
ten Oosten van de Boerenwetering vier maal
per week op de school een kwart liter melk ontvingen, ve^reeg het Plaatselijk Schoolmelkcomité van het gemeentebestuur machtiging tot
uitbreiding der melkverstrekking over te gaan.
In deze uitbreiding werden betrokken de stadsgedeelten: de Eilanden, de Indische buurt en
Oud-Watergraafsmeer.
Bij aanwezigheid van autoriteiten en belangstellenden wijdde de toenmalige wethouder voor
het Onderwijs in een bijeenkomst in de Parelschool op 6 Februari 1940 de nieuwe buurten
in. Het aantal deelnemers steeg tloor deze uitbreiding van 8500 tot ruim 18.000.
De oorlogsomstandigheden dwongen het comité de verstrekking van melk op school geheel
te staken. Ook na de oorlogsdagen was hervatting niet mogelijk. Er waren te weinig vervoersmogelijkheden en er was gebrek aan grondstoffen voor de capsuleering der fleschjes. Bovendien waren de noodige gelden voor den rijkstoesl'ag voor het nieuwe schooljaar nog niet
toegestaan.
Dank zij de medewerking van tal van overheidsinstanties gelukte het, de melkverstrekking

op 18 November 1940 weer in gang te zetten.
Hoezeer de ouders dit op prijs stelden, bleek
al dadelijk uit het aantal deelnemers. Ruim
20.000 kinderen gaven zich op of 80 pCt. van
alle leerlingen in de buurten, waar reeds vóór
de oorlogsdagen melk op school werd gedronken.
Na de hervatting moest het comité het wegens de verduisteringsmoeilijkheden stellen buiten de medewerking van de Ouderscommissies
der openbare scholen bij den verkoop van melkkaartjes. Nadat met het gemeentebestuur overleg was gepleegd, werden de hoofden en onderwijzers van alle bijzondere en openbare scholen
bereid gevonden de inning van de melkgelden
op zich te nemen. Het comité is zeer erkentelijk
voor den steun, dien het van de openbare en
bijzondere scholen heeft mogen ondervinden en
nog steeds ondervindt.
Ondanks de hooge eischen, welke de uitbreiding der melkverstrekking en de tijdsomstandigheden aan de financiën stelden, konden de
tarieven op 5 cent, 10 cent en 15 cent per kind
en per week gehandhaafd worden. Aan groote
gezinnen werd veelal een reductie toegestaan.
Dank zij de medewerking van het Centraal

GEBORENEN, aangegeven op 25 Maart 1941:
J. A. Kuhlman—P. Th. Helmerhorst zend; H.
C. van Schip—A. M. J. Ibes d; J. V. van der
Velde—M. Bloemers d; A. A. Clasen—A. M. R.
Spijkers d; J. Moen—S. P. van Schijndel d; W.
Duijkers—O M..van Zon z; P. Vos—A. E. Maarschall z; E. Stouwer—A. de Lange z; W. J. van
der Erve—A. G. Sligte z; A. Halsema—M. C
Kuijl 2d; W. Nuszbaum—M. J. Pauw d; H. Meinema—J. Q. M. Simons z; C. A. van Schaick—
G. R. M. Otjes z; E. G. Hillecamp—M. C. Smit z;
O Joor—G. M. A. van Wattingen d; J. P. Maas
—A. E. H. Kas d; W. F. van Neck—A. W. van
Wort z; Ch. van Leeuwen—H. J. Menge d; L. H.
A. Schraven—A. W. van Eerd d; W. C. J. Engelke—A. M. C. P. Roelofs d; W. Roessink—
R. Wouda z; J. H. Zonnenberg—N. Biesheuvel
d: P. J. Eberle—N. de Jongh z; J. H. Brinkman
—A. W. Koks d; H. Vos—T. Epping d; A. Vermeulen—A. M. Meijer d; L. de Jong—A. v. Thijn
d; K. H. Halverkamps—F. A. Parnitzke z; A. A.
Lijtendaal—H. v. Willigen d; P. de Vries—A.
Heimans d; W. Geelgoed—A. M. Barbé d; A. J.
J Héman—A. v. Nes d;
P. Gouwswaard—A.
Koorstra d; G. Veluwenkamp—H. v. Gijssel z; F.
C. Grimbergen—l. Overdrjk d; J. H. Wolffenbuttel—H. M. Harte z; D. J. F. Martens—A. O
Broerse z; B. D. Kentie—J. C. Janse z; M. Wertheijm—H. Korper d; J. Graver—C. Meis d; J.
Stapert—M. A. J. Majewski d; A. J. Metgod—
A. M. Hardlooper d; J. F. H. Sassen—E. N. Oosterbaan d.
OVERLEDENEN, aangegeven op 25 Maart '41:
Anthonius Alders m 85 j; Josephus Zeeman m
36 j; Johannes Hendrik Antoon Bakker m 75 j;
Hendrika van der Schagt wed. van A. van den
Dolder v 70 j; Hendricus Cornelis Timmer m
62 j; Anna Juliana Jacoba Haustedt, wed. van
P. H. van Bemmel v 82 j; Willem Frederik van
geh. met J. H.
Driel m 27 j; Elisabeth Hilders,
Frederika
BreMagdalena
j;
van Wijkvliet v 69
den, wed. van Z. Jaring v 82 j; Hendrik Abraham Klijn mBO j; Johan Wilhelm August
Blanckenburg m 37 j; Abraham Wilhelm van
Zweeden m 47 j; Arie Dammis Lucas m 66 j;
Anna Maria Christina Hooljberg, wed. van Th.
J. Ordeman v 70 j; Gerardus Christiaan Nassette m 28 j.
ONDERTROUWD op Dinsdag 25 Maart 1941:
L. P. Eelsing—G. Zoet; C. J. v. d. Linden—A.
H. v. den Hout; H. Mirani—H. Hartman; D.
Waal—C. Hof; G. Presser—L. Elzas; W. H. Pronk
—C. C. de Meij; E. Degen—R. Hakker; J. Bronkhorst—S. Vieijra; J. Visch jager—H. Levit; L.
Vroom—C. Abels; H. W. M. de Jong—E. P. Wernekinck; H. Bongaarts—G. de Groot; F. W. C.
van Aesch—J. M. v. Wechem; A. Hueting—M.
OW. Warnaar; F. Voogd—S. O Koblens; J.
Vinkers—J. W. Philip; K. Jonker—H. v. Tusschenbroek; A. de Groot—S. M. M. v. der Horst;
T. A. Sunnotel—J. H. Webster; J. Maassen—M.
P. S. Visser; T. ter Neuzen —H. A. Jansen; N.
v. Andel—E. J. A. van Deursen; W. C. M. Bune
—A. A. Palmers; C. Bevoort —H. Tubbeling; P.
J Engels—C. B. Albers; J. de Waart—J. H. Riemersma Menses; H. Janmaat—E. P. Koster;
A. M. v. Baak —N. Beun; Ph. J. Beneker—J. A.
,'Twigt; J_. Heertje—D. Noack; B. J. v. d. Kolk—

Maatschappij „Caecilia"
1841—1941

(Gedeeltelijk gecorrigeerd)

Dinsdagmiddag was in de werkplaats van den
heer Sprayt aan de Molenkade te Duivendo-echt, waar synthetische oliën worden vervaardigd, een jongen aan den arbeid. Door nog
niet bekende oorzaak ontstond een ontploffing,
ten gevolge waarvan brand uitbrak. In een
oogwenk grepen de vlammen om zich heen.
zoodat de werkplaats weldra geheel was uitgebrand. Het bovenhuis brandde gedeeltelijk uit.
De achtergevel stortte in, voordat de brand-

Tswetkowitsj
Belgrado

weer naar

De jongen liep bij

het hoofdstedelijk concertleven temidden der
woedende baren, temidden van den internationalen storm, temidden van bommen en granaten. De Maatschappij Caecilia herdacht met een
donateursmatinée in de groote zaal van het

Concertgebouw den dag harer oprichting.
Wijien Johannes van Bree, mede-oprichter en
eerste dirigent van „Caecilia", werd letterlijk er.
figuurlijk in de bloemetjes gezet: zijn portret,
dat aan de voorzijde van het podium hing, was
smaakvol met bloemen versierd en zijn Jubel-

ouverture was uit het stof der bibliotheek gehaald om frisscher en eleganter dan menigeen
wellicht voor mogelijk hield, zij het natuurlijk
in Mendelssohniaanschen geest door Eduard
van Beinum en zijn musici te worden gespeeld.
Ook de portretten van P. Hansen en J. Stumpff
(die met Van Bree in 1841 de vereeniging hebben opgericht tot steun van behoeftige toonkunstenaars, hun weduwen en weezen) prijkten
met bloemen aan den podiumrand.
Wat de muziek van dezen middag nader betreft: het waren de aardige Jubel-ouverture van
Johannes v. Bree en de Zuiderzee-symphonie.
welke het feestelijk karakter der matinee doeltreffend hebben geaccentueerd, ook al stijgt de
symphonie van Dopper in haar tweede en derde
deel boven het niveau van een „feestmuziek"
uit. Tusschen deze werken kreeg men den ernstiger toon van Rudolf Mengelbergs discreet en
fijn geïnstrumenteerd Salve Regina, waarin
Jo Vincent als soliste weer uitnemend op dreef
was, alsook het meer symphonisch dan „concertante" Concert voor cello en orkest van Badings met Carel van Leeuwen Boomkamp als
subliem solist, die in combinatie met het orkest
het prachtige Largo tot een evocatie heeft gemaakt.
De in grooten getale opgekomen donateurs
toonden zich terecht ingenomen met het gebodene, vooral na de Zuiderzee-symphonie. Jo
Vincent ontving bloemen.
In de solistenkamer viel een door Annie de
Boer vervaardigde plaquette in zandsteen te
bezichtigen, welke de Maatschappij Caecilia in
de groote zaal hoopt te plaatsen.

J. C.

WEENEN, 25 Maart. (D.N.8.) De Joego-Slavien de minister van
Buitenlandsche Zaken, Cincar Markowitsj, hebvoerd.
ben vanavond per extra-trein Weenen verlaten
om naar Belgrado terug te keeren. De Duitsche
minister van Buitenlandsche Zaken, von Ribbentrop, vergezelde de Joego-Slavische staatslieden naar het station, waar hij hartelijk afscheid van hen nam.
Om zeven uur verliet ook de Italiaansche minister van Buitenlandsche Zaken, graaf Ciano,
Zondag 30 Maart om één uur worden in de per extra-trein Weenen. Hij keerde naar Italië
Turnhal te Amsterdam de districtskeurturn- terug, na een hartelijk afscheid van von Ribwedstrijden van het Kon. Ned. Gymn. Verbond bentrop, die hem naar zijn trein geleidde.
gehouden. Deze wedstrijden worden georganiseerd door de A. G. V. Simson.
Het aantal inschrijvingen bedraagt vier en
veertig en wel zeven dames en vier en twintig
heeren, negen jeugdturnsters en vier jeugdtur-

naar het O. L. VroL-

jche premier, Tswetkowitsj

Districtsturnwedstrijden in de
Turnhal

De radio-uitzendingen in
Joego-Slavië

ners.
Hieronder zijn vele keurturners uit den A. T.
8., den Stichtschen, Zaanschen en Kennemer

BELGRADO, 25 Maart. (D.N.8.) De zender
van Belgrado heeft in zijn uitzending van
nieuwsberichten bekend gemaakt, dat noch de
zender van Belgrado, noch de kortegolfzender
van den staat bij het mededeelen van berichten
uit het buitenland eenigerlei commentaar heeft
gehecht aan gebeurtenissen buiten Joego-Slavië,
dat kwaadwillig of tendentieus er op gericht was
orde en vrede in eenigerlei land te verstoren.
Eenige radiozenders heben echter de laatste
dagen berichten uitgezonden, die buiten het gewone kader zijn gegaan van de gewone nieuwsgeving, want er werden ook berichten uit JoegoSlavië verspreid, die den toestand in het land
volkomen verzonnen of op willekeurige wijze
verdraaid voorstelden.
Met het oog op dit feit zal de zender van Belgrado thans ook bij zijn gewone nieuwsuitzendingen commentaar geven op de gebeurtenissen,
ten einde zijn luisteraars nauwkeuriger in te
lichten en het land te verdedigen tegen alle
storingsmanoeuvres. Joego-Slavië voert een politiek van eigen belangen. Het heeft niet noodig
zich te mengen in eenigerlei vreemde zaken,
maar kan het aan den anderen kant niet toelaten, dat zijn belangen en zijn houding op
kwaadwillige of vijandige wijze worden uitge-

Turnkring.

Rondleiding in het Stedelijk
Museum
Woensdag 26 Maart om twee uur zal mej.
Petra Clarijs in het Stedelijk Museum een rondgang leiden langs de verzameling hedendaag-

sche schilderkunst.

Vergoeding prestaties voor nietmilitaire Duitsche organen
De Regeeringscommissaris

voor Amsterdam
maakt bekend, dat in een circulaire van het
departement van Binnenlandsche Zaken aan
de gemeentebesturen wordt medegedeeld, dat
in afwachting van de in het vooruitzicht gestelde regeling ten behoeve van organen van
het Duitsche Rijk, die niet tot de Duitsche
Weermacht behooren, de Rijkscommissaris voor
het bezette Nederlandsche gebied heeft beslist,
dat alle tot 1 April 1941 nog openstaande rekeningen ten behoeve van organen van het Duitsche Burgerlijk Bestuur door de burgemeesters
tegen kwitanties aan rechthebbenden dienen te

legd.

Aan het hoofdbureau van politie, O.Z. Ach185, kamer 17, zijn op werkdagen
tot
van tien
vier uur inlichtingen te bekomen
omtrent voorwerpen, als gevonden aangegeven
in de week van 16 tot 23 Maart j.1., 0.a.:
10, eenige zilverbons a
2 bankbiljetten a
1, 1 portefeuille met geld (in ma2.50 en a
nufacturenwinkel laten liggen), eenige portemonnaies m. inhoud, 1 alp. beursje m. geld.
1 doosje inh. gd. kettinkje en pareltjes, 1 gd,
d.armbandhorloge, 1 verchr. d. idem, 1 verchr.
h. idem, 1 h. zakhorloge, 2 oorknopjes, 1 gd. d.
ring, 1 dol. h. ring m. plaatje, 1 zilv. rozenkrans, eenige actetasschen, 1 deksel van autokoffer, 1 autowiel m. Englebertband 4.50 x 16,
1 autóped, 1 zeepbus, 1 leesboek, 1 kerkboek,
brillen, ceinturen, 1 dekzeiltje, 1 doos gebruikte batterijen, 1 doosje snelverbanden, 1 doos
verbandartikelen en portefeuille, 1 schoenmakershamer, handschoenen, 1 stoffen k. hoed, 1
juskom, 1 jongensoverjas, 1 manchester jas, 1
wit jasje, 1 jekker, 1 koetsiersjas, 1 kinderwagen, 3 pr. d. kousen, 1 kamétui m. sleutel, 1
pr. kinderkousen, 2 gehaakte kleedjes, 1 kunstgebit, 1 kano, 1 bakfiets, 1 overhemd, 1 ledige
koffer, 1 koffer m. kleeding, 4 loterijbriefjes,
1 melkbus, 1 ijzeren balkje, 1 closetdrijver, 1
ransel m. werkjasje, 1 pet, 1 pakje kleeding, I
pakje boter, 1 pakje onderdeelen (gordijnrail),
1 pak spijkers, 1 pakje ledersnippers, 1 getuigschrift, 1 portefeuille, 1 pr. rolschaatsen, 1 fietszadel, 1 rijwielplaatje,
1 sigarenknipper, 1
schaartje, div. schoenen, 1 schooltasch, eenige
sleutelbossen, 1 damestasch, 1 kindertaschje, 1
fietstasch m. levensmidd., 1 voltmeter, 1 voetbal, 1 vulpen, 1 vulpotlood, eenige gonjezakken,
1 zeildoeken broodzak.
Tevens zijn aldaar inlichtingen te bekomen
omtrent eenige aangeloopen honden.
Aan het hoofdkantoor der Gemeente Trant
zijn te bevragen: 1 d.tasch, 1 portemonnaie, 1
actetasch, 1 boodschappentasch, div. sleutels,
1 pr. zilverbons, 1 stofjas, 1 pr. schoentjes, 1
pr. boeken, 1 duimstok, 1 ceintuur, 1 sjaal, 1
rijw.bel.plaatje, 1 pantalon, 1 dameshoed, 1 heerenhoed, 1 lorgnet, 1 pr. pantoffels, 1 bankbiljet a
10, 1 vulpotlood, 1 pr. schaatsen, 1
statief enz.
Aan het kantoor der Taxi-Centrale, tel. 36580,
zijn op werkdagen van tien tot twaalf en van
twee tot zes uur inlichtingen te bekomen omtrent voorwerpen, gevonden in stationneerende
auto's.
terburgwal

’

In het Cornelis Broerehuis heeft Dinsdagmiddag de Algemeene Winkeliersvereeniging, afd.

Amsterdam, van

den Ned. Middenstandsboind,
haar jaarvergadering gehouden, onder leiding
Eenige rechercheurs van het bureau Marnix- van haar voorzitter, den heer J. J. Korff.
In zijn openingswoord wees de heer Korff op
straat zijn er in geslaagd, door zich als koopers voor te doen, twee mannen aan te hou- de gewijzigde omstandigheden sinds de vorige
den, die in het bezit waren van 300 paax jaarvergadering. Wij hebben, aldus spr., de readameskousen, welke buiten de distributie om liteit te zien en te aanvaarden. Wij moeten ons
voegen naar en aanpassen aan de gewijzigde
voor zeer hooge prijizen verkocht werden.

omstandigheden.

Voor den winkelstand zijn deze tijden zeer
zeker moeilijk, maar toch mag men vertrouwen, dat de winkelstand, die ook vroeger moeilijkheden heeft gekend, zijn dienende taak in
de gemeenschap zal weten te vervullen.
De distributie- en crisismaatregelen hebben
voor de winkeliers zware lasten gebracht, maar
wanneer zij in het oog houden dat zij dit alles
voor ons volk doen, dan zal het gemakkelijkeivallen die lasten te dragen.

De secretaris, de heer Joh. Balder, uitte zijn
erkentelijkheid jegens den voorzitter, den heer
Korff, die reeds vijf en twintig jaren bestuurslid is.
De jaarverslagen werden goedgekeurd.
De periodiek aftredende bestuursleden, d-e
heeren J. Jonges en H. S. Z. Gerritsen, werdoi.
bij acclamatie herkozen, terwijl in de plaats
vam de aftredende bestuursleden, de heeren S.
van Adelsfoergen en M. de Vries Jr., zonoer
hoofdelijke stemming de heeren J. W. Webeien W. Steelink werden benoemd.
Ten slotte hield de heer Th. A. van Os, inspecteur der directe belastingen, invoerrechten
en accijnzen te Amsterdam, een inleiding ovei
de werking der nieuwe omzetbelasting, weise
lezing we reeds verslagen hebben toen ze voor
de R. K. Middenstandsvereeniging werd gehouden.

’

’

’

Stierenkeuring
De Regeeringscommissaris voor Amsterdam
brengt ter openbare kennis dat in 1941 de ingevolge het Stierenreglement Noordholland 1938
te houden keuringen van stieren, voor zoover
Westelijk gedeelte
zal
betreft Amsterdam
plaats vinden op Zaterdag 5 April te negen uur,
op het plein tegenover de R. K. kerk te Haarlemmerliede en voor zoover betreft Amsterdam
op Dinsdag 8 April te
Zuidelijk gedeelte
—
half tien uur, op het gemeentelijk sportterrein
aan de Ouderkerkerlaan, gelegen tegenover de
Hervormde kerk te Diemen.
In verband met afstand of reisgelegenheid
wordt het aan de eigenaars der stieren overgelaten, zelf de keuringsplaatsen te kiezen, waar
zij hun dieren wenschen voor te brengen.
Voorts wordt de aandacht van belanghebbenden er op gevestigd, dat aangifte van stieren voor de keuring moet geschieden uiterlijk
op den tienden dag tevoren bij den secretaris
der Provinciale Commissie tot bevordering van
de rundveefokkerij in de provincie Noordholland, Landbouwhuis te Alkmaar, onder vermel-

—

—

ding

Plan

civiele defensie
in de V.S.

voor

WASHINGTON, 25 Maart. (S.P.T.) pre*]:
dent Roosevelt heeft een nieuw verdediging'
plan afgekondigd. Hierdoor wordt iedere ®F,
ger van de Vereenigde Staten in de gelegenltëj
gesteld aan de verdediging van zijn
mede te werken. Détails van het plan zuU*j
later nog worden bekend gemaakt.

vaderl^
,

DéMENTI UIT VICHY

OVER ANNAM
VICHY, 25. Maart. (D.N.8.) In üevoeS
kringen warden de in het buitenland verspre'
berichten tegengesproken, volgens welke
gouverneur-generaal van Indo-Clüna, admiï*
Decoux, besprekingen met vertegenwoordig*
van den Koning van Annam gevoerd zou fl*
ben, die den wensch tot uiting gebracht &
uitgebreidere volmachten te krijgen voor
protectoraat Annam. In dit verband was
beweerd, dat de Koning van Annam in a*
sluiting op deze besprekingen verlof geitreS
zou hebben zijn residentie te vestigen in H'
In bevoegde Fransche kringen verklaart
voorts, van dergelijke besprekingen niets ai
weten en men voegt eraan toe, dat er niet &
een Koning van Annam bestaat, doch een
aer, t. w. Zijne Majesteit Bodai, die steeds
Hue geresideerd heeft.

'

'

GEVONDEN VOORWERPEN

vereeniging

—

belangstelling tegemoet gezien. Tot dusver f'
Halifax vermeden, in de Vereenigde Staten
het openbaar te spreken; om niet den mdl
te wekken, dat hij on de wet tot hulpverleen
aan Engeland invloed wilde uitoefenen.

-

Winkeliers-

Ch. M. de Boer; jkhr. L. H. Op ten Noort—H. M.
Hudig; H. Swart—Th. M. Aders; C. A. Bakker—
H. Heijtlager; M. Biesenbeek—G. J. Nebbeling;
C J. Blank—C. C. P. Chapel; B. Braat—P. M.
W. Boerma; W. Brankhorst—E. List; L. Busscher
—A. Hageman; F. L van Es—T. W. H. v. Leeuwen; J. A. E. Geluk—P. W. v. Gils; J. W. Gorter
—D. Honrïers; J. Hoogstad—J. W. S. Soest; A.
J. Kienhuis —E. H. M. van Os; N. J. Koopmans
—W. van Ham; J. v. Lom—J. Gorter; R. Minks
—G. Soeurt; T. L. Mulder—S. Brouckaert; Ch.
J. Pluijlaar—A. J. A. E. Dam; J. B. Proost—J.
Kok; L. J. H. Scholte—M. M. de Raat; J. C.
Silvius—A. Bernard; J. Spierdijk—A. G. Jagtenberg; Th. G. Teeuwen—Ch. J. Appelboom; W.
W. O Verkerk—M. C H. van Straaten; Ch. W.
Welgemoed—H. D. Aalders; J. H. Bakker—E. A.
M Heemeijer; D. C. Brinkman —A. Droogsma;
O Bijl—T. de Vries; M. G. de Dood—J. M. van
Velzen; G. J. Erkemeij—J. Oostrom; J. Gaarkeuken—S. Tas; A. van Gelder—G. S. Polak;
J. Goldberg—L. Sijes; M. A. de Graaf—J. H.
Kuijper; L. de Haan—H. S. Gordon; S. Hilversum—D. N. Bant; A. J. Humme—L. Flautre; A.
J. Koekebakker —A. M. A. Beunen; B. Korper—
R. T. Mok; P. Kriger—E. G. v. Schaik; B. Lopes
Cardozo—M. Finsi; G. J. Maarseveen—W. v. d.
Sluis; A. C. H. Mattiesing—A. C. v. Leeuwen;
W. K. Mittemeijer—H. F. v. Timmeren; F. A.
Oliedam—B. E. Brehm; H. Prins —A. P. v. Dijk;
J. G. Roters—C. M. JA. de Vré; J. Schagen—J.
Hinrichs; L. A. Tansel—B. C. den Besten; J. F.
v. d. Veeken—B. J. T. Vereecken; P. J. Visser—
J. J. v. Bladeren; A. C. Weiss—C. E. Hermans;
L. Zwaaf—B. Wurms; Ch. T. Beets—O J. Streefland; M. E. Daan—N. A. v. Vliet; CF. Henke—
M. L. Zeijlstra; J. Krant—M O Vlendré; A. F.
Pfeiffer—J. Voorhoeve; P. C. v. Aalst—Ch. van
Andrichem; P. R. Belle—A. Veldhuis; A. T. V.
Bokeloh—F M. v. Warmerdam; J. H. Bouter—
H. A. G. Busse; C. Bregman—N. J. Gruèche; J.
Bruin—A. Bekelaar; M. Cohen de Lara—C. Mendelson; P. W. Evenwel—Th. Spanjer; W. Glazer
—E. C. Verbrugge; J. de Heer—C. A. G. Titulaer;
C. Kerker—M. J. v. d. Linden; J. Klein—C. G.
Tijsze; C. Kriek—G. Veenstra; E. S. Madigan—
A. C. A. Bonaugure; B. Mossel—F. de Hond; S.
J. W. Ooms—H. H. Wichers; Ch. Penning—H.
Vogel; F. W. Pokorny—G. W. v. d. Most; J. Ch.
Sandbergen—A. C. Jacobs; L. Schuitevoerder—
G. de Jong; J. C. Smits—J. Gerringa; Th. J. N.
Sprangh—A. F. de Vries; D. J. W. Trampe-^A.
H. Sloots; P. G. A. de Vree—L. C. Komman; A.
Wijnberg—J. v. Gelderen; J. de Boers—J. Jas; L.
Buskens—C. Kramer; J. v. Cleef—E. Agsteribbe;
S Dresden—R. H. Levit; J. £'. M. Esselman—
A. M. van Dijk; Ch. Gans—J. Harder; K. I.
H. Gort—S. Ch. L.
Gerson—H. Gottschalk;
Schreurs; P. J. W. Gruter—A. M. Otto; M. de
Haan—A. Dieke; F. H. Holst—M. M. Mulder; H.
Koch—D. Brinkman; J. v. d. Kooi—M. M. Bakker; J. Krap—E. Hoogeboom; J. v. d. Linden—
F. W. Petterson; H. J- L. v. Luijn—J. J. de Waal;
W. H. J. Massee—O A. v. d. Brink; B. F. van
Meeteren—A. M. E. oost; L. Muller—E. Blitz; G.
L. Prins—C. J. H. G. Evertze; N. H. de Raaij—
A. v. d. Heijden; W. de Rijke—C. Thomas; C. F.
X. Takkenberg—A. M. v. d. Eijnde; H. W. Traudes—O G. v. Klooster; P. Visser—E. M. " Schater; S. Wegloop—S. Waterman; H. C. Wilffert—
C. C. de Boer.

lifax, zal, naar verluidt, de oorlogsdoeleio'
van Groot-Brittannië bekend maken. In
Vereenigde Staten wordt de rede met gro

Joego-Slavisch
te
Moskou afgetreden

in

300 paar dameskousen achterhaald

WASHINGTON, 25 Maart tS.P.T.). De I
Lord £

gelsche ambassadeur in Washington,

SJANGHAI, 25 Maart. (SPT) De spanning te
Sjanghai is door de groote bomaanslagen van
de laatste dagen weer sterk toegenomen. Prikkeldraadversperringen, barricades, pantserwagezant
gens, zwaar bewapende militaire afdeelingen enz.
vormen het stadsbeeld van Sjanghai. Zeer
strenge maatregelen worden getroffen om aanMOSKOU, 25 Maart. (D.N.8.) De Joego-Sla'
slagen zooveel mogelijk te beperken. Door talrijke sche gezant te Moskou, Gawrilowitsj, heeft i
patrouilles hoopt men de terroristen af te schrik termiddag verklaard dat hij aftreedt. Gawrü
witsj was behalve gezant te Moskou ook lei<
van de Joego-Slavische oppositioneele Agr»
sche Partij.

Amsterdamsche
Hattum

terugkeer en.

Halifax zal Engelands oorlogs'
doel bekend maken

*
*

GESPANNEN TOESTAND
TE SJANGHAI

v/orden betaald.
Ten aanzien van vergoedingen voor leverinarbeiders
gen of verrichtingen ten behoeve van organen
van het Duitsche Rijk, die niet tot de Duitsche
in
Weermacht behooren en welke na 1 April 1941
zijn
20 werklooze arbeiders hebben plaats gevonden, zal nog een andere
Dinsdagmiddag
uit Amsterdam te Hattem aangekomen.
Zij regeling volgen.
In verband hiernsede kunnen belanghebbenzullen te werk gesteld worden iln. de bosschen
den, woonachtig in Amsterdam, hun vorderinvan het landgoed „Flip Hul".
gen tot uiterlijk 15 April a.s. indienen op het
Bureau Vorderingen Duitsche
Weermacht,
Raadhuis, kamer 266. Wanneer dit reeds is gede Rijpgracht schied, is dit uiteraard niet noodig en zal de
personen
betaling spoedig worden geregeld.
Dinsdagavond is een 18-jarig meisje tengevolge
van de duisternis in de Rijpgracht geraakt. Het
werd tijdig gered en is naar het WilhelminaAlgemeene
gasthuis gebracht.
Ook een man is dezelfde
gracht geraakt en gered.
Hij kon naar huis

Twee

gevonden.

brand zulke ernstige

hij

we-gasithuis te Amsterdam moest worden vei

Getemperde feestvreugde in bloemen, uitbundige feestvreugde in klanken, culmineerend in
Doppers helkleurige Zuiderzee-symphonie, accentueerden Dinsdagmiddag de autonomie van

voortui

ken of, indien zü hun terreur mochten
ten, gevangen te nemen.
j
Voorts wordt gemeld, dat dertien personen "fl
de drie laatste bomaanslagen den dood hebW

weer het vuur meester was.

bracdiwonden op, dat

Donateurs-matinée

LAATSTE NIEUWS

ONTPLOFFING EN BRAND
TE DUIVENDRECHT

van:

DAMMEN
Kampioenschap van de Zaanstreek
De uitslagen van Zaterdag 22
v. d. Horst—Swaan 2—o, H. Mol—

Hoofdkl. A.

Maart zijn

Ofman 2—o, Giskes—Ofman I—l, H. Mol—
Lamstra 2—o,' Beunder—Jupijin 2—o, v. d. Holst

—v.

d. Horst o—2.

V. d. Horst heeft hier de leiding van Giskes

overgenomen.
Hoofdkl. B:

Tenity—
G. Mol—Tjipjes 2—o,
Tenty—B. J. de Boer I—l, Bruin
—May o—2, Tenty—Bosman I—l. N. Dekker—

Hulsman I—l,

G. Mol 2—o, B. J. de

Koghee—Tjipjes 2—o.

Boer—Huisman

le Klas A: Eüngeling—v. Exter

2—o,

o— 2, Romkes—

v. Exter I—l, Kalkman—TJlle I—l, Mulder—R
de Boer o—2, Gnodde—v. Gelderen I—l, Simge-

De plaatsen, waar de stieren ter keuring zulling—Ulle o—2, Gnodde—v. Exter 2—Ó, Keulen worden aangeboden;
naam, voornamen en woonplaats van den rling—Romkes I—l v. Gelderen—N.N. o—2.
le Klas B.: Bos—Stroo 2—o, Visser—Brasser
stierhouder;
leeftijd, kleur, bijzondere kenteekens van den o—2, Visser—Kruit o—2, Stroo—v. d. Berg o—2,
Brasser—v. d. Berg I—l.
stier en de plaats waar hij gestald is;
der
moeder
en
verdere
2e klas: J. Broerse—Jb. Broerse 2—o, Ratelproductiegegevens
de
Bruggemans—Korf o—2,
vrouwelijke voorouders van den stier, voorzoover band—Looyen I—l,
o—2,
0 2, Brasser—Ratelband
—
Vries
blijken
afstamMarinus—de
gegevens
uit een
deze
kunnen
2—o.
mingsbewijs, afgegeven doorr een door de com3e klasse: Beyer—de Vries o—2, de Boer—
missie erkende fokkerij-organisatie.
Behoudens gegronde redenen, ter beoordeelin? Rem 2—o, Willemse—Koenen o—2, Melk—Prins
van den secretaris of den vertegenwoordiger dei 2—o, Willemse—Rem I—l, Koenen—Ru de Boer
commissie, worden nadiengeen aangiften meer 2—o', Melk—Korf o—2, Verhoef—Meyer 2—o,
de Vries—Prins I—l.
aangenomen.

,

Ernstige onlusten in
Britsch-Indië

TOKIO, 25 Maart. (D.N.8.) Domei meldt

Bangkok uit Britsch-Indië, dat in verscshilie'
deelen des lands ernstige onlusten uitgebrol
zijn, die tegen de Engelsche heerschappij s
gericht. Onder de Engelschen in Indië w°

steeds meer onzekerheid waargenomen. TalP
Britten hebben het land reeds per vliegtuig
laten.

*

De toekomst van Egypte
CAIRO, 25 Maart. (S.P.T.) De EgyptiS
minister-president " heeft in een rede vèrkl*

dat Egypte in de naaste toekomst met nie'
gevaren rekening moet houden. De oorlog tl*
in een nieuwe phase. Volgens den premier is
mogelijk dat het land zijn houding moet hero

Amerikaansch tankschip in brand
NEW VORK, 25 Maart. (D.N.8.) Een Al%<|
kaansch kustwachtschip heeft volgens
ted Press gemeld, dat het tankschip Denver J
de Cities Service Co. voor kaap HatteraS
brand geraakt en door de bemanning
is. Vijf zeelieden zijn gered, 19 worden er

Asso^i

verl*£

vermist.

VARKENS GESTOLEN EN
GESLACHT

Twee jaar gevangenisstraf
geëischt
De officier van justitie bij de Rotterda*^
rechtbank heeft tegen den 19-jarigen tui» jj'
knecht P. A. V. te Zoetermeer een gevangj pi
straf van twee jaar geëischt wegens diefst»
man had in begin Januari van dit Jaar dß
varkens gestolen ten nadeele van een la° ,^fi
wer te Zevenhuizen. Hij had de dieren Se
en een deel van het vleesch verkocht,
daarvoor bonnen in ontvangst te nemendachte ontkende. Hij beweerde de varken»
een onbekende te hebben gekocht.

o^

Mr. Pool pleitte vrijspraak.
Uitspraak 8 April.

STATENLID
Ter voorziening in de vacature
NIEUW

lid '

Ter voorziening in de vacature va", o0r ">
Staten van Noordholland, ontstaan
overlijden van mejuffrouw Ada Gcr\t &
Amsterdam, is benoemd verklaard de h
de Vries te Amsterdam.

a^

Examen

handteekenen L.o.

ter verkrug
p
e
(
de akte van bekwaamheid voor huisp
bedoe
handteekenen,
onderwijs in het
rege'ing
$
tikel 77, onder c, der Wet tot
<»u>
1878
Aug.
m»^
lager onderwijs van 17
's-Gravenhage in
worden gehouden te
den Juli en Augustus.
„„„/Kriaat Z*
Dit jaar zal het

examen

sa.&ua^^ga>V'

<
voor
Het examen zalachtereenvolgende
das
mogelijk in drie
ledig worden afgenomen.
„„nsfi^tf^
zy, die zich aan dit examen
M«
vóór
11
P„
onderwerpen, moeten zich
Charbo,
inspecteur^,
den bij den heer W.
inspectie Eincw
lager onderwijs in de

£*>^,l

Eindhoven,

Nadere

14.
&g
in St. Crt. nr.

Ruusbroeclaan

bizonderheden

.
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AALBERSE 70
Het grondbeginsel van

EI MON

ÜIETJ

DAGBLAD

en

eerlijk"

Aalberse

zeventig! Met een zekere gretigheid heb ik de geboden gelegenheid tot schrijven terstond aangegrepen, omdat zij een niet te verzuimen
kans leek, nog eens publiekelijk te getuigen van de dankbaarheid eener jongere
generatie. Dankbaarheid voor
wat een
warm hart en een scherp verstand in harden levens-arbeid gewrocht hebben niet
alleen voor tijdgenooten, maar ook en
Vooral voor het nageslacht.
Maar deze zelfde overweging heeft daarook eenigen twijfel bij mij doen rijzen,
of het wel juist was, dat ik direct op deze
gelegenheid beslag had gelegd. Want nu is
wel een jongere generatie aan het woord
toaar had ik niet de baan vrij behooren te
laten voor het jonge geslacht, opdat
beter ware uitgekomen Aalberse's geestelijke uitwerking in de jeugd van vandaag
en daarmee zijn beteekenis voor de toekomst van ons volk?
Hoe dit zij, deze beteekenis van Aalberse
is voor mij de voornaamste
ik ben geneigd te zeggen, ondanks het feit, dat
hij in 1918 het hoogleeraarsambt offerde
aan het ministerschap en daarmee afstand
deed van het dagelijksche en diepst-dóórdringende contact met de studenten, de
leiders-van-morgen.

na

—

—

de zee van arbeid, dien Aalberse
in zijn lange leven heeft gepraesteerd,
gaat het rhythme van dezen golfslag:
de mensch is tegelijk individu èn sociaal
wezen op deze beide eischen der menschelijke natuur moet de menschenorgani«atie van staat en maatschappij worden
Afgestemd.
Reeds de promovendus Aalberse schreef,
*óór de eeuw-wisseling 1):

Door

—

„De mensch is niet slechts een individu,
niet de Robinson, die alleen, geheel op zichzelf leeft,
van nature is hrj een sociaal wezen, een deel van een gemeenschap, een levend lid van een levend organisme. De Maatschappij is niet een naastelkander-leving, maar een samen-leving. De
strijd om het bestaan is niet een strijd van
allen tegen allen, maar van illen met
allen. Niet in het beeld van te zwaar beladen schip, waarin de sterkeren de zwakkeren over boord werpen, om zóó het eigen leven
te redden,
maar ik zie de maatschappij in
het beeld van een reuzenvaartuig, waarin
zoowel stuurman en kapitein als gewoon matroos in onderlinge samenwerking en krachtsinspanning de stormen bekampen, om zóó veilig in behouden haven aan te komen."

—

—

En toen rond zes jaren later het Kamer-

öd

Aalberse het bestek uitzette voor zijn

Wjf-en-twintig-jarige loopbaan als sociaal
Volksvertegenwoordiger, teekende hij de

tweevoudige

taak der sociale wetgeving
leniging van oogenbhkkelijke
Gooden, maar vooral: „den groei .der
te bevorderen, waar deze bezig
,s te worden van een liberale FreiwirtBchaft tot een Christelijke Wirt*chaftsordnung", de sociale wetgeving „als middel, om onze nog maar al te
individualistische naast-elkander-lete helpen doorgroeien naar een waarachtige samenleving, gebaseerd op de beginselen van het warme, sociale Christendom het Christendom dat. door de er*enning der verhevenheid der menschelijke
*tel, de waarde van het individu verhief,
tevens, door de erkenning van de
**°or God opgelegde plichten van sociale
*e chtvaardigheid en Christelijke naastenefde, het luide uitsprak, dat de mensch
enkel is individu, maar tevens een
*°ciaal wezen."
Na dertien jaren werd het werk der deelaan de Volksvertegenwoordiging
voor het tioogleeraarschap te
°elft. Derede, waarmee Prof essor Aalberse
mooie ambt aanvaardde 3), vorderde
aandacht der hoorders op voor „de menselijke solidariteit" als organisatie-beder volkshuishouding, het beginsel,
at zoowel erkent de indivldueele vrij6id, het recht van de persoonlijkheid, als
?* sociale saamhoorigheid, het recht van
het beginsel dat de nieuJ 6 hoogleeraar aanvaardde als „da zuiver
„^kundige gevolgtrekking uit het feit,
de mensch tegelijk is een Individu en
11 sociaal wezen".
als dan reeds na twee jaren, 1918, het
v.^zoek komt, den catheder te verlaten om
»;*ats te nemen op den ministerieelen zetel,
v °rdt aan deze uitnoodiging alleen voldaan,
vast is komen te staan, dat minisAalberse als eerste punt op zijn prokan plaatsen de instelling van een
(Neen Raad van Arbeid, een eerste livan en voor zelf-doen door het als
optredende bedrijfsleven, om daarzooals hij het laatstelijk, improvire nd' heeft uitgedrukt bij de sobere
van het twintigjarig bestaan
den Raad
„te accentveeren, dat
Wat op het program*) stond op het
Mdus2):

-

j^aatschappij

*^er

—

**me

.?*

if

J*

v^h

i^üieer
k^b^ima
aam

__

toe
Cw^enking

—

Speciale Gezelschapslarieven
Perfecte Keuken

Mr. Rost van Tonningen
benoemd

van arbeidswetgeving wel noodmaar niet het hoogste, omdat
alleen sociale hervorming het noodzakelijke
kon brengen voor verbetering van den toestand". En uit dezelfde gedachte sproten
voort zijn organisatie van de Land- en
Tuinbouwongevallenwet-1922 met haar uitvoering door het bedrijfsleven zelf; zijn
wijziging van artikel 28 der Arbeidswet,
waardoor afwijking van den in de wet
neer gelegden arbeidsduur mogelijk werd op
initiatief der gezamenlijke werkgeyers- en
werknemersvakvereenigingen; zijn voorontwerp
van v.pt op de verbindend-verklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten. En ook tijdens het ministerschap van
Aalberse was het, dat in de Grondwet werd
vastgelegd de mogelijkheid, om aan andere
dan daar genoemde lichamen verordenende
bevoegdheid te geven.
De weder-organisatie onzer samenleving
op Christelijken grondslag. Aalberse heeft
haar bepleit niet alleen met betrekking tot
het beroepsleven, maar ook in verband
met het gemeentelijke leven en evenzeer
wat aangaat het staatkundige leven. Ik doe
slechts een enkelen greep. In zijn inleiding
tot de Nederlandsche vertaling U905) van
Invrea's geschrift over „Sociale Gemeentepolitiek" 5) vraagt hij verwonderd, hoe
het toch komt, dat, terwijl ieder vol is van
sociale wetgeving door den Staat, er zoo
betrekkelijk weinigen zijn, die warm voelen
voor het nemen van sociale maatregelen
door de gemeenten
terwijl een gemeente
toch „in menigerlei opzicht veel meer en
veel beter hulp verleenen kan, dan
het
meest vooruitstrevende ministerie, krachtig
geholpen door goedgezinde Generale Staten." En reeds bij zijn eerste optreden na
Schaepman's dood, op den Frieschen Katholieken Landdag 6), brak hij het individualisme af niet alleen voor de maatschappij, maar ook voor den Staat: „Het atomistisch kiesrecht, regelrecht uitvloeisel deiliberale dwaling op staatkundig gebied,
dient vervangen door een kiesrecht, gebaseerd eenerzijds op de ware opvatting, dat
de Staat niet gevestigd is op de individuen,
maar op de huisgezinnen,
en anderzijds
op de weder naar beroepsstanden geordende

Het Rükscommissariaat maakt bekend:
De Rijkscommissaris voor bezet Nederland Rijksminister Seyss-Inquart heeft op
grond van zijn verordening nr. 108—1940,
par. 1 over bijzondere bestuursrechtelijke
maatregelen mr. M. M. Rost van Tonnin-

gebied

zakelijk was>

—

—

maatschappij."

zeventig-jarige Aalberse aanschouwt
een wereld, waarin de duistere nevelen van opgestapelde menschelijke
schuld zich dagelijks nog verdichten, maar
waarin dagelijks ook het licht daarachter
aanzwelt van primitief volkeren-verlangen
naar voldoening der sociale menschelijke
natuur. Wanneer ons land en ons volk geestelijk rijp zullen blijken te zijn, om deze
keerwende van den tijd te beheerschen en
haar te leiden in de bedding, waarin het
sociale wezen van den mensch en. zijn individualiteit tot hun recht kunnen komen
en deze rijpheid zal blijken —, dan is
dat, voorzoover menschenwerk hierbij in
het geding is, voor een belangrijk deel te
danken aan den in woord, geschrift en
daad steeds leerarenden Aalberse. Aan den
Aalberse van het parlement, van den catheder, van het departement. Maar ook aan
den Aalberse van tallooze vergaderingen in
grooten en kleinen kring en van reeksen
van artikelen, aan den Aalberse
en dit
bedoel ik als climax
die jarenlang de
drager was van het Katholiek Sociaal
Weekblad, waaraan hij zijn hart had verpand en waarmee hij zijn breedste school

De

—

—

heeft gemaakt.

gen tot president der Nederlandsche Bank
benoemd.
De beëediging vond heden acor den
Rijkscommissaris
van den commissarisgeneraal voor Financiën en Economie, minister dr. H. Pischboeck, plaats.

Tegelijkertijd heeft de Rijkscommissaris vooi
bezet Nederland Rijksministeï Seyss-Inquart op
grond van zijn verordening nr. 3—1940 par 1
over de uitoefening van de regeeringsbevoegc
heden in bezet Nederland in verband met verordening nr. 103—1940 par. 3 (4e veroraening
over bijzondere bestuursrechteiijke maatregelen) den directeur-secretaris bij de Neder-

landsche Bank mr. J. J. Westerman

Achter diezelfde rede staat afgedrukt „de
verhevenste en schoonste hulde, aan Dr.
Schaepman na zijn dood gebracht"
de
lijkrede, uitgesproken door Utrechts Aartsbisschop, eindigende in de samenvatting
dezer drie woorden: „trouw en eerlijk".
Trouw en eerlijk. Ook dat heeft
Aalberse gehouden. En onze dankbaarheid
geldt dat allermeest. Dankbaarheid, die
vooral hier opstijgt naar God om het blijde
en sterkende, dat Hij ons in het gave
karakter van dezen mensch geschonken
heeft.
Trouw. Ik haal slechts één voorbeeld ervan aan
naar ik meen uit, tot nog toe,
zijn laatste optreden. Het was m 1938 ter
zitting van de internationale arbeidsconferentie te Genève, waar Aalberse telken
jare als voorzitter der Nederlandsche afvaardiging Nolens' waardige opvolger was.
In bespreking was 't rapport van den scheidenden Directeur van het Internationaal
Arbeids-Bureau Butler, en het spreekt vanzelf dat door de omstandigheid van het
afscheid de bespreking zich vrijwel concentreerde om den persoon van den Directeur
en het werk, door hem in die kwaliteit verricht. Maar in dat rapport van negentig
bladzijden kwam aan het slot met een
enkel woord een toespeling voor op „de
duistere middeleeuwen". En Aalberse, die

—

<ran

pensioen.
In zijn plaats benoemde de Rijkscommissaris
Rijksminister Seyss Inquart den procuratiehou-

der van de Nederlandsch-Indische Handelsbank
te Amsterdam, den heer J. Robertson, tot directeur-secretaris by de Nederlandsche Bank en
droeg hem tevens de functies op van plaatsvervanger van den president in den zin van
par. 21 al. 1 der statuten van de Nederlandsche
Bank.

DIT NUMMER BESTAAT L!T

TIEN BLADZIJDEN

2000 paar schoenen in
beslag genomen
Door de AUanaarsche politie werd één dezer
dagen wederom een geval van prijsoodryving
geconstateerd. Het bleek namelijk,
dat door
iemand by een schoenwinkelier te Alkmaar ten

paar damesschoenen was gekdehi. tegen sterk
verhoogden prijs, waarop een klacht
voig.ae.
Uit het onderzoek kwam vast te staan. da<i. door
dien winkelier meerdere paren schoenen, tegan
veel te hoogen prijs waren verkocht.
Hoewel de betrokkene zich trachtte te verschoonen door zich te beroepen op cpn vergissing, bleek uit het verder ingestelde onderzoek
zeer duiaelijk dat in dien winkel aergeujke
„vergissingen" schering en -nslag waren
Proces-verbaal werd opgemaakt, terwijl de
geheele winkelvoorraad, bestaande uit ongeveer
2000 paren schoenen, op last van den Inspecteur
der prijsbeheersching in beslag werd genomen.

Wijziging der oorlogvoering
in Afrika

Van bevoegde zyde wordt hierbij hog opgemerkt, dat de benoeming van mr. Rost van

Tonningen
niet aan zijn politieke gezindheio
ontspruit, doch dat de kwaliteiten van mr. Rost
van Tonningen op financieel gebied, die zeer
bekend zijn en die inzonderheid by 3ijn benoeming op de bedoelde plaats den doorslag ge-

Generaal Roatta zou een Blitzkrieg willen gaan voeren

geven

(Cliché V.K.P.)

een rede 7) hield, waarin hij den heengaanden functionaris hulde en dank bracht,
kon en wilde het toch niet laten, nu hij
eenmaal het woord had, den vinger te leggen op deze uitlating, die op hem den indruk had gemaakt van „een donkere inktvlek op het slot van een welverzorgd en
gecalligrafeerd stuk", en ervan te getuigen, dat „het zeker absurd zou wezen,
te willen terugkeeren naar de middeleeuwen, maar dat wel telkens naar de eischen
van den tijd zonder ophouden hadden behooren te worden toegepast de grootsociale concepties der middeleeuwen: de
juiste waardeering der menschelijke waardigheid, de betere en billijker verdeeling
der geproduceerde goederen, het primaatschap niet van het individualisme maar
van de solidariteit". Als steeds, was het ook
hier weer: de trouw aan het beginsel, die
hem dreef.
En wat Aalberse's eerlijkheid betreft:
op den dagelijkschen gang van zijn lange
politieke leven is ten volle, men kan bijna
zeggen: pijnlijk, van toepassing deze opvatting, die hij aan het slot van zijn
inaugureele rede van „de politiek" gaf: „de
onpartijdige zorg voor de hoogste landsbelangen". Wat de jonge Aalberse in zijn dissertatie neerschreef, als het uitvloeisel van
zijn opvatting omtrent het sociale wezen
van den mensch, was voor het leven onuitwischbaar gegrift in het sociale hart van
dezen man: „de plicht van waarachtigheid", de sociale plicht, om bij den evenmensch nimmer een met de waarheid
strijdige voorstelling te wekken.

hebben.
Uit Rome meldt United Pres.i aan haar blaMr. M. M. Rost van Tonningen werd in 1894 den: In het aftreden van maarschalk Grageboren uit een officierengeslacht. Op 15-jari- ziani ziet men hier algemeen een aanduiding
gen leeftijd bezocht hij de H.B.S. in Den Haag voor een ophanden zijnde wyziging in de me-

en ging vervolgens naar Delft om technische
vakken te studeeren. De mobilisatie van 1914
maakte een einde aan zi.in technische studie.
De heer Rost van Tonningen trad in militairen dienst. In Augustus 1915 werd hij officier.
Na afloop van Ben wereldoorlog deed hij staatsUiteenzetting van Saradjogloe examen, was in één jaar tijd candidaat
in de
rechten en twee jaar later reeds doctorandus.
ANKARA, 26 Maart (S.P.T.).
Het Turk- Hij voelde zich aangetrokken tot de politieke
sche parlement is gisteren bijeengekomen om financieele
wereld en werd secretaris
het
nsar een uiteenzetting te luisteren van den Noord-Amerikaansche scheidsgerecht van
in
Den
Saradjogloe,
minister van Buitenlandsche Zaken,
Haag. Daarna vertrok hij als volontair naar
die een overzicht gaf van den buitenlandschen Genève en werkte op het arbeidsbureau
van den
politieken toestand, in

Turksch parlement bijeen

—

verband met het toetretot het pact van drie.
Over de uiteenzettingen van den minister is
niets bekend geworden.
Het Turksche officieuze blad Ulus heeft op
den stap van Joego-Slavië nog niet veel commentaar geleverd.
Het constateert echter met voldoening, dat
Joego-Slavië geen vreemde troepen op zijn
grondgebied zal zien en dat de onschendbaarheid van het land zal worden geëerbiedigd.
Het blad erkent, dat het toetreden van Joego-Slavië tot het driemogendhedenverdrag een
succes voor de Duitsche diplomatie is.
den

vjn

Joego-Slavië

Joego-Slavische omroep onder
staatscontrôle

Volkenbond.
In

1923 volgde zijn benoeming tot secretaris

van mr. A. R. Zimmerman. Aanvankelijk was
hij belast met de studie der Oostenrijksche
staatsfinanciën. Vervolgens was hij werkzaam
bij de controle en reorganisatie der
staatsbedrijven en verbinding met de circulatiebank.
Toen mr. Zimmerman in 1926 Weenen verliet, heeft mr. Rost van Tonningen twee jaar
de liquidatie voortgezet.
In 1928 kwam hij weer naar Nederland er.
was werkzaam als chef van de studieafdeelmg
by het bankiershuis Hope en Co. te Amsterdam
In 1931 ging hij als vertegenwoordiger van den
Volkenbond naar Weenen voor de financieele
controle op de Oostenrykscne staatsfinanciën
In 1936 weid hy eervol uit deze functie ontslagen.
zyn arbeid voor den Volkenbond en zijn aanraking met het politieke leven in Oostenrijk
wekten by den heer Rost van Tonningen de

thodes
Afrika.

der

Italiaan:che

in

oorlogvoering

Men gelooft, dat thans in plaats van den
typischen kolonialen oorlog moderne Blitzkrieg-methodes en in plaats van koloniale troepen gemechaniseerde eenheden zullen komen.
Graziani gold als een der bekend-te deskundigen op koloniaal gebied, en als specialist in
het gebruik van inheemsche troepen in moeilijke bergtreken en in het Abe;sinische woestijngebied.

Ueneraal Roatta, die de plaats van Graziani
is neemt als chef van den staf, was tot nu toe
plattsvervangende chef van den stat. Zün opdracht was nauw verbonden met het inzetten
van gemotoriseerde eenheden aan het Grieksche front.
Roaota is bekend als een intiem vriend van
Mussolini. Hy speelde een belangryke rol bij
de Pransch-Italiaansche wapenstllstand;onderhandelmgen. Voorts woonde hij tal van militaire conferenties tusschen Duitsche en Italiaansche legerleiders by.

werd bij de stichting van „Het Nationale Dagblad" door Mussert tot hoofdredacteur be-

noemd.
Van 1937 tot Mei 1940 heeft mr. Rosi van

Tonningen vooi de NJS.B zitting gehao m de
tweede kamer, waar hy steeds opkwam voor
BELGRADO, 25 Maart (S.P.T.). De Belgrahet recht van den arbeider Uitwassen in de
dosche omroepvereeniging is Maandagmiddag
samenleving vonden 1& hem een fel bestrijder.
onder staatscontrole gesteld. Tot commissaris natiooiaal-csociallstlsche wereldbeschouwing op
Eenige maanden geleden benoemde de Ry'ksis Jowanowitsj benoemd.
Hij sloot zich in Juni 1936 bij de N.S.B aan en
de
rornmissaris hem als commissaris voor
S.D.A.P. met de opdracht de cultureeie waarden, die in den loop der jaren door deze organisatie waren gesticht, voor den Nederlandschen arbeider te bewaren. Onlangs benoemde
ir. Mussert den heer Rost van Tonningen tot
hoofd van de afdeeling nationaal-socialistische
vorming van het hoofdkwartier der bewegins:.
Dezer dagen werd hü voorts benoemd als
leider van het economisch front van de N.S.B,
met
als opvolger van den heer W. O. A. Koster

Ik weet niet beter te eindigen dan
het slot-woord, waarmede Aalberse 8) in
1937 den voorzitterszetel der Tweede Kamer verliet en dat hij sprak, omdat daarin
„alle goeds besloten ligt": wees Gode
bevolen!
ROMME.

zijn straks vermelde rede op den
Frieschen Katholieken Landdag heeft schrift Leiden, 1897, blz. 44.
2) Handelingen Tweede Kamer der StatenAalberse herinnerd aan zijn belofte bij
Generaal, 1903/1904, 3 December 1903, blz.
Schaepman's graf:
618/619. Het was Aalberse's tweede optreden
„Dan houden wij, wat deze heeft in het Parlement, zyn maiden-speech (15 October 1903) betrof een wetsontwerp tot wyziging
gehouden,
der Gemeentewet, waarby hy op even fyne als
Tot in den dood
"
puntige wyze den degen kruiste met Kuyper.

In

Holstijn

eervol ontslag verleend mét toekenning

1) „Oneerlyke concurrentie en hare bestrijding volgens het Nederlandsch Recht", proef-

—

Speciaal Ingericht voor het ontvangen
van GROOTE GEZELSCHAPPEN tot
500 personen

President Ned.bank

zijn

—
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socialen arbeid
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en Techniek", 1916.
4) Wie nog eens onder den rechtmatigen indruk wil komen van Aalberse's ministerieel
program en de uitvoering ervan, leze het, drie
honderd bladzyden beslaande, werk, dat een
negental hoofd-ambtenaren van het economisch-sociale Departement in 1926 aan Aalberse opdroeg: „Het Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid onder Minister
Aalberse, 1918—1925."
5) Typeerend voor Aalberse is de litteratuuropgave in deze inleiding, over elk onderdeel
van sociaal gemeentelijk beleid. Telkens ontwaart men bij hem den drang den lezer of
hoorder te prikkelen tot het opdoen van meer
van breedere ontwikkeling. In een
kennis,
brochuurtje over „Volksontwikkeling" (1904)
ook weer van een lijstje litteratuur voorzien
vergelykt hy de met woord en daad gepropa3) „Economie

——

ontwikkelingsavonden met
de heipalen, waarmee men begint, wanneer men
een degelyk, groot huis wil gaan bouwen.
geerde

algemeene

„Verleden, Heden en Toekomst", 1906
7) Compte rendu provisoire No. 10, XXrv—
1938, blz. 135/136.
8) Handelingen Tweede Kamer der StatenGeneraal, 1937/1938, 7 November 1937, blz. 80.
6)

Verkiezingen in Egypte uitgesteld
BEIROET, 25 Maart. (D.N.8.) Als gevolg van
den internationalen toestand zyn de verkiezingen voor den Egyptischen Senaat bij koninküjk
decreet voor onbepaalden tyd uitgesteld.

Matsoeoka in Duitschland aangekomen
Verklaring van Osjima
Voor de pers

BERLIJN, 26 Maart (D.NJB.)
pansche

—

Ook een bezoek aan
het Vaticaan

De Ja-

minister van Buitenlandsche Zaken, Matsoeoka, is in den afgeloopen nacht
met zyn gevolg aan het Duitsche grensstation Malkinia aangekomen. Het station
was versierd met de Japansche en Duitsche
vlaggen en met dennengroen. Matsoeoka
werd namens den Führer en de Duitsche
regeeririg verwelkomd door ambassadeur
Stahimer. De Japansche minister begaf
zich vervolgens naar de diploroatenkamer
waar hiy bleef tot het vertrek van den speöalen trein, door de Duitsche regeenng
beschikbaar gesteld.
Naar aanleiding van Matsoeoka's bezoek heeft
de Japansche ambassadeur, Osjima, tegenover
eenige Duitsche bladen verklaard:
„De wereld ziet, hoe niet alleen de pers van
Japan, Duitschland en Italië, maar die van
alle lamden haar opmerkzaamheid richt op de
Europeesche reis van Matsoeoka. Duidelijker
kan niet gedemonstreerd worden, welk een
groote politieke beteekenis aan dat bezoek gehecht wordt. De Japansch—Duitsche samenwerking wordt immers niet alleen gekenmerkt
door het ontbreken van iedere politieke tegenstelling, maar brengt in de eerste plaats het
gemeenschappeiyke van het doel naar voren.
Deze samenwerking berust op de gedachte van
het vervamgen der oude, vermolmde wereldorde
door een nieuwe. Daarom is zy niet aan tijd
gebonden, zij vloeit geenszins uit opportuniteit
voort, maar wortelt in de wereldbeschouwing,
in de volksche overtuiging, die voor alle tyden
onveranderiyk is. Door deze gezindheid,
die
beide volken gemeen hebben, heeft het belangrijke driemogendihedenverdrag vorm gekregen.
Dit verdrag'verleent onze oriëntatie, die op het
spoedig scheppen van een nieuwe orde gericht
is, een georganiseerde stootkracht, die onvoorwaardelijk succes belooft.
Volken, die van gelijke gezindheid zyn, aldus
vervolgde Osjima hebben dan ook niet geaarzeld zich om de vaan van het driemogendhedenverdrag te scharen. Het bezoek van Matsoeoka wint. aan beteekenis doordat het plaats
vindt op een oogenblik dat de wereld vol span-

Verduistering

—

VATTCAAN,. 26 Maart 'A.N.P.)
Het
bericht, dat de Japansche minister van
Buitenlandsche Zaken, Matsoeoka, een bezoek zal brengen aan Z.H. den Paus, wordt
thans in Vaticaansche kringen bevesFed.
De audiëntie is vastgesteld op 30 of 31
Maart, doch hierin kan nog wyzigmg gebracht worden.

en de toestand reeds in het teeiken van
de succesvolle ontwikkeling en vernieuwing
staat. Bc twyfel er niet in het minst aan, dat
het bezoek van Matsoeoka zeer zal bydragen tot
een verdere versterking onzer samenwerking,
die van het grootste belang is voor den weg
onzer beide volken, die door de voorzienigheid
bepaald is. Bovendien zie ik in het streven naar
den wereldvrede, die in het verdrag tot uiting
komt, den waarborg voor een schitterende Duitsche overwinning."

ning is

Het onderhoud tusschen
Stalin en Matsoeoka
Uit Tokio meldt hetD.N3.: Met het oog
op den gespannen toestand in de wereld,
moet het onderhoud van Stalin en Molotof
met Matsoeoka van groot belang geacht
worden, schrijft het Japansche blad Asahi
Sjimbcen. De aanwezigheid van Stalin moet
als uitdrukking der vriendschappelijke betrekkingen tusschen beide landen
worden
opgevat, nu die betrekkingen zich onlangs
gunstig ontwikkeld hebben.
Met het sluiten van

*t

voorloopige visscherij-

Zonsondergang
Zonsopgang

Maanopkomst 6.58

i

—

REGENWEER

26 Maart 20.08
27 Maart 758
ondergang 18.48
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in onmlddell nabijheid van Staatssp
BEZÜIDENBOCI 19 DEN HAAG

ROTTEBDAM

en de voortdurende handelsbesprekingen zyn aanwyzingen ontstaan voor de mogeïykheid om de hangende kwesties te regelen.
Voorheen Gelderschek&de 22
Het blad. zegt ten slotte te hopen, dat het onThans eevesticd SCHIEKADE 112
derhoud tusschen genoemde staatslieden den weg Te bereiken met
Wrj hopen U spoedig weer tot
zal banen naar een snelle en algemeene op- Traml. 4—6—14 onze vaste bezoekers te moTELEF 44716
gen rekenen. Bel. aanoevel.
heldering van den toestand
H. ÏPIÏA
verdrag
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De Nederlandsche arbeidsdienst werkt
Het leven in de werkkampen
Met gulden letters zal de datum „3 Maart
1941" worden geschreven In de geschiedenis
van den Nederlandschen Arbeidsdienst, als
een van de belangrijkste dagen van deze
groeiende organisatie. Op dien dag werden
de eerste werkkampen geopend, nadat in
October van het vorige jaar met de voorbereiding van den dienst was begonnen.
Het was maar een bescheiden aantal kampen, n.l. vier met ongeveer zeshonderd jongelieden, die als pioniers optraden, doch
een week later werden wederom vier kampen opengesteld, terwijl in den loop van
April nog tien kampen zullen volgen. Verder zal nog vóór October een vyftigtal
andere kampen gereed zyn. zoodat in den
herfst van dit jaar ongeveer 70 kampen met
plm. 12.000 jongens zullen
arbeiden in
dienst van de Nederlandsche volksgemeenschap.

verplichte rust, waarna
tyd tot 7 uur
resteerende
de
tenslotte
wordt gebruikt voor exerceeren, sport, theo-

een uur

Het kleine groepje, dat de spits afbeet in de
eerste kampen, heeft het niet gemakkelijk gehad. De kinderziekten, welke nu eenmaal iedere rie, zang, enz. Ook hier worden twee genieuwe organisatie moet doormaken, zullen ech- meenschapsavonden per week gehouden, waar
ter geen rem kunnen zijn voor de ontwikkeling, de officieren, onderofficieren en deelnemers bijde cantine, waar wordt gezongen,
doch zullen juist een prikkel vormen om deze eenkomen in op
cultureel en opvoedend gebied
de
voordrachten
te boven te komen, hierby gesteund door
woorden van hun commandant, majoor Breu- worden gehouden en eenvoudig proza en poëzie
Voorts moeten de deelnenese, in zijn dagorder van 3 Maart: „Gij zyt worden voorgelezen. per
week voor zichzelf werhier niet om voor u zeit of voor de groep van mers twee avonden
schrijven.
brieven
en
ken
te
uw voorkeur te halen, doch om aan uw volk
geven, om een eereplicht te vervullen jegens het
Het werkobject van dit kamp ligt op het
Vaderland".
van het- boschwezen. Momenteel is
gebied
Dat dit de geest is, welke heerscht in de
bezoek,
werk
het aanleggen van wegen in de
tijdens
een kort
kampen, is ons gebleken
het
daarvan,
wy
een
tweetal
boschrijke
brachten
aan
omgeving van het kamp. Hiertoe
dat
waar men nog midden in het aanvangsstadium wordt een laag hei aangebracht, waarop een
verkeert, met alle moeiiykheden daaraan verlaag leem en een laag grint. Hierop komen
bonden. Men is nog bezig met de inrichting
worden,
dat
weer een laag leem en een laag grint, tot de
der kampen, dit moet nog gedaan
mag niet worden verzuimd, hierin moet nog
weg een dikte heeft van 4 cm. leem. en 8
worden voorzien, enz Maar alle moeilijkheden
cm. grint. Dit werk, evenals in de komende
vinden een oplossing, in den geest van gezamaanden het boschbouwwerk, geschiedt onzoo
menlyken arbeid en kameraadschap, welke
kader
tusschen
omgang
der toezicht van het Staatsboschbeheer. Ook
typeerend is voor den
en werkers in de kampen.
de noodige leem en het grint worden door de
Het zijn niet de slechtste elementen, welke
leden
van den arbeidsdienst uit den bodem
als vrywtlligers in de kampen zyn, integendeel,
gehaald
voor
en wel in de nabyheid van het
allen zijn bereid zich geheel in te zetten
zy
zullen
kamp,
waar men rijke vindplaatsen van dit
den arbeid in dienst van hun volk.
inaatschapin
de
diensttijd
terugkomen
materiaal aantreft.
na hun
py, versterkt door dit geestelijke bad, met een
Intusschen gaat, naast het werk in de werkfrisschen kyk op het leven, vervuld van de beste
voornemens, en met waardeering voor andere kampen, de vorming van het kader in de opleidingskampen en de kaderscholen onverminderd
volksgroepen.
voort, zoodat bij de uitbreiding van het aantal
van den arbeidsdienst steeds zal worScheepssfeer op Drakenburg kampen
den beschikt over voldoend kader.
In 't werkkamp te Baam troffen wij 'n bijDe Nederlandsche Arbeidsdienst werkt.
rondere sfeer. Wij zyn "n volk van zeevaarHet is een klein, doch veelbelovend begin,
ders, en al zyn wij door de huidige omstanin
de
toezee,
de
digheden afgesloten van
dat zal uitgroeien tot een grootstfie organisakomst zal dit zeer zeker niet 't geval zijn. Dan
tie, werkzaam in het belang van de jeugd
zal ons land gereed staan om ook hier zijn
als van ons volk. Dat de arbeidsdienst
zoowel
geeervolle plaats weer in te nemen. Deze
indeeling
zyn
de
taak naar behooren zal vervullen,
grondslag
groote
aan
dachte ligt ten
van het kamp Baam. waar de barakken
üjdt geen twyfel, gezien de selectie en de
namen dragen van Nederlanders, die veel
voorbereiding van het kader.
voor onze zeevaart hebben gedaan, zooals
Petrus Plancius, Huygens, van Linschoten
enz.
Het geheele kamp is in een scheepssfeer
Zoo worden er glazen geslagen, men spreekt
van de brug, de kooi, het mandiehok, de toko,
het kombuis, van stuurboord en bakboord, een
corveeër is een „zeuntje" en bij het afloopen
van den maaltyd klinkt de waarschuwing „drie
minuten voor laag water". Dit geeft een bijzondere sfeer in dit zoo mooi tusschenjeugd-de
dennen gelegen kamp. Het is het oude

kamp „Drakenburg", dat, uitgebreid met verschillende noodzakeüjke barakken, een nieuwe
bestemming heeft gekregen.
Dat er al direct contact was met de burgerij,
bleek wel uft de aanbieding van een bloemenmand by de opening van het kamp van de

directie van Anna's Hoeve, door mevrouw Van
der Veen, vergezeld van een gedicht van
Clinge Doorenbos.
Wy hadden een gesprek met den commandant die ons zyn inzichten uiteenzette.
Het doel van den arbeidsdienst is de deelnemers op te voeden tot bruikbare leden van
de maatschappy, in den ruimsten zin. Hiertoe
worden den deelnemers de elementaire begrippen van tucht en orde bijgebracht en, zoo
noodig, de omgangsvormen verbeterd. Over de
stemming onder de deelnemers was de commandant zeer tevreden, deze is uitstekend. Het
werkobject va n dit kamp is landontginning op
De Vuursche.
Op het oogenblik dat wij het kamp bezochten, eenige dagen nadat het werd opengesteld
den
het behoort tot de 2e groep kampen die
werd aan het object
lOen Maart openden
niet gewerkt. De jongelui waren bezig met
de
kleinen onderhoudsarbeid in het kamp zelf;
tulpenbedden een aangename erfenis uit den
ouden tijd, werden bygeharkt en in het bosch
en gegraven.
buiten de barakken werd gekaptwerkobject
behet
eigenlyke
De
arbeid aan
gint eerst in de 2e week, wanneer de spieren
door oefening en exercitie een weinig zijn
erlosgemaakt en dan langzaam aan
Op den eersten dag één uur, op den tweeden
anderhalf uur, op den derden twee en eerst
tegen het einde van de 2e week is het normale arbeidstempo bereikt. Om 5 uur is de
dagtaak afgeloopen, waarna men nog drie
kwartier tijd heeft om zich op te knappen voor
het middageten. ledere week worden twee gemeenschapsavonden gehouden, die de Jongelui
zelf geheel of voor het grootste deel verzorgen.
Op deze avonden worden leekenspelletjes opgevoerd, gedichten voorgedragen, liederen gezongen; kortom op deze avonden kan iedere
Jongen laten blijken wat hy kan en kan al

—

—

steeds*J"!

Mgr. H. Koopmans
65 jaar

ledere kampleider heeft een algemeene instructie ten aanzien van dagindeeling, enz., doch

maaltyd volgt

gehouden.

HDLVERSUM I, 414.4 M.

Nederlandsch programma
6.50 OchtendGramofoonmuziek,
6.45
gymnastiek, 7.00 Gramofoonmuziek, 7.45
Ochtendgymnastiek,
8.10 Gramofoonmu-

te Nunspeet

mag hiervan op bijkomende punten afwijken.
In het werkkamp te Nunspeet, bij het Ronde
Huis, wijkt de dagfndeeling eenigszins af van
die in het eerste kamp, dat wü bezochten te
Baarn. Hier is het vier-maaltijden-systeem ingevoerd. De dag begint om 6 uur 's morgens
met ochtendgymnastiek, waarna om 7 uur het
eerste ontbijt, bestaande uit pap, wordt genuttigd.
Om half acht volgt de vlaggenparade, die
's morgens in ieder kamp gehouden wordt, en
neemt de dienst een aanvang. Om 10 uur wordt
op het werk het tweede ontbijt, bestaande uit
brood, gebruikt, waarna wordt doorgewerkt en
om twee uur de kampbewoners in het kamp
een warmen maaltyd krijgen voorgezet. Na dezen

President

van het Aartsbisschoppelijk Klein-Seminarie

Mgr. H. J. Koopmans, president van het
Aartsbisschoppelijke Klein-Seminarie te Apeldoorn zal 28 Maart den vijf en zestigsten ver-

NedrlandschenArbeidsdienst te

Vlaggenparade in het kamp van den

(Foto

f 6.000.- boete opgelegd
Bedrijf was schuldig aan prijsopdrijving van krenten
By tuchtbeschikking van den inspecteur voor
de prijsopdrijving te 's Hertogenbosch werd een
groot bedrijf voor manufacturen en levensmid-

Baarn
Pax-Hollac

te vinden zijn, die bereid zyn voor levensmiddelen veel te hooge prijzen te betalen, zal de
sluikhandel winstkansen biyven maken.
Ook het koopen voor te hooge pryzen is
echter Strafbaar. Art. 6 van het Prysbeheerschingsbesluit verbiedt immers ook de deelneming

aan

overtreding

van

prijsvoor-

schriften.

De inspecteur voor de prysbeheersching te
's-Hertogenbosch heeft dezer dagen enkele
lieden
tuchtbeschikkingen gewezen, waarby
delen te 's Hertogenbosch een boete opgelegd van
werden gestraft, die den sluikhandel In de hand
6.000 voor prijsopdrijving van levensmiddelen. hebben gewerkt.
De winkelier L. H. K. te Horst betaalde 2.—
Deze firma, welke in Februari van dit jaar per
zooals
kg. voor varkensvleesch. Hy was
krenten verkocht ad ’0.90 per kilo, had dezen hy ter
te koopen
bereid
zitting verklaarde
prijs verhoogd tot
1.20 per kilo. Ofschoon de
krijgen kon. Deze koop komt hem
winkelchef het bestaan van het prijsbeheer- wat hijtemaar
150.—.
op een boete van
staan
echter
schingsbesluit kende, was hij op eigen gezag
A.
te Horst,
J.,
J.
wonende
De hotelhouder
hiertoe overgegaan. Als verweer voerde hij aan,
kocht eveneens vleesch tegen een te hoogen
dat er een zekere eenheid moest zyn tusschen prys. Hy liet verstek gaan by de zitting waarde prijzen van rozijnen en die van krenten. De
en hem werd een
inspecteur voor de prijsbeheersching besliste in zyn zaak werd behandeld
500.—.
van
opgelegd
evenwel, dat deze overweging geen motiveering boete
is voor prijsverhooging.
A. J. de E., onderwyzer te Horst, verdacht
Bij de bepaling der boete hield hy rekening
van
een overeenkomstig feit, was wel verschemet den ernst van het feit, dat levensmiddelen
Hy verklaarde wel te weten dat hy een
voor een te hoogen prijs aan de bevolking werden nen.
wel in,
te hoogen prys had betaald en zag.nuaankoop
aangeboden.
dat hy verkeerd had gehandeld, zyn
Specerijen komt hem te staan op een boete van 300—

’

—’

—

’

’

’

’

Vooral specerijen blijken onderwerp te zijn van
ongeoorloofde
prijsverhooging. Verschillende
overtredingen op dit gebied werden berecht. Peper, welke voor
0.16 per busje was ingekocht
door J. F. S. te Tilburg, werd verkocht voor
0.45 per busje. Hiervoor .werd hem een boete
De politie te Amersfoort heeft aangehouden
opgelegd van
50. Mej. J. M. H. de L., winkeen in verzekerde bewaring gesteld zekeren G.
lierster te Tilburg, berekende een te hoogen prijs
uit Delft, die in
voor busjes nootmuskaat, zy werd veroordeeld P., een machinebankwerker

’

’

Diefstal in een logement

’

Reeds meermalen hebben wü uit uitvoeons blad geplaatst betreffende deze per 1 Januari 1941 in werking getreden wet. Het bujkt echter, dat
zich in de practyk nogal eens moeilijkheden
voordoen, doordat zy, die den kinderbijslag
moeten ontvangen, uit onwetendheid onjuiste of onvolledige inlichtingen aan de
rige beschouwing in

uitvoeringsorganen
vestigen wy op een

verstrekken. Daarom
en ander nog eens by-

zonder de aandacht.
Het is de bedoeling van de wet, aan de arbeiders, die meer dan 2 kinderen beneden den
leeftyd van 15 jaar hebben, kinderbyslag te
geven boven het van den werkgever ontvangen
loon. Een arbeider komt voor het jaar 1941 in
aanmerking voor kinderbyslag als op 1 October 1940 zyn gezin meer dan 2 wettige of gewettigde kinderen van hem of van zijn echtgenoote telde.
Alle andere kinderen, die soms in een gezin
leven, zooals pleegkinderen, aangenomen kinderen en natuurlyke, al of niet erkende kinderen, tellen voor deze regeling dus niet mee.
Tot het gezin behooren de kinderen, die met
vader en moeder in één huis wonen, maar voor
oe toepassing van deze wet zyn er nog meer
die meetellen. Indien b.v. de vader of de moeder overleden is, blyft het kind behooren tot
het gezin van den overbiyvenden ouder; dit
geldt ook dan, wanneer het elders (bij familieleden of in een weeshuis) wordt opgevoed. Een
kind wordt verder geacht tot het gezin te behooren, als vader en moeder verplicht zyn voor zyn
onderhoud te zorgen, wat by kinderen beneden
15 jaar vrijwel altijd het geval is. Ook als een
van de kinderen b.v. voor gezondheid in een
andere plaats verblijft, wordt het toch gerekend by het gezin te behooren. Wanneer zich
het geval voordoet, dat de werknemer van de
ouderlijke macht is ontheven of daaruit ontzet

en de kinderen worden in een gesticht opgevoed,
dan tellen deze toch mede voor diens aanspraak

jaardag vieren. In verband met de tijdsomstandigheden zal geen byzondere feestelijkheid
aan de herdenking van dezen dag verbonden

worden.
De hoogeerw. heer Koopmans werd in Tubbergen geboren en 15 Augustus 1899 priester
gewijd. In 1901 werd hy kapelaan te Baarn.
Kort daarop werd hij tot secretaris van het
Aartsbisdom benoemd, welke functie hij tien
jaar vervuld heeft In 1913 werd hij pastoor te
Angeren en in 1917 te Culemborg. Na tien jaar
pastoor te Culemborg geweest te zijn. werd hy
op 23 Augustus 1927 tot president van het
Klein-Seminarium te Culemborg benoemd, dat
eenige jaren geleden naar Apeldoorn overgeplaatst is. Mgr. Koopmans is baccalaureus in de
theologie en hü is 24 October 1927 in het Me-

tropolitaan kapittel opgenomen.

IJsland bij de Duitsche

operatiezone betrokken

—

Officieel
BERLIJN, 26 Maart (D.N.8.).
wordt bekend gemaakt:
Als gevolg van de wederrechtelijke bezetting
van het Deensche eiland IJsland door de En-

gelsche troepen wordt den laatsten tijd door

ziek, 8.30 Nieuwsberichten ANP, 8.45 Gra10.20 Ensemble Amende,
mofoonmuziek,
11.20 Pianovoordracht en gramofoonmuziek, 12 00 Gramofoonmuziek, 12.20 Orgelspel, 12.45 Nieuws- en' economische berichten ANP, 1.00 Bandy Balogh en zijn ensemble, 1.40 Amusementsorkest, 2.30 Amabile-sextet, 3.15 Weensch Philharmonisch
orkest (gr.pl.), 3.55 Gramofoonmuziek, 5.15
Nieuws-,
economische en beursberichten
ANP, 5.30 Omroeporkest en gramofoonmu6.45 Gramofoonmuziek, 7.00 Vragen
ziek,
van den dag (ANP), 7.15 Gamofoonmuziek, 7.30 Gramofoonmuziek, 8.00 NieuwsANP, 8.45 Omroeporkest en soberichten
10.00
Gramofoonmuziek,
listen,
9.35

Nieuwsberichten ANP,

sluiting.

HU.VERSÜM 11, 301.5 M.
Nederlandsch programma

6.45 Gramofoonmuziek, 6.50 Ochtendgymnastiek, 7.00 Gramofoonmuziek, 7.45
Ochtendgymnastiek, 8.00 Gramofoonmuziek, 8.30 Nieuwsberichten ANP, 8.45 Gra10.20
Gewijde muziek
mofoonmuziek,
10.50 Celesta-ensemble, 11.40 Ce(opn.),
12.15 Esmeralda, 12.45
lesta-ensemble,
Nieuwsen economische berichten ANP,
1.00 De Ramblers, 1.30 Omroeporkest, 2.15
gramofoonmuziek, 3.00
Zang, piano en
Gramofoonmuziek, 4.00 Gramofoonmuziek,
5.15 Nieuws-, economische en beursberichten ANP, 5.30 Orgelspel, 6.15 Amusementsorkest en solisten, 7.00 Persoverzicht voor
binnen- en buitenland (ANP), 7.15 Concertgebouworkest en solisten (Caecilia-concert), 8.10 Nieuwsberichten ANP, gramofoonmuziek, 8.35 Vervolg van 7.15, 9.20
Prof. dr. Willem Mengelberg 70 jaar, 9.40
Gramofoomnnuziek, 10.00 Nieuwsberichten
ANP, sluiting.

Joego-Slavië's toetreding
tot het pact
Verrassend openhartige commentaar van Britsche zijde

—

naar Engeland varende blokkadebrekers gepoogd
In een verLONDEN, 25 Maart (SP.T.).
IJsland als steunpunt te gebruiken. Dit feit rassend
openhartigen commentaar, die in de
dwingt Duitschland IJsland in het operatiegeBritsche hoofdstad naar aanleiding van het
bied rondom Engeland te betrekken. Dit operatoetreden van Joego-Slavië tot het driemotiegebied wordt derhalve in de toekomst door de gendhedenverdrag
door officieele instanties gevolgende punten begrensd:
wordt,
leverd
komt
een verdere verscherping der
Van een punt op drie graden Oosterlengte
stellingneming tegenover Joego-Slavië
Britsche
tot
aan de Belgische kust over den meridiaan
tot uitdrukking. Er wordt namelyk op gewezen,
62 graden Noorderbreedte, vandaar tot 68 gradat de Britsche regeering aan de Joego-SlaviWesterlengte.
graden
den Noorderbreedte, 10
regeering, nog voor het onderteekenen van
sche
Dan naar het Westen langs den 68sten breedtepact, concrete voorstellen gedaan heeft met
het
driemijlszone
van Groenland. Ver- het doel, een andere beslissing te forceeren.
graad tot de
volgens naar het Zuiden langs deze driemijlsMen verklaart verder, in aansluiting aan deze
zone tot aan het punt 65 gr. 24 min. Noorderdat „Joego-Slavië tot zijn eigen
commentaren,
breedte, 38 gr. Westerlengte. Vandaar naar het
de zaak der voor de vrüheid strijdende
voordeel
50
Noorgr.
punt
58
min.
Zuiden tot aan het
bewijderbreedte, 38 gr. Westerlengte. Vandaar naar volkeren een grooten dienst had kunnen
zyde
gezen,
het
zich
aan
hun
had
indien
45 gr. Noorderbreedte, 5 gr. Westerlengte, vanJoego-Slavië
In
hiervan
heeft
plaats
schaard.
daar naar de Fransche kust op 47 gr. 30 min
zijn oude vrienden, Griekenland en Engeland,
Noorderbreede, 2 gr. 40 min. Westerlengte.
in den steek gelaten. De huidige Joego-Slavische
De by de verklaring omtrent de totale Duitministers dragen voor deze daad de volle versche blokkade rondom Engeland op 17 Augustus antwoordelijkheid."
1940 tot de neutrale scheepvaart gerichte waarschuwing, dat elk schip, dat zich ondanks deze
De meening der Joego-

een logement te Amersfoort ten nadeele van de
gasten een aantal winterjassen en eenige paOok de kooper strafbaar ren rijlaarzen had ontvreemd.
De man heeft bekend en zal naar Utrecht
De strijd tegen den sluikhandel beoogt uiteroverbracht, om ter beschikking van waarschuwing in het Duitsche operatiegebied
worden
plaats
bescherming
aard in de eerste
de
van
den consument. Zoolang er echter nog koopers de Justitie te worden gesteld.
rondom Engeland begeeft, zich aan het gevaar
Slavische pers
van vernietiging blootstelt en dat voor schade,
die hieruit voortvloeit, door Duitschland geen
Uit Belgrado meldt S.P.T.: De geheele Joegoverantwoording aanvaard kan worden, geldt
slavische pers bespreekt uitvoerig den jongste»
goed doet by den Raad van Arbeid of een Bethans voor het vergroote operatiegebied.
stap van de Joego-Slavische regeering. De Vreme
drijifsvereeniging te irnfarmeeren af inj dit al
schryft, dat de regeling der Duitsch—Joegodan niet als loon moet verantwoorden.
Slavische betrekkingen thans definitief is. De
Op de lijst van het tweede en de volgends
Politika schryft in een hoofdartikel, dat alles,
kwartalen van het jaar 1941 moeten die uitkeewat Joego-Slavië, als onafhankelijke staat, als
op kinderbyslag, ook al worden de kosten van ringen
worden en wel op
zyn hoogste goed beschouwt en boven alles de
wèl
verantwoord
dus
plaatsing in het gesticht noch geheel, noch gelijst aangewezen
op
die
speciaal
de
daarvoor
voor zyn onafhankeiykheid, by deae
waarborg
Bij
scheldeeltelyk op den werknemer verhaald.
opnieuw is bevestigd, daar Duitschgelegenheid
ding van tafel en bed biyven de kinderen tot plaats. Dit zal tot gevolg hebben, dat dan over
MADRID, 25 Maart (SPD. In politieke
het gezin van den werknemer behooren, ook al de dagen waarover ongevals- of ziekengelduitland
en
Italië
deze hoogste goederen garankringen acht men den huidigen stand van
verblijven zy niet in zyn woning.
verleend, eveneens kinderbyslag zal
keering
is
deeren.
Is het huwelyk ontbonden door echtscheiding,
zaken in het Spaansche kabinet niet begegeven.
dan worden de kinderen, al naar gelang zy aan worden
vredigend. Er is geen minister van Arbeid.
„Als geen ander voordeel of nut uit onze
den vader of aan de moeder zyn toegewezen,
toetreding
Büitot het driemogendhedenpact *>u
ministerie
van
Aan het hoofd van het
Verschillende werkgevers betalen over de
geacht tot het gezin van den vader of de moevoortvloeien,
is deze garantie alleenreeds 'n succes
staatssecretadagen, die als wachttijd ingevolge de Ziektewei
nenlandsche Zaken staat een
der te behooren.
en consequent doorgevoor
onze
vastbesloten
doorgeOngevallenwetten moeten worden
ris. Voorts heeft de opperste partijraad geen
De werknemer, wiens gezin, op 1 October 1940 en
politiek. Bovendien is de
voerde
buitenlandsche
terwijl
dagen,
over
maakt,
loon,
het
de
volle
bevoorzitter, omdat Ancez Mazas onlangs afonafhankelijkheid van onzen staat verzekerd.
| meer dan 3 wettige of gewettigde kinderen
waarover uitkeering ontvangen wordt, de ontneden 15 jaar telde en die tot de Bedrijfsver- vangen uitkeeringen worden aangevuld tot het
Het staat vast, dat Joego-Slavië door zyn toeworden eenigewyziginis.
Daarom
getreden
eeniging of den Raaxi van Arbeid, waarbij zijn
treding geen verplichting van militairen aard
gen wenscheiyk geacht.
volle loon. Deze aanvulling, dus niet de uitkeewerkgever op 1 Januari 1941 voor de ziekenop zich neemt. Met andere woorden: Joego-Slazelf, moet wèl als loon worden beschouwd
ring
geldverzekering
is aangesloten, de aair.ryrage
miden
blyft uit den oorlog. In dit opzicht heerscht
zoo'r
over
het
van
vië
dat
De
aftreden
op
geruchten
dagen,
men
opgegeven en
de
richtte om een kinderbijslagboekje, werd of en
Castillo,
de
volledige
er
klaarheid. Hierdoor is datgene beaanvulling ontvangt, wordt wèl een kruisje op nister zonder portefeuille, Gamero
wordt door het betrokken orgaan in het beau
steeds heeft gewenscht,
Joego-Slavië
reikt,
Toch
worden
de
wat
zyn
zooals
boven
toe
niet
bevestigd.
(Na
April
dus,
1
nu
geplaatst.
tot
de Hjst
grenzen en van zyn
gesteld van een ktoderbijslagiyst over het le gezegd,
zullen
namelijk
waarborg
zijner
zijn
aftreden
bovendien op de daarvoor aangewezen mogelijkheden, die zich na
besprolevensruimte,
kwart-aal 1941.
het onaantastbare erfnationale
plaats
de uitkeering vermelden. Het kruisje voordoen, in diplomatieke kringen druk
parOp die hjst moet hy o.a. vermelden het aanhet dappere Joego-Slavan
een
deel
den
arbeid
van
oprichting
van
wordt dus alleen geplaatst, indien en voor zoo- ken. Men verwacht de secretarissen-generaal,
tal dagen, waai-op hij werkt, alsmede het door
vische volk. Het toetreden tot het driemogendlang een aanvulling op deze uitkeering wordt ty-ministerie met twee
in nauwere
hem ontvangen loon.
gegeven).
waarin alle organisaties van de partij «uilen hedenpact maakt het nu mogelyk
betrekking tot Duitschland te geraken met »W
ondergebracht.
worden
Onder loon wordt in dit geval verstaan
Werkverschaffing De nieuwe functies zullen door oude phalan- gevolg een productieve samenwerking. Ook ten
alles, wat een werknemer voor het verrichgisten of door persoonlykheden, die men tot nu opzichte van Italië heeft onze stap groote beten van zyn arbeid van zijn werkgevers
eo
werkverschaffing
tewerkgestelden
in
Ook de
toe discreet als „deskundigen" aanduidt, beze* teekenis. Onze buren in het Donaubekken
ontvangt, ook al heeft hij op een bepaalden
de
vruchten
onzer
spoedig
op den Balkan zullen
vallen onder de Kinderbijslagwet. Voor het worden.
dag eens niet gewerkt. Heeft hij dus b.v.
de kinderbyslag berespreekt men in welingelichte kringen vredespolitiek plukken."
eerste
kwartaal
1941
zal
Voorts
gehad,
dag
doch over dien
1 Januari vrijaf
kend worden naar het door hen ontvangen van een latente kabinetscrisis. Men zou de mowel loon ontvangen, dan moet dit loon op
loon. Door een wetswijziging wordt echter var gelijkheid overwegen om een ministerie voor
verantwoord.
de ktoderbijslaglyst worden
1 April 1941 af als loon voor de berekening het Leger op te richten, voorts een ministerie
delegatie voor de
Ook wachtgeld wordt als loon beschouwd.
van den kinderbijslag beschouwd hetzelfde voor Economische Zaken met afdeelingen voor De Fransche
Indien van het loon iets wordt afgehouFranco
loon, als de tewerkgestelden krachtens de de afzonderlijke staten. Ten slotte zou
bezette gebieden
den, b.v. premiën voor pensioen- of ziekenworden te ontvangen, en een politiek ministerie willen instellen, waargeacht
Ziektewet
dergeiyke,
loonbelasting
en
getaverzekering,
waarnaar dus in geval van ziekte het zieken- door 't ministerie van Binnen- en BuitenlandTot &*****
PARUS, 26 Maart (D.NJ3.)
dan moet toch het loon worden opgegeven
geld wordt berekend. Dit loon is afhankelijk sche Zaken in één hand zou komen.
ris-generaal bij de Fransche delegatie voor «"
zonder dien aftrek.
Leger
het
van de plaats van inwoning van den tewerkAls leider van het ministerie voor
bezette gebieden iks brigade-generaal Bridotf*
gestelde.
generaal Vigon genoemd. Carceller zou
wordt
de
bedrijf
bestaat
benoemd..
m sommige takken van
voor
Econoaan het hoofd van het ministerie
Bridoux is op veraoefe van De
regel, dat de werknemer wekelijks van zyn
mische Zaken komen te staan, terwijl Serrano krygsgevangenschap vrijgelaten. Hy was
Over
ontvangt.
vacantiebon
werkgever een
politieke
het
Suner, de aangewezen persoon om
Academische examens
enz. betaalt zijn
ger commandant van de school voor
feestdagen, vacantiedagen
te leiden, is.
ministerie
dagen
die
geen
loon;
voor
te Sauimur. In 1939 was hij leider der
werkgever hem dan
kabinetshervorming
zou
Cerrano
Door een
equipe ruiters en werd daarbij ook aan
UTRECHT. Geslaagd voor het doctoraal
dient hij de- noodige vacantiebons in te wisSuner nauwer met de generaals kunnen samenpharmacie:
mej.
vacantieK.
van
Beek.
voorgesteld.
ontvangen
selen. Het bedrag van een
Führer
werken.
kinderbyslaglijst
verantwoord
op
de
bon moet
worden op het oogenlblik, dat deae ontvangen
Machinisten-examens
wordt, dus niet bij de inwisseling. Dit heeft tot
gevolg, dat over de op deze wyze betaalde va's GRAVENHAGE. Geslaag voor diploma A de
cantiedagen
geen kinderbijslag wordt ontheeren J. D. v. d. Byi, IJmuiden-Oost; J. M.
vangen.
Noks, Rotterdam en F. Ates, Leeuwarden
tot een boete van ’5.

Kinderbijslagwet in de praktijk
Nogmaals een uiteenzetting

WIJ LUISTEREN NAAR..
Donderdag 27 Maart

wat aan volkskunst in onze--jonge generatie
leeft tot uiting komen en onab goede leiding
een schoonen vorm bereiken Daarnaast wordt
ook aandacht geschonken aan een cultureele
ontwikkeling van de jongens in de kampen;
wordt hun nog eens bijgebracht wat Nederland is en wat het was, hoe goede arbeid moet
worden verricht en al deze dingen meer.

Boschbouw
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Een reconstructie van het
Spaansche kabinet?

—

_

BrinonJ^
vro«£
cava3f^

Franse»^

°^

Ziekte of ongeval

Voor het eerste kwartaal van het jaar 1941
SCHAKEN
ziekte of ongeval
niet als „ontvangen loon" voor deze wet
Kampioenschap van Rusland
beschouwd, zy moeten dus niet op de
lyst vatn dat kwartaal worden verantwoord en op de dagen, dat deze uitkeerinDe uitslagen van de te Leningrad gespeelde
om het kampioenschap van Rusland
op
partyen
kruisje
de
gen worden genoten, moet geen
volgt: Botwinnik wint van Lilienluiden
als
lyst geplaatst worden.
werd
thal, terwyl de party Smyslov—Kerea
Vak» 1 April 1941 af zuilen tengevolge van een afgebroken met groote winstmogelykheden
wyziging der Kinderbijslagwet ziekengelduit-' voor Keres.
keering en uitkeering krachtens de Ongevallenworden de uiltkeeringen by

wet, de Land- en Tuinibouwongevallenwet en de
Zeeorgevallenwet wèl als loon in den zin van
die wet worden beschouwd. Wordt de uitkeering

—

„Opleidingskamp AD."
Suggestieve wegwijzers duiden de plaats aan, waar thans
ie kampen van den Nederlandschen Arbeidsdienst zijn gevestigd
(F»to Pax-Holland)

WIELRENNEN

krachtens een van deze ongevallenwetten echter Leeuwarder wielerbaan verdwijnt
verleend wegens arbeidsongeschiktheid van
minder dan 70 pet., dan worden die uitkeerinNaar wy van de directie van de Leeuwarder
gen niet als loon beschouwd. Het zal niet vooo wielerbaan vernemen, heeft deze besloten de
baan, welke ongeveer zeven jaar dienst heeft
iedereen even gemakkeiyk zyn, dit na te regedaan, te verkoopen aan een firma in Zwolle,
kenen; daarom kunnen we zeggen, dat het ei
die de baan zal sloopen. Dit besluit is de directie
iin de practyk op neerkomt, dat, wanneer
moeilyk gevallen, doch de geringe publieke beiemand een ongevalsuitkeering krijgt kleiner langstelling heeft er toe genoopt. Men zal thans
dan de helft van zyn laatst verdiende loon, hy trachten de wegsport te bevorderen.

driemogendhedenpact.
Betaedete te

Joego-Slavië is toegetreden tot het
kening geschiedde ta hei kasteel

Deplechtihe onderteeW^«en

S&r
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Vorming van verstand, fantasie en gevoel voor het

WILDE CONCURRENTIE IN
HET VUILNISBEDRIJF

Ir. L. J. M. Feber stelt in het hoofdartikel

„De terugkeer" getiteld, de diagnose van den
toestand, waarin de Europeesche mensch, die
zich in dezen oorlog al zyn illusies en valsche
zekerheden heeft zien ontvallen zich thans beHet Maartnummer van „De Gemeenschap" vindt. Het verloren gaan van die zekerheden
Wordt voor een zeer groot deel in beslag ge- beschouwt Ir. Feber als een zegen voor den
nomen door een uitvoerige beschouwing van Europeeschen mensch. Hoe meer hem alle
Anton van Duinkerken over het huwelijk en schynwaarden ontzinken des te meer kans
over de normale, al te vaak in de tegenwoordige maakt hij op een erkenning der waarachtige
waarden.
samenleving veronachtzaamde en zelfs vergeten voorwaarden, waaronder een huwelijk kan
Er is echter geen reden om te verwachten,
Slagen.
dat deze mogelijkheid spontaan en als het
„Men behoeft niet veel fantasie te hebben ware automatisch in werkelijkehid over zal
om zich te kunnen voorstellen hoe een huwelyk gaan zoodra de Europeesche mensch zijn afeen hel wordt," aldus van Duinkerken, „maar goderyen zal hebben afgezworen Er is geen
het is stellig een gebrek aan verbeeldingskracht grond voor de verwachting, dat de Geest van
waarheid en waarachtigheid onmiddellijk vaarWanneer men zich hoslemaal niet meer indenhem aal worden wanneer hy zich
ken kan hoe een gezin, zij het dan uit de verte, dig over
door zijn afgoden verlaten en verraden voelt.
geloof,
op
lijken
zou kunnen
den hemel en ik
De terugkeer van den Europeeschen mensch
dat een groot percentage van onze medebur- naar
God, naar het leven in waarheid en
gers zoo slordig trouwt en zoo slordig weer
waarachtigheid zal een zware gang zijn; hij
Uit elkaar gaat omdat het deze allereenvoudigvermogen
zal dien gang
volbrengen

huwelijk

Een

De Haagsche Vuilnisemmercentrale, de Asch-

bakcentrale Westend, de Haagsche Reinigingsdienst en de 's-Gravenhaagsche Vuilnisemmer
Centrale hebben zich met een adres tot het gemeentebestuur gewend, waarin zij bescherming
vragen voor hun bedrijf door een vergunning,
welke hun recht geeft in een bepaalde wijk
of bepaalde wijken, hun verstrekt door de gemeentereiniging, de standaardketels op te brengen en af te halen, eventueel schoon te houden.
Het college van B. en W. wordt dringend ver-

-

te

niet
verbeeldingskracht niet meer meekrijgt. Al
tenzij hy hem begrijpt en beleeft als een boeWordt vandaag door allerhande reclameagentetocht. Want kennelijk worden aan dit geten de psychiatrische meening aangehangen slacht de zonden zijner vaderen gewroken. Het
en verdedigd, dat de intelligentie van de groote zal de nieuwe wereld niet winnen, tenzij het
massa zich niet verder ontwikkelt dan die van den zin van zijn rampspoed verstaat en alle
een ten hoogste veertienjarig kind, ten opzichte beproevingen berouwvol aanvaardt.

ste

van het aangaan van een huwelijksverbintenis
Het-Maartnummer van De Gemeenschap beis een bepaalde volwassenheid van het ver- vat voorts een crltisch-waardeerend opstel van
stand niet minder gewenscht dan een bepaalde Pierre van Valkenhof over „Erflaters van
rypheid der verbeelding. Al s voornaamste reden onze beschaving" van het echtpaar Romein
Verschoor, en enkele verzen van Pierre Kemp,
Van het feit, dat er tegenwoordig zooveel huwelijken misloopen, beschouwt de schrijver van Freek van Leeuwen, Anton v. d. Vet en Leo
het artikel, dat men zijn gezond verstand er Heirman.
Weinig bij gebruikt en dat men zyn fantasie
grondig bedorven heeft. Van Duinkerken houdt
dan ook een uitvoerig pleidooi voor een betere
en meer gezonde vorming van het verstand, de
fantasie en het gevoel by de huwelykscandidaten. Het verstand weze dan niet het geëigende orgaan van de huwelijkskeuze, het zal toch
deze keuze des harten moeten beamen, wil er
iets van terecht komen. Al vindt het huwelijk
niet alleen zijn doel in het nakroost, het voorarbeidersbeweging in
uitzicht op de verantwoordelijkheid voor kinderen is er een, die zeker voor een groot gedeelte
De „Volkskrant" doet ons de volgende cijfers
door het gezond verstand moet worden gedra- en overwegingen aan de hand betreffende de
arbeidersbeweging in 1940:
gen en hoe avontuurlijker men deze onderneming opvat, hoe meer gezond verstand er noo„Onze katholieke arbeidersbeweging boekdig zal zijn om haar tot een goed einde te
te
in het eerste kwartaal van 1940 nog een
brengen.
aanwinst van 209.958 op 214.527, dus van
Overigens komt het in het algemeen minder
4569 leden; maar daarna boog de lyn omvoor, dat een gezin vernield wordt omdat het
laag, met het gevolg, dat we op 31 Decemmet onvoldoende gezond verstand gesticht
van 209.958 op 197.809 waren teruggekober
Werd dan dat een gezin uiteenvalt, omdat het
men, en dus een verlies van 12149 leden
bevredigt.
Het verstand wordt
de fantasie niet
moesten aanvaarden.
Wellicht slecht opgevoed, doch aan de opvoeDit zijn de totaal-cyfers van ons Werkverbeelding
weinig
tyd
wordt
beding der
liedenverbond,
waaronder zich 20080 leden
steed. De schryver betoogt hierop aansluitend,
van de aangesloten diocesane werkliedendat het grootste gevaar van de fantasie niet is,
bonden bevinden, die niet tevens lid van
dat zij gevaarlijk geprikkeld zal worden maar
een
der aangesloten vakbonden zijn.
dat ze verdort. Een der groote problemen van
Het ledental der aangesloten vakbonden
Oe voorbereiding op het gezinsgeluk blijft inwas dus 177.729, tegen 191.507 op 1 Januari,
derdaad de beschutting van de geestelyke
zodat de vakbonden over 1940 hun ledenreinheid tegen de gevaren, die de fantal met 13778 leden zagen teruglopen.
doch wanneer de ziel verHet overwegende deel van dit verlies
tasie bedreigen,
schrompelen moet tot kleinmoedigheid, ten einkwam ten laste der grotere vakbonden van
fabrieksarbeiders,
bouwvakarbeiders, mede niet in roekeloosheid haren ondergang te
vinden, blijft het een ruil van slechtheid tegen
taalbewerkers, landarbeiders en transportminderwaardigheid, waarbij de slechtheid het
arbeiders met een aandeel van 11.508 op
de 13.778 verloren leden.
Voordeel heeft van te kunnen bekeeren en de
minderwaardigheid het nadeel van te moeten
Niettemin hadden de handelsbedienden,
Vastroesten aan weinig verantwoorden eigenhet postpersoneel, de grafische arbeiders,
de werkmeesters en de apothekers-assisdunk. Het is beter, dat men zijn huwelijk intenten met elkaar nog een vooruitgang van
gaat met fantastische illusies dan dat men
418 leden.
het onderneemt met fantasielooze verplichtinHet verlies was dus niet algemeen, maar
gen en het is beter, dat men zich met zijn
voor
het geheel onzer arbeidersbeweging
avontuurlijke
levensstormen
heenVrouw door
is het toch wel sterk overwegend.
waagt, dan dat men vyftig jaar lang tevreden
Voorts hebben de diocesane werkliedenbij haar op theevisite blijft met de verwachbonden zich in de storm iets beter gehouting, dat stoof en leunstoel aan gene zijde der
den dan de vakbonden. Hun ledental was
grens van het hiernamaals klaar staan om cic
ook wel niet te handhaven, want zy liepen
genoten rust te vereeuwigen. Van Duinkerken
van 160.648 op 152.919 of met 7729 leden
Pleit dan ook met klem voor de opvoeding der
terug, maar dit is niet zoo heel veel meer
het
vereering
van
schoone
positieve
fantasie tot
dan de helft van het verliescijfer der vakwyze
schept men
en aanbiddelijke. Op die
bonden.
Hun relatieve verliescijfer was 4.8
Voor het verstand de kracht om de verbeeldingstegen byna 7.2 percent by de vakbonden.
menschen,
die
prikkels te ordenen en jonge
Nu leert echter de ervaring, dat de verzich werkelyk iets verbeelden van het leven,
der vakbonden in de regel in zekere
liezen
zuilen het vuile verachten, niet omdat ze er
mate aan die van de diocesane bonder.
Zichzelf te fatsoenlijk, maar omdat ze er hun
vóóraf plegen te gaan, waar ze in de volleven te mooi voor vinden. De derde normale
gende kwartalen dóór gaan werken.
huwelijksvoorwaarde is een gezond gevoel. Er
Of dit ook nu het geval zal zyn Is af te
!s meer tegen het geluk gezondigd door béte senwachten, maar voor 1940 is de afbrokketimentaliteit dan door brute gevoelloosheid.
ling van de diocesane bonden in elk geval
Het ware gevoel is datgene, waardoor een
merkbaar minder dan by de vakbonden.
biensch zichzelf vergeten kan terwille van iets,
Overigens is het verliescijfer van de vakÖat hy als grooter of belangryker erkent dan
bonden, hoe spijtig ook, toch niet van onZich zelven en alle andere gevoel is valsch geloei, in dezen zin is het huwelijk een zaak van
het ware gevoel
Aan het slot van zyn beschouwing wijst van
duinkerken er op, dat terwijl tegenwoordig tal'ooze goede menschen wat vrijen tijd hebben
gekregen dien ze besteden kunnen aan hun gezin,
het nu blijkt hoe moeilijk het voor velen is dit
°ok werkelijk te doen. De dag moet worden
opgevuld met krant en radio om voorbij te kotoen en toch meent de schryver, vervelen de
Menschen zich. In een goed gezin luidt zyn confusie, moet tenminste één mensch goed kunvertelden koken en één mensch goed kunnen
en,
het mag desnoods dezelfde zijn en zeker
mogen
*ou nooit iemand kamerlid of ministerreparee*orden, die zelfs geen kapot speelgoed
Wanneer de geschiedenis van den oorlog in
kan of die alrind vergeet op tijd te roede
Middellandsche Zee zal worden geschreven,
practische
maatVoor de
ten dat hy kien heeft. huiselijke
zal
het optreden van Duitsche torpedovliegtui-bezigheden
sommige
een
zyn
gen
in het zeegebied om Kreta een hoofdoefenschool, maar bovendien zijn
op zichzelf moeten worden. Maar verstuk
*k bezigheden in al hun eenvoud vaak midde- verschillende
zullen er wel gewijd
kft om het geluk, dat zy niet geven kunnen zyn aan de hoofdstukken
nieuwe functie, welke Kreta, het
helpen bewaren.
groote krijteiland ten Z.O. van den Griekschen
Peloponnesus, na de gedeeltelijke uitschakeling van Malta als strategisch middelpunt der
Britsche verdediging in de oostelyke helft van
de Middellandsche Zee, tegen het einde van

—

Uit andere bladen
De

1940

Klompenparade op de slaapzaal in het leiderskamp van den Nederlandschen Ar(pot° Pax-Holland)
beidsdienst te Nunspeet
rustwekkende aard, mits het namelyk
wordt beoordeeld in het licht van de stormen die onze volkshuishouding in 1940

moest trotseeren.
Die stormen waren namelijk veel heviger

dan alles wat onze

arbeidersbeweging tij-

dens haar bestaan heeft meegemaakt.
En vergelijkt men nu het verliescyfer met
dat van de jaren 1922 en 1923, toen de vakbonden 28971 en 21605 leden verloren, en
in 1934 nog eens 11480, dan is het verliescijfer van 13778 in het jaar 1940 niet onverwacht hoog. Temeer niet als men bedenkt,
dat einde December nagenoeg 100.000 Nederlandse arbeiders in Duitsland werk-

zaam waren.
In 1922 en 1523 was het verlies een gevolg van de opheffing der in 1918 in wer-

king

getreden

werkloosheidsverzekerings-

noodwet, en in 1934 van de sterke doorwerking van de economische wereldcrisis, maar
deze oorzaken waren stellig van minder
schokkende aard dan hetgeen we in 1940

moesten doorstaan.
Aldus beoordeeld mag dan ook naar opjectief oordeel worden gezegd, dat onze
arbeidersbeweging de vuurproef van 1940
met vrij goed gevolg heeft doorstaan.
Dit kan ook worden getuigd van de prot.christ. vakbeweging. Het C.N.V. zag in 1940
zijn ledental
namelijk teruglopen van
120.344 op 113.967, dus met 6377 leden.
Dit verlies is minder dan bij onze katnolieke vakbonden en hoger dan bij onze

diocesane bonden.
Nemen we het ledental van ons Verbond

als geheel, dan ging bij het C.N.V. 5.3 percent van het ledental verloren, en bij ons
5.8 oercent. Voor zover bekend, heeft de
Nederlandse arbeidersbeweging de moeilijkheden tot nu toe dus behoorlyk doorstaan.
Voor zover bekend, want wy weten niet
hoe het N.V.V. zich heeft gehouden

Atoomverbrijzeling en
toekomst
Gevaarlijk speelgoed voor

menschen
Prof. Thibaud. opvolger van den Nobelprijswinnaar Jean Perrin als hoogleeraar in de natuurkunde aan de Sorbonne. voorspelde
aldus
United Press
in verband met zijn onderzoekingen over atoomverbrijzeling, dat de wetenschap over twee of drie jaren zoo ver zal
zijn, dat zij er in zal slagen dit proces kunstmatig tot stand te brengen.
Krijgt hij gelijk, dan zal de mensch een
prachtige zegepraal op de natuur behaald hebben. Hij zal dan in staat zijn het onzichtbaar
kleine atoom te sloepen, en hierbij zullen uit dit
nietige materie-deeltje ontzaglyke hoeveelheden

—

—

energie vrijkomen.
Binnen drie jaar? De termy'n is kort. Beangstigend kort.
Binnen drie jaar zal dus de mensch de zegepraal op zichzelven bevochten moeten hebben,
op straffe van anders aan de meesterwerken
van zijn vernuft ten onder te gaan.

*"

1940 op zich gedelegeerd zag door de Britsche

„oorlogsnoodzaak".

Kreta, met een oppervlakte van 8648 vk.
kilometer, is niet alleen wegens zijn geografi-

sche ligging het spilpunt
voor de Britsche
vloot en voornaamste steunpunt voor de Royal
Air Force geworden.
Want het is nu, als
potentieel sterkste Grieksche basis voor den
Britschen bondgenoot die zijn troepen nu ook
op Grieksch gebied heeft te beschermen verreweg het belangrijkste bastion geworden der
Britsche macht in die wateren, in Egypte en
de Levant. Daarom
is het welicht nuttig,
hier eens iets te zeggen over het grootsche verleden van Kreta
bakermat van Zeus en van
de Grieksche mythologie
alvorens de naam
in de weinig benijdbare plaats van Malta

—

—
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een

oningewijde

er

licht in kon verdwalen. Dit wonderlyk bouwsel
inspireerde den grooten dichter zelfs tot een
zinryke mythe, ter illustreering van de vindingrijkheid der liefde, n.l. in het aan de hand
doen van middelen om zich uit een groote
moeilijkheid te redden. Wy bedoelen nu: de
mythe van Ariadne.
Zij was koning Minos' dochter, die Theseus,
haar minnaar, wist te bewegen, te gaan zoeken naar een oplossing van het raadsel van
het labyrint, hoe gevaarlijk dat ook mocht
zyn. Zy-zelf bedacht het plan, hem een kluwen garen te geven, dat hy aan den ingang
van den doolhof vastmaakte en, al voortgaande

afwond, totdat hij gekomen was aan

de plaats, waar koning Minos den Minomonster, in zyn
taurus, het Kretenzer
labyrint opgesloten hield. Dit amphibiegedrocht, half mensch en half stier,
kostte
Athene jaarlijks vele menschenoffers en was
daarom zeer gevreesd. Maar Theseus waagde
zich in het labyrint tot bij den Minotaurus,
dien hy doodde en, teruggaande langs Ariadne's
afgerolden draad, vond hij den in- en uitgang
van den doolhof weer, mèt zijn bruid, die op
hem wachtte
In 1900 lag het onmetelijk paleis van dezen
Minos, in de buurt van Knossos, vlak achter
de huidige hoofdstad, nog geheel verloren en
bedolven onder Kreta's korenvelden. Sindsdien
hebben Engelsche archa-rologen het opgegraven,
met daarnaast 'n paar villa's en de grondslagen van de uitgestrekte prae-historische stad.
In die ruïnen ziet men nu vijfduizend-jaaroude woningen met hun binnenkamers, een
paar openbare baden, versierd met de beroemde
Kretenzer fresco's, alsmede een rijke verzameling van exotische kunstwoorwerpen ;an méér
dan veertig eeuwen geleden! De saffraanzoekende jongen van Knossos en de hei-blauw

—

.

(Foto Pax-Holland)

zijn verstandelijke dito.
prof. Thibaud heeft een klein
Zoo niet
tipje van den sluier opgelicht. Hy waarschuwde
dat, als men atoombommen als oorlogswerktuigen zou willen gebruiken, de kans bestaat dat
de heele wereld vernietigd wordt. Atoombomzijn
men als strijdmiddelen zoo meende hii
verrukkelijke
Ziedaar
zeer zeker denkbaar.
een
toekomstverwachting.
Gelukkig zouden zij
voorloopig?
voor de-

—
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KETEN-BIJEENKOMST

HET GEMEENTE-MUSEUM

In het Gemeente-Museum werd een bijeenkomst gehouden van „De Keten", waarbij leden
der aangesloten Haagsche vereenigingen, n.l.
van den Haagschen Kunstkring, het letterkundig Genootschap „Oefening Kweekt Kennis", de Sociëteit voor Cultureele Samenwerking, de Haagsche afdeeling van de V.A.N.K.
genen, die deze bommen werpen, even gevaaren den Bond van Nederlandsche Architecten,
lijk zijn als voor de getroffen doelen. Want Pulchri Studio en de vrienden van het Geniemand weet nog. hoe men de afbraak der meente-Museum, tezamen kwamen om te luistematerie kan stuiten. De vernietiging der ma- ren naar verschillende sprekers over het onterie bij een atoomontploffing op groote schaal derwerp „Inspiratio."
zou met een fantastische snelheid kunnen
De voorzitter van „De Keten", dr. H. E. van
voortschrijden en voor onze oogen zouden huiopende de bijeenkomst en gaf na een
Gelder,
zen, boomen en menschen, ja zelfs de aarde in
inleiding
betreffende de bedoelingen van d
vloeibaren of gasvormigen toestand overgaan en
beschouwing over inspiratie by weeen
Keten
verdwijnen. Niemand kan zeggen, of de aldus
arbeid.
tenschappelijken
aangevangen vernietiging niet op het heelal
Bob Sonneborn sprak voor den
De
heer
zou overslaan.
Haagschen Kunstkring en gaf een algemeene
De geleerden aarzelen daarom atoomverbryzeinleiding
over genoemd onderwerp, waarna
op
voeren;
lingen
groote schaal uit te
zü weten niet hoe eventueel de vernietigins te stui- Dirk Roosenburg als vertegenwoordiger van de
ten. De schoonzoon van madame Curie. dr. Jo- afdeeling Den Haag van den B.N.A. een inzicht
liot-Curie, heeft een dergelijke poging in het in het wezen van de inspiratie van den bouwhartje van de Sahara willen ondernemen, maar meester gaf. Hij kenschetste hierby den aard
het ten slotte niet aangedurfd.
van de opdracht en van den opdrachtgever als
Prof. Thibaud besloot: „Ik hoop 6lechts. dat een der meest inspireerende factoren.
Ir. Hein von Essen sprak namens O.K.K. en
de menschheid deze onuitputtelijke bron van
kracht tot het bestwil der wereld zal gebruiken las een hoofdstuk voor uit zijn boek in manuen niet als een afschuwelyk middel tot al- script „De samenspraken van Yokita" n.l. het
gemeene vernietiging."
hoofdstuk „Yokita's Scheppingsdroom", waarIs deze hoop naief?
in het wezen der inspiratie in een visionnairen
Het verleden geeft er niet veel aanleiding toe, droom werd vertolkt.
ze te koesteren.
Na de pauze sprak de heer Rient van SanNeen,
en de tijd is kort!
ten
over de inspiratie bij musici en vergeleek
H. v. M.
de inspiratie en den geïnspireerde op aardige
wijze met een geheimen zender en het ontvangende radiotoestel.
*
Vingers afgezaagd
Tot slot sprak ds. Fetter namens de CultuToen de landbouwer P. Kroon te Ottersurn reele Club over het verschil tusschen de in(L.) bezig was met het zagen van hout met een
spiratie, die de hartstochten van het bloed, en
eleetrische zaagmachine, had hij het ongeluk
de gebondenheid aan den bodem veredelt en
twee vingers van zijn rechterhand af te zagen. ze verheft tot een scheppende
kracht van den
Ook de andere vingers van de hand werden
menschelijken geest en de soort
idealistischen
ernstig verwond.
inspiratie, die voortvloeit uit deze instinctieve
De ongelukkige is in het ziekenhuis te Ny- krachten van den mensch. Plato en de door
megen opgenomen.
von Essen geschapen figuur van Yokita kenden
en leefden in dezen adel van den geest, dien
ds. Fetter in de Christelijke liefdesidee als de
Liederenavonden van Jo Vincent groote
inspireerende kracht kenschetste.
Jo Vincent zal in de tweede helft van April
Tot slot richtte de heer H. Wegerif een bijen in het begin van Mei in verschillende steden zonder dankwoord tot dr. van Gelder voor het
van ons land liederenavonden geven. Voorloovele, dat hij voor de Keten-vereenigingen had
pig zijn reeds vastgesteld 17 April Nijmegen, 19 verricht, waarna laatstgenoemde de geslaagde
April Amsterdam (kleine zaal Concertgebouw). bijeenkomst, met dank aan de verschillende
24 April Alkmaar, 27 April Haarlem (matinee sprekers, sloot.
Stadsschouwburg), 2 Mei Utrecht (K. & W.).

—

—

—

—

—

—

Mozarts graf gevonden?
Op een byeenkomst in het Mozartseminarie
te Weenen deelde Hermine Cloeter, bekend door

De Paaschtentoonstelling
Lumen Christi

De Paaslhtentoonstelling Lumen Christi, gehaar onderzoekingen op heemkundig gebied, organiseerd
door de Vrouwelijke Jeugdbeweging
registers
van
op
zij,
afgaand
mede. dat
oude
Actie in het bisdom Haarlem, is
voor
Katholieke
de stad Weenen, Mozarts laatste rustplaats
overweldigend succes geworden. Meer dan
een
gevonden heeft op het oude
Sankt-Marxer 2700 personen hebben
Haagsche
de
tentoonstelling bezocht, die gedurende drie dagen werd
gehouden in het gebouw van de R.K. Bibliotheek.
Uit wyde omgeving, uit Leiden en Delft, de bollenstreek en het Westland was men naar de
ïesidentie gekomen om beter de Paaschcampagne van de Vrouwelijke Jeugdbeweging te begrijpen en de Paaschgroepen te bewonderen, ingezonden door Nederlandsche katholieke kun-

kerkhof.

dat de Egyptische beschaving haar hoogtehad bereikt, de kunst op Kreta en de
eilanden der Middellandsche Zee stond. Ook
curieuze relieken van den ouden godsdienst op
Kreta, alsmede allerlei liturgisch vaatwerk,
stukken der Minoaansche kleederdracht (o.a. stenaars.
Thans krijgen Rotterdam en Amsterdam een
het bekende Grieksche rokje voor de mannen!)
een groote verscheidenheid van begrafenis- beurt.
rituaal
daarom zoo belangrijk, omdat het
o. a. aantoont, dat de oude Kretenzers, evengoed trouwens als de Egyptenaren. geen lijkverbranding toepasten!
de bijenkorf-gewelven en kubusvormige wacht- en treurkamers
op de antieke, blootgelegde kerkhoven: dit
alles heeft den archaeologen van héél de wereld voor de nieuw ontdekte Kretenzer kunst
weer meer belangstelling doen krijgen. Kort voor
:-n oorlog was ook een Duitsch gezelschap aan
Maar de politie kreeg er de
't exploreeren van een geheel nieuw gebied ten
W van Knossos.

—

voortaan genoemd gaat worden.
Slechts één echt Middellandsche-Zee Rijk bestond er in de vroegste tijden onzer Europeesche geschiedschrijving, waarvan de overblijfselen tot in onze dagen worden bezocht door
d.w.z. als 't weer
geleerden en toeristen
en dat is het Eilandenryk in
vrede wordt!
de Aegaeische Zee, met Kreta als middelpunt.
Wie kent niet, uit de antieke geschiedenis, uit geschilderde jongen-en-meisjesfiguur, die bloemen byeen brengen in een dier prachtige
de letterkunde der Grieken en uit hun wonderlyke mythologie, de lotgevallen van Kreta? Kamarès-kommen der oudste Kretenzer kunst,
Het verhaal van dien vervaarlijken koning temidden van een rotsachtig landschap tegen
Minos, die, in zyn onmetelyk paleis op Kreta den achtergrond van een wazig gebergte
voor kenners van Kreta's archaïsche kunst
heerschend, alle volken in den omtrek schatplichtig wist te maken? Te Knossos liet hij, zijn zij géén onbekenden! In net museum van
door zyn bouwmeester Daidalos. dat opzien- Kreta vindt men kunstvoorwerpen, uit allerlei
en metalen vervaardigd; sierlijke drinkbekers en
barend bouwsel optrekken, dat eeuwenlang
labyfraaie dolken, ingelegd met blauw en goud en
„het
bekend
stond
als
wereldvermaard
katten, die langs
rint". Het was een raadselachtig gebouw, met zwart, wier voorstellingen
vogeltjes
najagen! —
zóó
den
oever
inen
maar
van
cc.i
eener
rivier
uitgang,
slechts één
ingewikkelde schikking van gangen, kamers en getuigen van het hooge peil, waarop, ten tyde

—

Aande groote vaart in den Sloterpolder
en repareert de heer Gouwerok
?Puwt
&ds 26 jaar de booten voor de tuinders.
bedrijf, dat in dezen polder eenigzijn soort is is meer dan 100 jaar
in ging van vader op zoon over. Houten
*?ezels voor de mestpramen worden
et bossen stroo in den gewenschten
vorm gebrand

_

bhndloopende sloppen, dat

zocht deze bescherming spoedig te verleenen,
omdat „wilde concurrentie in de reeds bestaande
wijken optreedt, waardoor de bedrijven, die met
hard werken tot stand zijn gekomen, in moeilijkheden dreigen te verkeeren."
„De concurrentie geldt niet verschil in de
berekende tarieven, maar een pogen om belang-

hebbenden uit hun bestaan te stooten. De
adressanten meenen zulks als een onrechtmatige
mensch,
daad te mogen kwalificeeren".
jaar
dus
een
nieuwe
Binnen drie
zal
een andere, deze wereld moeten bewonen, een
mensch wiens moreele prestaties tenminste
IN
cenigeimate gelijken tred weten te houden met

punt

Over Land en Zee
Kreta

adres aan Haagsch
gemeentebestuur

—

ROTTERDAM

Een link kettinghandeltje

Van het oude Kreta weten wij echter toch
nog niet zoo héél veel. Men heeft nog niet eens
het prae-historische Kretenzer schrift weten
te ontcijferen, dat maar tot op zekere hoogte
met het schrift der oude Egyptenaren in verband schijnt te hebben gestaan. Men onderscheidde in Oud-Egypte drie soorten schrift:
het hiëroglyphisch, het hiëratisch en het demotisch. Formeel zou men deze drie soorten kunnen vergelijken resp. met onze drukletter,
schrijfletter en 't stenogram. Het hiëroglyphisch
is de oudste schriftvorm en werd vooral gebruikt voor religieuze teksten op tempelmuren,
in pyramiden en graven. Het primitiefste
hiëroglyphenschrift dateert reeds uit 't 5e millenium v. Chr. In het Oude Rijk werd het verdrongen door het hiëratisch schrift, vooral op
papyrus en voor profane doeleinden, terwyl
in maatschappelijk en zakenleven het kortschrift
(demotisch) in zwang kwam. Het hiëroglyphenschrift nu, in Oud-Egypte gaandeweg zoozeer
in onbruik geraakt, dat latere generaties het
nauwelijks konden lezen, werd in vereenvoudigden vorm op Kreta nog langen tijd daarna
gebezigd.
Maar, evenals dat in Egypte het
geval was, ook op Kreta had iedere tempel of
ieder heiligdom zijn eigen tempelschrijvers, die
bij het copiëeren tallooze fouten maakten, niet
alleen door onkunde, maar ook door slordigheid en achteloosheid. Zoodoende weten wy
slechts, uit welke wereldstreken de dingen afkomstig waren, die in den bouw van het paleis
van Knossos zijn gevonden, kennen we alleen
maar de materialen, waarvan het is gebouwd.
En dan komen we alles tegen, wat toentertijd
op Cyprus, in Klein-Azië, in Egypte en Nubië,
in Noord-Afrika en op het Iberische schiereiland te vinden was. Zelfs barnsteen en tin,
die uit het noorden komen. Al die koopwaren
nu werden naar Kreta gebracht, duizenden
jaren geleden, omdat Kreta met recht was:
het middelpunt van het Eilandenrijk in de
Aegaeische Zee.
Zal de geschiedenis zich herhalen?....

lucht van

Er zou vermoedelijk een spannend verhaal te
schrijven zijn over de 100 flesschen slaolie en de
125 kilo spijsvet, die voorbestemd schenen om

Het lawaai
Eerlykheid duurt het langst en het staat
niemand slecht de hand in eigen Doezem te
durven steken. Ik wil het daarom op deze plaats
opnemen voor den regisseur Carel Briels, die
zich in ons avondblad van Maandag j.l. zulke
harde woorden zag toegevoegd in verband met
de opvoering van Julius Caesar door het Tilburgsch Studentencorps. „En nu moet ik het
maar terstond eerlijk bekennen", schreef onze
recensent 0.m., „ik heb zoon last gehad van
lawaai, lawaai in den zin van leelijk rauw geluid, meer passend in een volksche krygsscène
dan in een gezelschap van officieel achtbare
patriciërs." Dat dank je den koekoek, moet
Carel Briels by lezing hiervan gedacht hebben,
want
en nu citeer ik den recensent van het
„Volk"
Juist zonk Cassius stervend ineen,
terwijl Titinius uitriep: „zijn dat mijne tenten,
die zoo branden, veldheer?" toen plotseling op
het slagveld bij Filippi een heusche vlam omhoogschoot, die den geheelen horizon welhaast
vervulde. Wat was geschied? Een geïmproviseerde schijnwerper, waarbij een tooneelknecht
het mica zóó op de naakte lamp had gelegd, deed
het mica of het celluloid ontbranden, en een
lange roode vlam lekte langs het horizondoek,
dat terstond doorbrandde, al was het dan geprepareerd. Als één man rees het publiek van
zijn zetel omhoog en onder den kreet „Brand!"
stortte het zich naar den uitgang, waarbij in
het gedrang direct enkelen flauw vielen."
Onze recensent schynt dit alles gehouden te
hebben voor Carel Briels' visie op Shakespeare.
Onvergeeflijk! Maar „De Tijd" troost zich met
het feit, dat de student Asselbergs, die er „in
sober Romeinsch gewaad en met bloote beenen"
in slaagde het vuur meester te worden, „een
neef van professor van Duinkerken" (onzen
collega-redacteur!) is. Het „Volk", waaraan wy
ook dit konden ontleenen, onze dank.

——

„De Weg der Wetenschap"
Dies-rede van den Utrechtseken
rector-magnificus
van den dies natalis
der Rijksuniversiteit te Utrecht beeft de rector-magnificus, prof. dr. H. R. Kruijt, een rede
gehouden, getiteld: „De Weg der Wetenschap."
het is al vele malen geDe universiteit
zegd
aldus prof. Kruyt, heeft een tweeledige
taak: onderwijs geven en de wetenschap beoefenen; en beoefenen beteekent hier vooruitbrengen. Spreker wilde alleen over dat tweede
spreken, over datgene, wat docenten en studenten verbinden moet: de wetenschap zelve
en de beoefening daarvan.
Bij de 305de herdenking

—

—

Waar het wetenschappelijk onderzoek, de opbouw der wetenschap niet leeft, kwynt het

hooger onderwijs. Bij het hooger onderwijs moet
de toon altijd deze zijn, dat de wetenschap in
voortdurende ontwikkeling is en dat de ware
wetenschap niet een compileerende is, maar

een welke heden bouwt aan die van morgen.
Het voortbouwen aan de levende wetenschap,
het werken aan de spits, aan den rand van
nog-niet-begrijpen maar toch byna-omvatten,
dat is een vreugde, die zelfs het intacthouden
van het arsenaal der benoodigde kennis blijde
maakt. Deze vreugde der wetenschapsbeoefening wordt nog verheven door het besef, dat
men niet voor zichzelf alleen en niet eenzaam
bouwt, maar dat men werkt ten bate van de
geheele menschheid. Dit is een cultuurtaak en
een stuk universeel gemeenschapswerk.
Het geven van onderwys met alle bijkomstige
werkzaamheden, alsmede het administratief en
besturend werk, bemoeienissen voor staat en
maatschappij, ontneemt zeer veel tijd aan het
wetenschappelyke werk. Toch is het een genot, aldus spreker, aan telkens weer nieuwe geslachten de grondslagen voor hun wetenschappelyke kennis te geven en behalve dat, behoedt onze onderwijstaak ons voor eenzydigheid, dwingt ons op de gebieden, die wy doceeren, ook al behooren ze niet tot het engere
terrein onzer eigen wetenschappelijke belangstellingssfeer, vooraan te blijven, teneinde den
student altijd weer het onafgeslotene en dus
het levende der gedoceerde wetenschap voor
oogen te kunnen voeren. En ten derde geeft
zij ons de gelegenheid, steeds weer nieuwe
medewerkers te werven voor onze levenstaak.
De dienst der wetenschap is een altijd voortdurende strijd. Dikwijls is het onze eigen vooringenomen, onsoepele, onvruchtbare geest, die
ons den weg verspert. Zonder verbeeldingskracht geen vruchtbare wetenschap. Ook voor
wien het niet gelukt het doel te bereiken, omdat zijn verbeeldingskracht onvoldoende, of de
middelen ter bereiking ontoereikend waren, ook
voor hem blijft de vreugde van het werk, omdat ieder onderzoeker weet, dat hy het laatste
einddoel toch nimmer bereikt. De man van de
wetenschap weet, dat elke volgende onderzoeker op de schouders van zijn voorgangers staat
en dat in deze pyramide elk met zijn werk een
element tot opbouw is.

Wy kunnen van geen enkele wetenschap
van hand tot hand te gaan, zonder dat ze voor- nauwkeurig aangeven, waar en wanneer zij beloopig by een werkelijken verbruiker terecht gonnen is. En toch ziet men deze poging altijd
kwamen.
weer gedaan. Alle „begin"-vragen hieromtrent
Het was een link kettinghandeltje, waarvoor vloeien over van zelfweersprekingen.
Spreker gaf ter illustratie een voorbeeld uit
maar liefst zeven personen voor de Rotterdamsche
Rechtbank moesten verschijnen. De 35- zijn speciale vak: de kolloidchemie.
-jarige koopman H. P. J. W. uit Rotterdam was
Ik heb u, aldus besloot prof. Kruyt, slechts
er eigenlijk mee begonnen en 't zaakje liep ge- de algemeenheid van den weg der wetenschap
smeerd. De een verdiende wat, de ander ook en willen toonen, een weg van vallen en opstaan,
de prijs liep lekker op.
van worstelen om vooruit te komen, van, nietMaar aan dergelijke zaakjes komt dikwijls een tegenstaande alle polemiek,
eendrachtig streonprettig einde, doordat de politie er zich mee ven. Gelukkig
wie,
als
of oudere, zijn
jongere
geval.
gaat bemoeien. Dat was ook hier het
deel aan de wetenschap heeft, gelukkig de inDe officier, mr. Hoeffelman, èischte tegen W. stelling
waar de wetenschap leeft; moge onze
f 500 boete of 50 dagen hechtenis, tegen den
universiteit, die heden het eerste lustrum van
26-jarigen garagehouder C M. te Gouda 6 wehaar vierde eeuw afsluit, in komende jaren er
ken gevangenisstraf, tegen den 26-jarigen kantoorbediende H. C V. te Gouda f 100 of 25 da- in volharden op den weg der levende wetenschap voort te gaan.
Ken, tegen den 25-jarigen groenten- en fruithandelaar A. v. H. te Gouda f 250 of 50 dagen,

tegen den 36-jarigen koopman in zuivelproduc-

ten J. J. v. D. te Waddinxveen f 250 of 50 dagen, tegen den 38-jarigen vertegenwoordiger J.
Hij kwam de woning eens zien
G. K. te Gouda f 250 of 50 dagen en tegen den
35-jarigen vertegenwoordiger te Gouda G. L. B.
Terwijl op den Bergweg een familie aan t
f 100 of 25 dagen hechtenis.
verhuizen was, vroeg er een heer, of hij in de
Uitspraak over 14 dagen.
woning eens een kijkje mocht nemen. Misschien
was het huis wel iets voor hem. Men was hem
ter wille en liet hem in de overhoop gehaalde
Inlevering van
kamers wat rondneuzen. Na een posje zei hij
netjes goedendag en verdween. Maar met hem
Rijksgoederen
verdwenen uit een taschje ook een tweetal paspoorten en een bedrag van f 100. De verhuizenDe verlofgangers beneden den rang van ad- de familie kwam spoediger achter de vermisjudant-onderofficier worden
voorzoover zij sing, dan voor hét vertrokken heerschap wel
niet hebben voldaan aan hun verplichting om prettig was. Ze wist op straat den man nog te
de onder hun berusting zijnde militaire rijks- achterhalen en aan een agent van politie aan
goederen in te leveren — verwezen naar de te wijzen. Deze aeent inviteerde hem op 't buterzake op verscheidene plaatsen aangeplakte reau Boezemsingel. waar hij nog een tractatie

militaire

—

openbare kennisgeving.

toe

kreeg,

n.l. een

proces-verbaal.

door brand werd verwoest, is het Ned. Museum

voor Onderwijs en Opvoeding (Schoolmuseum)
tot begin Mei a.s. voor het, publiek gesloten. De
juiste datum van heropening zal nader worden
bekend gemaakt

AMSTERDAM

Ordening van een bedrijf in 1616
werd. Doch reeds negen jaar later werd de han-

GROENHOEDENVEEM

——

het laatst onder de firma
omgezet in eennaamBaron. Funke & Co.
looze vennootschap, in welken vorm Groenhoedenveem thans nog voortleeft.
het
Het veembedrijf Is een apart bedrijf
delsvennootschap

JAAR

325

Jubilea

—

vraagt groote nauwkeurigheid, voortdurende
toewijding en een uitzonderlijk vakmanschap.
Een veemarbeider heeft vaktrots, omdat hij een
goed vak verstaat en het met toewijding uit-

in bewogen tijden

oefent.
Dit bedrijf heeft zijn 25-jarig bestaan herdacht tijdens den 80-jarigen oorlog; zijn eeuwfeest vlak na den Spaanschen successieoorlog;
tweede eeuwfeest vlak na den Franschen
zijn
steld.
tijd; zyn derde eeuwfeest tijdens den wereldVan dien dag af dateert Groenhoedenoorlog. Het zou dus beschamend zijn, indien
veem, vrijwel hét oudste bestaande veem
men zich thans liet terneerslaan. Geslachten
hebben gewerkt voor Groenhoedenveem. Gehier ter «tede, dat alle gunst en ongunst der
slachten hebben de rijkbeladen schepen zien kotyden nu reeds 325 jaar lang heeft bemen aan den waterkant der stad. Maar ook
leefd.
zijn er voorgangers geweest, die als het huidig
geslacht bezorgd en droevig uitzien over het
Albrecht
van
jaar
Hertog
1389,
In het
stond
water, omdat er géén schepen binnenloopen....
Beyeren aan Amsterdam het waagrecht toe. AmOok dit gaat echter voorbij; zooals in de
sterdam maakte ais goede koopmansstad gaarne
eeuwenoude
historie van het bedrijf steeds weer
gebruik van dit recht en reeds in de vijftiende
de eb en vloed van oorlog en vrede, depressie en
gewerd
plaats
Waag
eeuw
een
afgezonderd
hoogconjunctuur de elkander regelmatig opbij het
naamd
waar koopmansgoederen,
volgende getijden waren.
gewicht verkocht, gewogen werden, zoo ontleenen wij aan den historischen terugblik van den
heer H. v. d. Wetering, directeur van N.V.
Groenhoedenveem, in zijn herdenkingsrede welke hy vandaag in de aandeelhoudersvergadering

Het is vandaag 325 jaar geleden, dat de
„eerste ordonnantie aan de gemeene geswore arbeyders aan de Wage" werd opge-

—

—

heeft
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Vondelparkhekken gestolen!

gehouden.

Reeds in 1502 wordt in een oude keur
van een Waag en in 1509
wordt al gelast, dat al de weegbare goederen in de Waag moesten worden gebracht. Men kent van oude platen nog
wel de Waag op den Dam tegenover het
Koninklyk Paleis en nog spreekt men van
het Waaggebouw op de Nieuwmarkt, de
Waag op de Westermarkt, de St. Antonls
of Nieuwe Waag.
De waagarbeiders nu vereenigden zich in
ploegen, die men in den ouden tyd „veemen'' noemde.
melding gemaakt

Van
Uit het Vondelpark bij den uitgang
Baerlestraat werden kort geleden ontvreemd
5 smeedyzeren hekken met 5 daarby behoo-

rende gietijzeren kolommen. Deze hekken zijn
1.72 m. lang en 1.50 m. hoog, de kolommen
zijn plm. 2 meter hoog, Voorheen werden deze
hekken gebruikt voor afzetting van het Vondelpark bij de Van Baerlestraat en zijn waarschynlijk weggehaald om ergens anders te
worden gebruikt, terwijl ook niet is uitgesloten,
gezien het respectabele gewicht, dat zij in de
tegenwoordige omstandigheden voor oud-roest
De verschillende veemen kon men onderzijn verkocht. Vele Amsterdammers zullen deze
scheiden door de kleur van de hoeaen der in hekken zeer zeker herkennen. Mogelijk zijn er
één veem aangesloten arbeiders. Het was n.l. personen, die deze hekken hebben zien verde gewoonte, dat arbeiders van één veem de- voeren. Degenen, die omtrent deze hekken inzelfde kleur hoed droegen. Vandaar de namen lichtingen kunnen verschaffen, worden verzocht
Blaauwhoedenveem, zich aan het politie-bureau Leidscheplein, alhier,
als
Purperhoedenveem,
Stroohoedenveem, Groenhoedenveem, enz. De te vervoegen of zich aldaar bekend te maken.

naam Groenhoedenveem beteekent dus een
groep van tot één veem behoorende waagarbeiders, die groene hoeden droegen.

De oudste veemen zijn, voor zoover ons bekend: het Schotsche Veem, het Zeeuwsche
Veem, het Klapmutsenveem, het hans nog bestaande Blaauwhoedenveem en het jubileerende Groenhoedenveem.

De bekende zegswijze: „In 't verleden ligt het
heden" is op den groei en op de organisatie
van het typische Amsterdamsche veembedrijf
als
wel van zeer bijzondere toepassing. Want
om dezen
ooit een bedrijf „geordend" werd
dan is
nieuwerwetschen term te gebruiken
het toch waarlijk wel het veembedrijf in 1616
geweest. De aanhef van de ordonnantie op de
Waag en de Waagdragers luidt tn hedendaagsch Nederlandsch:

——

Zilveren medaille der stad
voor ir Snijders
Naar wy vernemen is onlangs aan den ouddirecteur van de Gemeentetelefoon te Amsterdam
den heer ir. G. G. Snijders, thans in
Rijksdienst wegens den overgang der Gemeentetelefoon naar het Ryk, de zilveren medaille
der Gemeente toegekend als blijk van waardeering voor de vooi treffelijke wyze. waarop hij
sinds 1 Januari 1912 de Gemeentetelefoon heeft

geleid.

Opbrengst Winterhulp-collecte

„Aangezien verschillende kooplieden, die
handel dryven in kostbare goederen zich herVan de burgemeesters der navolgende gehaaldelyk beklagen, dat hun goederen op onontvingen wij de volgende opgaven
meenten
hetgeen hun
juiste wijze worden gewogen
van
de
resultaten
der ïystcollecte voor de Winheeft de Rechtergroote schade berokkent
terhulp Nederland: Weesp f 187.15, Weesperïyke Macht te Amsterdam besloten, dat miskarspel Ïystcollecte huizen f 123.95, lijstcollecte
bruiken zullen worden voorkomen en daartoe industrieën f 122.50, totaal f 246.45, Muiden
d« volgende regeling vastgesteld."

— —

lijstcollecte huizen f 113.97, Ïystcollecte indusIn die verordening wordt er dan allereerst trieën f 102.50, totaal f 216.47.
op gewezen, dat er geen kwesties en wryving
meer moeten voorkomen en dat er goed gezorgd
moet worden voor oude. zieke en arme arbeiWederinrichting van het
ders. Pensioenregeling, invaliditeits- en ziektetijdens het twaalfverzekering reeds in 1618

—

jarig

Schoolmuseum

bestand
Artikel 2, sub 1 van die uit 1816 dateerende
In verband met de wederinrichting van het
in modern
verordening schryft voor, dat er
museumgebouw, dat. zoofts men zich
herstelde
een weerstandskas «al zal herinneren, in April van
Nederlandsch alweer
het vorige jaar

—

—

worden gevormd.
ledere veemarbeider, die tot de Waag is toegelaten moet 30 stuivers entreegeld betalen en
verder een kwartaalscontributie van 8 stuivers.
Men wilde kennelijk de weerstandskas direct
mocht
behoorlijk ruggegraat geven, want er
niets worden uitgekeerd, voor de weerstandskas
een jaar bestond. ledere zieke arbeider had
recht Op 38 stuivers per week, ongeacht den
duur van zijn ziekte.
Vervolgens wordt de techniek van het bedryf uitvoerig in die ordonnantie vastgelegd en
aangezien elke bepaling eindigt met „op boete
toen al van meening
van biykt, dat men ook
de
op
zonde moet volgen,
straf,
die
was, dat de
zyn
in
de portemonnaie.
zou
meest
het
voelbaar
He: wa- kennelijk noodig, dat men ingreep,
want in art 2, Bste lid werd uitdrukkeiyk verslaan
boden: dreigen, heeten liegen, met vuisten
liegen kostte
heeten
Dreigen
of
of mes trekken.

«stuiver

betrekkelijk goedkoop en kon
kostte 3
worden afgedaan. Met vuisten slaan
gulden
6
en_iemanid
gulden, het mes trekken
met

deze
verwonden 12 gulden. Bü recedlve werden
tarieven verdubbeld.
teFel keerde de ordonnantie van 16ie zien *e"
gen unfaire concurrentie. Wie Pro*erde lute
anders werk aan te nemen zonder een
of zyn
opdracht daartoe van den koopman
cue
verdienste,
zijn
commissionnair verbeurde
aan
verdienste moest dan worden uitgekeerd
dengene, die unfair beconcurreerd was.
Voor de Nederlanders in 1618 was gemeenschapszin ook geen onbekend begrip, al zal
men het toen anders genoemd hebben Immers:
art. 2, sub 12 van die oude ordonnantie schrijft
voor, dat de glldebroeders des winters op het
eerste sein byten moeten hakken. Art. 5 bepaalt,
dat zy ingeval van brand of bij noodtoestand
moeten meehelpen; art. 6, dat zy by alarm of
oproer onmiddellijk naar den Dam moeten komen, om hun assistentie te verleenen. Ook moeten de glldebroeders gezamenlijk achter de baar
gaan. indien een collega sterft....

.

abf°

-

Een prachtig staaltje van ordening Is ook,
dat (art. 10) schuitevoerders, korendragers
of eenige andere personen onder andere gilhet
den ressorteerende, verboden wordt
werk van waagdragers te doen.
Tenslotte zorgde men voor een „vestigingswet" in 1654 werd voorgeschreven, dat
het vormen van een veem alleen mocht
geschieden met toestemming van de Rechterlyke Macht.

Maart roert z'n

staart

Het echt Maartsche karakter van Lentemaand 1941 werd vanmorgen weer eens overtuigend gedemonstreerd. Wie by het krieken
van den dag een blik naar buiten wierp werri
verrast door de aanblik van straten en daken,
bedekt
met een kleed van
Maartsche
sneeuw. De wind, die in de nachtelijke uren
naar het Noord-Oosten geloopen was, had de«
verrassing
zeker een staartje van de geweldige Finsche sneeuwstormen, waarover wy
dezer dagen lazen
uit het Fooigebied meegenomen en haar rykelijk uitgestort over lenteverwachtend Nederland.
Eigenlijk is het niet eerlijk, wat nu gebeurt.
Wel is sneeuw in Maart heelemaal niet gek
edoch als compensatie voor dit wintergenoegen
belooft de traditie ons ook negen zomersene
dagen. En wie beweren durft, dat wij die reeds
genoten hebben, is nog grooter optimist dan
de Enkhuizer almanak.

—

—

Twaalf ambachten,
dertien vonnissen
Er zyn menschen, die altyd pech hebben. In
't fatsoenlijke en ook in 't onfatsoenlijke. Het
korte, gedrongen manneke, dat voor de vierde
kamer
der Amsterdamsche Rechtbank verscheen, behoorde tot dit slag menschen. Hy
was om zoo te zeggen habitué in de rechtszaal,
dank zij den twaalf ambachten en dertien vonnissen, die hy op zijn naam had staan. Hy
miste klaarbiykelijk iedere geschiktheid voor
het beroep van misdadiger en hy had zich dan
ook eiken keer, dat hy in het rechte pad der
deugd afweek, prompt laten betrappen.
De laatste maal had hij twee jaar gevangenisstraf gekregen. Nauwtelijks weer op vrye voeten,
had men hem alweer aangetroffen in een omgeving, waar hy niet behoorde te zijn, zulks
in gezelschap van enkele gebroken flesschen
limonade en een opengebroken muntmeter.
De limonade had hij willen stelen, het geld uit
den electriciteitsmeter had hy niet kunnen ste-

len, „onafhankelijk van zyn wil en uitsluitend
door de omstandigheid, dat zich in dien meter
geen geld bevond", zooals de dagvaarding het
sierlyk uitrukte.
Den negen-en-twintigsten Januari was de
man ontslagen uit de gevangenis met een uit-

De uitslag van de loting voor de eerste ronde
der a.s. schoolwedstryden luidt:
Atfdeellng A

Eerste O.H.S. I—M.T.S. v. Bouwkunde 1.
Barleus Gymn. I—Kweek. v. Mach. 1.
M.T.S. 2—E.T.S. 1.
Radio Holland I—Herv. Lyceum 1.
St. Ign. Colïege I—E.T.S. 2.
Derde Vyf I—Tweede OHS 1.
Amst. Radio Inst. —Kweek, v- Mach. 2.

Tweede OHS 2—Midd. Techn. Sch. 1.
Chr. Handels HBS I—Chr. HBS A 1.

Afdeeling B
Vaksch. Winkelpers. —Nassau 1.
Graf. Sch. I—Friso 1.
Don Bosco I—Agrlcola 1.
Chr. HBS B I—Tweede Amb. 1.
St AdelbeJ.us (ULO) I—St. Midd. Handels I.
Amstel I—Willem Hovy 1.
Frankendael I—Eerste Vyf 1.
Van Deventer I—Twe de1—Tweede Drie 1.
Vierde Drie I—v.1—v. Houweningen 1.
L. J. Coster I—de1—de Sav. Lohman 1.
Vinc. v. Gogh I—Vaksch.1—Vaksch. v. Kleerm.

I—Oosterparkschool (ULO).
Bugenhagen 1 (ULO)—R.K. Handels ULO I.
Eerste OHS 2—Vossius Gymn. 1.
Herv. Lyceum—Vierde Vyf.

St. Dominicus

Afdeeling C
St Maria 1 (ULO)—Don Bosco 2.
College 2.
Don Bosco 3—St. Ign.
Bosco 4,
3—Don
College
St. Ign.
St. Adelbertus 2 (ULO)—Don Bosco
St. Hubertus 1 (ULO)—St. Ludgerus.
Don Bosco 6 vry.

5.

Afdeeling D (West)
Sancta Maria 2 (ULO)—St. Ign. College 4.
St. Hubertus 3—Don Bosco 7.
Aldeeling D (Oost)
B—St.
Adelbertus 3 (ULO).
Don BO6CO
St. Jozef (ULO) vry.
Afdeeling E (West)
St. Qregorius—St. Maria (Gibr.).
St. Augustinus (West) —St. AlphonsusSancta Maria Prinsengracht—St. Leo.

Zoo is, op 28 Maart 1616 een reglement vastgesteld, dat inderdaad een hechte basis was om
een gezond geordend bedryf op te bouwen. En
Afdeeling E (Oost)
Inderdaad groeide Groenhoedenveem tot een
St. Johannes tDuivendr.)—St. Laurentius 2.
geKmden bedrijfstak uit. Een tak van het Amsterdamsche bedrijfsleven, waarin goed vak- St. Bavo—St. Laurentius I.
manschap en eerlijk zaken doen wortelden op St. Aloysius—St. Franc v. Sales.
St. Petrus Canisius—St. Petrus (Diemen).
nobele tradities.
273 jaar heeft Groenhoedenveem gewerkt on- at. Franclscus 2—st. Oer. Majella.
der de leiding van enkele vereenigde Waagdra- St. Franclscus I—Thomas v. Aquino.
gers; tóen bracht de moderne tyd mede, dat St. Tarcisius—3t. Willibrordus.
de leiders zich met elkander verbonden tot een
Afdeeling E (Noord)
handelsvennootschap. Daar men nu 325 Jaar bestaat, is het dus Juist een halve eeuw geleden, St. Antonius—St. Franc. v. Assisië.
dat Groenhoedenveem een handelsvennootschap St. Bellicini—St. Auguatinu» (Noord).

.

CONCERT EN THEATER

Woensdag 26 Maart

—

SCHOUWBURGEN

worden des avonds om kwart over zeven
in de kleine zaal van het Concertgebouw.
Op dezen avond zal optreden het Nieuw Hollandsen Strijkkwartet, bestaande uit de heeren
Joachim Röntgen (eerste viool), Piet Nijland
(tweede viool), Dick Vos (altviool) en Carel van
Leeuwen Boomkamp (violoncel).
Het programma bevat strijkkwartetten van
Albert Roussel, W. A. Mozart en Johannes
gegeven

Brahms.

Concert in Museum „Amstelkrir.g''

—

MUIDEN
Bouw van nieuwe wateren gaszinkers
In verband met de werkzaamheden aan de
brug by de Naarderpoort is het noodzakeiyk
aldus B. en W. in een memorie aan den raad
de zich aldaar in de Trekvaart bevindendewater- en gaszinkers te verwijderen en op de
daarvoor aangewezen plaats nieuwe zinkers te
leggen. De kosten dezer werkzaamheden worden
op f 4550 geraamd. Blijkens 't indertijd met de
Genie opgemaakte contract, is ook deze instantie verplicht, by vernieuwing van den waterzinker, de daaraan verbonden kosten te betalen. Aangezien de bouw van de nieuwe Naarderpoortbrug door den Rykswaterstaat geschiedt
op last van de Genie, is het derhalve ook plicht
van deze instantie, de kosten van de levering
en het leggen van den zinker voor haar rekening te nemen. De door den administrateur van
het waterleidingbedryf met de Genie gevoerde
onderhandelingen wyzen er op, dat men aan
laatstgenoemde zijde zich niet aan de verplichtingen zal onttrekken. De kosten voor het leggen van den waterzinker worden begroot op
f 2000.
Het resteerende bedrag van f 250 wordt door
de gemeente betaald voor het leggen en vernieuwen van een gaszinker. B. en W. hebben
voorgesteld, voor dit bedrag een ge'dleening te
sluiten, rentende hoogstens 4V2 pet. en af te
lossen binnen een nader met Gedeputeerde Staten vast te stellen termijn.

en clavecimbel.

Het programma bevat vocale en instrumentale
werken van Nederlandsche, Duitsche en Italiaansche componisten uit vroeger en later tyd,
betrekking hebben op de Paaschliturgie: a cappellakoren van Palestrina, Vittoria, Lotti en Die-

penbrock. Voorts fragmenten uit het „Stabat
Mater" van Pergolesi en een geestelyk lied van
J. W. Lustig. Ten slotte orgel- en clavecimbel-

werken van Willaert, Pachelbel, Krebs en Fro-

berger. Het concert begint om half drie.
Plaatsen zyn met ingang van heden aan

het
museum te reserveeren; ook telefonisch onder
no. 46604.
„Lastige Mannen"

—

Zaterdagavond 29 Maart,

om half acht, wordt een extra volksvoorstelling
gegeven van „Lastige Mannen", blyspel van
Frederick Lonsdale, in den Stadsschouwburg
door Het Nederlandsch Tooneel. Zondag a.s.
wordt in den Stadsschouwburg niet gespeeld.

—

Het Chineesche Landhuis
In Royal zal van
Vrijdag 28 Maart af „Het Chineesche Landhuis"
worden opgevoerd door het gezelschap „Studio"
met Albert van Dalsurn, Paul Storm, Nell
Knoop, Nelly Ernst, Jo Sternheim, Tine Miedema, Fred Stemeberg en Gerrit Lindenberg.

—

vangenisstraf.

De verdediger pleitte clementie.
Uitspraak over veertien dagen.

AMSTELVEEN

\

Onderwijs in de lichamelijke oefening op de Kweekschool
voor de Zeevaart
Bestuurderen van de Kweekschool voor de
Zeevaart hebben het verzoek gedaan, de verklaring te mogen ontvangen, dat toevoeging van
onderwys in de lichamelijke oefening aan het
leerplan der school noodig is.

Vrouw bij het ramenlappen
gevallen
In de Barendszstraat is een vrouw, die de
lapte, uit de eerste verdieping gevallen.
Zij liep verschillende wonden en
inwendige
kneuzingen op en is door den G.G.D. naar het

ramen

DIEMEN

Geen kinderbijslag voor ambtenaar in nevenbetrekking
In de Diemer raadsvergadering van 1 December j.l. werd een verordening vastgesteld,
waarbij voor alle ambtenaren de mogelijkheid
geopend werd, om een kindertoelage te ontvangen. In verband met het bepaalde in artikel 5, 2e lid der Kinderbyslagwet, werd deze
regeling later ook van toepassing verklaard op
de personen, in dienst der gemeente, met wie

beid in dienst der gemeente verrichten.
Naar het oordeel van B. en W. van Diemen
behoort aan dergelijke personen geen kindertoelage van gemeentewege te worden verstrekt
en dient dit in de toekomst ook te worden vermeden, zonder echter de verkregen rechten van
de thans in dienst der gemeente zynde personen aan te tasten. Een .wijzigingsverordening
in vorenbedoelden geest is den raad aangeboden.

Naar wij vernemen, heeft de uitvoering van
de
Mieea Solemnis" van W. J. Tomasohel:
voor soli, koor en orkest, thans vasteren vorm
aangenomen en is zy bepaald op 15 Juni a.s.
De orkestbegeleiding wordt verzorgd door het
Axnsterdamsch Kath. Symphonie Orkest.
Dames en heeren, die deze Missa eertyds
repeteerden, resp. in Schinkelhaven en
Parochiehuis Ohasséstraat, worden hierby uitgenoodigd tot een korte 'bespreking op Vrydagavond. 28 Maart om acht uur precies, in het
De Diemer rioleeringswerken
Roothaanhuis, Rozengracht. Dames en heeierzang^rs die aan deze uitvoering medewerking
In verband met de rioleeringswerken te Diewillen verleenen, zyn zeer welkom. Zij worden men moeten eenige erfdienstbaarheden gevesverwezen naar de in dit blad voorkomende an- tigd worden. Omdat met den heer C. P. Oostennonce van de Koorvereeniging „Deo Bacrum". rijk aanvankelijk geen overeenstemming was
bereikt en Gedeputeerde Staten reeds de zitting, als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht hadden vastgesteld, werden voor de
Werken
J. Wolter
te vestigen erfdienstbaarheid geen vergoedingen in het, op 14 Augustus 1940 genomen raadsbij Buffa
besluit met betrekking tot de uitvoering der
Bij Frans Buffa en Zonen zullen van 29 rioleeringswerken opgenomen. Inmiddels zijn
Maart tot 19 April werken tentoongesteld wor- B. en W. van Diemen alsnog met genoemden
den, die door H. J. Wolter op een reis door grondeigenaar tot overeenstemming gekomen,
Frankryk en Italië vervaardigd zijn. Deze ten- waarvoor de acten bereids voor den notaris zijn
toonstelling zal op werkdagen van tien tot vier verleden. De aan den heer C. P. Oostenryk uit
uur geopend zyn.
te keeren vergoeding bedraagt f2750. B. en W.
hebben, teneinde geen vertraging bij de uitvoering van het werk te ondervinden, dit bedrag niet eerst ter goedkeuring aan den raad
zakjes
voorgelegd, waar zy toch reeds over een goedUit een jachthaven aan de Koenenkade is gekeurd principebesluit beschikten. T.z.t. zullen
een aanhangmotor ontvreemd; uit een loods in de B. en W. voorstellen, de uit deze transactie
Palmstraat 2 rywielen en in de Javastraat voortvloeiende kosten te bestryden uit een

door H.

Tienduizend

een rywiel, waarop zich
cellophaan zakjes bevond.

ontvreemd

een

pak

met 10.000

Wijziging N.Z.H. Tramlijn
Ter Griffie te Haarlem liggen de officieele
stukken ter inzage betreffende een door de directie der N. Z. H. T. ingediend verzoek tot een
wyziging in de trambaan te Monnikendam en
te Broek in Waterland. Op het te Broek in Waterland te leggen spoor met wissel zullen de uit
de richting Monnikendam komende trams verder door kunnen ryden, hetgeen minder oponthoud en meer gerief voor de passagiers zal medebrengen. Het leggen van dit spoor is mogelyk geworden door het opruimen van de draaibrug
over de Zesstedenvaart. De verlenging van het
opstalspoor te Monnikendam zal voorzien in een
gebleken behoefte.
By den hoofdingenieur-directeur

van den Provincialen Waterstaat bestaat geen bezwaar tegen het verleenen der vergunning.
Het werk omvat: le de baan tusschen de Peltzerbrug en het Zuideinde te Broek in Waterland; 2e het leggen van een tweede tramspoor,
lang ongeveer 20 meter ten noordwesten van het
liggende tramspoor; 3e het plaatsen van twee
bovenleidülgspalen, waarvan één in den noordwestelyken en één in den zuidoostelijken wegberm en het ver wy deren van een in den zuid-

R. K. Propagandachib.
De R. K. Propagandaclub St. Willibrord hield dezer dagen een buitengewone ledenvergadering, waartoe ook nietleden waren uitgenoodigd. Nadat de voorzitter
de aanwezigen een woord van welkom had toegeroepen en de secretaris verslag had uitgebracht over de laatstgehouden vergadering, was
het woord aan den geestelijk adviseur, de Weleerw. heer P. C. Groenendijk, die het doel van
deze bijeenkomst nader zou toelichten. Het doel
was n.l. een nieuw program van actie op te
stellen. Wilde echter een actie van katholieke
propagandisten kans van slagen hebben, dan
is op de allereerste plaats noodig, dat men op
het gebied, dat de R. K. propaganda bestrijkt,
behooriyk onderlegd is en zich een diepere kennis eigen maakt omtrent godsdienstige en sociale
vraagstukken. In dit verband ried de eerw. spr.
aan 'n specialen godsdienstcursus te volgen en op
sociale avonden zich terzake te ontwikkelen. Bij
de besprekingen die volgden, werden plannen
ontworpen. Degenen die hiervoor interesse voelden, gaven zich op voor een te volgen godsdienstcursus, die orr» de veertien dagen door den geestelyk adviseur zal worden verzorgd. De heer
Luckers zal om de veertien dagen verschillende
sociale vraagstukken behandelen.

—

Binnengasthuis gebracht.
St. Jozefgezellen.
De Raad van Bestuur der
Voorts is op den Overtoom een wielrijder geSt. Jozefgezellenvereeniging kwam in vergadeslipt en toen door een anderen wielryder overreden. Hij brak zijn onderbeen en werd naar ring byeen. De secetaris-penningmeester, de heer
Bugwald, gaf een overzicht van den stand der
het Julianaziekenhuis vervoerd.
financiën. Door den sterken groei der Amstelveenschen afdeeling zagen zich de onderafdeelingen als turnclub en „band" voor uitgaven geplaatst dor het aanschaffen van de benoodigde

een arbeidsovereenkomst naar burgerlyk recht
is aangegaan. Als gevolg hiervan moet de kindertoelage ook worden verleend aan personen,
die slechts by wijze van nevenbetrekking ar-

MISSA SOLEMNIS-

geldleening.

Een verordening

met

heel

wat

haken en oogen

De in de Diemer raadsvergadering van 29 Juni
1939 vastgestelde precarioverordening is nog
steeds niet in werking getreden, omdat hoogere instanties telkens weer critiek op het een
of ander artikel moesten uitoefenen. Nu eens
waren het de parkeerverboden en dan weer een
ander voorschrift, dat gewijzigd moest worden,
maar hoe het zijn mocht, telkens haperde het
ergens. Opnieuw is de verordening teruggekomen, omdat volgens de getroffen maatregelen
op het gebied van den Nederlandschen radioomroep geen precariorechten door de ge-

VV

inierhulp Nederland,
Voor hei volk, door hei volk.
Geen gunst maar eereplichi.
Volbreng de eereplichi van hei
volk, door hei volk.

Stadsschouwburg: Prinses Dulcinea, 7.30 uur.
Centraal Theater: Held tegen wil en
dacfo
8 uur.
Beatrix: Theater der Prominenten, 7.30 uur.
Carr«: Circus Mikkenle-Strassburger, 2,00, ï-30.
Loidscheplein Theater: Hallo Fientje, 8 uur.
Royal: Rosé Marie, 2.15 en 7.30 uur.

TENTOONSTELLINGEN
Rijksmuseum: Teekeningen, grafieken en aan*
Winsten, tot nader bericht. Italiaansche kunst u»
ac collectie Lanz. Tentoonstelling „Dierenleven
en zeegezichten.
Stedelijk Museum: Ned. Kring van Beeldhou*
wers tot 23 Maart. Moderne Primitieven tot
Maart. Hollandsche Kunstenaarskring, tot 30
Jubileumtentoonstelling Betsy Westen*
Maart.
dorp—Osleck, tot nader bericht.
Koloniaal Museum: Afrikaansche kunst. Indische schilderijen door Jan Poortenaar. Groot*
llchthal:
maskerdansen.
Gezelschap Ardjoeno:
wajocig en gamelan, 2 uur.
Museum Amstelkring: Paaschtentoonstelllng.
Kunsthandel Buft'a, Kalverstraat 39: Werke*
door B. Essers; Schilderijen door Ned. Meesters,
tot en met 22 Maart. Werkdagen van 10 W>>
4 uur.
Ned. Historisch Scheepvaart Museum, Col*
Schuytstraat 57: Het schip 1600—1900.
Arti et Amicitiae: Werken door Bern A. »■»
Beek, Marianne Franken, C. M. Garms. Harrj
Kuyken en H. IJkelenstam, tot nader bericht. '
Kunsthandel Huinck en Scherjon, HeerengracM
169: Aquarellen en teekeningen door W. B. Tholen, tot 31 Maart, werkdagen van 10 tot 5 uurKunstzaal van Lier, Rokin 120: Schilderijen
door Herman Hugo Berten: tot 3 April.
Kunsthandel Van WisSelingh:
Nederlandsen 8
era Fransche schilderkunst van de 19e en 20e eeU*>
tot 29 Maart.
Kunsthandel Santee Landweer, Keizersgracht
463: Nieuwe grafiek' door Jeanne Bleruma oosttng, tot 10 April.
Kunsthandel Van Pampeus, Keizersgracht 615:
Grafische werken tot 28 Maart.

*

BIOSCOPEN

Alhainbra:

De Regeeringscommissaris van Amsterdam, de
van tachtig gulden. Veertien dagen
later was dit geld op en besloot hy andere heer Voute, heeft aan dit verzoek voldaan.
bronnen van inkomsten aan te boren, waarby
hij op de eerste plaats dacht aan den een of

anderen muntmeter.
De president, mr. Boon, wilde weten, hoe het
kwam, dat de uitgaanskas van den verdachte
zoo snel was opgesoupeerd.
De verdachte: Ik moest nog een boete van
twintig gulden voldoen.
De president: Als ik toch al twee jaar gezeten
had, zou ik een paar weken hechtenis ook nog
maar voor nujn rekening genomen hebben.
Op een avond in Februari was de verdachte
terecht gekomen by het Paviljoen „Rozenoord"
aan den Amstel. De rozen waren in verband
met het jaargetijdeafwezig en om dezelfde reden
was het paviljoen gesloten. Maar er was wat
maneschijn, en het maanlicht scheen precies
op een gebroken ruit in het paviljoen. De avondlljke wandelaar beschouwde de gebroken ruit
als een stomme invitatie om binnen te treden
en hij had zich gehaast aan de uitnoodiging
gevolg te geven. Hij had nauwelijks den muntmeter aangeboord en een flesch limonade om
hals gebracht, of enkele omwonenden kwamen
op het gerucht toesnellen. De indringer deed
geen poging om te ontvluchten.
Ik ben er by! zei hy somber, maar toch
met een zekere waardigheid.
En hij was er dan ook by. De Officier van
Justitie, mr. A. M. de Mulnck Keizer, eischte,
gezien het dozijn veroordeelingen, die de verdachte reeds achter den mg had, een jaar ge-

—

—

Het ge-

mengd koor „Collegium Musicum" 0.1.v. drs. J.
A. Bank, geeft op Passie-Zondag, 30 Maart a.s..
een Paaschconcert in Museum „Amstelkring",
O.Z. Voorburgwal 40.
Medewerking verleent dr. J. A. Leerink, orgel

gaanskas

TOMASCHEK

Loting schoolwedstrijden
eerste ronde

oostelijken wegberm aanwezigen bovenleidings- I meente van de radio-distributiebedrijven meer
paal; 4e het leggen van een seinkabel in den j geheven kunnen worden. Hierdoor moet ook de
zuidoostelijken wegberm.
betrokken bepaling in de precarioverordening
geschrapt worden. Als de raad dit nu, conform
het -voorstel van B. en W., geschrapt zal hebben en er doen zich geen verdere hinderpalen
voor, dan ligt het in het voornemen, deze verConcert door het Nieuw Hollandsen Strijkordening op 1 Januari 1942 in werking te doen
kwartet
Het laatste concert in de serie Contreden, hetgeen dus 2Y2 jaar later zal zijn, dan
CONCERTEN
certgebouw-Kamermuziek.
oorspronkelyk
be- zy door den raad werd vastgesteld.
paald op Zaterdag 1 Maart LI., zal worden ingeRijksmuseum: Riek Hippe, alt en Jan Huckriede, 3 uur.
haald op Woensdag 2 April. Dit concert zal

toestellen en muziekinstrumenten. Het een

dag. 2.15, 7

en 9 uur. Zond. i.l3<

3.30 ,7 en 9 uur: Rosen In Tlrol (volw.)
Apollo: 2 en 8 uur: Menschen, dieren, sensaties (volw.)
Asta: 7 en 9 uur; Zond. 1.30, 3.30, 7 en 9 uur:
Het masker valt (volw.)
Blo: dag. 7 en 9 uur. Zond. 1.30, 3.30, 7 en 9
uur. Maand, en Dinsd. ook 2 uur: Die Fledermaus (volw.)
Ceintuur: dag. 2.30, 7 en 9 uur. Zond. 1.15
3.30, 7 en 9 uur: Peer Gynt (18 jaar).
City: dag. 2.15, 6.45, 8.45 uur. Zond. 1.30. *i
6.45, 8.45 uur: Harem-geheimen (geschikt).
Cineac, Damrak: Actualiteiten 9.30—23.00 uurCineac, Reguliersbreestraat: Actualiteiten 9.30
—23.00 uur.
Corso: doorl. van 1 uur af: Monika (volw.)
Edison: 8 uur. Zond. en Maand. 2 uur matinee:
Zoologica (18 jaar).
Hallen: dag. 7 en 9 uur; Zond. 1.30. 3.30, 1.
en 9 uur: Première (volw.)
De Liefde: 8 uur; Zond. 2 en 8 uur: Morge*
gaat liet beter (geschikt).
Luxor: dag. 1.30, 3.30, 7 en 9 uur: Zond. dor/rt
van 1 uur af: Onder gele vlag (volw
)
Munt: dag. 1.30, 3.30, 7 en 9 uur; Zond. doorlvan 1 uur af: Première der Butterfly (volw )
National: 1.30, 3.30, 7 en 9 uur: Ridders 1°
lompen (geschikt).
Noggcrafh: dag. 2.30, 7 en 9 uur; Zond. 1.30.
3.30, 7 en 9 uur: Een leven lang (^olw.)
Passage: 1.30, 3.30, 7 en 9 uur; De ster va»
Rio (volw.)
Rembr-andt: 2.30, 5 en 7.30 uur; Zond. 2 4, s
en 8 uur: De Rotschllds (18 jaar).
Rex: 2' en 8 uur; Zond. doorl. van 1 uur *f:
De modeï echtgenoot (volw.)
Rialto: dag. 2.30, 7 en 9 uur: Vrouwen-noodlot
(volw.)
Roxy: 1.30, 3.30, 7 en g uur: Zuster AngeliW
B
(volw.)
Tivoli: dag. 2.15 en 7.45 uur; Zond. 1.30, 3.45.
6
81,5 uur: Theo °P het huwelijkspad (voiW-)
I"».
Uitkijk: dag. 2.30, 6.45, 8.45; Zond. 130 3.30.
6.45 en 8.45 uur: „Toendra"; .De Merapi dreigt'
(geschikt).
Victoria: dag. 7 en 9 uur; Maand. t.m. Donderd. ook 2 uur; Zond. ook 1.30 3.30: Malle
vallen (volw.)

en

ander gaat natuurlijk met aanzienlijke kosten
gepaard, die drukken op den algemeenen financeelen toestand. Het een en ander gaf echter
geen reden tot bezorgdheid. Verder werd meegedeeld, dat de donateursactie zich op uitstekende
wyze ontwikkelt. De cursussen over algemeene ontwikkeling en radio-techniek, gegeven
door de heeren Borgonje en Stiekema, zijn een
teleurstelling geworden, daar de belangstelling
van De
gaandeweg verminderde en tenslotte met het geven der cursussen moest worden gestaakt. De
zijn
aan Vichy
sport kwam hierna ter sprake. Zoodra het seizoen daarvoor is aangebroken zal door de turnPARIJS, 26 Maart. (D.N.8.).
club de athletiek ter hand worden genomen.
De alge
meen
gedelegeerde der Fransche regeering
Voetbal zal voorloopig nog gescheiden worden
bet bezette gebied, ambassadeur De BrlnO"'
gehouden. De vorming der gezellen was verzeheeft aan Parijsche journalisten over zyn jonS'
kerd door de verschillende acties.
ste reis naar Vichy verteld. Het voornaams1
Unie-Huis geopend
Dezer dagen werd het doel van myn reis, zoo zeide hij, was. d«°
TJniegebouw aan den Amsterdamscheweg 415 maarschalk op de hoogte te brengen van d*"
toestand in het bezette gebied en instructie
feestelijk geopend.
Aanwezig waren om. de gewestelijke secreta- in ontvangst te nemen. De maarschalk
ris van Noord-Holland van de Ned. Unie, mr. slechts één zorg: het lot van zyn land slee»**
A. A. Aberson, de districtsleider van Haarlem- één wil: het nationale herstel. De maarscha 1»
mermeer en Amstelland, de heer A. P. J. Prin- is ervan overtuigd dat Frankryk aan de
cen, de leden van 't plaatseiyk comité en eeni- atandbrenging van de nieuwe Europeesche
ge genoodigden.
dening moet deelnemen en daarom wenscht
Ir. E. Smit Sibinga, voorzitter van de afd. hieraan met het zegevierende Duitschland *:
Nieuwer-Amstel, sprak een woord van welkom. werken. De maarschalk is verontwaardigd °y^
Hy zette uiteen, tot welke doeleinden het Unie- het gefluister van een bepaalde propagan^*
Huis voor de afd. Nieuwer-Amstel was opgericht als zou hy belangstelling koesteren voor de &\
Hier is de verzamelplaats voor het houden van weging van een landsverraderlijken gener»*^
Ik denk, dat men binnenkort kan
vergaderingen van comités, wyk- en kringhoofden en colporteurs Hfer kan ieder inlichtingen ren, hoe duidelyk de maarschalk ten
hiervan zyn standpunt bepaalt. De m**,
ontvangen over doel en streven van de Unie.
De heer Aberson sprak er zn vreugde over uit schalk is voor samenwerking in den geest (
bijl de feestelijke opening van dit huis aanwezig Montoire. Ik heb den maarschalk gemeld, 1
zich nog steeds Franschen in concentra*
te mogen zijn. Spr. uitte den wensch, dat het kampen
bevinden, die door de vroegere regef,,
Unie-Huis een getuigenis mocht zyn van den
cers onder het voorwendsel
te ®«

Pétain voor samenwerking in
den ereest van Montoire
Verklaring
bezoek

Brinon over

—

"

*

—

hee^

°^"'

constat^

aan^

**<j*

défaitisten
bloei der afd-. Nieuwer-Amstel.
gearresteerd werden. De maarschalk be ,
D
Unievlag
Hierna werd de
geheschen en het
hierop geantwoord: Wanneer er nog Fr*(p
gebouw voor gebruik geopend.
schen gevangen gehouden worden, moest^,
zelf eveneens gevangen zitten, want Ik Tf.
ZAANDAM
altijd tegen den oorlog geweest. De to9^p
schalk heeft toen beloofd de verzoeken
Gouden jubileum.
De heer W. Kat, wodeze politieke gevangenen te zullen na£*^
nende Boerenpad, herdenkt Vrydag a.s. den en spoedig
een besluit te zullen nemen.
dag, waarop hij voor 50 jaren in dienst trad
by den houthandel Stadlander en Middelhoven.
Het zal den heer Kat, die thans de functie van
aflader by genoemde firma bekleedt, dien dag
aan belangstelling zeer zeker niet ontbreken.

\

—

—

Het politiemotorzijspan in aanrijding.
Toen
de politie per motorzijspan op weg was om ergens by een ruzie te bemiddelen, reed de bestuurder op den Zuiddyk tengevolge van de

duisternis he; trottoir op, waai- een spiegel
ruit verbrijzeld werd en de bestuuder-agent
eenige ernstige blessures aan den pols opliep.
In het gemeenteziekenhuis werd de eerste hulp
verleend.

Joego-Slavische staatslieden
in Belgrado terug

BELGRADO, 26 Maart (D.N.8.) De 3<* &

Slavische ministerpresident Tswetkowitsj ®.;ts) i
minister van Buitenlandsche Zaken
zyn hedenochtend, in gezelschap van den .tó>
schen gezant, weer in Belgrado terUB^f e nde*

Markot'

plaatsvervang^^
de

Tswetkowitsj begroette den
minister-president, dr. Matsjek,

NOTEERING VAN GOUD
EN ZILVER

_-

(Medegedeeld door H Dryfhout en Zn.)
Goud:
Inkoop
Verkoop
Fijn

voor de Industrie

Affinage goud
Zilver:

Mjn voor de industrie
Affinage zilver

21.25

2075,

—._

—._
30,—

32 75
_,-

MARKENKOERS
AMSTERDAM, 26 Maart

Inlandsmarken
Handelsmarken
Registeiji.il! Ken

Reisschechs

Ondersteuningsmarken

45
58
72

........ —

—

49
62

-

52

met

den: „Thans is alles in orde".

Kapperstarieven mogen niet
worden verhoogd
,

<„

Fet,I'>i'

e£

in*
Jp
Een aantal kappers te Etten had
gezameniyk een advertentie geplaatst
<r
plaatselijk weekblad, waarin zy
scheren,
voor
hun
tarieven
ten. dat
ZU tfj
andere diensten waren verhoogd.
bee
biykbaar geen rekening gehouden met
is
P"
van
het
overtreding
dat dit een
schingsbesluit.
inSp^trP'

Zij

j

* „o^,
*ef"%»<*>

den
werden opgeroepen door's-Hertog

ge,U
voor de prysbeheersching te
p,e
tot
veroordeelde
e?'
die elk van hen
boete van f4, waarbij hij er
hield, dat zy hun advertentie terstono
herroepen, zoodra hun duidelijk was 6
dat zy in overtreding waren.

j

DUITSCHE OPDRACHTEN
VOOR ONS LAND

Besprekingen tusschen Nederlandsche en Duitsche
industrieelen
Woensdag werd te 's-Gravenhage een byeenkomst gehouden tusschen vertegenwoordigers
Van Nederlandsche en Duitsche industrieën,
teneinde besprekingen te voeren omtrent vraagstukken, verband houdende met het verstrekken van Duitsche orders aan Nederlandsche

industrieën.
De bijeenkomst werd door den commissarisgeneraal voor Financiën en Economie, minister
tir. Hans Fischboeck geopend. Met voldoening
constateerde dr. Fischboeck, dat de samenvoeging van bedrij fsverwante groepen in één organisatorisch geheel reeds aanmerkeiyke vorderingen heeft gemaakt. Binnenkort kan een
definitieve totstandkoming van alle aaneengesloten groepen in één, nauw aaneen gesloten
Verband tegemoet worden gezien. Het is nu de

taak,

gemeenschappelyk te overleggen in welmate Duitsche opdrachten aan Nederland-

ke
sche industrieën kunnen worden verstrekt en

personen, die in onze couranten en periodieken
schrijven over ons economische leven, leeraren
die op scholen hun leerlingen een beschryving
geven van de bestaansmiddelen van ons land,
studenten op economisch of geografisch gebied,
zakenlieden met een ruimen blik, zy allen zullen het vaak zeer tijdroovende werk, dat het opzoeken van de noodige literatuur meestal vereischt, aanzienlijk kunnen bekorten.
De uitgave is smakelyk en overzichtelijk uitgevoerd en heeft een omvang van 70 bladzijden
groot formaat. Zij bevat o.m. een lyst van adresboeken, dag- en nieuwsbladen, tijdschriften,
waarby ook de vakbladen. De er in genoemde
boeken, jaarverslagen, rapporten en statistieken
zijn gegroepeerd in 16 hoofdstukken, waaronder
tiet geld-, crediet- en bankwezen, de economische structuur van ons land en de economischen sociaal-geografische publicaties, economische
politiek, sociale vraagstukken, handel, verkeer,
industrie en landbouw.
Een alphabetisch register vergemakkelykt het
opzoeken.

EFFECTENKOERSEN
NEW-YORK
Air Reduction

beteekent.
Dr. Fischboeck sprak in dit verband den
wensch uit, dat het Nederlandsche bedryfsle-

ven
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Feldm

Bende

mede:
10. De termijn, binnen welken alle Roemeenaandeelen, die geen petroleumaandeelenzijn,
overeenWevens alle Roemeensche obligatiën,
komstig de in circulaire no. 1092 uiteengezette
bij het Koninklijk Consulaat-Generaal
v *n Roemenië te Amsterdam moeten worden
welke termijn aanvankelijk was bekaaid op 2 April 1941, is verlengd tot en met 30
*Pril 1941.
20. De betreffende effecten moeten nog niet
ingeleverd, doch slechts met de daartoe
bordereaux worden aangemeld. Inleving moet tot dusver slechts geschieden van

Jtehe

e aandeelen
?levering
van

„Astra Romana'. Omtrent een

LONDEN,

—

cd. =
156% 156
26 Maart. Opening,
26/3 25/3

......

—
— —
— —

26/3 25/3
77% 77% Burm. Oil.
50% 51%
3% Warloan 104% 104% Courtaulds
30% 30
112% H3t El. Mus. Ind
7%
4Funding.
7%
60% 60% Imp Tobar
Cable Wrl.
90% 61%
5 Chem. Ind
30
5%
29%
De Beers D
4% Lever Bros
Cons. Diam
4%
22% 22%
35%
Cons. Goldf
35
Vickers g.
14% 15%
130 Part. disc.
Rand Min.
130
1-fc
ïri
7%Ca11.
1
7%
Rio Tinto..
Mon
1
111
Anglolran.
33% 34% 4 Vict Bncr 111

.

.
.. .

.

Mex. Eagle
Shell Tr

t

7%

40
ex coup.

—

.

7%2Con.Loan 99 ,V 99^,
40% cd. — Ex-dividend.

LYON

8 %
4 % 1917
Credit Nat. 1919
Frankx

1920

Bank v. Parijs
Credit Lyonnais
Suez Aatid
Courriaires
Intern. Nlckel
Kuhlmann
Pechiney
Rhone Poulenee
St. Gobain
Air Liquide

*eiker

.

—

24/3

25/3

—

91.00

95 00
597
500
1450
2760
17700
525

594.—

535.—
1400.—
17.500.—
520.

—

2480

2390.—

1325
4610
1950
4460
2675

1280.—

1890.—
4330.—
2590.—
21100.
445.—
3825.—
3230.

—
——

21700

7200.
27000.—

939.—
7275.—

675.—

.

452
3750
7260

28000

955
7500
3365

670
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KOERSEN

maal

"öaar bevinden.

57.73 —57.93
4.34—4.36
4.34—4.36

over

Nederland

der Nederlandsche Bank, 26 Maart.
(schriftelijke en tel. transacties)
AMSTERDAM, 26 Maart. Wisselkoersen.
Bar.kValuta's

Valuta's

papier
I.BBA—I.BBA
Berlijn
75.28—75.43
Berlijn
j llaar
75.19—75 34
t
N.rYork
kkering van het Nederlandsche economische Helsinki 30.11—30.17
1.86%—1.90 Vi
Brussel.. 30.08—30.20
Stockh. 3.81—3.82
v h sterk is gegroeid, heeft de Economische Brussel 44.81—44.90
Stockh.
44.76—44 94
r lichtingsdienst het nuttig geacht een over- ZUrich 43.63—43.71
Zürich
43.59—43.75
"t
puig
samen te stellen van alle belangrijke
c
Wisselkoersen.
BERLIJN,
26 Maart.
d aties (j._ laatste tien jaar, die hem bekend
26/3
26/3
Daar hiertoe vele geschriften uit de verItalië
13.09—13.11
9.89—9-91
Caïro
worden
gehet
licht
moesten
aan
0.585—0.587
B Aires .'.
0.498—0.582 Japan
5.604—5.616
V,c.llt' is net zeer waarschijnlijk te achten, dat Brussel
39.96—40.04 JOegosl.
Literatuurlijst de volledigheid niet geheel heeft Rio Jan.
0.130—0.132 Canada.. .2.098—2.102
56.76—66.88
3.047—3.053 OslO
Se eikt. Zij moet dan ook worden gezien als een Sofia
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Lissabon
48.21—48.31
Kopenh.
poging
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Nederland
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L komische literatuur samen te vatten. Deze Londen..
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4.995—5.005 Madrid
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Van
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De R & D-Behangselcollectie 1941 is als een nieuwe dageraad! Vol
en op
licht en kleur! R& D riep de kunstenaars en coloristen
waarlijk verrassende wijze vervulden zij de hun gestelde opgave
„Zonneschijn-per-rol" te brengen ook voor de kleinste en bescheidenste
Hollandsche woning! Gloednieuwe, prachtige dessins, aparte reliefvariaties en ongemeen mooie, zonnig-lichte kleurnuances in rijken
overvloed van keus. En in de oude, prachtige R & D-kwaliteit!
Onveranderd-goed en degelijk! Uitgevoerd in het „fixa-color" procédé
dat alleen R&D drukken kan! Laat U eens door Uw behanger
voorrekenen, hoe weinig deze kwaliteitsbehangsels U kosten. Laat
de Staalboeken U toonen, hoe mooi ze zijn, hoe Uw woon- en
slaapkamers er mee zouden opknappen! Vraag vooral de R& D Boeken
48, 49, of 50. Met het R&D-merk in cirkel op het groene kaft!

...

...

Blf

HANDELSBERICHTEN

I

KOFFIE

HAMBURG, 26 Maart. Slot. Maart 30—28, Mei
30—28, Juli 30—28, Sept. 30—28.

GRANEN

BERLIJN, 26 Maart. (A.N.P.). Gedurende den
ochtend was er op de Bernjnsche graanbeurs
geen verandering gekomen in de afzetvernoudingen. De aangevoerde graanposten werden in
het algemeen goed opgenomen.
KATOEN

Maart. Opening. (Officieele
Amerikaansche. Stemming prijsh.
Maart 8%8, Mei 8.59, Juli 8.60, Oct. 8.53, Egyptische. Stemming kalm, zonder handel.
LIVERPOOL,

26

noteeringen).

(Officieele noteeringen)
8.57,
Amerikaanche. Stemming kalm. MaartStemEgyptische
8.59,
Oct.
8.53.
8.58,
Juli
Mei
ming traag. Upper: Maart 10.37, Mei 10.38, Juli
1039, Nov. 10.34. Giza: Maart 11.05, Mei 1104,
Juli 11.00, Nov. 11.02.
METALEN
BERLIJN, 26 Maart. Slot. Koper Electr. 7+, Aluminium 133. Aluminium 99 pCt. 137, Zilver Baren 35.50—38.50.
26 Maart. Slot. (2e beurs). Koper
LONDEN.
Electr. 62-/-, Lood Vreemd 25-/-, Zink Ordinair
25.15/-, Tin Stand Cash 273.5/- a 273.10/-, Tin 3
mnd.
270-/- a 270.15/-, Tin Settlementprljs
273.5/-, Tin Straits 293.10/- a 298.10/-, omzet tin
100 ton. Nikkel 190-/- a 195-/-, Aluminium
110-/-, Antlmonium Eng. 85-/-, Antimonium
Chin. 85-/- nom., Platina 180-/-, Kwikzilver 49-/hav. 50/-,
50-/-, Wolframers cif Éurop.
-a
Blik 30/9, Kopersulfaat 28/6, Cadmium 5/- a 5/1,
Chroomerts 14i0/- a 150/-.
LONDEN.
26 Maart. Zilver Baren: cash 23%,
lev. 23%, zilver fijn cash 25%, lev. 25%.
RUBBER
LONDEN, 26 Maart. Opening. Ribbed Smoked
Sheet. Stemming kalm. Loco 14% koop, April 14%
koop, Mei 14% koop, Juli-Sept. 14% koop, Oct.Dec. 14% koop.
LONDEN, 26 Maart. Ribbed Smoked Sheet.
kalm, prijsh. Loco 14% koop. April
Stemming
14% nom., Mei 14% bet. en waard, Juli-Sept.
14% bet. en waard, Oct.-Dec. 14% bet. eri. waard.
OLIËN
AMSTERDAM, 26 Maart.
Oliën. Noteering per 100 kg.
Raapolle vliegend f 34.00 kleinhandel.
Lijnolie vliegend f 25.12% groothandel, f 28.75
kleinhandel.
Oliën. Noteering per H.L.
Raapolie vliegend f 31.60 kleinhandel.
HJnolie vliegend f 27.25 kleinhandel.

Laatste Nieuws
(Gedeeltelijk gecorrigeerd)

Technische Hoogeschool
wordt heropend
Op nader te bepalen datum
Op voorstel van den secretaris-generaal
van het departement voor Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming heeft de

Rijkscommissaris

Rijksminister

Seyss In-

den rector der Technische Hoogeschool te Delft gemachtigd de hoogeschool
op een door hem nader te bepalen datum
en in zoover hij het voor nuttig houdt, onder bepaalde voorwaarden weder te opequart,

nen.

De Rijkscommissaris heeft den rector tevens
medegedeeld, dat bij de geringste incidenten,
die zich opnieuw in eenigerlei vorm tegen de
bezettingsautoriteiten richten, met de alïerstrengste maatregelen tegen de studenten zal
worden opgetreden en onder bepaalde omstandigheden met de blijvende sluiting der hoogeschool gerekend zou moeten worden. Het ligt
dus aan de studenten zelve of zij de gelegenheid hun studie te beëindigen en de mogelijkheid om de eenige technische hoogeschool van

het land voor hun volk te behouden, zullen weten te gebruiken, ja dan neen.

Officieele valutakoersen

Economische literatuur

hevenheid
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57.73—57.93
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haar vroegere circulaires
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BERLIJN. 26 Maart. (A.N.P.). De beurs
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vast.
Er
Zullen in het vervolg eveneens van werk worvraag, terwijl het aanbod slechts onbeduidend is.
den voorzien. De werkzaamheden van de Zen- Er bestaat voor electro-waarden interesse, doch
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JONGEN VERONGELUKT
Woensdagavond omstreeks zes uur is op de
Botemarkt te Leiden een droevig ongeluk gebeurd, dat den 15-jarigen A. V. het leven heeft
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Op elk Stalenhoek van origineele R & D-Behangsels staat dit Ml] \jk bekende lettermerk.

Ital. weermachtsbericht

Hardnekkige strijd
Keren

Rede

te

om

Eerekanunnik Jansen begraven

Lord Halifax
New York

van

Mgr. Huibers celebreerde
de Requiemmis

—

Britsche poging over de Daboes
te trekken, afgeslagen

NEW-YORK, 26 Maart <D.N3.)
De Britsche ambassadeur te Washington, Lord Halifax,
heeft voor de Pilgrims' Society alhier een uitvoerige propagand-arerle gehouden, waarin hü
vooral nadruk legde op de noodzakelijkheid van
een versterkte Amerikaansche hulpverleening
aan Engeland. Halifax betoogde, dat deze oorlog

een

strijd

op leven en dood tusschen twee we-

Vandaag is te Den Haag onder groote belangstelling ten grave gedragen de hoogeerwaarde heer W. P. H. Jansen, eerekanunnik van het Kathedraal kapittel St.

Bavo te Haarlem, oud-pastoor der St.
Josephsparochie te 's-Gravenhage en oudvoorzitter van de St. Gregoriusvereeniging in

ERGENS IN ITALIë, 26 Maart (Stefand). In reldbeschouwingen beteekent. Engeland vecht
Nederland.
zijn communiqué no. 292 maakt het Italiaansche thans voor zijn leven en zijn vrijheid en de
beginselen van vrijheid en democratie verkeeopperbevel het volgende bekend:
Nadat hedenmorgen de Metten waren geren thans ernstig in gevaar. Halifax onderzongen, heeft Zu H. Exc. Mgr. J. P. Huibers,
Grieksche front: Normale activiteit van artil- streepte de noodzakelijkheid eener samenwerBisschop van Haarlem, in de St. Josephkerk
lerie. Italiaansche luchtformaties bombardeerden king tusschen Engeland, en de Ver. Staten, waaraan de van Limburg Stirumstraat de plechherhaalde malen aan den rechter oever van de bij hij beweerde, dat de Europeesche oorlog het
steunpunten,
opslagtige
rivier Devoli vijandelijke
H. Requiemmis voor den overledene
Amerikaansche continent bedreigt. In zijn
plaatsen en kampen.
strijd om de eigen vrijheid vecht Engeland., zoo
opgedragen, daarbij geassisteerd door Mgr.
de ambassadeur, ook voor de vrijheid
J. M van der Tuin, deken van Den Haag
Noord-Afrika: Italiaansche en Duitsche vlieg- meende
Duitschland,
an
andere
Overwint
dan
öe
landen.
machinegepresbiter assistens), de kanunniken Westertuigen bestookten met bommen en
Europa met knechtschap en slavernij beweervuur vijanelijke concentraties van gemo- wordt
woudt en Niekel (kroondiakens), pastoor W.
dreigd. Als voorbeeld van ti toekomstige volkschaniseerde strijdmiddelen. In den nacht van 24 gemeenschap
de Mol O.P. (diaconus Missaea) en pastoor
Rijk
noemde Halifax t Britsche
op 25 Maart ondernam de vijand een luchtaanwelEngeland
brengen
De
komende
maanden
Th. Beukers (subdiaconus Missaea). Het
val op Tripolis. Onze jachtvliegtuigen hebben
nooddringend
licht
zware
verliezen.
te
parochiaal
Het
koor Te Deum Laudamus, verop
het eiland
nog eens de luchtbasis Iraklion
zakelijk met overeenkomstige
snelheid en
Kreta met mitrailleurs beschoten. Een vijandesterkt door vele leden van andere kerkkoren,
de verdedigingsmaatregelen uit te
lijk vliegtuig werd op den beganen grond in kracht
onder leiding van Jan Sicking, zong de
brand geschoten. Vijandelijke vliegtuigen deden breiden. De komende maanden zouden een
Gregoriaansche Requiemmis.
aanvallen op eenige van onze steunpunten in de wedstrijd te zien geven tusschen de toenemend*
versterking
Egeische zee, waarbij eenige personen gewond Engelsche scheepsverliezen en de
Na de H. Mis sprak pastoor J. A. Annegam
werden.
der Engelsche verdediging en bewapening. Ten de lijkrede uit.
slotte gaf Lord Halifax als zijn meening te kenDe gewijde spreker schetste de hoogwaardigOost-Afrika: De hardnekkige strijd om Keaan
te twijfelen, dat Engeland met hsid van den priester en het grootste ideaal
nen
er
niet
ren duurt voort. Aan beide zijden zijn de ver- de hulp van cic Ver. Staten dezen wedstrijd zal van het priesterschap: Christus in alles te volliezen aanzienlijk.
gen op aarde.
winnen.
Ih het Galla-Sidamo-gebied is opnieuw een
Pastoor Annegam besloot zün lijkrede met de
vijand
poging van den
om een overtocht over de
vurige
bede, dat God den overledene reeds heden
Daboes te forceeren afgeslagen. Tijdens luchtheerlijkheid Geelachtig zou laten wolzijn
aan
gevechten bij Keren hebben onze jachtvliegtui- Mr. TH.
DE
den.
gen een toestel van het type Hurricane neergede uitvaart van wijlen
gaven bij
Velen
VAN
schoten. Onze luchtformaties bombardeerden een
hun belangstelling blijk.
van
Jansen
pastoor
der vijandelijke luchtbases en troffen talrijke op
In de kerk merkten wij o.m. op Mgr. Prof.
den beganen grond staande vliegtuigen.

SEMEYNS
VRIES
DOESBURG

G.

Benoemd
Duitsch weermachtsbericht

Verscheidene schepen

tot

zinken gebracht

tot

substituut-officier

in Rotterdam
Naar wü vernemen is mr. Th. Semeyns de
Vries van Doesburg met ingang van heden
benoemd tot substituut-officier van Justitie aan de Arrondissementsrechtbank te
Rotterdam.

—

BERLIJN, 26 Maart (D.N.8.).
Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend:
Het luchtwapen vernietigde op 25 Maart in
het zeegebied om Engeland 5000 b.r.t. en beschadigde 15.000 b.r.t. vijandelijke koopvaardijscheepsruimte. Er werden tot zinken gebracht
een koopvaardijschip van 2000 b.r.t. ten Oosten
van Clacton on Sea door bomvoltreffers en
een tweede van 3000 b.r.t. aan den ingang van
het Kanaal van Bristol. Een schip van 8000
b.r.t. werd voor Great-Yarmouth in brand gebombardeerd. Een schip van 4000 b.r.t. bleef ten
Noorden van Newquay met slagzij liggen na
een aanval, in scheervlucht. Ten Zuiden van de
Par-Oer werd een ander koopvaardijschip van
ongeveer 3000 b.r.t. getroffen. In Zuid-Engeland
bombardeerde een gevechtsvliegtuig met goed
resultaat de gasfabriek van een industriestad.
Bij luchtgevechten boven de Engelsche Zuidkust verloor de vijand een jachtvliegtuig van het
type Spitfire. Op de Noordzee schoot een pa-

gekost.
V. kwam per fiets uit de Mosterdsteeg en had,
mede tengevolge van de vrij sterke helling, een
tamelijk groote snelheid. Toen hij de Botermarkt had bereikt, kwam uit de richting Oegstgeest een zware vrachtauto aangereden. V
trachtte, door geheel links langs den trottoir-^
band te rijden, een botsing te voorkomen. Dit'
zou, mede doordat de bestuurder onmiddellijk
het stuur naar links gooide, waarschijnlijk zijn
gelukt, wanneer de jongen niet op het laatste trouillevaartuig
een aanvallend vijandelijk toroogenblik had gepoogd voorlangs den auto te rijpedovliegtuig neer.
den, 'n Botsing was toen onvermijdelijk. De knaap
werd zoo ernstig gewond, dat hij tijdens het
De vijand is vannacht noch naar het Duitvervoer naar het Academisch Ziekenhuis over- sche rijksgebied noch naar de bezette gebieden
leed.
gevlogen.
i

Groenen,

directeur van het Koloniaal Mis-

siebureau, Deken A. J. C. Melchers uit Haarlem, Emeritus pastoor J. P. van der Meer,
pastoor Roozen uit Bovenkerk en emeritus
Pater Hyacinth Hermans,
pastoor Nuijen,
rector Pennock uit Heiloo, dr. A. J. M. Kat
secretaris van de Haarlemsche St. Gregoriusvereeniging, pastoor W. M. Bosch uit Aerdenhout
en Pater C. Huigens, directeur van de Kerkmuziekschool te Utrecht, de leden van het kerkbestuur, parochiaal armbestuur, vertegenwoordigers van de Gezellenvereeniging en directeuren
van vele kerkkoren. Voorts was de kerk geheel

met geloovigen gevuld.
negen en half jaar. verbleef b* »
Na de H. Mis was de begrafenis op het R. K.
Haarlem en vervulde hü de functie van amb- kerkhof aan de Kerkhoflaan.
was
tenaar van het Kantongerecht. Daarvoor
De beaardingsplechtigheid werd verricht door
hy vier jaar m dezelfde functie te Leeuwarden pastoor
Beukers, met assistentie van pastoor W.
"u*
werd
m
werkzaam. De nieuwe substituut
de
Mol
OP.
en pastoor J. Ruhé.
te Heemstede geboren.
Op het kerkhof was de belangstelling zeer
Kantongerecht,
Den verslaggevers van het
groot.
die mr Th Semeyns de Vries van Doesburg
meemaakten,
verzitting
büna wekelijks In de

Ruim

..

Deze ambtewondert deze promotie geenszins.
naar was een scherpzinnig jurist; hü stak zijn
zaak niet onder
inzicht in zelfs de kleinsterequisitoirs
waren
stoelen of banken en zy n
Duizenden
©vergeformuleerd.
voortreffelük
teders der wet hebben in den loop der jaren
met hem kennis gemaakt; den laatsten tijd
had de ambtenaar zich gespecialiseerd in verduisteringszaken en overtredingen van de
vleeschbesluiten.
Het Kantongerecht te Haarlem verliest een

Twist tusschen scholieren

Twee leerlingen van de ambachtsschooi aan
de Nieuwe Haven te Den Haag kregen gisterenmiddag twist. Een van hen. een veertienjarige jongen, ontstak in woede. Hü greep een
houten teekenhaak en gine zün mede-scholier,
den vijftienjarigen N. P. van D.. wonende in de
Honthorststraat te lijf. Deze kreeg eenige slagen
met den teekenhaak op het hoofd, waardoor hü
verwonding bekwam en vermoedelijk een
'-undige figuur.
een
Haarlem (aansluiten Mr. De Vries van Doesburg schedelbasisfractuur.
Machine 23
De geneeskundige dienst vervoerde 't slachtMr. v. Doesburg, die te Bloemendaal woonde, offer naar het ziekenhuis aan den Zuidwal.
was daar o.a. voorzitter van de vereeniging „Het
De dader die in drift gehandeld heeft, is geBloemendaalsche Huis" en penningmeester der arresteerd, doch later ter beschikkana: van zün
Bloemendaalsche Schoolvereeniging.
ouders gesteld.

DE TIJD

AVONDBLAD

WOENSDAG 26 MAART 1941

V.C.M. Leesberg

Theater'
■ Centraal
Tel. 31814

CHIRURG

Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen

Spreekuren voor heelkunde
in het
Wit-Gele Kruisgebouw Kerkstraat
49a, Wassenaar, Dinsdags van

1130—12.30 uur, Vrijdag van
1150—12.30 uur en volgens afspraak.
Voorloopig adres:
Noodaekenhuis (Rust en Vreugd)
Telefoon 8729

jpffrUITGEBREIDE SORTERING ffcl

Dir.: CEES LASEUR
Donderdag en volg. av. 8 uut
EERSTE

elk groot nominaal

I"

500.—

ten volle deelende in de winst over het boekjaar 1941
en volgende jaren,

I

tot den koers van 110 pCt.
Ondergeteekenden berichten, dat zij de inschrijving op
200.000.— Gewone Aanbovengenoemde nom.
kantore
openstellen op
deelen te hunnen

H. O. „PARAAT" N.V.
Alg. verg. v. aandeelh. 1 April
1941, voorm. 10 uur, Valeriusstraat 43 hs., Amsterdam.

’

van des

Adverteer!
I

9 uur tot des

U verkoopt meen

’

betrekkingen aan N.V. Cosmetische Fabriek Prodenta, Amersfoort.

GOLDPLATED CARBONPJÏPIER

....

Dat Is iets nieuws, goua-gerugö ear»
bonpapier en
het is veel beter,
ongeacht de vele andere voordcelen.
Door de goudkleurige keerzijde kan
het b.v. nooit met de verkeerde zijde
tusschen gelegd worden. Het krult absoluut niet, nooh bij warmte, koude of
vocht. Uitstekende copieën tot acht
duidelijke doorslagen. Bijzonder geschikt voor Accountants, Bankiers, Verzekering Mijen. e.d.
Goldplated carbonpapier v-iekt niet
en de doorslagen blijven wegens het gebruik van speciale kleurstoffen onbeperkten tijd duidelijk leesbaar.
ietfl
Goldplated
carbonpapier is
duurder, maar het gaat veel langer mee
en is dus in het gebruik goedkooper.
Tevens alle andere soorten carbon*,
papier, ook voor bijzondere doeleinden.
Den Haag

Te1.111701-11445-

B

É

SINGEL 460 bij hel Koningsplein
te Amsterdam
CHR. J BOLLE: Veilingmeester-Taxateur
W. DIRKSE: Gerechts-Deurwaarder

ZELDZAAM

BELANGRIJKE PUBLIEKE

de inventaris van het alom bekende, gerenomm.
Café-Restaur. Boerderij „MEERRUST" te Warmond

KULK & KRAMER
KANTOORMACHINES

Amsterdam Rotterdam Eindhoven Groningen
Te1.28509 Te1.31797 Tel. 2444 Tel. 5624

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT
VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ

Distributie van koffie en thee
Inlevering bonnen door detaillisten
De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw
en Visscherij maakt het volgende bekend.
Aangezien de mogelijkheid bestaat, dat detaillisten, die niet
het vereischte minimum aantal van 40 stuks van de met „02" gemerkte bonnen van de „bonkaart algemeen", rechtgevende op koffie en thee, hebben kunnen verkrijgen, op deze bonnen geen koffie
of thee bij hun leveranciers hebben kunnen betrekken, is de volgende regeling vastgesteld.
Bovengenoemde personen kunnen met afwijking van de bestaande voorschriften tot en met 4 April alsnog de met „02" genummerde bonnen in hoeveelheden van 10, 20 of 30 stuks op opplakvellen bij de distributiediensten inleveren ter verkrijging van

toewijzingen.

De resteerende bonnen „2" tot een maximum van 9 stuks kunnen tot 10 stuks aangevuld met bonnen „18" van de „bonkaart
algemeen" in de week van 28 April tot en met 2 Mei a.s. bij de
distributiediensten worden ingeleverd.

Hierbij komen o*.a. voor: 800 rottan, rieten en gelakte houten TERRASTAFELS en FAUTEUILS, 17 geheel ijzeren TERRAS-SEPARATIES, 60 TUINPARASOLS, ca. 250 0.-H. TAFELS, FAUTEUILS
en STOELEN in prima staat, electr. KASREGISTER „Nationaal"
v. 9 kellners, 3 div. KASREGISTERS, 7 KOFFIEZETMACHINES,
4 PIANO'S, 40 eikenh. CAFéTAFELS, VENTILATORS, complete
PHILIPS MICROFOON-install., kolossale partij le klas HOTELZILVER, waarbij: SOEPTERRINES, AARD.- en GROENTENSCHALEN, CASSEROLES, SAUSKOMMEN, THEE-KOFFIEMELK- en WATERKANNETJES, ronde en ovale VLEESCHSCHOTELS, TAFEL-, DESSERT- en VISCHBESTEKKEN, waarbij groote
partij ONGEBRUIKT, KREEFTVORKEN, KOFFIE- en THEELEPELS, OLIE-AZIJN-PEPER- en ZOUTSTELLEN, ca. 10.000
stuks PORSELEIN en GLASWERK, waarbij groote partij GEKL.
PORSELEIN, z.g.n. „Boerenbont", alles zonder naam, partij WIJNEN en CHAMPAGNE. Verder kapit. KOKSFORNUIS, eleetrische
BORDENWASCHMACH. fabr. Krefft, als nieuwe FRICOPLATE,
GASOVEN, IJSKASTEN,
65 div. rood koperen CASSEROLES,
BRAADSLEDEN en KETELS, electr. STOFZUIGERS, el. IJS-en
KLUTSMACHINES, WATERBOILER inh. 400 L., GASRADIATOREN, div. OUDE MEUBELEN, waarbij: STAAND HORLOGE, DEKENKIST, BUREAU, GOTHIEKE KAST, enz. Kostbaar gebeeldh.
EETK.-AMEUBL., ZILVER- en PORSELEINKASTEN, groote coll.
ANTIEK KOPERWERK, TIN, PORSELEIN, SCHILDERIJEN,
waarbij: v. d. Velde, v. d. Pol, Molijn, Langs, Angeli, Schoo, Bal e.a.
PERZ. TAPIJTEN en KLEEDJES, waarbij eenige oude ex., Groote
partij VERTO VLOERBEDEKKING, bedden enz., coll. opgezette
DIEREN en VOGELS, 3 ARRESLEDEN, PALMEN in pot, steenen
TUINBANKEN, VAZEN enz. en al hetgeen verder uitvoerig is
omschreven in den CATALOGUS, omvatt. pl.m. 6000 Nos., welke
a 25 cent verkrijgbaar is ten kantore van de VEILING-DIRECTIE,
SINGEL 460 te Amsterdam, Tel. 48590, welke op aanvraag eveneens wordt toegezonden.
BEZICHTIGING in alle zalen van het VEILINGGEB. „ODEON",
Singel 460 bij het Koningsplein op ZATERDAG 29, ZONDAG 30 en
MAANDAG 31 MAART 1941 van 10—4 uur.
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maatschappij

B.

maakt.bekend:
De .Provinciale Voedselcommissaris voor Noord-Holland
waarin o.a.
Binnenkort zal een Akkerbouw-beschikkmg verschijnen oogst
ter
wordt vastgelegd, dat telers van akkerbouwproducten hun
door b|.
de
daartoe
■chikking zullen moeten stellen van de overneid of van
overheid aangewezen lichamen.
.„,j.n
<■„;.,„
In het algemeen zal van deze verplichting ontheffinggordenl verleend
provoor door particulieren op erfperceeltjes en in volkstuintjes geteelde
ducten, voor zoover de opbrengst niet meer bedraagt, dan voor eigen
no
boeooYdeeling van de vraag of er in de zich voordoende ffevallcn

...

..

sZDe

inderdaad sprake is van volkstuintjes, zal door of vanwege de provinciale
garissen geschieden.
,
Vo&N
„ tv ,_pf:_„
Met nadruk wordt er echter reeds thans op gewezen, dat °"t"e"'ng
DewerKeii
van leveringsplicht alleen dan zal worden gegeven, indien net gewas
gevan den grond en het zaaien, verplegen en oogsten van het
schieden door den belanghebbende zelf. In twijfelgevallen wende men zien
tot den Provincialen Voedselcommissaris.
Het pachten van perceelen land door fabrieksdirecties, vereenigingen
of andere combinaties met de bedoeling daarop voor hun personeel ol leden
akkerbouwproducten te telen of te doen telen, wordt dus ten sterkste ontraden, omdat de geheele opbrengst van de gewassen in dergehjke gevallen
ter beschikking van de overheid zal moeten worden gesteld.
Om dezelfde reden is het ohgewenscht om in te gaan op aanbiedingen
van landbouwers of grondeigenaren, die perceeltjes grond of de opbrengst
op eenigerlei wTjze aan particulieren aanbieden.

.

..

PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN
LANDBOUW EN VISSCHERIJ
Uitpootverbod Roode Star
In afwijking met het persbericht van 8 Maart 1941, waarin de verbouw
van Roode Star verboden wordt, tenzij gebruik wordt gemaakt van de door
den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst goedgekeurde pootaardappelen, maakt de Provinciale Voedselcommissaris voor Noordholland bekend, dat ultplanten van Roode Star, wanneer gebruik wordt gemaakt van
ongekeurd pootgoed, toegestaan Is, mits de oppervlakte niet meer bedraagt
dan 10 are, met d-len verstande, dat voor hen, die gebruik maken van
goedgekeurd pootgoed, deze 10 are niet is toegestaan. De handel In ongekeurd pootgoed van Roode Star büjft verboden.

Voorts wordt medegedeeld, dat tevens als door den Nederlandschen
Algemeenen Keuringsdienst goedgekeurd beschouwd worden die Roode Star,
welke na de aanvankelijke afkeuring door den Nederlandschen Algemeenen
Keuringsdienst, onder toezicht van genoemden Dienst zijn nageselecteerd
en groen zijn gerooid, een en ander na goedkeuring van den Provincialen
Voedselcommissaris. die in dezen het advies inwint van den G'ewestelvjken
Keuringsdienst van den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdient of van
den Productiecommissaris.
Deze Roode Star-poters mogen echter slechts in eigen bedrijf worden
Uitgepoot. Handel In deze poters in niet toegestaan.

-

-

-

PAG. BETREKKrNG«n>S.
Proefn.
10 et. Aniba, Apeld.weg 216, Arnhem.
7—B 92435

TE KOOP
(GEVRAAGD)

TE KOOP
(AANGEBODEN)

I

HEIDE(BOSCH) GROND

,

HYPOTHEKENenz.|

TENNIS

—

INGEVOERDEN

Juffrouw in de huishouding

—

VERTEGENWOORDIGER

voor 't rayon Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
Uitv. brieven met opgave van omzet, referenties en
leeftijd, onder letter 6-B 94153, bur. van dit blad.
Discretie verzekerd.

_ „."■"***"_—,

w**

■.»* i»*

Voor spoedige indiensttreding gevraagd:
PRIMA CHEF-VERKOOPSTER
in le klas zaak in kristal, glas, porselein, aardewerk.

\^^

Alleen zij, die dit vak prima kennen en goed met het betere
publiek kunnen omgaan, komen In aanmerking. Brieven onder
letter 7—B 94062, aan het bureau van dit blad.

s^^o

\IÉll\\»""«« "»««»■ miwmmmmmm §ïft) ■
HW"l"* "*■"«"»"" n«. 33S I

W AAN TOONDER

jê

„^

TE HUUR AANGEBODEN
Amstellaan 80 m
Meerhuizenstr. 23 I

—
„
—
N.V. HUIZENADM. BANK

Onbekendegr. 5 n
Oude Waal 40 m
Rapenburg 90 111
Kattenb. voorstr. 19 hs.

Frederikspl. 47.

t 42.50 pm.
„
40.
36.— „
5.50 p.w.
5.50 „
5.

Tel. 32415—34418

ONZEN OMROEPER

boort U niet door de radio. Toch
heeft de radio zijn onverflauwde
belangstelling. U wenscht "n radiotoestel te verhandelen? Span onzen
Omroeper er voor! DageiJks bereikt
hH 90.000 gezinnen. Hij zal U dus
zeker van dienst kunnen zijn

van welken aard ook,
de vervaardiging en juiste verzending van
een emissie-prospectus, de levering van een
jaarverslag, kortom elk drukwerk, waarbij
tijdens de samenstelling discretie en groote
nauwkeurigheid noodzaak is, kunt U niet aan
de eerste de beste drukkerij toevertrouwen.
Draag dat op aan een bedrijf, dat op dit
gebied over veel ervaring beschikt; waar
men weet aan welke eischen, wettelijke
zoowel als practische, financieel drukwerk
behoort te voldoen.
Neem voor deze opdrachten:

WINKELHUIS TE HUUR
OLVMPIAPLEIN 144

BESTE GEDEELTE STADIONBÜURT

BERLIN

Lessen Gevraagd en

Aangeboden!

BELASTINGCONSULENT

Muzik. leid.: Gen.musikdirektor ARTUR ROTHER
Decors en costumes: Prof. BENNO VON ARENT
Solisten: BERTHA STETZLER, CARIN CARLSSEN, Kammersanger WILHELM RODE, Kammersanger WILHELM SCHIRP, Kammersanger
EDUARD KANDL, GÜNTHER, TREPTOW, HANS
HEINZ NISSEN, REINHARD DÖRR, LUDWIG
WINDISCH enz.
Leiding der koren: Prof. Hermann Luddekce
Technische leiding: Prof. Kurt Hemmerling
art. leiding: Generalintendant Wilhelm Rode.
PRIJZEN: ’7.50 ’6.50 ’5.- ’4.- ’2.50 ’1.50, alles inb.
Donderdagmiddag 1 uur begint de PLAATSBESPREKING

-

Brieven onder letter I—A 94131 aan

Fabriek van PARFUMERIEëN en COSMETISCHE
producten zoekt een goed

Opera in 3 acten v. RICHARD WAGNER
Ensceneering: Generalintendant WILHELM RODE

-

-

EN BANKETBAKKER

—

Die Meistersinger von Niirnberg

lAlg.

VAN MARLE & BIGNELL TE 's-GRAVENHAGE
veilen Woensdag 2 April 1941
aanvang 10 uur
en volgende dagen
DIVERSE MEUBILAIRE GOEDEREN
Waarbij: Fraaie Meubelen en Ameublementen,
Kleine Meubelen, Fauteuils, Schilderijen, Gordijnen, Tapijten, Zilverwerken en Plated, Haarden,
Kronen, Lampen, Boeken, Kristal, Porselein,
Wijnen, alsmede 2 vleugels Franz Wirth, Wien en
Kuhse, Dresden.
Groote partij medische instrumenten en complete
dokters-inventaris.
KIJKDAGEN: Lange Voorhout 58, Zaterdag 29,
Zondag 30 en Maandag 31 Maart a.s. van 10-4 u.

DIVERSEN

onder ausp. der Ned.-Duitsche Kultuur-Gemeensch.
door het volledig ensemble (Solisten, Koor, Ballet
en Orkest; 350 medewerkenden) van het

-

geen

MEUBELEN, HUISRAAD, ENZ.

eenige dagen in de week

R.K. MEISJE

FEESTVOORSTELLING
OPERNHAUS

enkele dagen in de week. Van

R.K. DIENSTBODE

—

DEUTSCHES

—

NET R.K. MEISJE

—

-

behoeft

Gevraagd omg, Haarlem:
XE KOOP
MEISJE IN DE HUISH.
MOTORPOMP 2 P.K.
voor d. en n., in gezin met kinderen,
3J4 P.K. MOTOR
geheel huis. verk. Brieven onder lett.
met weerstandssleepring
pl.m. 1 H.A. voor kampeerterrein. 1 STEL FORÜWIELEN M-B.
3—B 94064, bur. van dit blad.
onder
m-et verlangd salaris onder lett. I—B1—B
3
Ligging en prije. Brieven
y, y, y, 1/1() MOTOR m. pOüip
94096, bur. v. d. blad.
Gevraagd te Bergen N.H. per 1 April letter 5—D 94090, bur. v. d. blad.
220/380 MOTOREN
MEISJE
WIELEN. ASSEN 80 c.M. Veeren ena.
d. en n.. boven 20 j. ZelfstanELC. ALM. PANNEN.
Gevraagd in Den Haag voor 1 Mei voor
k.
met
dig
goede
getuigen,
en
w.
VERSTEEGB
of later
k. en zw. dragend, loon f 35 p. m.
Dorpsplein 3. Zandvoort. Tel. 2455.
Br. o. 1. 4—B 94128, bur. v. d. blad.
v. d. en n. in ki. gezin. Voor een>v.
huish. bezigheden. Br. onder letter
2—B 94089, bur. van dit blad.
gevraagd te Amsterdam! (Z.) per 1
Mei in gez. met grootere kind. PerWie wil jonge menschen die hard
Gevraagd te Utrecht
fect kunn. koken. Zeifst. werk regewillen werken aan f 25.000 Iste Hypt. Te Adam, Haarlem en Bussurn.
jarenlange bestaande Zat.mid. en Zond. geoef. e-n ongeoef.
len met aanwezig werkmeisje. Loon helpen om
p.m. Prettige werkkr. Br. met zaak over te nemen. Br. ond. letter leden gevr. Br. ond. letter I—RS1—RS
f 40.
kutïzelfstandig
93722, bur. v. d. blad.
V. d. en n. Geheel
uitv. inlicht, ond. letter 2—B 94092, I—GL 94132, bur. v. d. blad.
nende koken en werken. Hulp 2e bur. van dit blad.
«elsje. Brieven met getuigen en opGevr. te Adam in goed R.K. gezin
gave van leeftijd Mevr. STAFFHÖRST, (2 pers.) HELDER EBRL. MEISJE,
v. d. of d. en n„ gemakk. werkkr.,
WittevTOUwenstraat 32, Utrecht.
6—B 94152 goede ben., f 15 p. m. Brieven onder
letter I—B1—B 94098, bur. van dit blad.
Voor 1 April in een gezin van 2 pers.
HUWELIJK
HUWELIJK
EEN NETTE DIENSTBODE
R.K. alleenst. meisje wenscht ser. 2 gebroeders (tweeling) mdddeinst.
gevraagd, die goed kam' koken en
tweelingMuseum! kennism.'. m. R.K. heer. Wedn. m. zoeken ser. kennism. met
p. m. gavraagd voor 15 Apc-iï.
netjes werken. Loon f 35.
zusters, 23 tot 27 jr. oud. BT. me»
g.
j.
k.
leeft.
30—38
bezw.,
Stadhouderskade
Adam.
1
a
39,
Pension,
9
v.g.g.v. Hulp aanwezig, j. W. BrouI—B 94136 Br. m. foto, op eerew. ret., ond. foto welke onder eerew. w. gere*.
wersplein 5, Adam.
ond. lett. 9—V 93981, bur. v. d. bladletter I—V1 V 94113. bur. v. d. blad.

schappij „Caecilia"

6 UUR

advertentie

..kapitalen" te kosten Plaats maar
f 4000.
bezet pension, Heerenhuis. eens een Omroeper Rubriceering en
ouderd.
gemeub.
Weg.
gelijkvormige
zetwijze.
kamers,
rijk
10

NET B.K. MEISJE
gevraagd, niet beneden 18 jaar in
jong gezin ici 't Westland, v.g.g.v.
Zelfst. k. werken en eenigszins kunn.
koken, Voor d. of d. en o. Brieven

Dirigent: EDUARD VAN BEINUM
Solisten: JO VINCENT, zang
CAREL VAN LEEUWEN BOOMKAMP, violoncel
J. B. v. BREE, Concert-ouverture; R. MENGELBERG'. Salve Regina;
BADINGS, Tweede celloconcert; DOPPER, Zuiderzee-symphonie.
Toegangsprijs f 2.
rechten Inbegrepen
en
Kaartverkoop
plaatsbespreking dagelijks van 10—5 uur (telefoon 27500).
Na afloop extra-trams In alle richtingen

MAANDAG 31 MAART

Een

Wilhelm-inastraat 105, Adam.

R.K. BURGERMEISJE

een

GEEN SPRAKE VAN!

STRENGMAN'S ZAKENBEURS

v. Br. o. I. 3—A 94130, b. v. d. bl

g. g.

Juffrouw voor Banketzaak

EEN BROOD-

koop

Aard.-Groentenzaak

uitst. kunn. ond-uleeren. Hoog loon,
GEVRAAGD: NET B.K. MEISJE
in- of extern, bij Fr. KALKSM'A, Laat
169, Alkmaar.
4—B 94061 voor de huish., lief voor kinderen,
voor d. of d. en n., met huis. verk.
Gevr. aan Pastorie omg. Adam: EEN Aanm. of brieven aan G. v. Baars,
TWEEDE MEISJE. Brieven onder lett. Binnenweg 4, Heemstede, Tel. Haar3—B 94063
lem 29590.
3-—B 94065, bureau van dit blad.

7.15 UUR

STADSSCHOUWBURG

l\ I

Nette R.K. jonge Werkster

z. a.

z. a. ook voor

-

omzet lo tot 20 zak. Contanten aanwezig. Brieven onder lett. 4—Z 84060, Te koop aangeboden op flinke plaats.
In Gelderland eeni bedrijf in bovenbureau van dit blad.
genoemde branches. Prima bedrijf
met goederenvoorraad. Modern zakente
pand. Alleen kapitaalkrachtige rewegens dubbele zaken. Dicht bij Am- flectanten gelieven te schrijven ond.
jongelui.
sterdam. Geschikt voor
letter 2—Z 94095, bur. van dit blad.
Boeken ter inzage. Billijke prijs. Br.
ond. lett. I—Z1—Z 94094, bur. v. d. blad.
■

z. a.

voor

eerste of gevorderd Kapster

„caecilia»

tmaWm N-v- Int Concert- en Theater-Directie Ernst Krauss aamSß

NETTE R.K. WERKSTER

Gevraagd

ter herdenking van het 100-jarig bestaan der Maat-

I

een Brood- en Koekbakkerij

AANGEBODEN BETREKKINGEN

—
ORKEST-CONCERT
—

B.

MANUFACTUREN
MEUBELEN
CONFECTIE

Voor direct te koop gevraagd:

i\ I
V

Prijs 52 cent per regel
In De Tijd en De Nieuwe
Dag 40 cent per regel

’

Inlichtingen bij H. MOKVELD, Simon Stevijnweg 74, tel. 6134, Hilversum.
9—Z 94059

Tl'

10 DAGBLADEN

Van zeer goede getuigen voorzien.
het bureau van dit biad.

Opgericht 1841
DONDERDAG 27 MAART

Nieuw, modern, riant winkelpand te huur met ruime woning
op eersten winkelstand te Bussurn. Voor alle zaken geschikt,
1300.— per jaar.
ook voor filiaal. Huurprijs

WINKELJUFFROUW

CONCERTGEBOUW

PROVINCIALE PUBLICATIE V. h. DEPARTEMENT
VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ
Teelt van Akkerbouw-producten in particuliere
tuinen, volkstuintjes enz.

WINKELPAND BUSSUM

lunchroom of iets dergelijks. Br. ond. geh. zelfst. zoekt plaasing desgew.
letter 3—A 94081, bur. v. d. biad. ook om leiding van huish. op zich
te nemen. Liefst omgeving Leiden.
Brieven: Letter N. H. aan Boekh.
Er biedt zich aan een
H. Buitee, Noordwijk Z.H.
NET R.K. KEUKENMEISJE
3—A 94108
v. g. get. voorzien, liefst voor Haarlem.' of omstreken. Br. ond. letter
3—A 94080, bur. V. d. blad.
Juffrouw zoekt plaatsing ais
Besch. Juffr., 45 jaar, b.z.a. als
HUISH. of HULP IN DE HUISH.
met hulsel, verk. V. g. g. voorzien. in Banketbakkerij. V.g.g.v. Br. ond.
Bt. ond. lett. 3—A 94129. b. v. d. bl. letter I—A 94102, bur. v. d. blad.

VERKOOPING

Op DINSDAG 1 APRIL 1941 en volgende dagen zal, onder leiding
van boyengen. VEILING-DIRECTIE, in de zalen van het VEILINGGEBOUW .ODEON" om contant geld finaal publiek worden
verkocht:
De zeldzaam uitgebreide, in prima staat verkeeren-

Vraag en Aanbod van Huizen en Zaken

I^OtffTl
KA/I JÈ

DEZE RUBRIEK
VERSCHIJNT

alle dagen vrii. Brieven onder letter I—A1—A 94101, bur. v. d. blad.
B.

VEILINGGEBOUW
„ODEON"

dbhbb

Verkrijgbaar bij hef bijkantoor ADCO, WETERINGSCHANS 267
Filialen: RUYSCHSTRAAT 117 en BINNEN ORANJESTRAAT 28

GEVRAAGDE BETREKKINGEN

KOORVEREENIGING „DEO SACRUM"

In verband met de uitvoering van „Missa Solemnis" van W. J.
Tomaschek in Juni a.s., worden alle leden, en zij, die deze
prachtige Mis willen meezingen, uitgenoodigd tot een korte bespreking op VRIJDAG 28 MAART, te 8 uur, in het ROOTHAANHUIS, Rozengracht 133.

I

Blijspel van Lonsdale.
Regie: Cor v. d. Lugt Melsert
Pryzen 90, 60, 30 cents
Zondag 30 Maart geen voor.
stellingen in den Starlsschomv-

f

gevraagd, leeftijd 22—25 jaar, goed bekend met groote stoommet ervaring; salaris minstens
4500 a
5000.— smeltketels. Goede vooruitzichten bij gebleken geschiktheid.
Zonder uitvoerige gunstige referenties onnoodig zich aan te melden Zij, die reeds geruimen tijd hierin praktijk hebben, gelieven
schriftelijk te solliciteeren onder opgave van huidige en vorige
Brieven onder no. 2—55608 Bureau van dit Blad.

’

LASTIGE MANNEN

IT
<I^L
iV^BHat/

HULP-ZEEPZIEDER

R.K. TANDARTS

N.V. HET
Dir. Cor v. d. Lugt Melsert
Extra-Volksvoorstelling:
Zaterdag 29 Maart, 7.30 uur

f?* kleine advertenties

KLINIEK IN GELDERLAND
vraagt voor iersiond

WETTIGE PREMIETREKKING HAIGHTTON & Co.
Aanvangende 31 MAART 1941

OMROEPERS
(£)(%
SN

namiddag» 4 uur.

Prospectussen en inschrijvingsformulieren, alsmede tot
een beperkt aantal, Jaarverslagen over het jaar 1940 en
Statuten, zijn verkrijgbaar ten kantore van ondergeteekenden.
VAN MARKEN & MIDDENDORP.
AMSTERDAM, 26 Maart 1941.

UITGELOOT

—

voormiddags

volgens

pari-aflossing

a

STADSSCHOUWBURG ■
NEDERL. TOONEEL

aaatßsmam

MAANDAG, 31 MAART 1941

4 % ohligatieleening t/l van het
St. Joseph-Weeshiiis te Gouda
anno 1937

Regie: EDUARD VERKADE
ZATERDAG EN ZONDAG
|
2.15 UUR MATINEE

■

(niet daal uitmakende van het geplaatsten volgestort kapitaal)

volgens afspraak.
TeL 48353

werden 8 oblig. ad
f 100— nos. 23, 33, 63, 73, 126, 203,
209, 212 en 4 oblig ad f 500.
nos.
295A, 2958, 345A, 3458, betaalbaar
1 Mei a.s. ten kantore der Haagsche
Bankvereenlging N.V.
Vereenigd Trusteekantoor N.V.
's-Gravenhage, 25 Maart 1941.

/

bij afte bekende agentschappen verkrijgbaar

met Cor Ruys

400 gewone aandeelen aan toonder,

DIERENARTS
Uitsluitend voor paarden en
kleine Huisdieren
HEERENGRACHT 92 CENTRUM
Spreekuren: 12.30—1.30 en 5—6 en

zijn wederom

BUJspel van Mr. 3. H. Penning

UITGIFTE van

T. D. SIGLING

OPVOERINGEN

„HET PARADIJS"

gevestigd te ROTTERDAM.

Gevestigd:

I De Toekomst Spaarstrooken I

Centraal Tooneel

„DE NATIONALE BELEGGING
IN VAST GOED" N.V.

—8

Deskundige (schrift.) opleiding o 1.
v. Neden. Col. v. Belastingeons. De
studiestof Is bijgewerkt tot beden.
Uitvoerige brochure op aanvraag bij
het Secr. Valkenboschlaan 295, Den
I—A 92047
Haag, Tel. 395717.

DRUKKERIJ
'T KASTEEL VAN

Voelt U voor een zelfstandig beroep, waarbij Uw persoonlijke werkkracht
tot haar recht komt? Volg dan onze goedkope schriftelijke opleiding

MAKELAAR-TAXATEUR

SZZ^

Lessen ■ voor hen, die de lagere school bezochten en voor gevorderden
Cursus onder leiding ven een meester in de rechte.; en een bouwkundi
Gratis hulp bl) vestiging Vraag zonder verplichting in'irhtingen bij

-

i

A. S. S. O.

-

NIEUWE PLEIN 31

-

ARNHEM

I

AEMSTEL

T., 4*878
H.Z Y~H,.r«w.. 65-73. *d.m.

(5

■■,».»»

|

HANDEL IN DUITSCHE FONDSEN

GEBREKKIG,. LOCALE
VAST,
MARKT
LATER
IN
REACTIE
NEDERL.
STAATSGEDRUKT,
FONDSEN
LATER
BETER.

AMSTERDAM, 26 Maart 1941

De New Yorksche beurs stond gisteren
weer geheel in het teeken van afwachting.
Aan de voor de markt gunstige factoren
Werd andermaal geen bijzondere aandacht ge«chonken, de krachtige bedrijfsontwikkeling

hl de Vereen. Staten ging

feitelijk ongemerkt
Voorbij. Zij waren echter bij verder verloon
nog van zoodanigen invloed, dat de aanvankelijke koersverliezen van I—2 punten wer-

den ingehaald, waardoor de markt per saldi
in een prijshoudende stemming sloot.
Voor Staalfondsen waren de slotkoersen
Belfs iets hooger, maar van een uitgesproken
koopbeweging was allerminst sprake, aangezien de markt geheel werd beheerscht door
de ontwikkeling van den toestand buiten het
Westelijk halfrond, terwijl men tevens reke-

met een en ander nog geen handel te bekenne. Voor de Youngleening werd een biedprijs gehoord van 25 pet., terwijl de biedkoersen van andere fondsen lager waren dan gisteren.
Wat de beurs overigens betreft, was heden
de stemming voor Nederlandsche Staatsfondsen gedrukt, terwijl de locale aandeelenmarkt een vaste stemming aan den dag
legde. De nieuwe staatsleening had van aanbod te lijden en liep % —% terug, terwijl
de 3—3% % 1938 een reactie boekte van
ook % — y 2 %. De andere obligaties lagen
ook zwakker in de markt en de handel had
een or<re?nimeerd verloop.
Op de Petroleumafdeeling opende Koninklijke olie op het slot van gisteren, waarna
wegens overwegende vraag een avans volgde van 3 %. Shell Union, Tidewater en Continental Oil waren eerder iets luier van toon.
In den Suikerhoek kon H.V.A. 2—3 pet.
hoogere prijzen bedingen en monteerde spoedig hierna nog 3 pet. Vorstenianden Cultuur
lag ook vaster in de markt. Indische credietinstellingen waren echter minder vast van
toon.
De Rubberafdeeing droeg weer een stil
karakter en voo^oopig bedong Adam Rubber niet meer dan den gebleven prijs van

ning hield met de stakingsbeweging bij de
Steel. Met de oplossing van het arbeidersvraagstuk schijnt president Roosevelt^
geen bijzondere haast te maken, terwijl toch
de snelle uitvoering van zijn bekende plannen gisteren,
noodzaakt, dat alle krachten samenwerken,
Tabakken waren weer verdeeld. Oude Dcli
om tot het vereischte doel te geraken. In werd 4—5 pet.
hooger verhandeld en Senemaanmerking genomen het feit, dat door
herstelde
3
pet. Dcli Batavia toonde geen
bah
de stakingsbeweging van thans zich geen pa- verandering.
openMekstemmiing ter New-Yorksche beurze
Scheepvaartaandeelen waren weer gunstig
van bescheiden
baart en het aanbod slechts
gedisponeerd en gevraagd. Voor Scheepv.
Omvang is, neemt men blijkbaar in Wallstreet Unie trad een verbetering in van 10 pet. Booaan, dat Roosevelt den tijd zijner vacantie ten liepen 3% —4 op. Japanlijn 2—3 en Holl.
zal benutten met de bestudeering van de vero t^qX.
Ar"prika T,fi n i
schillende vraagstukken, waarbij zeker niet
Van i binnenlandsche industrieelen boekte
het arbeidersprobleem uit het oog zal worUni.~.er een avans van %y%-—'& pel. Ai^u weid
den verloren.
I—l%—
1 1% hooger verhandeld, terwijl PhilipslamTen onzent trekt de officieele aankondiruimschoots de gebleven prijzen van gispen
ging van de Duitsche autoriteiten betreffende
teren handhaafden.
*en wijziging in de toepassing van het geDe
afdeeling had in nablokkeerde Markenbelastingbesluit van 1940 volgingAmerikaansche
van
Wallstreet
een prijshoudenden
de aandacht. Blijkens deze officieele medeSteels, Bethl. Steel, Republic
ondertoon.
deeling zal er een vereenvoudiging komen in
bewogen zich op het vorig peil. Anahet betalingsverkeer tusschen Duitschland en Steel
en
conda
boekten verbeteringen
Nederland, maar wordt een transfer van het van % A Kennecott
%. Sporen waren ook vaster.
%
tp^^edl
in Duitschland geblokkeerde Marke"
VERDER VERLOOP.
van de zijde der Nederlandsche belanghebBij verder verloop viel ook geen handel
benden niet wenschelijk geacht. De tot dusverre geldende transfer van Sperrmarken in in Duitsche fondsen waar te nemen en men
een gewijzigden vorm zal voorshands ge- vernam, dat eerst tegen het einde der beurs
handhaafd blijven. Het is waarschijnlijk dat (om kwart vóór drie) noteeringen zouden
de wijziging ook het doel heeft, die reeds lang worden vastgesteld. Voor aandeelen Farben
gestagneerde handel in Duitsche fondsen te werden koersen van 146 a 148 gehoord,
hervatten, waarvoor thans de bepaling geldt, Konv. Kasse 65, Funding Bonds 60 a 65 en
dat alleen een firma die Duitsche effecten Duitsche Grootboek-obligaties 75 a 76.
aan een ingezetene in Duitschland verkoopt
Op de Nederl. Aandeelenmarkt trad voor
belasting moet betalen en niet degene, die Kon. olie een reactie in van 2—4, waarna
*an een ingezetene hier te lande verkoopt.
herstel volgde van I—3 %. H.V.A. verloor
De hervatting van den handel in Duitsche I—3. Adam Rubber 1%—2V£. Vorstenlanfondsen, ging vandaag nog niet van harte. den cultuur gaf I—2 % prfls.
Scheepvaart Unie liep I—21—2 terug. Booten
Men verkeerde in onzekerheid wat uiteindelijk
het juiste plan van de markenbelasting zal 1 %. Holl. Am. Lijn I—l% en Japanlijn
behelzen; bovendien stelde men zich de vraag I—2 %.
tegen welke waarde de inlandsmark zal beUnielever verloor 1%—2. Aku circa 1 %
rekend worden, of hiervoor een rijksmark van Philipslampen circa 2 %.
75 cent in de plaats zal treden. De inlandsDe nieuwe Nederl. Leening kon weer %
*nark noteerde heden 45—49.
% herstellen en de 3—3% 1938 %—%.
Prolongatie 2% %.
Br) opening van de beurs was In verband

Bethl.

H.H. BANKIERS

OFFICIEELE PRIJSCOURANT

ENFINANCIERS

Amsterdam, Woensdag 26 Maart 1941
S< UKKi'V .»ART-ll.riJ

voor drukwerk,
dat aan de
hoogste eischen

NEDERLAND VK IJO-2JO
Seri 1940 100 4 97
Ved. 1940 500 4 96H
Ned. 4011100 4 90^
cd. mbelrjloot 97
f 500 4 fe 2
Ned
i-d uihell.jsto4 H6H
1911 / 100 4 a 5
"
cd. 9 1 1 / 500 4 95
...oo ' 100 o
193 b 600 :-i
1937 ' 100 B 78H
1937
500 S 79*
löbb f 100 C3i) 8 81-rt
L«tl8 sOofBi,
82

'

'

--

'
'

90^

97H
ü^h
95>S

ot.

81%
83%

3Ï

Amst.Ball.l93B 3i 91
Blaauwh.Vries.3i 84
b 2 GKi(r.W&W'uk 4J106
G.EiKW&Wnk4 94%
82H
Houth. Alberts 4 97
b'2H
Muller & Co b 3 95
82h
Nat.Grdb.lo-15 4* 96

le leen. 1937 3i
i en4el(f 1937 31
öe teen. 1937 3i
rje leen. 1937 3i b2 s

7e leen. 1937 3i 82

Heieen. 1937 3i 82
VRNHEM
le leen. 1937 3i 88
du leun.

1937 34

e

DIVERSEN

89
82
82

90%
81%
81%
81%

l"ab.-Unie CvO 7

1935 3i 89

944

85
9? §
96

17s

SPUOIIIVBGK»
VKUIIIKUAMiJ.

89%

N.-1^3en41.'373i

8-QRAVENHAGE

87%

84
106

.

73

724 §

88§

81
9ü§
88

«0%
86%
85%

Oost-Java 0.5 32%
Sam.-JoanaO. 4} 31

32*

34|

Olymp.l.' 100 .1 101*
Conc. geb. f 100 o! 7H
üonc.geb/1000 ü y-4

1004
975*
nB%

leen 3e 1.1937

3i 80
on 5e 1.1937 3i 80
6e leen. 1937 3* 80*.
le 1een.1938 3i 79S

A 63
Hatoe Diamoes A 45
Qo(?o Niti (^ult Alo9*

KleotroZuurWf.A2lB
Electrom.Dordf AIPO
Kmhalla«et £1. A 75
Rnkes N.V
A155% I5
Fokker Vl.t. CvA 183
184
GoudSt. A PWA 153
148
210
OoudaSt BPWA2IS
Gruvter B PWA 1194 144

Hein. Bierbr. AlB7*
Hero Conserven A1504§
Hoeks M.ZunrstA37l
Holland St.Ml.i AI66S

Holl.f.KattbPWAU7%
Holl. Beton CvA356
Holl.Dr.Kabeh. A 250

Holl.KunstzijdeAl44%

MijO.SilSH
Ind.Rubb.Comp.Al74%

187
151
380

«Tiet officieel)
Trekking Tan Woensdag 26 Maart 1941
Iste klasse, 3de lijst
Hooge Pryzen

t HWO— 4068
t 400— 2609 20189
ï WO.— 3071 7667 10608 16798 19«ö
Prijsen van f 20.—
1«4 1607 1686 1967 2241 2391 2458 3571
3596 3699 4015 4510 4944 5146 5418 5543
5622 5742 5797 5836 6131 6221 6280 6325
6586 6803 7355 7849 7932 8207 8853 9078
8230 9306 9519 9717 10888 10481 10737 11029
l057 11370 11437 11712 12089 12120 12452 12692
«780 12843 13103 13165 13533 13699 14072 14197
}*375 14727 15418 15498 15849 16293 16425 16661
1680416923 16929 16991 17062 17082 17242
}7643 18120 18154 18897 18905 18918 19122 19271
20475 20883 21083 21100 21149 21391 21431
21693 21779 21958

J

J6704

MARKTEN
fOßLirr,

25

Maart.

Groentenveiling.

Op de

groentenveiling werden Dinsdag de volJJlftsche
gde
prijzen genoteerd: Salade I 5—10.50, II

per 100 stuks. Stoofsla 19.00—24, AnRaapstelen
ïfrle 19.00—25, Prei 8.50 per 100 kg.
Selderie 1—2.70 per 100 bos. Spinazie 15.00
y0 en Boerenkool 4.10 per 100 kg.
Groenkf-OOSDUINEN, 25 Maart. „Loosduinsche28.20,
111
teveiling". Kaskomkommers I 38.50, II
II
17.00,
per 100 stuks. Schorsen c eren I
per
per
4kg
kg.~
£-50
100
Spinazie 0.57—1.08
4.40, Raapstelen 1.80 per 100 boe. AndiJSJGiJs10.75—13.50,
Komkommerstek 16.00 per 100

S°~-4.70
s*»>.
ls£o

JTrechT,

25 Maart. Vereen. Groenten- en
ilUchtenvelllng „Utrecht Pn Omstreken". Belle40.00—60,
Goudreinetten 20.00—39, Jonajf»*
22 00—106, Klumpjes 41.00—59, BergamotÏJ*s
10.00—21,
Kampervenen
6.00—14, Brederode
\fiIjo0—-25,
St. Remie 15.00—32, Comtesse de Pa25.00—39, IJsbouten 6.00—20, Poppeperen
|
per kg.
iv&lles per 100 kg. Champignons 2.18
fjJEL. 25 Maart. Veiling „Tiel en Omstreken",
B 23.00, Kampervenen B 17.00, St. Rete^utcn
<L A 25.00—28, Gieser Wildeman B 15.00—19,
""tesse de Paris B 12.00—16, A 21.00—33, en-

Ym

JSMMA, BORST-

Kffi

BENAUWDHEID.

IkaJ

waarbij slijm op de borst
vast zit, zal Abdijsiroop
de slijm doen loskomen en

V»J__ ~~^

borst en keel verzachten,
Vanouds beproefd bü hoest,
griep, bronchitis, asthma.

C £V\
IvNG i~A

T%tW

AKKER 'S

£BDUSIROOP
Voor elkander

bestemd
ERTARUCK

(Nadruk verboden)

HOOFDSTUK XXVI

'

*

VS
Kh

'

i\?°

|jVw
|JU

-I*^"
Ir sl6l<*.i

17%

67*.,

168 S
119

350<?

144§

Ml.»

M7HKMI* V /%<%"! I

AlkmaarPacketA 51
b'urneiw Schpv A159%

252
148

78

'

554

156

Jav-Ch.-Jap CvA 151

160

Stv Mü Maas (VA 116.;
9i

U3'i

105
Mü Zeevaart AlO5
Ned.Sch.v U.CvAl7h% 1783 i

.StvMüWiikliin A

f:O.,

Stoom v.ZeelandA 89%

134
167
518 '
245
244

39%

SI!IKUH-!i'tllKll.\
4*)
v Adam A 4ïS9

Hnd.
Jav. Cul. Mij CvA25O
Lawoe-ond. CvA 77*
Pagottan Cult Al6l
Tieweng-Lest A 97
Vorst.l.' 100 CvAI26H
Ver.Voretenl. WA 19.40

K.Ph.StheemCvA24o%
Kon.Zw. KetieoAl634 161%
All 9 117

246
80
169
97

1214
19.5.

103

1000 6?5P.A105%§ 1053
200*
Lyemph.UlJsf. A2OO
Ujmt. DelftCvAd 78%
78%
\teeli.N.Bak.CvA2B4§

N.labr.Hooirstr. A 7*%
N Gist Spirit.l. A 379

TAB AKS-M I'UEN.

Besoeki Tab.Mü A 66
Dcli

2908
784

64
191

Batavia A195

2544

Deli-Mü MOOCert 254

380

raBR-ONIIHHNKiHINUKft

40 50

199
Nyma.Kunstzü. A226% 221

Maswatti Cult A165
Pasir Kananoa A 1294

ie

.

*

»

'T KASTEEL

VESTIGINGSWET
.

.

aanstonds in uitbundige gelukwenschen vervallen, als men het jonge paar te zien krygt?"
„O hemel neen, dat geloof ik niet. Ik geloof
zelfs niet, dat Slim het meisje al gevraagd
heeft, of ze met hem wil trouwen. Maar dit is
in elk geval het meisje, dat hij werkelyk van
plan is te vragen."
„En natuuriyk zal zij hem met beide handen

aannemen. Dat beschouwt

VAN AEMSTEL

hy als vanzelfspre-

kend."

schudde ongeduldig met haar haren.
en
„JÜ vertelt mij nooit wat," verklaarde zij
dat is niet eerlijk, want werkelijk, ik vertel
en bovendien heeft
haar van alles en nog wat
het haar vroeger nooit erg geïnteresseerd, iets
over Slim te hooren. Maar op een of andere
manier, je weet niet wat het eigenlijk is, vinden de vrouwen zoon onderwerp belangryk. Als
het een verloving betreft, meenen zy, dat elke

—

Phyllis

—

kleinigheid daaromtrent hoogst belangwekkend

„Wel, ik denk, dat hij wel weet, of een meisje en aangrypend moet zyn. Toch zijn de mees-

te van haar zelf verloofd en weten zij toch,
dat het een doodgewone, alledaagsche zaak is.

Vreemd!
Maar nu ik wist, dat mijn verloofde graag
over Slim's aanstaand engagement wilde praten, vertelde ik haar alles, wat ik er van wist.
Een kerel als Slim stelt het vaak uit, tot hij
oud en kribbig en eenzaam is
en de eenzaamheid is nog erger, dan al het andere. Slim is
intijds gewaarschuwd; weet. dat hij een eigen
thuis moet hebben me' pen meisje er in
„Maar toch niet spec . 1 dat meisje uit Wales,
wie zij dan ook is?''
„O, jawel. Juist haar moet hy hebben, omdat zij, wat hy noemt, een lief verlegen klein
huishennetje is met onschuldige, blauw-grijze
oogen en ouderwetsche liedjes en een gezichtje
als een roos en dat nooit ergens geweest is of
ooit iets gezien heeft.
„Ik moet haar eenvoudig zelf gaan bekijken!"
verklaarde Phyllis lachend: zij scheen er heel
opgewonden over te zijn! ..Wanneer kom je me
Zondag halen, Jack? Half negen? In orde!"
Nu, dat is afgesproken, dacht ik. Dus yiel i*et

—

"

"

*

ik op 99 aanbelde en ontdekte, dat Phyllis, werkelyk tot haar
spyt, niet mee zou kunnen gaan. Zij had zware
hoofdpyn gekregen en lag boven, zoodat haar
moeder de boodschap afgaf. Toen ik binnenkwam, trof ik mevrouw Carteret alleen op de
groote rustbank in den salon.
mij Zondagavond tegen, toen

H2H
il

ó
b
b

7iiH
74

193 b o
ö
1938 OH. B

1937

—

.^

A

83

73%
73%

---

—

-

Koloniale Bauk Aaudlo?
N-lnd. Uandelsb. A 1324

IS4
125%

Ned.HandJly.2soCvAl3l
dito / 1000CvA 131

1314»
1:114*

dito Resc Aandllb4

INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN.
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haar ligbank, en klopte er op, om my uit te
noodigen, plaats te nemen.
„Kom een minuut by me zitten, Jack. Je
hebt toch geen tyd bepaald, wanneer je bij je
vrienden zou zyn, wel? Neen? Dan kun je wel
een minuut voor my missen. Ik wilde eens even-

tjes met je. praten!"
„Hoofdpijn? O, dat spijt me,'' zei ik, maar
Nu, wy praatten even en het is werkelyk
ik kreeg de gewaarwording
ik weet zelf niet verwonderlijk, zoo bedaard en rustig gelukkig
waardoor, deed de atmosfeer 't of de uitdruk- ik me gevoelde en hoe gewillig ik mijn best
king van mevrouw Carteret's gezicht?
dat weer wilde doen, om vol te houden. Mevrouw
je zoon
het enkel een excuus was, om niet genoodzaakt
Carteret is een van die menschen, die
te zijn, mij te ontmoeten. Dat deed mij pijn gevoel kunnen bybrengen. Ze zei niet eens veel;
en 't was te hooren in mijn stem, toen ik daar ze begon te vragen, of er iets haperde tusschen
stond en op haar neerziende, antwoordde: „Ze Phyllis en mij, of er iets geweest was. Ik verkrijgt die hoofdpijn tamelijk dikwyis den laat- telde haar, dat er vandaag niets geweest was,
sten tijd?"
maar dat ik vreesde, op Phyllis' zenuwen te werken. Mevrouw Carteret nam mijn hand in de
Oogenblikkelijk keek mevrouw Carteret naar hare en vroeg my dringend één ding te geloomij op en zei met haar lieve stem: „Ja, Ja. Je ven: Phyllis acht je heel, heel hoog! Zij verarm kind.... zekerde my, dat Phyllis wist, dat haar grootste
weet toch, dat Phyllis die krijgt
Nadat ze in het voorjaar die ernstige influenza kans op geluk lag in de handen van een man
gehad heeft, heeft ze het heel dikwijls. Dat weet als ik; trouw en waar, en
o, nog zooveel
je toch Jack. We hebben toen immers haar hadingen, die mijn keel dichtsnoerden en waarren moeten afknippen!"
om ik mezelf een ezel uitschold en die mij ter„Ik wist er niets van, dat zij ooit zoo ziek ge- relfdertijd toch weer goed deden.
weest was, dat haar haren afgeknipt moesten
„Phil heeft die luchtige, brutale manier van
worden. Ik dacht, dat ze het expres zoo had praten. Maar wat bedoelt zij er eigenlijk mee?
laten knippen. Zij heeft er mij nooit wat van O zoo weinig, zoo weinig! Het kind houdt er
verteld. Maar er zijn zooveel dingen, die zy mij van, de menschen een beetje te plagen en te
nooit verteld heeft,'' zei ik, denkend aan haar verschrikken. Het verveelt haar
„zich op mij
verwyt van den vorigen dag.
' uit te kuren," zei de lieve dame, met 'n schoolPhyllis' moeder zag mij nog steeds lief en meisjesachtigen, ondeugenden glans in haar
ernstig aan. Toen maakte ze wat plaats op gryze oogen. „Maar ik heb gezien, dat JM er
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864
WIJCHEN, 25 Maart. Aanvoer 81 runderen, Holland Stmeel 4 lOlh 1014
.tl.. GES. AAMJKKI i:
waaronder 21 drachtige koeien en vaarzen 450.00 .JaltaMachfabr.4 844
844
lialtesiarid.
—550, 43 pinken en kalveren 190.00—300, 17 weiBuhrm/s
1224
Pap. Al2O
98*
4 9*
vee 275.00—350. Handel goed. Er waren veel K.N.Hoogovens
Cham.U.S%PWAI4O4 140
Kon.N.Papierf.4 98*
1§
984
Am.Cit.P.CvlOAs
1M
kooplieden
gndeelen,
Obligafiër Am.Tel.TrJf.CvAl67 168Ji
DEVENTER. 25 Maart. Dr. koeien 350.00—450, Levers Zeep 4*loo* 1004
A.W Works CAB 74
74
gustekoeien 300.00—360, dr. vaarzen 275.00—325, Ver.Touwt. Cv.4 1054 106.-;
Vollenh.Bier(3)ö 674§ 684
CLAIMS,
dr pinken 225.00—260, gustepinken 180.00—225.
2*§
A.Gas&Elect-PA$ 2^
Beursberichten
Handel goed. Aangevoerd 307 koeien waaronV'ollenh. Bier 4 82 ' 88*
Service PAI 654 634
G
der 133 kalveren. Door de N. V C. werden overge24
4 994
Prolonsratie
Werkspoor
Comm. Edison A* HOK 30&
9bifc
Jaarverslagen, enz.
nomen 144 koeien en 133 kalveren.
Wilton sMachl.4*lol* 101
Edison GA» 27*
/7
Con.
RAALTE, 26 Maart. 80.000 eieren 1.07 per kg. ZdHollßier "26 5 61
61
Int. Hydro El. A* 3^-g 3A"
35 loopvarkens 30.00—38, 100 biggen 22.00—27,
Speciaal
adres
130 kippen 1.70—2.25, 20 tamme konijnen 3.60—
MAKKKNKOERS.
ELECTR., UAS, rjELi,
5.70.
UAMIELSUNUERS.
26 Maart.
Drukkerij
I'BLRGR. WATKHL, MIJi \
194
Borneo-Sum H. Al96*
Inlandsmarken 45—49.
Europa-Azie H. AI47H 1474
89*
Sch. Duin. Wt 3i 90
Registermarken 58—62
1194
VRAAGT ONS PROSPECTUS
Hnd.M.GuntzelAl2o4
H.v. Holl.Bomb A 454§ 464
Ondersteuningsmarken 50,
DIV. CUI/rUI!H olVI)RIli\
Int.Cr.H.R'dam A23OS 280
Reischeques 72.
Ver. Ind. Bosch 6 63*
634
233
Int.H.R'damCvA233
200*
MIDDiCNSTANDSDIPLOMA
Linde & Teve» A2Ol
VOORBEURS.
Voorburgwal
N.Z.
67-73 MolukscheHnd A 94§ 944
Kruideniersdiploma
Manufanturenbrevet
fETROI.EtJBI-ONDESRN.
My.
6i-%
A
69
Wol
Gaboes 20%.
Tel 46878-Amsterdam Ned.
ARNHEM Bat.Petr. Mü 0.4* 93* 93
RESA
Paramount 10%—11/16
Nw.Afr.Handv A 244§ 214§
77
Petr.
M«
3i
77S
724
Ind. Spoor 56 & —7 gl.
Zeeland's El.B A 73s
(Bekende schriftelijke cursus) Bat.

van hem houdt; een man als Slim kan zich
daarin niet vergissen." Ik nam het op voor den
afwezige. Maar Phyllis schudde haar zwarte
S) "e voor Phyllis de uitnoodiging ook aan- hoofd over my op de manier,
die zeggen wil:
I Zr. *as Ik er heelemaal niet zeker van, dat jy bent hopeloos kortzichtig en vasthoudend
LVÏ. komen.
op sommige punten. Haastig vroeg ze: „En de
dat ze geen Sreint'ie om slim Grant- feillooze Slim is werkeiyk en beslist en onhereen te geven en dat zIJ biJ elke gelegen- roepelijk verliefd ditmaal?"
*"■
B 1",«
6 s!icn voordeed, van haar 'misnoegen liet
Hm zei ik, terwijl ik trachtte uit te vinzou
genoemd
als
werd.
Dus
z^n
naam
den
wat die blik op Slim's gezicht en de toon
W *tii'i
Pi niet verwonderen, als ze niets van het van zijn stem beduid hadden toen hij op mijn
l> willen weten, om met mij naar het kamer alle lasten was komen afschudden.
k?«. j}Ql te gaan, dat min of meer Slim's „nest" „Hm
Ik weet niet, of iemand als hij die
dat zij het, zoo gauw ze er altijd goed meegedaan heeft wel ooit op iemand
H)IAij* 'erwachtte,
e , zou afketsen.
onherroepelijk verlieven zal?''
s dus nog ai verbaasd en tevens erg
„Maar waarom ter wereld vril hy dan troun Phyllis het prettig vond.
wen?"
vroeg Phyllis scherp.
ae n! om den aangebeden Slim en zyn
„Ik denk, omdat hij meent, dat het tyd voor
»Vj la«ï te zien? O, nou en of," riep ze ver- hem wordt. Hij wou graag een vrouw van hier
oPgewekt uit. „Dat zou ik voor niets meenemen."
willen missen, de onoverwinnelijke
„Meenemen? Gaat hy dan naar Canada tehet meisje, dat zoo vreeselijk rug? En al gauw?''
■ **r« van
„Ja, lieveling. Binnen drie weken vertrekt hij.
van de andere. Hoe onbetaalbaar.
Heb iü je dat niet verteld?"
DE JONGEN VERTELT

163

WaiSum.Rubb.Al4lH*

—

486ste STAATSLOTERIJ

119

Link.Born.Rub. A 17
Preana:. Rub.MA 70
Sal. Plant. Cult.A 78

,

,g

■■

175%

Indra?iri Cult. A II9H
Kali Rak. C.MÜ.A 1634

1254
K Fabr v. Köt.A 98%« 995»
K.Fabr.v.Rüt.PAlo2S 1054
Kou N Edelm. A 49<
4RJ4 §
K.N. HooeovensA 134»
Kon. N. Papiert A 166
Kon.N.Zoutind A5lB
Kon.Pb.Ntheem A242

44

107
135

HeHsaU.

KleneFabr.Ch, A 125

Nad.Schpsb.Aß/ 40.
Ned.Staalfar. A 201

79h
79Jl
79üi

9«
61 "

\mb. Rubb.Mii.

iH

K4C

*9%
Htüi
77A77fr
bói tV 82i-8i BSJ-rY 1-3% 83{~nr r3f}-rV 83i-fV «Si-A,
Certit. 24 634 —
03-nr
Grootboek Übl. 24 03-fr
t3ft
—Indte f 10001935 31 8a
f 10001937 6 863
86%
f 10001937 At) 844
e44
BANK- EN CREDUSTINSTELLINGEN.

2

Ai

,

1
1

1.

1911 3»

' IOOü
■
1000
000

69S

11 1 KIt III .MAATM HAt'l

250
217
17J
75

DrHoefijzersCvA24B

Ned.Kabelfabr. A4044§ 402

ROTTERDAM

>

1.15C

Sneu Union CvPA 82H

ÜB.'

PREMIELKKNINUE.N.

210

Pure Oil CvlOA* f%

Kwatta Cacao! A 18n§
136%
ÜBr.U.C' 100 All 5 115
110§
ÜBr.U.C'IOOO AUl§

NBDEHLANÜ.

82%
76i*
88>4

67—78

1940 2e

Grootboek ObL
1896-1905 Oblig
Cert. v Inschr.
irootuoek Übl.

&H

Moeara En.4W.byil7s
Perl. Petr. Mij. A 69H
I'arakan P M. A343
Buitenland.

* 1000 1940

'ito

219

Ned. A 239
Kon.
Kon. Ned. Cv A.242
Moeara Knim A <:9>J

Amsterdam
Telefoon 46878

ÜB/ 100 6%CPA104

83i*

1938 34, b 82H§
!6
ie leen. 1938 3
78%
15j.be! "38 (3J 24 88

N. Z.

Voorburgwal

Korenschoot

TIUHWEG-UNDBRg.

HILVERSUM

1938 3i 86i§

'T KASTEEL
VAN AEMSTEL

K.N.Edelm PWA 49§

EINDHOVEN.

le leen. 1937 3j
193 H 3i, 3
Heerlen 1e1.'37 3i
Heerlen 2e1.'37 34

19g

88H
7 87%

92

DordJ'etr.lndPA22. s-

koer)

- 97%'
96%
'
.'3
»*H
üitolsi4o2el.m.beUi.4 96%
—
«7K
Ned 41/1000diT24 4 »*&" 95§-A 954-6 95J-4* 95{-ri 9&A4* nSyi,%^,h-a*
cd
dito

AI7IH 173S

I'KTHOI.ICI »1 ilMfKli

tol

N.Z. Voorburgwal 67-73
AMSTERDAM
TELEFOON 46878

81 e»

singkep Tin-M

ronosen

STAATSLEENIN GEN

voldoen.

moet

68

82%

'

1861

68

'T KASTEEL
VAN AEMSTEL

BM «KM. LBBSIM.
AMSTERDAM.
,'HÜÏ.

Zeeland I

DRUKKERIJ

9Ü*

'

''

Stv

100 K 101

97 %

OOST-INDIH.

100 3i
19*5
500 3i
1935
100 a 88
1937
1937 f 500 il 85
1937At 100 b 82%
,937 A 600 H 83

Stv.Nederland

Kti

aciiev*

65
52lSillitouMi,jleKA..?2B
168
BillitonMö A2eH.170
Billiton2eß CvAl7l?i 470
Sarakreek Goud A 32'»
2k

«ET ADRES

Obligatiën. Pandbrieven en Premieleeningen
ST A ATS l.Khl N lIX UK».

MIJNB.-ONDERNKMING.
52

Al|?. Kxpl Mi). A 55%
Bengkalis Expl. A 65

—

—

—

boos om wordt, Jack; heel vaak! En dat maakt
het veel erger!''
Ik lachte.
„Ziezoo, dat is beter!" zei Phyllis' moeder.
„Weet je, lieve jongen ik geloof, dat ik liever
alles zie gebeuren, dan dat er iets tusschen jou

en

Phyllis

zou komen."

„Dat is lief van u. Er zal niets gebeuren,
niets."
„Het is mijn grootste wensch, dat jullie spoedig trouwen. Dat is veel beter voor Phil. Voor
jullie allebei! En
weet je, ik mag Je het geZou ik het
heim eigenlijk nog niet vertellen
doen? Ja, je weet, dat ik een legaat zal ontvangen. Ik ga dat besteden als een uitkeering voor
Phyllis. Met wat haar vader haar kan geven,
zal het voor jullie heel best mogelijk zijn zonder uitstel te trouwen. Hoe denk je daarover?"
Ik was zoo aangedaan door haar goedheid
en doordat zij my zoo graag als haar schoonzoon wilde hebben, en door de manier, waarop
zij met mij gesproken en my aangekeken had,
dat ik geen woord zeggen kon. Ik greep haar
handen en kuste ze, en zij kuste my (voor den
eersten keer) op mijn haar.
„Zoo, dat is dus afgesproken?" zei ae. „Als,
ik niet wist dat jij de man was om een meisje
gelukkig te maken, zou ik het niet gedaan hebben Jack."

—

(Wordt

vervoisrf»
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FOTOREPORTAGE

| Zoekt gij betrouwbaar |
Personeel?
|
|
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Ook de Duitsche vrouwen
helpen thans in menig beroep krachtdadig mede.
Wetenschappelijk onderzoek in een fabriek van

|
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WOENSDAG 26 MAART 1941

In Tripolis werd dezer dagen door de in Afrika aangekomen Duitsche
"en groote parade gehouden.

gnii ini i i i Hi i i iMi i )i i i i i uiHi i i i mHiimi mi ini mi nimi iHi i i i i i mTmumii i i i i i'f^
| Plaats dan een „Omroeper"
| voor 90.000 gezinnen 1

—

Panterswageni

Reeds twintig jaar oefent postbode Bod
zijn ambt van brievenbesteller in o* <
Sloterpolder uit, waarbij de
het voornaamste vervoermiddel

troepen

trekken voorbij

roeibo^
Straten en huisnummers zijn eronbeke^
doch de heer Bos kent ieder van «Jjj

(Foto Weltbild)

11

radiolampen (FotoWeltbild)

klanten bij naam en elke zending ko«H
zonder mankeeren op haar plaats

—

schryver van het Proveneaalsch woordenboek (1830—1914).
Hy verwierf den Nobelprijs in 1904.
Ook verscheen nog een nieuwe toeslagzegel
grijsblauw
ten bate
van 2 fr. 50 en 50 c.
kankerbestrijding.
de
van
Het zegel geeft het beeld van een vrouw, die

de

Postzegelhandel „'t Centrum"
HARTENSTRAAT 30

—

—

AMSTERDAM-C.

blijft steeds kooper van elke partij postzegels, hoe groot ook. Ordinaire kilo's f O.SO P. K.G RINDEBZEGELS van f 1,50 tot f 3,50 p. 100
ROODE DRIEHOEKEN' f 0,90. CURAcAO-HERDENKING van 6—
idem van s—f 0,80,
35 et., Wllt-KM DE ZWIJGER van I%—f 0.50.
en WIIUidem van 6—f 0,40. VREDESZEGEI f I,—. SPOOR- als
TJ andere
Vraagt pr«s,
BBOROUS f 6.50. Alle prijzen per 100.
massawaar hebt!

—

EN NU WEER EEN

KNALNUMMER

Tegen inzending van f 1.10 ontvangt TJ franco de complete
GOYA-SERIE van SPANJE, 18 fraaie en groote zegels van
boage waarde. Deze zegels kosten normaal t 1.75 en er kan
om hanaan één adres slechts één aerie verzonden worden
deldrtjven te voorkomen, waardoor anderen teleurgesteld
zouden worden.
HAAST TT anders behoort TJ weer tot de TELEURGESTELDEN!
GELDIG tot en met 31 MAART 1941.

Kijkt Uvo kast na, Kijkt de zolder na,
Zegels zijn momenteel geld waard l

Philatelie
Nederland
Verleden maand verschenen in Amsterdam
de eerste postbladen en briefomslagen met den
op
nieuwen opdrukzegel 1% op 3 cent. zwart

sfcffnrood

By de laatste veiling van Hekker werd van
de zegels met opdruk „Cour permanente de
Justice Internationale" (uitgifte 1940), een blok
verkocht van 8 zegels van 30 et. Vier van deze
zegels waren ongestempeld gebleven.
De blok bracht f 125.— op.
Op dezelfde veiling werd een serie ,Cour
permanente" in blokken van vier geveild (uitgifte 1940). Op elke blok kwam een zegel voor,
waarvan de laatste letter van „intematjonale"
in de plaats van een E een P was.
De serie werd voor f 28 verkocht

Duitschland

—

schenen twee toeslagzegels.

eeuw.

—
—

Dom

—

van

—

—

—

—

—

100 gram roggebrooti
of ander brood of
1 rantsoen gebak

V

t/m

30 Mrt. (« Apr.)

t/m 20 April

6

KOFFIE Of THEE

18

t/m. 28 April

STOKER

17

t/m

VLEESCH

8

t/m 30 Mrt.

3

t/m 30

VLEESCH-

W__1S^

De in omloop zijnde serie met het beeld van
koning Michaël I is aangevuld met
20 lei
bruin
groen
30 lei
donker grijs
50 lei
kamüjn
100 lei

——
——

——
——

Italië
De drte zegels met de beeltenis van Mussolini

Broodbonboelo* j

50 gram roggebrood
of ander brood of %
rantsoen gebak of
35 gram meel of

_tto_B_toM*

125 gram koffie; 250
gram koffiesurrogaat of 50 gram thee

Algem._borfrie
DonDoeKje^

._

KA
liAJMS

_.ro_.i"r
EIEREN

PETROLEUM
■'

■

'

BRANDSTOFFEN

_

62

82

g

±1 ons vleesch of
vet of 1 rantsoen
vleeschwaren

Vleeechhaa*

Mrt. O Apr.)

1 rantsoen

yiosecM-.—*

Dotei
\ pond
of margarine
pond
boter of
%

Tetkaart

t/m 30 Mrt.

en 72

Periode
D
Periode

_

(8 Apr.)

(« Apr.)

50 cent (paars)
75 cent (rood)
en 1,25 lire (blauw)

13den Februari aankondigden,

(«

t/m 6

Maart
t/m
t^ so Mrt (6 Apr .)

»idi

t/m 31 Maart

voor verlichting

«..__„
t/m 20 April

voor de keuken

.

E

»
9»

t/m 31 Maart

35 l/m 41

t/m

SCHEERZEEP

H7

*«"

»

hier de reproductie.

"i^^^^^^

1 eenheid

■—

——————**^~ r

'"^^bbUl*,

* «mm—w<
scheerzeep

crtS?scheerzeep
S^eS*"^

_^at f

SofaeeMeepW-^

_j

,I
.ji"

Peulvruchten

15

t/m 30 Maart

1 pond

Rijst, rijstgries,
|Ste'

t9

t/m 20 April

%pond

———————————.
Gort of Gortmout
of Grutten

Maizena, gries-

meel, sago, aard-

Geeft opgewekt
Winierhulpwerk.
aan hei

"

1 eenheid

GRUTTERS WAREN:

appelmeelvlokken

saaiuhcorigheadagevoel.

„|
-^^—__^""'—^ft ,
*"■*

■M----«w_------_«----^-»«-«"i^«»-«-_-_-__^__i_-_-_-_-__-_»p_-«^

rüStbSo1

echoogt

t/m 30 April

dtstri_,,,'r
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2 Uter

Maart

M M****

Algem.

*

50 gram

«ijn

rib««»r j
bonboekle,
dtot

(20 April)

15,16,17

16

Havermout, haverhavervlokken,
ui„„.„ d» __.x
bloem
of aard-

Ihet

"

tm. 6 April

"^—"",l,,~"^— mma——————————i

ZEEP

_,

Botert*-*»

H pond boter

Apr.)

pudffiSof
eetbare stijfselproducten
Macaroni of

Vermicelli of
Spaghetti

_

_______
—————
_____ __________
,-.

*

(Zie ook

„ .___
._
AprH
t'm

AlB"b'onboelcl*>
rim1'"'
A1^g»S!-&»

-—^
„
y,

„_.
pond

en g

"
"

AprU

t/m^Apri.

t/m 20 April
___________________i

■
Bd

___.
_______—■■■»--—■

-

—*^

ritu" 1"'
—^

m.*^"^

""■&&«*

______»^_---«_-_-_-

_^*^1
"^,. I

dis'*!.
bo'nboe'g^X

Aieem

'»"

trit**^

dJJ55e1
bonboe»-

Alge».

hieronder)

7

.

_✓

Jj margarine
margarine

_-_—^_-_-« i«i^^^^^

1

gruttenmeel

V

margarine

of 3 ons vet

t/m 30 Maart

" 61 en 71 "

j.-.-.natl»'

1 Kilogram

t/m 30 Mrt.

8
9

BOTER

_,___

Ap_U

t/m 30 Maart

8
9

VET

_

»

en Hitler.

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de

50 fr.
ook met den opdruk ,3agage/Kefsgoed" uit.
Voor de 5 fr. namen de Belgische spoorwegen
zeilschip en motorboot
10 kurus
blauw
niet het zegel uit deze serie, maar uit de
m gebruik bü de post.
Jubileum-serie van 1935.
postkantoor met postbruin
12 kurus
We zyn er echter nog niet:
auto.
Al deze zegels zijn weer vervallen! Een heele
nieuwe serie verscheen; weer van af In c. tot
Bulgartje
50 fr., in 23 waarden
eigenhjk 24 waarden
Frankrijk
want de 5 fr. komt tweemaal voor; eens in
Als aanvulling op de agrarische uitgifte van
de zwarte en eens in de violette kleur.
Hier kwam een zegel uit van 1 fr.
rood1938 verscheen nog een zegel van 30 stotincki
Het lijkt ons alles samen meer dan voldoende bruin
rood
met de voorstelling van een der bemet de beeltenis van E. Mistral, dichter

—

Roemenië

stichting der briefpost verschenen vfer zegels.
blauwgroen
het vervoer van
3 kurus
de post door het gebergte.
rood
de vroegere en tegenwoor6 kurus
dige uniform van den postbode

vanaf 10 c. bot

—

t/m 30 Maart

3

'

Turkije

—
—
— —
— —
— —

Hoeveelheid

bloem

tentoonstelling van het Banaat Kroatië."
De zegels zyn heel mooi.

getrokken.
Vermelding verdient, dat met dezen opdruk
„B" nog twee zegels van 5 fr. uitkwamen. Het
eene bruin, het tweede zwart; het oorspronkelijke zegel was violet.
De 10 fi\ oorspronkelijk groen, verscheen nog
eens in de zwarte kleur.
Inmiddels kwam deze heele serie spoorzegels

Geldigheidsduur

BLOEM

geeft den die we den
grijsblauw
verschenen.
Zegreb.
Deze zegels worden alleen op de tentoonWe geven
stelling verkocht. Tegen vertoon van de entreekaart mag de bezoeker één (en niet meer dan
één) serie koopen.
Ook zijn er nog vellen aangemaakt van 16
zegels. Op deze vellen staat
lle philatelistische

De 4 en 3 dinar

De spoorzegels van 1923—1931, die in bet
begin van dit jaar den opdruk B in een eivormigen kring kregen
we beschreven ze in
ons overzicht van 23 Januari 1941
zijn in-

—

—
—

roodbruin
met de
1,50 en 1,50 dinar
voorstelling van de Oude Poort te Zegreb, uit

geplaatste data

( )

Bon

BROOD

—

Ter gelegenheid van de tweede philatelistische tentoonstelling van 16—27 Maart, ver-

de 13e

Ongebruikte bonnen blijven nog geldig tot en met de tusschen

—

——

-

Maris te Heumen legt de laatste n*j
(Foto Gelder!»"'
aan het werk

Welke bonnen zijn geldig'

de reproductie.

Joego-Slavië

België

van 23 waarden

lyken.
Hterby

De Duische Reichspost geeft als reclame voor
de Weener messe 4 speciale frankerzegels uit.
De voorstellingen toonen Weenen als Modestad (3 pfg. bruin). Messestad (6 pfg. groen).
Bij het zegel van 60 heller komen drukfouCultuurstad (12 pfg. rood) en als Poort naar
ten
voor. In de plaats van B van Böhmen
blauw).
het Zuid-Oosten (25 pfg.
staat
het cijfer 8.
Rusland
De zegels zyn in de Staatsdrukkery te WeeAls aanvullrngswaarde der bestaande zegels
grüs
nen in rasterdiepdruk vervaardigd naar ont- verscheen nog de 8 kronen
met de
Hfer kwam een serie „Industrie-zegels" uit
werpen van den graveur prof. Dachauer te voorstelling van
het Piaristenklooster in van zeven waarden.
Weenen in de afmetingen 27,5 x 32.8 mm.
Moravië.
10 kopecks (blauw) mijn- en graafwerkHieronder de reproducties. Naast den 25 pfg.
Men ziet in de verte den toren van de Mauarbeiders.
afbeelding
der Weener messe bevindt zich een
ritiuskerk.
15 kopecks (violet) het hoogovenbedryf.
van een anderen 25 pfg. Eveneens blauw ter
kopecks (blauw) het maken van den weg
2o
den
Zweden
Duitschlandprys
„Grooten
eere van
der
onder het Wolga—Moskwakanaal.
3-jarigen".
en
bruin
30 kopecks (bruin) locomotieven.
Het Sergelzegel van 15 öre
met het beeld
groen
50 kopecks (bruin) maaimachine.
het zegel van 5 öre
fabrieksgebouwen
(grijsbruin)
60 kopecks
van koning Gustaaf V verschenen in tweezijdige en tn driezijdige tanding.
met auto's en vliegtuigen.
1 roebel (groen) naphtabedrüven.

NIEUWE ZEGELS

—

langrij'kste nationale bedrijven, n.L de bijenteelt en de honingwinnfng.
Het is een aardige voorstelling We zien een
Bulgaarschen bijenhouder te midden van zijn
eigenaardige korven, die meer op kleine huisjes

met een zwaard een viertal draken afweert.
Deze zegels mochten slechts per 4 stuks tegelijk gekocht worden. Dit in verband met het
misbruik, dat zich een paar maanden geleden
had voorgedaan met het zegel van 20 fr. op
50 fr., en met het Pétainzegel.
Toen den 23sten Januari bekend werd, dat
het eerstbedoelde zegel den volgenden dag verkrijgbaar zou zijn, werden de kantoren den
24sten bestormd. Van het Pétamzegel waren
in den voormiddag al geen exemplaren meer
verkrijgbaar. Een postzegelhandelaar had bü
de opening van het kantoor zoo maar den neelen voorraad opgekocht.
Allerlei speculatie-trucs worden aangewend,
maar of men dergeiyke methoden kan keeren
door de zegels te laten verkoopen per 4 stuks,
lijkt my niet boven twyfel verheven. Voorloopig
zou ik zeggen: de zekerste manier is het aantal uit te geven zegels zeer hoog en practisch
onuitputtelijk te maken.

Bohemen en Moravië
(Protectoraat)

Het Nederlandsch Philatelistenblad meldt,
dat er by de opdruk-rolzegels 7 U, en ïy, cent
kleine beeldverschuivingen worden aangetroftraliewerk
fen, zoowel wat achtergrond als
betreft.

—

—

—

Twee steenen leeuwen zullen den
ingang van het verbouwde stadhui* "j
De beeldhou*l
Nijmegen sieren.

den rand van Amsterdam-West is een braakliggend terrein
Ieder
beschikking gesteld van het personeel der Scheepvaartter
der
hoofdstad
gemeentebestuur
het
door
maatschappij .Nederland" en van Radio Holland, om er tuintjes van 300 M.2 elk in te richten. De
(Foto Pax-Holland)
eerste gegadigden zijn al begonnen met het omspitten van den grond
zijn eigen tuintje met groenten. Aan

De Zulderkerk te Enkhuizen, die reeds lang ouderdomsgebreken begon te vertoonen, vergt nu langzamerhand een
noodzakelijke restauratie. Reeds zijn uit den Zuidmuur eenige vierkante meters steen aan de buitenzijde naar beneden
Het bouwwerk dateert uit de eerste heift
aestort. zoodat een voorloopige herstelling moest worden aangebracht.
(Foto Pax-Holland)
der 15de eeuw

*'
Pax-Holl»^

(Foto

bestemming
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