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HERPEN EN RAVENSTEIN
Samenvoeging

met ingang

van 1 April
WEENEN, 25 Mrt. (D. N. B-). Joego-Slavië is hedenmiddag als vijf■de staat tot het driemogendhedenpact toegetreden. De onderteekening
■werd, evenals bij de toetreding van Hongarije en Bulgarije, weer op plech■tige wijze verricht in het kasteel Belvédère te Weenen. Behalve de rijksBminister van Buitenlandsche Zaken, von Ribbentrop, en de Joego-Slavi■ sche minister-president Tswetkowitsj alsmede de Joego-Slavische minister
■Van Buitenl. Zaken Cincar Markowitsj, waren als vertegenwoordigers der
Banden van het driemogendhedenpact aanwezig de Italiaansche minister van
■ Buitenlandsche Zaken, graaf Ciano, de Japansche ambassadeur, generaal
| jima, de Slowaaksche gezant, Cernak, de Hongaarsche gezant Von
il Sztojay, de Roemeensche gezant Bossy en de Bulgaarsche gezant Draganof. Talrijke vertegenwoordigers van de binnen- en buitenlandsche pers
waren eveneens bij de plechtigheid a anwezig.

Bij beschikking van den secretaris-generaal
van het departement van Binneniandscne
Zaken worden met ingang van 1 April 1941

Tswetkowitsj over een
beter Europa
WEENEN, 25 Maart. (D.N.8.) Tegelijk
met de onderteekening van het protocol over
de toetreding van Joego-Slavië tot het Driemogendhedenpact, hebben de regeeringen
van de asmogendheden de volgende gelijkluidende nota's aan de Joego-Slavische re-

de gemeenten Herpen en Ravenstein samengevoegd tot een nieuwe gemeente, welke den
naam Ravenstein draagt.

Ook Colijnsplaat, Kats
en Kortgene

geering gericht;

Mijnheer de minister-president!

Namens en in opdracht van de Duitsche

By' beschikking van den secretaris-generaal
van het departement van Binnenlandsche
Zaken worden met ingang van 1 April 1941 de
gemeenten Colijnsplaat, Kats en Kortgene sa-

regeering heb ik de eer, Uwe Exc. het volgende mede te deelen: Naar aanleiding van
het feit, dat Joego-Slavië heden tot het
Driemogendhedenpact is toegetreden, bevestigt de Duitsche regeering haar besluit, de

een nieuwe gemeente, welke
den naam Kortgene draagt,

mengevoegd tot

souvereiniteit en de territoriale onschendbaarheid van Joego-Slavië altijd te eerbiedigen.
Gelieve, mijnheer de minister-president,
de verzekering van mijn groote hoogachting
te aanvaarden.

Daling en belemmering van
Britsch postverkeer

W.g.

Met betrekknig tot de besprekingen, welke
naar aanleiding van de heden plaats gehad
hebbende toetreding van Joego-Slavië tot het
Driemogendhedenpact hebben plaats gevondenheb ik de eer Uwe Exc. namens de rijksregeering hiermede te bevestigen, dat de regeeringen der asmogendheden en de koninklijke
Joego-Slavische regeering het erover eens
zün, dat de regeeringen der asmogendheden
tydens den duur van den oorlog
JoegoSlavië niet den eisen zullen stellen, den
doortocht of het vervoer van troepen door

Duitsche invasie"
STOCKHOLM, 25 Maart. (A.N.P.) Op onDvailende wijze maakt de Britsche pers in
Sn klein bericht melding van de officieele
tededeeling, dat de totale omvang van het
Ostverkeer in Engeland in Januari 1941 vereleken met dezelfde maand van 1940 met
Pm 25 procent is achteruitgegaan.

'aar

verder wordt bericht heeft de Britsche
tmaster-general een lange lijst gepubliceerd
I door vijandelijk optreden als verloren be-

Joego-Slavische staatsgebied toe te staan.
Gelieve, mijnheer de minister-president,
de verzekering van mijn groote hoogachting

het

ouwde postzendingen. Hij beschouwt als ver■h alle in Engeland in den tijd van 24 Decemt tot 9 Januari verzonden brieven, drukwerken
F Pakketten voor Australië en Nieuw-Zeeland.
*>rts de in den tijd van 6 tot 13 Februari in
ïeland verzonden brieven, drukwerken en

<b~, de Goudkust, Nigeria, Togo, Aden, Soedan,
Egypte, Griekenland, Palestina, TransNanië en Turkije.

pms,

[ Over

te aanvaarden.
w.g.

In het Rijkslandbouwproefstation, annex proefzuivelboerderij, 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 eVcanders portie opeten. (Foto Polygoon)

de door de Eng. Reg. aangekondigde

P&eidraad voor het

geval van een Duitsche
Rivasie in Engeland", bericht D.N.8., dat
Weze in den vorm van een vraag- en antnatuurlijk ook het beslissende
IJraagstuk behandelt of de bewoners van het

britsche eiland zich tegen de Duitsche indringers moeten verdedigen.

Ipeze vraag wordt kort

en bondig met den eisch

P het vormen van vrijscharen beantwoord. Men

BESPREKINGEN IN DEN
BONDSRAAD TE BERN
Zullen sociaal-democraten in
regeering worden opgenomen?

p

hierin, dat iedere Britsche inwoner bij de
door kleine troepen het recht heeft
■bzelf, zijn gezin en zijn huis te beschermen.
leidraad geeft dus, naar in Berlijn verklaard
n plaats van aan de Britsche bevolking
raadgevingen te verstrekken, aangen, waarvan de Engelschen in het ondere geval de grootste nadeelen moeten onderjfden. Het zal den Engelschen toch voldoende
zijn, dat tegen de door haar opgehitste
door de oprukkende Duitfjpische vrijscharen meedoogenloos
moest worr|e weermacht zoo
opgetreden, als gepeupel, dat in burgern vecht, niet anders kan verwachten.

wjreiging

J

Kmdige
Jkend

r»

Britsche scheepsverliezen
der argeloopen weken

De

OERLIJN,

In Februari zijn,
J'gens het weermachtsbericht van 1 Maart,
F Engelsche en in Engelschen aienst varende
rOpvaardijschepen zwaar beschadigd. In de
drie weken van Maart werden volgens
tot dusver bekende cijfers door aanvallen
1 Duitsche zeestrijdkrachten en gevechtsCgtuigen vijftig vijandelijke koopvaardijscheti als gevolg van beschieting of brand zwaar
Schadigd, waaronder een aantal groote zeelepen van 10 a 12.000 ton. Hierdoor zijn, afsien van de tot zinken gebrachte schepen, in
laatste zeven weken 117 schepen met een
Inage van minstens 500.000 ton voor de EnIsche aanvoeren uitgeschakeld. De door mijn*effers ontstane verliezen ay'ri hierby niet
begrepen, tengevolge van de door luchtaanHen ontstane aanzienlijke vernielingen op de
'gelsche scheepswerven en de sedert maanh heerschende groote drukte in de dokken
h schepen, die hersteld moeten worden, ziet
Engelsche regeering zich geplaatst voor on25 Maart

(DNB)

■

fste
f

Wosbare

vraagstukken.

gemeld wordt,

bedraagt
aantal, te Londen opgegeven, verloren
het
Begane Engelsche schepen, in de week welke eindigt op 16 Maart, 23 van tezamen
71.773 b.r.t.

Voorals verder

DéMENTI UIT VICHY
OVER ANNAM
VICHY, 25 Maart. (D.N.8.) In bevoegde
fingen worden de in het buitenland verspreide

tegengesproken, volgens welke de
>Uverneur-generaal van Indo-China, admiraal
besprekingen met vertegenwoordigers
tb. den Koning van Annam gevoerd zou heo*, die den wensch tot uiting gebracht had,
*tgebreidere volmachten te krijgen voor het
■otectoraat Annam. In dit verband was er
*weerd, dat de Koning van Annam in aanülting op deze besprekingen verlof gekregen
p>U hebben zijn residentie te vestigen in Hue.
L In bevoegde Fransche kringen verklaart men
p>orts, van dergelijke besprekingen niets af te
Peten en men voegt eraan toe, dat er niet eens
f*ti Koning van Annam bestaat, doch een keiPr, t.w. Zijne Majesteit Bodai, die steeds tt)

tiie

geresideerd

heeit.

JOACHIM VON RIBBENTROP.

Mijnheer de minister-president!

het geval van

*ketten voor den Belgischen Congo en de
"schen 13 en 17 Februari verzonden brieven,
Hkwerken en pakketten voor Kameroen, Daho-

BAZEL, 25 Maart. (S.P.T.) In de Maandag
geopende zitting van den Zwitserschen Nationalen Raad is het vraagstuk: „zeven of negen
bondsraden" in behandeling genomen. De meer-

derheid der commissies, die de verschillende
kanten van dit 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 yan
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 partyen 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 'slands 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 0.F.1., 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, van het ministerie van Binnenland-

sche Zaken, van Economie en van Koloniën.

Matsoeoka over relaties
Tokio—Moskou

—

TOKIO, 25 Maart (D.N.8.)
In een interview na afloop van zyn onderhoud met Stalin
en Molotof, heeft de Japansche minister van
Buitenlandsche Zaken, Matsoeoka aan den correspondent van de Asahi Sjimboen te Moskou
verklaard, dat hy bij deze gelegenheid beiden
staatslieden eerst zijn dank heeft betuigd voor
de hartelijke ontvangst te Moskou en voor de
.attenties hem bewezen tijdens zijn reis door Rusland. Tevens heeft hij zijn opvatting weergegeven over de mogelijkheid en de noodzakelijkheid
eener verbetering in de Japansch-Russische betrekkingen, waarvan hy reeds dertig jaar lang

een voorstander is.

JOACHIM VON RIBBENTROP.

Naar verder wordt gemeld heeft het protocol,
dat door Rijksminister von Ribbentrop, den
Italiaanschen minister graaf Ciano en den Japanschen ambasadeur Osjima eenerzijds, en den
Joego-Slavischen minister-president Tswetkowits
er minister van B.uitenlandsche Zaken CincarMarkowitsj anderzijds, inzake de toetreding van

INVALIDE MILITAIREN

Joego-Slavië tot het op 27 September 1940 tusschen Duitschland, Italië en Japan gesloten
Driemogendhedenpact onderteekend werd, den
volgenden tekst:

Taakverdeeling voor de zg.
aanvullende zorg

„De regeeringen van Duitschland, Italië en
Japan eenerzijds en de regeering van JoegoSlavië anderzijds stellen door hun onderteekenende gevolmachtigden het volgende vast;

Ter bevordering van de samenwerking en
juiste taakverdeeling inzake hulpverleening aan
invalide en gewonde militairen alsmede aan
oe 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 de nadruk op gelegd,
dat alles, wat de invalide en gewonde militai-

Art. 1. Joego-Slavië treedt toe tot het op 27
September 1940 te Berlijn onderteekende Driemogendhedenpact tusschen Duitschland, Italië
en Japan.

Art. 2. Voor zoover de in artikel 4 van het
Driemogendhedenpact voorziene gemeenschappelijke technische commissies kwesties behandelen, welke de belangen van Joego-Slavië raken,
ren alsmede de weduwen en weezen der ge- zullen ook vertegenwoordigers van Joego-Slavië
sneuvelden noodig hebben, van rijkswege wordt aan de beraadslagingen
der commissie deelverstrekt. De zorg voor de invalide en gewon- nemen.
de militairen is gecentraliseerd bij de zesde afArt. 3. De tekst van het Driemogendhedenpact
deeling
van het departement van Defensie,
Wassenaarscheweg 43 te 's-Gravenhage (tele- is als supplement aan dit protocol toegevoegd.
foon 776596), terwijl de pensioenen voor de Het onderhavige protocol is gesteld in de Duitsche, Japansche en Joego-Slavische taal, waarbij
nagelaten betrekkingen der gesneuvelden worden verzorgd door de derde afdeeling B van elke tekst als authentiek geldt. Het treedt op
dat departement, gebouw Petrolea, Benoorden- den dag der onderteekening in werking."
houtscheweg te 's-Gravenhage (telefoon 115790).
Na de onderteekening van het protocol
Het Arbeidsbureau voor
oorlogsinvaliden
(A. V. O.), gevestigd te Amsterdam (Nicolaas
over de toetreding van Joego-Slavië tot het
Maesstraat 52), verleent zijn hulp voor wat beDriemogendhedenpact in de Gele Zaal van
treft bemiddeling, scholing en herplaatsing in
slot Belvédère, heeft de Joego-Slavische mihet bedrijfsleven.
nister-president, Tswetkowitsj, namens de
Eventueele plaatsing in een overheidsbetrekregeering te Belgrado de volgende verklaring
king
geschiedt uitsluitend door de afdeeling
personeelsvoorziening van het departement van
afgelegd:
Binnenlandsche Zaken (Raamweg 3 te 's-Gra„Het voornaamste doel en bijna het eenige
venhage).
doel der buitenlandsche politiek van Joego-Slazorg vië was en blijft, voor het Joego-Slavische volk
De aanvullende zorg voor deze personen (bijv. den vrede te bewaren en zijn veiligheid te vervoor aanschaffing van burgerkleeding, voor sterken. In den geest van deze politiek was ons
ontspanning, voor hulp bij ziekte in het gezin, streven in de eerste plaats steeds op de consolidatie van vreedzame en vriendschappelijke beenz.) zal als volgt worden verdeeld:
trekkingen jegens de naburen gericht, om den
A. De aanvullende hulp voor invalide mili- vrede aan de grenzen, de vrijheid, de onafhanketairen na hun pensionneerin? alsmede voor de lijkheid en de staatkundige eenheid te verzekeder gesneuvelden is ren. Met het groot-Duitsche rijk heeft Joegonagelaten betrekkingen
geconcentreerd in het Fonds voor hulp aan oudSlavië reeds voor en ook na de verbinding der
militairen (1815), gevestigd te Amsterdam.
gemeenschappelijke belangen de beste betrekB.
De zorg voor de aanschaffing van bur- kingen onderhouden, welke van vriendschap en
gerkleeding, voor ontspanning aan den zieken volkomen vertrouwen doordrongen waren. De
en gewonden soldaat in de hospitalen enz. is nuttige resultaten van deze poiltiek zijn vooral
geconcentreerd in het Comité voor den zieken in een reeks belangrijke gebeurtenissen tot uiting
1934 af tot de
en gewonden soldaat, gevestigd te 's-Graven- gekomen, welke zich van het jaar
handeling van heden in de betrekkingen tusliage, Javastraat 66 (telefoon 112816).
schen beide landen hebben voorgedaan.
O.' De Ned. Vereeniging tot steun aan miliJoego-Slavië heeft reeds van zijn bestaan af
ciens (Stamil), waarvan het hoofdbestuur is steeds gevoeld en er ook in het bijzonder waargevestigd
te Amsterdam, Weteringschans 96 deering voor gehad, dat men in Duitschland
(telefoon 45903), zal zich voortaan bepalen tot
steeds een juiste opvatting heeft gehad van het
de behartiging van de belangen van ontslagen feit, dat zijn nationale eenwording niet de vrucht
dienstplichtigen
en leden van den Opbouw- is van eenigerlei verdragscombinatie, maar het
dienst, voozoover zij niet tot de gewonden of natuurlijke besluit vormt van langen en zwaren
invaliden behooren.
strijd der Serven, Kroaten en Slovenen. In dezen
belangrijk
versnippering by de geest heeft Joego-Slavië in 1937 een
Teneinde verwarring
verdrag gesloten met Italië. Soortgelijke vriendhulpverleening te vermijden, is het raadzaam schapsverdragen heeft Joego-Slavië ook gesloten
dat bestaande comités en particulieren, die met Bulgarije en Hongarije.
zich op dit terrein bewegen, zich van zelfstanAangezien Joego-Slavië geen eischen naar
dige actie onthouden en zich tot een der bovenbuiten heeft te stellen, eischen de vitale begenoemde instanties wenden.
langen van zijn bestaan en zijn vooruitgang,
dat het Zuidoosten voor een nieuwe uitbreiding van den oorlog behoed en de door den
bestaanden toestand ernstig benadeelde ecotankschip
nomische samenwerking op het Europeesche
vasteland versterkt wordt, evenals ook de
NEW VORK, 25 Maart. (D.N.8.) Een Amerisamenwerking die den weg voorbereidt naar
kaansch kustwachtschip heeft volgens Associade Europeesche pacificatie — de eenige redted Press gemeld, dat het tankschip Denver van
ding van ons Europeesche vasteland en zijn
de Cities Service Co. voor kaap Hatteras in
duizendjarige beschaving. Want alleen in het
brand geraakt en door de bemanning verlaten
teeken van een oprechte en positieve samenis. Vijf zeelieden zijn gered, 19 worden er nog
werking kan Europa den grondslag vinden
■vermist.
voor zijn nieuwe orde, die in staat zal zijn

Aanvullende

en.

Amerikaansch

aan Belgrado

Joego-Slavië behoeft geen
troepen door te laten

26 Maart 20.02

Maanopkomst 6.58

\Plechtige onderteekening in het kasteel
Belvédère te Weenen

Nota’s der asmogendheden

Verduistering

in brand

,
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oego-Slavië treedt toe tot het
driemogendhedenpact

e „Leidraad voor

WOENSDAG 26 MAART 1941

de oude vooroordeelen en kunstmatige, moreele en materieele hinderpalen uit den weg
te ruimen, onder welke wij allen thans in
Europa te lijden

hebben.

De vredespolitiek van 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
bezield door den wil tot verwezenlijking van
een beteren en beter georganiseerden vrede in
dit gebied van Europa. Op den huidigen dag, nu
Joego-Slavië toetreedt tot het Driemogendhedenpact, gebeurt dit met de bedoeling zijn
vreedzame toekomst in samenwerking met de
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 Europeesche gemeenschap."

Rede van Von Ribbentrop
De rijksminister van Buitenlandsche Zaken,
Von Ribbentrop, heeft de officieele plechtigheid in het slot Belvédère besloten met een
toespraak, waarin hij o.m. zeide:
der rijksregeering en
„Als gevolmachtigde
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
volk van 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 en de
machtsontplooiing 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 Beriyn het streven der spil
geweest, de Europeesche staten te winnen voor
aaneensluiting
ep voor de gedachte van 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 hierdor 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 opgezette intriges tegen deze nieuwe orde van
Europa zou kunnen mobiliseeren.
Nog in de laatste dagen zijn, naar vernomen wordt, inmengingspogingen van den
kant van Engelsche en Amerikaansche instanties in de politiek van dit land onder-

nomen, 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.

Wij juichen het derhalve des te meer toe,
Joego-Slavië zich niet ontoegankelijk heeft
getoond voor de noodzakelijkheid 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

dat

buiten af.

Thans staan derhalve Duitschland,

Italië,

VROUW VERMIST TE
VEENENDAAL
Misdrijf in het spel?

Hongarije, Japan, Roemenië, Slowakije, Bulgarije
en Joego-Slavië in den geest van een nieuwe
solidariteit naast elkander om vooral iedere verdere poging tot een uitbreiding van den oorlog
te verhinderen. Daarbij staat de jonge wereld
aan onze zijde. Voor de eerste maal zal het
daarmede in de geschiedenis ook gelukken een
verstandige nieuwe orde in Europa, volgens de
gezichtspunten

van de continentale

belangen,

te verwezenlijken. In Oost-Azië zal het niet anders zijn.
Het moet het doel zijn der in «. Driemogendhedenpact verbonden groote mogendheden en
der bij haar aangesloten staten, er zorg voor
te dragen dat een Europa en een Oost-Azië
ontstaan, waarin deze staten, vrij van vreemde

invloeden en intriges, hun eigen volksche en
cultureele leven opbouwen en hun volkeren kunnen leiden naar een langen vredestijd en daarmede ook naar een gelukkige, economische toe-

komst.

Bijzonder zegenrijk echter, daarvan zijn wij
overtuigd, zal deze toestand op den Balkan
blijken, welke steeds een speciaal terrein vn
actie voor vreemde invloeden is geweest, waardoor hij wederom maar al te vaak werd tot
uitgangspunt van groote Europeesche conflic-

ten.

—

ik spreek dit hier* plechtig
Duitschland zelf
uit
heeft op deze gebieden noch* territoriale,

—

noch politieke belangen. Zijn oogenblikkelyk
doel is slechts te verhinderen dat een vreemde
mogendheid zich meester maakt van dit gebied
om vari daar uit de mogelijkheden te vinden
voor de voortzetting van den Europeeschen oorlog. Het zal echter zijn uiteindelijk doel uitsluitend zijn mede te helpen aan het tot stand
brengen van een orde, die dit voor geheel Europa zoo belangrijke gebied volgens rechtvaardige

en

verstandige beginselen pacificeert, zijn

economische mogelijkheden daardoor openstelt
en zoo ten profijte van allen doet gedijen."

De Führer geeft receptie
Na de plechtige toetreding van Joego-Slavië
tot het Driemogendhedenpact
aldus bericht
gaf de Führer In het kashet DNB verder
teel Belvédère een receptie waaraan de te
Weenen aanwezige vertegenwoordigers der regeeringen van het Driemogendhedenpact deelnamen. Op zijn tocht van hotel Imperia! naar
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 Manheren
Zaal begeleid, waar de aan den maaltijd deelnemende heeren bijeen waren. De Führer verwelkomde de aanwezigen, met name den JotgoSlavischen minister-president, Tswetkowitsj, en
den Joego-Slavischen minister van Buitenlandsche Zaken Cincar-Markowftsj, 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 Hitler 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 Imperfal. De. buitenlandsche delegatieleiders en hun jjezeischap
namen vervolgens afscheid van minister von
Ribbentrop en keerden eveneens naar hun
hotels terug.

Hitler ontvangt de JoegoSlavische diplomaten
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
ontvangen. De rijksminister van Buitenlandsche Zaken, von Ribbentrop, was by deze
bespreking aanwezig

Volgens een officieel

communiqué, dat
dit
over
onderhoud te Weenen werd uitgegeven, verliep de besprek ng van vraagstukken, die voor beide partijen van belang
7ijn, Jn den geest van de trad tioneele
vriendschappelijke betrekkingen tusschen
Duitschland en Joego-Slavië.
In aansluiting hierop ontving de Führer
m hotel Imperial in tegenwoordigheid van
rijksminister von Ribbentrop den Italiaanschen minister graaf Ciane voor een onderhoud, waarbij ook de Italiaansche ambassadeur te Berlijn, Dino Alfieri, en de Duitsche ambassadeur te Rome, von Macken-

sen, rertegenwoordigd

waren.
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I
I „PROTECTOR"
—

Sinds Vrydag j.l. wordt te Veenendaal een = DAMRAK 60
AMSTERDAM-C !
Telef. 45014 en 45016
vrouw vermist. Deze juffrouw, geDirectie EL P. HEERKENS THIJSSEN s
naamd Johanna Kwint, echtgenoote van M. van E
den Brink, bracht Vrijdagavond een bezoek bij
kennissen in de Kastanjestraat. Zy' is daar on- s uitsluitend voor: Kerken, Pastorieën
geveer 10 uur 's avonds vandaan gegaan. Aan- = Kloosters en Kerkelijke Instellingen =
vankelijk bestond het vermoeden, dat zy door llllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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 misdrijf tegen haar is gepleegd.
WASHINGTON, 25 Maart (S.P.T.). De Engelsche ambassadeur in Washington, Lord HaWij laten hier het signalement volgen:
lifax, zal, naar verluidt, de oorlogsdoeleinden
van
Groot-Brittannië bekend maken. In de
krullend
meter,
blond,
haar. GeLang 1.72
Vereenigde Staten wordt de rede met groote
gezet
Draagt
dongelaatskleur,
postuur.
zonde
kerblauwe regenjas, waarvan de kraag en de belangstelling tegemoet gezien. Tot dusver heeft
Halifax vermeden, in de Vereenigde Staten in
zijn. Donkermouwkleppen grijs van kleur
lage
schoenen,
bruinen het openbaar te spreken, om niet den indruk
blauwe jurk, bruine
te wekken, dat hij op de wet tot hulpverleer.ing
bruine
kousen.
hoed,
ongemerkt.
Zij
Haar ondergoed is
was in het aan Engeland invloed wilde uitoefenen.
bezit van een oud dantesrijwiel 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
naar
en een weinig geld.
Zij is geboren te Ede, 7 Februari 1915.
WASHINGTON, 25 Maart. (S.P.T.) Gisteravond
is een tusschen de Vereenigde Staten en
De Burgemeester verzoekt bij aantreffen teVenezuela
gesloten verdrag bekend gemaakt.
lefonisch bericht onder nummer 537 en 441 en Volgens dit aceoord zal een vlootcommissie der
indien misdrijf aanwezig blijkt te zijn, opspo- Vereenigde Staten naar Venezuela vertrekken,
ring, aanhouding en voorgeleiding van de(n) teneinde de Venezolaansche vloot te reorganiseeren. De commissie is voor vier jaren benoemd.
dader(s).
26-jarige

| INBRAAK-VERZEKERING |

Halifax zal Engelands oorlogsdoel
bekend maken

Amerik. vlootcommissie
Venezuela
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Herstel Rijn-

en

binnenvaartvloot

BOUWPLAN WORDT
OPGESTELD

hoogere waarde toe te wy'zen 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 verrekend.

Uitkeering voor gekochte vaartuigen en voor gevorderde, welke
zijn verloren gegaan
Verordeningenblad no. 12 bevat een besluit
van de secretarissen-generaal van de departementen van Waterstaat, van Fnianciën. van
Justitie en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart betreffende het herstel van de Rijn- en

binnenvaartvloot.

Het volgende is er aan ontleend:
De koopsommen voor de door de Duitsche
militaire autoriteiten aangekochte, in Nederland thuisbehoorende Rijn- en binnenvaartuigen, alsmede de vergoedingen voor de
door die autoriteiten in gebruik gevorderde,
tot bedoelde categorie behoorende vaartuigen, welke zijn verloren gegaan, worden niet

Voor 17000 liter petroleumbonnen verduisterd
In een langdurige zitting heeft de Haagsche rechtbank Dinsdag wederom een ge-

houders e. a.

De secretaris-generaal van het departement

aanspraken van hypozakelijk rechthebbenden, alsmede van de op het vaartuig bevoor-

van Waterstaat regelt de
theekhouders en andere

bedoelde

koopsommen en vergoedingen.
Hij kan ter zake daarvan nieuwe zakelijke
rechten op het togewezen vaartuig vestigen en
daarbij de rangorde bepalen der bestaande hyDotheken ten opzichte van nieuwe, welke ter
waarborging van de ter financiering van den

herbouw of in verband met de overname van
het vaartuig door den rechthebbende verstrekte
geldleeningen worden gevestigd. Tn zooverre voor
die financiering door het rijk credieten worden
beschikbaar gesteld, kan de secretaris-generaal
van het departement van Financiën te dien
aanzien de bepalingen, vervat in het besluit no.
22.1941 betreffende credieten voor opbouw of
herstel van onroerende goederen en schepen

Vroege morgen aan den IJssel, van J. Voerman

(Foto

J.

VOERMAN OVERLEDEN

Archief

V.XP.)

van alle Nederiandsche werknemers, die na 31 December 1936 in het

.ten aanzien

Duitsche rijk verzekerd wareti, en zulks
voor alle na dien tijd ontstane verzekerings-

Bekend landschapschilder
uit Hattem

aanspraken. Bij de berekening van de voorloopige uitkeeringen moeten ook de vóór
1 Januari 1937 verstreken tijdvakken, ge-

overeenkomstig toepassen.
durende welke de Duitsche verzekering geDe aanspraken op uitkeering kunnen noch
Te Hattem is Dinsdagmiddag na een korte
duurd heeft, ii» aanmerking worden gevervreemd, noch verpand worden behoudens ongesteldheid de bekende landschapschilder
met toestemming van den secretaris-generaal J. Voerman overleden in den ouderdom van
nomen.
borgen, dat zij worden besteed voor het hervan het departement van Waterstaat. Deze toe- 84 jaar.
In zoover voor deze werknemers zoowel door
stemming wordt in geen geval verleend, indien
"tel van de Rijn- en binnenscheepvaartvloot.
Voerman woonde meer dan 50 jaar in HatDuitsche, als ook door de Nederiandsche
de
de rechten van hypotheekhouders en van andere tem, waar een schoone natuur hem inspireerde
De Staat der Nederlanden is jegens de
verzekeringsorganen
reeds uitkeeringen zijn
op
rechthebbenden
alsmede
van
de
landschappen.
zakeliik
het tot het schilderen van fraaie
gelden, zoolang niet een
rechthebbenden aansprakelijk voor de uitdie
vastgesteld,
blijven
Hy was Kampenaar van geboorte en stuvaartuig bevoorrechte schuldeischers niet voldefinitieve regeling van kracht is geworden.
keering der koopsommen en vergoedingen
doende gewaarborgd zijn.
deerde van 1876 tot ongeveer 1880 aan de RijksHet bepaalde in artikel 2 is vam toepassing
overeenkomstig de bepalingen van dit beacademie te Amsterdam onder AUebe; daarna
ten
aanzien van alle verzekeringsaanspraken,
hy'
jaar
van
Antwerpen
werkte
een
te
onder Verlat. die na
sluit en vrijwaart deswege de Duitsche mili31 December 1934 zijn ontstaan of zulIn 1889 vestigde Voerman zich te Hattem,
taire autoriteiten.
len ontstaan.
ingesteld
hij
zyn
zich
het
geliefd
onderwerp,
waar
aan
landschap en de grootsche wolkenluchten,
Vanwege den secretaris-generaal van het
Uitkeeringen, overeenkomstig het bepaalde in
Ter zake van de uitvoering van dit besluit
wijdde.
vroegst vooi
departement van Waterstaat wordt, In overleg
wordt door den secretaris-generaal van het
Van Voerman zijn werken aanwezig in de de artikelen 1 en 2, worden op haar
met den secretaris-generaal van het departedepartement van Waterstaat een commissie
stedelijke musea van Amsterdam, Den Haag en den tyd van 1 Januari 1941 af toegekend.
Rotterdam.
ment van Financiën, een bouwplan opgesteld
Herstel Rijn- en binnenvaartvloot 1941 inVoermans verdiensten werden erkend door
gesteld, waarin zitting hebben nevens door
tot herstel van de Rijn- en binnenvaartvloot.
zijn benoeming tot ridder in de Orde van
de desbetreffende secretarissen-generaal aan
Oranje-Nassau.

aan de rechthebbenden uitbetaald, doch in
's rijks schatkist gestort, teneinde te waar-

Commissie

De uitkeering als boven bedoeld wordt ge-

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

niet ontbreken.

De uitkeering zal, behoudens in bijzondere
geschieden door toewijzing van
een ander vaartuig aan den eigenaar van
gevallen,

het door de Duitsche
of gevorderde schip.

autoriteiten

gekochte

De toewijzing geschiedt door of vanwege den

secretaris-generaal van het departement van
Waterstaat. Hij is bevoegd, ock tegen den wil
van den vroegeren eigenaar een vaartuig van

WIJZIGING GESLOTEN
VISCHTIJD

uitvoering

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 Nederiandsche par-

Vervreemden van bedrijven
aan buitenlanders

Bouw van viaduct aanbesteed

HUISSLACHTING VAN
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 Huisslachtingsbesluit 1940 varkens, met

dan f 100.000

’
Nederiandsche sociale verzekeringen

Rechten van Nederiandsche werk-

Deze noodzakelijkheid leidde tot een overeenkomst tusschen de Duitsche en Nederiandnemers e. a. verzekerden bij
sche regeering.sinstanties. Volgens deze regeling,
die aan de in het Verordeningenblad nr. 12 geverzekeringspubliceerde verordening van
den secretarisgeneraal van het departement van Sociale Zaperioden
ken van 20 Februari 1941 beantwoordt, is bij
het samentreffen van Duitsche en NederiandHet Verordeningenblad van 25 Maart 1941 sche verzekeringsperioden
voor de bepaling der
bevat o.a. een verordening welke voorloopig uitkeeringen de Nederiandsche Rijksverzekoringsbank bevoegd.
regelt de rechten van Nederiandsche werknemers en andere verzekerden ten aanzien van
Bü het berekenen der betaalde premies
de Nederiandsche sociale verzekeringen, ingeval
zal de bank de Duitsche verzekeringsDuitsche verzekeringsperioden in aanmerking
perioden mede-optellen bij de voor de Nemoeten worden genomen.
deriandsche sociale verzekeringen berekende
De leider van de „Gesetzgruppe Soziale Verperioden en op dezelfde wijze in aanmerwaltung" in het rijkscommissariaat, de heer
king nemen. Daarmee wordt bereikt, dat
Jakob, verstrekte ons naar aanleiding der uitde Nederiandsche arbeider door zijn werk in
vaardiging dezer verordening een uitvoerige toeDuitschland geen nadeel lijdt ten aanzien
lichting, die aldus luidt:
Over de verzorging van de in Duitschland
van zijn invaliditeits- en ouderdomsverzekewerkzame Nederiandsche arbeidskrachten in
ring. De rechten der Nederiandsche 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 Rijksverzekeringsbank 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 by het Nederiandzoowel de in Duitschland tewerkgestelde arbei- sche verzekeringsinstituut afwikkelt, is de arders alsook hun in Nederland achtergebleven beider des te beter in staat, voor zijn rechten
gezinsleden de volle bescherming van de Duitop te komen.
sche wettelijke ziekteverzekering genieten. Tot
Deze overeenkomst is slechts een voovloopige
deze gezinsleden in den zin der Duitsche sociale regeling. Bij het streven, een bespoedigde beverzekeringen behooren in het algemeen ge- veiliging van den Nederlandschen arbeider in
sproken de echtgenoote en de kinderen.
geval van invaliditeit tot stand te
brengen,
heeft men voorloopig van een scheiding van
De rijksarbeidsminister heeft echter nu
Duitsche en Nederiandsche bevoegdheden inzake de verzekeringsuitkeeringen afgezien. He*
een belangrijke uitbreiding van den kring
kwam er allereerst op aan, den arbeider nu
dergenen, die aanspraken kunnen laten gelreeds in staat te stellen, zyn verzekeringsrechden, ten bate van den Nederlandschen
ten te kunnen doen gelden.
arbeider verordend.
Bij de uitdrukkelijk voorbehouden eindregcDientengevolge is de gezinshulp ook op
ling
zullen de rechten van den Nederlandschen
de ouders en grootouders van de verzekerarbeider tegenover de Duitsche socialo-verzekeden toepasselijk, die met hem in gezinsverkeringsinstituten nauwkeurig worden bepaald,
band leven en door hem geheel of grootenwaardoor dan ook de Nederiandsche arbeider
deels worden onderhouden. Hetzelfde geldt
de aan de Duitsche invaliditeitsverzekering
voor
voor zusters van den verzekerde, die met
premies uitkeeringen tot
betaalde
dezelfde
hem in gezinsverband leven en door hem
zal
hoogte
ontvangen als de Duitsche arbeider.
geheel of grootendeels worden onderhouden.
in zoover zij in de plaats van een overDe bepalingen
leden of niet slechts tijdelijk afwezige
echtgenoote de huishouding van den verzeAan de bepalingen van artikel 1 van het besluit van den secretaris-generaal van het dekerde leiden. Door de werkzaamheid van
partement van Sociale Zaken betreffende boden verzekerde in Duitschland wordt een te
vengenoemde voorloopige regeling
ontleenen
gezinsverband principieel
voren

Duitsche

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
bestaand
Augustus 1939 of van 1 Augustus 1939 tot 1
niet opgeheven.
Augustus 1940 een of meer schapen in huisslachting zijn geslacht, hetgeen ten genoegen
Met deze regeling heeft het Duitsche rijk op
van den provincialen voedselcommissaris moet
wijze de zorg voor de in Nederland achruime
aangetoond.
worden
tergebleven
gezinsleden beveiligd. Ook de onBij het Varkensbesluit wordt deze eisch slechts
gehuwde arbeider, die van
zijn
inkomsten
gesteld voor tweede en volgende machtigingen.
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

gende:
Natuurlijke of rechtspersonen, die hun
woonplaats in het bezette Nederiandsche
gebied hebben of aldaar gevestigd zijn,
mogen ondernemingen of bedrijven, welke
zich bezighouden met de vervaardiging, be(inwerking of verwerking van goederen
dustrieele ondernemingen), alsmede handelsondernemingen niet dan met goedkeuring aan natuurlijke of rechtspersonen,

die hun woonplaats tuiten het bezette Nederiandsche gebied hebben of daarbuiten
gevestigd zyn. vervreemden.
Het vervreemden van doelgerechtigdheid

behoeft eveneens

goedkeuring.

Het bepaalde is slechts van

voor het

geval de
f 100.000 bedraagt.

koopprijs

toepassing
meer

dan

De Rijkscommfssaris voor het bezette Nederiandsche gebied (commissaris-generaal voor
Financiën en 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 dezelve ontduikt, 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 by andere
voorschriften geen zwaardere straf is> gesteld.
verbeurdverklaring
Naast de straffen kan
van de waarden, waarop de strafbare handeling betrekking heeft, worden uitgesproken.

DIERGENEESKUNDE EN
GEZONDHEIDSZORG

Bezoek van dr. Fr. Weber aan
ons land
De Reichstierarzteführer, dr. Friedrich Weber, ministerialdirektor in het rijksministerie
van Binnenlandsche Zaken, heeft een inspectiereis in Nederland gehouden. Hij bezocht niet
alleen belangrijke inrichtingen voor diergeneeskundig onderzoek en andere diensten, in het
bijzonder op het gebied van de gezondheidsleer
(vleeschkeuring,

slachthuiswezen),

maar nam

ook de gelegenheid te baat, zich in verbinding
te stellen met verscheidene persoonlijkheden uit
de diergeneeskundige wetenschap en de practijk,
van wie hij een deel reeds jaren kent.
Dr. Wefcer sprak bij herhaling zijn tevredenheid over genoemde inrichtingen uit.

Onder vallenden boom
geraakt
Vier personen werden gewond

Maandagavond heeft zich op den Tweeberg
onder Hintham bij 's-Hertogenbosch een ongeluk voorgedaan, waarbij een echtpaar en twee
kinderen ernstige verwondingen opliepen.
wij:
Op de boerderij van Dielissen was men een
De Rijksveraekeringsbair.k telt voor de bere- boom aan het rooien. Een jongetje en een
kening van den wachttijd en van de voorloo- meisje, kinderen van den landbouwer, stonden
pige uitkeering de tijdvakken, gedurende welke hierbij te kijken. Onverwachts kwam de boom
de Duitsche verzekering geduurd heeft, by die. te vallen. De vader en moeder snelden toe om
gedurende welke de Nederiandsche verzekering hun kinderen te redden. Alle vier echter gegeduurd heeft en gaat daarbij uit van de verraakten onder den vallenden boom. De moeder
onderstelling, dat over de kalenderweken, gebleek er het ergste aan toe. De geneesheer, die
durende welke de Duitsche verzekering heelt spoedig ter plaatse was, achtte overbrenging
geduurd, rentezegels zyn geplakt vam dezelfde naar het ziekenhuis te 's-Hertogenbosch noodgezorgd.
waarde als zouden moeten zijn geplakt over- zakelijk. Zij had een enkel en een arm gebroeenkomstig de Nederiandsche Invaliditeitswet ken en verwondingen aan het hoofd. LandbouArtikel 2 bepaalt, dat voor veraekerden, dit wer Dielissen klaagde over pijnen in den rug
onder de Nederiandsche Invaliditeitswet vallen, en moest zich onder medische behandeling stelBijzonder
gewichtige maatregelen worden die hun woonplaats
naar het Duitsche rijk over len. Het zoontje had verwondingen aan het
voorts getroffen inzake de invaliditeits- gebracht hebben,
af
hun weduwen en weezen hoofd, terwijl het dochtertje gewond was aan
verzekering voor In Duitschland werkwanneer aanspraak op rente ontstaat
onder haar handjes.

Invaliditeitsverzekering

De 15-jarige scholier W. Vogelzang, uit Geldermalsen. werd Maandagavond op het station
te Tiel door een binnenloopenden trein gegrepen en meegesleurd. In den nacht is
hy in het ziekenhuis Bethesda te Tiel aan de zame arbeiders. Ook hierin was het standpunt
beslissend, dat voor den Nederlandschen arbeibekomen verwondingen overleden.
der uit zijn mogelijk slechts voorbijgaande werkzaamheid in Duitschland geenerlei nadeel ten
aanzien van zyn invaliditeits- en ouderdomsWijziging in verordeningen
verzekering moest ontstaan. Daarom moest ei
Het Verardeningenblad van 25 Maart beval voor worden gezorgd, dat de tijd, dien hij ir.
o.a. een verordening, welke zegt, welke verande- Duitschland werkt en gedurende welken hij preaangebracht mies voor de Duitsche sociale verzekeringen
ring in bestaande verordeningen
betaalt, voor zijn invaliditeitsverzekering wordt
wordt in verband met een veranderde organisatie by de veiligheidspolitie.
ae jnedegerekend.

_

Goedkeuring vereischt, indien de

De hoofdingenieur-directeur titulair van der.
koopprijs meer
Rijkswaterstaat in de directie nieuwe wegen 111
ticuliere Rijnvaart centrale, van de Stichting
te Arnhem heeft aanbesteed het maken van een
bedraagt
Nederiandsche particuliere binnenvaart cenviaduct van gewapend beton in weg no. 12 van
trale en van de scheepshypotheekbanken.
het Rijkswegenplan 1938, in het ontmoetingsIn Verordeningenblad 1941 no. 12 is opgenopunt met weg no. 22 van dit plan, onder de gemen een verordening van den RijkscommisDe secretaris-generaal van het departement meente Jutphaas met bijkomende werken.
saris betreffende het vervreemden van onderLaagste inschrijfster was de N.V. Amsterdamvan Waterstaat benoemt den voorzitter en de
nemingen
en bedrijven aan buitenlanders.
leden dezer commissie
sche Ballast Maatschappij met
110.900.
Wij ontleenen aan deze verordening het vol-

Opheldering van misverstand
Naar aanleiding van het misverstand, dat
in sommige kringen ten aanzien van de bij
beschikking van 12 Maart 1941, afdeeling Visscherijen. gebrachte wijziging in den gesloten
tijd voor vischsoorten en vischtuigen
is ontstaan, brengt de secretaris-generaal van iiet
departement van Landbouw en Visschery het
navolgende ter kennis van belanghebbenden:
Voor 1941 zal de gesioten th'd voor barbeel,
blankvoorn, brasem, karper, kolblei, meun,
ruischvoorn, serpeling, sneep en winde ingaan
21 April zoowel voor de rivieren als voor de
binnenwateren. Voor baars en snoek is de
gesloten tyd 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 om. van den zetangel of fleur, den
sleephergel, 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 snoekvischtuigen uitgezonderd. Wel mag dus met den gewonen hengel
worden gevischt tot en met 31 Maart. Deze
regeling geldt echter uitsluitend vooi* 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 ot
ringvaarten van den polder gelegen wateren
moeten worden verstaan, is alleen toegestaan
op vergunning van den inspecteur der visscherijen in het 4e, 6e en 7e district te 's-Gravenh
Voor de drie noordelijke provinciën, Groningen, Friesland en Drente, is de gesloten
vischtijd dit jaar 16 Maart ingegaan

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 boonen, rechtgevende tot het koopen van niet
minder dan 17.000 liter petroleum. Tegen
v. M. werd een jaar en zes maanden gevangenisstraf geëischt, tegen B. een jaax
val

Aanspraken van hypotheek-

rechte schuldeischers op de boven

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 ver- |
dachte verder, „'t Is absoluut een voorop- I
gezet plan geweest, waarin de koopman A.
met de politie samenwerkte...."

Tegen twee verdachten resp.
anderhalf en een jaar geëischt

—

voorbehoud van de latere regeling van de be-

rekening der rente bij samenloop van Duitsche
en Nederiandsche verzekeringen —, In afwijking
van het bepaalde in de Invaliditeitswet, de

Bruggenbouw aanbesteed

De Rijkswaterstaat heeft aanbesteed het maken van een bovenbouw van de Cottwicher brug
aldu>voorloopig
rente
wordt berekend, alsof de aanspraak op rente in den Rijksweg Goor—Delden en de Middenontstaan is op het tijdstip, waarop de woon- wegbrug in den provincialen weg Enter—Bomerbroek.
plaats overgebracht werd.

grardslag der hun ingevolge de Nederlandsoho

verzekering toekomende

Het bepaalde m actikel 1 is van

toepassing

De officier van Justitie geloofde niet veel v«
verdachtes verhaal. Van W. is reeds viermaj
veroordeeld, B. tweemaal. Den diefstal van 4
bonnen achtte de officier niet bewezen, wel bm
vervoer van de bonnen uit winstbejag, waardoj
beide verdachten zich aan heling schuld!
maakten. Tegen van W. eischte hij een jaar M
zes maanden gevangenisstraf, tegen B. een jaai
De verdediger meende dat hier geen
was van vervoeren uit winstbejag, dit is volgen
hem geenszins bewezen. Scherp hekelde na
Er waren in deze zaak negen getuigen.
Huybers de gedragingen van den koopman M
Vrijdag 2<3 Juli van het vorig jaar or.td.ekte
die als 'n volslagen „agent provocateur" geha*
de chef van het distributie-kantoor aan den
deld had. Spr. vroeg de uiterste clementie *l
Stationsweg in Den Haag, dat petroleumbon- onmiddellijke invrijheidstelling van de ven
nen verdwenen waren, n.l. een boniboekje van dachten,
die al geruimen tijd in voorarrest hadj
100 bonnen a 100 liter, een boekje van 100 bon- den gezeten.
nen a 50 liter en een boekje vam 100 bonnen De rechtbank trok zich in raadkamer teruS
a 20 liter. Deze bescheiden had men wegge- waarna de president mededeelde, dat dit laatsfl
sloten in een kast, van welke slechts twee al- verzoek niet werd ingewilligd.
leszins betrouwbare ambtenaren een sleutel beUitspraak 8 April.
zaten. Op welke wijze de bomboekjes gestolen
waren, kon men niet achterhalen, de kast vertoonde geen sporen van braak.
Aldus getuigde de heer A. v. d. L., de chef
PROF. DR. N. VAN
van het distriibutiebureau; deze verklaringen
werden bevestigd door de kantoorbedienden M.
v. d. B. en J. K.; de eerste deelde nog mede.
dat hij de gestolen oomren op 22 Juli nog on
Na een ongesteldheid van slechts enkele Atf
der zyn beheer had gehad, waarna hij ze aan
zijn collega K. overdroeg, die ze op zijn beurt gen is Dinsdagmorgen in 't diaconessenhuis
Leiden op 60-jarigen leeftijd overleden Prof. Ag
weer in de kast wegsloot.
hoogleeraar aan «
De verdediger van beide verdachten,
nu: N. van Wijk, die sedert 1913
Universiteit
was,
waar hij onderWiP
Huybers, wees getuige K. er op, dat deze bon- Leidsche
in
talen.
gaf
de
Balto-Slavische
nendiefstal reeds de tweede was, die op zijn
Prof. Van Wijk werd in 1880 te Stad Delde»
afdeeling aan het licht gekomen was; de eerste
geboren.
Na het gymnasium te Zwolle doorloo*
maal betrof het broodlboirnen.
studeerde hij tot 1902 aan W
hebben,
te
pen
Getuige antwoordde hierop dat hij wel vervan
Amsterdam in de Nederland!
universiteit
moedens koesterde tegen eenige personen, met
in 1902 tot doctor prtjl
wie hij eenige malen oneenigheid had gehad. sche letteren, waarin hij
studieverblijf van een
moveerde.
Na
een
onmogelijk
Het zou z. i. niet
zijn, dat men hem
te Leipzig en Moscou, werd hij in 1904 tijdeltfl
„een hak" wilde zetten.
H. B. S. te Arnhem en
petroleum
De
handelaar J. J. de B. getuigtip. leeraar aan de
die te Goes tot 1907. Daarna vervuM]
da.t verdachte B. hem Zaterdag 27 Juli een paii- gens aan
van 1907 tot 1913 de
ket petroleumbonnen te koop aanbood, waarbij Prof. Van Wijk
aan de Nationale Bibli°l
van
onderbibliothecaris
hem zelfs een bon getoond werd. Op de B's
vraag, hoeveel ze moesten opbrengen, ant- theek te 's-Gravenhage.
Prof. Van Wijk was voorzitter van de Neden
woordde verdachte: „Minstens twee cent."
intellectueele samenj
landsche
Ter zittirg ontkende verdachte dit verhaal werking commissie voor
in
1920
werd
lid van de Akaf"l
hij
en
en vertelde, dat hij in het geheel geen bonnen mie van Wetenschappen.
aangeboden.
„Nee,
had
edelachtbare, m'neer de
B. heeft mij juist gevraagd, of ïk hem niet aan
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 hy op
AMSTERDAM. Geslaagd de dames E. M.
10 September van het vorig jaar op het Buiten- Eggelen te 's Hertogenbosch en H. Wielde
hof beide verdachten had aangehouden; doch Arnhem, en de heer C. O W. Bensik te Arnhen 1
Van W. gooide hem een acten-tasch voor de
voeten en nam de vlucht. Verdachte B. werd
naar het politiebureau overgebracht. Kort daarop
examens
vervoegde zich bij de politie de motorhandelaar
P. G. 0., die een pakje bonnen overhandigde,
TILBURG. Geslaagd voor het propaedeutisc*
dat Van W. tijdens zijn vlucht bij hem In den
examen in de economische wetenschappen: ffl*)
auto had geworpen.
Verdachte gaf deze laatste daad toe, doch J. A. F. Roovers, Tilburg; en de heeren E.
betreffende zijn vlucht merkte hij op, dat hy zich L M. van Hapert, Eindhoven; F. G. van El"
bij zijn arrestatie van geen kwaad bewust was; Nijmegen en J. T. E. M. Terwisscha van Schel'
hij meende, dat de rechercheurs den verkeerde tinga, Etten.
AMSTERDAM. Bevorderd tot doctor in
voor hadden. Hij verklaarde, absoluut onschulletteren en wijsbegeerte op proefschrift. gS1
dig te zijn aan het hem ten laste gelegde.
titeld; „Lukrez, Versuch einer Deutung",
geboren te Amsterdam.
„Zij hebben mij er in heer M. Rozelaar, Geslaagd
GRONINGEN.
voor het candl'

spraljj

WIJK

OVERLEDEN

*

JaJ

vervojl
functij

vwj

Academische

"

*
*

laten loopen"

daatsexamen wis- en natuurkunde L:
van Weering te Groningen.

„Zy hebben mij er in laten loopen, edelacht- J
bare," 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

ik voelde er niet veel voor. Even later kwam er
een telefoontje voor S. Toen deze terugkwam,

vroeg hij my weer, of ik hem wilde helpen en
liet mij ook een bon zien. Hij beweerde, zoojuist
een kooper te hebben gesproken, den reclameagent J. A." Deze reclame-agent
achtte het
beneden zyn waardigheid, zaken te doen in het
kleine cafétje. Hij noodigde daarom S. en v. W.
uit, eenige straten verder een behoorlijker gelegenheid te bezoeken. Van W. gaf aan dit verzoek geen gevolg en fietste naar huis. Den volgenden morgen ontmoette hij S. wederom Nu
ontving hij het verzoek, in een der groote Haagsche restaurants te komen voor een bespreking
met A. Verdachte ging er op af, ontmoette onderweg zijn vriend B. en verzocht dezen, even
bij het restaurant op hem te wachten.
By de deur trof hij den procuratiehouder S.,
die hem zei, dat er een misverstand in het spel
was. A. wachtte in een ander restaurant. Van W.
dacht niet meer aan de bonnen en meende, dat
men hem een extraatje wilde geven voor den
vorigen avond, toen S. geruimen tijd beslag op
zyn tijd had gelegd. S. duwde hem nu ook een
pakje in de handen; en niets kwaads vermoedend
begaf verdachte zich naar het andere restaurant.

mej.

*"

FAILLISSEMENTEN
Opgegeven door v.d. Graaf & Co., N.V
(Afd. Handelsinformaties)

Surséance van betaling:
Namens de N.V. Mij. tot Exploitatie van
Hete! en Café Hollandais, gevestigd en kantooij
houdende te Amsterdam is door den procureuj
mr. D. Glltay Veth te Amsterdam, Rokin 103. "2
de Ariondissem'entis-Rechtbank
te
ingediend een veraoekscnrift om verlenging v*3
surséance van betaling, bij welk
geen ontwerp van aceoord is gevoegd. Verhcxfl
Donderdag 24 April 1941, des voormiddags
11.30 uur, in haar Raadkamer in het Paleis T**j
Justitie aan de Prinsengracht.
Suséance van betaling:
Narrvens de N.V. Fuhrmann en Co., N.V., geve*/
tigd en kantoorhoudende te Amsterdam, is d<X*j
den procureur mr. Ph. J. Jüi'gens, kantoorhOJj,']
dende te Amsterdam aan het Rokio nos. 92
bi; de Arrond.-Rechtbank te Amsterdam ingedie o
een verzoekschrift om verlenging van surséaU6

ü'H

verzoekschrijj

'

—B*j]

van betaling.

**

D.d. 22 Maart 1941 is het verhoor bepaald 0«
Woensdag 17 September 1941, des voorm. te »H
uur ta haar Raadkamer in het Paleis van
aan de Prinsengracht.
Failliet verklaard:
24 Maart: J. Post te Scheveningen, sigarenwifl
keiier. Marcelisstraat 94. R.e. mr. H. van Wag*'
ningen. Cur. jhr. mr. P. J. w. de Bïauw te De'
Haag.
J. Anderweg, timmerman te Naaldwijk, ReOn
brandtstraat 17. R.e. mr. A. J. Paulus. Cur. Jl>«'
mr. C. L. van Beyma thoe Kingma.
De nalatenschap van A. Kuypers HecpK*]
Doch plotseling werd hij overvallen door
laatstelijk gewoond hebbende te Den Haag, KIWi
hij zette het op een
opstraat 63. R.e. jhr. rr.T. P. G. M. van Mee uwe*
de rechercheurs
Cur. mr. J. A. M. Borghols te Den Haag.
loopen, omdat hij meende, dat men met hem
Vernietigd, 24 Maart: H. D. J Hoilaar, D**
Haag, handel drijvende onder den naam Kin"*
den verkeerde voorhad. Het pakje, dat S. hem
en Fotohandel ~City"
Opgeheven wegens gebrek aan actief de falj'j
lissementen vah: s. Goezinne te Nieuwer-Arr.ste»]
J. Van Geffen te' Amsterdam'; C. Leever, stoffee-*
der te Amsterdam: W. Korper,
huisschilder
Amsterdam; Ch. Steyns, vroeger te Maastricß*
thans te Tiel.
Gedeponeerde uideelingslijsten;
uw
10 Mrt.: J. den Daas, lsoieerder te Utrecht. G*J
weest
elndigd door hot verbindend worden der eeniS*
Het A. N. P. meldt:
uitd.lijst. Uitk. nihil.
22 Mrt.: H. J. Meyerink, landbouwer, gewoon*
Leerrijk is het eens stil te staan by de gevalhebbende te Arnhem, gem'. Ommen. Idem. Uit*!
prijsopdrijving,
af
geloopen
len van
welke in den
13 pCt.
tijd werden achterhaald. Zooals reeds elders
werd opgemerkt, gaat het bij deze overtredingen
bijna altyd om heel gewone dagelijksche gebruiksgoederen, die blijkbaar zoon sterke aantrekkingskracht op het koopgrage publiek uitoefenen, dat het zich dan zonder bezwaar het vel

Prijsopdrijving

„Koopers,

op

Justlt'l

—
—

*?

hoede!"

UIT DE STAATSCOURANT

over de ooren laat halen.
Herbenoeming burgemeester
De koopers
en In het bijzonder de huisvrouwen
zullen goed doen meer weerstand te
J. Voetelink is met ingang van 27 April 19*1
bieden aan de pogingen van sommige leveran- opnieuw tot burgemeester van de gemeen**
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, Invoer'
gen ervaring is echter wel gebleken, dat er verrechten
en accynzen J. Dekker is verplaats'
koopers zijn, die niet aarzelen, zulke verhoogingen toe te passen, dat het iedereen zonder meer van het kantoor der directe belastingen en aC
duidelijk kan zijn, dat de gevraagde prijzen de cijnzen te Tholen naar het kantoor dier midde'
Steenbergen. De ontvanger dier midd«'
toelaatbare ver overschrijden. Waar zou het ien t« Eshuis
len
H.
van het kantoor te Asten na a*
heen gaan, wanneer men twaalf-en-een-halven
e
gulden voor een kg. koffie zou moeten betalen, het kantoor te Oosterhout en de ontvanger di
e'
middelen
P.
Cremer
van
het
AS
kantoor te
zooals inderdaad in Middelburg is voorgekomen?
reest
naar
te
Stadskanaal.
het
kantoor
ingesteld
op
prijs
Welke huishoudkas is
een
van
De ontvanger der directe belastingen, invoeg
75 cent voor een stuk zeep, 1.38 gld. voor een kg.
havermout, 1.44 gld. voor een kg. rijst en 60 cent rechten en accijnzen H. A. Kramer is verplaats
voor een tarwebrood en een wittebroodje, waar- van het kantoor der directe belastingen en B*l
van de prijs in de plaats van de overtreding cijnzen te Hardenberg naar het kantoor dtffl
middelen te Bergum en de ontvanger der direc*fl
onderscheidenlijk 16 en 19 cent bedroeg?
Ook is het niet noodig, dat in een slagers- belastingen, invoerrechten en accijnzen J. MeJ,l
winkel 75 cent voor een pond runderpoulet wordt nink van het kantoor der directe belastingejH
betaald, terwijl de in den winkel aanwezige prijs- invoerrechten en accijnzen te 's-Heerenbew
lijst aangeeft, dat slechts 60 cent mag worden naar het kantoor der directe belastingen **.
accijnzen te Groenlo.
berekend.

— —

'

Dergelijke overtredingen zyn alleen mogelyk
bij gebrek aan belangstelling van den kooper,
maar ju'st in deze onverschilligheid schuilt het

ScheepsmetingsdienS'ï

gevaar, dat men den niet bonafide leverancier
Aan den scheepsmeter by den
de gelegenheid biedt zijn kwade practijken bot tingsdienst te Rotterdam, F. Meyer, is op Z*H
Laagste inschrijver was: N.V. de Kondor te te vieren. Het wachtwoord zij daarom: „Koo- verzoek met ingang van L September 1941 66*1
Amsterdam, voor f 107.870.
pers, weest op uw hoedel"
vol ontslag uit zyn betrekking verleend.
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FINANCIEN EN ECONOMIE
BINNENLANDSCH NIEUWS

AMERIKAANSCH NIEUWS

Icj

e e f ± nie± alleen, offert ook
werkelijk.

24,3
24 3
25/3
3915.9 4.85 94.75 Us Gilson
Oorllng.'2l 237.— 237.—Mét. d. Ham 420.— 410
6 Belg. Sp.
616— lilö.-A Dumont 3105.4 Belg. Sp.
494.— 493.— B. Batterie
7225.-7225.—
Congoß. 88 167.— 168.—Es. B. Port
4Det.C01.36
86.15 66.—Hasard
2 Brussel '0E 59.50 59.50 Llm.-Meus
NEW VORK, 25 Maart. (D.N.8.) De minister Banque
Nat 2410.- 2370.- Mar.-Base
3475.van Handel, Jones, heeft in een onderhoud met Anver. Fnd
N-Sart-C
980.—
Nd. Charl. 5450- 5350.
International News gezegd, dat het Amerikaan- Brufina
Conflnlnd.
Over.-Lom.
tijd
groote
volk
den
komenden
offers
sche
in
Soc. Gener.
6J50.Vieill Mont
kondigde
nieuwe be- Electrofina. 335.—
zal moeten brengen. Jones
25100.Auvelais
Charleroi
lastingen en een verhooging der defensie-uit- Electrobel
Electrorail.
Mous.s. S. 17525.gaven aan. Hij drong er op aan, dat de AmeriEl. Trust
1475.- 1475.- Saint-Roch
kanen een deel van hun spaargeld in regeerings- Engetra... 955.— 950 Bét. (S. B.) 437 50 432.50
Sidro
papieren zouden beleggen.
Cim. Thieu 742 50 727.50
Sofina
2C25.Cim. Visé
Sofinette
Wolk Hobo 1480.- 1465.—
El. W. Sch.
139.—
Soicde Tub
Angl Athus 755.— 755—Viscose...
1380.-1365
Cockerill
955.
940.—
Beige I'Az
665.—
Clabecq
U. Ch.Bel" 580.
(E.P.)
WASHINGTON, 25 Maart.
Het ministe- Provicencr
Kilo-Moto 565.—
Esp. Longd.
U. Katanga 7900.- 8000.—
rie van Financiën en het Congres zoeken naar Mét.
Hob.
Pétr. Congo 882.— 867.50
nieuwe bronnen van inkomsten. Optimistische S.et Moselle 3800.Tabacof in 1
schattingen nemen aan, dat de ontvangsten uit Ougree Mar
U. des Pap.
Ex-dividend.
cd.
de belastingverhoogingen en uit de invoering
van nieuwe belastingen in totaal $ 10 milliard
LONDEN. Slotkoersen.
zu'len bedragen.
25 3
25 3
24.3
24 3
De invoering van een bijzondere loonbelasting 2% Consols.
Burm. Oil
50%
77%
77%
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bij
openbare
meening
weinig
weerklank. 3/2 Warloan 104vs 104,», Courtaulds
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vindt
de
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1%
112% 11414 El. Mus. Ind
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60
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7% 2 Conv. Loar
doch gedurende den wereldoorlog 6—12 pet.
99 A
Shell Tr.
Ex-dividend.
40% cd.
40

van de

opdracht

Duitsche autojdTjiten maakt het departement van Financier]
HfT* volgende bekend:
efl vAan den belastingplicht uit hoofde van het
1940 is
af
tt;( fchts onderworpen degene, aan wien de tegen-

verkregen bij vervreemding of delgir.g
de onder art. 2 van genoemd besluit i'alA-i "fe beleggingen en vorderingen, wordt over-

ïif■'Ji

.nfxiaakt.
et Aangezien n
;r

van aen kooper jegens
voor de financieele gevolgen

vrijwaring

lfc verkoOPer

voor den verkooper
d'JJke eer.
hem op te leggen

kunnen ontstaan
belastingaanslag in
met vorenstaande mededeeling geer.
S meer heeft, is de op 7 November 1940 door
Ver. v. d. Effectenhandel met machLigm^
J* den Secretaris-Generaal van het Departe-

jw

*

*ftt van Financiën medegedeelde voorwaarde.
de hait-del onder zoodanige vrijwaring ge"Üedt, hiermede vervallen.

'

De

recente

beurshausse

.

dienstregeling

geldelyken aard in guldens, en evenmin.
geconcentreerden stormaanval te doei'

een

;"*cht dat de bezettingsmacht

in monetair opniets heviger schuwt dan inflatie en/of
terwijl reeds verscheidene malen te
is gegeven, dat aan depreciatie van den
~
P'den t.o.v. den rijksmark niet wordt gedacht.
wat betreft de positie, zoolang gulden en
IBt in zoo innigen samenhang blijven als
s kennelijk in de bedoeling ligt. In dit veils het ook leerzaam, dat de aandeelen
se te Amsterdam juist plaats vond te zelftyd, dat de Berlijnsche beurs zeer flauw
BB gestemd uit hoofde van dreigende verdere
3" lvidendbeperkingen.
v~y de recente hausse te Amsterdam moet men
oter wel in het bijzonder in het oog houden,
deze kwam na een maandenlange en 7.e<"
;pe daling. De stijging van de laatste wefk
dus in de eerste plaats worden aan?;eals een correctie op die daling, waarbij
nog kwam een verdere stroom van sterk
f,

Iptit

'Jnen

-

''

{.gevallende dividenden.

TILBURGSCHE KATOENSPINNERIJ

NEW VORK, 25 Maart. (E.P.) Door de vertegenwoordigers van de Britsche Elder Dempster
Line te New Vork is 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
naar Engeland, vandaar naar West-Afrika en
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 zij vreezen, dat de gevaarvolle verlenging van de route
den dienst op West-Afrika niet onaanzienlijk
zal beperken.

BERLIJN, 24 Marat. (D.N.8.) In een buiten-

gewone

algemeene vergadering

van aandeelhou-

ders der Pord-Werke A. G. te Keulen werd de
kapitaalsverhoging van Mk. 12 tot
Mk. 32 millioen goedgekeurd. De nieuwe aandeelen zuilen aan de oude aandeelhouders in de
verhouding van 2 tot 1 worden aangeboden tot
°.en koers van 115 pet. De kapitaalsverhooging
de<r Pord-Werke wordt gemotiveerd door de
wanverhouding tusschen het eigen en het
vreemde kapitaal. De omzet der maatschappij
is van 1935 tot 1939 verdrievoudigd.
voorgestelde

EFFEGTENKOERSEN

het jaarverslag over 1940 van de Til-

Katoenspinnerij zal aan aandeelhouiE?Bsche
F*s worden voorgesteld van de voor 1940 vast-

Beurs

stelde winst van f

76.745 (68.664) plus saldo2083 een dividend van 6 pCt.
1939 ad
uit te keeren.
*an het verslag wordt nog ontleend:
Löe voorziening van onze spinnerij met grondP*ffen vormde in 1940 voor ons het voornaamprobleem, dat moest worden opgelost. Wij
er in, onze spinnerij tot aan het einde
legden
1 het jaar uit eigen kracht zonder hulp in beKvl te behouden, al geschiedde dit op het laatst
een inkrimping van den werktijd tot 36 arper week.
productie daalde door de noodzaak met de
I? beschikking staande katoenvoorraden zuinig
h> te S aan om zoodoende de werkgelegenheid
?de spinnerij zoo lang als maar eenigszins mojr"jk te rekken. De verdeeling van de productie
Fjfchiedt door het Rijks-Textielbureau. Op het
jTyVullen van de leveringswenschen van onze
"de klanten hebben wij geen invloed meer.
Lpnze voorraden ruwe katoen verminderden
onze schulden daalden dienovereenkomL'B. De verminderde omzet verlaagde ook het
Pbiteurensaldo. Op uitstaande vorderingen heb-11 wij ook in 1940 geen verliezen geleden,
vinder crediteuren werd een bedrag geresert;erd, dat voldoende is om onze verplichtingen
*| opzichte van „Molest-Risico" na te komen.
i,Oe aanvoer van de ons door het Rijks-Texrj-lbureau ter verwerking toegezegde katoen en
? *ol gaat slechts traag. Daar onze onderneming na het verwerken der eigen voorraden

’

J*

Fj

Jfr

Lpe

>

volledig van de grondstof-toewijzingen
Rijks-Textielbureau afhankelijk is, valt

?h het
?*ns
over
"

den gang van zaken voor het loopenboekjaar niets te zeggen.

.

van

Parijs

PARIJS, 25 Maart. (A.N.P.) 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.

MARKENBELASTING
L*n een

Amortisation

% Franc.

%
%
%
%

„
„
„
„
„

1917
1918
1920
1925
1932 a.
4% %
„
1932 b.
4%%
4% % Oblig. Trésor 1933
Crédit National 1919
Banque de France
Banque de Parls
Unlon Parisienne

..

Comptoir d'Escompte
Crédit Commercial
Crédit Poneier
Société Générale

Lvon

M*di
NÓ?d

....

/jtek

.""""

Hij wees er verder op, dat een transfer van het
het Duitsche ruk geblokkeerd geweest zijnde
parken-tegoed van de zijde van Nederiandsche

J>

belanghebbenden in het algemeen
>et wenscheijk werd geacht, en dat daarom de
dusver geldende transfer van sperrmarken
een gewijzigden vorm, waardoor ook de over-

J*t
jf

Nederlanders aan belasting onJ*&cht tusschen
J*rhevig
zou zijn, voorshands wordt gehand-

haafd.

SURINAAMSCHE BANK

'9.0

5665
1157
860
1275
1050
1270

——"
116j>
»bd

JJürinaamsche

■JUo
Sm ontvangen.

Daarnaast zal worden voorzien in de vacature
*egens periodieke aftreding als commissaris van
eh heer G. J. W. Putman Cramer.
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VV inlerhulp Nederland,
een eereplichl.

Geven i een eereplichl

van 't volk voor 't volk.
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De handel in schatkistpapier was kalm; de situatie op de pandbricvenmarkt bleef onverantoonden geringe
De industrie-obligaties
derd
wiizielngen. Bij het verder verloop en bij het
haar vaste stemming volslot bleef de beurs induizenden
R.M..: I. G. Farharden Omzetten in
ben 180, Ver. Stahlwerke 150, Daimler en West90,
Schultheisz 72,
deutsches Kaufhaus ieder
Mannesmann 42 en A. E. G. 36.
BERLIJN. 25 Maart. Slotkoersen.
25,3
24/3
25/3 24/3
Feiten
&G
188% 186
geld
1%-1%1%-lvi
Eend
2%
2%Ges.teUn 176
174%
Part Disc
121
120%
164
161 Hamb Pak
A E G
101%
Bembergü 173% 170%Harpener
186%
ISO I G Farb.
187
151
Berl Hnd»
158%
150% 150 Kloeckn w
Corn Pr B
273%Krupp
C Gummi..
154% 152%
Da-imlMot. 172% 170% Mannesm

..

.
.

=

.

.... —

—

Feldm

.
.

—

156

15+% cd.

=

LONDEN, 25 Maart. Opening.

25/3

24/3

—

—

119% 118%
175% 173

.

— —

261% 258%

149%
161
127

148
160%

171
Ex-dividend.

51%
30
7%

24/3

51%
31%

2% Consols 77% 77% Burm. Oil.
3% Warloan 104% 104% Courtaulds
7%
4Funding
113 t 114%E1. Mus. Ind
91%
60% 60%1mp. Tobar
91%
Cable Wrl.
30%
5
30
5% Chem. Ind
De Beers D
4%
22% 22%
4% Lever Bros
Cons. Diam
Cons.Goldf
35% 35 Vickersg
185414% ex
130 Part disc
Rand Min
130
1t"«
1-r»
1
1
7%
Rio Tinto..
7%Ca11. Mon
111
34%
34% 4 Vict. Bno- 111
Anglolran.
7%
Mex. Bagle
7%2C0n. Loan 99,', Q9J,
40% 41% cd. = Ex-dividend.
ShellTr
ex courx
t

..
.

—

...

——
—
——
——
—
——
—

——

-

a 150/-.

LONDEN,
25 Maart. Zilver Baren: cash 2314,
lev. 23%; fijn cash 25%, lev. 25%.
KUBBER
LONDEN, 25 Maart. Opening. Ribbed Smoked
Sheet stemming prijsh. Loco 142 waard. April
14'/2 waard. Mei 14% waard. Juli—Sept. 1414
waard, Oct. —Dec. 14% waard.
LONDEN, 25 Maart. Ribbed Smoked Sheet.
Stemming priish. Loco 14%, April 14% bet. en
koop, Mei 14%, Juli-Scpt. 14%, Oct.-Dec. 14%
het. en verk.

Beursoverzicht
Amsterdam, 25 Maart 1941

Weer nieuwe berichten maken melding val.
belangrijke winstcijfers van verschillende Amerikaansche ondernemingen in het afgeloopen
jaar en een voortzetting hiervan gedurende de
maand Januari van het loopende jaar. Men kar
er wel van op aan, dat de cijfers over Februari
en Maart, alsmede in de eerstvolgende maanden
eveneens gunstig zullen afsteken met die in de
overeenkomstige perioden van het vorig jaar

de industrieele bedrijvigheid in de
Vereen. Staten onder rie huidige omstandigheden
steeds grooter afmeting aanneemt en hierdoo:
bijzondere revenuen in den schoot vallen. De
staalnijverheid boekte thans de grootste productie sinds de Amerikaansche regeering met
de uitvoering begon van haar grootscheepschc
bewapeningsprogram. De productie bereikt thanreen nieuw hoogte-record van 99.8 pet. der caaangezien

paciteit na een onafgebroken stijging gedurende vyf achtereenvolgende weken. Het verschil
is wel zeer groot, vergeleken met de maanden

welke aan het uitbreken van den oorlog voorafgingen, toen de productie op een laagtepunt
van ongeveer 30 pet. der capaciteit was aange-

land. Het wekt dan ook geen verwondering, dat

de groote

staalondernemingen

schitterende za-

.
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VERKORTE BALANS

Ned. Bank N.V.
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omzet-index G.B.S.

Koers-
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Opvoederen
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HANDELSBERICHTEN AgenSchappen '"::::
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Verder
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8.56
8.56
8.57

......
.

8.52
8.50
8.49
8.48
8 48

8.58
8.56
8.55
8.54
8.54

— —

10.37 10.39 Juli
10.39 10.41
Maart
10.34 10.36
Mei
10.38 10.40 November
Giza
1106 11.08 Juli
Maart
IÏ.-Q1 1103
11.03 11.05
Mei
11.05 11.07 November.
LIVERPOOL, 25 Maart. Opening. (Officieele
noteeringen). Amerikaansche Stemming prijsh.
Maart 8.64. Mei 8.65. Juli 8.66. Egyptische stemming pryshoudend.
(Officieele noteeringen)
Amerikaansche stemming kalm. Maart 8.62,
Mei 8.63. Juli 8.64, Oct. 8.58. Egyptische stem-1 nolng kalm. Upper. Maart 10.37, Mei 10.38. Juli

....

1.J41.763.188

..

.

8.62 October
B.62 November
April
8.63 December
Mei
8.63 Januari
juni
8.57
8.64 Februari
Juli
8.58
8.56
8.62 Maart
Augustus
8.60
8.54
Scptembei
Egyptische stemming kalm.
Maart

Upper.

25/3

—

MEIALEN
24 Maart
178
Kwikzilver (blnnenl.)
179
Kwikzilver (bu:tenl.) cif New Vork
(Chin.) Dollar p. ton 24 00
Wolframerts
2.25—2.50
lungstcn 98,99 % (poeder) in $p. p.
Electrolyt. dir. lev. New Vork Con13.00
neet. Vall
Electrolyt 90 dagen New Vork Con- 12.87
nëet. Vall
Koperschroot nr. 1 kppr. Smelterijen 11.00—11.50
koopprijs Handelaren
Kooeischroot
10.50—11.00
fob New Yoik
BERLIJN, 25 Maart. Slot. Koper Electr. 74.
Aluminium 133. Idem 99 pet. 137. Zilver Baren
35.50—38.50.
LONDEN, 25 Maart. Slot (2e beurs). Koper
Electr. 62. Lood Vreemd 25. Zink Ordinair 25.15.
Tin Stand Cash 273.5/1 a 273.10/-. Tin 3 mnd.
Tin Settlementprijs 273.10/-.
270.10/- a 271.--.-.
Tin Straits 293.10/- a 298.10/. Omzet 250 ton.
Nikkel 190-/ a 195 -/-. Allumir.ium 110-/-. Antimonium Eng. 85-/-. Antimonium Chin. 85-/-.
-.
nom. Platina 180-/-. Kwikzilver 49-/- a 50
Wolframerts cif Europ. hav. 50/-. Blik 30/9. Kopsrsulfaat 28/6. Cadmium 5/- a 5,1. Chroomerts

Duitsch weermachtsbericht

ken hebben gedaan en o.a. de U.S. Steel Corporation in 1940 aan bruto-inkomsten $ 1146
BENZINE EN OLIE
mill. boekte tegen $ 904 mill. het vorig Jaar er
NEW VORK, 25 Maart.
een netto-winst van $ 102 mill. tegen $ 41 mill.
64/6(0.714,0.722)40%
Hierdoor kon $ 25.2 mill. op de preferente aan4%
414
bij2l2Eindp.37s
4%
deelen worden uitgekeerd, gelijk het vorig jaar
61/3(0.725,0.729)30,5
4%
414 terwijl aan dividend op de gewone aandeelen
4%
% bij 212 Emdp 39C
2(0.729,0.735)25/
1£ 60
$ 34.8 mill. disponibel kon worden gesteld, tegen
414
414
414
30%b.212Eindp.400
414
414 nihil het vorig jaar.
4%
U. S. Motor
:
3%
3%
3%
De invloed hiervan bleef gisteren in WallPetr.wat.white44l7é
3%
314
314 street niet achterwege, aangezien onder leiding
Petrol. Prime white
=
43,47 Diesel Index
2%-3%
2-14-316
2%-3% van Steels staalfondsen een vaste stemming aan
2%--3%
2%-3%
2%-3%
48/52 Diesel Index
den dag legden. Op andere shares als spoorwegPer Amerik. Gallon in $ cents f.o.b. Golf.
aandeelen, scheepsbouwaandeelen, automobielRuwe olie Mid Cont
33-33.9Bé(in$p.v.) .1.12y 2 -1.19 1.12i/2-191.12%-1.19 en luchtvaartaandeelen bleef de invloed van de
0.75-0.80
0.75-0.80).75—0.80
Bunkerol.C(inspv>
hoogere winsten niet achterwege.
9
9
9
Machineolle
Op de omzetten ter New Yorksche beurze had
BERLIJN, 25 Maart Wisselkoersen.
OLIËN
dit
alles echter geen bijzondere uitwerking. Men
25/3
25/3
AMSTERDAM. 25 Maart.
nam
weer zijn gewone terughoudendheid in
Cairo
9.89—9.91
Italië
13.09—13.11
Oliën. Noteering per 100 kg.
aangezien de toenemende onzekerheid ten
acht,
B. Aires
0.498—0.582 Japan
0.585—0.587
Kaapolie vliegend f 34.00 kleinhandel.
5.604—5.616
Brussel
39.96—40.04 Joegosl.
aanzien van de komende ontwikkeling van den
Lijnolie vliegend f 25.12% groothandel, f 28.75
Rio Jan.
0.130—0.132 Canada
2.098—2.102 kleinhandel.
algemeenen toestand van overwegenden invloed
3.047—3.053 Oslo
56.76—56.88
Sofia....
Oliën. Noteering per HL.
blijft.
48.21—48.31 Lissabon
Kopenh.
10.04—10.06
Kaapolie vliegend f 31.50 kleinhandel.
Londen..
9.89—9.91
Stockh.
59.46—59.58
Op het Damrak verliest men eveneens den
f
27.25
kleinhandel.
Lijnolie
vliegend
Helsinski
Zwitser!.
5.06—5.07
57.89—58.U1
huidigen toestand niet uit het oog. Ware het
LONDEN, 25 Maart R.B.D. Slot In sh. per
Parijs
4.995—5.005 Madrid
23.56—23.60
Katoenolie Egypt. Ruwe
niet, dat men ten onzent groote veranderingen
Athene
2.058—2 068 Praag
8.591—3.609 Cwt. Lijnolie loco 4L/
Adam... 132.57-132.83 Istanbbel
1.978—1.982 loco 31/1 %, Raapolie Ruwe loco 44/3, idem Geop monetair gebied verwacht, dan zou een
loco
Palmpltolie
Liverpool
te
Iran
14.59—14.61 Uruguay.
0.984—0.986 rat loco 46/10 %.
2,498—2.502 176, Castorolie le merken loco 57/ —, idem 2e krachtige opgaande koersbeweging op de locale
Reykjav.
38.42—38.50 N.-Vork
merken loco 55/
Soyaolie Oriënt in tanks Rtdm aandeelenmarkt in de laatste dagen niet heb33,'—, Cocosolie Blanke 28/1 %, idem Ceylon
BERLIJN. Geld- en muntmarkt.
ben plaats gehad en de markt een kleurloos
loco 28/1 %, idem Straits stoom 28/1 %, Palm25 '3
25/3
olie Lagos in vaten £ "19%, idem Zachte te Libeeld hebben te zien gegeven.
Sover
20.38—20.46 Fransche..
4.99—5.01 verp. £ 1914, Terpentijn Amerik. loco 68/6 g.
Na de krachtige koersstijging der laatste da20 fr st.
16.16—16.22 Ned
132.73-33.27
gen op de locale aandeelenmarkt, opende onze
Slot in £ per ton cif., O. Afr.
Vezelstoffen.
G dollar
4.185—4.205 Ital 10 lire 13.07—13.13
(Tang/Kenia) no. 1 FAQ cif. Mrt/Apr. 26.
beurs vandaag niet in een algemeen uitgespro4.24—4.26
Z.SL.lOOdln. 5.60—5.62
fcgypt
De door de regeering vastgestelde cif.-verkoops1.39—1.41
Am.looo-5$ 2.45—2.47 Canad
ken
vaste stemming. Op sommige punten gaf
20%,
in
Am 2en 1$
2.45—2.47
Noorsche.. 56.89—57.11 prijs voor palmolie in houten vaten is
men er de voorkeur aan tot winstneming over
ijzeren vaten 2011.
0.54—0.56 Roem. 1000
Argent
2.59—2.61
500 L
te gaan. Elders stonden bij opening vraag en
Austr
1,99—2.01
OLIEZADEN
39.92—40.08 Zweed
59.30—59 54
Belg
aanbod tegenover elkander. De stemming was
LONDEN, 25 Maart R.B.D. Slot in £ per ton.
Brazil
0.105—0.115 Zwitsfh.w.) 57.73—57.93
weinig onzeker en licht verdeeld, maar een
een
45.66—45.84 Zwit. 100frs
Br.-Ind.
Lijnzaad La Plata Mrt. HA g, idem Calcutta
3.04—3.06
en lager. 57.73—57.93 Mrt.'Apr. 18,"« g, idem Bombay Mrt./Apr. 19 1/6 prijshoudende ondergrond bleek aanwezig te zijn
Buig
Op de Amerikaansche afdeeling was de
15% g. Castorzaad
Deensche
0.Z.-Afr.
4.34—4.36 g. Raapzaad Torial Mrt./Apr.Soyaboonen
Mandsj. stemmiir.g
g,
10 kr. e. lag. 48.90—49.10 Turk
4.34—^.36 Bombay g,Mrt.tApr. 17% Cororh
voor Amerikaansche staalfondsen
g,
loco 1714
idem
Eng. I£e. 1. 4.29—4.31
Mrt. 15
Grondnoten
Slowakije
niet bijzonder vast, omdat men gisteren reeds
Finsch
5.05—5.07 20 kr. e. lag.
8.58—8.62
Mrt. 17% g, Lijnkoeken Lond. 8% loco 11%, ld.
hoogere prijzen bedong, nadat Wallstreet ZaBombay 39% loco 11'",.
clf.-vervastgestelde
terdag ji. zwakker was gesloten. Steels boekDe
de
regeering
BRI'SSEL
25/3
24/3
door
koopsprijs voor den handel is voor alle soorten ten een verder avans van 34 yK Bethl. Steel
10.75
Londen
10.75
lijnolie 41%.
12.50 "
Parijs
12.50
monteerde '% V,. Republic Steel liep fractioSCHELLAK
6.25
New-York cable
6.25
neel op. Koperfondsen hadden ook een vasten
Cwt.
Locoper
Maart.
In
sh.
LONDEN,
Amsterdam
25
Slot
..331.75
331.75
Zuerich
stemmins vast, T.N. Orange loco laagste prijs ondertoon. Anaconda Copper verbeterde 1/B—'4.
144.87%
144.87Vi
250.—
250.—
idem hoogste prijs 100/—.
Berlijn
Voorts was de stemming voor Carioundry, Ge100/
Milaan
32.75
32.75
prijshounerai Motors en Vliegtuigaandeelen
HANDEL
dend, terwijl voor spoorwegshares eerder een
LONDEN, 25 Maart. Wisselkoersen. Niet officieel.
CALCITTTA, 25 Maart. Schellak stemming kalm.
Schellak loco 29 %) verk.. Schellak lev. Mrt. vastere stemming aanwezig was.
24,3
25/3
25/3 24,3
Schellak lev. Apr. 29Vi), Jute stemming
Op de Petroleumafdeeling steeden aanvankeMadrid
40.50 t 40.50tAlexandrië 97.50 97.50 29%).
prijshoudend, First gade lev. Mrt. 36%) verk., lijk voor
Helsinki
192.
195.
Bombay... 18.— 18.—
Koninklijke Olie vraag en aanbod
idem lev. Apr. 36%), Lightning lev. Mrt. 30%),
15.— 15.—
Belgrado
165.
155.
Hongkong
tegenover elkaar. Het aanbod, door winst30%).
sterk
Apr.
idem
lev.
Sofia
315.— 315.— Sjanghai.. 3.21
3.37
Lissabon.. 99.80tt99;88tfKobe
14.25 14.25
SINGAPORE, 25 Maart, Rubber stemming kalm. neming uitgelokt, voerde den boventoon, maar
Athene
515.— 515.— Z.-Afrika
100.25 100.25 Rubber lev. Mrt. 38%, idem lev. Apr./Juni 38%, het nadeelig koersverschil was slechts V« V-A,
Mexico
20.50 20.50 Singapore
28.16 28.16 Idem lev. Juli/Sept. 36U.
omdat het materiaal vrij goed werd opgenomen.
HULL, 25 Maart R.B.D. Slot Lijnolie loco 44/-,
t es 40.50 off. Tt = 99.80—100.20 off.
Voorloopig toonde het fonds geen verdere verKatoenolie Egypt. loco 31/1 %.
andering.
LONDEN. Officieel.
Shell Union, Tidewater en Continental Oil
25/3
24/3
New Vork..
bedongen vrijwel de vorige prijzen.
4.02%—4.03%
4.02%—4.03%
Montreal
4.43—4.47
4.43—4.47
In den Suikerhoek konden voor H.V.A. aan17.30—17.40
Zurich
17.30—17.40
vankelijk
de gebleven koersen van gisteren be16.85—16.95
16.85—16.95
Stockholm..
houden blijven. De vraag was echter niet groot
16.05%—17.13
16.90%—17.13
Buenos Aires
Batavia
7.58—7.62
7.58—7.62
en feitelijk was de stemming ietwat twijfelachtig.
176.50—176.75
Belg Congo
176.50—76.75
van de
Vorstenlanden Cultuur lag tamelijk vast in
Goud
168/168/de markt.
KOERSEN NEDERL. CLEARINGINSTITUUT
14 Maart *41 17 Mrt. *41
Rubberaandeelen moesten weer voorloopig
Activa:
alle belangstelling ontberen. In
meerendeefis
's-GRAVENHAGE, 25 Maart. Koersen voor storBinnenlandsche Wisontwikkelde zich by opening een
tingen op 26 Maart 1941 tegen verplichtingen
Adam
Rubber
sels, Promessen, enz.
luidende in:
tot
circa 2 pCt. beneden den vokalme
handel
129.500.000
132.500.000
Hoofdbank
75.36 Tsjechische kr.
Reichsmarken
rigen
slotkoers.
2.879.631
2.879.631
30.1432
7.54 Bijbank
(nwe schuld)
Belga's
Tabakken kenmerkten zich door een verdeelde
3.43 Agentschappen
43.56 Dinar (o. sch.)
145 100
Zwitsersche fr.
144.700
4.23
stemming. Oude Dcli kon I—2 verbeteren. Aan3.768 Dinar (n. sch.)
Fransche fr.
9.87 Turksche p.
1.4514
Lires
135.524.331
132.525.331 deelen Senembah hadden echter aanbod te
Totaal
2.30
Deensche kr.
36.37 Lewa
42.82 Pengö (o. sch.)
36.519 Pap. o. h. buiU.disc.
22.907.385 verwerken, hetgeen een reactie veroorzaakte van
Noorschekr.
22.907.385
45.89
7 pCt. Dcli Batavia ontmoette eveneens aanbod
44.85 Pengö (n. sch.)
Zweedsche kr,
Idem Elg. Portef.
—"—
35.
moest circa 5 pCt prijsgeven.
Tsjechische kr.
Zloty (o. -sch.)
en
37.08 Af: Verkocht, maar
(oude schuld)
6.42 Zloty (n. sch.)
waren ook verdeeld.
Scheepvaartaandeelen
voor de Bank nog
Scheepvaart Unie ontwikkelde zich nieuwe
Voor
~
niet afgeloopen
en
vraag, waardoor een verdere stijging ontstond
22.907.385
22.d07.385 van 4 a 5 pet. Japanlijn echter boekte wegens
Totaal
's-GRAVENHAGE, 25 Maart. Het indexcijfer
van koersen van aandeelen is heden 151,9.
Beleen. (Incl. Voors.)
aanbod een reactie van 5 pet. Booten en Holl.
De omzet van Nederiandsche aandeelen beLijn toonden vooreerst geen verandeAmerika
op
in Reken.-Cour
droeg op 22 Maart J.l. 1818.
ring.
.«.
149.014.490* 152.868.476'
Van binnenlandsche industrieën waren Uni3.748.124
3.785.380
lever en Aku aanvankelijk eerder licht aange49872503
49 343 1 boden dan gevraagd, waardoor eerstgenoemd
202.635.118
200.388.158 fonds 1 a 2 en Aku KH prijs gaf. PhllipsTotaal
vorige koersen.
202.175.967* 205.902.272' lampen handhaafden de
Op Effecten
KOFFIE
Op de beleggingsmarkt was de stemming voor
HAMBURG, 25 Maart. Slot. Maart 30—28, Mei
en
Nederl. Staatsfondsen weer niet geanimeerd.
30—28, Juli 30—28, Sept. 30—28.
De nieuwe leening boekte een verdere reactie
202.635.118' 203.338.158*
HIJST
Totaal
van 1/8 a %. De 3—3% pet. 1938 liep % a 3/8
LONDEN. 25 Maart R.B.D. Slot in sh. per
terug.
n.
Voorsch. a.
Riik
Cwt fob origine. Siam Super Mrt/Apr. 13/9 3,
(Art. 16 d. Bankwet.
verloop
(de door de regeering vastgestelde cif.-verkoopsprijs voor alle loopende contracten).
K.B. v 1 Maart '37
15.000.000
By verder verloop was vrijwel overal winst12.088.857
Stbl no. 401)
SPECERIJEN
waar te nemen, hetgeen een reactie ten
aanbod
Materiaal
LONDEN, 25 Maart. Slot In pence per lbs. Munt en
gevolge
had. Opnieuw echter was eenige vraag
Muntgoud
Peper Fair Tellecherry loco 8% w. Kruidnagelen
aanwezig
cif
Mrt'
1.096.386.805
1096.506.786
nom.,
Piment
waardoor weer licht herstel intrad.
Mrt/Apr.
9%
2
Zilv.,
Zanzib no.
Munt.
enz.
nom.,
Koninklijke Olie liep 2 a 3 pet. t°rug om
Apr. 140/
Muntmat. Zilv
,„„„,„„„
GRANEN
18.031.908 weer I—l% te verbeteren. H.V.A. vc-noor 3—5,
17.746.780
Muntmat. Goud
Op de graanBERLIJN, 25 Maart (A.N.P.).
herstelde weer I—2 p. Adam Rubber moest 3 p.
1.H4-133.585 1.114.538.604 prijsgeven,
wijizging
Totaal
markt is in het stemmingsbeeld geen over
Oude Dcli 2—3. maar 'iep weer wat
alle
eekomer. De kooplust strekte zich uit
48.475.493
Unie liep 1/2% terug, Vaarten
op.
Scheepvaart
48.609.709
graansoorten, alleen voor zaaigranen Is slechts Belegg. v Kap.
Japanlijn
2,
2,
maar
trokken weer m koers aan.
een geringe vraag aanwezig.
Meub
Gebouwen en
4.500.000
liepen
Unilever
en
Aku
ÏUH terug, om weer
LONDEN, 25 Maart. R.B.D. Slot in sh. per 480 der Bank
4.500.000
Johci
Philipslampan moesten
lbs bi* partijem. Tarwe. Manitoba no. 1 St.Rosafe
te
sluiten.
197.428.124
vaster
203.710.331
iets
Rekeningen
Div.
Mrt 38 % g, idem no. 2 Mrt. 32/1% g,
3 a 5 prijsgeven.
Staat d. Nederland
64 lbs Mrt./Apr. 20/4% g. Barusso 64 lbs Mrt./Apr
De nieuwe Staatsleening kwam 1/4 in herstel
201% K Zuid Australië Mrt./Apr. 26/6 g, West (Wet v. 27 Mei '32
Australië (ladingen) Mrt./Apr. SS6/6 g. Mals: La St.bl. No. 221)
en
de 3—3% pet. 1938 trok ook iets aan.
Plata 10/9 e, Z. Air. Platte Witte no. 2 Mrt.
In
verband met de verdere oesprekingen
v,
4
Mrt.
do.
17/—
17/_ v, do. Ronde Gele no.
1.744.109.318
Totaal
Plata
Mrt./Apr.
La
meende
men ter beure aanwijzingen te hebben
do. no. 6 Mrt. 17/— v. Gerst:
dat
handel
in Duitsche waarden binnen afde
8/10%
Passiva:
vastgestelde clf.-verKcopsDe' door de regeering
tijd
zienbaren
zal worden hervat. De Young20.000.000
20.000.000 leening gold vandaag
prils voor den naadel is voor: Alle soorten tarwe Kapitaal
ongeveer 25 pet.
Canada
3
en
Gerst
Alle
soorten
rr.-ais
43/
45/—
4.454.201
Reservefonds
4.454.251
La Plata 52/—. Haver La Plata en Canada 2 41/6.
13.494.513
13.494.513
Bijzondere Reserves
KATOEN
10.958.669
10.958.271
Pensioenfonds
LIVERPOOL, 25 Maart.
Bankb In omloop
1.550.683.765 1.547.493.820
prijshoudend. 1 Bankass. In
Amerikaansche stemming kalm
8.060
11360
omloop
24/3
26/3 24/3 Res. en Pensioenf.
25/3

.. .
.
.. .
.

..

Kaar wy vernemen zal in de, op 31 dezer te
lj}°Uden vergadering van aandeelhouders in de
DAAuslös. 159.10 158%NLloyd.
Bank slechts het voorstel worden DtDiskß..
Rheinstahl
148% 147%
"*handeld tot het verleenen van machtiging tot DeutsErd
166% 164% Schuckert.
Siem. Hke
DeutsLin.
173
Jj'tstel voor het opmaken der jaarstukken, tot- DRelchsb
121% 121% Ver Sthlw
"ït de verbinding met Suriname hersteld zal Relchsbk
126% 126% Wlntersh
en de benoodigde gegevens vandaar zullen Dresd. Bk.
146% 145%ZWalh
i.

900

i;"

Omnium Lyonais
Economique (Ch'fer)
Edison
"""""
Quest Lumière (akt 500)
naz France Etrangcr

Caoutchóücs

aan.

1415
905

"8 i^||"
_B*>
2Z?
—— ..,„
*"
—— ——

Raffinerle Say
Crédit industr. Commercial

J'fo.afskammer"

1230
590

2790

""";;;;;;;;;;;

Inzin . °

99.57%

15?0

n n
'D^n
grenusot An"n
." ...:::::::::c urriéres
:::
L °nc

fechfnev'
cftroenVtlói
Peugeot

36.70
134.40
175 fis
98 55

--—-

..

° ...V.:

e
Penarroya

96.15

1175

"....

Santa Fe
Parisienne Industrie
Electricité de Paris
Cic Générale Electrique
Nord Lumière
USt n
on

93.70

93.90
96.—
96.25
135—
176.05
98 80
Ö9 85
1232
591

voordracht, welke de commissaris-gek
usaon
voor financiën en economie dr. Fischvoor de industrieele afdeeling der „Wirt- Ciments Franpais
Duesseldorf gehouden heeft, Galeries Lafayette
£hdigde hij o.m. verdere verlichtingen in het Citroen Parts
ftalingsverkeer tusschen het Duitsche ruk en

ïj-raal

24/3

25/3
3
4
4
5
4

■""
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FORD-WERKE A.G.

Onveranderd dividend

6 derland
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11.05,

NEW-YORK,

GELD- EN WISSELKOERSEN

„Elder-Dempster-Line” wijzigt

beleggingen, sive aandeelen. Het
iel?a c immers van
algemeene bekendheid worden

.

—
—
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———
—
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——
—
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."elfs als men de volste consequenties wil
van het aftreden des heeren mr.
1.%, aldus lezen wij in het jongste beursovercht der firma H. Oyen en Zonen, dan nog
er geen reden om nu zoo aanstonds de
vlag te hijschen boven iedere belegging

f,
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Verhooging van de Inkomstenbelasting bepleit

Ongemotiveerde reactie op Trip’s
aftreden

LyJ 1

..
...

...

bevoegde

25/3

..

BELASTINGVERHOOGINGEN
AANGEKONDIGD

belasting

..
.

BRUSSEL
4Geünif. 2e

Geblokkeerde-marken-

10 39, Nov. 10.34. Giza. Maart 11.06, Mei
JJuli 11.01, Nov. 11.03.

\vXvT inierhulp Nederland:

De besprekingen
Batavia

Rek.-Cour
Saldo's:
Van het Rijk
Van anderen
Div Reken

Totaal

....

133.702.651

W.v. a. Ned.-Ind.
Besch.
Metaalsaldo
(K.B v. 26 Mrt. 1940
Stbl. No. 482)
o. d. Bank ond.gebr
Schatklstp
rechtst

Rentestand sedert 29

57577.150

57577.150

441.745.432

442.999.262

126.000.000

Aug 1939:

Wisseldisconto

Promessen-disconto

Voorschotten in Rek.-Cour
van Effecten
van Goederen en Ceelen

Beleening
Beleening

Haven van La Valetta op Malta
gebombardeerd

—

Het opperBERLIJN. 25 Maart. (D.N.8.).
bevel van de Duitsche weermacht maakt be-

kend:
Noordzee heeft een torpedoboot een
van het type Bristol-Blenheim neergeschoten. Marine-artillerie nam scheepsconcentraties bij Dover onder krachtig vuur. Duit-

Op de
vliegtuig

sche verkenningsvliegtuigen vielen in Zuid-Engeland drie vliegvelden doeltreffend met bom-

men aan. In hangars, barakken en
sen ontstonden zware branden en

liggende schepen en haveninrichtingen werden
waargenomen. In het zeegebied ten Zuidwesten

van Kreta werd een zware bomtreffer op een
Britsch slagschip geplaatst en werd een vijandelijk
patrouillevaartuig in een luchtaanvp
vernietigd.
In het weermachtsbericht

van 24 Maart is
gemeld, dat een tankschip van ongeveer 6.000
bJ.t. zich in zinkenden toestand bevindt. Men
heeft thans vastgesteld, dat dit het tankschip
,J3ulheim" van 10.000 ton is.
geBoven Zuid-Engeland hebben ■ Duitsche
vechtsvliegtuigen zes versperringsballons vernield. De vijand vloog noch overdag noch des
nachts naar Duitschland.

Ital. weermachtsbericht

Verscheidene schepen
en een kruiser getroffen
Britten bezetten Neghelli; strijd
om Keren duurt voort
ROME, 25 Maart (Stefani)

.

Het Italiaan-

Van het Grieksche front geen nieuws.
Formaties van het Duitsche luchtwapen, door

Italiaansche en Duitsche jagers vergezeld, hebben opnieuw de haveninrichtingen van La Valetta op Malta en aldaar liggende schepen herhaaldelijk aangevallen. Behalve scheepswerven
en opslagplaatsen van brandstof werden verscheidene schepen en een kruiser getroffen.

In Noord-Afrika hebben Britsche vliegtuigen
in de nabijheid van Syrte onze troepen met
bommen en machinegeweervuur bestookt. Eenige manschappen werden gewond. In het Oostelijk bekken van de Middellandsche Zee hebben
onze vliegtuigen door torpedo's een groot troepentransportschip getroffen en andere schepen
met bommen bestookt. Duitsche vliegtuigen hebben een tankschip van ongeveer 10.000 ton alsmede een patrouilleschip tot zinken gebracht.
In Oost-Afrika woedt de slag om Keren voort.
sector van Dzjidzjiga oefent de vijand
sterken druk uit, waaraan onze troepen weerstand bieden. Het door ons ontruimde Neghelli
werd door den vijand bezet. In den sector van
Javello (Galla Sidamo) werd een vijandelijke
aanval met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. Britsche vliegtuigen ondernamen een
vlucht naar Asmara, welke negen dooden, 23 gewonden en schade aan woonhuizen ten gevolge
had.
In den

Graziani legt legerleiding
in Noord-Afrika neer
Ook afgetreden als chef van den
generalen

staf

ERGENS IN ITALIË, 25 Maart (Stefani)
Op eigen verzoek is de maarschalk van
Italië, Rodolfo Graziani, ontheven van de
functies van chef van den generalen staf,
gouverneur van Libyc en opperbevelhebber
der gewapende macht In Noord Afrika.

—

Generaal Italo Gariboldi is benoemd tot gouverneur van Libyè en opperbevelhebber der
gewapende macht in Noord-Afrika.
De legercorpegeneraal Mario Roatta, souschef van den generalen staf van het leger, is
belast met de functie van chef van den generalen staf.
De divisiegeneraal Prancesco Rossi is benoemd tot souschef van den generalen staf.

Het onderhoud van
Matsoeoka met Stalin

—

TOKIO, 25 Maart. (D. N. B.)
Ofschoon de
inhoud van de bespreking van Matsoeoka met
Stalin nog onbekend is, hechten politici alhier,
naar met nadruk wordt verklaard, aan deze
onverwachte ontmoeting van den Japanschen
minister van Buitenlandsche Zaken met Stalin
de allergrootste beteekenis. Men wijst vooral op
het belang hiervan met het oog op de van
beide kanten nagestreefde verbetering en ontwikkeling van de Japansch-Russische betrekkingen. In de geschiedenis der beide landen is
dit de tweede maal, zoo zegt men verder, dat
een Japansche persoonlijkheid door Stalin is
ontvangen.

Nog geen resultaat

nog geen resultaat opgeleverd, zoo
uit Batavia gemeld. Volgens berichten uit Jamen, dat een over123.000.000 pansche bron verwacht
eenkomst tot stand zal komen in den loop van
verscheidene verdere bijeenkomsten. Voor deze
3 pet lezing pleit intusschen nu niet juist het feit,
3Vi pet dat de Japansche hoofdgedelegeerde in Batavia
3H pet Kenkltsji Josjizawa, Zondagnacht uit Batavia
3% pet is vertrokken voor een bezoek aan Soerabaja
3J£ pet. en Bah.

—

sche hoofdkwartier maakt bekend:

;

■

SJANGHAI, 25 Mrt. (A. N. P.) De handelsbesprekingen tusschen Japan en Nederlandsch
Indië hebben in den loop van de vorige week

schuilplaatgroote ver-

nielingen. In scheervlucht werden op den beganen
grond staande jacht- en bombardementevliegtuigen met boordwapenen beschoten.
In de Middellandsche Zee bestreden Duitsche
gevechtsvliegtuigen ten Zuiden van Kreta een
krachtig beschermd convooi. Hierbij werden twe«
groote vrachtschepen van elk ongeveer 8.000
b.r.t. zwaar beschadigd. Onder zeer krachtiger
afweer ondernamen Duitsche gevechtsvliegtuigen
aanvallen op de havenwerken van La Valetta
(Malta). Talrijke bomtreffers op voor anker

134.58d.784

10.807.407
10.764.185
1744.109.318 1.741.763.188

....
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WOENSDAG 26 MAART 1941
Nieuwe school
De

te Budel

Voorts worden leerzame films

gedraaid, waarbij Hemmes aelf
zal geven.

op tennisgebicD

OFFICIEELE PRIJSCOURANT

~droge lessen'

van Buael (N.8.) besloot
tot dra bouw van een nieuwe school ter vervanging van de oude. Een bouwterrein werd
gekocht voor een Bedrag van f 3.524.50 (f 2.50
van
per M2>. Wanneer de school gereed is. za! zy
worcen overgedragen aan het R.K. Kerkbe27 Maart zal de heer J. P. van Nieuwstadt.
stuur var Budel—Kom; volstaan zal kunnen ontsmetter bij den Gemeentelijken Geneeskunworden met een bedrag van f 95.590, daar voor digen en Gezondheidsdienst den dag herdende oude school een bedrag van f 42.000 is uit- ken, waarop hij 25 jaar geleden in dienst der
betaald.
gemeente trad.
e Raad beslcot voorts bij de Bank van de
Nederiandsche
Gemeenten een
crediet ad
f 50.000 op te nemen en keurde goed het voorstel van B en W. om de verzekering van gemeentegebouwen in verband met de zeer geStegen bouwkosten te herzien.
Nieuw wachthuisje.
Ten behoeve van de
tramreizigers is door de H.T.M. op den Zuidwal, nabij de Rotterdamsche Poort, een wachtgelegenheid geplaatst, waarvan door de reizite Breda
gers bij guur weer ongetwijfeld een druk gevoor
bruik
zal worden gemaakt.
gemeentebestuur
Het
van Breda heeft
de tweede maal na den oorlog toestemming
gegeven voor een kermis.
Van Eersten Paaschdag tot en met den daarop volgenden Zondag zal nu een Paaschkermis in de stad georganiseerd worden, uitsluitend ten behoeve van de in Breda en omgeDe precario-verordening.
Het Departement
ving wonende kermisexploitanten. Deze kerBinnenlandsche
van
Zaken
heeft
bezwaar gemis zal iederen dag van 12 tot 20 uur geopend
tegen
precarioVarordening,
maakt
de
welke de
zijn.
raad op 31 October 1939 heeft vastgesteld. Het
bezwaar geldt hoofdzakelijk de heffing van een
recht voor het parkeeren v.an motorrijtuigen;
de verschillende belastingen op motorvoertuigen maken verzwaring van lasten ongewenscht.
Tegen heffing van een recht voor het innemen van vaste stand- of stopplaatsen door
Zuidelijke
autobussen en taxi's wordt geen bezwaar geTWEEDE KLAS B maakt indien door het opnemen van den meervoudsvorm wordt voorkomen, dat het tarief per
Standaard
17 ir 4
1 28 61—33 stand- en stopplaats wordt toegepast.
14 10 0 4 20 39—26
V.V.V.
Sittard
14 9' 2
3 20 32—20
Maurits
15 8 4
3 20 42—25
16
Almania
7 4 5 18 31—19
Kimbria
14 8
1 5 17 43—24
Sitt. Boys
17 7 3 7 17 37—33
M.V.V. 2
16 6 2 8 14 30—41
De rattenbestrijding.
Uit het verslag van
15 5
2
Wilhelmina
8 12 28—33 den dienst Van openbare werken blijkt dat dit
14 4 3 7 11 33—45 jaar de rattenbestrijding is geschied in de
S.V.B.
Willem I
13 3
1 9 7 21—38 weken van 17—22 Februari en van -24 Februari
"
14 2
Tegelen
1 11 5 26—50 tot 1 Maart. In de eerste week waren 5 perVenl. Boys
14 2 0 12 4 21—48 sonen daarbij werkzaam en in de tweede week
3. Daarbij is gebruik gemaakt van 10A kg. paTWEEDE KLAS C
rarat-vergif en 32 kg. aardappelpuree. Er zijn
Picus
19 14 4
1 32 75—21
vele ratten gedood.
Kolping
18 11 4
3 26 58—36
Wilhelmina
19 11 2
6 24 27—38
5 23 45—42
De Valk
20 8 7
Helmondia
19 8 5 6 21 55 39
S.V.D.
18 7 4 7 18 37—26
Brabantia
19 6 6 7 18 32—30
Nevelo
20 8 2 10 18 38 38
Schhndel
21 8 2 11 18 36—43
Zwaluw
21 7 3 11 17 43—51
Top
19 7 2 10 16 26—64
W.S.C.
18 6 2 10 14 36—49
R.K.T.V.V
19 4 5 10 13 34—95
aangifte
E.S.V.
20 3
1 16 7 29—63
gemeenteraaa

Amsterdam, Dinsdag

Nieuwstadt

Jubileum J.P.

STAATSLKEN

Ned.'4oll'loo 4
Ned/mbelt.)liX)l
f 500 4
Ned.
N'ed.imbel(.)s('o4

193 b 100 o
193 b ' 500 3
1937
100 3 78%
1937
500
7-%
1938 100 (3i 8 81tV
1938 500CSi b 824
OOST-INDIK.

"'

Paaschkermis

'

ARNHEM
le leen. 1937 3i 894
2e leen. 1937 A\ 8»
DORDRECHT.
2e leen. 1937 3J- 87
i93r 3i i. i-2

1936 3J 88%
le leen. 1937 6', 87 4

Uemeentel93B 3 88%
NOOKU-UOLLAND
1938 '3i. H 8
le
-e een. 1938 i79
3e 1. "38(3 M 884

Middelburg

Zeelandia

ROTTERDAM

Bouw van 900 woningen
aanbesteed

leen 5e I 1937 öi 794
6e leen. 1937 Ü 794
UTRECHT
3em. 2e I. 1937 3i 88
BANK. EN
G. Cred. O.

Ned. Bk n. (5; -1 73
Ned. Bkin. 4i 4 73
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GEBOORTE, ZIEKTE EN
DOOD
In de week van 9 —15 Maart bedroeg hier tei
stede het aantal huwelijken 72, het aantal geboorten 278 of 18.06 per 1000 inw., het aantal
sterfgevallen 155 of 10.07 per 1000 inw. Daarvan
overleden aan mazelen 1, influenza 3. Aan longtuberculose 9, kanker 34, pneumonie 4, bronchitis en andere ziekten der ademhalingsorganen
5, gewelddadigen dood 8.
De leeftijds verdeeling der overledenen was
als volgt: beneden 1 jaar 10; I—l9jaar 8; 20
49 jaar 15; 50 jaar en ouder 122. Het aantal aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten was
26, n.l. roodvonk 16, diphterie 2, paratyphus 1,
dysenterie 3, ziekte van Weil I, malaria 3.

—

Kamermuziek in het Rijksmuseum
Een programma, bestaande uit vocale werkvan Handel, Cesti, Haydn (de scène
„Ariadne auf Naxos"), liederen van Schubert
en zijn Franschen opvolger Fauré, voorts de
sonatine No. 3 van W. Pijper, een sonate van
Haydn en twee Préludes van Debussy, ziedaar
het „tableau de musique", gedurende deze week
in het Rijksmuseum, gepresenteerd door een
zangeres met behoorlijk stemmateriaal en door
een voortreffelijk geschoold en talentvol pianist.
jes

De pianist Jan Huckriede, van wiens optre-
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den in het Nachtwachtzaaltje bij vorige gelegenheden reeds met voldoening kon worden
gewaagd, verricht ook thans weer luisterrijke
prestaties, vooral met zijn weergave van de
werken van Pijper en Debussy. La cathédrale
engloutie van laatstgenoemde klinkt zeer suggestief in deze ruimte.
De zangeres Riek Hippe bleek haar capaciteiten op dezen eersten middag, dien ik bijwoonde, nog niet ten volle te kunnfcn ontplooien. Eenige nervositeit en gebrek aan concentratie werkten ertoe mede, dat haar optreden niet die stabiliteit had, welke in de volgende dagen zeker kan worden bereikt. Niettemin
bleek haar medium zeer welluidend en goed
ontwikkeld. En wat de zangeres, gesteund door
haar begeleider Huckriede, in de mooie liederen
van Fauré tot stand bracht, versterkte den indruk, dat zij tot gavere prestaties kan komen
dan die, welke ik dezen middag te beoordeelen
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Sportvereeruging Petrolea, in samenwerking
met den amateur-ten'isser en amateur-cineast
Bosschaert, een aantal zelfgemaakte films vertoonen, die vervaardigd werden tijdens wed"trijden te Scheveningen, waaraan o. m. Tll-

ari

Holl. Can. in f 5 20
Hoofdstad Hb. 4 714
N-W.andPac 6 64

Mevr. A.J.J.

De kampioen van de tenrüsoefenmeesters in
Nederland W Hemmes, zal Donderdag 27 Maart
tn een van de bovenzalen van „Riche' voor de

31 894

tv.

Holland Hypb.4 M

Zij verrijzen aan Dordsckenstraatweg nabij den Groenen

Petrolea

91%

Hypb.3| 8 -}t
Haarl.Hph AC 4 934

Gronin».

MISSA SOLEMNISTOMASGHEK

W. Hemmes treedt op voor

95

Nederlnnili

Amsterd.Hypb.4 974
Amsterd.Hvpb 35 W

Zooals te begrijpen valt, volgde aangifte bij
de politie, op welker advies inderdaad eerbrief onder het opgegeven nummer bij den
boekhandelaar gedeponeerd
werd. Intusschen
stelden rechercheurs
zich verdekt op in den
winkel en in de omgeving. Ongeveer een uur
later verscheen een man, die in den winsel
naar den brief vroeg en het nummer opgaf.
Nauwelijks was hem de enveloppe overhandigd
of de politiemannen kwamen te voorschijn en
arresteerden den afperser. Het bleek een ongeveer 25-jarige werklooze monteur te zijn, die
aldus aan den kost trachtte te komen. De man
is op het bureau Stadhouderskade ingesloten.

Donderdagavond 27 Maart om half 8 wordt
in den Stadsschouwburg door Het Nederlandsch
Tocc.eel een herhaling gegeven van de opvoeror.g van I'Arlésienne, van Alphonse Daudet
De muziek van G. Bizet wordt gespeeld door de
Haarlemsche Orkest Vereeniging onder leiding
van L. M. G. Arntzenius. De koren van Bizet
worden gezor.gen door de R.K. Oratonum-Vereeniging, dirigent Theo van der Bijl. De Bal
letten Georgi verleenen wederom hun medewerking, o.a. met het dansen van de Farandale. De
rolverdeeling is dezelfde als die van de eerste
vertooning van l'Ariesienne.

In

Wrrliaflm

wijzen bedreigd.

Heropvoering van „I’Arlésienne”

«4

a VPUTHKKhBANKRN

Ben bewoner van de omgeving der Stadhouderskade ontving dezer dagen een briel, waaun
hij werd uitgenoodigd een bedrag van f 5000 *e
deponeeren or.der nummer bij een boekhandelara; voor het geval hij hier geen gevolg aan
zou geven, werden hij en zijn gezin op allerlei
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85
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31 84
Kolonialeßank I 100 *

door den bedreigde
in de val geloopen

Naar wij vernemen heeft de uitvoering van
de „Missa Solemnis'' van W: J. Tomaschek.
voor soli, koor en orkest, thans vasteren vorm
aangenomen en is zij bepaald op 15 Juni a.s.
Zoom
De orkestbegeleiding wordt verzorgd door hei
Dinsdag is te Rotterdam aanbesteed de bouw Amsterdamsen Kath. Symphonie Orkest.
Dames en heeren, die deze Missa eertijds
van een complex woningen, met bijbehoorende winkels, kantoor, werkplaatsen en schuren reeds repeteerden, resp. in Schinkelhaven en
op een terrein ten Zuid Westen van den Dordt" Parochiehuis Chasséstraat, worden hierbij uitschen Straatweg bij den doorgetrokken Groene genoodigd tot een korte bespreking op Vrijdagavond, 28 Maart, acht uur precies, in 't RoodZoom.
Ingeschreven werd in vier perceelen. Perceel haanhuis, Rozengracht. Dames en heeren zanuitvoering medewerking wil1 bestaande uit 228 woningen, perceel 2 uit gers, die aan deze
len verleenen, zijn zeer welkom.
224, perceel 3 uit 218 en perceel 4 uit 244 woningen.
Laagste inschrijver voor perceel i was G.
Kleijndorst te IJsselmonde met a f 1.219.905
Tellegen—Fock
plus f 4.350 voor den bouw van 1 transformabegraven
torenhuisje; b f 1.283.000. Hoogste inschrijver:
C. van Leer te Lippenhuizen (Fr.) met a
Maandagmiddag is op „Westerveld" het
f 1.603.400, waarbij inbegrepen f 4800 voor 1
tranf.huisje, b f 1.652.300, waarbij inbegrepen stoffelijk overschot van mevrouw de weduwe
5100 voor 1 transf.huisje,
A. J. J. Tellegen—Fock, echtgenoote van wijlen
Perceel 2: laagste inschrijver:
Arbeiders den burgemeester van Amsterdam, ir. Teilegen,
Coop. tot het uitvoeren van bouwwerken te ter aarde besteld.
Rotterdam met a f 1.211.673 en b f 1.256.173.
Onder de aanwezigen merkten wij op de heeHoogste inschrijver: Aannemingbedrijf H. Fokren jhr. D. C. Röell, directeur van het Stedekens N.V. te Naarden met a f 1.340.240 en b lijk Museum, G. H. J. Gijsberti Hodenpijl, luit.f 1.394.940.
kol. b.d„ I. M. Staab, directeur Van MauwPerceel 3: laagste inschrijver: N.V. Duinzanhoedenveem-Vriessenveem te Rotterdam, dr. F.
de te 's-Gravenhage met a f 1.164.000, waarbij G. H. Münnich uit Overveen. mr. D. Fock, oudinbegrepen f 3500 voor 1 transf.huisje en b. gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië, C.
f 1.215.000. waarbij inbegrepen f 3500 voor 1 Fock, oud-vice-admiraal en oud-hoofdinspectransf huisje. Hoogste inschrijver: W. J. en A. teur voor de scheepvaart, mr.G.A.E.B. Meijer,
Bergshoef, Alphen a. d. Rijn, met a f 1.300.000
wethouder van Utrecht, mr. S. J. v. Lier, oudwaarbij inbegrepen f 5500 voor 1 transf.huisje gemeentesecretaris van Amsterdam,
het been b f 1.350.000, waarbij inbegrepen f 5500 stuur der Nieuwe Huishoudschool, der Indusvoor 1 transf.huisje.
trieschool, van de Nederiandsche Vrouwenclub,
Perceel 4: Laagste inschrijver: N.V. Duinenz.
zande te 's-Gravenhage met a f 1.255.000.
In de aula van de begraafplaats heeft mevr.
waarbij inbegrepen f 7000 voor 2 transf.huisjes
A. Verschuijl—Veltman het woord gevoerd naen b f 1.313.000, waarbij inbegrepen f7OOO voor
mens de Nederiandsche Vrouwenclub. Spr. her2 transf.huisjes. Hoogste inschrijver: firma J.
innerde
er aan dat mevr. Tellegen een der opRijnders en Zn. te Dieren met a f 1.424.000,
richtsters
van deze vereeniging is geweest,
waarbij inbegrepen f 9500 voor 2 transfiiuisjes,
geruimen tijd presidente en vervolgens eereen b f 1.462.000.
lid. Als vrouw van Amsterdams burgemeester is
Voor de vier perceelen gezamenlijk was
den vrouwen uit de hoofdstad ten voorbeeld
zij
laagste inschrijver N.V. Duinzande te 's-Gravenhage met a f 4.869.000, waarbij inbegrepen geweest.
Ir. Tellegen, zoon van de overledene, herf 14.000 voor 4 transfiiuisjes. en b f 5.077.000.
zijn moeder als een vertegenwoordigster
dacht
waarbij inbegrepen f 14.000 voor 4 transf.huisvan een generatie, die veel tot stand heeft gejes.
Aannemersbedrijf
H. bracht ter bevordering van het volkswelzijn. Zij
Hoogste inschrijver:
en
b was een telg uit een burgemeestersgeslacht en
5.378.580
N.V.
te
met
f
Fokken
Naarden
heeft haar echtgenoot ten zeerste gesteund.
f 5.600.580
Aan het graf heeft dezelfde zoon den aanwezigen dank gezegd voor hun belangstelling.
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stuurslid werd gekozen de heer W. A. v.
Amicitiae” Heuvel.
Voor de functie van secretaris der F *
De tentoonstelling van werken door Bern. A. deratie werd opnieuw aangewezen de heer *"
van Beek, Marionne Franken, C. M. Garms, Boersma.

Maatschappij „Arti et

6'

De algemeene vergadering stelde tevens v&s*j
Harrie Kuijten en H. IJkelenstam in de kunstzalen van „Arti et Amicitiae" zal Zondag, 30 dat in het jaar 1941 slechts één examen z*5
Maart a.s. des middags te 5 uur worden geslo- worden gehouden en wel op 4, 5 en 6 Augustü
aanstaande.
ten.
In zijn slotwoord memoreerde de voorzitte*
nogmaals van welke groote beteekenis de op"
richting van de Federatie voor een degelijke eil
Algemeene vergadering
deskundige vakopleiding in den textieldetailhaii'
del is geweest; hij deed een beroep op
Manufacturenbrevet
voortdurende en energieke medewerking van all6
De Federatie tot Uitreiking van het bedien- organisaties, welke deel uitmaken van de Fede'
den- en chefsbrevet voor den Nederl. Manufoc- ratie Manufacturenbrevet, waarna sluiting va"
turenhandel hield haar jaarvergadering, waar- deze belangrijke jaarlijksche bijeenkomst.
dit
op aanwezig waren de delegaties van bij
examenorgaan aangesloten vereenigingen van
werkgevers en van werknemers.
kreeg.
Deskundige voorlichting
De voorzitter, de heer M. F. Kempkes, herinaan
inleiding
belangrijke
zijn
J. C. nerde in
de zeer
aan
taak, welke de Federatie in het bijzonder gejaar
heeft
vervuld.
durende het
1940
In verband met de omstandigheid, dat
Uit het jaarverslag memoreeren wij, dat aan
Aankoop
de gehouden voorjaars- en najaarsexamens in steeds velen als koetsier optreden, die onvol'
doende vakkundig zijn en dit niet alleen to*i
totaal 778 personen hebben deelgenomen; hierschade van het aan hun zorgen
aan den Sloterweg
slaagden
bij
voorjaarsexamen
het
62.9
pCt.,
van
paard, maar ook van zichzelf of hun patrooij'
bij het najaarsexamen 76.7 pCt.
De verslagen van den secretaris en van den herinnert „Dierenvrienden", de Eerste Ne**c
Bond voor Dierenbescherming, er aan, dat A
Bij besluit van den Regeeringscommissaris penningmeester over het jaar 1.940 werden onvoor Amsterdam zal de gemeente overgaan tot der dankzegging voor den verrichten arbeid der bond dezen menschen desgewenscht kostelo 0
aankoop tegen den aannemelijken- prijs van desbetreffende functionarissen goedgekeurd. Als deskundige voorlichting geeft.
Voor inlichtingen ter zake wende men zie
f 4200 de ha., de boerenhofstede „Veldzicht", bestuursleden werden herkozen de heeren A.
schriftelijk
of telefonisch tot het secretaris»**
Dekker,
Lier;
en
gelegen aan den Sloterweg, ter grootte van 17 Boersma, Amsterdam; G.
de
ha. 52 a. en 50 ca.
H. i Vermeulen, Amsterdam; als nieuw be- Linnaeusstraat 45a, Amsterdam, tel. 50620.

Federatie

koetsiers

boerenhofstede Veldzicht

,''
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