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Volgens een bericht van Associated Press

OOK STAD EN HAVEN.

Nieuwe vergunning noodig.

Acties der Duitsche luchtBommen op
macht.

STRENGE VOOR
WAARDEN.

—

marinehaven

Noworosiisk.
BERLIJN, 26 Febr. (D.N.8.).
Omtrent de levendige actie van de Duitsche
luchtmacht aan het
front
Oostelijk
wordt, naar het D.N.B. van militaire
zijde verneemt, uit den Zuidelijken sector gemeld, dat hevige aanvallen zijn
gedaan op het schiereiland Kertsj. In de
avondschemering van 20 Februari heb—

's-GRAVENHAGE, 26 Febr.

Formaties gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers hebben op het schiereiland Kertsj de operaties van. het leger
Een bolsjewistische aanval
gesteund.
werd
daardoor reeds, in de kiem gesmoord, waarbij de vijand zware verliezen leed aan mcnK-hen en materieel. Ten
slotte worden uit den Zuidelijken sector
van het Oostelijk front hevige aanvallen
gemeld op colonnes voertuigen en ver-

in het Donetz-gebied.
de herhaalde in Januari onderno
men landingspogingen der bolsjewisten
in de nabijheid van Feodosia en Eupa
tnria hebben, naar 't D N B van militaire
zijde verneemt, ook de soldaten van de
daar strijdende afdeelingen van den sanitairen dienst van het Duitsche leger
bij de berging der hun toevertrouwde
gewonden op bewonderenswaardige wijze hun plicht vervuld Geen enkele gewonde Duitsche so düat is in Eupatoria
in hanoen van den vijand gevallen. Ook
in Feodosia konden alie gewonden wor

Foto Atlantic Holland/PK-Lachman
De zililooze verniellnjrswoede der
bolsjewisten doet ieder dorp. dat
hij een aanval door de Duitsche
soldaten genomen wordt, vóór hun
vlucht in vlammen opgaan.
Ken grootere plaats in een bijzonder fel omstreden sector van het
Middenoostelijk front, die zoojuist
een verrassenden pantserdoor
aanval veroverd is.

Na den aanslag op von Papen.

.

ARRESTATIES TE ANKARA
EN ISTANBOEL.

Personenauto's zullen, zoowel in den
openbaren dienst als :n het economisch
leven en het overige verkeer, slechts
mogen worden gebruikt ter wille van
vitale belangen. Tijdsbesparing alleen
rechtvaardigt het gebruik van een personenauto niet.
Dit geldt in het bijzonder ook voor

—

Strijd om een

bolsjewistische strijdkrachten

STERKEuit

hebben dagenlang getracht een door
troepen
Beieren en Zwaben verdedigde belangrijke hoogvlakte in het
Noorden van den Zuidelijken sector van
het Oostelijk front te veroveren. Al deze
aanvallen zijn door de dapperheid van
de hier staande Duitsche formaties onder
zware verliezen voor den tegenstander
mislukt. In het brandpunt van den strijd
stond een. bataljon ..van een Beiersch
regiment infanterie. Na een krachtige
voorbereiding door de artillerie vielen de

bolsjewisten het bataljon

BRITTEN GEARRESTEERD
IN VERBAND MET
PAMFLETTEN-AFFAIRE.

met een

zes-

voudige overmacht aan. Vooral de eerste
compagnie van het regiment. moest den
geheelen dag tegen twee vijandelijke
bataijons stand houden. De eerste po-

Febr(D.N.B.).
Het
onderzoek naar den aanslag op den Duitschen ambassadeur von Papen te Ankara wordt voortgezet. Tot nog toe is officieel nog geen resultaat bekendgemaakt,
maar men verneemt, dat zoowel te Ankara als te Istanboel'een aantal arrestaties is verricht De bewaking van
de grensplaatsen is van Turksche zijde
verscherpt, en wel hoofdzakelijk aan de
grens met Syrië, de eenige den Engelschen nog opengebleven normale verbinding met het buitenland. Vooral op
doorreizenden wordt scherp gelet In de
laatste dagen heeft een aantal Engelschen en Amerikanen Turkije reeds in
Zuidelijke richting verlaten. De politie
van Istanboel heeft tot nog toe vijf Engelschen, onder wie de journalist Goddie.
gearresteerd en wel in verband met de
anti-Quitsche pamflettencampagne. die
zich medio Februari te Istanboel afgespeeld heeft
De Turksche politie zou intus.sohen
geconstateerd hebben, dat'deze pamfletten, die smaad aan het adres van den
Führer en Duitsehland inhielden, niet
in Turkije vervaardigd zijn, maar langs
bijzonderen weg uit het buitenland in
Turkije ingevoerd zijn en hier verdeeld
werden. De Turksche regeering heeft aan
haar organen instructies gegeven, zonJcr pardon alle verstoringen
van de
openbare rust en orde te vervolgen en
—

-

der" bolsjewisten, de compagnie
onder den voet te loopen, mislukte onder
In den volgenden
bloedige verliezen.
nacht werden de Duitsche troepen urenlang door zwaar artillerievuur bestookt.
Overdag werd daarop opnieuw een aanval gedaan. Wederom lag het zwaartepunt bij de eerste compagnie. Hoewel de
vijand thans met vier bataijons aanviel.
v- eek zij echter niet.
Zelfs de zeer (ware verliezen, die zij
hun vergeefsche aanvallen leden,
bij
hielden de aanvallers niet van hun pote onderdrukken, onverschillig van welde hoogvlakte te bezetten. ke zijde zij uitgaat
gingen af
Gedekt door het onoverzichtelijk, terrein
bleven de bolsjewisten aanvallen, doch
elke aanvalsgolf stortte ineen. De stelling bleef in Duitsche handen.
ging

Commentaar der „Diplo”.

DE

..Deutsche Diplomatiseh-Politische
Korrespondenz'' bespreekt de poging
tot een aanslag op den Duitschen ambashersieimfatregeien van den Duit- sadeur te Ankara,
von Papen, en herinde
Oekraïne
schen bevelhebber in
er daarbij aan. dat moordaanslagen
nert
hebben in het door de Duitschers be- en daden van sabotage sinds lang
tot de
zette g?bie<t weer geordende toestanden politieke wapenuitrusting van de Engeldoen ontstaan. Bijzondere troepen van
schen en bolsjewieken

In de Oekraïne.

DE

;

behooren. Neude organisatie-Todt en den arbeidsdienst
traal, vreemd grondgebied, zoo schrijft
hebben in maanden van inspanning de
de .."Korrespondenz", is voor hen bij die
zinlooze verwoestingen, die de bolsje- plannen geen

belommering.
wisten tot schade van de burgerbevolAmbassadeur von Papen wordt reeds
king in stad en land hadden aarigericht, eeruimen tijd door Engelschen en bolsongedaan ge-maakt. Spoorwegen, brugjewieken beschouwd als een lastige hingen
e.d.
zijn weer voor het verkeer dernis voor de uitvoering van hun pobruikbaar gemaakt Ook werd gezorgd
litieke plannen. Hij was voor hen een
voor
den aanleg van-een uitgestrekt onaangename tegenspeler bij hun stretelefoonnet en voor radiostations.
beven,
Turkije bij den oorlog
om

te

trekken. In hem zagen zij den succesvollen diplomaat, die aandeel heeft gehad
in de totstandkoming van het
BERLIJN. 26 Febr. (D. N. B-).
De Duitseh —Turksche pact van vriendschap
Führer heeft aan generaal-velimaar- en die de Duitsch—Turksche handelsbeschalk Kesselring als 78sten soldaat van trekkingen heeft versterkt. Hij vooral
de Duitsche weermacht, het eikenloof bij was hef. die Turkije gewezen heeft op de
het Ridderkruis van het IJzeren Kruis gevaarlijke aanspraken van de Sovjetverleend.
Unie, met toestemming van Engeland, op

Gen.-veldmaarschalk Kesselring
krijgt het Eikenloof.
—

taties verricht. Twee senatoren werden
gewond. Pas tegen den avond werd de
rust in Montevideo hersteld.
Behalve de nationalistische partij
eischt thans ook de socialistische partij
het aftreden van president
Baldomir.
wiens lijfwacht van 200 tot 300 man is
versterkt. Baldomir. die alle politieke
ontmoet
organisaties ontbonden heeft.
De leider groote moeilijkheden bij de oprichting
ROME. 26 Febr. 1D.N.8.)
der nationalisten in Uruguay, dr. Hervan den door hem gewilden Raad van
rera, is. naar de ..Giornale d'ltalia" uit State. De onafhankelijke partij heeft haar
medewerking geweigerd en geëischt, dat
verneemt, uitgewezen. VoorMontevideo
loopig is 1 hij naar de hoofdstad overge- op 29 Maart de in de grondwet bepaalbracht. Alle leidende personen der na- de presidentsverkiezingen gehouden zultionalistische party worden streng be- len wordo.ii. Baldomir heeft dezen eisch
waakt. Onder hen bevinden zich de voor- van de hand gewezen. Op het oogenblik.
zitter van den Senaat, verscheiden sena- zoo besluit de ..Giornale d'ltalia" bestaat
toren en de vice-president der republiek de regeering van Uruguay uit den miUruguay, dr. Charlone.
nister van Buitenlandsche Zaken en den
De staatsgreep van president Baldo- president, die ter zijde wordt gestaan
mir wordt toegeschreven aan zijn vrees door den ambassadeur der Vereenigde
voor den tegencandidaat voor het presi- Staten.
dentschap, dr. Manini. Na het aftreden
D N.B.
Uit Montevideo meldt
het
van den chef van den generalen staf, voorts, dat de oppositie tegen den staatsgeneraal Pedto Sicco, zoo vervolgt het greep
van president, Baldomir met den
bericht, zijn er volksverzamelingen ont- dag toeneemt De studontenverecniging
staan voor het regeeringsgebouw. waar- en het medisch genootschap hebben in
bij dertig personen
gekwetst werden. oproepen geëischt. dat het Congres zal
Ti.idens de demonstraties werd betoogd worden heropend en dat op 29 Maart
voor de onafhankelijkheid van Uruguay presidentsverkiezingen zullen worden geen tegen dp Ver. Staten. Een poging, om houden. De onafhankelijke partij, welke
de redactie van het regeeringsblad „El
tot nu toe de politiek van Baldomir
Pueblo" te bestormen, werd door militai- steunde, heeft geweigerd deel te nemen
ren verijdeld. In de kringen der aanhan- aan den staatsraad, welke het parlement
gers
van Herrera
talrijke
werden
....
.
.......
...
..: arres......
moet vervangen.

URUGUAY’S POLITIEKE
CRISIS.

Leider der nationalisten,
Herrera, uitgewezen.
—

-.

J

worden

zij

door

dezen

als

personen en goederen bekend gemaakt.
De aandacht wordt er op gevestigd,
dat overtreding van deze aanwijzing er
toe kan leiden, dat geen nieuwe ver-

Conferentie te Tokio met
de oude staatslieden.

over groote afstanden. Ritten,
welke slechts ten doel hebben, op gemakkelijker of aangenamer wijzè te
reizen.
zijn ten eenenmale ontoelaat-

Tojo

zet de

plannen

van

kabinet uiteen.

zijn

Het ligt sa het voornemen alle vergunningen voor personenauto's welke
WASHINGTON.
verleend zijn op grond van het eerste
OVERZICHT
uitvoeringsbesluit van den secretarisBEHAALDE
generaal van het departement van WaIn
Latijnsch-Amerika.
terstaat betreffende het vervoer van
OORLOGSRESULTATEN.
Turksch rechtsgebied en Turksche soupersonen, met ingang van 1 April 1942
STOCKHOLM. 26 Febr. (D.N.B i.
vereine rechten.
trekken
en
te
hoein te
overwegen, ln
De ..Korrespondenz" verwijst dan naar Het Witte Huis heeft, naar Associated
verre een nieuwè vergunning kan worTOKIO, 26 Febr. (D.N.B).
Voor
een uiting van den commentator der Na- Press uit Washington meldt, een aantal den .verleend.
de tweede maal sedert het uitbreken van
tional Broadcasting Company, volgens mutaties in de diplomatieke posten in
Voor zoover nieuwe vergunningen ge- den oorlog heeft de Japansche regeering
welke na den bomaanslag op von Papen de Latijnsch—Amerikaansche landen bede Britsche berichtendienst voleen Duitsch—Turksch conflict verwacht kendgemaakt. Dc Amerikaansche gezant geven worden, zal dit geschieden onder heden een gemeenschappelijke bespreI gens D. N. B. uit Stockholm meldt,
kan worden, en de Duitschers allang op in Nicaragua, Boa!, is als opvolger van nadere aan de verdunning te verbinden king gehouden met de oude staatslieden hebben volgens een officieel
bericht uit
van Japan.
een aanleiding tot ingrijpen gewacht Dougias Jenkins, die om zijn ontslag ver- voorwaarden.
Batavia
Japansche
vliegtuigen
op 24 en
inhouden,
Deze voorwaarden "zullen
In het verloop van de conferentie 25 Februari behalve de vliegvelden in
zouden hebben. Wie in werkelijkheid er zocht heeft, tot ambassadeur in Bolivia
geen
zullen
De
de
Dominicaandat
monen
gezanf
personenauto's
bij
heeft de minister-president, Tojo, een de nabijheid van Palembang ook een
op wachtte niet alleen, maar een derge- benoemd.
uiteenzetting gegeven van den door den
lijk incident probeerde uit te lokken, sche republiek, ScoUen. is tot gezant in worden gebruikt vooivliegveld op West-Java aangevaUen. Zij*
a. ritten op Zaterdag na 18 uur of op val van Singapore geschapen toestand en
bewijst deze hoogst belangwekkende er- Costa Rica benoemd, terwijl tot nieuwen
lieten daar vele bommen vallen.
feestdagen;
Zonen
tot
in bijzonderheden de plannen en
kenning. Het bondgenootschap, dat het Amerikaanschen ambassadeur» in ColumVolgens hetzelfde Nederlandsen-Indib. ritten over meer dan 75 kin. van de voornemens van zijn kabinet op militair,
Britsche rijk op zoo ..gelukkige wijze' bia de diplomaat Lane benoemd is. Gesche communiqué is in twee petroleum(hemeh.hreedte
genieten);
politiek en economisch gebied bekendge- tanks brand ontstaan bij een Japanschen
met het bolsjewistische Rusland verbindt, zant in San Domingo werd de vroegere standplaats
c. ritten binnen stedelijk gebied, voor maakt.
heeft thans ook den weg gewezen aan de consul-generaal in Buenos Aires, Barren.
aanval op de haven van Tandjoeng* Ook
zoover openbar» vervoermiddelen kungemeenschappelijke „actie van den'GeBehalve de minister van Buitenland- de haven van Soerabaja is opnieuw aannen worden gebezigd:
Fe-Oe en den Secret Service".
sche Zaken. Togo. de minister van Mari- gevallen. De Japanners hebben Sinkad. rijten tot het bezoek van theaters, ne, Sjimada, en de president van het wang
op West-Borneo bezet en men
Doodstraf voor
concerten, bioscopen, lezingen, vergadepiannenbureau. Soesoeki. waren aanwe- neemt aan, dat ook Bar.ka. de residentie
ringen, caf<?'s-rcstaurants e. d.;
de president van den Kroonraad, Benkoelen op West-Sumatra en Tandzig
optreden tegen
Dr. SOENG NAAR CANADA.
■sf-enritten uitfluitend tusxhen woon- Hara, baron
Wakatsoeki. baron Hira- joeng in Japansche handen zijn.
LISSABON. 26 Febr. (ANP.)
Reuhuis en plaats van werkzaamheid.
noema,
prins
Konoye, de admiraals
Men beschikt te Batavia, aldus D. N.
Duitscherster meldt uit Washington, dat 'de Chivoorwaarden gelden ook voor 't Okada en Yonai en ie generaals Hayashi B. uit Sjanghai, niet over berichten omDeze
neesche
minister van Buitenlandsrjie
's-GRAVENHAGE, 26 Febr.
trent don toestand op Bali. Algemeen
gebruik van personenauto's in den open- en Noboeyoeki.
Zaken. dr. Soeng. op uitnoodiging der
Een Nederlander heeft op den
word: aangenomen, dat de Japanners het
baren dienst, voor zoover niet met beCanadeesche regeering van Washington
ochtend van 25 dezer in Den Haag
Zuidelijk- deel van het eiland vast in de
trekking tot de ritten, bedoeld onder a OVERZICHT.
Hij zal
naar Canada zal vertrekken.
twee Duitsche ambtenaren bij de
en b nadere dienstvoorschriften worden
hand hebben, terwijl op het Noordelijk
daarbij vergezeld worden door drie Chiperschef van het keizerlijk hoofd- deel de
rechtmatige uitoefening "van hun
geseven.
Nederlandsch-Indische troepen,
nêesche generaals en vliegtuig- en munikwartier. Qhira. heeft vandaag voor naar men veronderstelt, nog tegenstand
handtastelijk aangevallen
functie
a. c en e gelDe
voorwaarden
onder
zal
hij
tiefabrieken bezoeken. Bovendien
Jot steun aan den bieden.
en door vuistslagen aanmerkelijk
den niet voor artsen en veeartsen, mits de centrale commissie
een studie maken van de opleiding der
gewond.
De woordvoerder der Nederlandschzij op de voorruit het gebruikelijke ken- keizerlijken troon een overzicht gegeven
vliegers van het empire.
dader moest zich nog denDe
heeft, volgens
verple- van de huidige oorlogssituatie en de tot Indische strijdkrachten
teeken
voeren,
vroedvrouwen,
Volgens niet-bevestigde berichten zal
zelfden dag voor het Duitsche gedusver behaalde resultaten. Ohira zette een bericht uit Batavia, verklaard: „Negers
verpleegsters,
uitoefening
en
de
in
Soeng wellicht van Canada naar Londen
situatie in de gebieden derlandsch-Indië
rechtshof verantwoorden, dat hem
heeft dringend verstervan hun beroep. Voorts kan de Rijksin- uiteen, dat de
gaan.
principieel ver- kingen van de geallieerden noodig.
van
de
Stille
Zuidzee
wegens misdrijf volgens art. 1 der
specteur van het verkeer op verzoek uitwant
Verordening tot bescherming van
zonderingen op de voorwaarden onder schilt met den toestand in het bezette de toestand is uiterst ernstig." Hij wees
deel van China. Het Japansche volk kan er op. dat Java thans van alle kanten
de orde (gewelddadig optreden
STROOMLOOZE UREN IN
a, b, c en e toestaan.
gerust zijn. daar zoowel de gezondheid ingesloten is en dat de Nederlandschtegen Duitschers) ter dood verEr wordt in het bijzonder op gewezen,
PORTUGAL.
oordeelde.
als het moreel der Japansche troepen al- Indische weermacht te zwak is om een
LISSABON. 26 Febr. (D.N.8.)
Als
dat deze voorwaarden ook gelden voor daar voortreffelijk is. Het verzorgings- Japanschen
aanval af te slaan.
gevolg van brandstofeebrek heeft men
personenauto's, die op gas of op vaste vraagstuk is eveneens geheel en al opHet A. N, P. weet uit Berlijn te melin enkele steden van Portugal de stroomgelost.
den, dat minister Eden, volgens den Britlevering gedurende de nachtelijke uren
Behalve
het betreurenswaardige en schen radiodienst, in het Lagerhuis heeft
moeten staken. Te Abiul, Rio Mau en
Davao zijn alle daar medegedeeld, dat de Britsche consul-gerika een soortgelijke verbinding tot bloedige incident te
Montargil is de stroomlevering des
in veiligheid en ge- neraal in Batavia reeds sinds December
Japanners
wonende
stand
zal
worden
gebracht.
avonds en des nachts volledig stopgezet,
van het vorig jaar doende was, de vrouzond.
In Zu.d-Australië zijn, naar het Zweedterwijl te Torres Nedias de fabrieken en
wen en kinderen
voor zoover die niet
de
situatie
Sprekende
over
militaire
„Aftonbladet"
sche
"blad
uit
Londen
particuliere woningen slechts in den tijd
bij de verdediging werden ingeschakeld
Ohira
den
nadruk
de
legde
op
uiteenmeldt, alle sportwedstrijden en paardenvan 13 tot 24 uur van stroom worden
naar Australië te evacueeren.
rennen
voor het komende weekeinde loopende omstandigheden, waaronder de
voorzien.
Het aantal Britsche vrouwen en kindeJapansche weermacht heeft te strijden
verboden.
ren in de Ned.-Indische hoofdstad met
Naar de Britsche nieuwsdienst vol- van het koude Noorden tot in de heete
Chef van Zwedens luchtmacht
subtropische gebieden. Slechts 18 dagen inbegrip van de Pamanoekan- en Tjiagens A. N. P. meldt, heeft de Australisemlanden bedraagt hoogstens eenige
sche minister van Bultenlandsche Za- hebben de Japansche troepen noodig ge- honderden. Het
vraagt ontslag.
aantal van alle Europeehad om de vesting Hongkong te veroved;\ Evatt, in het parlement verken,
STOCKHOLM.'26 Febr. 'D.N.B ).
sche en met deze gelijkgestelde vrou1241
gevangenen.
ren,
waar
alleen
reeds
klaard:
zich
in het
Naar „Dagens Nyheter" verneemt, heeft Vermoedelijk door Japanners
~Australië bevindt
wen en kinderen in Batavia mag men
meest kritieke gevechtsgebied van de 122 stukken geschut. 1206 machinegeluitenant-generaal Torsten Friis. wiens
:?eker
op 35.000 schatten.
weren en ander oorlogsmateriaal vertot zinken gebracht.
wereld geschiedenis.
ambtsperiode ais chef van het luchtwawerden, tegenover een eigen veroverd
pen en den raad voor de Luchtvaart op
De enorme productiecijfers der geallieerden staan uitsluitend op papier. lies van slechts 675 manschappen.
1 Juli 1942 afloopt, verzocht niet meer
Dit ..papieren argument" mag de bevolvoor deze functie in aanmerking te koOok de bezetting van de voorname
JAPANS ACTIE OP
men Ook de plaatsvervangend chef van
king er niet toe verleiden, zich aan een punten op de Philippijnen heeft slechts
den raad voor de Luchtvaart heeft tegen
BOVEN PORT
vermetel vertrouwen over te geven. De enkele dagen gecischt De reusachtige
dezen datum om ontslag verzocht In
geallieerden kunnen den oorlog alleen uitgestrektheid van het schierciiand MaHet keiTOKIO. 26 Febr. (D.N.8.)
beide gevallen zou het verzoek om ont- zerlijke hoofdkwartier maakt het vol- winnen, wanneer zij tot het offensief lakka werd ondanks de moeilijkste terVal der Amerikaansche stellingen
slag ontspruiten aan den prijzenswaargende bekend: een
vijandelijk
vlieg- overgaan. De Australiërs beschouwen de reingesteldheden binnen slechts 55 dadigen wensch. dat jongere krachten de kampschip is op 21 Februari vermoede- bolsjewisten als hun bondgenooten. De gen al strijdende doorkruist Bij de verspoedig verwacht.
leiding van het Zweedsche luchtwapen lijk tot zinken gebracht bij een aanval Sovjet-Unie zal stellig na den oorlog overing van Johore Baroe werden 7800
TOKIO, 26 Febr. (D. N. B.).
Volop zich moeten nemen.
gens een extra-bericht van de „Tokio
door verscheidene
marine- een „beslissende rol" spelen in het ge- gevangenen gemaakt en twee vijandelijJapansche
bied van den Stillen Oceaan."
ke divisies verstrooid. Voorts vielen den Asahi Sjimboen" van het front op
vliegtuigen, die zich met hun bommende
Japanners bij deze gevechten 330 stukken Philippijnen, wordt de val van de Amelast direct op het viiegkampschip stortten. Het viiegkampschip voer met een BRITSCHE COLONNES IN DE geschut en 550 machinegeweren in han- rikaansche verdedigingsstellineen zeer
binnenkort verwacht. De vuurtoren bij
sterk vlooteskader eenige honderden
MARMARICA BESTOOKT. den.
mijlen ten NO. van Nieuw-Guinea. Het
gevechten om de vesting Singapore Kaap San Augusüne is door de luchtDe
Over
BERLIJN. 26 Febr. (D.N.8.)
naar kolonel Ohira verder macht vernield, omdat de Amerikanen
werd, naar in het communiqué verder
eindigden.
Duitsche
de
aanvallen
doeltreffende
van
gezegd word', zwaar beschadigd en vloog
mededeelde, met de gevangenneming van dezen vuurtoren als radiostation geOok een rit over 65 K.M.
in brand. Gezien den omvang der schade jachtvliegtuigen op Britsche voertuig- 75.000 Britsche soldaten, onder wie 28 bruikten.
het Noordafrikaansche generaals, terwijl 200 tanks. 300 stukken
40
schaats,
de
K.M.-rit
de
is het niet uitgesloten, dat het schip ver- colonnes aan
op
r3EH.VL.VE
O die vandaag, morgen en Zondag loren is gegaan, hoewel van het zin- front zijn. naar het D.N.B. van militaire geschut. 2000 machinegeweren en meer BRITSCHE BOMMEN OP
rond de Schermer gehouden wordt,' be- ken geen bevestiging is binnengekomen. jijde verneemt, de volgende bijzonder- dan
50 000 geweren naast omvangrijk
staat er voor dc schaatsenrijders, die Een ander vijandelijk oorlogsschip werd heden bekend geworden:
ander oorlogsmateriaal in Japansch beIn den loop van gisteren hebben onze zit raakten.
KOPENHAGEN, 26 Febr. (D N B
van een wat langeren tocht houder», ge- zwaar beschadigd.
vliegtuigen
in de Marmarica vijandelijke
a.s.
Tien
vijandelijke jagers zijn in luchtEngelsche vliegers hebben in den afgelegenheid Zondag
ongeveer 65 K.M.
loopen nacht boven een groot deel van
neergeschoten,
te rijden.
eevechten
3 colonnes ontdekt. Zij grepen ze in duik- OLIEVELDEN.
terwijl
Voor dezen tocht kan men zoowel te .Japansche vliegtuigen tot dusver niet vlucht met de boordwapens aan er.
Denemarken gevlogen en bommen gebrachten aanzienlijke schade aan de daverklaarde verder, dat de olie- worpen op een stad in Oost-Jutland en
Alkmaar als te Purmerend starten; te zijn teruggekeerd.
Alkmaar bij café De Boer, in Purmerend
de meening van Japansche delijk uit elkaar rijdende wagens toe
velden van Borneo, inzonderheid op enkele plaatsen op Funen. Door dezen
Volgens
leskundjgen
Hotel
De
Doelen.
is het vliegkampschip,* dat De haveninstallaties van Tobroek kregen de bekende olievelden van Miri, vrijwel aanval is, naar het Ritzati bureau verhij
Het traject vanaf
van de Duitsche gevechtsvliegtuigen onbeschadigd in Japansch bezit gekomen neemt, schade aangericht aan verschilPurmerend loopt over Spijkerboor. Graft- ren Noordoosten van Nieuw-Guinea Vereveneens goedliggende treffers. Toen de zijn. Een aangename verrassing heeft de lende particuliere woningen, waarvan er
zinken
is
moedelijk
gebracht,
Driehuizen.
Schertot
waarSchermer,
dijk,
Groot
merhom. ürsem. Oterleek.' Alkmaar, schijnlijk het Amerikaansche schip vliegtuigen wegvlogen werden branden weermacht de natie bereid, door de val- enkele werden vernield. Een vrouw
schermoperaties op Sumatra. Hierdoor werd gedood, een burger gewond.
Akersloot, Spijkerboor, Purmerend. Ge- „Yorkiown". Dit vaartuig meet 19.000 waargenomen.
zijn ook in de eerste plaats de olievellegenheid tot- starten bestaat tusschen 0 ton en heeft e°n snelheid van 34 mij!
Finsch communiqué.
den in veiligheid gesteld.
en 12 uur, terwijl de deelnemers om IS per uur. Het werd in 1937 in dienst
HELSINKI. 26 Febr. (D.N.B ).
In
uur binnen moeten zijn om den tocht gesteld.
Ten slotte wees Ohira op de geringe
van heden Japansche transportverliezen ter zee en
Volgons h<»t offlcleele bericht van de het Finsche legerbericht
met succes volbracht te hebben.
!?
He stargeld bedraagt
één gulden: Australische luchtmacht hebben Japan- wordt O.a. gezegd: De gevechtsactiviteit op de hooge verliescijfers van den vijand
Hedenmorgen tot 8.33 uur. j:
men kan zich te voren aan de volgende .-•die vliegtuigen Donderdag omstreeks aan het front te land bleef hoofdzakelijk ter zee en in de lucht. Meer dan 1000 I:
adressen opgeven: Werkman te Alkmaar het midden van den dag op groote beperkt tot sioringsvuur van de artil- vijandelijke vliegtuigen en ongeveer 50
Hedenavond om 19.14 uur jj
verkenningsacties en wèderzijd- duikbooten werden reeds vernietigd. Van i:
(tel. 2401). J. Trouw te Abcoude (tel. hoogte
verkenningsvluchten boven de lerie,
door
205) en,J. Boot. te
infanterie., Onze de 16 beschadigde Japansche schepen
Purmerend' (tel. 112). omgeving van Port Darwin gemaakt, sehe beschieting
Ook Zondagmorgen bestaat nog trelrgen aldus meldt de Britsche berichtendienst luchtstrijdkrachten hebben in een door zijn er reeds zes weer in de vaart geheid zich in te laten schrijven. Voor de
27 Frbr. 15.34
Tusschen Efigolan--! en Kieuw-Zeeland den vijand bezet dorp branden veroor- bracht.
pQgpg li Opkomst
en
■10 K.M. kan men zich eveneens bij ge- zijn
twee .radiotelezrafisehe verbindin- zaakt, artilleriestellingen getroffen
Ondanks het ongunstige klimaat in het
28 Febr. 7.04 j;
Ondergang
gen in be.de ricbtingeji voor .geval van auto's alsmede hlvakkcerende troepen- Zuidoosten ziin slechts enkele tientallen jj Opkomst
noemde adressen opgeven.
28 Febr. 16.36 :j
De luchtafweer Japanners door een tropische ziekte aanDeelnemers uit Ursem en Spijkerbr-or nood ingesteld, ten einde de verbinding formaties beschoten.
Schijngestalten der maan:
onderhouden wanneer de kabels ver- verhinderde, dat afzonderlijk Vliegende getastSlgM,
en omgeving kunnen aldaar starten. De
•!
Maart L.K.
3 Maart V.M.
banen zijn geveegd, zoodat
het «e! loten zouden gaan.jDe ; minister presl- toestellen Helsinki bereikten en schoot
De minister van Marine werd heden!
Maart
E.K.
25
17
X.M.
>laart
zeker is, dat beide tochtpn over 40 en 65 deitt, Fraser, deelde' voorts mede, dal in het Zuidelijk deel van het front een middag door den keizer ontvangen voor
ook tusschen Nieuw-Zeeland en Amehet uitbrengen van rapport
K.M. doorgang zullen vinden.
vijandelijk jachttoestel neer.

DIPLOMATIEKE MUTATIES

Grensbewaking verscherpt.

ANKARA. 26

hoogte.

erlangen,

aanwijzing ingevolge de Verordening nr.
15 1940, betreffende het vervoer van

VAN

De luchtaanvallen
op Ned.-Indië.

VAN DE

-

—

Situatie op Bali.

—

NfAAR

gewelddadig

—

—

DE

.

geborgen.

nieuwe vergunningen toepassing te doen

baar.

Bij

voor-

fitten

bindingen

don

Ten einde de bovengenoemde

waarden reeds voor de uitgifte van de

De secretaris-generaal van het Departement van Waterstaat maakt
gunning wordt verleend. Dé naleving
het volgende bekend:
van bovengenoemde voorwaarden zal
Ten einde het gebruik van per- door verscherpt politietoezicht worden
zullen worden.
gecontroleerd.
sonenauto's zooveel mogelijk te
doen geschieden ten algemeenen
nutte en ten behoeve van gewichNA DEN VAL VAN SINGAPORE.
tige belangen moeten verdere beperkingen worden ingevoerd.

ben Duitsche gevechtsvliegtuigen
met
bommen van zeer zwaar kaliber de haven van Kertsj en de stad zelf bestookt.
De Duitsche vliegers hebben in de over-

laad-installafies zware* vernielingen opgemerkt. Voorts werden in scheervlucht
aanvallen gedaan op de haven N'oworosir-k aan de Oostkust van de Zwarte Zee.
Deze haven is de ligplaatsder Sovjetooriögsschepené Ook hier werden ontploffingen door voltreffers geconsta-

—

brandstof rijden.

werd heden omstreeks één uur luchtalarm gegeven in de hoofdstad 'der VS,
Washington. Na dertien minuten werd
echter weer veilig , geblazen. Ook te
Hampion Roads (Virginia) is luchtalarm
geweest. Een reden werd niet opgegeven.
De Amerikaan sche minister van Oorlog. St:mson, heeft omtrent de Japansche luchtacties aan de Westkust der
V.S. medegedeeld, dat een aantal nog
niet geïdentificeerde vliegtuigen gisteren
in de vroegte boven Los Angeles zijn
geweest. De luchtdoelartilierie heeft
daarop hevig geschoten. Geen der vlieg-tuigen werd evenwel omlaaggehaald en
er werden ook geen bommen geworpen.
De radiozender van New Vork heeft
medegedeeld, dat van nu af aan geen
bijzonderheden over schade als gevolg
van luchtaanvallen meer bekendgemaakt

—

Vliegkampschip bij
Nieuw-Guinea

—

—

aangevallen.

—

VERKENNINGSVLUCHTEN
DARWIN.

DE

PHILIPPIJNEN.

—

—

TWEE TOCHTEN OP
DE SCHAATS.

—

DENEMARKEN.
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—

OHIRA

—
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Vrijdag 27 Februari 1942

—

nooit te voren bedreigd sinds de Hollan
ders tegen ons voeren.
De „Even.ng News" meent: „Dit jaar

raderen onze" schecpsreserves wanhopig
d:cht de uiterste grens. Als dit zoo ver
der gaat moet het Invloed uitoefenen op
onze economische situatie. Wij moeten
onze buikriemen, nauwer aanhalen. Geen
schip mag verspild worden met den aan
voer van onnoodige goederen.

als Duitsche duikbootgebruikt worden. De Spaansche

basis

regeering ziet zich genoodzaakt, dergelijke veronderstellingen op o* meest besliste wijze tegen te spreken en allo
moeilijkheden te voorkomen, die het gevolg van dergelijke 'valsche berichten
kunnen zijn. Spanje bevindt zich in net
volledige bezit van zijn souvereiniteit
Geen zijner havens dient den oorlogvoerenden landen als steunpunt. De militaire bezettingen in deze havens zijn uitsluitend Spaansch. Bovendien moet elkeen, die ook maar eenig denkbeeld heett
der operatie-mogelijkheden van duikbooten weten, dat deze de Amerikaansche

kust kunnen bereiken zonder op de
eilanden in den Atiantischen Oceaan te
zyn aangewezen. Reeds in den eersten
wereldoorlog

Duitsche

torpedeerden

tegen Spanje uitgebrachte beschuldigingen zijn even dwaas
als valsch. Het Spaansche departement
van Buitenlandsche Zaken stelt den correspondenten der buitenlandsche pers
voor, dc Canarische Eilanden zeil te bezoeken, ten einde zich van den waren

opgeschoven.

stand

van

De

zaken te

overtuigen."

WINANT NAAR DE V.S.

STOCKHOLM. 26 Febr. (D-N.8.)
Naar de Britsche berichtendienst meldt,
heeft de Amerikaansche ambassadeur te
Londen. Winant, vandaag Engeland verlaten voor een kort bezoek aan de Ver—

eenigde Staten

(D N B.)

Paus

ROME. 26
Pias XII ontving vanochtend den meuwslechts mo gelijk ber.oerr.dcn Italiaacscben ambassadeur
bij het Vaticaan. dr. Raffaele Guariglia
door nieuwe regeering?
overF N'TIAGD 2S Febr (D.N.8.)
De in particuliere audiëntie voor het
In
handigen van zijn geloofsbrieven.
.
tr
'rnstige staatspresident Rios heeft
p
-ren besprekingen gevoerd met der. een toespraak wees ambassadeur Guariglia in het bijzonder op de beteekenis
v.ce-presidenl Merdez, waarbij ook. zoovan
de verzoening tusschen kerk en
ais het in het gepubliceerde communiqué
den Pauselijken zegen
heet. ..netelige aangelegenheden op be: staat en smeekte
koningshuis, dan duce, dc
af
voor
het
gebed irt buiteniandscbe politiek" aan
regeering en bet Italiaangeroerd werden Gezegd wordt dat de- Italiaansche
sche volk
ze problemen van de buitenlandsche poIn aansluiting op bet antwoord van
litiek niet door de tegenwoordige regeePaus eu het geven van den zegen,
den
doch
door
een
te
ring,
pas
nieuw
vor- vertoefde ambassadeur Guariglia eenigen
men regeer.ng onder president Rios zulden
tijd in particuliere audiëntie • bij
len kunnen worden opgelost In politieke Paus. waarbij hij hem het personeel van
kringen in Chili acht men het mogelijk, de ambassade voorstelde. Voor het verdat Rios reeds op 25 Maart hei presilaten van Vaticaanstad bracht ambassadentschap zal overnemen.
deur GusrigUa.
gebruikelijk, een
—

Oplossing

*-

•

zooais

26 Febr. <D X B.)
Het
orgaan van de beweging publiceert in zijn laatste nummer de uitvoermgsbepalingen van de verordening
in zake de zuiveringsactie in de Phalanx. Volgens deze bepalingen moet de
met deze taak belaste nationale inspectie.
d.e onder het secretariaat-generaal van
de partij ressorteert, het onderzoek tot
alle leden van de Phaianx uitstrekken.
Bij de leden. d:e geen functie als leider
bekleeden. wordt het onderzoek door de
provinciale autoriteiten van de Pnalanx
geopend en de uitspraak geveld door een
rechterlijk college, dat bestaat u;t den
provincialen leider der beweging en de
rechters van de provincie. De drie soor-

MADRID

bezoek aan het graf van den
Petrus in de St Pieterskerk.

—

offjcieeie

ten

het

(ANP.)

—

Ir.

zeer druk btzochte openbare bijeen
komst van de N S B. in het gebouw Mv
sis Sacrum te Arnhem heeft de leider
der N.SB, ir. Mussert, gisteravond het
woord gevoerd. Aanwezig waren o.a. de
Besuf.ragte van

den

Rijkscommissaris

:n de provincie Gelderland, dr. Schnei
der, de districtsleider der N S B, W. Busscher. vertegenwoorcigers der Duitsche
weermacht, van N.SH.-en NSD A P.
Hitlerjugend enz. .Voor in de zaal had
den ook enkele gewonde Nederlandsche
S S re»nnen plaats genomen.
In zijn rede wees ir. Mussert allere- rst
op het dreigende verlies van Ned. Indië
en legde er den naeruk op. dat niet Ja'
pan aan Ned. Indië den oorlog had ver
klaard, rraar dat de gevluchte regeer
ders in Londen den oorlog aan Jypan
'jadden v«rklaard. De dag. dat 'echec!
Ned.-Indië door Japan bezet zal zijn, zal
een der zwartste das«»n in onze historie
-•inds 150 jaar zijn. Het verschrikkelijk
ste van a.'les is echter, dat dit niet noo

lullen onze taal. onze
onze geheele cultuur

—

schikking van de Justitie gesteld, die

nogal een en ander op zijn kerfstok
beeft. ■
Zijn opsporing was door de politie verzocht tn verband met een iubraakje, dat
bij in Januari ten huize .van een kor',
te voren verworven kennis had gepleegd.
Daarbij stal hij een heferencostuum» een
radiotoestel, een vulpen en een
polsSiorloge en ook de fiets, die hij er zelf
eens eenigen tijd eerder na een bezoek
had laten Staan, omdat toen de weg te
slecht was. nam hij mee. De eigenaar
van al deze goedereru die al een vermoe.
den had, dat deze jongeman hem de
poets gebakken had. kon een vrij duide
lijk signalement opgeven.
Aan de hand hiervan kwam de politie
spoedig aan de weet, wie de vermoedelijke dader Was. Na een vérsoek om op
sporing slaag-de de Amsterdamsche recherche er in den jongeman te arestee
ren. Men trof hem ia een volkslogement. Enkele minuten voordat hij met
een arresta-ntenwagen zou worden weggebracht, waagde hij een ontvluehtings
poging door van het dak af te springen.
Doordat hij minder gelukkig terechtkwam en -zijn boenen bezeerde, mislukte
,

DANTG HUISGEHOUDEN
IN EEN BOSCH.

kortom
De
onbevoegde
Füarer heeft verzekerd, dat Nederland
oiets ontnomen zal worden.
En ais men vraagt hoe het in de toekomst met Indië zal gaan dan wijs* spr.
(Van onzen correspondent).
op de verklaring van minister Tojo dat
Het
'friUEKTOGEXBOSCft _'G Febr.
te -tradities var, Ned.-Lndié ?rëerb,édigd
zullen worden door Japan, mits Ned.- iorp Vught is bekend om zijn natuurIndië bereid is mede te werken aan de schoon ca viorai om zijn mooie bosscnen
totstandkoming van de welvaartsruimte en verre heidevelden. Gisteravond werd
n Oost-Az.ë. De verklaring beeft een de' romantische sfeer verbroken door
basis om voort te werken Zij het een doffe geluiden, welke ut de anders zoo
smalle basis.
zwijgzame bosscben opklonken. DreuSpr. besloot met een beroep op allen nende slagen weergalmden in het avondom vol vertrouwen mede te werken aar. uur. Lang- den dikittsneeuwden weg. die
var. het nieuwe Europa Me: langs bet bosch voerde, trok een stoet
apostel de komst
het zingen van het zesde ccupie: van h-;t van zwoegende
d.e 'gebukt ginWilhelmus werd de bijeenkomst geslo- gen onder zware lasten, welke zij blijkten.
baar huiswaarts torsten.
zeden,

behouden.

houthakkers.

—

ELFJARIGE JONGEN HAALT
KIND UIT HET IJS.

ter verdwenen, toen Jan een kloek besluit nam. Hij begaf zich eveneens te
water en met gi'oole krachtsinspanning

slaagde hij er in de kleine drenkelinge
op het droge te brengen.
Na het meisje naar huis gebracht te
hebben, ging de korlate Jongen weer
tiaar de

ijsbaan, waar hij cv en later weer

rustig rondzwierde
Het geredde meisje ondervond geen
gevolgen van het ij.»koude
nadeelige

bad.

Vooruit mannen' Nu, met vereende, krachten gelukte het
om den steen op de plank te krijgen en toen ging iedereen
weer slapen, in afwachting van de dingen die er met het

Kapitein Wal Rus kreeg al, gauw genoeg van het duwen
tegen het rotsblok.
Dat gaat te ver! mompelde hij. Overdag steenen bikken
als een koelie en s nachts rotsen rollen. Ik word net zoo
lief weer lichtmatroos op de „Cornelia' en dat zegt wat.
meneer! Bovendien gaat het toch niet aan. dat de heele
bemanning ligt te slapen als een troep overgehaalde zeeegels, terwijl ik me hier in het zweet werk! Hij stak twee
vingers in zyn mond en floot drie keer. Het duurde niet
lang. of uit allerlei hoeken en gaten kwam de bemanning
van de „Albatros" met slaperige gezichten te voorschijn
om te kijken wat er aan de hand was.
Duwen aan dit rotsblok! zei kapitein Wal Rus. Duwen
en trekken totdat het dtemmelsche ding op die plank ligt
—

aanbreken van den dag gebeuren zouden.
Torn Poes werd wakker, toen de zon al een poosje boven den horizon stond. Hij rekte zich uit en keek om zich
heen.
Het is zoo ver, zei hij tegen zichzelf. Nu moet ik laten
zienwat ik kan. Ik hoop maar, dat het lukt. want het is de
eenige manier, die ik weet. om die reuzen onschadelijk te
maken voor een poosje. Laat ik er het beste maar van
hopen, reuzen zijn in den regel nogal dom en Grim. Gram
en Grom zien er ook niet naar uit, dat ze erg snugger zijn.
—

»

—

Distributienieuws.

De slagen m üet bosch waren afkom
die
stig van ongenoode houthakkers,
fraaie

pijnboomen

ontworteld hadden.

De polhie snelde toe en omsingelde het
bosch. De eerste lieden, die werden aangeroepen, sloegen ijlings op de viucht.
was
genoodzaakt
waarop de politie

Kunstagenda.

DISTRIBUTIE BAARN-EEMNES.
De nieuwe bonkaarten voor
B.V.U.N.
de vierde periode t22 Maart—lS April)
rullen «orden uusereiki in het. tijdvak van
9 Maart t.ai. 14 Maan in het uitreikingslokaal Kernstraat no. 10.
Zii die nog geen inlegvel voor bun staalkaart hebben afgehaald, ora welke redenen
ook, ktmnen op V rijd a g 27 Februari
Uisschen 10 en 13 uur, op kamer 2 beneden
van • bet • Distributiekantoor deze inlegvellen
—

alsnog in

der nieuue bonkaarten rullen

reiking

volgen.

nog

•

hvitetue. 2.30 u. Het Tierelantijn Tooneel:
Torn, Poes

•

.
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■
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Het meisje met de negen punten.

I'iccadillj. 4

'

er,

7.30

.
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Bioscopen.
In alle bioscopen Zondags door!, voorst,
van 2.15 u. af.
City, 2.30. 6.30 en 8.43 uur: Arttsten.
Flora, 2.30. 6.30 en 8.43 uur: Bal paré.
Palace. 2.30, 6.30 en 5.43 uur:, Ken stem
uit den aether.
item brandt. 2.30. 6 30 en 8 45 uur: Zeven

•

•

jaren pech.
Scala 2.30. 6.30 en 543 uur: Heimkehr.
Vredenburg, 2.30, 6.30 en 8.43 u.: Haremgeheimen

Olympla. 5.15 u.: De drie Codona's.

•

BOSSUU, 27 Februari.

Tooneel.
Concordla, S u. Netl. Tooneel: De Zondaar.

u.: Cabaret.

Bioscopen.

Bioscopen.

*

•

Cabaret

In alle Diubt-open Zondags door!, voorst.
van 2 u. af.
.1 polio, '.. J. 3. 7 en 9 u.: JansSens tegen
Pee'.ers.
\~ta, 2.15 en 7 u.: Vergeten vrouwen.
t'a'pitol. 1.15, 7.30: Het ie\en is heusch nog
niet zoo kwaad.
City, 2 15 in 7.30: Car! Peters.
Corso, 2 en 8 u.: Bei Ami.
Flora. 2.15 en 7.30: Dat wat je niet bent.
Metropole. 2 en 7.30; Onder valsche ver-

Woensdag 2.15 u . Zondag 2-30 u. Jongens van de koopvaardij.
Flora lederen avond 8.15 u..-Woensdag
2.15 u.. Zondag 2.15 en 4.30 u. Het leven
ls niet zoo kwaad.
Novum, iederen avond 8 u.. Woensdag en
Zaterdag 2 u , Zondag 2 en 4 u.. De tijger
van Kschnapur.

•

.

2.15 en 7.30: Moderne meisjes.
olympla, 2.13 en 7.45:; De bruigom
Odeon,

•

HILVERSUM. 27 Februari.

M uzirk
Hotel Hamdorff. I.aren. 7.30 u.: foren
Gooisch svmphon.-Ork. o. t v. Kees Hartveld m m v. Willem Xoske (viool)

uit

Brazilië.

Voorraadopgave aardappelen.

•

iag der uitreiking over minder dan 23 kilo-

•

•

«;$
gezinslid beschouwd .De gezinshoofden
en de alleenwonerwtrn, die over minder dan
genoemde hoeveelheid aardapiielen beschikken kinnen gedurende bet tijdvak van 25
Kebrvari tot en met 4 Maart een formulier
bil den plaatsetijken distributledlen«t *fh»len Op di formulier dient een onderteeke
voorraad
den
de vérklaring, I>etreffeiide
aardappelen, te worden gesteld Bii de Uitreiking! der nieuwe bonkaarten zullen uitsluitend zij. d!e zulk een verklaring overleggen,
ln bet bezit' van aardappe!)Kmn»n voor het
tijdvak v .n 22 Maart lot en met IS April a.s.
worden gesteld.
Met nadruk wordt er de aandacht op eevesttgd dn' tegen hen. die bedoelde verklaring onvolledig of in strijd met de waarheid
aflet-ren. op grond van het F-onnomisch
Sanetienesluit l!>4t een strafrech'erlijke vervolging kan worden Ingesteld

•

Van
den donkeren boschrand maakten zich
's-GRAVENHAGE, 26 Febr. (AI N. P.)eensklaps tientallen gestalten los. die in
De voorlichtingsdienst van het deijlende vaart een goed heenkomen zoch- partement van Sociale Zaken meldt:
ten. Het gevolg was. dat de uitgebreide
Met ingang van 1 Januari 1942 is een
macht marechaussee en gemeentepolitie wijziging
gebracht in de Ziektewet
nogmaals met eenige schoten dreigde. waardoor buiten twijfel is gesteld, dat
Toen'gaven de meesten zich over. Ruim het op arbeidscontract werkend gemeendertig arrestanten werden naar het po- telijk distributiepersoneel, voor zoover
litiebureau vervoerd, waarna de politie het niet meer dan f 3000 verdient, deel
eén nader onderzoek instelde. Zij kwam heeft aan de rechten, die deze wet verdaarbij tot de ontdekking, dat. een den- leent Derhalve komt het sedert genoemdnenbosch van ÖOO bij 200 meter nage- den datum ook in aanmerking voor de
noeg was verdwenen. Een paar honderd verplichte verzekering ingevolge het
boomep bleken omgezaagd te zijn. Vele ziekenfondsenbesluit en voor de uitkeeboomen lagen geveld klaar om wegge- ring van f 55, die krachtens de Ziektevoerd te worden met gereedstaande sle- wet bij bevallingen w-ordt toegekend.
den en andere vervoermiddelen. De eigenaar van het bosch had geen recht ge
„RIJKSTHEATER-GEZELSCHAP”.
geven de boomen om te hakken.
's-GRAVENHAGE. 26 Febr.
Het
-—

en ,7.30:

De bruidegom uit

De vierde
Studio. 2.30, 4.30. 7 en 0 u.:
komt niet.
Thalia. 1.30 doorl.: Negentig minuten oponthoud.

Halslheater.

Maria llona.

•

•

Bioscopen.

Casino, iederen avond S u.. Woensdag en
Hallo
Za:erdag 2u . Zondag 2en 4 u

'

Janme.

Bioscopen.
2 30, 6.30 en 5.13 u.:

Zondag 2, 4.13, 6.30 en 8,43 uur.
l.uxor Theater. 2.30. 6 30 en 8 43 u.: Wie
ner
Geschichten. Zond. 1.30, 3.43. 6.30
en 8.43 u.
Palace, 2. 6.30 en 5.45 u.: Strijdende Jeugd

.

:'

City, eiken dag 2.30 en 8 u . Zaterdag 6
en 8.15 u., 'Zondag 1.43, 4, 6.15 en 8.30:

•

Muziek.
7.50 u. LiedcrcnßVond

Mla Peitenburg.
Frans

•

'

Stadsschouwburg,

•

Grand Th. At ie- Gooiland, 7.30 u. Kameropera: Der Schauspieldtrektor.
Tooneel
Ned
Grand Théatre. Gooiland. 230 u.
Jeugdtooneei: Asschepoester.

10—23 u.: Opera-bM.

Seinpost, 2.13

HAARLEM, 27 Februari.

-

DISTRIBUTIE-PERSONEEL
ONDER ZIEKTEWET.

Rex,

Brazilië.

•

gram aardappelen per gezinslid beschikken.
Inwonend personeel wordt ln dit verband

O per-i

2.15 en 7.30: Eens op een nacht.
ltembrandt, 2 en S u.: Meisjes var. de H.

ras«jtgc,

BS.
•

u..

Concordla, 5.15

•

denking.
•

uur.

27 Februai i.

i'TRECHT,

•

stadsschouwburg, 7.15 u., Res:dent:e-tooneel: Itomeo en Jutta.
215 en 7 45. Gez Cor Ruys:
West Fnd.

•

_

•

Scala, 7.30 u.: Mooie Marletje.

•

Wat wil Brigitte?
Zondag 1.30, 3 45. 6.30 er. 5.45

•

Tooneel.
W, 7.15 u.: Wereldstad-

progranuna.
•

•

•

DF.X HAAG. 27 Februari.

•

.-iarda|>p.-lboiik«arleii
var.
Ten aanzien
wordt hekendgenvwkt, dat Mi de uitreiking
hiervan in de gemeenten Bajtrn en Eemnes
uitstallend die gezinnen voor aardappe'.k tarten in .aanmerking zullen komen, die op den

waarschuwingsvuur af te geven.

Zondag 2 en 4.15 uur.

Variété.

Gebouw

-

r-arttHê
46625), 2.30 u.:

(Bespr.no.'

Cinema lïoyal

•

130. 3 45. 6.30 en 8.45 uur.
tioiubiaudt Theater, 2.30, 6.30 en S 45 u.:

Zondag

Tooneel
Asla. 2 u. Gez. Wiliy Alberti: De roman
1.13 en
van een scheepsjongen. Zond.

','

Schoenenformulieren
De Distributiedierot ln den kring naam
en Eenmes maakt bekend dat voortaan alleen
en uitsluitend de volledig met Inkt Ingevulde
aanvraagformulieren voor een schoenen en/
of par.tolfe'.bon ln beoordeeling worden genomen Ken buitengewoon groot aantal formulieren moest :n Februari ter züde worden selcgd, omdat de aanvragers verzuimden bin st.uiiUaariHumiuei-» en do maatimiumei-N (ler verlangde schoenen in te vullen.
Nogmaals wordt met nadruk bekend gesteld,
dat de aanvraagformulieren afgehaald moeDistributiekantoor.
ten worden van . het
Ilmis soed en volledig l>elww»ren Ie worden
ingevuld, en daarna teruggebracht top net
Distributiekantoor. Er kan rins geen briefwisseling over gevoerd worden
Zij. die op 2S Februari li>42 nog geen
bericht hebben onivanaen op hun Kebruariaarvrsgen. zijn niet Ln aanmerking gekomen voor een schoenenbon No '1
...

AMSTERDAM. 27 Februari.

lion 13 van de

ontvangst nemen

bonkaart Reserve moet worden! met-gebracht.
Nadere inlichtingen over de wijze van uit-

Politie arresteerde

—

het bekleeden van ambten kan worden
gemaakt; b. het lid krijgt bet candidaatlidmaatschap en c. het lid ii.net waardig in de Phaianx te blijven. Tegen de
laatste uitspraak kan binnen vijf dager,
beroep bij de nationale inspectie aangeteekend worden.

(Van onzen correspondent).

De recherche
ZAANDAM. 21 Febr.
heeft een 22-jarigen jongeman ter be-

Ruyter zijn wij niet meer onafhankelijk
geweest, maar waren wij afhankelijk-van
Engeland D e onafhankelijkheid, die een
fictie was. zullen wij vesliezen, maar wij

—

wijs van de Phaianx, waarbij evenwel
het voorbehoud van ongeschiktheid tot

Een nieuwen kennis bestolen.

d?ze poging.
•Nadat de 22-jarige eerst naar Tilburg,
waar hij gedomicilieerd is. was overge
bracht, om gehoord te worden in verband met een -ijwieldiefstal. kwam hij
Vas. aoaa' dat het anders had kun in Zaandam. Daar legde hij een volledige
neii zijnaf aanstaande het inbraak}*
■ekent
Spreker gin? vervolgens de gebeurte Voel geluk had hij niet eehad met de
nissen der laatste jaren na en wees er gostoleo goederen. Het heerencostuum
op. dat thans blijkt, dat het kapitalisme had hij in Utrecht aan den man weten
en het communisme loten van aeozelf te bren-Tori. Voor het radiotoestel had hii
den stam zijn.. Als Engeland dezen oor- een tasseheooersoon gevonden, die noo i t
log zou winnen, zou het bolsjewisme do meer iets van zich heef* laten hnoren
werkelijke winnaar zijn en dat zou b'j en het horloge en de vulpen raakte hii
Winterswijk geen halt houden. Wij zijn met zijn fa*ie kwijt tijdens een achter-,
dan ook grooten dank verschuldigd aan volsinp. die hii te doorstaan kreeg, toen
de Duitsche weermacht, die thans verbil zich in den smokkelhandel begeven
communisme Europa
hoedt, dat het
had.
overstroomt. Wij hebben, het geloof, de
Sinds 'tin tiende taa- heeft de iontre
dat
het
vertrwwec,
bol<rje
hoop en het
viif verTxv-i°p'in;ron achter den.
man
wisme vernietigd zal worden, dank zij
Van rijn
tot zün achthm?
de geniale leiding van Adolf Hitler.
tiende laar vrbW'f hii in 'eert p-vvoebevrijde
In het van het bolsjewisme
din.rsec<iicht. De fiets, die
te ?.?nr\Europa zal geen oorlog meer mogelijk dnm ' mrtpn snoeide. : was een cestoTen
Europa
nieuwe
zal
hot
zijn. Economisch
karretje.
niet meer afhankelijk zijn van Engeland
of van Amerika En als men dan vraagt
naar onze onafhankelijkheid dan antwoordt spr.: sedert de dagen van De

STOCKHOLM. 26 Febr. <AN.F.)
Reuter meldt uit Wellington, dat de lei(Van enzen correspondent).
ding der Pan-Amerikaansche Unie de
De 11-jarige
WAALWIJK, 27 Febr.
der Ir.tcr-Ameriopeningsbijeenkomst
Jan Derke.mans beeft door zyn dapper
kaansche defensiecommisiie te Washingoptreden het vierjar.ee dochtertje van
ton beeft bepaald bp 30 Maart
den heer SX van den verdrinkingsdood
gered- Het meisje speekie met andere
•ónderen op bet ijs van de spoorsioot.
Het geraakte in een wak en verkeerde
spoedig in groot gewaar. Het kind was
reeds voor den tweeden keer onder wa-

.idmaatschapsbe-

definitieve

ARNHEM. 27 Febr.
een

De inter-Amerikaansche
defensie-commissie.

van uitspraak ziju: a het lid ver-

krijgt

ir. Mussert.

van

duikbooten vele schepen iv Noordamcrikaansche watoren. Dientengevolge mag
ook thans niemand de aanwezigheid van
Duitsche duikbooten in deze wateren
verbazen, te meer daar Duitscniand door
het bezit van de Fransche en Noorsche
kusten dichter naar de Ver. Staten is dig

Febr,

ZUIVERING DER PHALANX.

Rede

Eilanden

POLITIEKE PROBLEMEN PAUS ONTVANGT ITALIË'S
AMBASSADEUR.
VAN CHILI

;

BIJEENKOMST VAN
DE N.S.B. TE
ARNHEM.

—

sche

KERFSTOK.

7n?l

'

BIN NENLAND

Op hot
MADRID. 26 Febr. (D.N.8.)
Spaansche departement van Buitcnlandsche Zaken is gisteravond een nota van
den volgenden inhoud aan de buiterilandsche journalisten overhandigd:
„Naar aanleiding van het optreden van
Duitsche duikbooten in het gebied van
de Antillen,(beweert de pers van eenige
Amerikaansche landen, dat de Canari-

Tom Poes op het eiland van Grim, Gram en Grom 243

'

Geen basis van Duitsche
duikbooten.

Ochtendblad

—

.

26 Febr. CDJN'.B.}.
In
aanvulling op het weermachtbericht van
helen
wordt aan het D.N.B. gemeld:
Met de vercieUgr.ng van het uit dertien
.schapen bestaande konvooi Is het sedert
het uitbreken van den oorlog tot op
heden offic.ee! bekendgemaakte verlies
aan koopvaardijionnage voor Engeland
en de Vereenigde Staten (zonder de
Italiaansche en Japansche successen en
zonder de Sovjet-Unie) tot mee dan 13' i
millioen ton gestegen. Engeland heeft
daardoor tot nu toe meer aan ce helft
van zijn bij het begin van den oorlog
aanwezige scbeepsruimte verloren. De
nog overgebleven vrachtschepen moeten
routes volgen over den gehelen wereld
bol.
Omtrent de scheepsverliezn op den
Atiantischen Oceaan, schrijft de „Bye
ring Standard": De sleutel tot de zege
is de slag op den Atiantischen Oceaan
Verliezen wij dien. dan is de poort naar
de overwinning gesloten. De nieuwe
ernstige scheepsveriiezen herinneren etons aan. dat die strijd in den Westelij
ken oceaan alles be teekent. Tegenover
het omvangrijke seheep'sbouwprogram
van de Vereenigde Staten, zoo sciirijft
het blad vertier, "dat de Engelsiiien
moest heipen om tegen de Duitschers op
te kunnen, staa; het feit, dat de Duit
schers steeds meer duikbooten bouwen
en ce schepen to: zieken brensen. die
eiken dag op de werven worden gebouwd.
De „Evening Standard" schrijft: Dit ;s
een slag dien wij niet mogen verliezen.
Het is niet voldoende alles aan de flinkheid van onze zeelieden en de vlijt van
onze arbeiders op de werven over te
laten. Offers worden geëisch. Het huiselijk leven zal ernstiger en harder worden. . Onze zeemacht wordt thans als'
BER LIJN.

JONG, MAAR VEEL OP ZIJN

SPAANSCHE NOTA OVER
Restaurant OORRIUS
b.lv Spui, Anutartiaab
CANARISCHE EILANDEN N.Z. Voorburgwal
Ruime keuze van schotels.
iïnirezowrien Merierieeling)

DE TELEGRAAF

j

De scheepsverliezen
op den
Atl. Oceaan.

—

.

2

_

Heimkehr.
iederea avond 8 u..

Flora,

•

u.

Zaterdag 2

Zondag

_

Woensdag en

2 en 4 u., Mannen

oit één stuk:
Zaterdag
Rex, eiken dag 2.30 en 8 u.,
6.13 en 8.30 u.. Zondag 1-45, 4, 6.15 en
5.30 u. • Brieven aan een onbekende.
Zondagmorgen JO.3U: Geheimen van het
oerwoud,
,

•

Ook morgen.

•

RADIO-AGENDA.

EXAMENS.

Academische opleiding.
Geslaagd door.
26 Febr.
ex geneeskunde: mej. J. M I. van Aalst,
heeren
J. Woensmej. C. S A. M.-Ides en de
diegt en J Vader, en cand.cx. Spaansch: mej.
7.15 Gram mv/
HILVERSUM t, 415,5 M.
L. v d. S'.uys.
7.45 Ochtendgym 7.55 Gram.nuiz 820
Gesi. voor het
Ochtendgym. 8.30 BNO: Nieuwsber s i
GRONINGEN. 20 Febr.
9 Itt;
Gram.mui. 9.15 Voor de huisvrouw
doctoraal ex. geneeskunde mej. A. A HaGra-m.muz. 11.00 Voor de kleuters, 11 2
vnv-'a te Arnhem en de heer G. W. Vaanso
i«i
Ensemble Jack der Kinderen en
drager te Den H3ag.
12.40 AlmaitaVj:
12.00 Orgel en vloot
Voor arts-ex. Iste ged.- mej. F. Puit te
econ
oer
11M'i
W.erda
12.45
Nieuwsen
BNO:
te HeeGroningen en de heer J A.
Produc.ieslag.
13.15 Melodlsten en ■»
.
,
renveen. •
14.00 Groninger Orkestver
heer
Sauer
te
Groninliste.
A.
Bev. tot arts de
en gram.muz. 16.00 Cyclus ..Zeven Kru.
gen.
woorden". 16.20 Zang en piano ) Ir.ter
Ges!,
het
voor
ROTTERDAM, 26 Febr.
17 15
mezzo:
Klarinet en piano (opn
J.
wetenshappen
de
dames
N.
and.-ex. econ.
17 30
Nieuws-, econ en beursber
BNO:
heer
J
Fooyen
en
de
P.
Rijks en J. C. L.
Voor de jeugd. 11.45 Orgelconcert 18 10

AMSTERDAM.

Vrijdag 27 Februari.

—

—

—

18.30 Ram
Sriortwetenswaardighedon.
19.00 Actueel halfuur 19 30 Mu20.00
Gramofoon
sette-orkest en soliste.
muziek. (Vanaf 20.15 alleen voor radio<en tra les. die over een lijnverbinding
me- de stirdio beschikken.) 20 15 Otto
Hendriks en orkest. 20.45 Van Schuttersgilde
tot schutterij. 21.00 Ensemble
Nieuwsber.
..Kwintslag". 21.45
BNO:

Montagne

Ges!, voor het doet. ex. !n de econ. werenschappen de heer J. A. Verhorst.
Bev. tot docWAGENINGEN, 26 Febr.
tor in de landbouwkunde, ir. C. Schiere, geb.
te AkmarJJp, op proefschr ft mnt stellingen,
„Melk-producliecontróle in
getiteld:
het

blers

—

Zuidhoüanusch-Utrechtsche .kaasdistrict".

Apothekersadsistent

—

22.00—24.UQ Gram.muz.
Gesi. mej. E.
AMSTERDAM, 26 Febr.
Het gemeentebestuur van Vught had Rijkstheatcrgezelschap van het Duitsche
Kok.
Techn. Hoogeschool in rouw.
van
het Arbeidsfront, dat bekend is door zijn
nog onlangs met toestemming
7.15—8.45 Zie
Stuurlieden. HILVERSUM n, 301,5 M.
DELFT, 26 Febr.
Morgen, den dag Staatsboschbeheer duizenden boomen voorstellingen op de Rijkspartij dagen in
programma Hilversum I. 5.45 Gram.Gesi. voor
•s-GRAVKNHAGE. 28 Febr.
muz. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Koren
der begrafenis van prof. Huib Lur.s, zullaten vellen en' tegen minimale prijzen, Neurenberg, zal Zaterdag. 28 Februari eerste s; uurmali groote handelsvaart J. D. v.
uit Bach's „Hobe Jtesse" (gr.pl.). 10.40
derde-stuurman
voor de armen zelfs geheel gratis
a s. een groote variété-voorstelling ge- d. Star en J. ter Blauw; voor
en
len alle gebouwen van de Technische
Radiotoocee!. 1100 Cello, pianoFrans
groote handelsvaart C. Koppeno! en L. C.
Hoogeschool te Delft, ten teeken van ter beschikking van de bevolking ge- ven ir. het Gebouw voor Kunsten en We- Phaff; voor
gram.muz. 11.30 Gram.muz. 12-00
het theor. gedeelte van het ex.
Wouters en orkest. 12.45 BNO: Nieuwstenschappen.
steld.
rouw den geheelen dag gesloten zijn.
tweede-s!uurman J. v. d. Wijer en J. Frima.
Omroeporkest. 14.00
—

over

Cripps

(Haarlem).

—

rede.

—

—

Wat
BERLIJN. 26 Febr. (A. N. P).
Sir Stafford Cnpps in zijn hoedanigheid
van iord-zegelbewaarder gisteren in het
Lagerhuis heeft verklaard, zoo merkt
men in de Wilhelmst'rasse op, houdt
nauw verband met de kortgeleden door
de Engelsche en bolsjewistische vakvereemgingsleiders ontwikkelde denkbeelden over de oorlogvoering en de begeleidende verschijnselen. Onder hei mom
heeft
van sociale hervormingsideeën
constateert,
'in
naar
men
hier
Cr.pps.
het Lagerhuis de eerste kiem van oen
klassenstrijd gelegd. Precies zoo begon
het met Kerensky. Thans moet afge
wacht worden hoe Cripps ptactisch te
werk zal paan.

—

—

EEN DEE „GROOTSTE” WINTERS
DER LAATSTE EEUWEN.
1709, een bijzonder strenge
winter in een tijd, dat Europa
een groot conflict uitstreed.

—

|"n,E winter van 1709 is een van de koudste gewet;:,

welke

Europa

ooit

beschoren

waren,

liet dien van 1608 en dien van 1330 hoort hij tot
zendingen komen wegens de ontoereide „grootste* winters van den nieuweren tüd- 1709
k--*de verpakking vaak volkomen van was 'n oorlogswinter. Acht jaren-woedde reeds de
vf>( doordrenkt en met onleesbaar adres
strijd om de Spaansene troonsopvolg ng. W wezen
f■ i zoodat zij voor een deel niet bezorgd
de strijd over de vraag of Frankrijk al dan niet in
->ncn worden. Aangezien door derge!
Die strijd was mede de
zendingen ook andere zendingen Europa zou dominceren.
'
wij
1672
hadden
dat maar al te zeer
ln
b-scradigd worden, wordt dringend ver- onze
zocht, van het verzenden van vet of ervaren Het staatkundig gene van den koningvttajudende
voorwerpen in veldpost«adhouder had een anli-Fransche coalitie in hei
brieven af te zien.
leven geroepen niet alleen, maar m net ieven weten te behouden Heinsius zette zijn politiek voort
—

s

Japanners in Mexiro moeten
verhuizen.

Zware slagen had Frankrijk uitgedeeld: ook ontvangen 'De ..ZonneKumag'' streed verder. Het waren crisisjaren in de groote Europeesche politiek
wapengeweld vervulde de lucm en...... in
1709 was het zeer koud, hetgeen op den strijd va.-i

BUENOS AIRES. 26 Febr (D.N.8.)
Naar uit Mexico wordi gemeld, hebben
de Mexicaanscbe autoriteiten bevel ge
geven, dat alle aan de kust van den invloed was
■1709. «egt Eastoo oa zijn studie over -X.es Hiver»
Grooten Oceaan verblijf houdende Ja
dans l'Europe Occidentale . .was'een uitermate
panners hun domicilie minstens 150 ki
lometer van dc kust moeten verplaatsen strence winter. Het eerste dcci van net seizoen
was zacht Tusscnen ünc en vijf Januari begon de
Naat de ..Globe' meku, t* 'n toestel van Kou plotseling, met Noord westelijken wind In he:
d* Condor-Maatschappij In San Luiz de Ma
ranhao. aan de grei*s van Peru, ceerges or:. Zuidelijke deel van Europa was de winter, naar
Drie leden van de berr.ar.ntnjr werden ge
verh'oudms. nog kouder dan in het Noorden. Alle
dood Nadere bijzonderheden lijn n:ei be
(D
stroomca
en meren waren bevroren, zelfs de
ker.d
N B.>.
Ebro
Holland
vroor de Waal in Maart nog eens
In
In Kairouan (Algiers), de heiligt plaats
van den Islam, heeft het voor de eer»:e maai vcor den tweeden keer dicht De Zuiderzee was
-

—

—

j

—

s.nds 1304 gesneeuwd.

ber.

Gram-muz.

SeBERLTJN. 26 Febr. <D.N,B.i.
dert het van kracht worden van de ge-

wichtsbeperking voor veldpostzehdingen

13.00
14.30 0t:o Hendriks en orkest. 15.00 Voor de vrouw. 15.45 AmaVoor
blle-sextet 16.30 Gram.muz. 16.45
en
de jeugd. 17.15 BNO: Nieuws-, econ.
beursber
J.7.30 Salonorkest en gram.muz. 18 30 Van der Aa en Boom, zakenlieden aan het woord. 18 45 Gram.muz.
I'>oo B.NO: Jordanei vertelt over sociale
no'oden 19.10 BNO: rJleuwsber 19 20
en econ

Geen vethoudende artikelen
in veldpostbrieven.

nsar het front tot 50 gram." komen bij de
veidpostkanloren
In toenemende mate
b'iéven met vettigen inhoud binnen De

—

tot eind Februari één Ijsvlakte. De gestrengheid
van den winter deed z:ch in Stockholm en Riga,
zoowel als in Napels en Cadix voelen. Fransche
kronieken vertellen over dezen winter: de snelste
stroomen van Frankrijk waren bevroren. Zelfs die
van de Midi en van Italië. Insecten en vogels vroren dood Op de kust van Engeland telde men
twintig vogelsoorten uit de poolstreek. En zelfs die
konden het leven niét houden. In de Fransche wouden bevroren dikke boomen tot op de nerf. Twintig of dertig ja3r later kon men nog zien tot hoe
d.ep in hun binnenste zij

bevroren waren

Laurier- en olijfbóornen' stierven
tale.

In de Provcrice werd een

geweest

in grooten ge-

ware verwoesting,

aangericht onder de sinaasappelboomcn. De wijnstok verdween Bit vele gedeelten van Frankrijk

Het koren en het andere gewas leden zoozeer, dat
Hongersnood en sterfte op dezen winter volgden
Men at gras. lelies; allerlei planten. Men gelastte
aan de steden en aan de burgers hun voorraden
precies op te geven. Wien wat achterh eld. stonden
de galeien of zelfs wel de doodstraf te wachten
Vijf en twintig jaren ia:er ging men nog onder de
gevolgen van dezen winter gebukt. Duhamel en
Busson verzeaeren. dat men in Parijs in maandeti
geen brood at en dat zelfs madame de Ma>ntenor
zich met gras voedde! De ellende onder het volk
waarvoor niet werd gezorgd, was verschrikkelijk

van 1608. Toen was de markies van Spinola met
de andere onderhandelaars over het 12-jarig bestand verhinderd zich te water naar zijn bestemming te begeven. De reis naar Den Haag werd
over den bevroren Biesbosch gemaakt, in 200 sle"den; de schepen begonnen toen weer te varen. den. Wil men nog een bewijs van de strengheid
Maar den twintigsten zijn de riveren weer innavan den winter van 1608, dan kan men uit een
vigabei. Tot den derden Maart heeft het voortduoude kroniek vernemen hoe een esscheboom te
rend gevroren. Den achtsten was het ijs in de
Bermebroek. 200 jaren oud. van onder tot boven
den tienden Maart heeft
Scneide geheel weg
openspleet „gelijk ik zelf heb gezien." voegt de
het weer erg gevroren. Den vijftienden ging men
kroniekschrijver er aan toe. „Verscheidene luiden
weer over het ijs van de Schelde."
vele
vroren hier en daar, op de wegen dood
Een andere kroniek vermeldt: Den vijfden Jakelders en regenbakken van cement vroren aan
.
nuarie was het 's morgens ten zeven uur buiten stukken."
zacht weer, na het seizoen gerekend, en dit duurDoch dit alles was voor onze voorouders, die in
de tot ongeveer negen uur des voormiddags, wan1709 zoo van de koude leden, maar een schrale
neer de lucht opeens begon te veranderen, en in
troost Niettemin, reden om het jaar 1709 te bezeer korten tijd zoo fel koud werd. dat het scheen, treuren, had Europa niet. De vrede maakte voordat de menschen schieiijk van de Mallcbaar tot uitgang. Te iang en te zeer had het oorlogszwaard
Coromandel, dat is van den zomer in den winter,
gedrukt dan dat men niet met blijdschap vericwamen. In dè koudste' dagen van Louwmaand
nam, dat er in het voorjaar vredesonderhandelinkonden zoo ver als ons geheugen strekt, de mengen gaande waren en nog wel te Den Haag. De
schen bijna niets van belang uitvoeren, ieder
voorwaarden, die de coalitie stelde, waren echter
schrikte om zijn neus buiten de deur te steken, uit te zwaar. De ondernandelir.gen zijn er een voorvrees vcor den scherpbijtenden wind en kou. Men beeld van. dat men ook te veel kan vragen. De
zag ook bijna geen menschen op het ijs. schoon
bij
wapenen zouden opnieuw moeten beslissen
dat het zoo vast als land was. In dezen winter Malplaquet leed Lodewijks veldheer een zware
kwam er zeer veel sneeuw uit en door de iucht
nederlaag tegen prins Eugenius en MaVborough.
vallen. Te Haarlem moesten op de Groote Markt Nu, op de conferentie van Geertruidenberg. ;n hét
verscheidene straten of doo.gangcn gemaakt worvoorjaar 1710 konden wij eischcn wat wij wilden.
den, opdat de inwoners dezeifve passeeren konden
Johan de
Vooral in de Zuidelijke Nederlanden
Genoegzaam alle levensmiddelen sloegen rijkelijk
Witt had dit belang reeds duidelijk ingezien
in prijs op. het brood omtrent tweemaal den prijs
wilden wij een barrière-systeem. Met andere
Een zeer groot aantal boomen werden door de woorden: onze voogdij. Maar nu keerde de krijgsnijpende vorst gedood. Men zegt, dat de groote kans zich weer ten gunste van de Franschen: en
Doerhaave. in den winter van dit jaar, in de Acam Engeland ontstond oorlogsmoeheid. De vrede
demietuin te Leiden er met de kwikthermometer
een en ander het
van Utrecht van 1713 was
van Fahrenhe.l de eerste proeven zou hebben gewas ten
successie-oorlog
de
gevolg'
Spaansche
nomen, maar ook dal hij deze nieuwe theimotne er
einde
een groot Europefsch conflict was afge
een weinig onvolmaakt bevond
sloten. De „vrecselijke" winter van 1709 was eet;
episode uit de laatste jaren van dien oorlog. d.>
tusschen ons en Frankrijk. Oostenrijk als bami'!
schoof.
gesc.iriiten uit dezen ongemeen nouaen winHOVENItR.
dien
ter, worden vergelijkingen opgehaald met
de pen. 19 Januarie: het vriest nog zoo gruwelijk,
nadat het vijf of zes dagen ;ets minder was. Daarop is de sneeuw gevolgd, die op s'Februane door
den grooten wind dik heeft gelegen. Den negenden
begint het weer te vriezen
tot den zestien-

-
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BEDRTJFSGEMEENSCHAP.
In het verslag van de rede, die de heer
commissaris van het N.V.V
over de ..Bedrijisgemeenschap" heeft gehouden, zijn in het begin een paar woorden weggevallen. De heer Woudenberg
zeide in den aanvang van zijn betoogt
liet begrip bedrijfsgemeers- i Pp -riWoudenberg,

..

der toelichtend, heeft de heer Wo-d-i
beberg. commissaris van het N V. V
ep
zien
ver
men
hierin
dat
moet
toogd,
dere ontwikkeür.gsfaze in den strijd van
den arbeider om erkenning van zijn werk
ci zijn

persoon"

—

—

—

JONGETJE OVERREDEN.
ROZENDAAL, 27 Febr.
Gistermiddag wilden drie kinderen den Rükswcg
Rozer.daal—Breda oversteken, op het
moment dat een personenauto naderde.
Een der kinderen, het zesjarig zoontje
van den heer v. d. M... werd gegrepen en
—

.

op slag gedood.

'

Wilhelmstrasse

OOK

in 011* ianrl voeiae men dezen win let la a
zijn «estrenzSeid ..Den vijlden Januari» des

michls* reeft iie: zoo gruwelijk beginnen te vriezen, dat. op drie dagen tfjdï de Schelde i» tocgevroren Den elfden verheft de koude zich 'nog
door groote wind Terwijl ik du schrijf voor het
vuur zittende til Januarie), vriest de inkt aan

—
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Heserve

Tantièmes
Dividend pref.
Dividend gew.
Pref. div. in %
Gew. div. in Vc

129

..

108
5
4

..

gew.
Koersen
aand.; laagste

46%

KL: hoogste

81

..

34
15
142

41
20
86

45
36
29

122

179

287

si

s*i

4%

6
6

59% 128'i
.79*4 134% 194»i
59

Waardeering.
de beide laatste jaren relatief zeer
leverden,
uitkomsten
gunstige
spreekt te meer als men in» aanmerking
r.ecmt, dat de waardeering der voorra-

DAT

grondstoffen

den

en fabrikaten geba-

op het lagere prijspeil van
Augustus 1939.
De resultaten stelden, via gestegen inkoopsprijzen, tot deze te loven politiek
in staat. Daarnaast veroorloofden zij een
reserve op te bouwen voor bestrijding
«ra de hoogere inkoopprijzen, ook van
vaste activa, van te zamen bijna f 2 ton
per ultimo 1939, bijna f 6 ton per uit. 40
en bijna f 8 ton per uit. '41. Relatief is
1941 dus wellicht bij 1940 achtergebleis

seerd

ven

Evenals voor 1940
sen en de winst- en verliesrekeningen
over 1941 opgemaakt onder voorbehoud
dat sommige inventaris- en controle
werkzaamheden noodzakelijk moeter.
werden

'

de balan

uitgesteld worden. Derhalve moeten zij

meer beschouwd worden als een over
zicht , van de situatie en de rekeningen
dan als eigenlijke balansen en winst- en
verliesrekeningen.

vroeg hoe
het
standpunt der bank is tegenover de le
den van het college van censoren en re
genten die te Londen den titel dragen
van president en directeur van de Natio
r.ale Bank. Welke directie wordt door
de buitenlandsche emissiebanken en door
de Rank voor Internationale Betalingen

aandeelhouder

Een

erkend?
De president deeld:- mede dat de nee
ren Theunis en Boudewijns door de alge
meene vergadering van aandeelhouders

werden benoemd. Zij kunnen eventuce.
alleen door de algemeene vergadering
worden ontslagen, hetgeen echter niet
gld.)
duizenden
'in
41 op de agenda staat. Volgens de pers er.
1938
39
40
Passiva.
490 sommige in omloop zijnde geruchten zou
2.575 2.575 1500
Pref,, kap.
Gew. kap. .. 2 700 2.700 3774 4784 de regeerir.g te Londen een besluit ge
nomen hebben, waarbij de zetel der
Reserve
en
bank
naar Londen werd overgebracht.
210
30
175
vernieuwing
139
de in België
173
575
786 De bevoegdheden van
Egalisatie
werkzame bankautoriteiten zouden geCred. en pers.fondsen
1061 1299 1265 1409 schorst zijn en het te Londen opgerichte
directiecomité zou bestaan uit den heer
Activa.
Theunis regent, die tot president werd
Geblenterr.
1164
1187
1226 1192
install.
478
510
523
585 benoemd; den heer A. Boudewijns, direc
Mach.,
Deeln
262
176
178
522 teur, en den heer H. Ansiaux. inspecteur
De. bank kent de motieven en feiten
3416
4053
4038
4304
Goederen
aanleiding
..
487
250 niet, die tot deze beslissing
Debiteuren
337 404
hebben gegeven en kan derhalve geen
Kasmidd.
na
498
617
981
winstuitk.
828 oerdeel vellen. Het behoort niet tot haar
■bcvoeedheid de ingewikkelde problemen
versterking vormde de omzetting te behandelen, die uit dien maatregel
van preferent in gewoon kapitaal voortvloeien. De bank .kan alleszins?
met betaling van f 2 ton toeslag, die uit krachtens de wet van 2 Februari 1940
stille reserves kwam. evenals v.j.). het de bevoegdheden van haar in het bui
kunnen besteden van afscfirijvingsgeld tenland verblijvende bestuursleden uit
voor nieuwe aanschaf 'zie gebouwen en breiden of inkrimpen. Den in België
machines), bet uitbreiden van deelne- werkzamen leden staat maar één ding te
in een aanverwante onderne- doen: op hun post blijven en in de mate
mingen
ming, en het feit. dat, ondanks een en van het mogelijke in overeenstemming
ander de financieele positie voldoende met de betrokken secretarissen generaal,
de nationale belangen op monetair, fi
krachtig bleef.
Een
woord
de wijze, nanciecl en economisch gebied verdedi
..

1

281

Aanwending:

sche bankbiljetten.

—

..

..

..

EEN
•

van lof over

.

waarop het jaarverslag is opgesteld, miag
Hierbij speelt wel een rol, dat 1941
zooo.i. niet achterwege blijven, speciaal in
ncrd belast met belastingheffingen,
>ls die zouden zijn geweest indien de dezen tijd, waarin in vele verslagen
dtimo 1941 ingevoerde heffingen reeds men denke b.v. aan die der groote banver het geheelejaar 1941 zouden hebken
de nietszeggendheid tot een kunst
jen gegolden: het verschil ad f 1.3 ton
gecultiveerd.
wordt
nerd nl. aan personeel fondsen toege(Nadruk verboden).
—

—

gen.

•

In verband met de omstandigheden
dnderhoudt de bank slechts relaties met
de banken van de gebieden, waarmede
contact mogelijk is.
Deze betrekkingen, hoewel zeldzaam,
zijn normaal Met de Bank voor Internationale Betalingen worden de betrekkingen ongewijzigd voortgezet.

JAARVERSLAGEN.

BINNENLAND.

MIDDENSTAND-CREDIETBANK

MACHINEFABRIEK FIGEE.

Op 11 Maart as. wordt een buitengewone
it meene vergadering van de aanfleeihoutt» van ue Haarlemsen* Machinefabriek v/ti
;enr. Figee bijeengeroepen, ter. behandeling
statuien,
ta een aantal wijzigingen in dc
jtt den volgenden inhoud:
Van art. 6 wordt toegevoegd: l>e directie
onder giM-dkruring vn den
. m-vwgd
;j.u! van Commissarissen, één of meer al
met hypothecaire oblig«tlclceningrn l<
.ci
gezamenlijk bedrag va» ten
.1..1-U tot een
s.e hel balie gedeelte van bel gestorte
en de voorwaarden van het tijddier leeningen onv.<■■ uitgifte van elk
gelijke goedkcuiing vast te stellen.
en net gezamenlijke bedrag der obli. leningen de helft van he: gestorte kavan
efi bereikt, daa is het aangaan
e iecmngen uitsluitend mogelijk krachvergadering
i.- oesiuit van de algemeene
<"".

.<.;

verslag

streken ontleenen

wij het volgende:
Het bru:o-winstcljfer over het afgeloopen
jaar is f 63.616. na afschrijving van f 22.976
onkosten een bedrijfswinst overlatende van
f4O 630 (46.984). Wanneer aandeelhouders
er zich, mede kunnen vereenigen een bedrag
van f 2377 (3045) uit de dividendreserve uit
;e keeren en het restant berli-ag van de die ad f285 naar de extra-reserve
over te brengen, kan een dividend van SliiS
(v. y 7>~ G t worden uitgekeerd, terwijl
op
de op: ichtersbew ijzen eer. ui; koering van fG
(8.30) per stuk kan worden gedaan

De balans per 31 Poe. 1941 vermeldt als
Activa: Aandeeien in portef. f 398.200
(onv.).
aandeelhouders nog te storten
f42600 (43.42b). gvboyw en safe-inrichting
f 16.000
(17.000).
ka-ntoor-lnven aris
fl
(onv.}, kapitaal stichting Spaarbank Middenstandsbank Gorinohem f 1000 (onv.) ka*
r 53.623 (63.236). credit- nemers f701.924
(777.292). kassiers f «34 322 (-1.34.3J6), voorradige zegels f3OO (677). en als
■
Passiva:
Kapitaal M.'KMOOO (onv.).
reservefonds
f 94 3177,
extra-reservefonds
f56.138 (V. }. totaal f 146.314), dividend-reserve f 2662 (6608), Spaarbank Middenstand*
bank Gorinchem f476 2312 (349.825). deposito f37.755 (76060). rekening-couranthouders f33S.SH (104.399), onafgehaalde clivi.
demlen f 1333 (92J), wtnst f4O 639 46.984).
.

...

aandeelhouders, genomen op voorstel

.vn raad van
i
aiu S is geschrapt de bepaling, dat diNederlander
t .en en commissarissen
loeien zijn Voorts zullen de ieden van de
.rei ie niet meer door de algémeene veren
Ldering van aandeelhouders benoemd
Stsiagen worden. Het nieuwe art. 8 be.

i ■

lai:

hieromtrent:
Het bestmir der vennootschap is onder
speciaal van den raad van commisopgedragen aan de directie, bestaan.
'lrissenéén
of meer leden. De raad van comI mt
utt ten hoogste vijf ief.ssarissen bestaat commissarissen
kiest uit
van
f a De raad drie
leden, die te zamen vorla
midden
meer
ln het
fcn den raad v. tocaicht, weike
iizontier
belast is met bet toezicht op de
piepen
t r.de ineen der directie en met hetbedrijfsde
la overleg met de directie over
ler.r.g. Thans ssUn benoemd ais leden van
C.
fa raad van commissarissen de heeren
J. w- B.
|
Vauier Crane.. Aerdenhoui:
Rasner, 's-Gravenhage;
I er s, Den Haag; K. Berkbout.
Aerdenhout:
Teding van
Ir GF Hudig,
Rotterdam, van w:e de heeren
J.
den raad
lattier Crane, Everts en Kasner
den
tri
toezicht vormen, met als voorzitter
ler Vs-tler Crane.
en
-IDe leden der directie worden benoemd
•--.slagen door den raad van toexicnt. Het
den raad
f ar van de directie wordt door
aanvulling op
*

Iw.ciu

-

(

15 stelt het maximum-aantal commlsop 5. in plaats van 7. Ongeacht het
zul»f-reden van é< : n commissaris,
en Everts tot
In ie heeren Vauier Crane
lid van den raad van toezicht blijven.
van
IH.I primaire dividend Wordt verlaagd
I procent tot .1 procent. Voorts zijnde er nog
winstvan
ten aanzien
Akele wijzigingen
»rdeellng >
Ar-

Jln

Jorstel

I

"

f

Jlaire

J-iztn

J-er

—

;

—

Hooger Lager

669
673
644

314
183
23«

degklngen • van den beroepshandel.
Op de termijnrnarkt voor mal» koesterde
rren de verwachting, dat de Jongste prijsdaling van het locoproduct den aanvoer door
ie beeren zou beperken.

179
302

189

Wall Street goed

Granen (Chicago) 26 Febr 25 Febr 24 Febi
Tarwe
-Mei 12!>'.-V 4 128*»
12»%
Ms!s
Me!
S7*.
S7H
86%
Haver
5H%
57
58
Met
Rogge
Mei
66%
85%
87%
,
Sojaboonen Mei
()jrir«llpes) .'li Febr 23 Febr 24 Febr
Tarwe
Mei
78%
79%
80
Mei
Gerst
64 %
64 V.
64 si
Lijnwaad
Mei 184 •
164
164
De effectenNEW VORK. 2fi Febr.
Suik-r < N Vork) 20 Febr 23 Febr 24 Febt
beurs opende heden opnieuw zeer kalm. Contr. no. 4 Mrt.
f)e noteeringen legdfn daarbij neiging
|-»cao <N Vork) 26 Febr 25 Febrji 24 Febr
lot stijgen aan den dag, hetgeen met Loee...
S%'
B. • 8%
.
Maart
8
52
8.52
8 43
name het geval was bij spoorw eg waarKoffie (N Vork) 26 Febr 25 Febr 21 Febr
nieuw
den. Atchison Topeka bereikte een
Rio ..A"
Maart
8.55
8.35
855
12.SS
Santos
Maart
12.88
12.88
hoogterecord voor dit jaar.
Rubber (NYork) 26 Febr» 25 Febi
24 Febr
Later werd de handel wat levendiger. Plar.-L !ste latex 24%
24%
24%
Staal- en amusementswaarden sloten op Huiden (NYork) 26 Febr. 25 Febr 24 Febr
15.00 t 15 Oüt
15-OOt
het hoogste koerspeil van een dag De Maart
Febr 25 Feb:
24 Febr
(NYork)
Katoen
26
beurs sloot onregelmatig.
20.00
Middl. 15/16 loco 20.09
20.20
Vandaag werden 644 fondsen verhan- Maart
18 45
5.34-35
18.31
zijn
263
October
18.68
15.30
13 S2
in koers gedeld. Daarvan
er
24 Febr
(New Orleans) 26 Febr 25 Febr
stegen ep 189 gedaald. De noteeringen
19.14
19 10
19.28
der 192 overige fondsen bieven onver- Loco ,15/16 slapie
(N Yor*k> 26 Febr
25 Febr 21 Febr
Metalen
anderd.
32.00
52.0
Tin S'-raits loco 52.00
loco
825
825
825
Zink ESt
loc.o
6.30
650
6.50
Bij het ler perse gaan van deze editie Lood N V
20 Feu:
Oliën. enz.
25 Febr 21 Feor
.waren de siotkoerscn van New Vork nog KiioileP.S. Mr*
13.95
13 03
13.05
(Chic.)
loco
Iteuz.
niet in uns bezit.
9Va
9&
9%
Talk e*txa loose
loco
Terpentijn
70
70
grade
Hars
6S
W VV

Beursindexcijfer De Telegraaf

prijshoudend.
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VERGADERINGEN OP 27 FEBR.

«oor Scheeps.
SCHIEDAM. ÏHJ u. Mij.
boaw* ca Werktuigbouw „Fijenoord".
Ten
kant. S'.errelxisch 2 (bulteng.).
Wilton»
Machinefabriek
en
u.
11»».
Schei psnei-J.
Steriebosch 2
Ten kant.

1 April 1 Mc

—

1 Sept l Oet 1 Nov
217 38 26S 00 287 7!'

1 Juli 1 Aua
194 1
231 73 238 89
' oula!
Indu
untum
index strie
21 Feb 197 7 4 256 44
23 Feb. 193.'» 254.75

11 en

Cul-
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—

Q
verk turen
122 06 133 65 209
lts 58 130 65 200,75

..

°'*

25 Feb.» 180.03
26 Feb. 185.41
�

115.56 132.50 189.23
118.00 138.65 198.50
sinds 26 Aug 1940

Laagste.niveau

a a
Pand
Aan
Cl
ma
Oneven . deelen o w
(in t nom
waaroe)
lui stuks)
23 Feb 3 012.873 177 675 3.384 430
82 130
56
24 Feb. 4.121 660 2.36.17 5 42 39 260
171
2!K)
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000 4.705 444 145 90
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noodzakelijk, waardoor deze zal
het vredespeil,

export

koopers
gedaan

beperkt. De uitvoer naar
en Niéuw-Zeeland werd ge-

dat reeds was

Australië
heel stopgezet, terwijl de export naar
de Zuidafrikaansche Unie nog slechts BERLIJN.
26/2
25/2
ongeveer 20 % zal bedragen van ce hoe- fcenög i J ,-2 ru-2
2V,
2V.
veelheid, die tot dusverre geleverd werd. Prt.dL>c
185%
Ook de uitvoer naar Zuid-Amerika, die AEG
163% 163%
1942 was vastgesteld op 210.000 Bemors
voor
Berl H 137*3 158

in

het geheel niet meer plaats
vinden. Voor het overige wordt bij de
aankondiging van de nieuwe beperkin
;?en en door de bevoegde Amerikaan
•*che autoriteiten reeds op gezinspeeld,
dat zelfs de levering van de nu vast
gestelde lapore contingenten niet 'onder
alle ornsitandigheden als zeker kan wor
den beschouwd.
•

nominaal
55 laten

C. PBk
Coni G

i3oy,

163%
187%

Uatmi M
\nl Ausi
üedi B
D Eidöi
D Lino.

_

132%

176

151%
163%

B

...

'.

■

Mor.tr
B Aires

Wisselkoersen.

58.62 J88.50

—

—

—

—

•
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DUITSCH BANKWEZEN.
In Duitsche financieele- kringen ziet
men het belangstelling de publicatie der
jaarverslagen en balansen der Duitsche
groote banken te gemoet. Deze verslagen

van de groote Berlijnsche banken geven
gewoonlijk een tamelijk getrouwe weergave van den toestand in het Duitsche
bankwezen in het algemeen, aangezien

banken en de provinciale bankhuizen.
In welingelichte kringen verwacht men

..

.

—

1919.

—

Felv&.(i

237%
Gesïurei 227%
104*
Hb.Pak

"

lurkt!»
30 14.12
Lewa
43 56
(oud)
Per.gö
768
fr 3
Pengf (nw
0.91
(oud)
Zloty
Denemarken 39 34
Noorwegen
Zloty m;euw>
42.82
. . 44 S
5 Lel
Zweden
kronen
Finsche Mark 382
Siov
(oud)
Drachme
Dinar
3.43
(nw
D.nar
Kuna
3"7

Zwitserland

geconverteerd in

)

4,5 89

35

>

1.26
3.77

van 25 kg; Ka-

üng f 37 50, belde per kist
beljauw f 14—25 per «ruk.

Maart I9S 83
«II:
1941: 26 Nov 21)2 34

—

37.68
1 23
648

• IJMUIDEN'.
26 Febr.
Tarbot f 12.40,
Tong f 12 30. Ki. schoi le srt_ t S4—9o. idem
2e srt.'f9o—7l, Zetschol 1114. Putscho; le
srt, f 6 5—52, idem 2e srt, f 48—39. Groot»

*

—

bot f 100—76. KI. bot f
f9o—Bo, Kleine schar

04—49. Groo:e schar
f70—61, Puf schar
f47—39, Wijting f 75—67. alles per 50 kg.
Kabeljauw f 30—10 per s"-uk.

—-

—

-

..

—

—

•

••

—

—

—

—

—

—

Marktberichten.

<

PAARDEN EN VEE.
Veemarkt.
BARNEVELD. 26 Febr.
Zeugen f 125—240, Biggen f IS—2B.
Aanvoer 35 stuks Handel redelijk.
GOUDA, 26 Febr
Veemarkt. Aangevoerd in totaal 284 stuks vee, waarvan:
Magere
9
varens f30—40. 78 Biggen fls— verstrekt door de Directie Algemeenen
23. 107 Runderen. 66 Nuchtere kalveren, 6 Dienst van den Rijkswaterstaat op den
Graskalveren, 4 Schapen, alle niet genot.. 4
ISdkk?n en geiten f 10—30 per stuk Handel 26 Februari 1942:

23/2

Solina

IJsinlichtingen

002.50 900
4Unl2s 99.25 99 25 Cocker J 400.—3173—
256—
Provld
ftWOO.-16710.OorL '21 2.M.—
6 B Spor 676,
676.— Hobok.. 1600.—4700
524
Sam M 1825.—3850.—
4 B Spor 324
ConB'SS 218.50 218.50 Ougr M 1455.—1475
4DGOÖ6 92 75 92.75 Hainaut 532.50 542.50 s:ug.
Beteekenis
2Br '03 73.50 77 50 .Mar BasJOóO.—37ls
VirEKTOCENBOSCH, 25 Febr.
Op dc Letter
V M0nt3140.—3195.—
B Nat. 3000 —3015
van heden waren aangevoerd 1697 Wad Rijkswaterstaat. Algemeene Dienst
markt
Brul ma 1475.—1500.— Clm Tb.1307.501307 50 stuks: 637 minderen, 320 nuch;ere ka.veren.
Viscose 2090.—2075
A scheepvaart niet belemmerd
Confin 500.—
344 biggerr. 57 zeugen, 240 loopers, 99 schram,
Soi. Gen (020 —1>990
U Chl B 935.
950
men. De priizen waren als volgt: Kalfkoeien
B scheepvaart voor stoom- en motorKilMpß 810—
Eiectr 3733—1740.
f 320—430—580, Jongvee
Gras
S:dro
502.50 502 50 UMdHK 10610 -10760 - kalveren f7o—llo, Zeugenf f12×190.
schepen niet belemmerd, zeilvaart
120—220. Loo
(ANP)
De
beurs pers f 38—56. Biggen f 20—34, alles p. stuk
BIWSiiL, 26 Febr.
ondervindt hinder
gaf holen een verdere afbrokkeling ie zien.
C
stoom- en motorschepen met ge
De verliezen bleven evenwel beperkt. Het
WILD EN GEVOGELTE.
ring vermogen ondervinden hinwas onregelmatig. De obligaüemarkt
slot
PSuimveemarkt
BARNEVELD, 2G Febr.
.vas vast
der, zeilvaart gesloten
Oude kippen f2.40—3.40 per stuk,
ideir.
per
Jonge
ü
alleen voor krachtige
2.50—4,
scheepvaart
Oude
hanen
f
kg:
0.90
26/2 25/2 fhanen f 225—3 25 per stuk; Jonge hanen
stoom- en motorschepen mogelijk
Int Nick
f 0.90 per kg; Jonge hennen f4—5.23. TamKuhlm 2,'!<'5.—2275.— me eehden f 1.50—1 90, G3nzer, fö—B, alles
E
26/2 25/2
scheepvaart. alleen mogelijk met
ld 4 '17
97.20 97.— Peebin. 3050^—5150.— per stuk: Kalkoenen f0.90 per kg; Tamme
speciaal voor de vaart door ijs ge102.—
101.10
Cr.Natl9
Can.Pac
konijnen f 4—« 50. Wilde konijnen fl.lo.
bouwde
schepeu
ld. 1920 615.— 610.— SKF
Aanvoer 1350 stuks. Handel vlug.
B Paris 544.— 540.— R. Tinto
F scheepvaart wordt door IJsbrekers
Cr.LyonlMi.Y—lB6o.— K. Olie 3<530.—6840.—
in'stand gehouden
BOTER, KAAS EN EIEREN.
Suez A 1550—«205.— Nestle 26000.G
scheepvaart mogelijk door een
763.—
Eiermarkt
BARNEVELD. 26 Febr.
Frankr3 23500.-23500.- SheU
Witte elren f 132 per kg: Eenden eieren f
opengebroken vaargeul
26/2 25/2 Aanvoer 2000 stuks. Handel vlug.
H
scheepvaart gesloten
CHiXvonlTno.—1710.—
niet
te
schecpvc.artmogelijkheid
8
Ch.
UkU1325.—1330.—
FRUIT
BLOEMEN
EN
26/2
25/2
GROENTEN
bcoordeelen wegens slecht zicht
IFTkAm 96.50 96.40 CtiNord .><>!!.—2041.—
BROEK OP LANGENDIJK, 26 Febr
4Frk'l7 102.80 102.50 El.ParialS9S.—1900.— Aangevoerd: 30.800 kg Roode kool f 7.50,
wordt
ijstoestand
veranderlijk.
P
lFrk'lB 101.90 101.60 C:eU El. J-sro.—tS20.— 17.500 kg Gele kool f7.20. 116.200 kg Deen!0.—2KK1.— scbe witte kool f5 40. 500 kg Uien £6.10,
overheerscht door getijde of windsFrk'2o 139.50 139.95
4Frk'2slS3 22t 183.50 ftvHous 727.— 720.— 3600 Kg Peen f3.30—5.40, 2000 kg Bieten
richting
4*Fr32a 101.15 101.03 Oeusot 1500.—1750.— f 6. alles per 100 kg.
R
ijsbrrichtgeving tijdelijk stopgezet
4,Fr32b 102.20 102.30 Péehin $180.—5000.—
Middenprijs
NAALDWIJK. 26 Febr.
onverenderden toestand
wegens
4*FT '331 366—1303.— Cltroëo 1006—
Westl. veilingen. Witlof 21—30. Keten 50.
CrN'atl9 611.— 613.— PeUKéot!2!>3. —132ft.— Kammenas
iisberichtgeving stopgezet (beëinS
per K G.; Selderij f 3—
10—12
t.
—2«>.j
Say2:KW
100.-21200.BqFran. 21
Kaf
19. Peterselie f 9—16 per 100. Nero f 6.20—
digd).
BqParlst S!i.3 —1880
Cr.Ind CM05—1593
3 70; Prei f 6.20—7.50. Spruiten f 16.80—21
Un Par.1413.—1425.— Cltrn. A Ais.— 9;;ö.— per
rrcnnomdp stntlons vermeldrn
Alle
niet
100
K.G
1820.— Gal.Laf
C d'Esc.
thans H
3r Com 1755—1730
5Frk'39 102.f>5 102 8S
5900.— 5C.At'3S 122.05 122.05
VISCHBERICHTEN
2r Fonc.iooo
Gcnnlnzcn
S Génér1643 —1635.— 4iTré321013.—1013
D
Hecenoch
SCHEVENLNGEN, 26 Febr.
4 Delfzijl. Eems
4iTré33Ull.—1112.— tend was er geringe! a'anvoeir var. versche
Ch. Est Uts.—
Gelderland.
uit
Aan
de
een
vlscb
zee.
markt was
botter 51 St. Ar.riries. Waal
G
Noteering schokkermet f74 besomming.
l'treeht.
Visch: Schar f 29.80 per kist van 40 kg. Aan58 Mervvedekanaa', (A'dam-Utrecht) G
gevoerd van IJmulden: Pufschol f23. Wij.
&
50 Me-rn-e*ckanaal CCtrecht—Vrees26/2 ■

.

i

25/2

Angl A
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—

&
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—
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LYON

—

—

—

—

—

—

—

—

.

—

—

—

PARIJS.

—

!

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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GELD-

WISSELMARKT

AMSTERDAM.
Valuta'a 26 Febr.
Brussel '30 11-30.17
Slockh 44 81-44.90
Zürich
13.63-43.71

wijk, via

Beurs v. Amsterdam

26 Febr.
N' Vork 1 23H-1.27H
3OOS-3020
Brussel
4476-4494
Stockh.
Zürich
43 59-43.75
Jankpap

26 Febr.
0.89-9.91
Aires
B
0.588-0.592
Brussel 39.96-40.04
Rlo Jan 0.130-0.132
Sofia
3.047-3.053
Kopenh 52.15-52.25
Londen
.9 89-9.91
Helsingl
5.06-5.07
Parlia
4.995-5.005'
Athene
L668-1.672
BERLIJN

Cairo

Italië

Japan

•

Vaartfflche Rijn-Merwedekanaal.

75

.
Den Helder, Waddenzee
"Zaandam. Voonaan
Zaandam. Bi-menzaan
Hembrug. Noorrtzeekanaal
Du'.vendreeht, Weesp, irekv v
Omval te Adam tot Weesp

Kroatië
Canada
Oslo
Lissabon
Stockh.
Zwltserl.
Madrid
Slovaktle
Istanb

•

Adam
Iran

132.70

14.39-14.61

IX)NDK>I

N Vork
Montrl
Zürich

ï'ockh

B Aires

BASK- EX CRED.I.NST.
v k.

10.14-10.16
59 46-39.5.8
67.89-58 01

Rott.Bankv
dlavenb.Bk
Tw. Bk S.A.
Tw. Bk. c.A.

23.56-23 60
S 591-8.609
1 97.5-1 982

81
82
84
92

•

-

—

_

26 Febr
4.0214-4.0314
4.43-4.47

Mexico

Alexdr

Bombay
Hongk
Sjanghai

17.30-17.40

16.55-1J3.95

Z Afrika

16.95j-17.13

40.50
Madrid
Lissabon 99.80-100.20

Sineap
Goudpr

LJL

143

150

127U"

124*

150*

151

150

,

20.50
97.50

17.96
13.—
3.03
100.25

tj«

■

157
123
125

126
127

StTtSOO-lötX'.,l49'j '55*
Stork M. A. 230 1
45*
Tandj.-Pr.
1401
165*

KOlieWarr.

44-50

Znid-rioll.md
Krimpen a/d Lek. Lek

...

:.,

Dordrecht,

Maüegat

MalieDordrecht, O.
gat '
Harrne-vliet
Heüevoets'uls.
Maas, boy.

Zeeland.

Zijpe
Wemeki.nge, Oosterscheide

WcmeW nge, Haven
Bath. Westerscheide

-137

Werkendam.

EP
G
G
G
E

t
CP
D P
D

D

ft
E

E
D

•

Bnr.nisse.

128

...

O P
EP

E
D P

..

Noord-BrabantNieuwe

Merwede

138

Geertniiderroerg, Donge boy dbr
Moerdijk, Holiancscb Diep

:41

WUlemsstad.

14C

Hollandsen

Diep

E

.B
F
E

Bijzondere mededeellngen.

vast boven Maurilc
Waal: vast boven MUlingeri.
Maas: vast beneden Graver.

Lek:

CLAIMS.

27.75-28.18

-.

100 Rotterdam.
Rotten! Waterwee
110 Vlaardir.een. Rotterd Waterwee
Wa'erweg
111 Maassluis. Ro-terd
113 Gorlnchem, Boven Merwede
115
Dordrecht. Noord

OXPERN.
Lev. .'ilüüp. 148' j '42's
Lev.7\iui>!cp 147*
34, 2*
LijmgelcA HOI
10 I
Scholt-Aard 215
"OS
Scholt. e% p. 250' i Csb
Simplex'M. VBO
170
Soer. Drgd.
751
85

N Vork 2.49,8-2.502
Verrekenintrskoers

Adam
331.75 351.73
9.73 /.ilrlch !44.87}t4457i
12.50 BerUlr 250.— 230.—
Milaan 32.87 J32 874

9R2i
12.50

10»

EVDVSTR,

20/2 25/2

URCSSEI.

Partle
N Vork

2.098-2.102*
56.75-56.88

(jrugiia? 1.199-1.201

'

Reykjav 38.42-38.50
landen

AANDEFIEN ENZ.

G

.

Voord-Holland

Onderslaand« kofrsfn zijn
in een doel Tan onz** torige rdïtip niet Opgenomen*

13.14-13.18
0.555-0.557

hot A'dam-Rijnkanaal >

60

50*

16S/—

—

een 4'

2

BEURS VAN AMSTERDAM.

pCt.

leening.
Verhoogde belastingen in Engeland.
De Engelsche regeering heeft nieuwe belastingvoorstellen in overweging genomen, ten einde uit de opbrengst daarvan
de verhoogde oorlogsuitgaven ten deele
te,kunnen dekken. De nieuwe belastingen zuilen in hoofdzaak op verbruiks—

goederen geheven worden en zoodoende
de . kosten, van levensonderhoud direct
stijgen. Reeds worden protesten
doen
legen de voorgenomen belastingplannen
uit arbeiderskringen vernomen.
■

Diviilenilbepeiking in Hongarije.
regeering heeft een alDe

—

gemeene

1 4SV.

2.30
!fi 519

...

—

»

26/2

BRUSSEL.

Deonsche staatsleening
worden

61.8

Fransche
Lire i

—

De 5 pCt.
1919. waarvan
nog kr. 80 millioen in omloop is, zal
Dcensche leening

69.5

223 7

„

Beiga

GOEDERENMARKT.

..

..

5 7.5

s

—

—

'~

—

142.

Heicbbk

ureso

Feldmia

—

Het volksinko
Het volksinkomen.
men van de Vereenigde Staten heeft in
1941, volgens een schatting van hét Ame
r'ikaansche ministerie van Financiën, een
bedrag van 92 20 milliard dollar bereikt,
hetgeen een nieuw record be'eekent. Ten
opzichte van het voorafgaande jaar.
waarin het volksinkomen berekend werd
op 76 milliard dollar, is een stijging .van
16.20 milliard dollar of van 21 % te
constateeren. Het inkomen uit loonen en
salarissen bedroeg 43 milliard dollar en
is ten opzichte van 1940 met 9 % gestegen.

213-9
234-5
218.0

20 2
LONDEN.
25 Febr
STAND DER RIVIEREN.
30/I',-ij 30/ lVi!
Tarwe (Manttobai Febr
26 Febr. 7 u. v.m. in m t-o,v N AP
Tarwe (Rosafé) Febr /ilrt 21/— ! 21/— J
(La Plata) Febr
13'7*i5 13/7V f Medegedeeld CL den Aig D.enst v Waterst
151% Mals
19
0 34. —3b
Uinzaad (Plata» Febr /Mrt ' 19
Keul 1u37 02
a kampen
164
13%]
13*4 J Lobltb
(slot)
Rubber
loco
11.20 —14b Maastr
237
Sl.
Tin
cash
259-260 259-260 Nijmegen 7.45 + 6c Borghaï 41.14 —2c
3c
S Andr:es 267 +1S
Belfeld
10.2
105.. Jute (Catcutta) Jan n oogst
§
Venlo
7 12 —12
gedaan
bieden
f laten Arnhem
ISS
I waard
verk
v'reeöw
Grave SU
I nominaal
2ü6%
Western
7.95 + 3b Grave hs 3.40 —45c
173^
Deventer
Llth b st 110 -I- 5b
147 —29
159.
103V,
Stuwen open te: Borgharen, Unne. Roerü>3%
mond. Beifetd. Sambeek, Grave en Lith363%
a licht drijfijs. b Ijs vast, c blank water

Harpen
188
1 G Farb 206%
KJoecki. 1721-a
ïöi
Mann m 138
165% N Lloyo 103%
188% ttneinsi 192
16330 Siem H 363
15.T,3
155% 155V.
V Sthiw
•Wint.h
183%
177
123ii
168% ZWaldb 123
koop:
verk: i exa
142

_

toekomst

r

t bieden

iti

67.8
63.2
60.5

24« 4

BUITENL. BEURZEN.

dalen. tot ce helft van

ton. is tot 87.000 tpn beperkt. Leveran
t es aan Spanje en Portugal zullen in de

1

verkoopers

*"

l.aaeste

Hoogste

465

72.6
68 3,
65.8

CLEARINGKOERSEN 27 FEBRUARI.

j ||

•Z <M •_

1)

230 4

250.6
....

~

26

91 9

83.0
77.1

250 0

„

24

25

100
14.88

*

2+8.7

„

23

10 Ind. aand.

100

253.9
2.37.6
237 3

2.72

~

21

U.

De cisehen van de Amerikaansche bewapeningsindostrie maken een nieuwe 5
beperking van de Amerikaansche staal-

....

....

19

..-

465

1942

„

20

"

465

1940:....
.1941

„

15

...

(Savanriah)

-

OMZET TE AMSTERDAM.

-

Beperking staalexport.

:

—

24 Feb. 18318-244.10 114 60 122.85 189 75
225.6fl
234 08

■

'

'

AANGEKONDIGDE VERGADERING.
Ver. Xederl, Rubberfabrieken 1
13 Maart
n ..Rcyar te Arnhem 12H u. (bul.eng.).

—

——

..

—

2 Jan 2 Febr. 2Mn
23*06 231 S5

iy42

•

tropk 29.78 20.78
20 2
25/2
tegenover een eventueele daaruit voortmark-r. 23.65 23.65
tanden 4.03*4 4.03"»
statutenwijziging.
presiDe
vloeiende
2.31
5.16
Partis
2.31
Kiod J 3.16
dent antwoordde, dat deze kwestie de Madrid 9 295 9.20!
«Jansth 5 50- 5.50'
Boedap 19 85
19 85
aandacht der directie heeft. Zij pleegde Bern
ld vrt)2.3.30 23.30
Hels frs 53
53
daaromtrent reeds herhaald overleg met Stockh
Zilver
34%
34%
23.85 23 S5
de bevoegde autoriteiten. De kwestie Montr
1
L
Wlsdisc
Callgele)
(Lond ) 4 55A 4.56".
%-A
wofdt aandachtig bestudeerd.
oom
t laten
Op de vraag of de vordering van 10.6
milliard frs. op de Emissiebank geheel of
gedeeltelijk gegarandeerd is, antwoordde
de president dat de vordering gestegen
MENDELSSOHN-CREDIET
is ten gevolge van het intrekken van
AAN BELGIË.
Heichskreditkasserrscheine* en van de
clearing. De vorderingen van de EmissieDe Belgische schatkistwissels van het
bank op de Deutsche Verrechnungs. zoogenaamde Mendelssohn-crediet, welkasse, de Reichsbank en de Reichskre- ke in November 1941 niet voor aflossing
ditkasse zijn door den Staat gegaran- zijn ingeleverd en op 23 Februari 1942
deerd.
vervallen, kunnen krachtens een verTen slotte verklaarde de president dat ordening van het Belgische ministerie
tusschen de Duitsche en Fransche autovan Financiën worden verlengd tot 28
riteiten een aceoord is afgesloten betrefMei 1942. De overige yoorwaarden der
fende het goud der Nationale Bank, dat
ieening blijven onveranderd, met uitzich in Frankrijk bevond. De bank was zondering van den rentevoet, die van 4%
bij 't afsluiten van dit aceoord geen partij
tot 3 % werd verlaagd.
en betwistte van het begin af aan of
deze transactie bindend was voor haar.
INT. BEURSINDEXCIJFERS.
Derhalve blijft de Bar.que de France.
Einde 1927
voor het haar toevertrouwde goud ver100.
7/2
1910
antwoording aan de Nationale Bank van
1939
212 14/2
1942
57.0
47.9
1942 1942
België verschuldigd.
Berlijn
79.3
78.S
58.8
57.2
SO.O
48.9
58.6 ' 45.2
47.4
Londen
45.9
Lyon
29 8
125.1 124.3 117.7 26.5
73.fi
73.2
34 5
45.0
Brussel
73.4
52.2
46.3
50 4
49.6
Deze wijziging in de afschrüvingspoli- Adam.... 42.9
66.2
66.4
Zürich
67.1
163.9 1404
tiek, welke voorloopig voor den duur Milaan... 281,0 283.4 283.4
IS 7
23 7
van den oorlog van kracht is, geldt niet Stockholm 249 26 1 26.0
11/5 26/8
75.4
voor vorderingen op v het Rijk, alsmede New Vork 57.4 55.7 59.0 79.7
gemeenten of staatsinstellingen.
60.3
SS.3
89.9
89.7
60.8
Totaal
Hierdoor is echter voor de banken de
De netto-winst over
Decnsche Ford.
mogelijkheid geopend een belastingvrije
réserve te kweeken. welke weder ter 1941 bedroeg slechts kr. 0.46 millioen,
beschikking zal moeten komen op het terwijl deze vorig jaar nog kr. 1.03 milmoment, waarop het Duitsche bedrijfs- lioen heeft bedragen en in 1939 zelfs
leven deze in den vorm van industrie- kr. 3.76 millioen. Onder de halveering
financiering zal noodig hebben. Deze der winst heeft het bestuur besloten een
verlichting op de afschrijving is dan niet dividend van 6 pCt. (onveranderd) uit
alleen in het belang der banken,, doch te keeren. Een groot deel van de voor
in minstens fven sterke mate in het be- dividenduitkeering benoodigde middelen
lang van het Duitsche bedrijfsleven in (kr. 0.72 millioen) kan worden bestreden uit de onverdeelde winst, die hierhet algemeen.
door tot kr. 2.51 (v. j. kr. 3.01) millioen
vermindert.

bijna over de geheele linie een stijging
van de balanstotalen, aangezien bij de
meeste Duitsche banken zoowel de post
BRITSCHE SCHEEPVAART.
.debiteuren" als „crediteuren" een toeGENÈVE,\26 Febr. (D.N.8.). —Op
neming
vertoont
de
zijn
Daarenboven
eon vergadering: belegd voor statuten-fin
jaarüjkscbe
de
vergadering van de
piaats inkomsten der groote banken nog beIjztging zal voortaan driekwart inkap.taa.
Lamport and Holt reederü te Londen
geplaatste
van
door
de
langrijk
gestegen
goede
-weederde
het
resulJr,
zijn.
-Jrtegenwoordisd moeten
taten in den effectenhandel, emissie- heeft, volgens de „Times", de president
der maatschappij gewezen op de moeiprovisie en door credieten aan de inBELEGGING NEDERLAND.
lijkheden,
waaronder
de
Britsche
dustrie.
de vergadering van. houders van
op het oogenblik gebukt
Vele industrieele bedrijven beschikken scheepvaart
werd conform het wel is waar over groote eigen reserves gaat Het is «?en vraagstuk, zoo zeide
patiebcwijzen
tot aanvulling der en belangrijke kasmiddelen, doch des- hij. hce de Britsche scheepvaart maatbesloten
verwaarden van administratie en bo- ondanks heeft men in 1941 kunnen con- schappijen haar scheepsverliezen wijlen
ën tot splitsing van het depot ..Be- stateeren, dat beleeningen op goederen compenseer en .met de middelen, welke
lt
Nederland" en in verband
nog in belangrijke mate voorkomen en door den Staat hiervoor ter beschikde creatie van participaiiebewijzen eveneens nog industrieeele credieten king wordr-n ecsteld. Alle koopvaardij«elegging Nederland-Binnenland" en worden verstrekt. Van een eenzijdige schepen, die door den slaat in beslag
Jelegging Nederland-Overzee",dealles
ontwikkeling van hert bankbedrijf kan >,ijn genomen, worden met het oog op
cirhet veelvuldige gebruik voor transporin
fnform de voorstellen vervat
dan ook over 1941 geen sprake geweest
veel sneller onbruikbaar dan in
ten
aan houders van participatiebe- zijn.
tijden Bovendien verleent de
dd. 10 Februari 1942. Vrijdag 27
Desondanks is het te verwachten, da: i-ormale
Staat
voor
de schepen, welke als gevolg
zal derhalve voor het eerst ter de groote
banken haar dividenddeclavan vijandelijKe acties of op normale
jfurze handel plaats vinden in parlici- ratie ongewijzigd
zullen laten, waarbij
verloren
gaan, geen overeenffiiebewijzen
Nederland„Belegging
uitzondering gemaakt dient te wor- .wijze
komstige schadevergoeding. De «•heepïanenland" en participatiebewijzen een
den voor de „Reicns-Kredit-Gesellsehaf t", vaartmaatschappijen zijn derhalve ook
■pelegging Nederland-Overzee".
svelke haar dividenduitkeering in over- niet in staat in
voldoenden omvang geleenstemming zal brengen met de kapite rescveeren, waarmede zij aan
den
PRIJSCOURANT.
taal sver hoogi n-g.
het einde van den oorlog haar meer
luit de Prijscourant komen te vervallen:
Van 1941 af is aan de banken toege- dan normaal versleten schepen zouden
%
T 7
obligatiën Mathias Spital, Rhei- staan een afschrijvjngspolitiek te volgen,
kunnen l°ten borstellen ó*f de ontstane
e 'W. van 1929.
«elke meer mogelijkheden dan tot dus- verliezen door nieuwe schepen te vcrverre opent. Zoo mogen de banken naast vanpen.
Verder zijn de kosten voor
Noorder Bank le Alkmaar.
De alïe
«ene vergadering bepaalde het dividend de afschrijvingen op den post ..debiteu- nieuwbouw tijdens dezen oorlog deels
'*r 1941 0 p 8%, De heer mr. K. J M. ren" ' ook globale afschrijvingen door- tweemaal zoo noog.
Bovendien stijgen
eettie r g a s commissaris herkozen.
voeren op de posten „borgstellingen", deze prijzen nog steeds.
„endossementen", .prolongaiics" en „creHe
door
de regeering opgestelde
EXECUTIE.
dieten", welke afschrijving voor borg- •eheepsverzekeringssyslcem
is in zoo1 AMSTERDAM, 2B Febr.
Executie van:
f> «Bwrt.bew, Neder!
verre ontoereikend, dat het. den eigeScheepsbouw Mij. stellingen en endossementen een percen6 ! f4OOO aand. Tarakan Petrol. Mif. tage van \% en prolongaties, beleeningen naars der scheoen niet veroorlooft alle
KT?
tij f24.000 aand. Algem. Exploratie Mij en credieten van.2"?i: niet te boven mag in beslag genorricn schepen voor hun
37%; f4OOO aand.' B-.üitcn Mij. 2e rubr.
volledige waarde te verzekeren.
gaan.
•...

—

..

I ra toezicht vastgesteld. Een
irt. 9 bepaalt, dat, onder goedkeuring van er over het algemeen weinig
verschillen
één
'l >a raad van toezicht, de directie-aan
bestaan tusschen het gevoerde finanif n eer procuratiehouders den titel van
cieele beleid van de groote Berlijnsche
t :.(k: directeur kan toekenr.en.

•nssen

het

.

Verhand
omzet
fonds
llOOOsh 1

23 Fbr.

• XKW
VÏORK, 2« febr,
Granen: «>i»
de icmiijuitiai kn-n h.nt de aanvaarding door
der» Senaat tan <le «et, die den verkoop van
de reKeetinKfcvoorradtta aan beperkende t'epalingrn onderwerpt eenlge vraag tot gevolg,
lic koupers namen ehter een voorzichtige
liouding aan, daar rekening werd gt-lioudcn
met een veto van Roosevelt.
Op de termijnrnarkt voor tarwe werd
de koerssryging ln de hand gewerkt
door

228 1
225.2
228.2

*0.21

Beurs

24 Fbr' 300
25 Fbr.
340

veren

.

;

1

".aal.

GORICHEM.
over 1941 der Middensfands-Credletbank voor Goiuiehem en OmAan he:

goud-incasso . langzamerhand
verdwijnt. Hoe staat de
van

.

—0.0!

—

.

Een andere aandeelhouder constateerde
dat" blijkens de jaarstukken het saldo

S;-1110

Utilli
13 63
13 57
13.59

!

DE

27 72
23 Fbr, 27 58
26 Fbr. 27 58

"24 Fbr

C.BS

seeren.
Te veel ongewisse factoren doen zich
gelden: rantsoeneering van gas en clectrieiteit vormde reeds in het tweede
bedrijfspolitiek van de Heemaf is halfjaar van 1941
een belemmering. Het
terecht op de toekomst en op duur- relatief sterker stijgen van de kosten
zaamheid van bestaan ingesteld. Zy dan van het toegestane prijspeil der prozoekt haar heil in." groote verscheiden- ducten vormt voorts een ernstig gevaar.
heid van fabrikaten (motoren en elec- In procenten van 1937 uitgedrukt betrische uitrustingen, w.o. van Dieseltrei- liepen over:
nen, van stoomgemalen, de mijnen, enz.;
1939
1940
1941
telefoontoestellen, enz. enz.); in producKosten
112 Te 109% 130 r
ten van prima kwaliteit (op den duur Productie
100 %
95
97
zuiniger in gebruik dan goedkoope), in
Hoe uitermate gering in feite de rengrootst mogelijk, rendement van de tabiliteit van vele industrieën, o.m. deze.
grondstoffen, die ook na den oorlog voor- is, blijkt als men bedenkt, dat de veralsnog schaarsch zullen blijven, in ratiozekerde waarde der vaste activa f 7 milr.aliseering van het geheele productielioen, bij lager prijspeil van 1938 toch
proces, in het op peil houden van de f 5,7 millioen beloopt! Tegenover zulk
installaties.
een waarde zijn de afschrijvingen nog
Dit en het feit, dat tot dusver de direcgering te noemen. En voor een duurtie hierin grootendeels slaagde, moet zaam op peil houden, ook bij nieuwe uitaandeelhouders tot voldoening stemmen, vindingen, ook bij tijdeli.jken conjunctuurmeer dan de dividendverhooging.
teruggang, zijn toch behoorlijke afschrijvingen en tevens behoorlijke rentabiliRESULTATEN.
teit noodzaak. Thans is de laatste feite'in duizenden gld.)
1938
39
41 lijk gebaseerd op conservatieve politiek
40
Baten:
451
499
626 van afschrijving, winstbepaling, winstSedrijfsrekening
502
170
186
Laster.: Afschr.
176 228 inhouding in het verleden.
BALANSEN.

—

AGENDA.

Tel.-index

Goe

7

■*

Sporen

O

Op de alge
BRUSSEL. 24 Febr.
meene vergadering van aandeelhouders
van de Nationale Bank van België deel
de de president mede, dat de Bank. even
min als vorig jaar. een verslag kon op
maken over dè economische evolutie
van het land. Uit de overzichten
25
Juni en 25 December blijkt, dat de
bankbiljettenomloop voortdurend geste
gen is. Aan het particuliere bedrijfsie
ven is.minder crodiet verleend. Daaren
tegen werd meer crediet verleend aan
den Staat en de overheidsinstellingen.
De vordering van de bank op de Emis
siebank te Brussel is gestegen, hoofdza
kelijk ten gevolge van de Duitsch Bel
gische clearing en het omwisselen van
Reichskreditkassenscheine" tegen Belg:

30
inclu.su
106 00
103,64
1 03.88

IO

dividendheperking voor het

Uongaarsche bedrijfsleven afgekondigd.

Burgerlijke

Stand.

van

Amsterdam,

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN
OP DE PRIJSCOURANT.
Actieve fondsen: N'land ltlll 34
GEHOIiEVEN. aangegeven op 26 Februari
Te tape 07«4*1 1938 (3'4 V 37c tape 85?t-9St.
Kon. Petr. 7c tape 2021; Holland Lijn 3e tape —C. C. Woikr—C. E. de tatijfar; z.; P. G
üogenhop—,l, F, Prins, z.; W. .M. Tonnissen
10S\-100H.
—-A. A. A. M. Adoïfs, z: M. Zwartepoorte—
Aan d e e l è n: Java Rubb. 40 h.-50 I.; Kali
Ng., d.: 11. de Wit—.l. G.* üuisdeiker, z.:
Rakar 90. Moorm.mn 22*. I'andjic T 113;
Ver. Vorsten!, f 100 c.v.A. S4:,Arendsb, c. v. 11. C. Stuijf—ll. a. Haarbr.nk. d.| D. F. HeuBergsma. z.; J, I. G. C.' GeldA. 144- Besnekl T. n.g.; Itesockl T. c. n.g.; pet man—S. G.
z.; Th. Laan—C. M.
Sericmba-h 108*-9. Amst. Bk. HOU cv.; Bank hof f—W. S. Olledam,
Onr.. Zaken .173; Buhrm. Pap. 130*; Lev. Br. NeUs, z-: K. D Spanius—G. Jaspers, d.; K.
100 c. -1311*4. Lev. Br. 6"S 1000 p. 143'i*: van Dijk—ll. W. Ualkstra, d.; C. de Burger
Moll's Auto 51: Relnev. Ma. n.g,; N. Scbeepsh. —E. Hoogland, i.; J. P. Korzilius—D. van
J. D. Ch. van luiten—A. S.
Am. fin»; Ned. Vlassp 235; Vollenh. A. 170; Eekeren.
Wilt. Am b. 75t; Houth. Krv p.A. 14914; Schaasberg, d.t C. J. Slevcrding—A. K. M.
:
d
W. K. J. Waterloo—H. M
Gerson p.A 140; Prsanger R. 80 u; Blauwh.r. Knipseheer,
96*4; Deutsche Goldd. pref. 4 98*4: Houth. Schoor, d.: L W.' Scheffer—A. C, v. Onkelen,
J.
Pont «. 133, id. pref. 131. Maxwell 39*4»; z.; F. C. Piel»—J. M. Wormhoudt. d.; P.
d.: 11. van ITden
Ned.
Groridbrbk.
141*4*1 Schevenlngen Zonneveld—Ch C. Mulder,
—J. W. P Cornet, z: A. Ruiter—E. M. Keek.
Expl. 83 «4; Reeuwijk, Pv. 171
Obligaties: 500'N'land .1941 4 100,-.; d.; J. F. JI Schröder—W. Koeree, z.; J. van
• ler Sluis—M. van Dalen, z
J. G. van Wort—
Adam '36 314 99H: Orav. 2% u. 3V4 100!*;
Limb Steenk A<% 10211; Ned.-Ind. Sp.w. '37 I J. van den Bos, z; .1. J. Hon:Qgh—T. Kieerebezem, d.; J. Jonkmans—A. Ccbula. z.; A
58. ld. 11-IV 53. ld. 1902 53.
II Veraart—H. Köthengatter. d.; W. G. Bessen—w. Aamschot. z ; T. C. van der Plaats
Financiën Jaarboek voor 1942.
N. F, van Gulik. z; D. J. de Groot— M. M.
Me haar Jaarlijksche uitgave „Financee! Barreveld. z : S. de Haan—E. .1. Erkens, d.;
Jaarboek" komt de DagellJTtsehe Beurscoui"h. van den llazel—M. van Gemert. d.t .1.
ant ditmaal wel iceV goed voor den dag. .Dc nozemaii—T M. van der Meer. z.; 11. F. Hutrr.aanrie'ijksche tabellen «or het koersferier—M Mans. z.; Th 11. Weber—S. Kalden-

w.

/..;

:

Volgens de' nieuwe verordening mogen
geen hoogere dividenden uitbetaald worden dan over het vorige boekjaar. Bedrijven, welke; over 194(1 geen dividend
of minder dan 4% hebben uitgekeerd, ■
mogen d«j uitkeering ten hoogste met IT<Deze uitkeeringen mogen loon zijn thans ; aangevuld met de omzet,
verhoogen.
liters, terwijl de uitgekeerde divirtehden
echter in ge-en geval i% overschrijden. -■echt-streeks onder bet koersverloop zijn opNieuwe ondernemingen -mogen ten Hoog- genomen ln eén oogopslag kunnen thans
ttoouHe en laasste koersen, dlvldendeh en
ste 5% dividend ultkeeren.
v.or-ïen afpetczen.
Ten aanzien van eer. lanMeme-beia "watten
Nte minder belangrijk *.jn de overzichten,
ilng gelden dezelfde bep : •'-ten. Tantiè- .11e he> erts e gedeelte van het boek vormen
mes mogen het percentage van het uit te en weïke gevolgd wordendoor de verordede voor beu;s- en barkbedrl.if en
keeren dividend der* onderneming niet ilngcn,
-or net venr.ooL>chapswezen van belang
overschryden.
zijn,,
■!■::.' ■.
>

*

■.

.

,

Behoud van de kracht
van het bedrijf heeft
den voorrang.

«0

.;

-

.

VOOR

toekomstige rentabiliteit
mag men zich, ondanks dezen kunstmatigen druk. die terecht op 1941 werd
gelegd, niet op het jongste verleden bnde

België.

;

•

beleid.

Voorzichtig

Rentabiliteit

-

-,

3
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HEEMAFVERGAART KRACHT
VOOR NA DEN VREDE.

Nationale Bank van
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Vrijdag 27 Februari 1942

noven,

d:'

'.

Donderdag in Februari,
,\
r.l l.eniinjr met T. Mollema. A. G. M
llcrckmans Tel N. Rorlje. Th. van de Putic
rr.el A. ff G. rorsmaa.M. Vet niet C. J. W.
v. Krul-c'l» izen met 11. C.
'llt-r.se. 1' II
Damx. tl I>. de Groot me: T. Vliet--.ra. W.
Deurwaarder
niet M. Benjamin,' H. I>. O.
L.
•»n der Storm met E. 51. de Zwart. F. de
B'uljn me; A. de Kreek. P. 11. van Dijk me'
A. C. Gcpkin, 1.. Louwen met C. Dekker, J
GKHVWf) op

—

J. Hogers reet M. J Sammels, A. Hendriks
met P. van der Veen. A. de Vries met C C.
Kokemoot, G. Haverkamp met W, van Diemen, G. Dunrsma met C. Cramer. H. Frido
met B de la Fuente, L. Sacksionl met A.
ven Limburg, J. van Kieuwenhoven met C.
M. Klaver, F. W, Modderman met H. W, E.
Harskamp H. S. M. Komman met M. A. \V.
Frerieh*. S. Lewln met G. a Caan. M. Blos
net li. de Jong, M. de Krtiijk met \V. Flens,
O. Hendrik.se met M. K. Kramps, J. G. U.
Kransen met A. C. Berekmans, j. H. Nijhuis
met G. C. Brons'ring. A. J. Huiiing met C.
G. Boogaard-G. R. A. M. Keslair met Ch.
A. J. 11. Poliee, C.«J H. van der Storm met
A. B. Meljrran, P. W. van den Akker met
A. Mulder, B. cle Jong met H. 11. Kruit
OVEKI.KPEVEN. aangegeven op Donderdan 28 Februari.
S. J. Helmantel, m. 13
Ti.: E. Friezer. wed S I.lon. v. 96 j.; It.
Mok. geh. met J. J. Berkleij, v. 30 J; C. H.
Steketee. m 87 J: A. van Geel. geh met G.
F. Hagen. v. 57 j.; M. Ph. Zoest, wed. van S.
Perels, v. 86 J.: 11. M. J B. Sevenstern. wed.
van T, H. J. Brugman, v. 77 j.; W. Oh. Kooper, m. 85 «.; p. de Hoer. m. S 6 J.x H. Prins,
v.' 3 m.: 11. van Heek. geh. met W. Spaargaren, v. 46 J.; A. J. Barewljk. m. 58 }.: C. L>.
Doorbeker. m. 73 J: M J. Frommann, m.
39 J: M.- W. Moerdijk, m. 34 J-: Ch. Zwart,
-n. 76 j.: A. J. van der Slot. m, 63 J: M J.
Koers, sreh. met M. Bos Waaldijk, v. 34 j.: .1.
D. E. Wilder», geh. met C. N van Buuren,
v. 29 J; C, E eti a. m. 86 J.: Th. W. Knuist,
n. 67 J.: A J Ormeling. geh. met P. Blokker, v. 85 t.: C. Meijer, wed. van R. Lammert». :v. 91 J; A. J. Behr. m. 47 j.: A G.
C mielis, m. 39 j.: II K. Krettger. m. 61 J.: G.
if. Martens. m. 82 J.; Ch. J. Staneke. wed.
Scholing, m. 84
Vn C Tervoort, v. 83 1: D.
f; C. J. van Pitrgeten. m. 62 j: S Kost, wed.
van A. Hellegreeßi v. 88 j: J. S. En lert. erh.
mol D. Bonter v. 63 j.t .1. 3. van Vliet. m. 80
j.: J. H Kon*. «I 78 J.: I. Jacobs, geh m. M.
van Praag sigaar, v. 56 J; A Bruinvelds.
m. 61 J: IJ. Huisman, m. 58 J: J. Kahlman.
v. 2. m.; F Wallach, wed. van A. M. Polenaar, y. 79 J.
—
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in veiling.

Luchtwapen beschermt
\

liegtiiigen

konvooi, dat
serleger van
naar Afrika
schmldt 110

Foto Stevens
Het klinkt onjreloofeüjk: bot«*r zonder bont En toch is zij deaer dagen verkocht, al was ze
dan niet geheel versch meer. Op een veiling van door de strandvonderij bijeengebrachte
artikelen dezer dagen te IJ muiden gehouden, was ook een kuip met vijftig pond boter,
een jaar geleden aangespoeld, alsmede een vat met ISO liter marine-ohe.

Foto Presse BIM/Zentrale/v. Eysder

zeeroute.

PK-Stur:

l>eschermeil een DuttSCta
materieel voor het pantGiyieral-Obeot Rommel
brengt.

—

Ken Messer-

patrouilleert hoven het

konvooi

om verrassingen van vijandelijke zijde te voorkomen:

„Waar werd oprechter trouw...”
Ili-t

slottafereel van de Odyssee

\an een hond. O
zijn haas te Oost«
kennissen
/.re
I*? Potte;
Mild», maar reeds na eentje dagen was de Tier
viK'ler nergens in Putten meer te vindei). Ten sloti
Kaf men het /oekfii maar op. Öezer dagen is de hnn
plotseling w«'(T opgedoken en wel .
te Ooaternei
waar hij zich hij zijn ouden haas heeft aangemHri
Bijna honderd kilometer heeft hel d<er afgelegd e
het was geheel vermagerd toen het doel van de re;
bereikt was. Hel hlijft ern raadsel, hoe de hond dewog heeft Runnen Tintten. Kén ding staat va*t, n.
dat dit verbluffend staalt »e van trouw velen dierer
vrienden goed zal doen

23 Der. 1941 werd het dier door
(Fr.»

Schat uit het IJselmeer

wordt

t

waarop een

te

Hippo-

zeldzame coLlectie urnen en

—

Prof. Sleeswijk schrijft onsdagen is in de pers bekend ge
maakt, dat de Plantenziektenkun
te Wageningen een uitgebrei-

de studie wil maken van de verschillende in Nederland voorkomende soorten
an ratten, baar levenswijze en voortplanting. Dat de genoemde dienst, het initia
tief daartoe neemt, za' wel nieruit verklaard moeten worden, dat de rat niet
alleen een hygiënisch gevaar vormt voor
der. mensch <de rat is een overbrenger
van ziekten), maar dat dit dier ook op
groote schaal jonge spruiten van ver

set gereden. Scherens had tegen Gosselin zijn meesterschap beproefd en,' ondanks een hardnekkigen aanval door den
Waal bij het slot. den indruk gevestigd,

SPORT

SCHERENS DOOR GOSSELIN
GESLAGEN.

Een

Nieuws van de Belgische sprinters.
«Var-

correspondent)

Nieuws van het
BltUs- EU 23 Febr
naluna.c Poeske. oud nieuws: hij blijfi
een van de snelste rijders van de, wereld
Hij neeft net in het Brusselsch Sport-

bolgewas, dat voornarrtelijk aan de ZuidEuropeesche kusten groeit. De middelte schubben der bollen woraen van oudshef m.l. reeds in de priestergeneeskunde van het oude Egypte) voor medische
doeleinden gebruikt. Muizen en ratten
zijn er dol op, maar ze zijn tevens zeer
gevoelig voor een in de bollen voorko-

(een alkaloïd). die voor deze
dieren uiterst vergif'ia is.
De Plantenziektenxundige Dienst heeft
aangekondigd, doode ratten in ontvangst
te zullen nemen tegen betaling van 10
cent per stuk.
Dat kan dezen Dienst geld kosten! Ik
schrijf dit op grond van de ervaring, die
sommige hygiënische diensten vroeger
hebben opgedaan, wanneer zij de bevolking in de anti-ratten-campagne hadden
ingeschakeld door een premie uit te loven voor elke ingeleverde doode rat Het
is namelijk gebleken, dat de menschen
eenvoudig ratten gingen fokken! Nu
weet ik wel. dat men de dieren dan ook

mende stof

Jaarvergadering

Haag.
-

De kat rondt haar rug. De voorsprong
wordt kleiner en kleiner In de bocht
zal Poeske.zooals dat nier in sporttaal
heet. óver zijn tegenstander gaan Maar
om er in 't vuur van den strijd er niet
óp te gaan. moet hij even zwenken Een
clipper maar. genoeg om Gosseiin weer
het wegloopen mogelijk te iraken en
hem de baas te doen worden v;in den
grooten Baas De laatste ronde was in
13 sec 4/5 gereden Eén wiel kwam
Scherens te laat.

Er was dan ook electricïten in de
lucht voor de derde manche Van spelen
met de muis kon er voor Poeske nu geen
sprake meer zijn. Hij zou zich op zijn
hoede houden. Men kan zelfs aannemen,
dat dit de oorzaak van zijn nederlaag
werd. Gosselin moest de" leiding nemen.

Hij leidde zijn tegenstander langs de
balustrade, zooals Scherens hen. in de
Het zag er bij het begin nochtans uit. tweede
manche had voorgedaan Bij het
dat voor den nog groenen Gosselin de

luiden

der be! schoot Poeske uit. Onhad hij een voorsprong van
drie lengten. De rollen waren deze maal
dus juist omgekeerd. Maar toen wilde

middellijk

hij nauwkeurig weten wat

pikeur de animo evenredig verhoogd. De

heer J

Witteveen.

de voorzitter der

Tjer-

eeniging. schreef in zijn openingswoord
het opgewekte course-leven toe aan de

van het totalisator-verbod en
bracht hulde aan hen. die hieraan hebopheffing

ben medegewerkt.
Uit het jaarverslag bleek, dat het aantal leden der Pikeursvereeniging in het
boekjaar was gestegen van 37 tot 64.
Onder deze laatste zijn adspiranten. hetgeen aanleiding heeft gegeven de leden
te verdeelen in twee groepen A en B De
aftredende bestuursleden, de heer J
Witteveen. A. Witteveen en A T. v. d.
Veen. werden bij acclamatie herkozen
Uitvoerig werd gesproken over de
vraagd hoe het vak van pikeur en trainer beter kon worden beschermd. Men
meende, dat de vergunningen voor de
uitoefening van dit beroep wat al te gemakkelijk door het
leidende lichaam
worden afgegeven. De heer H. N.
de
Jager, secretaris der Nederl. Harddraverij en Renvereeniging. deelde mede, dat
het ontworpen nieuwe reglement reeds
deels aan de geuite wenschen te gemoet
komt. De vergadering kwam tot de conclusie, dat een rijder eerst een 3-jarige
leerling-periode moet doormaken, alvorens het brevet ..pikeur" te kunnen verwerven, terwijl de leeftijdsgrens voor
toelating als leerling beneden de 30 dient

Gosselin deed.
Wat Gosselin deed? Van dat zich hoeden
en wantrouwig zijn.
even een ' onderbreking in Poeske's inspanning!
gebruik maken om in de rechte
lijn
Poeske in te loopen en hem met de
middelen te slaan, waarmee hij zoo vaak te zijn.
anderen heeft gevloerd: met een „sprong"
Het volgende agenda-punt betrof de
op het uiterste.
vraag of het verplicht gewicht van de
Houdt Gosselin in het oog.
gehandhaafd.
rijders dient te worden
—

—

moet voeden en dat is thans zoo eenvoudig niet. Maar op het platteland is
altijd nog wel wat eetbaars te vinden en
de rat is in 't minst niet kieskeurig.
Wanneer men nu weet. dat een rat een
paar
maanden
na de geboorte vol-

wassen is. dat een wijfje een tiental Jongen tegelijk werpt en dat deze operatie
5 a 6 maal per jaar kan worden herhaald,
dan valt het gemakkelijk na te gaan, wat
zulk een rattenfabriek kan produceeren

Onze strijders in het Oosten.
De pers-I
HILVERSUM. 26 Febr.
dienst van den Nedorlandschen omroep
—

Op Vrijdag 27 dezer zal. van 20 00— In de expeditieruimete van „Winterhulp Nederland” te Amsterdam heerscht
20 15 uur. over den zender Hilversum I momenteel groote drukte met het distrihiieercn van de apeldjrs. nondig voor de
uitgezonden worden „Berichten van onze heden en morgen te houden straataollecte. Het inpakken van de dui:enden
speldje» welke de beeltenissen van Piet Hein, De Ruyter enz. vertaonen.
strijders in het Oosten".

Vrijwel

eenstemmig werd de handhaving veroordeeld. Het brengt op enkele

banen met slechte accommodatie voortdurend groote lasten mede voor allen, terwijl er maar een paar pikeurs zijn wier
eigen-gewicht niet de vereischtt 65 ke

haalt.

Medegedeeld werd, dat een ontwerp
voor verhooging van de klasse-indeeling
aan de beide eigenaars-vereenigingen is
voorgelegd. Deze luidt: 4e klasse paarden
tot f 1000. 3e klasse van f 1000—f 2000.
2e klasse van f 2000—f 4000, le klasse
f 4000 en hoóger. Hierop kunnen de course-gevende vereenigingen bij
de programma-uitschrijving nog zoodanige variaties toepassen, dat splitsing in tusschenliggende bedragen mogelijk is en
zooals verleden najaar ook reeds
dikwijls in toepassing is gebracht.
Ten slotte werd nog op de onbillijkheid gewezen, dat aan amateurs in z.g.
, open"
courses ontheffing van afstand
wordt verleend. De heer J Vergay bepleitte tegemoetkoming aan
de korte
baan-vereenigingen en nadat
de heer
Commys als zijn meenin? had kenbaar
gemaakt, dat hij een getal van 16 deelnemende paarden aan korte baan-draverij-

en als ideaal

sloot de voorzitter de bijeenkomst met een woord van
dank aan den heer De Jager voor de gegeven in- en toelichtingen
beschouwde,

FLINKE BUIT AAN
RIJWIELBANDEN.
(Van onzen correspondent).
HILVERSUM, 26 Febr.
Een omvan—

men. Nadat Scherens bij de tweede mante Den
che de leiding had genomen, begon hij
De
22 Febr
s-GRAVENHAGE,
een wandeling langsheen de balustrade,
reeds tweemaal uitgestelde vergadering
waar Gosselin hem trouw volgde. Daar
Pikeursvereeniging vond Zondag
Uit van de
sast de bel voor de laatste ronde
plaats. De belangstelling was groot. De
le tweede positie, duikvlucht van Gosvan het course-wezen in
selin. Voorsprong: 3 lengten. Dat lapt sterke opbloei
men de Poeske zoo maar niet ongestraft. 't vorige seizoen heeft voor het vak van

pioen te onttronen.

druiven nog te groen zouden zijn. Gosselin had in de eerste manche de leiding
genomen en zette er vaart achten, toen
hij de hooge gebieden van de bocht opzocht, blijkbaar om een duikvlucht te
wagen. Poeske zag scherp toe en riposteerde, door nog voor de laatste ronde was
ingezet, naar de leiding te ..springen".
Twee lengten voorsprong gaven het gevoel -dat Poeske-de-kat met Gosselin-demuis spelen mocht. Rap was de muis en
Scherens moest er nok gauw een duwtj< bijzetten om met een half wiel voor
te blijven. De laatste ronde was in 14.1

RIJEEN.

...

FOKHENNEN TIJDIG
NAAR BUITEN!

Markt-idyllen

NEDERL. PIKEURS

1

groote schaal werkzaam.
Het is blijkbaar de bedoeling, dat eerlang de rattenverdelging in t groot door
middel van vergiftiging zal worden toegepast. Dit zal dan gescbieden met een
preparaat van de scilla of zee-ajuin, een

ongelukje is echter gauw geko-

EEN Duitsch slede-,„konvooi” aan het Oostelijk front. Na
een lange reis arriveert de kolonie behouden weer in het
dorp, waar de manschappen hun kwartieren hebben ingericht.

Paardensport

dat hij hem wel de baas kon.

pak:? andermaal bewezen door het officicu? record van dein volle vaart gereden ronde van 13 4 op 13 2 sec. te
schillende planten pleegt aan te vreten brengen
en bovendien een roover is van voctel
Nieuw.-» van het nationale Poeske.
eieren (kippen!), zoodat de rat ten plat nieuws waarin een licht voor de toetelande een niet minder grooten schade- komst daagt: hij is door de jonge hoop
post beteekent dan in.de stad. waar ze van Binche. «.n het Walenland. Gosselin
zich vergrijpt aan alles wat voor de men in een snelheidswedstrijd geslagen. Geen
scheüjke voeding bestemd is.
nood! Scherens zal Gosselin wel nog in
Van de beide middelen tot verdelging het zar.d doen bijten. Maar ook Arie van
van ratten- het .vangen en dooden door Vliet
is
langzaamaan begonnen met
geweld en het uitstrooien van vergiftigd Poeske terloops een nederlaag toe te
aas, is alleen het laatste op voldoend dienen,
alvorens hem ais wereldkam-

meidt:

Polygoon/Kuiper

Boaker

den zijn in het Useimeer tijdens de droog'.egeingswerkzaamheden.
Een overzicht van de unieke verzameling.

gtóscra

Een dubbeltje per rat
is zeer verleidelijk.
d'ge

?en

den heer

waterkruiken, wcike van eeuwen her dateeren en gevon-

pun'-ve&r

Kostbaar plan.

DEZER
Dienst

van

-Museum

lytushoef beschikt over

een thawl De rok dient tevens

f;e ,_;f>anr.aJon.

Wieringer

naar

Deelgenooten.

HEPJ3e

Zij

u appele?"

vrouw, die deze vraag

stelt, is leelijk van de geboorte af. Dat ziet
sommigen
men
menschen aan.
Haar brilletje van staal is op haar
spitse
neuspunt gezakt of gezet,
zoodat zij er overheen'kan kijken,
zij dan ook doet, uit twee
wat
scherpe grijze oogjes.
De bril lijkt volmaakt doelloos,
maar dat is schijn, want nu werpt
zij met een ruk het hoofd achterover, en bespiedt door de blinkende
glazen afwachtend het roode
gelaat der groentenyentster.
Deze beschouwt op haar beurt
met rap doch grondig keurenden
blik
het uiterlijk der klante. en
zegt:
~Appele heb ik —maar niet veel
en ze ben nogal prijzig."
meer
„Vraag ik dat." zegt de natuurmagere vrouw vinnigjes. „Het kan
me niet schelen wat of ze kosten
maar ik betaal geen cent meer
dan veertig 't pond" —voegt ze er
inconsequent aan
toe. ..En dan

met

grooten nadruk

—

—

móóie."
Zwijgend
eeti mandje

haalt

de

appelen

koopvrouw

naar* zich

toe.

Het zijn gave, flinke appelen, maar
er zijn er niet veel over. En de
schrale vrouw wil er een pond van
hebben. En de koopvrouw begint
te wegen. Een pond appelen precies afmikken is om den drommel
niet gemakkelijk. Telkens ruilt ze
appelen om. en telkens komt ze óf
ver onder het verlangde gewicht
óf er boven, en dan zegt de klante: „nee".
Dat verkiest ze niet, en ze kijkt
beurtelings door en over haar bril
heen, en er ontstaat éen geladen
sfeer, want er staan anderen op
hun groenten te wachten, en

de

vrouw met het ongewisse brilletje
blijft hardnekkig als Shylock op
haar pondje en op haar veertig
centen staan. Ten einde raad too-4..............
de koopvrouw ergens vanvert
daan een prachtstuk van een appel groot als een cocosnoot. Hij
..

....

.

weffft heelemaal alleen
pond.

bijna

een
'

t

„Als-ie half was gong 't me die
twee net!" steunt de koopvrouw
„Zeilen g.e die appel samen nemen, juffrouw?" stelt een andere
klante voor. en de ander stemt toe,
en men halveert onder scherp geloer den prarhtapnel. en een iegelijk is voldaan.

moeten

van

rijken buit aan rijwielbanden sleepte e
'inbreker in de wacht, die zich toega
verschafte tot een pakhuis aan den Ze
dijk. De man is binnengedrongen dc
een dakraampje van zeer kleine aftr
Hij moet wel de lenigheid van t
tingen.
Elk

profiteeren

de voorjaarszon.

's-GRAVENHAGE. 23 Febr.

—

voorjaar staat mên opnieuw voor hei kat hebben gehad om dit brutale stut:
probleem, wanneer men de hennen weer uit te voeren.
naar buiten zal laten gaan. De waarde
De buit in het pakhuis was al die mo
van den uitloop voor de hennen, vooral te wel waard. Niet minder dan een
in de eerste voorjaarsdagen, ligt niet twintig buitenbanden, eigendom van d
in de eerste plaats in het voedsel, dat de CCCD. nam de dief'mee. benevens e

koffer met e*en hoeveelheid rogge. Z
en ander was afkomstig van in besl:
genomen voorraden. De terugtocht g:
gemakkelijker: van binnen uit was e
te in den grond.
venster te openen en langs dezen
De vrije uitloop heeft echter vooral verdween de dief.
een goeden invloed op de gezondheid
Het is reeds de derde keer, dat :
der dieren, door de beweging die zij kun- pakhuis de twijfelachtige eer van t
nen nemen en door de inwerking van het Nachtelijk bezoek genoot.
directe zonlicht waaraan zij blootstaan.
Zoolang echter de grond nog met sneeuw
bedekt is of nog nat en modderig is, moet men de hennen" wat langer op.
moet men de'dieren binnen houden. Is
sloten houden. Echter kan men het f
de grond echter droog, dan verdient het zwaar van het vernielen
van de gr
aanbeveling om de hennen, vooral als mat in den uitloop
voor een groot öhet fokhennen betreft, zoo spoedig
ondervangen door wisselrennen te
mogelijk naar buiten te sturen.
bruiken en de dieren Tijdig over te z
Hieraan is- echter een nadeel verbonten.
den. Komen de dieren vroeg buiten dan
Fokdicren laat men echter in ie'
gaat dit meestal ten koste van de grasmat in den uitloop, daar de dieren, die geval, zoodra het weer en de toesti
zoolang elk versch groenvoer
hebben van den bodem het toelaten, naar t
moeten Ontberen, fel zijn op de 'jónge 'ten, zoodat zij kunnen profiteeren
i
grassprietjes en deze dan ook ijverig
de directe stralen van de voorjaarsi
afpikken. Wil men dus het gras in den
uitloop sparen om later over voldoende en ruim beweging kunnen nemen,
groenvoer de beschikking te hebben dan zal den brocdrestiltatcn ten goede kotr

dieren dan in de rennen kunnen vinden.
Dit is slechts heel gering. Jong gras is
er nog niet en de insecten, wormen enz.
bevinden zich nog op onbereikbare diep-

»

:

e.c.'.ie-. In
lot

Foto
Het
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van grijs

.

Jevens reteensemble

roet wit geruite stof. De mantel Is
wijd en heeft een capuchon, welke

.
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Dividendbewijs \n. 41 Is derhalve betaalbaar met f 12.T5
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alhier en bij ons Kantoor te
Rotterdam, zulks met Ingang
van 27 Februari a s.
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vettnewijziniten aan

grossiers.

Aangezien jtehleken Is. dat "vele grossiers non in het
zijn van toewijzi.tsvn voor boter of marsarine terwijl, in

bezit
ver-

band met het beschikbaar stellen van bak- en braadvet op de
veikaart. hij hun afnemers vraag naar bak- en braadvet bestaat, Is bepaald dat de grossiers met ingant; van Vrijdag
27 Februari 1042 in de gelegenheid worden gesteld, de in hun
bezit ziinde botertoewljzingen en margarlnetoewljzitißen btl de
plnMtssellike distrihutledlcnsten om te wisselen voor vettoe«ii/inaen.
Dit geMt zoowel voor de toewijzingen, welke zij van hun af.
nemers hebben ontvancen. als voor de op hun eigen code>

'Nadruk verboden).
LEO

nummer afgegeven verzamei'oewljzinsen.

8100

