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LONDEN EN GRIMSBY FEL 
BESTOOKT 

Het treffen eener wapenfabriek bij Burnt 
Island een opmerkelijk succes. — Groote 
opslagplaatsen te Plymouth in vlammen 
opgegaan. — Installaties der Great Western 

Railway zwaar beschadigd. 

WERVEN VAN DEVONPORT 
EVENEENS GETROFFFN 

BERLIJN, 28 Nov. (D.N.B.) Ten aanzien 
Van het weermachtsbericht van Donderdag 
verneemt het D.N.B. nog het volgende: 

Bij de stoutmoedige en zeer succesvolle 
afzonderlijke actie tegen een belangrijke 
wagenfabriek bij Burnt Island. is het een ge
vechtsvliegtuig gelukt bij het invallen van 
de duisternis, laag vliegende, het fabrieks
gebouw te naderen en een groote loods met 
twee voltreffers ernstig te verwoesten. Het 
succes ia vooral daarom biizonder oomerkeliik. 
omdat het gaat om een van de modernste 
Rritsche aluminiumfabrieken, terwiil in En
geland ïuist de productie van aluminium een 
gevaarlijk nunt vormt. De schaarschte van 
de beiangr fikste metalen is voor Enareland zoo 
urgent geworden, dat onlangs een aparte 
maatschappij is opgericht, met de speciale 
taak neergestorte vliegtuigen te verwerken 
voor aluminium en kooer, terwijl reeds oor
logsschepen voor het transport van voor de 
bewapening belangrijke grondstoffen worden 
gebruikt. Wanneer nu een dergeWke moderne 
speciale fabriek als die van Burnt Island 
zwaar wordt beschadigd, moet dat de productie 
van de Britsche oorlogsindustrie uiterst ge
voelig treffen. Het feit. dat deze fabriek in 
Schotland, aan den Noordelijken oever van 
de Firth of Forth, tegenover Edinburgh ligt 
en de aanval dus een totale vlucht van ruim 
2000 km noodig maakte, doet het succes eerst 
recht opmerkelijk worden. 

Ook Grimsby, de grootste Engelsche aan-
voerhaven aan de Engelsche Oostkust is gis
teren door Duitsche gevechtsvliegtuigen ge
bombardeerd. De aan de Zuidzijde van de 
Humbermonding gelegen stad is voor de voor
ziening van Engeland van grondstoffen en 
levensmiddelen van groote beteekenis en biedt 
derhalve een reeks loonende doelen. 

Via Grimsby wordt bij een jaarlijkschen 
overslag van bijna 500.000 ton hoofdzakelijk 
ijzererts, schroot, olie, hout en graan inge
voerd; In velband met de dichtbij gelegen 
Doggersbanik heeft Grimsby de grootste 
visschershaven van Engeland. Het Imming-
ham Doek gaat door voor de modernste 
haveninstallatie van het land. 

Aanvallen sedert aanbreken van 
den dag voortgezet. 

BERLIJN, 28 Nov. (D.N.B.) Sedert het 
aanbreken van den dag zijn Duitsche gevechts-
en jachttoestellen weer in groepen en afzon
derlijk vliegende onderweg om voor den oorlog 
belangrijke doelen met bommen te bestoken 
of den strijd aan te binden met Engelsche 
jagers. 

Londen is door verscheidene gevechtsvlieg
tuigen aangevallen en doeltreffend met bom
men bestookt. Een batterij zoeklichten in 
Zuid-Engeland kreeg verscheidene voltreffers. 
In Canterbury en Folkestone werden spoor
weginstallaties en andere voor den oorlog 
belangrijke doelen aangevallen. Eenige in 
aantal vrij sterke groepen Britsche jagers 
trachtten afzonderlijk vliegende Duitsche toe
stellen neer te schieten, doch konden door de 
Duitsche jachttoestellen niet in gevechten van 
eenigen omvang worden verwikkeld, aangezien 
zij zich onttrokken aan den strijd met aaneen
gesloten Duitsche formaties jachtvliegtuigen. 

Nadere bijzonderheden omtrent den 
aanval op Plymouth. 

Duitsche verkenningsvliegtuigen, die boven 
Plymouth hebben gekruist, hebben, naar het 
D.N.B. verneemt, geconstateerd, dat ook de 
groote voorraden, die in de opslagplaatsen 
lagen, in vlammen zijn opgegaan. Verder 
branden de groote, in het tuighuis der Brit
sche . marine opgestapelde voorraden. 

Verder konden de waarnemers constateeren, 
dat de spoorweginstallaties van de Great 
Western Railway als gevolg van de gevallen 
bommen in aanzienlijke mate zijn vernield. 
Deze installaties zijn voor de verbinding van 
het Westen van Engeland met Londen, als
mede met Devon, Cornwall en de overige 
Engelsche gebieden van de grootste beteeke
nis. Het verkeer van het uiterste Westen van 
het eiland met de hoofdstad en de rest van 
het land is hiermede stilgelegd. 

Omtrent de beteekenis van de in den af-
geloopen nacht met verwoestende gevolgen 
aangevallen havenstad Plymouth, die met het 
eveneens aangevallen Devonport een groote 
stad van ruim 200.000 inwoners vormt, ver-

Winterhulp 
Geeft niet alleen, maar 
offert werkelijk! 

QMDAT 
er armoede is, die gij niet ziet, ellende, 

die gij niet kent, leed, dat ge nauwelijks 
vermoedt. 

Als gij natregent in deze gure No
vemberdagen, trekt ge thuis droge klee-
ren aan. 

Weet ge, dat er Nederlanders zijn, die 
zich niet verkleeden kunnen, omdat zij 
maar een stel kleeren hebben? 

Weet ge, dat er kinderen zijn, die 
een dag thuis in bed moeten blijven, 
wanneer hun kleertjes moeten drogen, 
of door moeder worden versteld? 

Kijk in uw klerenkast en uw hart 
en toon wat deze beide u leeren door üw 
gift in de collectebus of uw storting op 
gironummer 5553 der Nederlandsche 
TVinterhulp, te 's-G-ravenhage. 

neemt het D.N.B., dat de stad niet slechts als 
vlootstation met groote marinewerven, maar 
ook als steunpunt voor de koopvaardij van het 
grootste belang is. Vooral de installaties voor 
het laden en lossen der Great Western Docks 
en van de Millbay, de Suttonpool en het Catte-
water moesten een deel der aanvoeren, die 
niet meer naar Londen konden komeu, ver
werken. De stad beschikt o.m. over suiker
raffinaderijen, stijfsel- en zeepfabrieken zeil-
fabrieken, lakenfabrieken, een glasfabriek en 
ten slotte een uitgebreide houtbewerkings
industrie. 

De Duitsche luchtaanval is hoofdzakelijk 
gericht geweest op de staatswerven van De
vonport. Daarmede is een zeer belangrijke 
basis der Britsche marine beslissend getroffen. 

De ondergang van het s.s. 
„Port Brisbane". 

STOCKHOLM, 28 Nov. (D.N.B.) Naar 
Reuter betreffende het in den grond boren 
van het Britsche s.s. „Port Brisbane" (zie 
ons vorig Ochtendblad. — Red.) groot 10.612 
b.r.t., in den Indischen Oceaan nader meldt, 
geschiedde de aanval des nachts. Het Duit
sche schip vernielde met zijn vuur het eerst de 
draadlooze installatie en de commandobrug, 
terwijl de stuurinrichting onklaar geraakte. 

Daarop werd de „Port Brisbane" verlaten. 
Alle aan boord aanwezige personen namen 
plaats in drie reddingbooten. De inzittenden 
van twee reddingbooten werden door het Duit
sche schip aan boord genomen, de opvaren
den van de derde boot werden later door een 
Australisch oorlogsschip gered. Toen het 
Australische oorlogsschip zocht naar verdere 
overlevenden van de „Port Brisbane", vond 
het een reddingboot van den Britschen koop
vaarder „Maimoa" (8011 b. r. t.). Reuter ge
looft, dat de „Maimoa" eveneens door het 
Duitsche schip tot zinken is gebracht en dat 
de opvarenden gevangen zijn genomen. 

Naar het D.N.B. uit New York verneemt, 
heeft de bemanning van het s.s. „Exchange", 
welk schip behoort aan de American Export 
Line en dat Woensdag uit Indië te Boston is 
aangekomen, verklaard, dat een Duitsch oor
logsschip in September Ocitotoer in ,den, 
Indischen Oceaan ten minste vijf Britsche 
schepen tot zinken heeft gebracht en nog 
steeds in die wateren opereert. De kapitein 
van de „Exchange" is voor zijn vertrek uit 
Indië daarop opmerkzaam gemaakt. De reis 
van de „Exchange" is echter zonder incidenten 
verloopen. 
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LAGERHUIS IN GEHEIME 
ZITTING BIJEEN 

Nieuwe manschappen voor den 
militairen dienst zullen 

worden opgeroepen. 

LONDEN, 28 Nov. (D.N.B.) Het Lagerhuis 
is vandaag in geheime vergadering bijeen ge
komen om, zooals Churchill kort geleden had 
aangekondigd, „een verslag aan te hooren 
over de avontuurlijke reis, die de minister van 
oorlog onlangs heeft gemaakt." 

In een heden gehouden rede verklaarde de 
Engelsche minister van levensmiddelenvoor
ziening, Lord Woolton: „Wij Engelschen moe
ten, zoolang de oorlog duurt, van onze oude 
gewoonten afzien. Alle versche vruchten zoo
als appels, bananen, abrikozen enz. zullen van 
nu af aan van onze tafels verdwijnen. Wij 
moeten al deze dingen, waaraan wij vroeger 
gewoon waren, vaarwel zeggen." Hij kondigde 
tevens aan, dat ook de vleeschinvoer van over
zee nog meer dan tot dusver moet worden be
perkt en gaf te verstaan, dat Engeland voort
aan ook van iederen invoer van groenten uit 
het buitenland moet afzien. Het gebrek aan 
tonnage is, naar de minister zeide, zoo groot, 
dat alle invoer, die niet voor de oorlogsproduc
tie is bestemd, thans radicaal tot een mini
mum beperkt en zoo noodig zelfs geheel ge
staakt moet worden. * 

De minister van arbeid heeft in het Lager
huis aangekondigd, dat in de eerstvolgende 
zes maanden opnieuw een groot aantal man
nen voor den militairen dienst zal worden op
geroepen. 

WANG TSJING-WEI DOET EEN 
LAATSTE BEROEP OP 

TSJIANG KAI-SJEK 

SJANGHAI, 28 Nov. (D.N.B.) Aan den 
vooravond van de onderteekening van het 
verdrag tusschen Nanking en Tokio heeft het 
hoofd van de regeering van Nanking, Wang 
Tsjing-wei, een laatste beroep gedaan op 
Tsjiang Kai-sjek, waarin hij dezen uitnoodigt 
zich met zijn regeering bfl de vredesbeweging 

DE RUBBERRESTRICTIE 
Quota voor het eerste 

kwartaal van 1941 
verhoogd. 

NEW YORK, 2 Nov. (D.N.B.) Het 
Internationale Rubbercomité heeft 
de uitvoerquota voor het eerste kwar
taal van 1941 vastgesteld op 100 % 
van de standaardtonnage tegen 90 % 
in het loopende kwartaal. 

aan te sluiten. Met de onderteekening van het 
verdrag, aldus verklaart Wang Tsjing-wei, 
kan een begin worden gemaakt met den her
bouw van de vernielde gebieden. Het verdrag 
heeft de Japansch-Chineesche samenwerking 
als grondgedachte. Met de onderteekening 
komt ook het tijdstip van het terugtrekken 
van de Japansche troepen uit het Chineesche 
gebied nader. 

Na het sluiten van dit verdrag is China in 
staat met andere landen, die China vriend
schappelijk zijn gezind, een bond te vormen, 
die de veiligheid van China bij den huidigen 
onrustigen toestand van de wereld zou waar
borgen. 

Wang president van Nationale 
regeering. 

Wang Tsjing-wei is heden bij besluit van 
den Centralen Politieken Raad tot president 
benoemd van de nationale regeering van China, 
met zetel te Nanking. In deze hoedanigheid 
zal Wang de op Zaterdag vastgestelde onder
teekening van het Chineesch-Japansche ver
drag uitvoeren. 

Wang fungeerde totdusver slechts als waar
nemend-president. 

W A N G  T S J I N G - W E I ,  
het hoofd der regeering van Nanking. 

(Foto-archief Handelsblad) 

GOEBBELS SPREEKT TE 
OSLO 

OSLO, 28 Nov. (D.N.B.) Tijdens een voor
stelling van het ensemble van het theater Am 
Nollendorfplatz, dat te Oslo gastvoorstellingen 
geeft, heeft rijksminister dr. Goebbels in het 
bioscooptheater voor de Duitsche weermacht 
voor meer dan duizend soldaten een rede ge
houden. 

In een overzicht van de politieke en militaire 
successen van het eerste oorlogsjaar, schil
derde Goebbels den zegetocht der Duitsche 
wapens. Engeland is van het continent ver
dreven. 

Niemand weet beter dan de Duitsche sol
daat, dat een wereldrijk als het Britsche niet 
in een dag instort. Doch Duitschland staat 
thans in een zoo gunstige positie in den strijd 
tegen Groot-Brittannië, als nooit tevoren een 
met Engeland in oorlog zijnde mogendheid 
heeft ingenomen. Wanneer Churrihill in zijn 
vertwijfelde situatie thans zijn toevlucht 
neemt tot fantasieën en het sprookje van een 
op handen zijnd offensief laat verkondigen, 
dan is het hier in Noorwegen juist de aange
wezen plaats om te vragen, waarom hij dan 
eerst zijn troepen uit Narvik of Duinkerken 
heeft teruggetrokken. Duitschland heeft thans 
slechts één doel, zijn laatsten vijand ter aarde 
te werpen. 

Militaire maatregelen in 
Roemenië 

Zenuwachtigheid in Boekarest. 
Vrees voor individueele acties 

van legionnairs. 
BOEKAREST, 28 Nov. (D. N. B.) 

In den nacht van Woensdag op Donder
dag heeft generaal Antonescu militaire 
voorzorgsmaatregelen getroffen. Gedu
rende den geheelen nacht hadden in de 
stad sterke troepenbewegingen plaats. 
De belangrijkste gebouwen, zooals de 
postkantoren en het gebouw der telefoon
maatschappij, werden door soldaten be
zet. Na middernacht werd het geheele 
telefoonverkeer verbroken. Tot van
ochtend 10 uur konden geen gesprekken 
met het buitenland gevoerd worden. 
De legionnaire beweging heeft haar afdee-

lingen geconcentreerd en houdt ze gereed. Er 
heerscht een zekere zenuwachtigheid in de 
stad, waarbij nauwelijks nog wordt gesproken 
over de executie de- moordenaars van 
Codreanu, omdat eze daad door het volk 
algemeen wordt goedgekeurd. Men heeft veel
eer het oog op de mogelijkheid, dat door 
enkelingen acties worden ondernomen, die vol
gens den tekst van den vanochtend in de 
bladen gepubliceerde regeeringsoproepen ook 
door de leiding der legionnaire beweging be
slist worden afgewezen. 

De afzonderlijke actie van gisteren, welker 
omvang nog niet bekend is, is dan ook niet 
ondernomen door de legionnaire politie, maar 
door een groep van legionnairs, die zich heb
ben vereenigd in het zoogenaamde „corps der 
verstrooiden", dat indertijd ook Calinescu 
heeft doodgeschoten. Dit corps had zich toe
gang verschaft tot de militaire gevangenis 
Jilava en daar het vonnis aan de moordenaars 
van Codreanu voltrokken. 

De individueele daders zijn niet bekend. 
Met dit corps stond het hoofd der politie te 
Boekarest, kolonel Zavianu, in relatie, waar
om hij werd afgezet. 

In zijn plaats is, naar verluidt, prof. 
Palangeanu benoemd. Deze is een der onder
wijzers van koning Michael geweest en werd 
uit die functie ontzet, omdat hij zich bij de 
legionnaire beweging aansloot. 

Een deel der bijzonder gehate politici van 

het vroegere regime bevindt zich nog steeds 
in arrest. Het valt niet met zekerheid vast 
te stellen, wie gearresteerd en wie op vrije 
voeten is. Van de laatste gebeurtenissen zijn 
geen verdere politieke gevolgen te verwach
ten, daar er volledige overeenstemming be
staat tusschen generaal Antonescu en Horia 
Sima, den leider der Legionnairs. 

Eigenmachtig optreden wordt 
zwaar gestraft. 

BOEKAREST, 28 Nov. (D. N. B.) Als ge
volg van de gebeurtenissen van gisteren, 
waarbij een groep legionnairs eenige der ge
arresteerde hoogwaandigheidisbekleeders van 
het Carol-regiem heeft neergeschoten, is in 
de Staatscourant van heden een weit gepubli
ceerd, waarbij een strenge straf wordt gesteld 
op dergelijke op zich zelf staande acties. 

Deze wet bepaalt, dat iedere schending van 
de vrijheid en huisvredebreuk met dwang
arbeid, varieerende van vijf tot twintig jaar, 
iedere gewelddadige toeëigening van eigen
dommen met dwangarbeid varieerende van vijf 
tot tien jaar en iedere moord met voorbedach
ten rade met den dood wordt bestraft. Ver
duistering van bedragen tot en met een mil-
lioen wordt volgens de nieuwe wet bestraft met 
tuchthuis, het verduisteren van kostbare goe
deren tot een bedrag van meer dan 1 millioen 
lei met den dood. 

Stoffelijk overschot van Codreanu 
opgegraven. 

BOEKAREST, 28 Nov. (United Press.) 
Met het opgraven van het stoffelijk overschot 
van den eersten leider der IJzeren Garde, 
Codreanu, en de gelijk met hem vermoorde 
legionairs, is reeds, zooals thans bekend wordt 
gemaakt, Dinsdagmorgen op de binnenplaats 
der gevangenis van Jilava begonnen. 

Naar men weet, is het pas enkele weken 
geleden gelukt de plaats te vinden, waar 
Codreanu met 13 leden der IJzeren Garde 
werd bijgezet. Tot dat tijdstip gingen geruch
ten, dat de lijken der vermoorden met zuren 
overgoten en geheel verbrand waren. 

Nu de beenderen der vermoorden zijn ge
vonden, publiceeren de bladen talrijke foto's 
van de opgraving en melden, dat a.s. Zondag 
de plechtige bijzetting zal plaats hebben. 

Inmiddels zijn de veertien kisten naar de 
Gorganikerk overgebracht, die reeds lang door 
de IJzeren Garde wordt gebruikt. Deze kerk 
ligt in het centrum van Boekarest. De over
brenging is geschied in een groote processie, 
waaraan duizenden deelnamen. De geheele 
kerk is met groene vlaggen van de IJzeren 
Garde versierd en aan de kist van Codreanu, 
die op een verhooging staat, is bijzondere zorg 
besteed. Knapen en meisjes houden met bran
dende kaarsen in de hand de eerewacht. 

De kisten zullen Zaterdagavond naar een 
voorstad van Boekarest worden overgebracht. 

Het D.N.B. meldt nog: De opgravingswerk
zaamheden aan het graf van Codreanu in de 
gevangenis van Jilava bij Boekarest zijn gis
teren voltooid. De lijken konden betrekkelijk 
gemakkelijk en ondubbelzinnig worden geïden
tificeerd. Nadat het opgravingswerk was af-
geloopen, werden de beenderen der dertien 
legionnairs in groene kisten gelegd, die van 
Codreanu in een bronskleurige kist. Woens
dagavond zijn de veertien kisten in de legio-
nairskerk te Boekarest voor het altaar opge
baard. De kist van Codreanu rust op een hooge 
katafalk. Legionnairs houden dag en nacht de 
eerewacht bij de kisten. Zaterdagmorgen zal 
de plechtige bijzetting plaats hebben. Dien dag 
zullen in heel Roemenië feestelijkheden en 
voorstellingen van allerlei aard verboden zijn. 

Ook professor Jorga werd 
vermoord. 

BOEKAREST, 28 Nov. (D. N. B.) Naar 
verluidt, bevindt zich onder de hoogwaardig
heidsbekleders, die ten offer zijn gevallen aan 
de Legionnairs, ook proffessor Jorga. Deze 
vertoefde de laatste weken in Sinaja, waar hij 
in den loop van Woensdag door verscheidene 
legionnairs uit zijn woning werd gehaald. Don 
derdagochtend vond men zijn lijk aan den kant 
van een weg in de omgeving van Ploesti. Zijn 
lichaam was doorboord door verscheidene 
revolverkogels. 

Professor Jorga, die onder Koning Carol in 
1931 en 1932 minister-president was, werd van 
legionnaire zijde beschouwd als de auctor in
tellectualis der veroordeeling van Codreanu. 
Hij had in het voorjaar van 1938 een aanklacht 
ingediend tegen Codreanu, daar hij zich als 
officieele persoonlijkheid door een brief van 
Codreanu beleedigd gevoelde. Codreanu werd 
toen wegens beleediging van een ambtenaar 
veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. 

Verder heeft de legionnaire beweging te 
Braila eenige tot dusver met Joodsch kapitaal 
werkende ondernemingen, zooals de groote 
maalderij „Heran", den houthandel „Forestie-
ra" en den bioscoop „Trianon", benevens de 
badinrichting van de Joodsche gemeente over
genomen. 

Joodsche café's moeten 's Zondags 
gesloten zijn. 

BOEKAREST, 28 Nov. (D.N.B.) De minis
ter van arbeid heeft bepaald, dat alle Jood
sche café's, restaurants e.d. in het geheele 
land op Zon- en feestdagen gesloten moeten 
zijn. 

De legionnair Radu Mironovici, die in de 
legionnaire beweging een belangrijke rol 
speelt, is tot hoofdcommissaris van politie te 
Boekarest benoemd, 

STAATSPRESIDENT VAN 
FINLAND AFGETREDEN 

HELSINKI, 28 Nov. (D.N.B.) Staatspresi
dent Kallio heeft naar officieel bekend wordt 
gemaakt, om gezondheidsredenen besloten zijn 
functie neer te leggen. 

Omtrent den termijn voor de verkiezingen 
van een nieuwen president is nog niets bekend, 

Finlands afgetreden president Kyösti Kallio 
(Foto-archief Handelsblad) 

doch alle politieke groepen en partijen zijn het 
er over eens, dat de verkiezingen, die moeten 
geschieden door de kiesmannen, zoo spoedig 
mogelijk moeten worden gehouden. 

Kyösti Kallio aanvaardde het presidentschap 
van Finland op 1 Maart 1937 en volgde daar
mede president Svinhufvud op. 

Naar United Press uit Helsinki verneemt, 
wordt in een communiqué verklaard, dat de 
nieuwe Finsche president door dezelfde kies
mannen zal worden gekozen, die in 1937 Kallio 
hebben benoemd. De nieuwe president zal in 
functie blijven tot de ambtstijd van den tegen-
woordigen functionaris is verstreken, het
geen in 1943 het geval zal zijn. Naar bekend 
wordt, is de Finsche president voor den tijd 
van zes jaar gekozen. 

President Kallio is 64 jaar oud en sedert 
eenige maanden was het een publiek geheim, 
dat zijn gezondheidstoestand niet al te best 
was. Men is hier van meening, dat na het af
treden van Kallio voor de functie van presi
dent in de eerste plaats in aanmerking komen 
maarschalk Mannerheim, minister-president 
Ryti en de oud-minister van buitenlandsche 
zaken Tanner. Als Mannerheim zich bereid 
verklaart deze functie op zich te nemen, zal 
hij, naar men veronderstelt, in het geheel geen 
oppositie ondervinden. In vele kringen rekent 
men er echter op, dat de oude veldmaarschalk 
het presidentschap niet zal aanvaarden, daar 
ook zijn gezondheidstoestand in den laatsten 
tijd te wenschen laat. 

De verkiezing van den nieuwen president 
zal waarschijnlijk no? voor Kerstmis plaats 
vinden. 

Uruguay wil faciliteiten 
voor gebruik havens 

verleenen 
Bouw speciale bases te duur. 

Huis van Afgevaardigden 
achter regeering. 

MONTEVIDEO, 28 Nov. (D. N. B.) Het 
Huis van Afgevaardigden van Uruguay heeft 
met 53 van de 74 stemmen een resolutie aan
genomen, waarin de buitenlandsche politiek 
der regeering volledig wordt goedgekeurd. De 
minister van defensie en de minister van bui
tenlandsche zaken legden verklaringen af, 
waarin zij de kwestie van de militaire steun
punten bespraken. 

De minister van defensie zei, dat hij had 
onderhandeld met twee afgezanten der Ver-
eenigde Staten, die hem een vragenlijst had
den aangeboden, welke bestemd was voor alle 
Amerikaansche landen. De vragen hadden 
o.m. betrekking op de territoriale wateren, 
het tijdstip van het van kracht worden der 
veiligheidsmaatregelen en opgave van ver
meend gevaarlijke landingsplaatsen, voor zoo
ver het Uruguay betreft. 

Een der vragen was aldus beantwoord, 
dat Uruguay binnen het kader der inter-
Amerikaansche plannen (waarschijnlijk 
gemeenschappelijke verdedigingsplannen. 
— Re d.) bereid is het voorgestelde sys
teem te aanvaarden. Uruguay zou dan 
faciliteiten verleenen voor het gebruik 
van havens, waartegenover men de voor
waarden vroeg voor een eventueele leve
ring van drie torpedobootjagers, drie mij
nenvegers, twaalf vliegtuigen, drie torpe
do-motorbooten, enz. 

De doortocht van troepen is eveneens bin
nen het kader van de continentale samenwer
king met de buurlanden in overweging geno
men. De aanleg van militaire bases is met het 
oog op de kosten niet besproken. 

De minister van buitenlandsche zaken ver
klaarde, dat de regeering de onderhandelingen 
heeft gevoerd binnen het kader van de Pan-
Amerikaansche onderhandelingen en dat zij 
bereid is deze politiek voort te zetten. Hij 
legde er echter den nadruk op, dat tot dusver 
geen overeenkomsten van militairen of econo-
mischen aard met andere regeeringen zijn ge
sloten en dat het parlement in ieder geval zou 
worden geraadpleegd. 

Engelsch eskader 
ten derden male 
aangevallen 

Geen bijzonderheden 
bekend, doch bombar
dementen waren wel 
doeltreffend. 

EEN VLOOTBASIS IN ITALIfi, 28 Nov. 
(Stefani.) Tegen het einde van den mid
dag is een belangrijke vijandelijke vloot-
formatie ten Westen van Malta verscheidene 
malen aangevallen door Italiaansche bommen
werpers, die in formatie en in duikvlucht op
traden. 

Bijzonderheden omtrent de resultaten van 
deze actie zijn nog niet bekend, doch wel weet 
men, dat de bombardementen doeltreffend zijn 
geweest. De Italiaansche jachtvliegtuigen, die 
de bommenwerpers escorteerden, hebben de 
actie van de jagers, die van een vijandelijk 
moederschip waren opgestegen, geneutrali
seerd. 

(Uit dit bericht blijkt niet, dat de aange
vallen vlootformatie dezelfde is als het eskader 
dat volgens het Italiaansche weermachtsbe
richt No. 174 Woensdagmiddag ten Zuiden 
van Sardinië is gebombardeerd, doch dit is 
wel waarschijnlijk. In bedoeld weermachtsbe
richt werd namelijk medegedeeld, dat de Brit
sche schepen zich snel in Zuid-Oostelijke 
richting verwijderden, waarna zij op 200 km 
van Sardinië werden ingehaald door Italiaan
sche jachtvliegtuigen. Daar de afstand tus
schen Sardinië en Malta ongeveer 500 a 600 
km bedraagt, zou het eskader dus sedert 
Woensdag omstreeks 300 km hebben afge
legd, hetgeen — ook bij een eventueele geringe 
snelheid tengevolge van beschadigingen, welke 
de Engelsche schepen in den strijd met een 
Italiaansch eskader moeten hebben opgeloo-
pen — nog wel mogelijk is. —"Red.) 

VERGELDINGSACTIE 
THAILAND TEGEN 
INDOCHINA 

Fransche vliegtuigen wierpen 
bommen, waarop represaille
aanvallen werden gedaan. 

BANGKOK, 28 Nov. (Domei). Tusschen 
de Thaische en Fransche troepen is het op
nieuw tot schermutselingen gekomen. Voorts 
heeft het Thaische ministerie van defensie be
kend gemaakt, dat vijf Indochineesche lichte 
bommenwerpers vandaag bij het aanbreken 
van den dag boven de oostelijke grensstreek 
van Thailand hebben gevlogen en twee bom
men hebben neergeworpen. Hieraan werd toe
gevoegd, dat ofschoon verscheidene pa.trouil-
leerende Thaische manschappen werden ge
wond door de bommen, de aanvallers spoedig 
werden verdreven door Thaische jachttoe
stellen. 

Naar „United Press" verneemt, wordt in het 
officieele communiqué van het ministerie van 
defensie gezegd, dat Fransche vliegtuigen om 
acht uur 's morgens zonder waarschuwing 
boven het plaatsje Nakornfanom verschenen en 
de straten met mitrailleurs beschoten. Een man 
en een vrouw werden daarbij gewond. Later 
hebben de vliegtuigen twee bommen gewor
pen, waardoor drie politiebeambten en een 
meisje gewond werden. 

Thaische bommenwerpers hebben daar
op omvangrijke vergeldingsaanvallen op 
militaire doelen in Indochina ondernomen. 

Het Thaische opperbevel heeft aan de in 
Indochina wonende burgers van Thailand een 
waarschuwing gezonden, waarin wordt gezegd: 
„Thaische broeders, onze vliegtuigen zullen 
vergeldingsaanvallen ondernemen tegen Indo
china en u wordit daarom gewaarschuwd u 
verre te houden van plaatsen, waar Franschen 
zijn gevestigd." 

De Fransche natie wordt in dezen oproep 
„immoreel" genoemd. Hooggeplaatste officieele 
personen verklaren: „thans is de tijd geko
men, waarop kogel met kogel en bom met 
bom moet worden beantwoord." 

Opstandige inboorlingen vallen 
Fransch garnizoen aan. 

HANOI, 28 Nov. (United Press). Het 
Fransche garnizoen te Langson, niet ver van 
de Chineesche grens, heeft een aanval van op
standige inboorlingen afgeslagen. Deze aanval 
was gericht tegen het plaatsje Logbin, onge
veer 30 km ten oosten van Langson. Uit Hanoi 
zijn versterkingen naar Langson, het centrum 
van het opstandige gebied, gezonden. 

Bij overvallen op Fransche garnizoenen zou
den de opstandelingen, die communisten wor
den gehoemd, belangrijke hoeveelheden wape
nen en munitie hebben gestolen. Volgens een 
mededeeling van de autoriteiten zijn 500 in
boorlingen, die in Zuid-Indochina aan een op
standige beweging hebben deelgenomen, ge
arresteerd. 

Uit Beurs-en Zakenwereld 

D e  N e w  Y o r k s c h e  b e u r s  o p e n d e  g i s 
teren in een gereserveerde stemming, waarbij 
de koersen afbrokkelden. Onder leiding van 
staalwaarden trad bij verder verloop een her
stel in. Ook vliegtuig-, automobiel- en koper
waarden liepen hierbij fractdoneel op. Sporen 
.waren prijshoudend. 

De markt sloot verdeeld. Staalwaarden 
boekten een avans van fracties tot één punt. 
De omzetten waren den geheelen dag zeer 
gering. 
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BERLIJN, 28 Nov. (D.N.B.) De nieuwe 
ambassadeur der Sowjet-Unie te Berlijn, Wla-
dimir G. Dekanosov, is Donderdagmiddag in 
de rijkshoofdstad aangekomen. 

Uit naam van den rijksminister van buiten-
landsche zaken, von Ribbentrop, werd de 
ambassadeur op het station Friedrichstrasse 
verwelkomd door onder-staatssecretaris Woer-
mann en den plaatsvervangenden chef van het 
protocol, geheimrat von Halem. Voorts was de 
Sowjet-Russische zaakgelastige Kobulow ver
schenen met het personeel van de ambassade. 

SPANJE 

Streven naar nauwer contact 
Spanje—Argentinië 

MADRID, 28 Nov. (D. N. B.) De Spaansche 
minister van buitenlandsche zaken, Sufier, 
heeft gisteren een onderhoud gehad met den 
nieuwen Argentijnschen ambassadeur, Esco-
bar. In politieke kringen verluidt, dat de bij
zonder hartelijke bespreking kan worden ge
zien als een aankondiging van den nieuwen 
politieken koers der twee landen, waarbij 
wordt gestreefd naar nauwere geestelijke, 
politieke en economische betrekkingen tus-
schen Spanje en Argentinië. In verband daar
mede zal de overhandiging der geloofsbrieven, 
welke waarschijnlijk op 11 December zal ge
schieden, naar men hier zegt, op buitengewoon 
pleohtige wijze plaats vinden. 

ZWITSERLAND 

BERNS HOUDING TEGENOVER 
OVERVLIEGENDE BRITSCHE 
VLIEGTUIGEN GEHEKELD 

„Alleen toen niet-Britsche 
toestellen de grens passeer
den, werden scherper maat
regelen genomen." 

MILAAN, 26 Nov. (D. N. B.) De „Regime 
Fascista" toont zich ontevreden over de hou
ding, die door Zwitserland wordt aangenomen 
tegenover het feit, dat geregeld Engelsche 
vliegtuigen over Zwitsersch gebied vliegen. 
Het blad is van meening, dat het den schijn 
heeft, dat de Zwitsersche bondsregeering niet 
meer de noodzakelijkheid inziet om ook maar 
formeel te protesteeren. 

Maar zelfs wanneer zij mocht besluiten tot 
een van de vele diplomatieke stappen in Lon
den, zal niemand de Zwitsersche besluiten au 
sérieux nemen, daar die besluiten zijn geba
seerd op een „ongehoord toegeeflijke neutrali
teit". Het blad herinnert er aan, dat van 
Zwitsersche zijde werd overgegaan tot aan
zienlijk energieker afweermaatregelen, toen 
eenigen tijd geleden niet-Engelsche, buiten
landsche toestellen de Zwitsersche grens 
waren gepasseerd. 

De „Regime Fascista" oefent ook critiek op 
de houding van de Zwitsersche pers, die geen 
protest en geen verweer bevat tegen de 
Engelsche vluchten over Zwitserland, maar 
wel dagelijks een voorwendsel vindt om een 
standpunt tegen de politiek van de As in te 
nemen. Den laatsten tijd is het antifascisme 
der Zwitsersche dagbladen steeds duidelijker 
geworden. De Zwitsers, aldus besluit het blad, 
spelen een zeer slechte kaart. 

PRESBURG, 28 Nov. (D.N.B.) Het centraal 
economisch bureau heeft de Slowaaksche 
„Joden-centrale", waarin de joden in Slowa
kije allen zijn georganiseerd, opgedragen, fi-
nancieele en technische voorbereidingen te 
treffen, opdat in de naaste toekomst de Joden 
uit de binnenstad van Presburg en de in een 
aantal andere Slowaaksche steden uitgewezen 
Joden in verzamelkampen kunnen worden on
dergebracht. 

Het is in de eerste plaats de bedoeling, dat 
in Oost-Slowakije, dat het sterkste verjoodscht 
is, .alle Joden in kampen bijeen te brengen. 

TANGER, 28 Nov. (D.N.B.) Uit Marrakkesj 
wordt gemeld, dat generaal Weygand aldaar 
per vliegtuig is aangekomen, nadat hij gisteren 
de militaire en civiele installaties van Casa-
blanca had bezichtigd. 

Weygand bevond zich in gezelschap van 
den Fransehen resident-generaal van Marokko, 
generaal Noguès. 

STORM IN STRAAT VAN 
GIBRALTAR 

Groote verwoestingen te Ceuta 
in Spaansch-Marokko. 

TANGER, 28 Nov. (D.N.B.) Tengevolge van 
den hevigen storm, die in de Straat van Gibral
tar woedt, is in Ceuta en omgeving groote 
schade aangericht. De kracht van den storm 
was zoo hevig, dat verscheidene huizen in
stortten, waardoor vierhonderd personen dak
loos werden. Ook op het platteland werden 
groote verwoestingen aangericht. Geheele 
plantages werden vernield, boomen ontworteld 
en veel vee, voornamelijk varkens en schapen, 
gedood. 

In de omgeving van Ceuta werd de groen-
tenoogst volkomen vernield. De watertoevoer 
en het electrische net van de stad zijn ge
stoord. Tot dus ver is nog niet bekend of er 
menschen om het leven zijn gekomen. De auto
riteiten van Ceuta hebben een groote actie 
voor hulpverleening aan de slachtoffers van de 
catastrophe ingesteld. 

GROOT-BRITTANNIE 

CANADEEZEN NEMEN POST 
OP JAPANSCH SCHIP 

IN BESLAG 

NEW YORK, 28 Nov. (D. N. B.) De Japan-
sche reedery Nippon Yusen Kaisha maakt be
kend, dat op haar schip „Hikawa Maru", dat 
naar Seattle onderweg was, te /ancouver post 
in beslag is genomen. De CanaJeesche autori
teiten hebben voor het eerst postzakken, welke 
voor Amerika bestemd waren, geconfiskeerd. 

KORTE BERICHTEN 
— Graaf Ciano heeft Donderdag den Amerl-

kaanschen zaakgelastigde Reed, öntvaingen, die 
tijdens de afwezigiheid van den ziek geworden 
ambassadeur Phillips de leiding had over de 
amibassade. Reed bracht een afscheidsbezoek. De 
nieuwe zaakgelastigde Kkk, die den rang van 
gezant heeft, is uit Berlijn onderweg naar Rome. 

— Te Florence is de Italiaansche natuurkundige 
en seismoloog Pater Guido Alfani overleden, onder 
wiens leiding het observatorium van Florence tot 
groote ontwikkeling is gekomen. 

— Prof. Gustav Neckel, docent in de Germaan-
sche en Skandinavische philologie aan de univer
siteit van Berlijn, is in den ouderdom van 62 jaren 
overleden. 

— De vroegere Franscihe onderstaatssecretaris 
Vienot zal op 6 December voor de militaire recht
bank in Clermont-Ferrand moeten verschijnen, 
"waar hij zicih wegens desertie zal hebben te ver
antwoorden. 

— De Canadeescihe bladen melden uit Ottawa, 
dat hét Canadeeeöhe s-s. Beaverford, dat met post 
aan boord onderweg was "naar Er geland, over tijd 
is; sinds 5 November heeft men niets meer van 
ihet vaartuig vernomen. 

— Met het Franscihe s.s. Massiglia zijn naar uit 
Vidhy wordt gemeld opnieuw 3.000 officieren en 
matrozen van de Fransche marine en koopvaardij -
vaart uit Engeland in Toulon aangekomen. 

— Naar het Mexicaansche blad „Ultimas Noti-
cias" meldt, heeft de vrouw van een landarbeider 
te Monterrey toet leven geschonken aan een vijf-
ling. (D.N.B.) 

MOSKOU, 28 Nov. (D. N. B.) Naar Tass 
uiit Kaboel meldt, heeft het door de autoritei
ten van de provincie Madras en van de Ver-
eenigde Indische Provincies uitgevaardigde 
verbod van politieke actie der studenten bij 
hen tot een hevig protest geleid. De studenten 
te Madras hebben, volgens het blad „Bombay 
Chronicle", een protestbetooging georgani
seerd. 

Te Delhi zijn de studenten in staking ge
gaan; op den eisch van een lid der werkcom-
missie van het Indische Nationale Congres, 
om een eind aan de staking te maken, hadden 
de studenten verklaard, dat zij het „plan" 
wilden verwezenlijken om Indië weer vrij te 
maken. 

TOKIO, 28 Nov. (Domei.) Duizenden bur
gers van Tokio vulden hedenmiddag, den wind 
trotseerend, het plein voor het station van 
Tokio om hulde te brengen aan den overleden 
prins Kimmotsji Salonji bij de aankomst van 
het stoffelijk overschot van den ouden staats
man, dat met een specialen rouwtrein uit 
Okitsoe naar de hoofdstad werd gebracht. 
In weerwil van de strenge koude stond de 
menigte stil met eerbiedig gebogen hoofd 
toen de lijkauto, geëscorteerd door politie
auto's, van den ingang van het station ver
trok naar de ambtswoning van den minister 
van buitenlandsche zaken waar het stoffelijk 
overschot tot 5 December opgebaard zal 
liggen. _ 

SAMENWERKING REGEERING EN 
OPPERBEVEL IN JAPAN 

TOKIO, 28 Nov. (Domei.) De eerste van 
de ronde-tafel-conferenties, bedoeld om de 
samenwerking te versterken tusschen de 
regeering en het opperbevel, is vanmiddag 
gehouden. Generaal Tsoekada, de sous-chef 
van den generalen staf van het leger en vice-
admiraal Kondo, sous-chef van den marinestaf, 
waren twee uur met de leden van het kabi
net met den premier prins Konoje aan het 
hoofd bijeen. Naar de secretaris-generaal van 
het kabinet meedeelde zullen er nog herhaal
delijk conferenties van dezen aard worden ge
houden. 

 

IRAN 

IRAN ONAFHANKELIJK EN 
NEUTAAL 

BOEKAREST, 28 Nov. (D.N.B.) In verband 
met bepaalde berichten in de bladen heeft de 
legatie van Iran (Perzië) de volgende mede-
deeling aan de bladen gezonden: „Wij stellen 
er prijs op vast te leggen, dat Iran niet in het 
minst onder den invloed van welk land ook 
staat. Het voert in het tegenwoordige conflict 
een politiek van onafhankelijkheid en vol
strekte neutraliteit; een politiek, die zelfs niet 
in de geringste mate wordt beïnvloed door de 
politiek van een ander land." 

NIEUWE JAPANSCHE CONSUL-
GENERAAL AANGEKOMEN 

TE BATAVIA 

BATAVIA, 28 Nov. (Domei). De nieuw
benoemde Japansche consul-generaal, Joetaka 
Isjizawa is hedenmorgen uit Soerabaja te Ba
tavia aangekomen. 

Hij werd verwelkomd door ongeveer dui
zend Japanners die zich op het station hadden 
verzameld. Isjizawa komt in de plaats van 
Saito die chef is geworden van de afdeeling 
„Zuidzee" van het bureau voor buitenlandsche 
zaken. Saito vertrekt Zaterdag per vliegtuig 
uit Batavia. 

DUITSCHE AARDAPPELEN 
VOOR FRANKRIJK 

BERLIJN, 28 Nov. Naar het D.N.B. ver
neemt heeft Duitschland zich bereid verklaard 
vijftig millioen kilo aardappelen te leveren 
voor de Fransche burgerbevolking. Totdusver 
is drie millioen kilo aangekomen. 

EFFICIENCYDAGEN 1940 
Gisteren begonnen onder 

leiding van mr. B. A. 
van Schaik. 

In het Koloniaal Instituut zijn gisteren de 
Efficiencydagen 1940, georganiseerd door het 
Nederlandsch Instituut voor Efficiency en het 
Nederlandsch Instituut voor Documentatie en 
Registratuur, geopend onder leiding van mr. 
B .  A .  v a n  S c h a i k .  

Onder zijn gehoor bevonden zich als offi-
cieele vertegenwoordigers de heeren dr. R. A. 
Verwey, waarnemend secretaris-generaal, 
waarnemend hoofd van het departement van 
Sociale Zaken, K. I. B. A. de Coster van het 
departement van Financiën, mr. E. D. M. 
Koning namens het departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en dat van Land
bouw en Visscherij, ir. C. H. J. Maliepaard, 
waarnemend chef van de afdeeling Bedrijfs
economische Voorlichting, namens den direc
teur generaal van den Landbouw, generaal 
Van de Kasteele als algemeen gemachtigde 
voor den Wederopbouw, N. A. Nap namens 
het departement van Binnenlandsche Zaken en 
A. C. van Braam Houckgeest in opdracht van 
den secretaris-generaal van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming en voorts de 
voorzitter van den raad van advies, dr ir. W. 
H. Damme en ir. Van der Waarden, waar
nemend president, van het Instituut van In
genieurs. 

Mr. Van Schalk zeide, dat het bestuur de 
vraag of de effioiencygedachte we' van pas 
kwam onder de gegeven omstandigheden, vol
komen bevestigend beantwoorden moest. Ook 
in deze tijden wacht het instituut grootsch 
werk, dat ongetwijfeld goede vruchten zal af
werpen. 

Hierna kwamen de prae-adviezen in behan
deling. 

VERKEERSONGELUK 

(Van onzen correspondent.) 

B r e d a ,  2 8  N o v e m b e r .  

Hedenavond ongeveer 'half acht is in de 
Lieschboschstraat te Princenhage de 25-jarige 
arbeider Mariens, gehuwd en vader van twee 
kinderen, door een vrachtauto van de B.B-A. 
aangereden en op slag gedood. De straat is ter 
plaatse, waar het ongeluk gebeurde, zeer smal. 

ACADEMISCHE EXAMENS. 

R o t t e r d a m .  G e s l a a g d  v o o r  h e t  c a n d i d a a t s -
examen in de economisohe wetenschappen: de 
heeren J. R. Krap en D. van de Wetering. 

G r o n i n g e n .  G e s l a a g d  v o o r  h e t  a r t s e x a m e n ,  
eerste deel, de heeren P. Koster te Delfzijl en A. 
Kortweg te Groningen. Bevorderd tot arts, mej. 
doctor J. H. Bytel te Groningen en de heer J. 
Schrage te Kielwindeweer (gem. Hoogezand). 

A m s t e r d a m .  B e v o r d e r d  t o t  d o c t o r  i n  d e  
geneeskunde op proefschrift: „Moederschapszorg 
in het Markieaaat van Bergen op Zoom", de heer 
H. J. Ensinik, geb. te Antwerpen. Geslaagd voor 
het doctoraal examen rechten, de heer K. J. Denijs. 

De voorwedstrijden om den meestertitel zijn in 
de verschillende districten thans geëindigd. In den 
eindstrijd hebben zich de volgende 12 spelers 
weten te plaatsen. J. de Krijger, M. C. Stahlberg, 
Amsterdam; H. Daros, IJmuiden; P. J. van Dar
telen, Zandvoort; J. Huisman, Leiden en nog een 
deelnemer uit Haarlem, vermoedelijk IJ. de Jong, 
J. H. Kir.negin, J. Blom, Rotterdam: H. v. d. Klift, 
J. de Rooij, Den Haag; H. Verlouw, 's-Hertogen-
bosch en P. de Kluijver, Alblasserdam. 

In verband met mogelijke vervoersmoe Slijk -
heden, zijn de spelers in twee groepen verdeeld. 
De zes eerstgenoemden vormen groep A (Noor
delijke groep) terwijl de zes overige sipelers 
(zuidelijke groep) groep B zullen vormen. 

De strijd neemt Zaterdag 30 November te Am
sterdam in huize Westeinde des middags om vier 
uur een aanvang. 

BELGIË 

EENHEID IN DE BELGISCHE 
VAKBEWEGING 

Oprichting van een „Unie voor 
Hand- en Geestes-

arbeiders". 

(Van onzen correspondent). 

B r u s s e l ,  2 4  N o v e m b e r .  
Vrijwel op hetzelfde oogenblik, dat de, drie 

maanden geleden in het Staatsblad afgekon
digde, Nationale Landbouw- en Voedingscor
poratie begint te werken, hebben leiders van 
de vier groote Belgische vakvereenigingen — 
die door den oorlogstoestand haar werk zagen 
stilgelegd — vrijwillig besloten toe te treden 
tot een „Unie voor Hand- en Geestesarbeiders" 
(„Union de3 Travailleurs intellectuels et 
manuels"). 

Het „socialistische Belgische Vakverbond", 
het „Algemeen Christelijk Vakverbond", het 
„Liberale Syndicaat" en „Arbeidsorde" van het 
Vlaamsche Nationale Verbond, zijn gefusion-
neerd en hebben zich voorloopig onder een 
gemengde leiding gesteld van telkens twee 
jongeren uit die vier syndicaten, de heeren 
Grauls en Caprasse; Roscam en Cool; Colle en 
Degree; De Ridder en Lamibrechts. De Unie 
omvat ook de ambtenaren van den staat en 
de onderwijzers, maar niet degenen, die een 
vrij beroep uitoefenen, evenmin als de land
bouwers en de werkgevers. De aansluiting is 
niet verplicht. Men hoopt echter, dat de nog 
bestaande tegenstanden zullen worden over
wonnen en dat er een nationaal eenheidsfront 
zal ontstaan. 

De Unie krijgt haar zetel op de vierde ver
dieping van het Achturen-huis op het Fon-
tainasplein, dat eigendom is van het socialis
tische syndicaat der spoorwegarbeiders en 
postbeambten. Hun secretaris verklaarde, dat 
zich reeds 90% der 50.000 leden voor toe
treding tot de Unie had uitgesproken. 

De heer Cool, die met Roscam de christelijke 
vakvereenigingen (die 300.000 leden tellen) in 
de Unie zal vertegenwoordigen, maakte de 
motie bekend, waarbij deze vakvereenigingen 
besloten tot de Unie toe te treden. Daarin staat 
o.m., dat „ze garanties hebben gekregen, dat 
vrije organisaties zich in de toekomst zullen 
kunnen bezighouden met de godsdienstige en 
moreele vorming der arbeiders" en dat de Unie 
„met de Belgische autoriteiten zal onder
handelen, zich zal beperken tot een zuivere 
beroepsactiviteit, zich buiten elke politiek zal 
houden en den arbeiders de vrijheid van orga
nisatie van godsdienstige en moreele actie zal 
laten." 

Deze Unie van werknemers hoopt en ver
wacht, dat thans ook de verschillende ver-
eenigingen van werkgevers een unie zullen 
stichten, opdat met deze vruchtbaar zal kunnen 
worden samengewerkt. 

De Unie zal een aantal vakcentrales op
richten in Vlaanderen en een gelijk aantal in 
het Walenland. Voor sociale en economische 
aangelegenheden, die zich op dezelfde wijze in 
beide landsdeelen voordoen, zal een gemengde 
commissie zetelen. Het hoofdbestuur zal elk 
voor de helft uit vertegenwoordigers der 
Vlaamsche en Waalsche vakcentrales bestaan. 

Wat men met de Brusselsche arbeiders zal 
doen, moet nog worden uitgemaakt. In ieder 
geval wettigt het toetreden tot de Unie van 
Arbeidsorde het vermoeden dat de Vlaamsche 
nationalisten overtuigd zijn, dat hun in dezen 
voldoening zal worden gegeven. 

Fransche Ford-Maatschappij 
Relatie met de Mathis verbroken. 
PARIJS, 28 Nov. (D. N. B.) De nieuwe 

Fordfabrieken te Poissy zijn zoo goed als ge
reed gekomen. Zooals meA weet, wil de 
Fransche Fordmaatschappij na het ver
breken van de relaties met de Mathis weder 
haar eigen wagens fabriceeren. De productie
maatschappij Matford zal haar bedrijven naar 
Poissy verplaatsen. De Matford heeft in de 
maanden Sept./Dec. 1939 slechts een geringen 
afzet behaald, waaronder de inkomsten der 
Fransche Fordmaatschappij hebben geleden. 
Op het oogenblik schijnt de Matford weder 
bevredigender te werken. 

D e  F o r d  A i r ,  e e n  d o c h t e r - m a a t s c h a p p i j  
der Fransche Ford, heeft haar productie in-
tusschen volkomen stopgezet. Zij houdt zich nu 
nog slechts bezig met de afwikkeling van de 
jegens den staat aangegane verplichtingen. 

Kapitaalsverhooging Deutsche 
Bank goedgekeurd 

BERLIJN, 28 Nov. (D. N. B.) In de heden 
gehouden buitengewone vergadering van aan
deelhouders der Deutsche Bank werd het voor
stel tot verhooging van kapitaal met M. 30 
tot M. 160 mill. goedgekeurd. 

DE SUIKERCAMPAGNE IN HET 
GENERAAL GOUVERNEMENT 
KRAKAU, 28 Nov. (Europapress.) Sedert 

drie weken is in het Generaal-Gouvernement de 
suikercampagne aan den gang, waarvoor de 
suikerfabriek Przewordk in het district Kra-
kau door haar groote capaciteit van bijzondere 
beteekenis is. De suikerproductie wordt dórt 
jaar op 12 mill. kg geraamd, terwijl de cam
pagne in 1939 een suikerproductie vam 8 mill. 
kg opleverde. Bij genoemde fabriek is een 
jamfabriek aangesloten, die aanzienlijke hoe
veelheden der grondstoffen verwerkt. De mar-
meiadeproduotie bedraagt reeds 1 mill. kg. 

Op 15 November begon ook de suikerfabriek 
Stryzdhow In het district Hrubieszow met de 
campagne en deze versohaft nu aan 1000 ar
beiders werk. Dagelijks worden 1.100.000 kg 
bieten verwerkt, met een suikerproductie die 
160.000 kg bedraagt. De aanvoer van bieten 
wordt door smalspoor zeer vergemakkelijkt. 
In den loop van het jaar is de fabrieksinstal-
latie vernieuwd en vergroot, zoodat Stryzchow 
nu tot de modernste suikerfabrieken behoort. 

BETALINGSVERKEER VAN 
BRAZILIË 

Voorschriften voor den invoer 
uit bezet gebied. 

RIO DE JANEIRO, 28 Nov. (Europa
press.) De Braziliaansche president Vargas 
heeft een wetsdecreet geteekend, waarbij 
wordt bepaald, dat de importeurs van goede
ren uit landen met een door den staat gecon
troleerde economie, gehouden zijn de tegen
waarde van de hiervoor af te geven deviezen 
in Braziliaansche valuta over te leggen. De 
deviezencontrölebureaux in Brazilië zullen dan 
voor ieder geval afzonderlijk bepalen, in wel
ken vorm en tegen welken omrekeningskoers 
de betaling van deze goederen zal plaats 
vinden. 

Uit een nadere verklaring blijkt, dat onder 
„landen met een door den staat gecontroleerde 
economie" wordt verstaan landen, waarvan het 
economisch leven en de valuta onder controle 
staan van een bezettende macht. 

VERLIEZEN DER ZWEEDSCHE 
HANDELSVLOOT 

STOCKHOLM, 28 Nov. (Europa
press.) In de afgeloopen maand bedroegen 
de verliezen van de Zweedsche handelsvloot 
3 schepen, waarvan het grootste een 'tankschip 
van 9800 ton was. 

Volgens de officieele Zweedsche statistiek 
zijn tot nu toe 89 schepen met in totaal een 
tonnage van 195.000 b.r.t. verloren gegaan of 
in beslag genomen. Bovendien verloor Zweden 
vijf visschersschepen. 

DE SUIKERVOORZIENING 
VAN IRAN 

IRAN, 28 Nov. (D. N. B.) De suikerinvoer 
van Iran heeft sedert den aanvang van het 
loopende jaar 60.000 ton bedragen. De suiker
campagne heeft bovendien 35.030 ton opge
leverd. Volgens berichten in de pers is de voor
ziening van de suikerbehoefte tot den volgen
den oogst thans verzekerd. 

BUITENLANDSCHE HANDEL 
VAN TURKIJE 

ISTANBOEL, 28 Nov. (D. N. B.) De 
Turksche invoer heeft in October een omvang 
gehad van 19.442 ton ter waarde van 
T. £ 3.91 mill. De uitvoer beliep 24.752 ton 
ad T. £ 6.42 mill. Er was derhalve een uit-
voeroverschot van T. £ 2.51 (v. j. 12.12.) mill. 

KORTE BERICHTEN 

PARIJS, 28 Nov. (D. N. B.) De firma 
Schneider & Co. (Ie Creusot) heeft in 
het per 30 April j.1. geëindigde boekjaar een 
winst behaald van fr. 20.66 (v. j. fr. 20.96) 
mill. Er wordt een onveranderd dividend uit
gekeerd van fr. 80. De maatschappij heeft 
den laatsten tijd talrijke bestellingen ontvan
gen en werkt nagenoeg weder op normale 
capaciteit. 

BELGRADO, 28 Nov. (D. N. B.) De regee
ring heeft den m a 1 s p r ij s op 250 dinar per 
dubbele centenaar gedroogd product en op 200 
dinar per metercentenaar ongedroogd product 
vastgesteld. 

Van officieele zijde wordt de belangrijkheid 
van dezen maatregel onderstreept, wat betreft 
den invloed daarvan op de stabiliseering der 
prijzen in het geheele land. 

SOFIA, 28 Nov. (D. N. B.) Heden werd 
a l h i e r  e e n  D u i t s e  h — B  u l g a a r s c h e  
overeenkomst ter voorkoming van dub
bele belasting en een aanvullende overeen
komst betreffende belastingrechtssteun onder
teekend. 

MOSKOU, 28 Nov. (D. N. B.) Ten behoeve 
v a n  d e  s c h e e p v a a r t  d o o r  h e t  M o s -
k w a—W olgakanaal zijn bij de scheeps
werven te Riga eenige sleepbooten van elk 
400 pk besteld. 

B. «n W. van s-Gravenlhage bremgen ter 
kennis van belanghebbenden, dat op Zaterdag 
7 December 1940 de uitloting van obligatiën 
tot een bedrag van f 353.000 van de 3J %-
leeninig 1937 oorspronkelijk groot ƒ 10.300.000. 
| zal plaats hebben. 

Index aandeelenkoersen 
(Medegedeeld door Centr. Bur. v. d. Stat.) 

1939 hoogste 3 Jan. 89.7 
laagste 14 April 73.3 

1940 hoogste 4 Nov 156.6 
laagste 9 Mei 91.7 

Maand October 141.1 
22 Nov. 1940 147.1 26 Nov. 1940 148.6 
23 Nov. 1940 147.7 27 Nov. 1940 151.1 
25 Nov. 1940 147.4 28 Nov. 1940 151.3 

W ALLST REET BERICHT EN 

Zeer beperkte handel 
Stemming gereserveerd. Slot-

koersen verdeeld. 

N e w Y o r k, 28 November-

Bij de opening was de stemming iets 
flauwer. Er bestond eenerzijds slechts 
weinig kooplust, anderzijds een aanhou
dende verkoopsdruk. Deze spruit voort uit 
de verwachting, dat binnenkort Britsche 
verkoopen van groote posten Amerikaan-
sche fondsen zullen los komen. 
Doordat later de vraag weder wat toenam, 

ontstond hier en daar een herstel van de frac-
tioneele koersverliezen, die waren geleden. Ge
durende eenigen tijd bleef het koersbeeld nog 
verdeeld; de vrees voor belastingverhoogingen 
en voor een scherpere regeerings-coratröle op 
de zware industrie deed haar invloed gelden. 

Hoewel de handel over het algemeen wat 
k a l m e r  w a s  g e w o r d e n  k o n d e n  s t a a l w a a r -
d e n, waarvoor later wat meer vraag aan den 
dag trad, tot ongeveer één punt stijgen. Dit 
oeiende ook op andere afdeelingen een gun-
stlgen invloed uit en dientengevolge noteerden 
de meeste fondsen daarna fractioneel hcoger. 

Ook voor vliegtuig aandeelen, auto
mobiel fondsen en koper waarden ont
stond in het verdere verloop kooplust; in deze 
afdeelingen werden hier en daar eveneens 
koerswinsten, van één punt behaald. 

C hem i s c h e waarden en aandeelen van 
waren huizen waren verdeeld. 

S p o o r w e g  f o n d s e n  w a r e n  p r i j s h o u d e n d -
het cijfer der wagonladingen (733-500) is wel
iswaar ten opzichte van de vorige week ge
daald, doch de vermindering was niet zoo 
groot, als men op grond van den tijd van het 
jaar wel had verondersteld. Voor openbaar-
nutsbedrijven bestond slechts weinig belang
stelling. 6 

Tijdens het laatste beursuur maakte het 
herstel geen verdere voortgang. De bepaalde 
koersvoordeelen bleven echter behouden. 

S t a a l w a a r d é n  e i n d i g d e n  t o t  c a  é é n  
punt hooger. 

De prijsstijging van schepen-

NEW YORK, 28 Nov. (E uropapress.) 
De prijzen voor oude schepen op de Noord-
Amerikaansche markt zijn in den laatsten tijd 
sterk gestegen. Momenteel wordt voor oude 
vrachtschepen $ 60 per ton laadvermogen be
taald tegen $ 45 in het vorige jaar. 

BANK VAN ENGELAND 

GROOTHAN DELSINDEXCIJFERS 
(Moody) 

(31 Dec. 1931 = 100) 
1038 Hoogste 10 Jan. 152 9 

Laagste 1 Juni 130 1 
1939 Hoogste 22 Sept 172 8 

Laagste 15 Aug 138.4 
1940 Hoogste 2 Jan « 369.4 

Laagste 16 Aug 149.3 
1940: 
22 Nov. ... 167.8 26 Nov. 167.2 
23 Nov. >.< 167.6 27 Nov. 167.6 
25 Nov. 168.2 28 Nov. w 167.5 

DOW JONES GEMIDDELDEN 
Hoogste koersen 

1940 1939 1938 
Oblig. 3 Jan. 90.61 92.22 93.31 
Spw.a. 4 Jan. 32.67 35.90 33.60 
Ind.a. 3 Jan. 152.80 155.92 158.41 
Nutsb.a. 3 Jan. 26.45 27.10 25.19 

Laagste koersen 
Oblig. 1 Mrt. 88.62 87.06 83.39 
Spw a. 21 Mei 22.15 24.14 19 UO 
Ind.a. 10 Juni 111.84 121.44 98 85 
Nutsb.a. 10 Juni 18.03 20.71 15.14 

Datum Blnn. Spw. Ind. Openb. 
Oblig. aand. aand. Nutsbedr. 

1940: 
22 Nov. —.— 29.37 131.74 20.41 
23 Nov. —.— 29.38 131.47 20.42 
25 Nov. —.— 29.25 131.96 20.40 
26 Nov. —.— 29.33 131.94 20.33 
27 Nov. —.— 28.70 129.78 19.88 
28 Nov. —.— 28.31 130.14 19.87 

Op de New Yorksche beurs werden 
gisteren in totaal 698 (876) verschillen
de fondsen verhandeld. Hiervan sloten 
287 (89) hooger, 206 (624) lager en 
205 (163) onveranderd. 

De omzet bedroeg gisteren 470-000 
(850.000) aandeelen. 

I s s u e  D e p .  

Biljetten in omloop ... 
ld. in Banking Dep. ... 
Andere Staatsfondsen 
Andere fondsen 
Zilver 
Goud 

27 Nov. 
£ 593,350,000 
. 36.900,000 
, 615.230,000 
. 3,7.0,000 

10,000 
240.000 

20 Nov. 
Z 59'2.650,000 
. H6,590,000 
. 615 ."70,000 
„ 3,400.000 

10,000 
240,000 

JUTE-RESTRICTIE IN 
BENGALEN 

Aanplant wordt tot één 
derde ingekrompen. 

MOSKOU, 28 Nov. (D. N. B.) In een be
richt van Tass uit Kaboel wordt bericht, dat 
de instanties der provincie Bengalen (Britsch-
Indië) hebben verordend, dat de aanplant van 
jute moet worden ingekrompen. De bebouwde 
oppervlakte zou in het volgende jaar slechts 
één derde vaji die van dit jaar mogen beslaan. 
Een bijzondere commissie had zelfs op een 
restrictie van 75 % aangedrongen. De aan
plant van jute mag slechts met vergunning 
van de regeering geschieden. 

GOEDERENMARKT 
S u i k e r .  O p  d e  t e r m l j n m a r k t  k w a i m e m  e n k e d e  

dekkingen voor. Twee aanzeggingen voor nteuw-
conitract werden goed opgenomen. De «temming 
der locomarkt was prijshoudend. Later volgde een 
reactie als gevolg van liquidaties. Morgen zullen 
nog vijftig aanzeggingen voor nieuw-contract 
volgen. Oud contract sloot nauwelijks prijshou
dend. Nieuw contract sloot onregelmatig. 

K o f f i e .  O p  d e  t e r m l j n m a r k t  s t e g e n  d e  n o t e e 
ringen op aankoopen door den handel en voor 
Braziliaansche rekening, alsmede op dekkingen. 
De locomarkt was goed prijshoudend. De markt 
sloot goed prijshoudend. 

K a t o e n .  De termijnmarkt opende nauwelijks 
prijshoudend. De noteeringen daalden op liquida
ties door commissionnairs en hedgeverkoopen. 
Terwijl het zuiden het materiaal vasthield, ging 
de handel over tot aankoopen tot steun aan de 
noteeringen en tevens kwamen aankoopen door 
fabrieken en voor Japansche rekening voor. Aan
koopen door Bombay In den October-termijn, 
dekkingen door loco-huizen en de betere stem
ming der New Yorksche effectenbeurs leidden 
tot een prijsherstel, doch dit lokte tevens ver
koopen door New-CVleans uit. Met het oog op de 
onzekerheid ten naiwien van de landbouwpolitiek 
der regeering gingen de handeleren met voor
zichtigheid te werk. De termijnmarkt iloot prijs
houdend. 

B a n k i n g  Dep. 
Put>L deposito'» , 27,110,000 . 22,39^,000 
Bankiers . 110.8^0,000 „ 112,410,000 
Andere rekeningen ... . 50.310,000 . 51,4(X),000 
Staatsfondsen _ 137,350,000 „ 140, 50,000 
Dlsc. en voorsch. „ 6.940.000 „ 3.940,000 
Andere waarden „ 'J3.S H),(XX^ „ 20.820,' *X) 
(ioud en zilver „ 950,(XX) .. <50,000 
Verhouding res^/d pass 20.10 °/o 20.59 "la 
Clearing House (opgave 

in mill.) Dit jaar 
Vorig jaar 
De fiduoiaire circulatie bedraagt thans £680 milL 

UITLOTINGEN 

Premleleenlng België 1932. 
Zoojuist hebben 7 trekkingen plaats gehad, van 

de Belgische Lotenleenlng 1932. Zooals men weet, 
waren deze trekkingen tot nu toe wegens oorlogs
omstandigheden uitgesteld geworden. 

Met fr. 1 millioen werden uitgeloot de serie» 
237967 en 264391. 

Met fr. 500.000 de series 103510 en 159824. 
Met fr. 250.000 de series 126081, 297809 en 248674. 
Met fr. 25.000: 

103375 105843 138379 148805 158321 162954 165634 
167036 170266 176943 186192 215338 233074 238230 
248133 260790 261091 264250 264742 268893 
112724 132593 137605 141582 153701 156080 157360 
109987 171150 172202 192613 213972 216447 234284 
264773 272571 272341 279813 282463 288943 
101198 108912 123476 127528 128161 140394 147618 
149497 157054 157108 176661 198420 208539 208595 
212378 233920 250610 277385 2S7O02 295452 
102779 116034 128502 135842 142817 168059 169280 
172505 180615 180700 188284 189853 195317 199278 
204447 219911 226910 247429 251452 254343 261752 
268347 281707 289600 298653 
106550 114064 129315 160260 166427 181414 185511 
196849 202039 206949 211870 217739 226073 249062 
257169 262196 264438 276133 281595 296595 
113317 115872 120526 127580 132264 135078 135387 
141587 147910 159908 163591 170564 223040 229853 
231741 243213 251470 254934 261895 262328 271758 
273467 286223 293640 299170 
123962 131108 133426 138610 138756 147351 148162 
151099 151711 166523 183892 197681 210934 215688 
232294 239343 249631 285774 269630 294028 

B e l g i ë  1 9 2 3 .  T r e k k i n g e n  v a n  2 0  N o v e m b e r :  
Loting No. 205: S. 38866 N. 5, fr. 1.000.000; 

S. 264177 N. 1, fr. 100.000; S. 145106 N. 3, fr. 50.000; 
S. 20368 N. 4, fr. 50.000: S. 213724 N 5, fr. 50.000. 

Loting No. 296: S. 300453 N. 2, S. 392893 N. 5, 
fr. 100.000; S. 72757 N. 4, S. 5530 N. 2, S. 199365 
N. 4 fr. 50.000: S. 113515 N. 3, S. 249358 N. 5, 
S. 1228 N. 1, S. 223155 N. 2, S. 352428 N. 5, S. 259920 
N. 5, S. 47034 N. 1, S. 37192 N. 2, S. 5463 N. 2, 
S. 348133 N. 3, S. 380956 N. 3, S. 266813 N. 1, 
S. 109966 N. 2, S. 1.365 N. 3, S. 29849 N. 1, fr. 10.000. 

Loting No. 207: S. 292455 N. 5, S. 77786 N. 3, 
fr. 100.000; S. 322209 N. 5, S. 51368 N. 1, fr. 50.000; 
S. 2397 N. 3, S. 322761 N. 1, S. 376874 N. 2, S. 192392 
N. 2, S. 379693 N. 2, S. 394774 N. 2; S. 13740 N. 4, 
S. 248075 N. 5, S. 393347 N. 2, S. 172506 N. 3, 
S. 133699 N. 1, S. 162211 N. 3, S. 12091 N. 4, S. 72825 
N. 5, S. 151923 N. 2, fr. 10.000. 

Loting No. 208: S. 163892 N. 4, fr. 500.000; 
S. 260687 N. 3, fr. 100.000; S. 42436 N. 5, fr. 50.000; 
S. 150849 N. 1, fr. 50.000: S. 244494 N. 4, fr. 50.000. 

Loting No. 209: S. 342379 N. 3, S. 370296 N. 3, 
fr. 100.000; S. 53876 N. 3, S. 81384 N. 1 S. 356588 
N. 5, fr. 50.000; S. 247203 N. 5, S. 378619 N. 2, 
S. 89570 N. 1, S. 262667 N. 1, S. 87779 N. 3, S. 169425 
N. 1, S. 157602 N. 2, S. 164817 N. 3, S. 269406 N. 4, 
S. 39048 N. 5, S. 138467 N. 2, S. 96996 N. 3, S. 76034 
N. 1, S. 247472 N. 3, S. 289184 N. 2, fr. 10.000. 

Loting No. 210: S. 95342 N. 1, S. 271613 N. 8, 
fr. 100.000; S. 312201 N. 4, S. 45396 N. 3 S. 341841 
N. 4, fr. 50.000; S. 168479 N. 3, S. 197680 N. 2, 
S. 26375 N. 2, S. 286185 N. 3, S. 73691 N. 3, S. 266209 
N. 1, S. 17614 N. 2, S. 148574 N. 3, S. 17743 N. 4, 
S. 323240 N. 4, S. 7104 N. 5, S. 194208 N. 2, S. 319688 
N. 5, S. 109364 N. 5, S. 225781 N. 4, fr. 10.000. 

Een aantal met resp. fr. 550 of fr. 575. 

FAILLISSEMENTEN 

(Opgegeven door afd. Handelsinform»ttes 
v. d. Graaf en Co. N.V., Amsterdam.) 

U i t g e s p r o k e n :  
26 Nov., J. A. Putman Sr., reiziger, Aerden-

hout, gemeente Bloemendaal. R.-c. mr. E. J. W. 
Tap, cur. mr. H. O. Drilsma, Haarlem. 

—  A .  J .  d e  K o n i n g ,  s i g a r e w i n k e l i e r ,  Z e i s t ,  
Oud Armheimscheweg no, 293. K.-c. mr. A. D. van 
Regteren Alt en a, cur mr. F. D. van Batenburg. 

V e r n i e t i g d  n a  g e d a a n  v e r z e t :  1 5  N o v . ,  W. 
L. van Etteokven, wonende te Bunnik. 

O p g e h e v e n  w e g e n s  g e b r e k  a a n  a c t i e f : 30 
Nov., P. J. Vermast, landbouwer, Philipptae; 25 
Nov., F. C. Misset, Amsterdam. 

G e ë i n d i g d  d o o r  h o m o l o g a t i e  v a n  h e t  a c c o o r d :  
J. Wismaan* Ih/o. den naam firma H. Wisman, 
Utrecht. 

G e d e p o n e e r d e  u i t d e e l i n g s l l i j s t e n :  
9 Nov., G. A. van Ciharante, Amsterdam. Geëin

digd door verb. uitd.lijst. Uitk. nihil (4 pref. 
ƒ 260,05); 13 Nov., H. Wiefkers, Amsterdam. Idem. 
Uitk. nihil (2 pref. 100 %, 3 pref. 29,50 %); 20 Nov., 
C. J. W. van der Schoot, Hillegom, Idem. Uitk. 
0.58 %; 22 Nov. N V. Oostzaansche Wildfhandel 
v/h. G. de Graaf Wan., Oostzaan. Idem. Uitik. 
2,65 %; 23 Nov., J. Jut, groenteuhandelaar, Zaan
dam. Idem. Uitk. 0,26 %; J. W. Raatgever, pen-
sionh., Haarlem. Idem. Uitk. nihil aan conc. credi. 
teuren; N.V. Hall. Alg. Mode Ind. „Hami", Den 
Haag. Idem; H. v. d. Dussen, Den Haag. Idem; 
Wijilen jhr. mr. G. C. von Weiier, Den Haag. Ge-
eindigd door eenige uitd.lijst na gedaan verzet 
gewijzigde. 

Deze competitie-week eindigde weer met vier 
wedstrijden- De avond werd gisteren geopend met 
een ontmoeting tusschen de dames van D.T.V. en 
W.B. Het werd een aardige wedstrijd met heel 
goede momenten. Er werd vlot gecomiblneerd, ter
wijl ook de doelpunten door beide kanten op kun
dige wijze gemaakt werden. Alleen waren de af
standen bij D.T.V. wel eens wat te ver, hetgeen 
onwillekeurig bij korfbalteams meermalen voor
komt. Het werd een 35—22 zege voor D.T.V. Minder 
interessant werd er gespeeld in den dameswed
strijd A.W.—D.V.D. X>e laatste vereendging heeft 
een meerderheid gehad, hetgeen uiteindelijk tot 
een verdiende 30—10 overwinning leidde. Het 
ploegverband bij D.T.V. was beter, wat overigens 
een belangrijke rol in dezen wedstrijd heeft ge
speeld. 

De heeren van A-M.V.J. II hebben aanvankelijk 
weinig tegenstand geihad in den wedstrijd tegen 
Quiok. Deze laatste ploeg bleek nog niet goed oip 
elkaar ingespeeld te zijn, hetgeen juist bij A.M.V.J. 
wel het geval was. In de tweede helft gaf Quick 
beter partij, dooh toen was de achterstand al te 
groot. A.M.V.J- wist het nog op te voeren tot 
52—14. Tot slot was er nog de wedstrijd Simson—• 
D.S.V. II. De sohotvaardigiheid van D.T.V. heeft 
in dezen wedstrijd weer den doorslag gegeven^ 
terwiill Simson met. ietwat forsoh sipel succes 
trachtte te forceeren. Het was echter moeite 
zonder resultaat. D.S.V. hield het heft in handen 
en wist tenslotte de belde punten te veroveren 
door een gedecideerde 46—10 overwinning, 

De deelnemers aan het eerste klasse kampioen
schap klein biljart zijn als volgt in groepen ver
deeld voor het spelen van voorwedstrijden. 

Groe,p I (K.R.A.S.): J. Groeneveld, J. Moncfa, 
A. Mulder, p. van Someren en H. J. Stolk. 

Groep n (K.A.S.): C. Lopes Cardozo, H. A. 
Daniels, H J. Heytbrinlk, Oh. Weynsche.nk en A. 
J- de Wit 

Groe.p III (De Kring): J. M. Reuw>er, F.  de 
Blank, H. J. M. van Rooy, A. Hieimstra en J. da 
Cock. 

Groep IV (De Maasstad): J. Barzilay, J. A. 
Menist en J. Burgerihof. 

De eindstrijd heeft plaats van 20—22 December 
a s. onder leiding van de Bristol Bdljartolub te 
Arnhem. 

LONDEN, 28 Nov. Rijst. (Vrije handel.) (Slot.) 
(In sh. per Cwt. cif Ver. Kon.) Burma o. 2 Nov./! 
Dec. 16/9 gen. Siam Super Nov./Dec. 31/- gen. 
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GEMENGD NIEUWS 

HET AANTAL STUDENTEN 
IN NEDERLAND 

De officieele statistiek, die 
tot en met den vorigen 

cursus loopt. 

STIJGING SINDS 1937. 

Mededeeling no. 151 van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek betreft het 
aantal studenten aan universiteiten en 
hoogescholen in den vorigen cursus, 
1939/40. Zij geeft dus de nauwkeurige 
cijfers van het toen — verleden jaar 
September — verminderde aantal, waarop 
de mobilisatie destijds invloed heeft ge
oefend. 

Het blijkt nu, dat het totale aantal destijds 
10.6% lager was dan in het vorige jaar, met 
dien verstande, dat dat der mannelijke met 
13.1% was gedaald en dat der vrouwelijke 
met 2% gestegen. Naar men weet is de be
volking van universiteiten en hoogescholen in 
dezen cursus aanzienlijk hooger, maar de 
nauwkeurige gegevens ontbreken nog. — Wij 
ontleenen, verder aan de statistiek, dat er 
(alweer in 1939) 2542 eerste-jaars waren, 
tegen 2644 het vorige jaar. 

« Een staatje laat de aantallen studenten van 
1930/31 tot en met 1939/40 zien. Daaruit 
blijkt, dat het totale aantal studenten der 
universiteiten en hoogescholen in 1930/31 
12.061 bedroeg; in 1939/40 was het 11.251. 
De tabel stelt het aantal voor 1930/31 op 100, 
en vindt dan voor de volgende jaren achter
eenvolgens: 106, 112, 113, 108, 105, 103, 
104, 104, 93 (het mobilisatiejaar). Sinds 
1920/21 was het aantal studenten tot 1930/31 
met 50% toegenomen. Tot en met 1933/34 
bleef deze groei aanhouden, daarna daalde het 
aantal voortdurend, tot in '37/'38 weer toe
neming werd waargenomen. In deze groepee
ring geeft de statistiek ook de cijfers van de 
eerste-jaars. 

Wij besluiten met de gezamenlijke aantallen 
studenten naar faculteit: geneeskunde 3470; 
rechtsgeleerdheid 1235; wis- en natuurkunde 
1325; letteren en wijsbegeerte 865; godge
leerdheid 779; rechten en letteren (ver. facul
teiten) 375; econ. wetenschappen 189; vee
artsenijkunde 135; wisk. en letteren (ver. 
faculteiten) 112, rechten en econ. wetenschap
pen (ver. faculteiten) 1, totaal 8473, het jaar 
te voren 9393. 

Wat de vier hoogescholen betreft, daar zijn 
de aan tallen studenten: Technische Hooge-
school 1685 (1911). *) Landbouwhogeschool 
382 (462), Ned. Econ. Hoogeschool 498 (576), 
Kath. Econ. Hoogeschool 213 (250). 

*) De getallen tussohen ( ) zijn die van het jaar 
te voren. 

SLEEPBOOT GEZONKEN OP 
DEN IJSSEL 

Opvarenden gered. 
(Van onzen correspondent.) 

D e v e n t e r ,  2 8  N o v e m b e r .  

Gisteravond is op den IJssel de sleepboot 
„Woudina", thuis hoorende te Sliedrecht, na 
een aanvaring gezonken. De „Woudina", kapi
tein De Bruin, sleepte het 500 ton groote 
schip „Reval" uit Lith, schipper Van Lint, van 
IJmuiden naar Goor. Het met cement geladen 
schip werd voor den wal gelegd, waarna de 
sleepboot op wilde varen naar de stad, en op 
weg daarheen onder water een aanvaring 
kreeg, welke zoo krachtig was, dat de boot 
vrijwel onmiddellijk zonk. Het hulpgeroep der 
drie opvarenden werd op de „Reval" gehoord; 
de zoons van den schipper kwamen oogen-
blikkelijk met een roeiboot te hulp. Zij slaag
den erin de bemanning van de sleepboot te 
redden; de eigendommen van de mannen en de 
inventaris gingen echter geheel verloren. De 
gezonken sleepboot zal zoo spoedig mogelijk 
worden gelicht. 

AUTO RIJDT HUIS BINNEN 

Bewoners slapen rustig door. 

Op den Rijksstraatweg Amsterdam—Utrecht 
op grondgebied van de gemeente Loenen kwam 
gistermorgen vroeg uit de richting Amsterdam 
een tractor met oplegger. Volgens verklaringen 
van den chauffeur van den tractor moest hij 
op een gegeven oogenblik plotseling uithalen 
voor een vrachtauto, welke achteruit den weg 
kwam oprijden. Om een aanrijding te voor
komen gooide hij zijn stuur om. Het gelukte 
Ihem den vrachtwagen te ontwijken, doch uit 
de tegenovergestelde richting naderde even
eens een auto. Wederom gooide de chauffeur 
zijn stuur om, nu naar rechts- Dit werd hem 
noodlottig, door een heg reed het voertuig in 
volle vaart tegen den muur van een langs den 
weg staande woning. De muur begaf zich en 
met donderend geweid reed de tractor de huis
kamer binnen. 

De bewoners sliepen op de bovenverdieping, 
waardoor zij geen letsel opliepen. Zij hadden 
het geluid van de botsing wel gehoord, maar 
waren in de veronderstelling, dat er in de 
omgeving een bom was neergekomen. Zonder 
te vermoeden, dat de woning beneden hen ge
heel was vernield, gingen de menschen weer 
rustig slapen Even lajter werden zij echter 
gewekt en nu kwamen zij tot de ontdekking 
dat in den muur van hun huis een gat gaapte 
van vier m2, terwijl het meubilair gxooten-
dcils was vernield. De twee inzittenden van 
de auto hadden eveneens geen letsel be
komen. 

INBRAAK IN PASTORIE 

In den nacht van Woensdag op Donderdag 
hebben inbrekers een bezoek gebracht aan de 
pastorie van O. L. Vrouwe Hemelvaart aan de 
Lange Gracht te Amersfoort. Vermoedelijk 
hebben zij zich laten insluiten of zijn zij over 
een muur geklommen. De geheele pastorie 
werd grondig doorzocht, uit een kast werd een 
bedrag van eenige honderden guldens ont
vreemd. 

CONCERT VOOR „WINTERHULP". 

Onder auspiciën van burgemeester mr. P. J. 
Oud zal Zondagmorgen 8 December te Rotterdam 
de Rotterdamsche Harmonie, voorheen „Korps 
Kon. Scherpschutters", een concert geven in het 
„Capitol-Theater". ten bate der „Winterhulp-
Nederland". Tevens ligt het in de bedoeling het 
Noorsche filmwerk „Lajla" te vertoonen. Het con
cert zal onder leiding staan van kapelmeester 
Johan F. Pala. _______ 

VERZEKERINGSAGENTEN BIJ N. V. V. 

l)e persdienst van het N. V. V. deelt mede: De 
Bond van Vertegenwoordigers van Verzekerings
maatschappijen en Ziekenfondsen heeft tot he 
Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen het 
verzoek gericht, zich bij dit groote verband van 
Nederlandsche arbeiders te mogen aansluiten. Dit 
verzoek is ingewilligd. De afdeelingen van den 
nieuw toegetreden bond zullen thans in een ge
centraliseerd verband worden samengebracht. 

Na de toetreding van dezen bond tot het N.V.V. 
zij i de besprekingen begonnen, die ten doel heb-
bf ï te geraken tot een fusie met den Algemeenen 
T derlandschen Eond van Verzekeringsagenten, 

okenfondsboden en ncasseetders. 

AMSTERDAM 

PAKJES BOTER GESTOLEN 

Twee arrestaties. 
De politie van het bureau-Overtoom heeft 

gisteren een 17-jarigen knecht aangehouden 
wegens diefstal van 17 pakjes boter ten na-
deele van zijn patroon. Hij verkocht de boter 
te eigen bate aan een vriend, die thans we
gens heling eveneens gearresteerd is. 

DOODELIJK ONGEVAL OP 
SCHEEPSWERF 

Op de emplacementen der Nederl. Scheeps-
bouwmjj. in Noord is gistermiddag een 27-
jarige arbeider door een zware ijzeren plaat 
doodelijk getroffen. Het hoofd van het slacht
offer werd verbrijzeld. 

DIEFSTALLEN, ENZ. 

Uit een schuur achter een woning in de 
Hazelaarstraat zijn drie konijnen gestolen en 
uit een schuur achter een woning in de Weeg
breestraat twee konijnen en een fiets
lantaarn. — Een bewoner van de Beethoven-
straat deed aangifte bij de politie van op
lichting voor i 1000 tegen een 50-jarigen be
woner van de Nassaukade. — Uit een opslag
plaats op de Marinewerf 'a 150 kg koperdraad 
gestolen. 

VROUW VERMIST 

De commissaris van politie in de 4e sectie, 
bureau Singel te Amsterdam, verzoekt te 
worden bekend gemaakt met de verblijfplaats 

van Theodora Helena 
Dorland, geboren te 
Amsterdam, 26 Juni 
1916, eohtgenoote van 
W. A. Oostendorp, die 
sedert 21 November 
1.1. spoorloos is. Zij 
was dien dag op be
zoek bij kennissen op 
de Prinsengracht bij 
den Amstel, vanwaar 
zij n.m. 11.30 uur ver
trok en is nadien niet 
meer in haar woning 
aan de Utreohtsche-
straat teruggekeerd. 

Signalement: lengte 
ongeveer 1.60 m., ge
zet postuur, gezonde 
gelaatskleur, donker 
blond haar, gekleed 

met lichtbruinen mantel, bruine lage schoenen 
en groen regenkapje. 

Th. H. Dorland 
(Foto-Politie) 

HET STOND GENOTEERD.. .  

De politie van het bureau-Warmoesstraat 
heeft gisteren een man aangehouden, die zich 
vijf jaar geleden had schuldig gemaakt aan 
oplichting van een bedrag van honderd 
gulden. 

DISTRIBUTIEKRING N.-AMSTEL 

Inlevering boter- en vetbonnen. 

In afwijking van d® bestaande voorschriften, 
dat detaillisten voor boter, margarine en vet 
samen ten minste 40 bonnen moeten inleveren, is 
thans bepaald, dat het minimum aantal in te leve
ren bonnen voor elk der bovengenoemde artikelen 
afzonderlijk op 20 stuks is vastgesteld 

Om voor een toewijzing in aanmerking te komen 
zijn dus tenminste noodig hetzij 20 bonnen van de 
boterkaart, hetzij 20 bonnen van de vetkaart. 

Afhalen brandstoffenbonnen. 

De houders van legitimati-ekaarten, welke door 
de brandstoffencommissie „Amstelland" te Aals
meer zijn verstrekt, kunnen op na te noemen 
dagen hun brandstoffenbonnen in ontvangst 
nemen, 

Hoofdkantoor, Dorpsstraat 97 te Amstelveen op 
Maandag en Dinsdag, resp 9 en 10 December a,s, 
van 91—12 uur, alleen voor personen, die woon
achtig zijn binnen de gemeente Nieuwer-Amstel, 

Agentschap Ouderkerk Dinsdag 10 December 
1940 van 91—12 uur; agentschap Duivendrecht, 
Dinsdag 10 December van 14—16 uur. 

Alleen voor personen, wonende binnen de ge
meente Ouder.Amstel. 

Men gelieve er aan te denken om de legitimatie-
kaart mede te nemen. 

Bot ertoe wij zin gen. 

Ten einde tegemoet te komen aan de moeilijk
heden, welke bandelaren in boter en margarine 
bij hun bevoorrading ondervinden, is bepaald, dat 
b o t e r-toewijzihgen, waarvan de vervaldag vóór 
of op 25 December a.s. valt, tot en met Zater
dag 7 December a.s. desgewenscht bij de plaat
selijke distributiediensten ingewisseld kunnen 
worden tegen m a r g a r i n e-toewyzingen. 

De aandacht wordt erop gevestigd, dat de mar
garine-toewijzingen recht geven op het koopen 
van margarine en/of boter. 

CACAO EN WASCHPOEDER 
GESTOLEN 

Door het slot te verbreken hebben inbrekers 
zich toegang verschaft tot een kelder in de 
2e Bloemdwarsstraat en daar een partij cacao 
en waschpoeder alsmede een leeren jas, ter 
gezamenlijke waarde van ƒ 50.— gestolen. 

JUBILEUM. 

Op 1 December a.s. zal de heer J. H. Bosch 
den dag herdenken, waarop hij voor 25 jaar 
in dienst trad bij de N.V. Leydsche-Oranje 
Nassau Veem. 

MUSEA (29 NOVEMBER) 
Sted Museum, f Potterstr&ai 13 10—17 a 
iVluz At Kunst P PotUrSwT 13 (ged ) 10—17 . 
Koloniaal Museum. LinnaeUsstraat 10—17 u. 
Museum Amstelkrlng, O.Z. Voorburgwal, tijdelijk 

gesloten. 
veillgheldsmuseum. Hobbemastr 22. 10 16 u. 
scheepvaart Mus., De U'.lressestraat 10—16 u. 
Museum v. d Arbeid. Rozengr <J24A 10 Ifc <.ui 
Bljb. Mus. v. Oudh. Hemonyl. 19 A 10—12 u. en 

14—17 u. 

KERKNIEUWS 

HET „ONZE VADER" 

Vragen van ons persoonlijk 
leven. 

In de Marekerk te Leiden hebben prof. dr. 
F. W. A. Korff en ds. M. J. Punselie het on
derwerp „Gods boodschap over de vragen van 
het persoonlijke leven" behandeld. Prof. 
Korff sprak ; • 
werking "" 
zeer noodzakelijk, dat wij het „Onze Vader" 
leeren bidden, het „Onze Vader" toont ons 
op bijzondere wijze welken vorm, orde en 
opbouw het chr. leven moet hebben. Velen in 
dezen tijd gaan het eerste deel van het „Onze 
Vader" stilzwijgend voorbij; het spreekt niet 
tot hen. Zoodra zij eohter aan de bede „Geef 
ons heden ons dagelijksoh brood" toekomen, 
stellen zij zich daarop geheel in, dan gevoelen 
zfl zich thuis. Ook de bede voor de vergeving 
der zonde en het „Bewaar ons voor den booze" 
wordt beleefd. Het eerste deel van het „Onze 
Vader", waar gesproken wordt over: „Uw 
naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede" staat meestentijds bij velen 
buiten het leven. Spr. betoogde, dat dit eerste 
deel evenzeer als het tweede deel moet worden 
doorleefd. 

DS. C. B. BAVINCK 

(Van onzen correspondent.) 
A m e r s f o o r t ,  2 8  N o v e m b e r .  

Zaterdag zal het vijftig jaar geleden zijn, 
dat ds. C. B. Bavinck te Hazerswoude het 
predikambt in de Geref. Kerken aanvaardde-

In 1894 vertrok hij naar Rotterdam, waar 
zijn broer, nu wijlen prof. dr. H- Bavinck, hem 
in het ambt bevestigde. Na 1 December 1930 
eervol emeritaat te hebben verkregen, vestig
de hij zich te Amersfoort. Ds. Bavinck ia rid
der in de Orde van Oranje-Nassau en is vroe
ger o.m. curator van de Theologische School te 
Kampen geweest. 

GODSDIENSTOEFENINGEN DOOF
STOMMEN ENZ. 

De kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te 
Amersfoort zal godsdienstoefeningen voor 
doofstommen en slechthoorenden doen hou
den, en wel eenmaal in de veertien dagen. 
Hierbij zal van liplezen en eventueel ook van 
vingerspraak en gebarentaal gebruik worden 
gemaakt. 

Ned. Herv. Kerk. Beroepen. Te Noorden 
(Z.H.) J. C. Stelwagen, cand. te Driebergen. Te 
Stavenisse (toez.), A. H. Sonnenberg, te Mole-
naarsgraaf. 

VISSCHERIJ 

LEMMER, 26 Nov. Door 12 vaartuigen is aan
gevoerd 250 kg. snoekbaars en 90 kg. baars door 
14 vaartuigen 380 kg blei en door 6 vaartuigen 
340 kg voorn. Besomd is: snoekbaars ƒ 88 80— 
\04.20, baars ƒ 36.60—50, blei ƒ 31-33.60 en voorn 
ƒ 27.10—30.40 per 100 kg. 

IJMUIDEN 28 Nov. De prijzen voor consigna-
tievisch waren als volgt: Bot ƒ 90—70. schar ƒ 40. 
per 50 kg-

Zoetwatervisch: snoekbaars ƒ 1.23—0.95, blei 
ƒ 0.26. voorn ƒ 0.26 spiering ƒ 1—0.95. karper ƒ 0.82, 
alles per kg-

SPAKENBURG, 27 Nov. Aangevoerd door een 
paar fuikvisschers: 25 pond bot 65—66 c.; 70 p. 
blei 19—22 c.; 40 pond snoekbaars 60—65 c. p. p. 

RECHTZAKEN 

PORTIER WILDE OP ZIJN 
DIRECTEUR SCHIETEN 

Tien maanden geëischt. 
De Abessijnsche portier van een bekend 

restaurant in het centrum van Amsterdam 
deed op Maandag 21 October een poging tot 
een moordaanslag op den directeur van de 
zaak. Gelukkig was hij niet nauwkeurig op de 
hoogte van de werking van vuurwapens. Het 
schot ging niet af en de portier kon na ern 
worsteling worden gearresteerd. 

De portier stond terecht voor de Amster-
damsche rechtbank, en gaf toe, dat hij het 
kantoor van den directeur was binnengedron
gen. Hij had, omdat hij boos was, gedreigd 
met een revolver, maar had niet de bedoeling 
gehad om zijn chef dood te schieten. 

De officier van justitie, mr De Blécourt, 
merkte op. dat verd. in zijn kabinet heel 
andere verklaringen aflegde. Toen gaf hij toe, 
dat hij moordplannen had. Bovendien had hij. 
toen hij het kantoor binnenkwam, de zekering 
van de revolver omigezet. 

Nog kwam vast te staan, dat de portier zich 
al eens eerder in dreigenden zin had uitgela
ten ten opzichte van zijn directeur. 

De officier van justitie wilde rekening hou
den met het feit. dat verd. Jtot een ander en 
opvliegend ras behoort, en eischte een gevan
genisstraf van tien maanden wegens poging 
tot doodslag. 

De verdediger, mr. Joh. J. M. Mathuisen, 
drong aan op een voorwaardelijke veroordee
ling. waarvoor hij deze zaak een specifiek 
voorbeeld vond. De portier betuigde nog zijn 
spijt over het gebeurde. 

De rechtbank zal 12 Dec. vonnis wijzen. 

HET DOUCEURTJE VOOR DE 
BUREAULISTE 

De Centrale Raad van Beroep te Utrecht 
heeft zich uitvoerig bezig gehouden met de 
zaak van het college van B. en W. uit Den 
Haag tegen de vrouw die als bureauliste van 
den Stadsschouwburg eenigen tijd geleden is 
ontslagen op grond van de beschuldiging, dat 
zij bespreekgelden van diplomahouders welke 
aan de gemeente toekwamen, ten eigen bate 
had aangewend. Het scheidsgerecht in Den 
Haag had beslist, dat dit ontslag te niet moest 
worden gedaan, omdat naar zijn meening 
de straf niet in overeenstemming was met het 
aan de bureauliste ten laste gelegde en tegen 
deze uitspraak kwam het college van B. en W. 
bij monde van mr. D. J. v. d. Oever, in hooger 
beroep. 

Mr. v. d. Oever ging uitvoerig in op het
geen verweerster ten laste was gelegd. Zij ont
ving van bepaalde diplomahouders twintig 
cent bespreekgeld, welk bedrag niet in de ge
meentekas vloeide, doch dat verdween in de 
beurs van de bureauliste, die op haar beurt 
van meening was, dat die twintig cent haar 
als een douceurtje waren aangeboden. Volgens 
spr. staat het vast, dat hier frauduleus is ge
handeld. 

Voor verweerster trad op mr. E. A. Kan. 
Wanneer men ziet, aldus spr., dat het scheids
gerecht driekwart van de beschuldigingen 
onbewezen acht, dan is het toch duidelijk, dat 
dit ontslag in het geheel niet in overeenstem
ming is met wat verweerster is ten laste ge
legd. Deze vrouw, die al twaalf jaar lang haar 
werk met groote zorg heeft verricht en die 
haar heele leven met groote vlijt en noesten 
ijver heeft gewerkt, verdient niet de zware 
straf van ontslag; te meer ook niet, omdat er 
slechts een ding valt te bewijzen en dat is het 
geval van den student, die des avonds om half 
acht nog bespreekgelden betaald zou hebben. 
De bespreekgelden moesten tot voor een jaar 
wel altijd door de diplomahouders worden be
taald en wie zegt. dat zij, die met een diploma 
de voorstelling bijwoonden, de bureauliste niet 
een paar dubbeltjes gunden voor de goedkoope 
wijze, waarop zij naar bininen mochten. 

Er zijn tal van hoogstaande personen, die 
het voor deze vrouw opnemen, o.a. Cor van 
der Lugt Melsert en Cees Laseur. Die begrij
pen heel goed, dat de schouwburg wel eens be
zocht wordt door menschen, die ndet het volle 
bedrag betalen. Wanneer een voorstelling 
slecht wordt bezocht, dan verzoekt men zelfs 
de bureauliste wat leege gaten „op te vullen" 
en dan is het begrijpelijk, dat er nief meer de 
volle prijs wordt betaald. De tooneeldirecties 
hebben de bureauliste als het ware daartoe 
opdracht gegeven en in dat licht bezien is 
hetgeen verweerster heeft gedaan, volkomen 
begrijpelijk. Zij was volkomen bevoegd naar 
bevind van zaken te handelen. 

Spr. uitte den wensch, dat de Centrale Raad 
van Beroep het eens zal zijn met de beslissing 
van het scheidsgerecht. 

BRANDSTICHTING 

Het Gerechtshof te Amsterdam veroordeel
de een 26-jarigen arbeider, die in zijn woning 
te Driebergen brand had gesticht, tot negen 
maanden gevangenisstraf, met aftrek van 
vijf maanden voorarrest. De rechtbank te 
Utrecht had verdachte tot een jaar met af
trek van voorarrest veroordeeld. De procu-
reurgeneraal had verhooging van straf tot 
anderhalf jaar gevorderd. 

POLITIE-AGENT VEROORDEELD 

Een agent van politie te Utrecht, belast 
met de avondcontröle van de parken, had in 
twee gevallen geld aangenomen, waarna hij 
van overtredingen geen proces-verbaal op
maakte. De rechtbank te Utrecht veroordeel
de den man tot drie maanden gevangenisstraf. 

Het Hof te Amsterdam, gisteren arrest wij
zende, verminderde de straf tot één maand. 

MISHANDELING TIJDENS OORLOGSDAGEN. 

Het A. N. P. meldt: De rechtbank te Rot
terdam heeft een 41-jarigen majoor van po
litie te Rotterdam, verdacht van mishandeling 
op 11 Mei van eenige leden van de N.S.B., die 
op 10 Mei in het hoofdbureau van politie wa
ren opgesloten, veroordeeld tot ƒ 25 boete, subs 
tien dagen hechtenis. 

De officier van justitie had tegen verdachte 
een geldboete van f 40 subs. twintig dagen 
hechtenis geëischt. 

WEGENS VERDUISTERING VEROORDEELD. 

Het gerechtshof te Leeuwarden heeft giste
ren een oud-hoofd van een Christelijke Schip-
persschool wegens verduistering van ƒ 3000 
ten nadeele van de vereeniging voor Christe
lijk Schoolonderwijs, overeenkomstig het von
nis der rechtbank veroordeeld tot een jaar 
gevangenisstraf, waarvan vier maanden voor
waardelijk met een proeftijd van drie jaar. De 
procureur-generaal had een jaar gevraagd. 

TIJDSCHRIFTEN 
Onze Gids. 

No. 20 (19 October): resumé van de winstbe
lasting 1940 door A. L. F. Leverington Jr. Artikel 
over houtdraaien door J. J. v, Blitterswijk. En 
voorts nog allerlei wetenswaardigs, o.a. over 
vlooieneieren. 

No. 21 (2 Nov.) bevat o.a. een aansporing, de 
étalage te gebruiken voor propaganda van goede 
werkwijzen, b.v. om de constructie van een stoel 
te laten zien. 

„In vroeger tijd," aldus de schrijver van het 
artikel, ,.zè,g men de verschillende vakken be
oefenen, men timmerde in letterlijken zin meer 
aan den weg en op dit punt was het leven van 
de gemeenschap veel interessanter. Men zag de 
wevers, de ververs, de schrijnwerkers, de leer
looiers, de beeldhouwers en wie al niet, hun 
dagelijksch bedrijf uitoefenen, doch tegenwoordig 
zijn al die industrieën gecentraliseerd in fabrie
ken en meestal liggen die fabrieken dan nog 
weer in afgelegen plaatsen. 

„Wordt er al eens een tentoonstelling gehouden 
op ons gebied, dan raakt deze bijna uitsluitend 
de artistieke, practische en nuttige zijde, doch 
de technische kant, waardoor by het publiek 
althans eenig inzicht en daardoor waardeering 
zou worden gewekt voor de technische moeilijk
heden van ons vak, wordt a.h.w. angstvallig ver
borgen gehouden." 

In dit verband releveert de schrijver ook een 
curieus geval van averechtsche reclame door 
middel van een op oppervlakkige sensatie belust 
dagblad. 

Het nummer bevat voorts zeer interessante bij
zonderheden over oud-Hollandsche meubelen in 
Noord-Amerika, „een vergeten hoofdstuk" van de 
Hollandsche meubelkunst, althans voorzoover het 
de in het Nederlandsch geschreven literatuur 
over dit onderwerp betreft. 

No. 22 (16 Nov.) behelst o.a. artikelen over 
keukengerei van hout. De redacteur v. Blitters
wijk begint een nieuwe vervolgserie: „Binnen
huis-materialen, hun inrichting en toepassing". 

Kroniek van kunst e*i kuituur. 
No. 15/16 (15 Sept ), Op de omslag een repro

ductie van Vincent van Gogihs „Boerin", die ook 
voorkomt op de „Aardappeleters". H. van der 
Woude schrijft over James Ensor, den Vlaajm-
schen meester, die onlangs tachtig jaar is ge
worden en aan wien wij toen in ons blad een uit
voerig artikel hebben gewijd. De redactie voegt er 
de geruststellende mededeeling aan toe, dat de 
hoogbejaarde kunstenaar nog steeds gezond en 
wel boven zijn curiosiiteitenwinkel aan de Vlaan-
derenstraat te Oostende woont, waar hy tachtig 
jaar geleden het levenslicht zag. 
F. A. I. Nebbeling vertaalde een gedicht van 

Rubén Dario en droeg deze vertaling op aan de 
nagedachtenis van H. Marsman. 

Foto's toonen den beeldhouwer Frits van Hall 
in zjjn werkplaats bezig met beelden voor het 
gebouw der Ned. Handel-Mij. en dat der Rijks-
verzekerings'bank te Amsterdam. 

Dr. F. H. Fisoher schrijft over „Religieuze her
leving'. L. P. J. Braat herdemkt Dick Ke<t, „een 
stille in den lande". D. T. Spronk schrijft over 
Dostojews'ki en Nekrasow. Afgebeeld is de muur
schildering van J. J. Voskuil in een Amsiterdam-
sche school, door ons indertijd reeds besproken. 
M. van Gilse herdenkt Tjerk Bottema, die een 
hard werkend schilder was; eenige specimina van 
Bottema's werk, dat in ons land wat in het ver
geetboek is geraakt, zijn bij het artikel afgebeeld. 
Ten slotte de „Kroniek" met allerlei be
schouwingen en afbeeldingen, boekbesprekingen 
enz. 

No. 17/18 (15 Oct.). Op den omslag Rodins „Aan 
zee". De groote Fransohe beeldhouwer is her
dacht door dr. A. B. de Vries. Ir. G. Knuttel Wzn. 
.zorgde voor de Monet-herdenking. Beide artikelen 
zijn goed geïllustreerd. D. A. M. Binnendijk be
werkte drie gedichten van Hölderlin. Mr. J. Kunst 
vertelt het een en ander van de gouvernements-
zorg betreffende de Indonesische muziek: een ge
dicht „Voorouderbeeld" door G. L. Tichelman en 
een teekening door Sjuwke Kunst sluiten zich bij 
de exotische sfeer aan. Voorts noemen wij nog een 
in memoriajn Edouard Vuillard door Nesta Jaco-
metti. 

Beide nummers bevatten eenige geestige „inge
zonden mededeelingen" van Cornelds Veth. een 
aanwinst voor de „Kroniek". 

Brieven van een 
distributie-ambtenaar 

vn.*) 
Lieve kind, 

Ik weet niet of het aan den Sinterklaas
tijd ligt. Maar dezer dagen overvalt me tel
kens zoo'n stemming, dat, als ik den klanten 
voor het loket erg veel van de gard heb 
laten kijken, ik automatisch in den zak 
speur of ik ze niet op den valreep met een 
kleinigheid kan verrassen. Misschien is het 
ook alleen maar een menschelijk zwak van 
me. Ik ben niet graag impopulair. De leider 
zegt, dat dat in een ambtenaar een onver
geeflijke fout is. Maar die zit hier al zoo 
lang en ik kan me soms niet begrijpen, dat 
ik hier alweer zoovele weken slijt — be
halve natuurlijk als ik 's avonds op mijn 
kamer zit en op den kalender aftel, wanneer 
ik jou weer eens zal zien 

Maar laat ik me niet in zulke mijme
ringen verliezen. Vanmorgen heb ik dan 
Sinterklaas gespeeld voor den bedrijfslei
der van een van de grootste winkelzaken 
hier ter plaatse. Het begon, alsof het ook 
niet anders kon, met de gard. Ik had al 
heel wat keeren met dien bedrijfsleider ge
telefoneerd over het navolgende probleem. 
Hij wou, en wat meer is, hij zei, dat hij 
er recht op had, dat ik hem ten behoeve 
van de zaak een stel aanvrageformulieren 
verstrekte, zoodat zijn klanten bij hem in 
den winkel maar behoefden in te vullen en 
klaar was Kees. Service, meneer; en wat 
was daar nu op tegen. En „er was toch 
gezegd, dat dat kon." 

• De vorige brief verscheen in het ochtendblad 
van 12 November j.L 

Ja, daar zat 'm nu juist de kneep. In een 
moment van zonnig optimisme, heel lang 
geleden, toen de distributie nog in de wind
selen verkeerde, moet iemand eens gezegd 
of geschreven hebben, dat winkels die aan
vrageformulieren konden krijgen voor dat 
doel. 

Maar ik begin er niet aan. Want ik heb 
daarvan zoo'n paar kleinigheden meege
maakt en het resultaat is omgekeerd even
redig aan het doel dat de istributie na
streeft. (Is dit goed Nederlandsch, o Cha-
rivarius?) 

Die winkels, en dat is hun goed recht, 
hebben natuurlijk tot eerste gebod: „Gij 
zult koopen." De distributie heeft als eer
ste dito: „Gij zult, met het jog op de tex-
tielschaarschte, zoo min mogelijk koopen." 
Ziedaar de controvers. 

Krijg ik nu een aanvrage van een klant 
die dat, door die leuke service in den winkel, 
met assistentie over de toonbank heeft in
gevuld, dan krijg ik aan de achterzijde 
van het formulier werkelijk zulke klem
mende redenen voor de aanschaffing, dat 
je bijna zondere verdere controle maar met
een zou toewijzen. (Bijna, zeg ik, want ge
controleerd moet er toch!) Krijg ik daar
entegen een aanvrage, die de klant zelf 
's avonds bij een kopje bramenthee heeft 
bekokstoofd, dan vermeldt de aanvrager, 
op zijn aanvrage voor gordijnen b.v. naïeve-
lijk: „We waaie weg van de toch"; of ook: 
„Die we nu hebben zijn handweef en dat 
schermt niet genoeg af." 

Aha, zeg ik dan in geval no. 1, die me
neer wil dus gordijnen voor de kou, dus hij 
heeft wèl gordijnen. Dan moet hij voor de 
kou tochtvilt nemen, dat vrij is; of luiken, 
dan verdient de timmerbaas ook wat; of 
tochtlatten die te kust en te keur in den 
handel zijn; maar gordijnen, met deze tex-
tielschaarschte ? Dat nooit. 

Of, in geval no. 2: die meneer heeft dus 
óók gordijnen, maar ze verduisteren blijk
baar niet genoeg. Dan moet hij papieren 
rolgordijnen remen, of die nieuwe vrijge
stelde speciale verduisteringspluchette, die 
pas in den handel is gekomen, gemaakt van 
afvalstoffen, maar echte, ouderwetsche, 
soliede textiel? Neen, meneer, krijgt u niet 
voor verduisteringsdoeleinden! 

Zoo'n winkelier weet al die finesses na
tuurlijk en die maakt het formulier dan 
netjes voor zijn klant klaar. Maar dat is 
nu juist wat ik niet wil, want dan moet ik 
maar weer gaan controleeren of al die zoo 
keurig opgegeven argumenten werkelijk 
waar zijn. En soms sta je werkelijk versteld 
over de menschen. Onze controleur had 
laatst getrouwelijk gerapporteerd dat bij 
mevrouw A inderdaad geen gordijnen voor 
de ramen hingen. Volgenden dag komt h,ij 
langs — en ziet de gordijnen al hangen. 
Hij naar binnen — hoe of dat kon, dat die 
nu al klaar waren ? Wat bleek: die mevrouw 
had heelemaal geen gordijnen noodig, maar 
had ze zoomaar op instigatie van den win
kel aangevraagd voor het geval ze ze over 
een tijdje noodig mocht krijgen! (alsof je 
zoo maar pardoes opeens gordijnen noodig 
zou hebben — het is toch geen meeï, of 
sieren ) 

Toen ik dat hoorde, was ik werkelijk 
verontwaardigd. Zie je, zulke mevrouwen 
en zulke winkeliers maken nu, dat je al'js 
zoo streng moet behandelen. 

Dat alles zei ik tegen den bedrijfsleider, 
die die formulieren zoo graag wou hebben. 
En toen begreep hij het wel een beetje. 
„Want meneer," zei hij, „in zekeren zin 
beschermt die distributie ons toch — ze 
zouden je zaak gewoon leegkoopen. En nu 
ik toch hier ben, wilt u me eens vertellen, 
hoe 'm dat toch zit met die textielkaarten?" 

„Hoe, met die textielkaarten?" vroeg ik. 
„Dat zit zoo, meneer. Kijk, de textielkaart 

is persoonlijk; dat is ook goed, daar heb ik 
niets op tegen. Ja, als er nu een dame komt 
die met haar vriendin of haar dochter heeft 
afgesproken dat ze samen ieder wat van 
hun kaart afstaan, dan laat je dat persoon
lijke van die kaart blauw-blauw en je denkt, 
aan mijn lijf geen ambtenarij Maar 
het wordt toch gekker, als er van die klan
ten, die je nooit eer gezien hebt, met heele 
pakjes textielkaarten je winkel komen bin
nenstappen. Is dat nu zuivere koffie? Moet 
ik dien menschen verkoopen op van die tex
tielkaarten, die onmogelijk hun persoon
lijke kaarten kunnen zijn?" 

„Zeker niet," zei ik gestreng. „U kunt 
ten allen tijde weigeren, een klant iets te 
verkoopen op een textielkaart, die niet zyn 
persoonlijke kaart is. In elk systeem zit wel 
een gaatje, en natuurlijk loopen er men
schen rond met kaarten, die hun niet toe
komen, die ze hebben opgekocht, ik weet 
het niet. Maar U hoeft hun daarop niet te 
leveren. Werkelijk niet." 

Zie je — dat was nu de zoetigheid toe; 
hij was werkelijk blij met die mededeeling. 
Zoo kun je met de eene strengheid hard 
optreden — en met de andere den menschen 
een genoegen doen. Vind je me nu niet een 
echten Sinterklaae? 

Kindlief, ik ga naar bed; onze controleur 
is ziek, en er ligt een aantal aanvragen te 
wachten op behandeling, die ik nu morgen 
zelf op de fiets moet gaan controleeren, 
anders duurt het te lang. Ik hoop, dat het 
niet gietregent, en zal je getrouw verslag 
uitbrengen van mijn „huisbezoek"; ik ben 
er zelf werkelijk benieuwd naar. 

Tot den volgenden keer dus, je 
PIETER 

UITVOERINGEN ENZ. 
Vrijdag 29 November. 

AMSTERDAM 

CONCKRTKN 

Rijksmuseum: Greet Koeman (sopt.), Nel Hug-
hues (alt), Annie de Riddei (piano). Wia de 
Rook (piano) 2.30 u. 

SCHOUWBURGEN 

Stadsschouwburg: De getrouwde vrouw, 8 u. 
Centraal Theater: Het versteende woud, 7.30 u. 
JHvi 1 til» "S IP «1 
Royal: De fideele boer, 2.18 en 7.30 u. 

BIOSCOPEN 
Asta: Op hoop van Zegen. Dag. 7, 9 u. ond. 1.30, 

3.30. 7, 9 u. 
Bio: Moordzaak Franchetti. dag. 7.— en 9.— u., 

Zond. 1.30. 3.30, 7.— en 9— uur (18 j.). 
Ceintuur: Een hopeloos geval, dag. 2.30, 7.— 

en 9,— u. Zond. 1.15, 3.30, 7.— en 9.— u. (alle 
leeft) 

City: Ein Leben lang. Dag, 2.15, 7.—, 9.—. Zond. 
1.30. 4.—. 7.—, 9— u. (18 jr.) 

Corso: Trenck de Pandoer, doort. v. 1.— uur (alle 
leeft.) 

Hallen Theater: Amerikaansche ontkmooping, dag. 
7.—, 9.— u. Zond. 1.30, 3.30, 7.— en 9.— u. 
Woensd. en Zat. kinderman. 215 u. (alle leeft.) 

Huize de Liefde: De zanger van Hare Hoogheid, 
dag. 8.— u. ond. 2.— en 8.15 u. Woenisd. en Zat. 
kindermat 2.30 u. (alle leeft.) 

Luxor: Congo-Express, dag 1.30, 3 30, 7.— 
en 9 — u Zond duorl voorstell. (18 jr.) 

Munt: De wildernis roept dag. 1.30. 3.30, 7.— en 
9.— u. Zond. doorl. voorstell. (14 jr.). 

Nöggerath: De Indische graftempel, dag. 2.30, 7 — 
en 9.— u. Zond. 1.30, 3.30. 7.— en 9.— u. (14 jr.) 

Parislen: Pareh, doorl. voorstell. (alle leeft.) 
Passage: Dansmeisjes, dag. 1.30, 3.30, 7.— en 9.— 

uur. (14 jr.) 
Rembrandt: Verdachte ontkent!, dag. 12, 2.30. 5 

en 7 30 u Zond ï - 4 —, 6 - en 8 — u. (18 jr.) 
Rex Theater: Amsterdam bij nacht, dag. 2.— en 

8 . u. Zond. doorl. voorstell. vanaf 1 u. (14 j.) 
Rialto. Pygmahon. dag 2.30. 7 — en 9.— u. Zond. 

1.30 3 30 — en 9 - u. (14 J.) 
Roxy: De trouwelooze Eckehart dag. 1.30, 3.30, 

7.— en 9.— u. (alle leeft.) 
Tivoll: Het onsterfelijke hart. Dag. 2.15. 5.30 

en , . /Sm n mor voorstell. v 1.30 at. laat
ste voorstel. 8.15 u. (18 j.) 

Uitkijk: 'xeheim 'li van ne', oerwoud. Dag 2.30 
en I 3(1 u /-'ind i 30 3 30 en 7 30 il 'alle leeft). 

Victoria: F.P.I. antwoordt niet, dag. 2.—, 7.— 
en 9 - u ^ond 1 30 3.30 7 - en 9 — u. (14 J.) 

West End: De postiljon van Lonjumean. 7.— en 
9— u. Zond. 1.30, 3.30, 7.—, 9.— u. (alle leeft.) 

TEN TOONSTELLINGEN. 
Rijksmuseum: 1'eekeningen gratieken en aanwin

sten, tot nadei bericht Italiaansche kunst uit 
de collectie Lan» tot nader oerlcht 

Stedelijk Museum: tentoonstelling ,Sint l_,uoas". 
tot nadet bericht 

Koloniaal Museum: Exotische maskers, tot nader 
bericht 

Ned Hlst Scheepvaart Museum, Corn Scbuyt-
straat 57 Het schip IfiOO—1900, tot nader oer. 

Museum AmstelKring O '6 Voorburgwal 40: 
emaitlewerk door Kiirt i,ewyi tot nadei bericht 

Rijksakademle van Beeldende Kunsten: werken 
deelnemers wedstrijd monumentale en versierde 
schilderkunst 1940, 1—8 Dec. 

Kunsthandel hrant Butia Kalverstr 39: werken 
door M \ I Kauei en O H. Breltner. tem. 
10 Dec., 10—16 uur. *) 

Kunstzaal Van Lier Rokin 126: Nieuwe schilde
rijen van Jan Zondag en zijn dochter Loekie, 
tot 5 Dec •) 

Kunsthandel Aalderlnk: Schilderijen door J. J. 
Gerstel t.e.m. 5 Dec. Schilderijen en teekeningen 
door Const Nieuwenhuys en Hans Wiesman 
t.e.m. 5 Dec. (10—16.30. 's-Zondags 13—16.30). 

Kunsthandel 't Olae Huus. Heerengr. 398: schil
derden van Paul van der Ven. t.e.m 30 Nov. 
(10—17 u.) *) 

Toonkamer toegepaste Kunst, N SplegeUtr. 59: 
Vieuwe gebruiksceramiek en plastieken van 
Judith Révész, tem < Dec.. 10—17 uur.*) 

Kunsthandel J. 8. Fetter & Co., Weteringschans 
79: nagelaten werken van L. W R Wenckebach, 
tot 7 Dec. •) 

Toonzaal G. H. Bührmann's Papiergroothandel, 
Keizersgracht 28—46: grafisch werk door Koen 
van Os. tot 30 November. 

Kunsthandel P. de Boer, Heerengr. 474: oude 
schilderijen, tot 21 Dec. (*). 

Amsterdamsche Ateliers voor binnenhuiskunst, 
Westeinde 25: schilderijen en pottenbakkers
kunst door H. H. Kamerlinigh Onnes, 30 Nov.—34 
Dec., 10—16 u. •) 

•) Zondags gesloten. 

's-GRAVENHAGE. 
CONCERTEN. 

Mauritehuis: Kamermuziek, 2.30 uur. 
SCHOUWBURGEN. 

Princ. Schouwburg: Zeg maar ju tegen mij (ten 
bate van Winterhulp), 21 en 7è uur. 

Scala: Internationaal variété, 2.— en 71 u. 

JOURNAAL-THEATER 
Cineac Buitenhof: Doorl voorst. 9.30—21.30 u. 

(Zondags van 1? uur af). 

BIOSCOPEN. 
Apollo: Alles voor de firma, 1.—, 3.—, 5.—, 7— en 

9.— uur (alle leeftijden). 
Asta: De trouwelooze Eckehart, 21, 5.— em 71 uur 

(alle leeftijden). 
Capitol: Bleeke Bet, 2i en 8.— uur (alle leeft.) 
City: Bel Ami. 2i en 71 uur (18 jr.). 
Corso: Pygmation, 2.— en 8.— uur (alle leeftijden). 
Metropole: De school der liefde, 2.— en 71 uur 

(alle leeftijden). 
Odeon: Zoo de ouden zongen, 24 en 71 u. (14 jr.). 
Passage: De amateur-jockey, 2.—, 4.20 en 8.— uur 

(alle leeftijden). 
Rembrandt: Toendra, 2.— en 8.— uur (alle leeft.). 
Rex: Die Fledermaus, doorl. v. 10.— uur (18 jr.). 
Seinpost: De spooktrein, 2i en 8.— uur (14 jr.). 
Studio: Tanah Sabrang, 11.— uur (alle leeftijden): 

De model-echtgenoot, 21, 41, 7.— en 9.— uur 
(18 jr.). 

West End: Boefje, 2i en 8.— uur (18 jr.). 

TENTOONSTELLINGEN. 
Pulchri studio: werken van leden, tot nader be

richt 
Kunstzaal Gebrs. Koch, Hoogstr.: Werken van 

Willem Witjens tot 14 Dec. 
Kunstzaal Bennewitz, Nouideinde 48: t.e.m. 30 

November: tentoonstelling van oude kunst 
Kunstzaal Kleykamp: Schilderijen en grafisch 

werk (oud-Rotterdam en omgeving) van Fre-
derika H Broeksmit tot 1 Dec. (10—16.30, 
s Zond. 14—16). 

Kunstzaal „De Stijl" Hoogewal 9: caricaturen van 
mr. Max tot nader bericht 

Kunsthandel G. J. Nieuwenhuizen Segaar, Anna 
Paulownastr. 107: schilderijen en teekeningen 
van R. Bremmer, Rachel Fernhout B. v. d. 
Leek, Raoui Martinez, John Radecker, Dirk 
Nijland, Jan Sluyters enz., t.e.m. 30 Nov. (werk
dagen 10—17 u.). 

Gebouw A.N.W.B., Parkstr. Tent. van volks- en 
ambachtskunst tot 4 Jan '41. 

Kunstzaal „Kunst van onzen tijd": werken van 
Paul van der Ven, Louis Schrikkel en Louise 
van den Bergh, van 3 Dec. tot nader bericht 

ROTTERDAM. 

SCHOUWBURGEN. 
Arena: Snip en Snap, revue: „Kop op", 2.15 en 

8.— uur. 

JOURNAALTHEATER. 

N.R.C. Cineac: Actualiteiten, van 9.30—13.30 uur. 

B1USCUPEN / Capitol: Tango Notturno, 2.—, 4.15, 6.30 en 8.45 u-. 
Colosseum: Douanepost nr. 3. 7.30 uur. 
Harmonie: Premiere, 2.— en 7.30 uur. 
Luxor: Een leven lang, van 12.— uur af doorl. 
Prinses: Manja, 2.15 en 7.30 uur. . 
Victoria: Grenspatrouille, 1.— tot 7.— uur doorl. 

UTREIHI 

SCHOUWBURGEN. 
Stadsschouwburg: Nederlandsohe opera: Trouba

dour. 7.— u. 
Rembrandt Theater: Revue Aanpakken. 2.30 en 

7.30 u. 
Ulilsl .(.II t.N 

City: Meisjes in uniform, 2.30, 6.30 en 8.45 uur. 
Flora: Op stap, 2.30, 6.30 en 8.45 uur. 
Palace: Schoten in de cabine. 2.30, 6.30 en 8.45 uur. 
Rembrandt: De big van het regiment, 2.30 en 

7.30 uur. 
Scala: De postmeester, 2.30, 6.30 en 8.45 uur. 
Vreeburg: Artistenpens.ion, 2.30, 6.30 en 8.45 uur. 



Psycho-technische proeven

te Velp.

Van Overal
De veel-beschreven „Vrede

van Westfalen".
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BINNENLAND 

INSPECTEUR-GENERAAL 
DER NEDERLANDSCHE 

POLITIE 
Kolonel A. W. de Koningh 

benoemd. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied heeft op voordracht 
van den secretaris-generaal van het De
partement van Justitie, kolonel A. W. 
de Koningh benoemd tot inspecteur-gene
raal der Nederlandsche politie. 

Kolonel De Koningh was tot nu toe 
inspecteur der marechaussee. Hij werd op 
14 September j.1. reeds aangesteld als 
commissaris, belast met de waarneming 
der functie van inspecteur-generaal. 

Kolonel De Koningh genoot zijn militaire 
opleiding aan de Militaire Academie te Breda. 

Kolonel A. W. de Koningh. 
.(Archief Handelsblad.) 

Na de militaire rangen te hebben doorloopen, 
is hij, als kapitein, in 1919 bij de oprichting 
van het korps Politietroepen naar dat korps 
overgegaan, waarna hij in 1924 bij de Mare
chaussee districtscommandant te Zwolle werd. 
In 1927 volgde zijn benoeming tot districts
commandant te Assen, waarna hij op 1 No
vember 1934 bevorderd werd tot majoor-com
mandant der eerste divisie van de marechaus
see te 's-Hertogenbosch. Op 1 Maart 1938 
werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel en 
op 1 Mei 1940 tot kolonel-inspecteur van het 
wapen der Marechaussee. 

DE OPBOUWDIENST ONDER 
DE LOUPE 

(Van onzen correspondent)' 

A r n h e m ,  28 November. 

In de komende wintermaanden zullen over
al in het land cursussen worden gehouden, 
waar leden van den Opbouwdienst hun kennis 
(kunnen vermeerderen, vroeger genoten on
derwijs aanvullen en technische bekwaamhe
den verhoogen, zoodat, wanneer zij weer in 
de burgermaatschappij zullen zijn terugge
keerd, hun handen niet verkeerd zullen staan. 
De leiding van deze cursussen berust bij de 
zesde afdeeling van den staf van den Opbouw
dienst, terwijl in ieder district en In ieder 
corps officieren als districts- en corpscursus
leiders zullen optreden. De medewerking is 
voorts verkregen van het Instituut voor indi-
vidueele ontwikkeling (I.V.I.O.) te Amsterdam 
voor het gewone onderwijs en de P.B.N.A. te 
Arnhem en andere instellingen voor het tech
nische onderwijs. 

Teneinde een inzicht te krijgen in de ge
noten opleiding, de algemeene ontwikkeling en 
de technische bekwaamheden van de leden van 
den Opbouwdienst, worden nu alle mannen 
getest. Overal in den lande ondergaan de 
mannen een klein examen, waarbij zij een 
reeks vragen en opgaven welke het I.V.I.O. 
heeft samengesteld, moeten invullen. Wij 
woonden heden deze proeven te Velp bij van 
een aantal manschappen van de vijfde afdee
ling van het negende corps van het vierde 
district, dat te Velp is gelegerd. Aanwezig 
was o.m. de plaatsvervangende corpscomman
dant, reserve-majoor F. Goedhart. De proef 
bestaat uit acht reeksen vragen en opgaven 
van psycho-technischen aard. Allereerst moet 
enkele persoonlijke gegevens worden inge
vuld, dan volgt het stellen van een eenvoudi-
gen brief, gevolgd door een invuloefening. 
Voorts een zoogenaamde stillees-oefening, het 
afmaken van zinnen, de uitwerking van som
men, waarvan sommige over technische ge
gevens, gevolgd door een reeks van bekende 
,,test"-zinnen waarbij bepaalde begrippen met 
elkaar in verband moeten worden gebracht. 
Ten slotte volgen enkele opgaven, waarbij de 
scherpzinnigheid van den examinandus op Se 
proef wordt gesteld. Al naar gelang de uit
slag wordt de man geplaatst bij bepaalde ont-
wikkelings- of technische cursussen. 

CLAIMS OP LADINGEN VAN 
IN BESLAG GENOMEN 

SCHEPEN 

Volgens een uit Tokio ontvangen bericht, 
heeft het Nederlandsch-Indische Departement 
van Economischs Zaken te Batavia belang
hebbenden bij ladingen, welke zich bevinden 
in door het Nederlandsch-Indische gouverne
ment inbeslag genomen Duitsche schepen, op
geroepen hun aanspraken op die ladingen on
der overlegging van de noodige bewijsstukken, 
vóór 1 December a.s- geldend te maken. 

I aingen ten aanzien waarvan vóór dien 
ti iïiun geen reclames worden ingediend, zul
le oor het Nederlandsch-Indische gouverne
ment worden verkocht. 

1 'nghebbenden kunnen hun eventueele 
reclames, onder overlegging van bovenge
noemde bewijsstukken, onverwijld indienen 
bij liet Nederlandsche Departement van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart, afdeeling Zee
scheepvaart, Bezuidenhoüt 30, 's-Graven-
hage. (A.N.P.) ' 

» ANDVOORT, 28 November. Gisteren
avond is 57 jaar oud, na een langdurig ziek
bed overleden, de heer F. Jellema, sedert 
1 Juni 1922 gemeente-secretaris van Zand-
voort. De teraardebestelling zal geschieden 
op Mandag 2 December te 2 uur 30 op de 
Algemeene Begraafplaats te Zandvoort. 

OOK KLEINE GIFTEN ZIJN 
WELKOM! 

Steun door Winterhulp 
begint spoedig. 

Omtrent de komende collecte voor Winter
hulp Nederland kan nog het volgende worden 
medegedeeld: 

De leverings- en vervoersmoeilijkheden heb
ben haar invloed geoefend op de organisatie 
van de collecte, welke moeilijkheden nog groo-
ter zijn geworden tengevolge van het feit, dat 
by de vervaardiging der speldjes een aantal 
kleinere fabrieken is ingeschakeld, hetgeen is 
geschied uit een oogpunt van werkverschaf
fing. De fabrieken hebben al haar best gedaan, 
doch indien mocht blijken, dat op een of andere 
plaats niet voldoende speldjes beschikbaar zijn, 
en het derhalve mocht voorkomen dat een 
collectant is uitverkocht, wordt, het publiek 
verzocht, ten einde de collecte zoo goed mo
gelijk te doen slagen, hem toch een gift te 
doen toekomen. 

De prijs der speldjes is vastgesteld op 20 
cent per stuk. Wanneer iemand echter niett in 
staat is dit bedrag te betalen, dan mag dit 
voor de collectanten — die hierbij met tact 
zullen moeten optreden — geen reden zijn om 
een kleinere gift te weigeren, waarvoor dan 
toch een speldje zal worden gegeven. Ten ein
de dit mogelijk te maken, wordt daartegenover 
een beroep op de beiter gesitueerden gedaan 
om een hooger bedrag te schenken. 

Aangezien het werk van de Winterhulp uit
gaat boven iedere verdeeldheid onder het 
Nederlandsche volk, terwijl mede de uitkee-
ringen zullen geschieden zonder aanzien des 
persoons, wordt een beroep gedaan op iéders 
volledige medewerking, opdat door het resul
taat kan worden getoond, dat het Nederland
sche volk in staat is eensgezind een hulp-actie 
voor behoeftige landgenooten uit te voeren. 

Ten slotte kan worden medegedeeld, dat zoo 
spoedig mogelijk na de collecte een begin met 
de steunverleening zal worden gemaakt, zoo
dat de uitkeeringen in ieder geval gedurende 
December zullen geschieden. Bij de steunver
leening zal in de eerste plaats rekening wor
den gehouden met de groote gezinnen. 

Verzoeken om steunverleening moeten wor
den ingediend bij de plaatselijke directeuren. 
Als zoodanig treden veelal op de burgemees
ters der gemeenten. Slechts in enkele gevallen, 
waar dit noodig was, zijn speciale vertegen
woordigers van de Winterhulp Nederland aan
gesteld. 

BESTEMMING SCHENKINGEN 
VOOR WEDEROPBOUW 

Reeds eerder is melding gemaakt van schen
kingen, welke eenige fabrikanten van bouw-
materiaJlen aan den algemeen gemachtigde 
voor den Wederopbouw hebben gedaan, om op 
deze wijze mede te werken tot een spoedig 
herstel van de schade in de gebieden, welke 
door de oorlogsomstandigheden zijn geteisterd. 
De gemeenten Den Helder, Vlissingen en Val
kenburg hebben reeds van de dakpannen kun
nen profiteeren, doch aan de overige materia
len was nog geen bestemming gegeven. 

Thans heeft de algemeen gemachtigde be
paald, dat de contact-commissaris voor den 
Wederopbouw in Noord-Brabant voor het 
onder hem ressort eerende gebied de besohikking 
zal krijgen over 20.000 dakpannen, tien ton 
gresbuizen en 800 liter schelpkalk. De contact-
commissaris in Gelderland krijgt 12.000 dak
pannen, tien ton gresbuizen en 600 liter 
schelpkalk en de contactcommissaris in 
Utrecht 10.000 dakpannen, tien ton gresbui
zen en 600 liter schelpkalk. 

Het ligt in de bedoeling deze materialen in 
de verschillende gemeenten te verdeelen onder 
hen, die in moeilijke financieel® omstandig
heden verkeeren. (A. N. P.) 

VOOR ONZE OORLOGSGEWONDEN. 

Het damescomité, bestaande uit mevr. Smit, m-ej. 
Dobbe en mevr. Bartellmgs, iheeft onzen soldaten, 
die worden verpleegd in het militair hospitaal te 
's-Gravenhage, een avond aangeboden, die bij onze 
jongens nog lang in herinnering zal blijven. Het 
jong Herv. Koor, dat medewerking verleende, zong 
eenige mooie liederen, die onder groote stilte wer
den aangehoord. De heer J. J. 'tHart heeft films 
vertoond, die zeer in den smaak vielen. In de 
pauze werden allen verversühinigen aangeboden 
door bedoeld comité. 

ZOODRA er oorlog is, wordt er veel over 
vrede gesproken. Hoe veel verder zou de 
menschheid zijn indien zij eens in vredestijd 

minder over oorlog sprak... 
In den gigantischen strijd, welken het Derde 

Rijk thans voert, een strijd met de wapenen, 
waaraan een strijd om een levensbeschouwing 
ten grondslag ligt, wordt herhaaldelijk terug
gegrepen in de historie. De Duitschers zien in 
hetgeen er thans geschiedt in zekeren zin een 
wederopstanding van het oude Duitsche Rijk 
na den Vrede van Westfalen, toen het tot de 
diepste inzinking was ineengestort. De Vrede 
van Westfalen maakte een einde aan de een
heid des rijks, hij bracht vernedering en ar
moede, epidemieën, hongersnood, bijgeloof en 
verderf. Bismarcks schepping was een herstel; 
zij bleek zelfs bestand tegen de slagen van 
Versailles. Thans wordt gestreefd naar den 
definitieveti vorm van een nieuw, hechter im
perium. 

rvE Vrede van Westfalen van 1648 zegt ons, 
Nederlanders, meer dan menige andere 

vrede. Niet slechts omdat de Vrede van 
Münster, die een einde aan den Tachtigjari
gen Oorlog maakte, er een onderdeel van vorm
de, maar tevens omdat de Nederlanden, welke 
nog altijd in naam deel uitmaakten van het 
Duitsche Rijk, toen — tezamen met Zwitser-
lnad — officieel uit het rijksverband traden 
en onafhankelijk werden verklaard. Voor 
Duitschland beteekende de Vrede van West
falen het einde van den Dertigjarigen Oorlog, 
die tengevolge van een zwak bewind, van gees
telijk verval en religieuze onverdraagzaam
heid den weg naar de ontbinding had vrijge
maakt. Twee machten stonden tegenover 
elkander; het Protestantsche Noord-Duitsch-
land onder leiding van de Keurvorsten van de 
Palts, van Brandenburg-Pruisen, het Katho
lieke Zuid-Duitschland onder den Stiermark-
schen tak der Oostenrijksche Habsburgers. In 
Bohemen ontbrandde de oorlogsfakkel ten 
tijde van Koning Matthias en diens lateren 
opvolger Frederik V, Keurvorst van de Palts 
(de Winterkoning)- Dertig volle jaren heeft 
het Duitsche Rijk gestreden, naar binnen tegen 
ontbindende krachten, en naar buiten tegen 
vijanden, die gebruik maakten van de inner
lijke verdeeldheid om eigen belangen te behar
tigen. En toen ten slotte de vrede was geslo
ten, lag de staat in scherven en was hij in... 

DE ZAAKWAARNEMERIJ IN 
ONS LAND 

Nederlandsche Advocaten-
vereeniging behandelt 

dit vraagstuk. 
Op de agenda der komende jaarvergadering 

van de Nederlandsche Advocatenvereeniging, 
welke Zaterdag a.s. als van. ouds te Utrecht 
zal worden gehouden, staat het onderwerp „De 
zaakwaarnemerij". Twee inleidingen, de eene 
van mr. D. Giltay Veth, advocaat te Amster
dam, de andere van mr. J. H. Zuidema, advo
caat te Nijmegen, verdedigen twee geheel ver
schillende opvattingen. 

Mr. Zuidema geeft van de zaakwaarnemerij 
deze definitie: het verleenen van rechtskun
digen bijstand en raad door niet-advocaten op 
een gebied, dat tot het arbeidsveld der balie 
behoort. Op het gebied der Rechtbank-proce-
dures in civiele zaken alsmede in de strafzaken 
bezit de advocaat een monopolie. Op alle 
andere terreinen waarop de advocaat zich be
weegt, de advies-practijk en de kantonge
rechtszaken b.v., zijn ook anderen werkzaam. 
Dezen toestand acht mr. Zuidema juist 
Slechts zal tegen de excessen der zaakwaar
nemerij moeten worden opgetreden. Gedwon
gen organisatie en scherper toezicht op de 
zaakwaarnemers «worden hiertoe aanbevolen. 

Een geheel ander geluid laat de inleiding 
van mr. Giltay Veth hooren. Iedereen komt in 
zijn leven wel eens in omstandigheden te ver
keeren, dat hij behoefte heeft aan rechtskun
digen bijstand. Tot wien dient hij zich dan te 
wenden? In ieder geval tot een deskundige. 
Dit zijn ongetwijfeld de advocaten, die immers 
hun speciale opleiding hebben genoten en in 
een organisatie zijn vereenigd, waarin zij 
onder behoorlijke toezicht staan. Toch weet 
een deel van het publiek den weg naar den 
advocaat niet te vinden. Mr. Giltay Veth 
noemt hiervoor twee redenen: de advocaat 
heeft den naam te duur te zijn en *vordt te 
ongenaakbaar geacht. Daardoor belandt het 
publiek bij de zaakwaarnemers. Het is echter 
een algemeen belang, dat hierin verandering 
komt en in de toekomst de Nederlandsche 
advocatuur volledig zal voorzien in de be
hoeften van het rechtzoekend publiek. 

De waarde dezer inleidingen wordt nog aan
zienlijk verhoogd door de enquête, welke over 
de zaakwaarnemerij in het geheele land werd 
gehouden. Daaruit blijkt om te beginnen, wel
ken omvang de zaakwaarnemerij heeft aange
nomen terwijl de vraag, of de advocatuur na 
een verbod van de zaakwaarnemerij de open
vallende zaken met inbegrip van de kanton
zaken bereid zou zijn — gezien het vaak ge
ringe belang dezer zaken — tegen zeer ge
ringe belooning te behartigen, vrijwel alge
meen bevestigend werd beantwoord. Met be
langstelling zien wij de discussies op de 
komende vergadering tegemoet. 

VOLKSHOOCESCHOOL BAKKEVEEN. 

Vanwege de Volkshoogeschool te Bakkeveen 
schrijft men ons, dat daar Maandag de land
arbeiderscursus met 75 deelnemers, dat is 
anderhalf maal zoo veel als men had verwacht, 
is begonnen. De deelnemers aan den cursus 
zijn uit tien provincies van ons land afkomstig. 

Van 1 tot 21 December en van 8 tot 18 Ja
nuari is er een sociale studieweek, waarin men 
tezamen met de deelnemers aan den land
arbeiderscursus des ochtends practisch zal 
werken en des avonds lezingen zal volgen; des 
middags zijn er studie-, sport- en zanggroepen. 

VOOR DE WINTERHULP 

Eere-comité Zuid-Holland. 
Onder voorzitterschap van den minister van 

Staat, commissaris der provincie Zuid-Holland, 
is voor dat gewest een eerecomité gevormd om 
de actie voor het Winterhulpwerk in Zuid-
Holland te steunen en bij de bevolking aan te 
bevelen. In dit comité hebben zitting genomen: 

Prof. mr. P. J. M. Aalberse, minister van Staat, 
lid van den Raad van State, 's-Gravenhage; W. D. 
Bek'kitig, Md van den Raad der gemeente Rotter
dam, Rotterdam; D. G. van Beuningen, directeur 
v. d. N.V. Steenkolenhandelsvereeniginig, Rotter
dam; mr. P. E. Briët, advocaat, lid van de Eerste 
Kamer der Staten Generaal, Leiden; dr. F. O. 
Bruijning, arts, lid van de Provinciale Staten van 
Zuid-Holland, 's-Gravenihage; M. de Bruyn, direc
teur N.V. De Erven Wed. J. van Nelle, Schiedam; 
prof. dr. H. B. Dorgelo, hoogleeraar aan de Tech
nische Hoogeschool te Delft, Delft; mr. F. O. Fook, 
directeur van het bijkantoor Vlaardinigen van R. 
Mees en Zoonen, Vlaardingen; L,. J. van Hol
lander, burgemeester van Middelharnis en Som-
melsdijk, Middelharnis; prof. ir. J. Klopper, presi
dent van den raad van beheer v. d. Nederl.-Indi-
sche Spoorwegmij., 's-Gravenhage; J. van Kranen
burg, notaris er. voorzitter afd. Grootbedrijf der 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda 
en Omstreken, Gouda; dr. L. P. Krants, directeur 
der firma J. J. Krantz en Zn. N.V., Oestgeest; A. 
W. de Landigraaf, wethouder der gemeente Slie-
dreoht, Sliedrecht; ir. W H. van Leeuwen, presi
dent-directeur van de Nederl. Gist- en Spiritus
fabriek te Delft, Delft; F. Loovjen jr„ firmant van 
de fa. Joh. van Gelderen en Co., Gorinohem; jikvr. 
J. A. Op ten Noort, 's-Gravenhaige; ir. A. Plate, 
president v. d. Nederlandsche Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel, Rotterdam; dr. H. L. M. 
van Scha ik, directeur van de N.V. Louis Dobbel-
mann, Wassenaar; G. Slob, dijkgraaf van het 
hoogheemraadschap van de Alblasserwaard met 
Arkel beneden de Zouwe, Meerkerk; Jhr. H. W. 
Stoop, directeur van de Twentsohe Bank te 
Dordrecht, Dordrecht; ds. A. K. Straatsma, predi
kant by de Ned. Hervormde Kerk te 's-Graven
hage, 's-Gravenhage; mej. A. H. M. Thorbeoke, 
's-Gravenhage; mgr. J. M. van der Tuyn, deken 
van 's-Gravenhage en pastoor St. Jacobuskerk, 
's-Gravenhage; W. van der Vorm, directeur van 
de Scheepvaart- en Steenkolenmaatschappij N.V., 
Rotterdam; M. P. van der Weijden, lid der Tweede 
Kamer der Staten-Generaal en lid der Staten van 
Zudd-Holland, Zevenhoven. 

INBREKERS IN AMERSFOORT 

Terwijl de winkelier even een brief was gaan 
posten hebben dieven, onder begunstiging van 
de diepe duisternis, Woensdagavond laat hun 
slag geslagen in het heeren- en kinderklee-
dingmagazijn van den heer H. B. Scholten 
aan de Langestraat te Amersfoort. Zij verdwe
nen ongemerkt met medeneming van stoffen 
tot een totale inkoopwaarde van ongeveer 
ƒ 250. De politie heeft dadelijk een onderzoek 
ingesteld, doch nog niet de hand op de daders 
kunnen leggen. Een belooning van ƒ 50 is uit
geloofd voor diegenen die aanwijzingen kunnen 
geven welke leiden tot het opsporen van den 
buit. 

VOORLICHTINGSDIENST N.V.V. 

De Persdienst van het N.V.V. meldt: Ten
einde de besturen en bestuurders van de vak
organisaties ook onder de gewijzigde omstan
digheden in staat te stellen, de hun toever
trouwde arbeidersbelangen zoo goed mogelijk 
te behartigen, heeft de commissaris van het 
N.V.V. aan de sociaal economische afdeeling 
van het verbond een ,,voorlichtingsdienst" 
verbonden, die onder leiding staat van den 
heer A. Vermeulen. 

*'s-HERTOGENBOSCH, 27 November. In de 
vergadering van Prov. Staten van Noord-Bra
bant is besloten het voorstel Jansen tot reor
ganisatie van het waterschapswezen in de pro
vincie naar de afdeelingen te verzenden, 

KANTOOR GEMEENTE-ONTVANGER 
TE 'S-GRAVENHAGE. 

Het kantoor van den gemeente-ontvanger te 
's-Gravenhage zal, heden, Vrijdag, in verband met 
de werkzaamheden, verbonden aan de collecte 
van de Winterhulp Nederland, voor het publiek 
zijn gesloten. 

„ !  <  

FREDERIK V VAN BOHEMEN (de Winterkoning), tijdens wiens kortstondig bewind het 
begin van den Dertigjarigen Oorlog viel. Men ziet hem hier met zijn gemalin afgebeeld tijdens 

een ijsfeest bij Gorkum in de Nederlanden. 

269 souvereine staatjes en steden uiteenge
vallen. 

De heugenis aan deze fatale episode in zijn 
geschiedenis leeft voort bij het Duitsche volk, 
hetwelk thans dag aan dag wordt voorgehou
den dat slechts innerlijke gebondenheid, steu
nend op kracht van wapenen en begrip voor 
de waarheden der historie, een natie kan be
hoeden voor een dergelijk verval. 

TIET is te hopen dat wanneer eens de nu 
woedende oorlog zal zijn geëindigd, de 

vrede spoediger tot stand zal komen dan na 
den Dertigjarigen Oorlog, toen men er... acht 
jaren voor noodig had! In 1640 besloot de 
Regenburgsche Rijksdag de steden Munster en 
Osnabrück als plaatsen voor de vredesonder
handelingen aan te wijzen. Het feit dat er twee 
steden werden uitgekozen, vond niet alleen zijn 
oorzaak in het groote aantal afgevaardigden, 
die moeilijk in één stad waren onder te 
brengen, maar ook in religieuze overwegingen 
De Katholieken weigerden nl. met de Protes
tanten op één plaats samen te komen. De 
eersten beschouwden Osnabrück als de „ket-
terstad", terwijl de tweeden het niet met hun 
waardigheid in overeenstemming konden 
brengen tezamen met de anderen te Munster 
te verschijnen. 

Het duurde echter nog twee jaren alvorens 
de onderhandelaars inderdaad bijeen waren! 
Twee jaren gedurende welke de oorlog voort-
woedde in steeds heviger mate. Op 25 Maart 
1642 zouden de onderhandelingen worden ge
opend, doch toen het zoover was, werd de 
opening... tot 11 Juli 1643 uitgesteld. Zelfs 

toen kwam het nog niet tot practische be
sprekingen, want er moesten tal van proto-
colaire kwesties worden geregeld, hetgeen veel 
tijd vereischte. Met de titelatuur had men de 
grootste moeite; men diende immers precies 
te weten wie met „Exzellenz", wie met „Al-
tesse" en wie met „Altesse sérénissime" moest 
worden aangesproken! Onlangs is te Osna
brück eèn museum geopend, geheel aan den 
Vrede van Westfalen gewijd, waarin alle oor
konden, documenten en platen, op dezen vrede 
betrekking hebbende, zijn bijeengebracht. De 
conservator van het museum, Ludwig Bate, 
heeft ter gelegenheid van ds inwijding van zijn 
schepping aardige bijzonderheden over het 
vredescongres zelf gepubliceerd. Vele honder
den onderhandelaars waren naar Munster en 
Osnabrück gereisd; alleen de Deensche dele
gatie reeds, welke uitsluitend „ter bemidde
ling" kwam, telde 103 personen. De Zweden, 
met Johan Oxenstierna, den zoon van den 
Rijkskanselier, aan het hoofd, hadden hun 
eigen muziekkapel bij zich! 

In later tijden is vaak laatdunkend geschre
ven over het Congres van Weenen van 1815, 
dat een nieuw Europa zou organiseeren, maar 
meer danste en banketteerde dan vergaderde. 
Misschien had het 't Westfaalsche Congres tot 
voorbeeld genomen, want de festiviteiten 
waren in die dagen overvloedig in aantal, de 
dans- en balletmuziek was niet van de lucht 
en de feestmaaltijden volgden elkaar in snelle 
regelmaat op. Het plaveisel der straten dreun
de van het gerucht der staatsiekarossen en van 
het hoefgekletter van de paarden der hooge 
heeren, die door pages begeleid, rondreden. 

BOERDERIJ 

MISLUKTE EENHEIDSPOGINGEN 
IN DEN LANDBOUW 

Te Leeuwarden werd onder voorzitterschap 
van den heer G. J. Ruiter de alg. vergadering 
gehouden van de Friesche Mij. van Landbouw. 
De voorzitter bracht in herinnering de vele 
pogingen, gedaan om te komen tot eenheid op 
agrarisch gebied. Het bestuur van het Land
bouw Comité, de landelijke agrarische centrale, 
waartoe ook de Friesche Mij. behoort, moest 
echter ten slotte vaststellen, dat alle pogingen 
tot niets hadden geleid en dat er evenmin 
kans op samenwerking in de toekomst bestaat, 
weshalve de pogingen zijn gestaakt. 

Dezen gang van zaken achtte spr. te betreu
ren. Daarbij kwam dan nog de z.i. onverant
woordelijke beslissing, dat men bij het Land-
bouwcomité niet wenschte samen te werken 
met de bezettende autoriteiten anders dan op 
hun speciaal verzoek en dat men zich wilde 
beperken tot het contact met de rudimenten 
van wat eens onze Nederlandsche regeering 
was. 

Spr. had door de benoeming van een com
m i s s i e  p o g i n g e n  a a n g e w e n d ,  o m  d a n  p r o v i n 
ciaal tot een samenwerking te komen het
geen echter niet is gelukt. De pogingen zijn 
opgegeven, omdat gebleken is, dat men ook in 
de Friesche Mij. niet eensgezind in dezen was. 

Na nog enkele pogingen te hebben gerele
veerd, kwam spr. tot den toestand van het 
oogenblik, waarop bij de mogelijkheid van een 
samenwerking rekening moet worden gehou
den met de volgende feiten. 

1. De pogingen tot concentratie van de 
Centrale Landbouw Organisaties te geraken 
zijn definitief mislukt. 

2. De pogingen om provinciaal tot concen
tratie te komen zijn evenmin gelukt. 

3. De nationale bond van Landbouw en 
Maatschappij en het Boerenfront poogden 
beide zonder verdere mededinging tot deze 
organisatie te komen. 

4. De eenheidsorganisatie kan dus slechts 
het gevolg zijn van een samengaan dezer 
laatstgenoemde groepen. 

Genoemde organisaties hebben elkaar ge
vonden in een Ned. Agrarisch Front. 

Naar spr. meening zal het Ned. Agra
risch Front de organisatie van de toe
komst zijn. Dientengevolge zullen de 
werkzaamheden van de Friesche Mij. 
straks in andere organisatorische banen 
dienen te worden geleid. 

Daarbij behoeft niets, wat waardevol is, 
te worden vernietigd, ook al zal de v o r m 
veranderen. 

ONDERWIJS 

CREMATIE PROF. DR. E. D. 
WIERSMA 

Op Westerveld is Woensdagmiddag het stof
felijk overschot van prof. dr. E. D. Wiersma 
gecremeerd. Het college van curatoren der 
Groningsche universiteit was door zijn secre
taris, mr. Cluijsenaer, vertegenwoordigd, ver
der waren er o.a. de heeren J. H. Pameijer, 
inspecteur van het staatstoezicht op het 
krankzinndgenwezen, prof. dr. M. W. Woerde
man, dr. N. Kraus namens de Vereeniging 
voor Psychiatrie en Neurologie, prof. N. C. 
Tendeloo, prof. N. J. A. F. Boerma, prof. dr. 
C. U. Ariëns Kappers, prof. dr. H. T Deel
man, prof. dr. H. J. F. W. Brugmans, als voor
zitter van de Ned. Vereeniging voor Psycho
logie en vele andere hoogleeraren, voorts ver
tegenwoordigers der studentencorpora enz. 

Er werd bij de plechtigheid niet gesproken. 
Nadat de baar was neergelaten, dankte de 
zoon van den overledene, dr. D. Wiersma uit 
Den Haag, de aanwezigen voor hun belang
stelling. 

VOORBEREIDEND EXAMEN 
ACCOUNTANCY. 

Op 3 en 4 December, des voor- en namid
dags, wordt vanwege het Ned. Instituut van 
Accountants te Amsterdam, in Bellevue, 
Leidschekade 90 en Marnixstraat 400, het 
mondelinge deel van het voorbereidende examen 
voor accountant alsmede in de vakken van 
art. 25 van het reglement, afgenomen. Het 
examen is openbaar. 

Men hoorde alle talen door elkaar: Duitsch, 
Zweedsch, Nederlandsch, Deensch, Spaansch, 
Italiaansch, Fransch, Poolsch en Latijn. Te 
Munster, waar de Katholieke delegaties toef
den en de Hollanders met de Spanjaarden over 
de erkenning der Republiek onderhandelden, 
ging het nog levendiger toe dan te Osnabrück. 
Munster had ook minder geleden dan Osna
brück, dat door zware branden was geteisterd, 
vijf jaren van contra-reformatie en tien jaren 
Zweedsche bezetting achter den rug had. En 
terwijl de vredesgedelegeerden vroolijk feest
vierden, balde het volk, dat honger leed, de 
vuisten en zochten do legers onafgebroken hun 
militaire successen uit te breiden. 

rPOOH werd er ook gewerkt in de „vredes-
zaal" te Munster en in de raadzaal te 

Osnabrück. Het was een moeizame arbeid, 
welke van jaar op jaar voortduurde. Het eerst 
van alle kwam de Republiek met Spanje tot 
overeenstemming. Op 30 Januari 1648 werd 
de Vrede van Munster gesloten en op 5 Mei 
werd hij geratificeerd. Daarna kwamen 
Duitschland en Zweden tot een vergelijk: op 
6 Augustus 1648 was de Vrede van Osnabrück 
bezegeld. De parafeering van de overeenkomst 
geschiedde in Oxenstierna's kwartier en duurde 
zeven uren. 

Zweden en Frankrijk haalden dikke winsten 
binnen! Zweden behield Voor-Pommeren met 
Stettin en kreeg het eiland Rügen, voorts een 
deel van Achter-Pommeren, de hertogdommen 
Bremen en Verden, de stad Wismar, en boven
dien een schadeloosstelling voor de oorlogs
kosten ten bedrage van negen miliioen. Frank
rijk legde de hand op den Elzas, behalve 
Straatsburg, maar verwierf Breisaoh en het 
recht van bezetting van Philipsburg. Beieren 
behield de Opper-Palts. 

De schoonste vrucht des vredes edoch was 
de regeling der religieuze verhoudingen op den 
grondslag van het tractaat van Augsburg: 
geen vervolging meer om der wille van het 
geloof. 

Eén Duitsche vorst had zich buiten het ge
woel van den strijd weten te houden: de Ho-
henzollern Frederik Wilhelm (de latere „Groote 
Keurvorst), die bij den vrede zijn positie wist 
te consolideeren en te verstevigen door het 
verwerven van een stuk van Achter-Pommeren, 
een aantal bisdommen en steden, o.a. Kleef, 
en het recht van opvolging in het bisdom 
Maagdenburg. Zijn gebied zou de kern worden 
van het nieuwe Duitsche Rijk, dat een eeuw 
noodig had om zich te herstellen én in 1871 
te Versailles zijn eenheid bevestigd zag. 

Het is te begrijpen dat de Vrede van West
falen in de Duitsche historie als een afschrik
wekkend voorbeeld is te boek gesteld. 

(Nadruk verboden.) 

Winterhulp! 
Brengt vreugde in het leven. 

De winter rukt behoedzaam op, de sid
derende natuur krijgt klop, en is al haast 
ontwapend. Door uitputting vermoeid en 
traag, schikt zij zich in de nederlaag, die 
s' iederen herfst lijdt, slapend. De winter, 
die zich zelden haast, komt onverstoor
baar en verbaasd zien wij op zekeren 
morgen een lagen thermometer-stand, en 
steden en het platteland onder de sneeuw 
verborgen! 

De winter wordt dan opgewekt be
groet wanneer de schoorsteen trekt in 
vxlverwarm.de huizen, en schaatsenrijders 
op de baan denken er geen secdnde aan den 
winter te verguizen. Hij wordt zelfs veel 
bezongen ook, want al is hij een grimmig 
spook, dat wij wel eens verwenschen, toch 
schildert hij de wangen rood, en heeft hij 
slechts een broertje dood aan kouwelijke 
menschen! 

Den winter praat men naar den mond, 
hij heet gezellig en gezond, ondanks zijn 
barsche trekken. Maar wie geniet van win
tersport, moet eerst daar, waar geleden 
wordt, zyn naasten hulp verstrekken. De 
winter is een barre tijd voor iedereen, die 
armoe lijdt: laat ons dit niet vergeten. Wie 
zelf geen krimp heeft en geen nood, helpe 
spontaan zijn landgenoot aan kleeren en 
aan eten! 

Toont u thans Nederlandsch-gezind! De 
actie „Winterhulp" begint, en moet vol
ledig slagen. Sraagt allen naar vermogen 
bij, niets maakt ons sterker dan dat wij 
elkanders lasten dragen! 

•QUASIMODO. 

KUNST 

VOLKSVOORSTELLINGEN VAN 
„FIDELIO" 

Maandag 2 en Dinsdag 3 December a.s. 
zullen in den Stadsschouwburg te Amsterdam 
twee volksvoorstellingen worden gegeven van 
Beethovens opera „Fidelio". 

De bezetting is gelijk aan die der reeds van 
deze opera gegeven opvoeringen in het kader 
„Kunst in Amsterdam". Het Concertgebouw
orkest verleent wederom medewerking. Het 
geheel staat onder leiding van Eduard van 
Beinum. 

FILMVOORSTELLINGEN IN HET 
CONCERTGEBOUW 

In de „ronde zaal" (koffiekamer) van het 
Concertgebouw te Amsterdam zal Zaterdag
middag 30 November te 3 uur en Zondagoch
tend 1 December te half twaalf de kleurenfilm 
„Perpetuum mobile" van Chris Pointl — een 
film van den kringloop der jaargetijden, op 
klassieke muziek — worden vertoond met een 
korte inleiding door den cineast. 

KORTE NEDERLANDSCHE FILMS 

(Van onzen correspondent.) 

' s - G r a v e n h a g e ,  2 8  N o v e m b e r .  
De Profilti Filmfabriek heeft zeven korte 

films vervaardigd voor de voor-programma's 
van de bioscoop-theaters. Zij zijn alle tot 
stand gekomen door Nederlandsche vakmen-
schen, met Nederlandsche spelers. 

In het Passage-theater werden deze filmpjes 
vertoond voor genoodigden. Het zijn drie speel
films, drie documentaire films in kleuren en 
een documentaire in zwart-en-wit. De gekleur
de films ,,Visohvangst op de Loosdrechtsche 
Plassen", ,,Van wilgenstam tot klomp" en 
„Een dag op de boerderij" geven een stuk 
leven in Nederland te zien. 

Van de drie speelfilms ,,Van de kleine vreug
den des levens", „Rooken is een kunst" en 
„Zooals u het bekijkt" maakten beide eerstge
noemde nu en dan een ietwat geforceerden in
druk. De documentaire film „Problemen van 
onzen tijd" is gewijd aan de Nederlandsche 
bouwkunst. 

H. VAN ABBE HERDACHT 

Vóór den aanvang van de derde lezing in de 
reeks kunsthistorische voordrachten, een 
dezer dagen in het Van Abbe-museum te 
Eindhoven gehouden, wijdde burgemeester A. 
Verdijk enkele woorden aan den in de laatste 
week ontslapen stichter, tevens voorzitter 
van het bestuur en de commissie van toezicht 
van het naar hem genoemde museum, den 
heer H. van Abbe. 

Van Abbe heeft volgens spreker stad en 
bevolking te eeuwigen dage aan zich ver
plicht, door de stichting van twee monumen
ten, t.w. de Karei I sigarenfabrieken, welke 
hij heeft opgevoerd tot de spits van de be
drijven, en het Van Abbe-Museum. Arbeid, 
kunstzin en gemeenschapsgevoel maakten 
hem tot eereburger. 

Vervolgens hield de conservator van het 
Museum van Aziatisohe kunst te Amsterdam, 
H. F. E. Visser, een lezing over „Hedendaag-
sche waardeering van Chineesche kunst". 

BALLET YVONNE GEORGI 

Voor hun eerstvolgende uitvoeringen in het 
kader der voorstellingenreeks „Kunst in 
Amsterdam, Seizoen 1940—41", heeft het 
Ballet Yvonne Georgi in studie genomen „II 
ballo dell' ingrate" van Claudio Monteverdi en 
Tsjaikoski'a „Notenkraker". 

AGENDA 

A m s t e r d a m .  
De tentoonstelling van werken door M. A. J. 

Bauer en G. H. Breitner in den kunsthandel Buffa 
is verlengd tot en met 10 December a.s. 

Amsterdamsche Ateliers voor Binnenhuiskunst, 
Westeinde 25: schilderijen en pottenbakkerkunst 
door H. H. Kamerlingh Onnes, 30 Nov.—24 Dec. 

's-G ravenhage. 
In de kunstzaal „Kunst van onzen tijd" wordt 

Dinsdag 3 Dec. a.s. des namiddags 3 uur een ten
toonstelling geopend van werken van Paul van 
der Ven in de benedenzaal en in de beide boven
zalen werken van Louis Schrikkel en Louise van 
den Bergh. 

Aa.n het Zaterdagmiddagconcert van de 
Groninger Orkestvereeniging, 30 November in 
„De Harmonie" te Groningen, zal als soliste 
medewerken Jo Vincent en voordragen de 
scène en aria „Ah! perfido" van Beethoven 
en ,,Der Hirt auf dem Felsen" van Schubert. 

Het orkest speelt onder leiding van Kor 
Kuiler de Ouverture tot „König Stephan" van 
Beethoven, de Symphonie in Es (K.V. 543) 
van Mozart en „Variaties en Fuga over een 
thema van Mozart" van Reger. 
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BEURS EN NIJVERHEID 
DE GOUDCLAUSULE IN 

DUITSCHLAND 
De goudmark gelijk gesteld aan 

de Rijksmark. 

Nadat het reeds In 1929 werd verboden, 
hypotheken in buitenlandsche valuta te doen 
inschrijven zijn later de rogge- en tarwe-
schulden krachtens de wet in Rijksmarkschul-
den omgezet. Voor fijngoud, inzonderheid 
goudmark-hypotheken bleef de bepaling gel
den, dat als officieel vastgestelden prijs voor 
fijngoud de Londensche goudprijs moest wor
den aangenomen. Sedert het uitbreken van 
den oorlog heeft het Rijksministerie van Eco
nomische Zaken de publicatie van den Lon-
denschen goudprijs echter gestaakt, zoodat 
een officieel vastgestelde goudprijs in den zin 
van de wet omtrent „waardevaste" hypo
theken ontbrak. 

In de Duitsohe bladen lezen wij thans, dat 
in verband met een en ander thans een nieuwe 
verordening die deze materie regelt, is af
gekondigd, die ingaande 23 Novem/ber van 
kracht is geworden. In de gevallen, waarin 
een hypotheek, hypotheekschuld of renteschuld 
op de officieele gaudnoteering is gebaseerd, 
moet de door de Rijksbank vastgesteld basis
prijs als maatstaf worden genomen. 

In een commentaar in de „Deutsche Justiz" 
schrijft dr. Vogels van het Rijksministerie van 
Justitie, dat zulks er op neer komt, dat de prijs 
voor één klogram fijn goud op 2790 Rykamark 
is bepaald. 

Daar deze pariteit ooik voor de munteen
heid geldt, is de ware zin van de nieuwe ver
ordening, d de goudmarkt krachtens de wet 
met de RijKsmark is gelijkgesteld. Hierdoor 
worden de moeilijkheden die door de daling 
van den goudprijs kunnen rijzen, uit dein weg 
geruimd. Ter dekking van „waardevaste" 
schuldbekentenissen, zooals bv. goudpandbrie
ven, kunnen dientengevolge nu ook Rjjks-
markthypotheken dienen, en omgekeerd. 
In de nieuwe verordening is het inschrijven 
va.i goudimark-hypotheiken dus niet ver
boden. 

Daar evenwel Rtjksmark en goudmark 
krachtens de wet aan elkander gelijk zijn ge
steld, heeft het verbinden van de goudclausule 
aan een leening voor den schuldeischer geener
lei attractie meer, hetgeen ook uit algemeen 
economisch oogpunt van beteekenis is. De ver
ordening geldt niet voor het Protectoraat en, 
afgezien van Dantzig, ook niet voor de nieuwe 
Oostelijke gebieden, die bij Groot-Duitschland 
zijn gekomen. 

KEMPENSCHE ZINKMIJ. 
Rapport der trustee over de 

obligatieieening. 

Aan een rapport der N.V. Centrale Trust 
Compagnie over 1939 betreffende de 4% obli
gatieieening 1937, groot ƒ 1.300.000, ten laste 
der N.V. Kempensche Zinkmaatschappij 
„Zincs de la Campine", gevestigd te Budel 
(N.-Br.), ontleenen wij het volgende: 

Wij zagen toe, of de gelden, benoodigd voor 
de betaling der op 1 Juli 1939 en 1 Januari 
1940 vervallende coupons nos. 4 en 5 op de 
bij de trustacte voorgeschreven wijze werden 
gestort, waaraan stipt de hand werd ge
houden. 

In verband met de door de debitrice op zich 
genomen verplichting om, zoolang nog obli
gaties der onderhavige leening uitstaan, haar 
vaste eigendommen ten behoeve van derden 
niet met hypotheek te belasten zonder deze 
leening daarin in gelijken rang te doen deelen, 
lieten wij onlangs nagaan, of de bedoelde 
eigendommen nog steeds onbezwaard zijn. Dit 
werd ons met betrekking tot de perceelen te 
Weert en Budel bevestigd. 

Opneming van fondsen in de 
dagelijksche noteering 

De secretaris-generaal, wnd. hoofd 
van het departement van financiën heeft 
aangewezen ter opneming in de dagelijk
sche noteering in de prijscouranten der 
beurzen, met ingang van Maandag 2 De
cember 1940, de volgende fondsen: 

• 

R u b b e r o n d e r n e m i n g e n :  a a n d e e l e n  
rubber mij Basilam, Cult. Mij. Bod jong Datar 
en Cult. Mij. Soerowinangoen. 

S u i k e r o n d e r n e m i  n g e n :  a a n d e e l e n  
Cult. Mij. Pandjie en Tandjoongsarie. 

T h e  e - o  n d e r n e m j n g e n :  a a n d e e l e n  
Landbouw Mij. Dajeuh Manggoeng, Cult. Mij. 
Gandasoli, Cult. Mij. Goalpara, Marywattie 
Tea Company, Cult. Mij. Tjimonteh, Cult. Mij. 
Tjisampora. 

C u l t u u r - o n d e r n e m i n g e n ;  a a n d e e -
Landbouw Mij. Radjamandala en Serdang 
Cult. Mij. 

TRANSFERBEPERKING IN 

ENGELAND 

Nieuwe belemmerende be
palingen. 

Volgens een bericht uit ZUrich aan de ,,Frf. 
Ztg." heeft het departement der schatkist in 
Engeland nieuwe bepalingen uitgevaardigd 
omtrent de transfer van buitenlandsch tegoed. 
Het betalingsverkeer met het buitenland wordt 
daardoor tot een minimum teruggebracht. 

Volgens een verordening wordt het tegoed 
in contante Ponden van niet in Engeland ver
blijvende personen en vennootschappen, waar
van de overdracht het karakter van kapitaal
transfer zou krijgen, verboden. Het betreft 
hier terugbetaling van vervallen of opgezegde 
vorderingen, uitkeering op grond van ontbin
ding van vennootschappen, volmachten, scha
deloosstellingen en opbrengst van grondbezit, 
voorwerpen van een zekere waarde en meu
belen. 

Het departement der schatkist kan de uit
betaling van de desbetreffende bedragen aan 
personen, die niet in Engeland wonen, van de 
voorwaarde afhankelijk stellen, dat de Ponden 
op een geblokkeerde rekening bij een Engel-
sche bank, worden geplaatst. Buitenlandsche 
houders eener dergelijke rekening hebben het 
recht de desbetreffende bedragen bij de bank 
t« laten staan, of in Engelsche met name ge
noemde staatsfondsen te beleggen. 

Van veel gfooter beteekenis is een verorde
ning, waaronder aanmerkelijk belangrijker 
bedragen vallen aan deviezen. 

De verordening betreft goud en deviezen 
zoomede tegoed van in het buitenland geves
tigde naamlooze vennootschappen waarover 
de controle bij Engelsche financiers ligt. 

In zoover in Engeland gevestigde per
sonen eén overwegenden invloed op de 
beschikking over de activa van niet-
Engelsche maatschappijen bezitten dus 
over de meerderheid der aandeelen be
schikken, moeten zij aan de Bank van 
Engeland goud, deviezen en tegoed der 
betrokken maatschappijen aangeven, 

Clearingkoersen 
Voor stortingen op 28 November 1940 

Rijks-mark 
Bel ga 
ów Franc 
Lire 
Deen. Kr. 
Noor. Kr. 
Lewa 

75.36 
30.1432 
43.56 
9.87 

36.40 
42 fü 
2.30. 

iw Kr. 
TsJ. Kr. (a) 
Tsj Kr •>) 
Dinar (a, 
Dinar (b) 
Turksche p 

44.85 
6.42 
7.54 
3.43 
4.23 
1.45M 

a — oude schulden, b = nieuwe schulden. 

Vergaderingen. 
(Vrijdag 29 November.) 

A m s t e r d a m .  1 0  u .  H o l l .  S c h o u w b u r g ,  
Heerergracht 437 (alg.) 

11 u. Institut für Schulschwestern te Speyer 
a. Rh., Industria (verg. v. 8 % obl.h.) 

11 u. Ned.-Indische Portland Cement Mij., 
Industria (2e verg. van 4 % oonv. obl.h.) 

11 u. Amsterdamsch Effecten- en Bankiers
kantoor, Apollolaan 111 (buiteng.) 

11 u. Handelmij. van Santen & Co., kant. 
venn. (alg.) 

Ui u. Bandar Rubber MiJ., kajnt. venn. 
(buiteng.) 

11J u. A.K.U., Industria (buiteng.) 
12 u. Bandar Oliepalmen Cultuur Mij., kant. 

venn. <buiteng.) 
12 u. Alg. Waarborg Mij., Keizersgracht 

482 (buiteng.) 
12 u. Bunge's Handelmij., Spulstraat 210 

(jaarv.) 
3J u. Gerzon's Modemagazijnen, kant. venn. 

(buiteng.) 
4 u. Carl Leoni N.V., Nes 47 (buiteng.) 
R o t t e r d a m .  l O i  u .  H a n d e l m i j .  R .  S .  

Stokvis & Zonen, kant venn. (buiteng.) 
2 u. Rotterdamsche Scheepshypotheekbank, 

kant. venm. (buiteng.) 

Over deze waarden is de beschikking 
slechts met goedvinden der Bank van 
Engeland veroorloofd. 

Het is niet duidelijk hoe men zich in Enge
land voorstelt over tegoed in het buitenland 
te beschikken. Als beweegreden voor de ver
scherping der bepalingen omtrent het transfer 
wordt dé noodzaak genoemd het misbruik te 
doen verdwijnen, dat mogelijk werd gemaakt 
door de onvoldoende werkende deviezenrege-
ling. 

Openingstijd der banken 
Nader wordt nog gemeld, dat de kantoren 

der hierna genoemde banken te Amsterdam 
met ingang van Maandag 2 December tot 
nadere mededeeling des morgens van 10 uur 
af geopend zullen zijn: Amsterdamsche Bank 
N. V.; Amsterdamsche Goederenbank N. V.; 
N. V. Bankierskantoor van Mendes Gans & 
Co.; Banque de Paris & des Pays-Bas S. A.; 
De Twentsehe Bank N. V.; Handel-Maat-
sóhappij H. Albert de Bary & Co. N, V.; Hol-
landsohe Bank-Unie N. V.; Hope & Co.; 
Incasso-Bank N. V.; Kol & Co.; Lippmann, 
Rosenthal & Co.; Ned. Bank voor Zuid-Afrika 
N. V.; Nederlandsdhe Handel-Mij. N. V.; Ned. 
Indische Escompto Mij. N. V.; Ned.-Indische 
Handelsbank N. V.; Nederl. Landbouwbank 
N. V.; Nederl. Middenstandsbank N. V.; 
H. Oyens & Zonen N. V.; Pierson & Co.; Rot-
terdamsdhe Bankvereeniging N. V.; Gebr. 
Teixeira de Mattos; Vermeer & Co. 

HOLLANDIA FABRIEKEN KATTENBURG & Co. 

Op de buitengewone algemeene vergadering is 
aan den heer H. La,zard, commissaris der vennoot
schap, alsmede aan de heeren J. N. Kattenburg, 
S. W. Kattenburg en A. Kattenburg, leden der 
directie, op hun verzoek met ingang van 29 
Novemiber a.«. eervol ontslag als zoodanig ver
leend. 

Tot commissaris der 'vennootschap werd be
noemd de heer L, Proos Hoogendijlk. directeur der 
Rotterdamsche Bankvereeniginig N.V., Amsterdam, 
terwijl met ingang van 29 Novemiber 1940 tot 
directeuren der vennootschap werden benoemd de 
heeren J. Sc/heffer, wonende te Blaricuim en G. E. 
van Dalein, te Amsterdam. 

OFFICIEELE PRIJSCOURANT 

Industrie. 
Voornveld N.V. A 113 b 113 b. 
Werkspoor sA A 160 gb 160J gb. 
Wilton-Fijen. A 163É gb. 163. 
Wilt-Fijen. (Am) 31i 318-
Wit's Bi. (De) A 200 gb. 204 gb. 
Wijera A 158 gb. 158 gb. 
Zincsdela Cam. A —. 
Z. H. Bierb, pwA 82. 

Verbeteringen. 

Donderdag 28 November. 

OBLIGATIES. 

Staatsleenlngen. 
Nederland 1938 ƒ 100 3 % 84J. 
Idem 1Ö37 ƒ 500 3 % 80i. 
Ned.-Indië 1937 I ƒ 500 3 % 84J, 

Prov. en Gem. Leen. 
AmsterdanS 1837^6 3è % 838. 

Hypotheekbanken. 
E. Ned. Schv. 31 % 79. 
Rott. Hyp. Bk. 4 % 90J. 
Utr. Hyp. Bk. z. v. 34 % 86J. 

Premie-Leeningen. 
Amsterdam Conc. ƒ 1000 3 % 98. 

AANDEELEN. 

Ind. Ondern. 
Cart. f. Scholt. 2e k. 160 gb. 
Kon. N. Papier 2e k. 138i gb. 
Kon. Ver. Tap 2e k. 87J. 
Thomps. c 10 g. A. 2e k. 15. 
v. Gelder Papier g. A. 2e k. 138 gb. 
Chamotte Unie 2e k. H71. 
American Steel Founid. 2e k. 321 glb. 
U. S. Rubber 2e k. 25è. 

Handelsondern, 
Cur. Hand. Mij, A. 2e k. 107J. 

Scheepvaart-mljen. 
St. Mij. Oostzee A, 2e k. 157 gb. 
Id. Oude A. —. 

Thee-ondernemingen. 
Melangbon C. A. 2e k. 85 b.—88 1. 

Dlv. Cultuurondern. 
Tjilongk. Kina A. 2e k. 253 b.—255 1. 

Diversen. 
Leyd. Oranje A. 2e k. 20. 
Gouda Kaas A. 2e k. 601. 
Thomsen A 2e k. 192 gb. 

Spoorwegen. 
Atch; Top. c. g. A. 2e k. 228 gL 
Union Paq. R, c. A. 2e k. 85 b. 
Kansas City S. Cert. v. Pref. 2e k. 188. 

GROEP A. 

Nederland 1938 31—3% 3e k. 86 gl. 
Alg. Kunstz. Unie 6e k. 115i gb.—1151 ?!• 
American Car Ct. 5e k. 32}. 
Bethlehem St. Ct. 6e k. 801—«0ï. 
Common & S. Ct. 7e k. 1-h gb.—li gl. 
Silau Rubber 7e k. 111. 
Kennecott 7e k. 37—37jV-
Kon. Ned. St. Mij. Nat. Bezit 7e k. 149—149J. 
Pennsylvanië Rw. beide srt. 7e k. 24A—248 g'. 
Java-China-Japanlijn 6e k. —, 
Kon. Ned. Stoomb. 6e k. 149. 
Ver. Vorstenl. C. Mij le k. 1241 gb.—61 gl. 
Deli M«. Ct.' 7e k. 2571—81. 
Wilson & Co. 4e k. 4 lg, 5e k. 415. 
Pennsylvania le k. 241 gb.—1 gl. 
Idem 20 è, 50 le k. 241 gb.—h gl. 

L
De handel in buitenlandsche 

tranches op de Ber-
lijnsche beurs. 

Wt) hebben reeds gemeld, dat de 
handel in obligaties der Dawes- en 
Youngleening op de Berlijnsche beurs 
onlangs is toegestaan onder de voor
waarde, dat de verkooDer een verklaring 
toevoegt, dat de stukken sedert 1 Sep
tember 1939 onafgebroken in het bezit 
van een Duitsch ingezetene zijn geweest. 
De permanente beurscommissie voor den 
handel in niet-officieel genoteerde fond
sen deelt in aansluiting daarop mede, dat 
bovengenoemde voorwaarde geldt voor de 
buitenlandsche tranches, die Ln Ponden, 
dollars, guldens, Belga's, Fransche en 
Zwitsersche .francs, Tsjechische kronen en 
lires luiden. 

REIZIGERSVERKEER VAN BELGIË 
NAAR NEDERLAND EN 

DUITSCHLAND 

Deviezenregeling gewijzigd. 
Bedrag verlaagd. 

•(Van onzen correspondent.) 

B r u s s e l ,  2 8  N o v .  

Reizigers uit België naar Nederland en 
Duitschland, konden zich volgens de tot nu 
toe geldende voorschriften van de deviezen-
instanties, maandelijks Nederlandsche gul
dens tot een bedrag van 300 Rm. aanschaf
fen voor hun uitgaven in Nederland. 

Nadat met ingang van 4 November 1940 
de bevoegdheid tot toekenning van deviezen-
vergunningen van de Oberfeldkommandantu-
ren, werd overgedragen op de clearing, werd 
een nieuwe regeling betreffende het deviezen-
verkeer met Nederland getroffen. 

Thans kunnen de bezitters van een door
gangsvisum naar Nederland, zonder een 
deviezenvergunniing, maandelijks Nederland
sche guldens tot een bedrag van 3000 Belgi
sche francs koopen, hetzij rechtstreeks bij de 
Emissiebank te Brussel, hetzij door bemidde
ling van een deviezenbank of een wisselkan
toor. 

Terwijl eenerzijds de vereischte toestemming 
werd afgeschaft, werd anderzijds in aanpas
sing met de bepalingen voor het reizigers
verkeer naar Duitschland het bedrag der 
maandelijks uit te geven geldmiddelen van 
300 Rm. tot 3000 Belgische francs verlaagd. 

Hoogere bedragen kunnen in verband met 
het Belgisch-Nederlandsche clearingverkeer 
door storting bij de Emissiebank overgemaakt 
worden. De Emissiebank, deviezenbank of 
wisselkantoor noteert op het doorgangsvisum 
de geleverde Nederlandsche guldens, respectie
velijk de voor de overschrijving over de clea
ring ontvangen bedragen. 

MARKENKOERSEN 

Handelsmarken 43—47 (48—51). Register-
marken 56—60 (55—58). Ondersteunings
marken 49 (52.50). Reischèques 69 (69). 

MOLEST-RISICO 

(Ingezonden.) 

Het antwoord d.d. 22 November van de 
directie van Molestrisico op mijn stuk d.d. 16 
November somt, ter uitwerking van uw onder
schrift, een aantal veronderstelde gevallen op, 
waarin de onderlinge verzekering aanvulling 
zou kunnen en moeten geven van de door den 
Staat te verstrekken uitkeering. 

De directie, zal echter niet kunnen tegen
spreken, dat zij, zooals ik reeds opmerkte, met 
geen mogelijkheid kan schatten, welke van 
deze gevallen zich zullen voordoen, en hoeveel 
zij te dezer zake zal hebben uit te betalen. 

Het blijft mij onbegrijpelijk, hoe men op 
zulke losse gronden van de verzekerden aan
zienlijke bijdragen invordert. 

Nogmaals stel ik de vraag, waarop de direc
tie in haar brief het antwoord schuldig is ge
bleven: waarom kan zij niet even geduld heb
ben tot de verordening is verschenen? Het 
moet thans een kwestie van enkele dagen zijn. 

De directie schijnt te meenen, dat hare ver
zekerden zich allen op het oogenblik verheugen 
in een overvloed van liquide middelen, en zij 
acht zich verplicht daarvan een flink gedeelte, 
nl. zooveel als zij misschien wel zal heb
ben uit te betalen, te incasseeren, voor en aleer 
deze middelen verdwenen mochten zijn. Wat 
zy niet noodig heeft, kan zij altijd teruggeven, 
meent zij. 

Ik betwijfel, of dit optreden door alle ver
zekerden evenzeer zal worden op prijs gesteld; 
ik betwijfel eveneens, of dit incasseeren van 
vooralsnog volkomen uit de lucht gegrepen 
bijdragen kan worden beschouwd als een uit
voering te goeder trouw van de tusschen Mo-
lest-Risico en hare leden bestaande overeen
komst. 

De directie heeft mij evenmin overtuigd ten 
aanzien van het tweede, door mij ter sprake 
gebrachte punt, nl. of het aangaat, dat, wan
neer de wetgever discrimineert tusschen groote 
en kleine vermogens ten gunste der laatste, 
Molestrisico deze discriminatie opheft door van 
de kleine vermogens bijdragen te heffen die
nende om de groote toch volledig te betalen. 
Intusschen kan dit punt wellicht beter blijven 
rusten tot de Verordening verschenen is. 

MR. K. JANSMA. 

Wij hebben dit stuk naar de directie van 
,,Molest-Risico" gezonden, die ons het volgend 
antwoord ter plaatsing aanbiedt. 

Gaarne nog enkele opmerkingen naar aan
leiding van het bovenstaande. Gezien den om
vang van de tot nog toe gereclameerde scha
den ,staat het wel vast, dat Molest-Risico een 
belangrijk bedrag zal moeten betalen. Het feit, 
dat dit bedrag nog niet nauwkeurig bekend 
is, mag zeker geen aanleiding zijn om alle 
maatregelen maar achterwege te laten. Mr. 
Jansma vraagt waarom niet gewacht tot de 
Verordening is verschenen. Hierop kan wor
den geantwoord, dat de commissie van toe
zicht reeds vanaf Juni overwoog een voor
schot op den omslag te heffen, doch dat in af
wachting van het mogelijk spoedig afkomen 
van een regeling van staatswege nog tot Oc-
tober gewacht is met het uitzenden van de 
desbetreffende mededeeling aan de leden. De 
leden, die geen schade hebben, moeten vrij be
langrijke bedragen betalen, maar de leden, 
wier bedrijf totaal verwoest is. hebben veel 
grootere schade. Deze zullen na het einde van 
den oorlog zoo spoedig mogelijk moeten wor
den schadeloos gesteld en wanneer de omslag 
eerst zou worden geheven na het einde van 
den oorlog en na het vaststellen van alle 
schaden en dan misschien nog in termijnen, 
dan zouden de beschadigden veel langer op 
hun geld moeten wachten dan noodig is. Dit 
is mede een van de belangrijkste redenen, 
waarom reeds thans een bijdrage van de leden 
wordt gevraagd, een bijdrage overigens, waar
toe zij zich gebonden hadden en met de moge
lijkheid waarvan zij steeds rekening hebben 
kunnen houden. 

DE DIRECTIE VAN 
„MOLEST-RISICO". 

KATOENBEURS TE LIVERPOOL 

BERLIJN, 28 Nov. (A.N.P.) Met in
gang van 27 November heeft de Liver-
poolsche katoenbeurs voor Amerikaansche 
en voor Egyptische katoen nieuwe con
tracten ingevoerd, die . in de plaats komen 
van de tot nu toe gebruikelijke. 

De loopende Amerikaansche contracten 
moeten worden omgezet in de nieuwe con
tracten. Als basis voor de vaststelling van den 
officieelen Amerikaanschen prijs, zal het ge
middelde van drie locomarkten in de Ver. 
Staten worden genomen. 

De loopende Egyptische contracten moeten 
worden omgezet in het nieuwe contract-
Januri 1941. De Egyptische prijs wordt ge
baseerd op de locomarkt te Alexandrië. 

Voor beide contracten moet deze prijs met 
inbegrip der kosten van verscheping en een 
minimum spanning van 5% worden berekend. 
De oversluiting van latere contracten in de 
nieuwe moet tegen hetzelfde prijspeil geschie
den. De handel in de eerste contracten begint 
2 December 1940. 

BERLIJN, 28 Nov (D.N.B.) Slotkoersen 
28 27 2< 27 

Nov Nov Nov Nov. 
Eend. geld 2Ki>H 2-2^ FeldmUhle 1584 160 
Part dlsc. 2H F & Gum 194 v.m 
4. ïl J. ... 170H 171 Ges. t. ei. U n 18W4 189 
Bemberg lHöJi Hb. Pakett H4' 93 
Bert Hndg I60« I60H Harpener ts 1674 1694 
C. Pr Bk 1 143 l.G Farbeti 20i»4 4;44 
O. Gummi 312 114 Kloeckner lbti4 167 H 
Daiml Mot 90 193 .Vlann mann 1554 1574 
D. Anl AU 154.30 164H Nord. Uloj H2 ;0*i 
D.Disk. Bk 155 1 >5 Rheinstah. 188»4 190 
Dt hlrdoei 1.3 174^ S.& Haltke 287 -91 
Dt. L,inoi.... 1-7 188 Ver.Stahiw i449i 146 
Dt Rbahn 1W 12 4H Wlntershai 1764 179 
Dt.Keichbk. 1204 1204 i. Waidholi 179% 180 
Dresd. Bk. 113 14394 Ver. GL St. 

BRUSSELSCHE BEURS 
28 Nov. 27 Nov. 

4 % Geunlf. leening 2e serie 93.50 93.50 
Oorlogsleenlng 1921 24 L.- — 

465,- 465.-
59.— 

Banque Nationale 1900!— 1900. -
Anversoi» de fond» pubL ... _. 

610!— 605! -
300.- 292.50 

4110.— 4150.-
1600.— 1615. -
9550.— 9550. -
645,- 650.— 

150). — 14-15.— 
Sambre et Moselle 3150. — 3125.-

980.- 1.00.— 
Mariemont-Bascoup 2500.- 2500.-

19-Ö.— 1965,— 
tinion Ohimique Beige ___ 440.-
Chemin de Fer Belg. (priv.) 

440.-

654.-
n — nominaal 

LONDEN, 28 Nov. (Slotkoersen.) 

ii% Eng. C. 
31 % Warl. 
t% F. Loan 
31 % Conv. 
5 % Conv. 
Cable & W. 
De Beersde 
O. Diam. G. 
BSA Chart. 
C. üoldf. ... 
Band Mines 
Rio Tinto _. 
Tharsis 
A.nglo Ir. O. 
Mex. Eagle 

•} ex. 

28/11 28/11 23/11 28/11 
slot opeii slot open 

76 7 óh Sh. Transp. m 34 '4 
102K 1024 Burmah Oil 48 h 43% 
1135n 11318 i. Kalumph 154 '154 
102TV 1024 Br. Americ. 864 864 
107-ré 107& ^ourtaulds 304 h04 
654 65 Distlllers 66 66 
54 54 EL a. Mus. 7H 74 
5X 5 Imp. Tobac. 1U3/4 1144 

18 18 Lmp. Ch. L. 284 28 H 
3LK 314 U Br a. U. 24 24 

1224 1224 Roils Royce 78 H 784 
64 7 Vick Gew. m. 144 

174 174 Part dlsc. IA IA 
*74 274 Call money 1 1 

4% 4h 

WISSELKOERSEN 
BRUSSEL» 26 Nov. (AHP) Williltoarieg 

(voortaan middenkoer*). 
28 'Nov. NOV. 28NOV 27NOV. 

loonden.... 
Farys 
New Kort 
Amsterd. 

U.20{ 11.2051 Zttrleh... I44.87J 
12.50 12.50 Bemjn..... 250.-
6.25 6.25 Milaan.... 32.75 

331.75 331.75 

144.874 
250.-
32.75 

GOEDERENMARKT 

NEW YORK 28 Nov. (A. N. P.) 
Afkortingen: b = bieden; l = laten; n = 

nominaal; bt = betaald; w = waard; k — 
kooper»; v = verkoopera; g := genoteerd. 

SUIKER 

Ruwe Nieuw oontr no. 4 Oud conti. no. S 
96 test 28 Nov. 27 Nov. 28 Nov. 27 Nov. 
CenU. 

28 Nov. 27 Nov. 28 Nov. 27 Nov. 
Cub.iocc 

0.741/» 
2.85 2.85 

Dec. .... 0.74 n 0.741/» —— — 

Januari — 1.85k 1 .86 
Maart 0.771» 0.77 1* 1 .9Ck 1 91 
Mei 0.801(2 0.t0i/2 1 .Sbk 1 95 

0.831)2 U .84 1 .98k 1 . 94 
Sept ... 0.87 0.87 n 2. - k 2.03b 
Nov — 2.07n 2.07n 
Dec. .... 0.90 i)s n 0.90 i/s n — 
Maart 0.93 i/s p 0.931/2 n — 
omzet ln partöen van 60 tons oud contract 1 07 
Nieuw contract 62 

CACAO 
28 Nov. 27 Nov 28 Nov 27 Nov. 

Loco 48/4 48/4 
Dec. . 4.74 4.71 20.45k 20.40 
Jan ... 4.76 4.73 <!0.3b 20.32 
Mrt .. 4.81 4.78 20.10 20.12 
Mei .. 4,87 4.83 19.90k 19.90b 
Juü .. 4.95 4.93 19.70 1 d. 70 
Sept 5.1/3 5.(J1 ' 9. bb 13 5 J 
Oct .. 5.06 5.03 19.50 19.L0 
Omzet 66 contracten, 1 B contract 42 
Stemming prijst. kalm 

RUBBER 

WISSELKOERSEN TE NEW YORK 

NEW YORK, 28 Nov. Rubber. Loco Planta-
tion lst Latex thin crêpe 20ft: smoked ribbed 
Sheets 20ft; Para Upriver fine 16J. 

KOFFIE 

J8 Nov. 27 Nov. )8 Nov. 
.... 7Vs 71* 58(8 

..... 6.18n 6.13 b 4.05n 
6 36 6.30 4.22n 
6.45 6.40 n 4 31 n 
6.54n 6.49b 4.38n 
6. t>2 6.57n 

Santos No. 1 

loco 
Dec 
Mrt . 
Mei .. 
Juli . 
Sept. 
Omzet 22.000 

OageL aanv. In de 
navens der V b 

l'ot uitvuej oaai 
U-root-Bnttannif 

14 a tl Vastelann 
CL Japan & China 

(in balen) 

Rio No. 1 
27 Nov. 

4.(j&n 
4.22n 
4 3tn 
4.3dn 

KATOEN 

28 Nov. 27 Nov. 
7 L00 12.000 

— 
—— 

—— — . 

26 Nov. 
13 000 

1.000 

28 Nov. 27 Nov. 26 Nov. 
Lronden 4.033/4 4.038/4 4.04 
Berltjn .................. 40.05 40.05 40.05 
Madrid 9.25 9.25 9.25 

5.05 5.05 5.05 
23.21 23.21 23.21 

Stockholm 23.85 23.86 23.86 
Montreai-bonden • 4.64% 4.64 4.641/4 
Montreal 87.— 87.060 87 .060 
B Aires (impkoers) 29.78 29.78 29.78 
ld- (Market rate) .. 23.45 23.50 • 23.55 

5.15- 5.15 5.15 
i apan 23.45/8 23.45/8 23.45/8 
ihanghai ............... 6.02 6.07 6.10 

19.50 19.50 19.50 
Boekarest 50 50 50 
Belgrado ............... 2.30 2.30 2.30 

68 68 68 
tiel8lngfors 2.05 2.05 2.05 
Callgeiri 1 Prima hanrtenwnnels 'ï a 8'< 

NEW YORK NEW ORLEANS 
Nieuw contract 

1 NOV. 

9.70 

9.90 
1 0 . 1 6  
10.07 

1 ; .20/21 

10-.10 

9 88 

9.29 

HUIDEN 
NEW KUKK 28 Nov. (A. N. P.) 

Middllng 28 Nov 27 Nov '8 Nov 
up loco l 

stapte 10 C6 10.10 9.64 
loco 4i .. 

staple 10.30 10. :o 9.84 
10.06 iu.10 10 11 
9.98 lil. 04 '0. -

Febr. ..... 10.03 i ; . o <  
10.09 10.14 10.14 

April 10.04 10. Öö 
9.b9 10.02/13 10.05 

Juni ...... 9.9u 9.93 — 

9.81 9.65 9.64 
Aug 9.64 9.65 — 

«9.47 <•46 
9.31 9.27 9.33/3i 

-— 

Nieuw contract 
December 
Maart 
Juni ................. 
September 
Omzet parttien 94 

28 Nov. 27 Nov. 
12.23k 12 23k 
12 0b 11 .92 
11.67k 11 75k 
11.8t k 11.6tn 

26 <Vov. 
12.52 b 
12 24 
12.05 b 
12 01 b 

Stemming goed priish 

VETTEN KN OLIËN 
NfalW KOKK 28 "UV. 

Katoenolie. Prima 
Summei yellow .. 
December 
lanuari 
Maart 
Mei 

28 Nov 27~ No». 

5.74 5.80 
5.i0 5.c5 
5.91 5.94 
6.— 1 6.02 

Stemming prljsh. 

Terpentijn. Locc 
id iSsvannab) . 
Petroleum 
Kerosene Stand 

White voor ex 
port üolfhavenf 
in bulk p gallon 

Hennsyivanlë. 
ruwe coringurudt 
p vat a d- ornr 

Mid (Jont ruwe 
36 % Baume aar 
de bron p vat 

>D«t Texas ruwe 
aan de bron 
t'latprys 

Reuzel. 
Prime Western 

steam loose. loco 
Midd. West locc 

> alk. 
Special extra ..... 
Kxt.ra loose 
In tiercés 

(A N. P.) 
26 Nov. 

5.82 
5.87 
5 96 
6.05 

Omzet 2c9 :ontracten 
26 Nov. 

43% 
'c2>k 

3% 

28 Nov. 
42 
31 

27 Nov 
418)8 

3% , 3% 

1 '. 12^/2. - 1.121/2.-

0.821« 0.821» 

• .021/1 /U 1 .021» /li 

5.571/2 
5.55/65 

5.50 
5.55,83 

4% 
44 
5 

4% 
4% 
5 

1 . 1 2 }  2 . -

0 . 8 2 %  

1 0218/10 

5.50 
5.55/6) 

45/8 
4% 
5 

28 Nov, 27 N«v 26 Nov 

4.871» 4 90 4 eo 
4.571» k 4 62i*b 4 65k 
4.75 k 4.77 l»b 4.10 
4.; 5 k 5. — 5. — k 

' 5.17 1» v 5.20 5.20V 

CHlOAliO. 28 Nov. IA. N. P.) 
Reuzel. 
Prime Western 
steam in tankwaE 

Loco 
December 
Januari 
Maart 
Mei 

R e u z e l .  D e  m a r k t  s l o o t  p r i j s h o u d e n d .  

Spek. Droog gez. buikspek. 
per 100 tb average loco 9.25 (v. sL 9.— 

Januari 8.40 V. sL 8.40 
Varkens 
uicbte (160/230 p ) 5.65 6 — (v »L5 85 i 6. 10 
«ware (270/300 p) 6 — a 6.20(v. »L 6.15 A 6.30 
A.anv te (Jblcago 31 .000 
Aanv West sted 123.000 
JesL varkens deze week — .(•». w. — 

SAVANNAH. 28 Nov. «A N. P.) 

1 .17 t 85 
W ti. 2.52 2 52 
W-W. .................. 2.75 2 75 

1 .85 
2 . 6 2  
2.75 

METALEN 
NEW ÏORK, 28 Nov. (A N P > 

Koper. Lake, loco 
Midd West 

hllectrol. 
Conneet valle> 
ta.s New York 
directe leveriny 

Ld ld. ld. 30-90 
dagen levering 

Uietkoper f.o.b 
N. York refiner> 
•) Prezen van-de vrije smelteryen. 

28 Nov. 27 Nov. •>6 Nov. 

12 1 12.—1 12. —1 

12 12.- 1 12. —1 

10.251* 10.25*1 10.251* 

10,251* 10.25*i 10 251* 

11 871/» ' 1 87 i» 1 12.121»! 

Beurs te New York 

Koper s , .  . .  -
Amer. Standard > 

10.85/88 <0.84/86 10 92/9' 
Maart '0,89/i0 10.8b/8t 10 91ƒ93 

iO.iO/92 10.86/if '0.89 
10.90/9J 10.85 \0 87/90 
10.86 11 .80 10.83/97 

Stemming prijsh. 
Tin. Strait». loco 50 30 50 30 50.;o 

30 2 50.2o 50.25 
90 dagen 50.15 50.15 30.15 
Zink. Loco 

O St L,oui.- 7.25 7.25 7-25 
Lood Loco N Y 5.65 5.65 5.65 
Ld. Oost St Louis 5.50 5.50 5.50 
Zilver (baren) .. a4»/4 34 8/4 34 8/4 
Platina ioco zuivei 34-46 34-46 44-36 
Aluminium. • 

90 %. loco N Y 17 e. 17 ». 17 e 
Nikkel electro ca 

thodes. 99.9 % 
ioco New York 35 e. 35 0. 35 e 

Blik 
f.o.b. PitUburgh 6.— 5 5.— 

1 Jzer. 
) Pennsylvania 26.50 26.50 26.50 
Pig" Buft lev 

24.50 24.50 24.50 

DIVERSE MARKTEN 
28 Nov 27 Nov 

Schellak T N ioco 161» 161» 
Qrofllnnen. Hess 

cloth licht gew 6.— 5.90 
Idem zwaar gew 7.85 7.80 
i/rrohten. 

Katoen o. Vei 
rtou nigh densit.v 50 c. 50 o-
ld Standard balei 65 e. 65 e, 
v/racht graan 

65 e, 

V er Kor, 2/9a2 /11 2/9a2/1l 
idem n/h Cont 

per 100 b 75" 0. '5 c. 

26 Nov. 
16 i/i 

5.90 
7.80 

50 
05 

2/9&2/11 

75 o. 

GRANEN, ZADEN EN MEEL 

NEW YORK. 28 Nov. (A N. P.J 
r arwe. 
Aanv AU havens 276.000 bs. 
Uttv AU havens 26.00O bs. 
Voor export Verkochte bootiadlngen 8 

Tarwe 28 Nov 27 Nov 26 Nov 
L.OCU 1 N Manit 

0.1.1 New York 85 6/g 856,'» 85 Si 
Hard winter 2 

loco o.t.e» New 
York ....'. 109% 108 108l/i 

Red. wint. 2, loco 109';'8 I08MJ 108 

28 November 1940 
• 4-
Ü Cl ,3 » I 0) 

N A A M :  s  >  
m X S  > 3  f i  *  

28 NOV. 27 Nov. 28 Nov. 
Air Reduction ... 1 • 50 
Allted Chemical .. 166I& 1661/s 125V4 3.00 
American Can ... 8/ 861/2 65Va 3.00 
Am Car & F. ... 2 % 281» 21 . 
Am. Radiator ..... 0.15 
Am Rolling M.... 151% 151% 11% 
Afn. Sm & Ref.... 44^,8 431/» 33 Vi 1.50 
Am Sugar Hef.... a 
Am. Tel & Tel.... 16 Vi 165V4 1241/2 4.50 
Am. Tobacco B.... 693/4 69% 3.75 
Am. Waterworks. —— 
Anaconda 263/4 26% 20% 1 .00 
Atch Topeka I8V4 17% 133/4 1.00 
Baldwin Loc. .... a 
Balt & Ohio 4 4 3 
Bethl. Steel 85% 84% 643)8 4.00 
Can Paciflo 33/4 33/4 2% 
Comm Inv. Tr.... 383/4 38% 29% a 
J L Cass 59 59 Vl 44% a 
Ches & Ohio 41% 41% 31% 1.35 
Chic Rock tal.... Vis Vis 
Chrysler 75% 75 57 4.25 
Cons Edison 22% 221/2 16% 1,50 
Delaw Hudson ,. 12% 123/8 93)8 
Detroit Edison ... a 
Dupont de Nem... 154 1543/j 116% 3.50 
Eastman Kodak 140% 140 1053/4 a 
General Electric . 32% 321/2 24% 1.05 
General Foods ... 34% 341/4 26 1.50 
General Motors.... 49 49^4 36% 3.00 
Goodyear 17% 17% 13% 0.75 
HUdson Motors ... 43% 41/2 31/4 
Int Harvester .... 54 Ut 54% 40'/8 a 
Int Merc. Marine 9% 93)8 73)8 
int Nickel 25% 25 19% 1.50 
Intern. Paper „.... —— , a 
Int Tel., & Tel.... 2 '2 1 1/2 —— 
Kennec. Copper... 34%* 35 253/4 1 .50 
Mactruck a 
Montg Ward 38 37 28% 1 .00 
Nat Biscuit ....... a 
New York Centr 133/4 133/4 10% 
Norf & Western 5.00 
N Am. Aviation 17% 17 131/4 0.50 
N Am. Comp. ... 16% 16% 121/2 0.80 
North Paciflo ... 
Packard Motor.... 3% 33)8 2% 
Paramount Piet... 9% 91/2 71(8 0.30 
Penna Rrd 22 21 8/4 16% 1.50 
Proct. & Gamble... 1.50 
P Serv. of N. J. 29 V4* 30 21 a 
Pullmann a 
Pure Oll —— 
Radio cbrp 4% 4% 3% 
rteading a 
Kep Steel 21% 213/4 16% 
Reynolds Tob. U .  32% 32% 241/2 1.00 
Sears Roebuck ... 74% 741/2 563)8 3.50 
Shell Union 10 9% 71/2 0.75 
Socony Vacuum._ 83)s 8% 6% 0.25 
Southern Pac. ... 
Southern Kauw». 
Stand. Brands ... 0.20 
St Oll of N. J.... 34% 341/4 258/4 1.75 
Texas Guit a 
rw centr Fox ... 5 3/4 58/4 43% a 
Un. Carb & Cart. 71 70 531/2 a 
Union Pacific ... 781/2* 80% 59% 3.00 
United Aircraft... 45% 45 34 3.50 
United Corp 1 lli 1 l/s 11% 
United Fruit 2.00 
U S. ind Alc. _... 21% 21% 15% a 
U. S. Rubber 23% 23% 18 
U S. Steel 67% e638 50% 2.00 
U S Steel Pref... 127% 127% 96% 5.25 
Western Union ... 20% 20 15% 
Westingh El. „... 103 103 77% 2,87 
Woolworth 32l/i 32% 24% 1.80 
Omzet aandeelen 470.000 

a = fondsen niet te Amsterdam genoteerd. 
•• Berekend naar den wisselkoers van 18% 

* — ex div v v = verKuopers. 
t Gedeclareerde dividenden, welke niet ln Neder

land zyn uitgekeerd. 

Van de blanco vermelde fondsen ontvingen 
wij geen noteeringen. 

Malt. 
Aanv Atl. havens 127.000 hg, 
llltv Atl havens ba. 
Voor export verkochte bootiadlngen 

Western no. tl 
Mixed ;oci 

Togge per spoot 
loco 2 Amerlk 
f ob New Yorl 

Gerst 
Am Mout no. i 

e.l.f N Y 4B <b 

28 Nov 
81 1/2 

61 V4 

27 Nov 
81 1% 

61 Vl 

67% 

26 Nov. 
8( % 

6 1 %  

67% 67 % 
Meel lst Spring I 

nleartU 95/5.0514 95/5.05U.95/5.05 
* Voor export verkocht barrel». 

CH1CAGO. Nov. 28 (A N P.) 

G r a n e n .  O p  d e  t e r m l j n m a r k t e n  s t e g e n  d e  n o -
teerinepen op grond van de geringe voorraden die 
beschikbaar ayn voor levering op de Deremher-
contracten. alsmede als gevolg va.n de meening, 
dat de regeering de norm voor de tarwebeièenirg 
voor den volgenden oogst zal verhoogen. Ook de 
betere stemming der New Yorksc'he effectenbeurs 
deed haar invloed gelden. 

T a r w e .  O p  d e  t e r m i j n m a r k t  w e r d  l i e t  v a n  
winstnemingen afkomstige materiaal opgenomen 
door aankoonen van meelfabrieken en van den 
^erceps'handel. De markt sloot vast. 

Tarwe No i Hard Winter IOCO — V.N> __ 
No 3 Hard Winter loco — ^ 

Aanv West plaats 386 O^O bi 
23 Nov. 
8»V4 '% 
87r 68/4 
H31* 13 

December 
Mei 
Juli 

23 Nov 27 Nn\ 
P91/4 , V f .  P8/R77k f 7 87 V f t  p.e^iVi 
83 8?% '8(, 

M a l s t .  O p  d e  t e r m i j n - m a r k t  s t e g e n  d e  n o t e e 
ringen in verband met de geringe voorraden bü 
den handel en de goede vraag voor verscheping. 
De markt sloot prijshoudend. 

596.000 b Mal». Aanv 
Loco No l Mix W 
'lecember 
Mei 
(uli 

West plaats 
v «I 

Haver. 
1 lecem ber 
Met 
i«il' 

636/8 63 V t  
621» 621/4 
621/4 62% 

39 V4 38 3/4 
37 ?R6/R 
33 323/» 

e-2% 
6? 3|» 
671/4 

381% 
3P8>S 
323;8 

H a v e r .  D e  t e r m i j n m a r k t  s l o o t  v a s t .  
Rogge loco No 2 — v sl — 
lecem ber 

Mei 
Ml M 

1 <<4L'4 441/1 4 4 Mg 
4R1/8 '8»'4 4' 1/4 

1 ' 0 49% 603/8 

prijsh. 

998)8 99% 991/4 
97 8/g 97 1» *7 8/4 
951» 96 96 1/4 

R o g g e  D e  t e r m o n m a r k t  s l o o t  
Soja boenen per 60 Iba 
' >ecember 
Mei 

uil 

WINN'PKü 28 Nov. (ANP) 

T a r w e .  O p  d e  t e r m i j n m a r k t  v o o r  t a r w e  s t e g e n  
de noteeringen op aankoopen door meelfabrieken 
en loco-huizen alsmede in verband met de 
houding der markt te C'iicago. De markt sloot 
prijshoudend. 

Tarwe 

Haver 

Rogge 

Gerst 

28 Nov 27 Nov 26 Nov 
Dec 726« 726)8 72»/i 

76% 763/4 77 
7É6)8 76 8)8 78 6/g 

Dec 337/g 331* 33 U4 
Mei 33 3-3/, 321» 
Juli 317/8 311» 3' 1/4 
Dec. ...... 46 3/4 46% 46 3(8 
Mei 50 49% 496/8 

—— —— 

446/8 446)8 43 8/4 
44 8,8 44 4 3)8 
427fc 42 6(8 42% 

Dec. 1313)8 1 >1 % 13' % 
Mal 1357/8 <36% 136 
Juli ..... 137 137 3)8 136 

Aanvoei wagonladingeD tarwe No 
20tf idem No. II, 121 id. No. Ut, 47 id 
Anderj soorten 85 

Northern 
No. IV 2 



VERKEERSAGENTEN IN DEN DOP SINT PERIKELEN

EEN IMPOSANTE AVONDOPNAME van de groote vestibule in de nieuwe Rijkskanselarij te Berlijn, gemaakt ter gelegenheid

OOK PRACTISCHE OEFENINGEN behooren natuurlijk

BIJ HET RONDDEELEN VAN HUN GULLE GAVEN moeten Sint-Nicolaas en Zwarte Piet, net als gewone

KUNT U DAT OOK? — Een goede oefening om

EEN IMPOSANTE AVONDOPNAME van de groote vestibule in de nieuwe Rijkskanselarij te Berlijn, gemaakt ter

OOK PRACTISCHE OEFENINGEN behooren

BIJ HET RONDDEELEN VAN HUN GULLE GAVEN moeten Sint-Nicolaas en Zwarte Piet, net als

KUNT U DAT OOK? — Een goede oefening

ALGE^TÏÏNOUSBLAD Ochtendblad nimmwiniiimiinmwnimmB 

Vrijdag 29 November 

DE HAAGSCHE ASPIRANT-AGENTEN 
krijgen thans onderricht in verkeersrege
ling, waarbij de binnenplaats van de 
brandweerkazerne aan de Duinstraat als 
oefenterrein dienst doet. Hierboven: de 
„ochtendgymnastiek", bestaande uit 
armbewegingen welke den verkeersagent 
in de practijk te pas komen (zie ook 

foto hiernaast). 
(Schimmelpenning!!) 

OOK PRACTISCHE OEFENINGEN behooren  
tot het opleidingsprogramma van de Haagsche verkeers
agenten; om beurten moeten zij het stopbord bedienen; 
de anderen fungeeren dan als „verkeer" in straten, welke 
door witte lijnen worden voorgesteld. (Polygoon) 

KUNT U DAT OOK? — Een goede oefening  
lenig te Wijven (of het te worden...) demonstreert 

dtt Duitsche sportmewje. 
(HoHantf) 
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EEN IMPOSANTE AVONDOPNAME van de groote vestibule in de nieuwe Rijkskanselarij te Berlijn, gemaakt ter  
van het Slowaaksche staatsbezoek. Vooraan ziet men v.l.n.r. staatsminister dr. Otto Meissner, prof. dr. Vojtech Tuka Tuka en en RijksRijks

minister van Ribbentrop. 
(Ass. Press) 

EEN MENSCHLIEVENDE HAARLEMMER heeft voor
gesteld, dat allen die aan grachten wonen, aan hun gevel 
een witgeschilderd plankje met ongeveer 10 m stevig 
touw te bevestigen, dat als reddingslijn kan dienst doen. 

(Unifoto) 

BIJ HET RONDDEELEN VAN HUN GULLE GAVEN moeten Sint-Nicolaas en Zwarte Piet, net als  
stervelingen, natuurlijk ook terdege rekening houden met de distributiemaatregelen. Een persfotograaf verraste verraste 
gisteren het tweetal „ergens in Nederland", terwijl zij een benijdenswaardige hoeveelheid textielkaarten zaten 

te bewerken. Maar zij hebben ook een geweldige clientèle! 
(Pax-Holland) 

STAATSCOURANT 

NOTARIAAT. 

Bij besluit van den secretaris-generaal, wnd. 
hoofd van het Dep. van Justitie, is benoemd tot 
notaris binnen het arrondissement Alkmaar, ter 
standplaats en gemeente Hoogwoud, mr. H. de 
boer, thans candidaat-notaris te Hoogwoud. 

BELASTINGEN. 

De volgende ontvangers der directe Belastingen, 
Invoerrechten en Accijnzen zij,n verplaatst: G. 
Zoetekouw van het kantoor Terschelling raar 
de inspectie der invoerrechten en accijnzen te 
's-Gravenhage, F. Zuidijk van het kantoor Anna 
Paulowna naar de inspectie der invoerrechten 
en accijnzen te Arnhem, P Ensingh van het kan
toor Lemmer naar de inspectie der registratie en 
domeinen te Hilversum, P. van Bijsterveld van 
het kantoor der invoerrechten en accijnzen te 
Tegelen naar de inspectie der invoerrechten en 
accijnzen te Amersfoort, H. Sprihger <-an het 
kantoor Koudum naar de inspectie der invoer
rechten en accijnzen te s-Gravenhage. E. Dijk
stra van het kantoor Beek (Ubb.) naar de in
spectie der directe belastingen te Nijmegen en 
G. A. Schot van het kantoor Oudewater naar 
de inspectie der invoerrechten en accijnzen te 
's-Gravenhage; P, C. W. Wolfs van het kantoor 
Oisterwijk naar de inspectie der Invoerrechten 
en Accynzen te Tilburg, L. H H. B. Lieve van 
het kantoor Wolvega naar de inspectie der direc
te belastingen te Heerenveen, A. P Rijniers van 
het kantoor Grave naar de i ïspectie der invoer
rechten en accijnzen te Nijmegen. G. Schutter 
van het kantoor Leens naai de inspectie der in
voerrechten en accijnzen te Groningen. K. den 
Boer van het kantoor Hilvarenbeek naar de 
inspectie der invoerrechten en accijnzen te Til
burg. A. L. Lievense van het kantoor Texel naar 
de inspectie der registratie en domeinen te 
Leiden. 

De ontvanger der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen K. H. Over is verplaatst van 
het kantoor der directe belastingen en accijnzen 
te Oud-Beijerland naar het kantoor dier midde
len te IJsselmonde en de ontvanger der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen J. W 
van Dieten va.n het kantnor der directe belastin
gen invoerrechten en acciinzen te Boxmeer naar 
het kantoor der invoerrechten en accijnzen te 
's-Hertogenbosch. 

POSTERIJEN. 

Aangewezen als beheerder van het bijpost-, 
telegraaf- en telefoonkantoor te Amsterdam-
Borgerstraat de commies bij den P.T. en T.-dienst 
J. H. Heespelink, te Amsterdam. 

ARBEIDSINSPECTIE. 

Te rekenen van 1 September 1940 is aan dr. 
W van Gulden op zijn verzoek eervol ontslag 
verleend als geneeskundige bij de arbeidsinspec
tie en is, met ingang van 1 December 1940 als 
zoodanig benoemd de heer W. J. Scheffelaar. 

MIDDELBAAR ONDERWIJS. 

Aan de R. H. B. S. te Venlo tydelijk benoemd 
tot leerares: mej. A. M. Tordoir, en mej. W N. 
Vest, beiden wonende te Rotterdam. Aan de R. H. 
B S te Velsen benoemd tot leeraar in vasten 
dienst J. Duinker. thans tijdelijk leeraar, weder 
tijdeHIk benoemd tot leeraar dr A. .1 C Rliter 
en dr J. H. Chr. Merckel. tijdelijk benoemd tot 
leerares mej H. C Nienhuis. wonende te Bussum, 
en tot leeraar J Hoekstra te Velsen. Aan de R 
H B S te Gouda benoemd tot leeraar in vasten 
dienst dr. P. van den Berg, thans tijdelijk leeraar 
en weder tijdelijk benoemd tot leeraar C H van 
Maanen, H Fredrikze en W J. C. van Paassen. 
Aan de R. H. B S. te Oostburg weder tijdelyk 
benoemd tot leeraar W. A. de Ruyg. en P. A. 
Erades, en tijdelijk benoemd tot leeraar C. W. 
Verplanke, wonende te Oostburg, en W. P Jacobs 
te Breskens. Aan de R H. B. S te Steenwijk be
noemd tot directeur en leeraar in vasten dienst 
R. de Vries, weder tijdelijk benoemd tot leeraar 
H Herenius en P. de Leur en zijn tijdelijk be
noemd tct leeraar F de Boer. en tot leerares 
mejuffr^uv H. A J. Griep, beiden te Steenwijk. 
Aan dl» V Heerenveen tijdelijk benoemd tot 
leera*»" V "*$kerk, wonende aldaar, en weder 

HANDELSBERICHTEN 

DIVERSE BINNENLANDSCHE 
MARKTEN 

HOORN, 28 Nov. Kaas. Aanvoer 4 stapels, 
wegende 1232 kg kleine Boerenkaas ƒ 35.25. 

KOFFIE 
HAMBURG, 28 Nov. Koffie. (Slot.) Dec. 30— 

28, Maart 30—28, Mei 30—28, Juli 30—28, reap. 
verk. en koopers. 

METALEN 
BERLIJN, 28 Nov. Metalen. (Slot). Kooper 

electr 74, aluminium 133, id. 99 % 137, zilver baren 
35.50—38,50. 

LONDEN. 28 Nov. Zlver baren cash 23, lev. 23, 
id. fijn cash 24(8, lev. 2418 

LONDEN, 28 Nov. Metalen (slot) (2e beurs). 
Koper electr. £ 62-a-, Lood vreemd f 25-/-, Zink 
ordinair £ 25.15/-, Tin stand cash £ 258-/- è. 258.5/-, 
id. 3 mnd. £ 260-/- k 260.5/-, id. settlementprijs 
f 258-/-. id. straits £ 268.5/- k 270.5/-, Tinomzet 
125 tons, Nikkel £ 190-/- k 195-a-, Alluminium 
£ 110-/-, Antimonium Eng. £ 90-/-, id. Chin. £ 78-/-
è, 82-/- nom.. Platina £ 180-/-, Kwikzilver £ 49-/-
& 52-/-, Wolframerts cif Europ hav. 50/-, Blik 
30/- k 30/9, Kopersulfaat 28/6, Cadmium 5/- è. 5/1. 
Ohroomerts 140/- k 150/-. 

SUIKER 
LONDEN, 28 Nov. Suiker. (Vastgestelde prjjs) 

Tates Cubes A.T.C. 40/6. 

KATOEN 
LIVERPOOL, 28 Nov. Katoen. (Open.) (Off. 

not.) Amerik. kalm. Maart 7.76/78. Bgypt. kalm. 
Upper Jan. 10.52. Giza Jan. 11.04. 

LIVERPOOL, 28 Nov. Katoen. (Slot.) (Off.) 
Amerik. kalm. Maart 7.81, Egypt. kalm. Upper 
Jan. 10 55, Giza Jan. 11.07. 

tijdelijk benoemd tot leeraar: mr. dr. J. Hoogland 
en A. de Jong en tot leerares: mej. A. G. Spiele; 
aan die te Utrecht benoemd in vasten dienst tot 
leeraar dr. C. J. van Gruting, weder tijdelijk be
noemd tot leeraar K. Sneyders de Vogel, W. H. 
A. Koenraads, A. M. van Dommelen, en tijdelijk 
benoemd tot leeraar W. F. Beetz te Bussum; aan 
die te Appingedam weder tijdelijk benoemd tot 
leerares mej. A. M. Abbring Hingst en tot leeraar 
I. Oudeman, en tijdelijk benoemd tot leeraar C. 
M. Donck en J. H. Willemssen, beiden te Appinge
dam; aan die te Warffum weder tijdelijk benoemd 
tot leeraar: H. Molenaar en dr. M. H. Braaksma 
en tot leerares: mej. J J. Glaudé; aan die te 
Winterswijk weder tijdelijk benoemd tot leerares 
mej. G K. J. Vergeer, en mej. H. C. Nienhuis, en 
tot leeraar mej. J. Floor en F. W. H. J. Slijpen; 
aan die te Oud-Beijerland weder tijdelijk benoemd 
tot leeraar J. Kruit; aan die te Winterswijk be
noemd tot leeraar in vasten dienst Th. A. J. de 
Wit, thans tijdelijk leeraar aan die school. 

NATIONALE SCHULD. 

Met in gang van l December bevorderd tot 
adjunct-commies bij het agentschap van het 
Ministerie van Financiën en de directie van de 
grootboeken der Nationale Schuld H. Ch. Geardes, 
thans klerk. 

BEDRIJFSVEREENIGING. 

Erkend als bedrijfsvereeniging in den zin van 
artikel 89. eerste lid. der Ziektewet, de bedrijfs
vereeniging voor Ziekengeldverzekering en kin-
bijslagverzekering voor de Nederlandsche Kléi-
Industrie en aanverwante vakken, gevestigd te 
Amsterdam 

MUSEUM KRÖLLER-MÜLLER. 

Benoemd is tot directeur van het Rijksmuseum 
Kröller-Müller de heer S. van Deventer. 

GRANEN EN ZADEN 
BERLIJN, 28 Nov. (A N. P.) G r a n e n. De 

situatie is nauwelijks veranderd. Voor December 
is het vermalingspercentage voor de maalderijen 
vastgesteld op 9 % van het basiscontingent van 
rogge en tarwe De omzetten bleven gering. 

LONDEN, 28 Nov. Granen (Slot) (In sh. per 
480 lbs bij partijen). Tarwe. Manitoba No. 1 St. 
John Maart 33/3 g., No. 2 St. John Maart 32/3 g. 
Rosafe 64 libs. Jan./Febr. 19/6 g. Zuid-Australië 
Nov./Dec 25/6 g. West-Australië (ladingen) Nov./ 
Dec. 25/6 g. Maïs. La Plata Dec. 10/6 g. Z.-Afr. 
Platte Witte No. 2 Nov./Dec. 17/- v„ Ronde Gele 
No.'4 Nov./Dec. 17/- v.. No. 6 Nov./Dec. 17/- v. 
Gerst. La Plata Nov./Dec. 8/9 g. 

LONDEN. 28 Nov. Granen. (Slot.) (In sh. per 
580 lbs. bij partijen.) De regeering heeft den cif-
verkoopprijs aan den handel voor alle soorten 
tarwe vastgesteld op 45/-, voor alle soorten mais 
op 43/-, voor gerst Canada 3 en gerst La Plata 
op 52/-. voor haver La Plata en haver Canada 
2 op 41/6. 

LONDEN, 28 Nov. Lijnkoeken. Londen 8% 
111, Bomibay 39 % 11 i 

LONDEN. 28 Nov. Oliezaden (Slot) (in £ 
per ton). Lijnzaad La Plata Nov. 111 g., Calcutta 
Nov./Dec. 19i g.. Bomibay Nov./Dec. 19S g. Raap
zaad Toria Nov./Dec. 151 g. Castorzaad Bombay 
Nov./Dec 173 g Soyaboonen Mandsj. Nov. 15 g. 
Grondnoten Corom loco 17g g., Nov. 178 g. 

SPECERIJEN 
LONDEN. 28 Nov. Specerijen (In pence per 

lbs.) Peper witte Muntok Nov./Dec. — g„ Fair 
Tellecherry loco 42. Kruidnagelen Zanzibar no. 2 
Nov./Dec. 9 nom. Piment (in sh. per Cwt.) cit 
Nov. 120/-. 

RUBBER 
LONDEN, 28 Nov. Rubber. (Opening.) Ribbed 

Smoked Sheet kalm. LLoco 11H k., Dec 1HS k„ 
Jan. 11 k., Febr. 12& k„ April/Juni 12A k. 

LONDEN, 28 Nov. Rubber (1 uur n.m.) 
Ribbed Smoked Sheet traag. Loco 11H w, Dec. 
11|8 w„ Jan. 12 w., Febr. 12A bet. en k. April/ 
Juni 12& w. 

LONDEN. 28 Nov. Rubber. (Slot.) Ribbed 
Sm o k e d Sheet traag. Loco lli bet., Dec. llfi w.. 
Jan. 12 w Febr 12^8 bet. en k. April/Juni 12A w 

SINGAPORE, 28 Nov. Rubber kalm, Dec. 
381, Jan./Maart 371, April/Juni 35J, Str. d.c. 

OLIËN 
HULL, 28 Nov. Lij n o 1 i e. Vastgestelde prijzen. 

Loco 44/-. Katoenolie. Bgypt. 31/U. 
LONDEN 28 Nov. Olie (Slot) (in sh. per Cwt) 

Lijnol.e loco 40/-. Katoenolie Egypt. Ruwe loco 
31/11. Raapolie Ruwe loco 44/3, Geraff. loco 46/101 
Palmipitolie te Liverpool loco 27/-. Castorolie le 
merken loco 57/-, 2e merken loco 55/-. Soyaolie 
Oriënt in tanks Rott. 33/-. Cocosolie Blanke 28/li 
Ceylon Uk,o 28/1 i. Straits loco 28/11. Palmolie 
Lagos in vaten £ 194. Zachte te Liverp. in vaten 
£ 19J. Terpentijn Amerik loco 67/- nom 

LONDEN, 28 Nov. L ij n o 11 e. De door de regee
ring vastgestelde cif-verkoopprijs voor den han
del is voor alle soorten lijnolie 411-

VEZELSTOFFEN 
CALCUTTA, 28 Nov. Jute prijshoudend, First 

grade Nov. 34 verk., Dec. 34 verk., Lightning Nov. 
28 verk., Dec. 28 verk. 

DIVERSE BUITENLANDSCHE 
MARKTEN 

CALCUTTA, 28 Nov. Schellak prijshoudend, 
Loco 31 w., Dec. 311 w., Jan. 311 w. 

LONDEN. 28 Nov. Schellak. (Slot.) (In sh. 
per Cwt.). Locostemming kalm, TN. Orange loco 
80/- gen. 

TUINBOUWVEILINGEN 
AMSTERDAM, 28 Nov. (N V. Ned. Veiling van 

Land- en Tuinbouwproducten „Amsterdam", Cen
trale Markthallen.) Bloem, n (Veiling van 27 
Nov.) Rozen. Edith Helen ) 5—6; Better Time 
f 4—6; Briarclif f 4—5; Roselandia ƒ 3—4 per 100 
Stuks; Chrysanthemum: Yellow monument ƒ 12— 

18; White Monument ƒ 12—19; Miss Cavel ƒ 14— 
16; Germ ƒ 14—17; Kelly ƒ 14—16 per 100 st.; 
diversen: Lilium Longiflorum ƒ 6—8 per 100 st.; 
Troschrysanten ƒ 15—40; snijgroen ƒ 8—20; 
Freisa wit ƒ 15—35; geel ƒ 30—50 per 100 bos. 

Fruit. (Veiling van 28 Nov.). Peren: Nouveau 
Poiteau ƒ 20—27; Jeanne d'Arc ƒ 30—35; Contes 
se de Paris ƒ 20—30; St. Remi ƒ 15—18; Brede-
rode's ƒ 14—18; IJsbouten ƒ 14—17; Winter jannen 
ƒ 17—21 per 100 kg. 

Planten. (Veiling van 27 Nov.) Cyclamen 
15—55; Primula's 10—26; Nephrolepis 30—50; 
Chrysanthemum 10—18; Begonia's 20—50; Tra-
descantia's 8—15; in kleine potten: Cyclamen 

10—25; varens 4—6; Plumoza 4—5; begonia's 8— 
20; Aianthum 7—9. 

Groenten (Veiling van 28 Nov.) Sla .ƒ 1.50— 
3.50 per 100 st.; spinazie ƒ 10—24; spruiten ƒ 12— 
14.25; tomaten ƒ 12—24; witlof ƒ 14—19; groene 
kool ƒ 3.25; gele kool ƒ 3.25; roode kool ƒ 3.25; 
prei ƒ 6—10; andijvie ƒ 3—7; knolselderij ƒ 4—9 
per 100 kg; bospeen ƒ 6—11; peterselie ƒ 4.50—9; 
selderij ƒ 4—6.50; kervel ƒ 3—5 per 100 bos. 

BOVENKARSPEL, 28 Nov. Aardappelen. Aan
gevoerd 310 sohuitjes Bloemkool 1-ste ƒ 13, 2-de 
ƒ 9.50, 3-de ƒ 6.50 p. 100 st., bik. stek ƒ 3, Bieten 
ƒ 2.50, Kleine ƒ 2.50, Roode kool ƒ 3.25, Groene 
ƒ 3.25< Gele ƒ 3.25, Deensohe ƒ 3—3.10, Witte ƒ 2.50, 

p. 100 kg, Uien Grof ƒ 2, Groote ƒ 2, Drielingen 
ƒ 2, Wortelen ƒ 150 p. baal. Spruit ƒ 14.25 per 100 kig. 

PURMEREND, 27 Nov. („Afslagver. Beemster, 
Purmerend ei Omstr.") Tomaten A ƒ 10—27, id. 
C ƒ 8—20, Witlof ƒ 15—21 p. 100 kg, Bloemkool 
ƒ 2—16 p. 100 stuks, Roode kool ƒ 3-25, Witte kool 
ƒ 1.50—3. Savoye kool ƒ 2.50—3.25, Spruitkool 
ƒ 10—20, Boerekool ƒ 2—4 p. 100 kg, Sla ƒ 1.50— 
2.60, Andijvie ƒ 1—2.70 per 100 krop, Bieten ƒ 1.50 
—3, Wortelen ƒ 2—4.50, Uien ƒ 4.—, drielingen 
ƒ 4.—, Prei ƒ 5—8 p. 100 kg. Peren: Comtesse de 
Paris ƒ 14—27, Gieser Wildeman ƒ 8—22, Kam
perveen ƒ 10—16, Winterjan f 10—21, Zwijn» 
drechtsche wijnpeer ƒ 16—31 p. 100 kg. 

AANKONDIGINGEN 

Tot mijn diepe droefheid 
overleed heden, geheel plot
seling, mijn geliefde Echt
genoot 

M A R I N U S  J A C O B U S  
SALM, 

in den ouderdom van 71 jaar. 
M. SALM—WIJGERS. 

Amsterdam, 28 Nov. 1940. 
Amsteldijk 88. 
Volstrekt eenlge en algemeene 

kennisgeving. 

Tot onze diepe droefheid 
overleed heden, geheel plot
seling, onze geliefde Zwager, 
Oom, Behuwd- en oud-Oom 

M A R I N U S  J A C O B U S  
SALM, 

in den ouderdom van 71 jaar. 

Loenen a. d. Vecht: 
E. J. KAPPEIJNE VAN 

DE COPPËLLO— 
WIJGERS. 

Heemstede: 
W. G. E. WIJGERS. 
CL. M. WIJGERS. 

Loenen a. d. Vecht: 
Dr. N. J. C. M. KAPPEIJNE 

VAN DE COPPELLO. 
TH. E. C. M: KAPPEIJNE 

VAN DE COPPELLO— 
VAN PANHUYS 

en Kinderen. 

A D V E R T E N T I Ë N  

H E D E N :  
Op 1 bon no. 16 

Grapefruittaart 
een Amerikaanse lekkernij, aan
gepast aan de Hollandse smaak. 
Voor 8—10 personen, ƒ 1.50 plus o.b. 
Banketbakkerij COHEN-RUDINAN, 
Ferd. Bolstr. 67, A'dam, Tel. 22063. 

zijn verkrijgbaar oij alle oij-
kantoren en agentschappen van 
het Algemeen Handelsblad, als 
mede In de Tijdingzaal der 
Handelsblad-Cineac, Damrak. 
Amsterdam. 

P R I J S :  ƒ 0 . 7 5  
per mapje van 3 verschillende 

puzzles. 

ELKEN AVOND 
T R E F F E R S  

WAT MANHEERT MIJ  TOCH? 

D e  D i ë e t b e h a n d e l i n g  
door Dr. P. J. de Bruïne Ploos van Amstel 

met medewerking van Dr. J. NEUBERG, 
Specialist voor stofwisselingsziekten te Amsterdam. 

NU ƒ 2.90, vroeger f 6.50. 
Dit groote boek, waarin behandeling en genezing van bijna alle ziek

ten, geeft de gelegenheid om elk ziektegeval te leeren kennen en met Uw 
dokter te bespreken 

De moderne wetenschap heeft aangetoond hoe zelfs schijnbaar onge
neeslijke ziekten door doelmatige, scherp bepaalde toepassing der nood
zakelijke voedingsmiddelen kunnen worden genezen, Bovendien wordt in 
dit werk beschreven welke medicijnen moeten worden gebruikt. 

Dr de Bruïne behandelt: maag- en darmstoornissen, leveraandoenin
gen, hart-, nier-, blaas-, stofwisselings- en bloedziekten, asthma, rheuma-
tiek, voedingsstoornissen, enz. enz 

Dit is een greep uit den rijken inhoud van 462 pagina's. 
Deze onontbeerlijke vraagbaak, die in elk hulsgezin thuis hoort, kost 

in fraai, stevig linnen band, thans slechts ƒ 2.D0 (vroeger f 6.50). 
Franco na ontvangst, van ƒ 2.90 plus 30 ct. portokosten, dus ƒ 3.20, 

per postwissel of giro 19054S bij 
VENNOOTSCHAP LETTEREN EN KUNST, 

UITERWAARDENSTRAAT 56, AMSTERDAM-Z. 

G E B O N D E N  I N  F R A A I E  
STEMPELBAND F 4 .90  

Een goed Boek 
Het mooiste St. Nic. cadeau 

Vraagt  Uw Boekhande laar ,  he t  
pracht ig  geresenceerde  boek  van  

K a t r i n  H o l l a n d  

C a r l o t t a  
Torresani  

Het Alg Handelsblad schreef o.a. i 
Katrin Holland heeft milieu'» en 

karakters mooi en helder geteekend 
en het leven van dit aan ijdelheid en 
eerzucht opgeofferde meisje heel zui
ver weergegeven in deze omvang
rijke. maar van hei begin tot het 
e i n d e  z e e r  s p a n n e n d e  r o m a n .  

U I T G E V E R I J  J A C O B  V A N  C A M P E N  
O Z. Voorburgwal 87-89 Amsterdam 

Teleloon 32721-33721 — Postgiro 36333 — Gem -giro J 668 

HET PITTIGE WEEKBLAD 
VOOR DE MODERNE JEUGD 
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B I J  B O E K H A N D E L A R E N  E N  K I O S K E N  


