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NEDERLAND

Geschonden
Loonopgaven aan de banken
wereld
door de werkgevers
treedt ln, wanneer
ln een oude cultuur, die zich
eenmaal in verloop van vele
eeuwen tot klaarheid en zuiverheid van begrip verhief, het magische en fantastische, ln een walm
van heete driften opgestegen, het
begrip verduistert."
Zoo stelde prof.. J. Huizing-a ln
zUn in 1935 verschenen „In de schaduwen van morgen"
de diagnose
van het geestelijk lijden van zrijn
tijd, een geestelijk lijden, dat zich
voor hem en leder met cultureel
besef begaafd mensch openbaarde ln
een steec^ meer prijsgeven van alle
normen der menschelijke beschaving
en in een afgli/den in de sfeer van
e2n nieuw barbarendom,
dat nirit
minder schrikwekkend was, omdat
zijn vertegenwoordigers geen analphabeten waren en met ijzer beslagen laarzen droegen in plaats vau
pnmitteve
gevlochten
sandalen.
Toen, in 1935, kon Huizinga's visie
op de moderne wereld voor vel-sn
nog gelden als een ietwat overdreven pessimistische en ln elk geval
academische beschouwing. De oorlog
en nog veel meer de bezetting hebben het voor eenieder duiaehjk gemaakt, dat de barbariseering van
onae samenleving niet maar de hersenschim is van een kamergeleerde,
die zij n tijd niet be_-r.;fpt, maar een
angstwekkende realiteit
die niemand ongemoeid laat en die men
niet alleen met wapens en geweld
kan overwinnen.
De massa der menschen is gewerd
m scherpe tegenstellingen
denken.
Dat is gemakkelijk en hettegeeft
bovendien deiigene. die deze denkwijze
i-olgt, het aantrekkelijk besef,
aan
den goeden kant te staan. Voor hen
de„ vern»«'tiging van het
nationaal-socialisme de redding der
Vlng
Werper zouden
toezien zouden zijzIJ erkennen,
dat het
barbarendom slechts ln één van zijn
vele gedaanten overwonnen ls maar
dat het zich ln zijn andere gestalten
brutaler en zelfverzekerder toont dan
ooit tevoren. Wij leven ln wat Prof
Hulzlnga in zijn laatste, tijdens
bezetting geschreven en eerst na
zijn dood en na de bevrijding gepubliceerde, werk een geschonden wereld
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wereld in haar verwoeste steden, haar
puin geslagen historische rijktot
dommen, haar geteisterd menschelijk
bestaan en haar verlamde welvaart.
Dat weet en ziet iedereen eu het is
bijna een gemeenplaats het te constateeren.
Maar veel ernstiger en
schier
onherstelbaar geschonden is
deze wereld in haar moreel verantwoordelijkheidsgevoel, haar opvatting
van recht en onrecht èn haar cultureel besef. Dat was zij ook reeds vóór
dezen
oorlog en lang- voor er zelfs
naar sprake was van nationaalsocialisme.
Het is de groote verdienste van
Huizinga's laatste boek, dat hij
daarop nog in vollen oorlogstijd de
aandacht heeft gevestigd en dat hij.
voor het laatst tot zijn landgenooten
sprekend, hun heeft willen inscherpen, dat, tot hoe diep in het verleden de oorzaken van ons tegenwoordig cultuurverval ook mogen gaan,
wij collectief en individueel daarvoor
niet minder verantwoordelijk zijn,
omdat de verloochening van de zedenleer, waaraan nagenoeg heel de
menschheid schuldig staat, de diepste grond ls van alle cultuurverliezen, die wil geleden hebben en waarvan Huizinga met koele objectiviteit
de balans heeft opgemaakt. Tot deze
cultuurverliezen rekent Huizinga, die
niet naar een volledige opsomming
van den faillieten boedel der beschaving heeft gestreefd, het militarisme
deze kwade erfenis
Frederik den Groote, waarvan van
de moderne wereld zich niet heeft weten
te ontdoen
het hypernatlonallsme, het verval en de verdwazing van
het publieke leven, het moderne antisemitisme, het imperialisme en internationalisme, de vlegelachtigheid,
die een groot deel onzer tijdgenooten tot levenshouding heeft gekozen
en den ondergang van 't landschap.
Ais Huizinga iets langer geleefd had
"*ou hij deze reeks ongetwijfeld heby,Vt , nR«v *'1d met de atoombom,
<*n meest perfecte mid-
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slechts ontspruiten uitbedeling
overtuien eeloof ln eeneen
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ideaal ut
een religie. Tot nog- toe heeft
Buropa
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ling geen andere bron weten te
dekken dan het Christendom Tot
welk een catastrophe het Hoeken van
die bezieling l n een valsche religie
leidt heeft de geschiedenis van het
nationaal-scclalisme bewezen. Niettemin schuilt er geen enkele verdienste ln de wijze waarop zoovelen zich
van het vraagstuk afmaken dooT op
vergaderingen te verklaren, dat alleen een terugkeer tot het Christendom de beschaving van den ondergang kan readen. Dat *_ niet meer
„De
moderne
dan een phrase.
menschheid van Europa en Amerika
ls geheel op verwerven en genieten
gericht" zegt Huizinga. „Een steeds
toegenomen deel ls weggezakt ln een
vulgariteit en alledaagschheid, die
door het behooren tot eenig kerkgeioof niet wordt opgeheven. De wereld van morgen zal niet rijp zijn
voor een herleving van het Christendom, zy ls veel te zeer verstrikt in

Het Ministerie van Financiën maakt het volgende bekend:
Werkgevers zijn bevoegd, uiterlijk 22 September a.s. aan hun bankrelatie mededeeling te, doen van het totale bedrag aan loonen, dat _j
zoo spoedig mogelijk na 2 October a.s. aan bun employés moeten
uitbetalen. Dit bedrag omvat voor iederen persoon met weekloon het
loon over 2 weken en voor iederen persoon met maandsalaris het salaris
over de maand September. De aanvraag moet vermelden, welk bedrag
in totaal bestemd is voor weekloonen en welk bedrag in totaal voor
maandsalarissen-

„Zelfstandigen”
hoogstens 100.

’

Het aldus aan te vragen bedrag
door den werkgever aan de
moet
hand van de loonlijsten kunnen

worden gestaafd. De aanvrager moet,
aan zijn aanvrage de uitdrukkelijke
door hem onderteekende mededeeling toevoegen, dat hij niet uit anderen hoofde over contante geldmiddelen beschikt.
handelen geOverheidslichamen
heel op dezelfde wijze als werkgevers met dien verstande, dat voor
alle rijksdiensten een afzonderlijke
regeling nader zal worden bekend
gemaakt. Instanties, behoorende tot
het Militair Gezag, handelen overeenkomstig de voor werkgevers voorgeschreven gedragslijn.
De betrokken bank doet van alle
haar binnengekomen
vragen
bij
uiterlijk 26 Sept. mededeeling aan
de Nederlandsche E'ank.
Omtrent de debiteerin» van het
aangevraagde bedrag op de geblokkeerde rekening van den aanvrager
volgen nadere voorschriften.
De Nederlandsche Bank zal er
voor zorgen, dat het aangevraagde
bedrag
zoo spoedig mogelijk na
2 Oct. ter beschikking komt bij de
bank van den belanghebbende. Een
zelfde aanvrage kan worden Ingediend ter zake van de uitbetaling
van pensioenen, wachtgelden, lijfrenten, alsmede uitkeeringen op
grond van de sociale verzekeringswetten, steeds onder het voorbehoud dat het aangevraagde bedrag
door den aanvrager kan worden gestaafd, en dat hij verklaart, niet uit
anderen hoofde over contante geldmiddelen te beschikken. Een onjuiste verklaring wordt beschouwd
als misdrijf in den zin van het
machtigingsbesluit geldzuivering.
Ten slotte kunnen beoefenaars
van zelfstandige beroepen btj hun
bank voor hun persoonlijke contante
uitgaven een bedrag aanvragen van ten hoogste f 100.—.
Als beoefenaars van zelfstandige
beroepen worden beschouwd notarissen,
deurwaarders, accountants, geneesheeren, tandartsen,
dierenartsen, advocaten, architecten alsmede deelgenooten in een
functie zonder salarlssenbedlng.

een habitus, die aan het Christendom tegengesteld ls." Dit ls een
hard! woord, vooral in een land,
waarin men "maar al te geneigd is
verkiealngsln lidmaatschaps- en

cijfers maatstaven toe zien voor de
beoordeeling van levend Christendom en Christelijke beschaving. Indien het Christendom deze geschonden wereld nog wil redden, dan zal
het moeten bewijzen, dat het ook
den modernen mensch weet te bezielen, niet tot leege vergwderings»
phrases, maar tot daden.

Oostersche
dissonanten
Engeland,

dat politiek, strategisch
en economisch in het Nabije en
Midden Oosten nog steeds de
eerste viool speelt, ziet zich
daarbij geplaatst voor uiterst moeilijke problemen, waarbij het al zijn
virtuositeit zal behoeven, om te
voorkomen, dat te schrille dissonanten het spel der dlplomate-n in dit
gebied zouden verstoren. Een dezer
problemen is Palestina, waar met
den dag de tegentelllngen tusschen
Joden en Arabieren groeien en tot
een ernstige crisis dreigen te lelden,
te meer nu verwacht wordt, dat
Londen in de eerstvolgende maanden
een beslissing zal moeten nemen,
welke bezwaarlijk aan belde partijen
geheel zal kunnen behagen. Opmerkeli.k is het ln dit verband dat in
het Midden Oosten groote Britsche
ding zijn. Het schijnt, dat Londen
troepenverplaatsingen in voorbereizljn militaire bases in Egypte
en
Irak langzamerhand wil liquideereu
en van Palestina het groote bolwerk
wil maken van zijn land- en luchtmacht ln het Midden Oosten. Dit
sou er op kunnen wijzen, dat de
Britsche regeering niet van plan is
van Palestina een Joodschen of
Ara?>isch<_ staat te maken, maar
oat zij
althans voorloopig
ln
groote lijnen blijft vasthouden aan
het Witboek van 1939. De Zionisten
eischten Juist afschaffing van dit
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Directeur; J. J. W Boerrlgter.

Hoofdredacteur: Mr. L G A. Schlichtlng.

Geïnterneerden

zegt:
Bi„Delt”

Verwachting tot Vrijdagavond:
Zwaar bewolkt, tijdelijke opklaringen, iets koeler, plaatselijk eenige
regen, matige, ln de kuststrook
tijdelijk krachtige wind tussi-lien
Zuid en Zuidwest.
Zon onder lK.lt, maan 18.44—
3.54, zon op 6.24.

De Koningin bezoekt
Grebbeberg
H. M. de Koningin heeft Woensdag

wordt betaald en niet per bank- of
giro-overschrijving.
Er bestaat geen bezwaar tegen het
loon en dergelijke na 2 Oct. per
postwissel aan de belanghebbenden
over te maken.

Bankjes van duizend
en vijfhonderd
Wanneer de waarde
wordt vergoed
De minister van Financiën heeft

bepaald, dat de eigenaars yan waardeloos verklaarde bankbiljetten van

op

Java

Hulp uit de lucht

—

BATAVIA, 19 Sept. (A.N.P.-Aneta)
Honderd Nederlanders van het pervan de R.A.P.W.I. (Relief
soneel
Action
Prisoners of War in India)
zijn in door Nederlanders bestuurde
Mitchells en Dakotas uit Balikpapan
alhier gearriveerd.
Hier werd brandstof bijgevuld, die
per vliegtuig uit Singapore was aangevoerd.
Onmiddellijk
daarna zijn
groepen vliegtuigen naar verschillende

een onofficieel bezoek gebracht aan krijgsgevangenkampen
en kampen,
de begraafplaats bij den Grebbeberg. van geïnterneerde burgers op MiddenBij het monument van het achtste Java doorgevlogen.
infanterie heeft zij een
Een speciale geneeskundige missie
regiment
margariet, voorzien van linten in werd
per vliegtuig naar
eveneens
de Nederlandsche kleuren, die zij op Ambawara gebracht. De overige Ne-

haar mantel droeg, neergelegd.
derlandsche vliegtuigen zijn naar
's Middags reisde zij naar Zeist, Singapore en Balikpapan teruggekeerd,
waar zij o.m. een bezoek bracht aan om meer personeel van de R.A.P.W.I.
het echtpaar Pool, dat een belangte halen. Vanmorgen hebben Nederrijk aandeel heeft gehad ln het verlandsche Mitchells een groote hoeze tswerk.
veelheid voedsel boven het vliegveld
van Batavia uitgeworpen.
Naar V. P. gisteren meldde, wordt
de houding der Japanners bereidwilHOLLYWOOD, 20 Sept. (Reuter). liger naarmate er meer geallieerden
Shirley Temple, thans zeventien Jaar aankomen. De Japs treden hier en
oud', is in het huwelijk getreden met daar tegen extremistische elementen
op, die intusschen in verhouding tot
John Agar, sergeant in het leger de geheele bevolking uiterst gering
der Véreenigde Staten.
in aantal zijn. De toestand is rustig.

ShirleyTemple getrouwd

f 500 en f 1000 tct een nader te bepalen tijdstip gerechtigd znjn, deze
alsnog in te leveren bij de banken.
Ile tegenwaarde kan worden vergoed, indien de eigenaar voldoet
aan den bewijslast, genoemd ln
Kon. Besluit d.d. lo Juli 1545,
_2_,
Hij moet o_.
Staatsblad
verklaren, dat de biljetten scnei-t
13 Maart 1943 onafgebroken zijn
eigendom zijn geweest, respectievelijk na 13 Maart ll»43 krachtens
erfopvolging zijn verworven van
dengene, die op 13 Maart 11)43
eigenaar was.
Verder moeten de redenen worden
opgegeven, waarom de biljetten destijds niet zin ingeleverd. Indien het
ministerie van Financiën tot inwisVolgens Reuter luidt het commuseling besluit, zal de tegenwaarde niqué van Londen als volgt: „De
der ingeleverde biljetten in de eerraad van ministers van Buitenlandste plaats gebruikt werden tot delsche Zaken is Woensdag tweemaal
van
ging
opvorderbare belastingen bijeen geweest. De raad ls overeenvan den inleveraar.
gekomen, dat de afgevaardigden de
volgende voorwaarden voor de grenzen van Joego-Slavië en Triest zulTot vertegenwoordiger van Neder- len overwegen en bespreken. De
land bü de United Nations Warcri- grenslijn zal bepaald worden door de
mes Commlsslon is benoemd de ethnograflsche omstandigheden ter
kapitein-luitenant ter zee mr. M. W. plaatse, met dien verstande, dat een
Mouton, werkzaam op een afdeeling zoo gering mogelijk aantal Ingezetevan liet departement voor de Alge- nen onder vreemde overheersching
meene Oorlogvoering, welke te Lon- mag komen en dat een onderzoek
de.i gevestigd is.
ter plaatse zal geschieden vóór men

Regeling der grenzen

_

tusschen Italië en Joego-Slavië

Verkiezingen in

Griekenland

Nog 25.000 Joden in ons land
Aantal

Het ministerie van financiën
deelt nogmaals mede, dat het de
bedoeling is, dat de eerste Inkomstentermijn van alle bovengenoemde
inkomentrekkers
die na 2 Oct.
wordt voldaan, in contant geld
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tot 20 pet. gedaald

zal overgaan tot het definitieve be-

palen der grenzen. In Triest zal een
Internationaal regiem worden inge-

voor haven- en
doorvoerfacilitetten, op gelijke voorwaarden te gebruiken door den internationalen handel en door Joegoslavië, Italië en de staten van centraal Europa zooals dat gebruikelijk
is in alle andere vrijhavens der wereld. De raad zal morgen weer bijeenkomen."
steld, dat zal zorgen

Griekenland uit de impasse
diplomatieke

De

van

correspondent

schrijft:
„Engeland,
Frankrijk
en de Véreenigde Staten
hebben
een gezamenlijke verklaring
afgelegd,
waarin zij de Grieksche
regeering aanbevelen, spoedig
alge-

Reuter

meene verkiezingen te houden voor
plebisciet over de monarchie.
het
Dit beteekent een beslissende stap
naar een oplossing van de impasse
in Griekenland, aangezien tot nu toe
alle voortgang naar een verkiezing
van een meer representatieve regeerkig verhinderd is door de onmoge-

lijkheid het eens te worden over de
volgorde
van verkiezingen en plebisciet.

Britsch-Indië naar zelfbestuur

Volgens Reuter heeft de onderkoning van Britsch-Indië, Lord Wavell, in een radiorede voor den
Britsch-Indischen omroep een nieuw
plan
bekend gemaakt voor een,
spoedige verwerkelijking van de Indische
onafhankelijkheid. Hij verklaarde, dat de Engelsche regeering
besloten had zoo spoedig mogelijk
een constitueerend lichaam bijeen
te roepen, en dat hij gemachtigd
was de voorbereidende maatregelen,
te treffen voor het bijeenroepen van
een uitvoerenden raad. Deze raad
zou gedragen worden door alle leidende Indische partijen. Er zullen
spoedig verkiezingen worden gehouden zoowel voor de centrale als
voor de provinciale lichamen, en
het beginsel van mlnisterieele verantwoordelijkheid zal worden Ingete krijgen van de nog onaangeboorde voerd. „Deze nieuwe plannen beolievoorraden ln de Arabische landen. tcekenen dat de Engelsche regeering voornemens ls voort te gaan
Zoowel Amerika, Rusland als Engemet haar taak Britsch-Indië zoo
land hebben behoefte aan olie, hetgeen hen tot belanghebbenden bij dit spoedig mogelijk tot zelfbestuur te
brengen," aldus Lord Wavell.
gebied heeft gemaakt.
Overigens dingen, naar de diplomatieke correspondent van Reuter opmerkt, Engeland en de Ver. Staten
de laatste twee jaren onophoudelijk
De Gouverneur-Generaal
van
naar de gunst der Arabische heerNed.-Indië, jhr. mr. Tjarda van
schers, om van hen de noodlge concessies te verkrijgen.
Starkenborgh Stachouwer, is Dinstijd aanwezig geschijnt een commissie dag korten
van het Engelsche kabinet de weest in de vergadering van den
voorstellen aangaande de Britministerraad. De minister-president
sche politiek in Palestina te hebheeft den Gouverneur-Generaal
geformuleerd.
ben
Deze zouden neerkomen op een verwerping der Joodwelkom geheeten en erop gewezen,
sche voorstellen. Het Witboek van hoeveel het Koninkrijk aan
hem
1939 blijft als grondslag. In plaats
verschuldigd is voor de door hem
echter van een beëindiging der Joodsche immigratie, nadat het vastge- aangenomen houding, welke voor
stelde quotum van 75.000 bereikt ls, ons land van
historische beteekezou nog een immigratie van maximum 1500 Joden per maand in Pa- nis is geweest.
lestina worden toegestaan.
Tevens
zou, naar Reuter meldt. Palestina
een Wetgevende Vergadering krijgen,
welker bevoegdheid echter tot binnenlandsche aangelegenheden beperkt
De datum, vóór welken rie te houblijft. De buitenlandsche politiek, de
landsverdediging, de Immigratie en den verkiezingen voor leden van de
de beveiliging der economische politijdelijke gemeenteraden moeten zijn
tiek zouden evenwel, gelijk voorheen, geschied, ls vastgesteld op -'! Octogeheel en al onder bevoegdheden der ber 1915, aldus verneemt A.N.P.Britsche autoriteiten blijven vallen. Aneta.
Als een concessie voor de beperking
Deze
verkiezing zal geschieden
der immigratie zou den Joden in deze door een college van kiesmannen ten
Wetgevende Vergadering een ruimegetale van driemaal liet Wettelijke
re vertegenwoordiging worden aangeaantal leden van den gemeenteraad.
boden dan een derde, waarop zij feitelijk volgens hun numerieke sterkte
Tusschen Curacao en St. Maarten
recht hebben,
is een radiotelefonische
verbinding

Aan de Johannes Vermeerstraat 18 te Amsterdam is gevestigd het
Centraal Registratiebureau voor Joden; hier zijn op het oogenblik
ongeveer"2s.ooo Nederlandsche Joden geregistreerd, waarvan 2500 in
het buitenland. De gegevens van naar schatting 8000 personen worden
nog ingewacht. Volgens de jongste gegevens z*jn via Westerbork 105.000
Joden den weg der vernietiging gegaan. Het totale aantal Nederlandsche
Joden bedroeg in 1940 naar schatting 14Q.000. Het aantal Joden ln ons
land is dus tot ongeveer 20 pet. gedaald. Teruggekeerd van deportatie
z*jn tot nu toe ongeveer 5000 Joden (uit Polen 1000, uit Theresienstadt
1400, uit Bergen-Bel&en 1500, de rest uit andere oorden). Met de
repatrieeringstreinen komen ook telkens eenige tientallen Joden mee.
Men schat, dat zich in de Russische zone nog ongeveer 1000 Nederlandsche Joden bevinden. De meeste Joden waren hier te lande ondergedoken in Brabant, Limburg (vooral kinderen) en Friesland.
Witboek, vorming

van een Joodschen

nationalen staat in Palestina en onmiddellijke toelating in dit land van

verscheidene honderdduizenden ver-

plaatste Europeesche Joden.

Hier-

tegen

keeren
de Arabische zich
lan-

den. Eenigen tijd
geleden verklaarden deze bij monde van den algemeenen secretaris
der Arabische Liga, Azam,

(

HET WERELD

l____J

ee n toegeven aan deze eischen
tot een nieuwen „heiligen oorlog"
aanleiding zou geven en zou „voeren
tot een heiligen kruistocht tusschen
dat

Islam en Christendom en tusschen
Ooit en West."

In

de Ver. Staten bestond aanvankelijk sterke nelging, om aan te
dringen op een Inwilliging
der
Joodsche eischen. Sinds de duidelijke taal der Arabieren en hun
toespelingen op de beloften, die door
Roosevelt aan Koning Ibn Saoed zouden zijn gedaan om in geen geval de
Jcden tegen de Arabische belangen
In te steunen, schijnt Amerika zijn
politiek ln de Palestijnsche kwestie
te hebben gewijzigd. In ieder geval
is het niet waarschijnlijk, dat het
Witte Huls bereid zal zijn, voldoende
ter beschikking te stellen,
troepen
noodig om een eventueelen tegenstand der Arabische volken te kunnen breken. Hierbij komt nog een
andere
belangrijke factor: Amerika,
hetwelk vreest, dat zijn olievoorraden
nog
slechts voor een veertien Jaar
voldoende zijn, voelt er weinig voor,
de Arab|sche leiders voor het hoofd
te stootèn, nu het tracht een deel

G.-G. in ministerraad

Intusschen

Vóór 22 October verkiezing
tijdelijke gemeenteraden

geopend.

PAGINA 2

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 1945

Rechtwijzigingen
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De verschillende Engelsche wolmarkten zijn heropend. De opening
van de Londensche wolveiling wordt
niet vóór het najaar 1946 verwacht.
In Australië, Nieuw Zeeland en ZuidAfrlka ligt de productie van twee
jaar opgeslagen.

—

Opgericht 29 November 1916 te Rotterdam

hoek Tamboerstraat.
Boscohuis.26 Crooswijkscheweg
des avonds
19.30 uur
September

in het

a.s.
te
schoollokaal de Jagerstraat 42.
Zuiden: 5 October des avonds te 20 uur in de gymnastiekzaal Strevelsweg 155.
Noorden (Hillegersberg): 1 October a.s. des avonds te 20
uur in het zaaltje van het parochiehuis Adr. Pauwlaan.
3.— per jaar plus ’l— inschrijfgeld. De
Contributie
cursus wordt geleid door een R.K. Geneeskundige en wordt
besloten niet een examen voor het Bonds- of Eenheidsdiploma.
Secretariaat Gaesbeckstraat lila.
Westen:

’

tientje

wat U per maand kunt sparen, maar met de duizende
andere tientjes die wü in kas hebben voor onze spaarders stelt U in de gelegenheid binnen korte tijd in uw
eigen huis te wonen met een renteloze hypotheek.
Wilt U er meer van weten vraag dan onze brochure aan,
die wij U gratis zenden.

Adres

HET RESIDENTIE-ORKEST
In verband mei de geldsaneering
kunnen abonnementen van 1944/45
in abonnementen van 1945/46 nog
i-'m 22 Sep±. '45 ten kantore Muzenstraat 29 worden omgewisseld.
Na dien datum kunnen geen abonnemenien meer worden omgeruild.

Engelsche wolmarkt

De Canpac heeft ln den oorlog
haar geheele vloot, vijf passagiersschepen verloren. Er zijn nu vier
nieuwe passagiersschepen, ieder van
10.000 tons, in SchotlaHH besteld. Het
eerste, de „Beaverdale", is in de
Clyde te water gelaten.

stroo

Een nieuw product, dat den naam
„stroosuiker'' heeft gekregen en dat
bijzonder geschikt is voor varkensvoeder, heeft het Economisch-Technisch Instituut ln Overijssel uit
stroo weten te vervaardigen. Het zal,
naar wij vernemen, naar alle waar(Entertainer)
schijnlijkheid eerdaags op de markt
gebracht. De voedingswaarde
22
Zaterdag
September worden
zou die van het voor den oorlog
meel evenaren. Na de
jubileumavond gebruikelijke
gunstige resultaten van het laboratorium-onderzoek wordt bij Werkmet
spoor een Installatie geconstrueerd,
die de voorbode is van een nieuwe
Gelegenheid tot 't reserveeren van tafel telefo- Industrie, die vermoedelijk ln Kamnisch onder no. 34714 pen gevestigd zal worden.

diverse attracties

Van Vliet weer

tegen

Scherens

Poeske's opvolger genoemd wordt, en
onzen landgenoot, die voorloopig nog
slechts ln de schaduw van den wereldkampioen kan staan. Er is immers
over de krachtsverhouding tusschen
deze Jongeren geen enkel gegeven.
Amsterdam beleeft Zondag a.s. een Zooveel te beter overigens; de strijd
in het Stadion kan er slechts integroote reprise; een reprise, die eigenlijk wel als een première zou kunnen ressanter om zijn.
gelden. Dien dag namelijk zullen de
twee sprinters, die nog altijd gelden
als de beste, en snelste ter wereld,
De minister van Onderwijs, Kunelkaar in het Olympisch Stadioyi ont- sten en Wetenschappen heeft na gemoeten. Voor het eerst na vijf en pleegd overleg met enkele vooraaneen half jaar zal het duel om de staande personen op sportgebied, besuprematie, dat door het uitbreken sloten een zuiveringscommissie in te
van den oorlog tijdens de kampioenstellen. Tot leden van de commissie
schappen te Milaan onderbroken zijn benoemd de heeren: A. W. Sawerd, worden voortgezet, zij het dan bel Tzn., Zaandam, voorzitter;
M.
ook, dat ditmaal geen titel de inzet Ouwerkerk, Dordrecht, G. van Twist,
Rotterdam,
van den strijd is.
D. Wagenaar, Amsterdam.
Men kan zich met recht afvragen, Als vertegenwoordiger van den ministers is toegevoegd de heer C. Ras,
of deze belde grootmachten nog alApeldoorn, die tevens het secretariaat
tijd de matadoren zijn, die in Sepzal waarnemen.
tember 1939 de banen van het continent beheerschten. Zij zijn dat zeTe Eindhoven is bericht ontker op dit oogenblik niet. Van Vliet
vangen, dat op 22 Pebr. in het conzal dien vorm nog het meest benadeop 36ren, omdat hij de Jongste is, maar centratiekamp teisNeuegamme de
beoverleden
voor den al wat ouder wordenden -jarigen leeftijd
wielrenner Jan
Scherens tellen de voorbije jaren kende Brabantscheeenigen
tijd houdubbel. Waf echter onomstootelijk van Hout. Hij was
vaststaat is: dat zij beiden nog de der van het wereld-uurrecord.
De crickettour, welke de R. A. P.
grootsten onder huns gelijken zijn
En dat maakt deze strijd open en voornemens was van 19 tot 28 Sepinteressant, ook al zou men geneigd tember naar Nederland, en
Westzijn, onzen landgenoot ln dit duel Dultschland te maken, gaat niet
geven.
door.
de beste kansen te
Wij hebben echter geleerd voorNaar wij uit betrouwbare bron
zichtig te zijn. Geen enkele prognose vernemen, moet de kans groot worde
gelegenheid
van
voorspelde ter
den geacht, dat de totallsator binnationale kampioenschappen 1943 de nen niet al te langen tijd voorloopig
nederlaag van Van Vliet. Maar Van weer in eere wordt hersteld.
Vliet verloor in twee ritten. Weinigen zullen waarschijnlijk rekening
houden met de mogelijkheid, dat
Probleem no. 1214 van Joh. v. d,
Van Vliet ook hier kan verliezen.
Maar Scherens ls een oude rakker Boogaard te Nuland. Zw. 10 st. op;
en als het er op aan komt nog niet 12 15 17 18 21 22 34 36 39 40.
Wit 10 st. op: 19 23 24 26 29 32 38
eens zoon heel oude. De man zit
vol streken en listen en heeft ook 42 45 47.
Wit speelt en wint; oplossingen
nog een deugdelijke snelheid. Dat
hij in de afgeloopen Jaren meerdere worden gaarne ingewacht tot uiterlijk
over drie weken aan het adres: B. H.
malen voor Gosselin en Van LooveStevens. Eikenlaan 36, Heemstede.
ren het omlauwerde hoofd moest M.Oplossing.
No. 1211 van D. Douwes
bulgen? Wel, we herhalen, dat Van
Vliet van Derksen verloor. Denk niet te Utrecht.
Wit speelt 48—42, zw. gedw. naar
dat het kat en muls gaat worden
op de stadionbaan, of zelfs dat Van 50 en nu wit 23 37 enz. en wint. Een
gaaf stukje werk.
Vliet een kleine, doch zekere zegepraal tegemoet gaat. Zonder twijfel:
ln schijn heeft hij de beste kansen
om dit duel te winnen en wel door
In probleem nr. 703 staat het eerzijn voorsprong ln Jaren, plaats en
publiek bij gelijke kwaliteiten. Doch ste witte paard op d4.
reken op een spannenden en zeker
niet met lengten beslisten strijd, aleer onze kampioen straks werkelijk,
met bloemen getooid, zijn eereronde
De exploitatierekening per 31 Dec.
gaat rijden.
1944 van den Houthandel v.h. Wilaspect liam Pont sluit met een nadeelig
saldo ad f 108.726 (291.122);
de
Er is voorts een nieuw aspect in winstuitkeering op deelnemingen in
het sprintduel Nederland-Belglë: een andere
ondernemingen
bedraagt
tegenstander voor Derksen, Francois f 147.390 (197.637). Zooals reeds gezijn
van Looveren is
naam en hij meld, wordt alleen 6 pet. dividend
doet het goed op de Belgische bauitgekeerd op de cum.-pref. aand.,
kunnen
ons moeilijk aan terwijl vorig Jaar ook op de gew.
nen. Wij
kansberekening
ln
wagen
een
dit aand. en de winstbewijzen een uitduel tusschen den man die alreeds keering werd gedaan.

Ook een tegenstander
voor Derksen

Zuivering in de sport

DAMPROBLE M

Rectificatie schaakrubriedk

Houthandel v.h. W. Pont

Nieuw

De Commissie voor Oorlogspleegkinderen,
410—412,
Heerengracht
Amsterdam,
moderne
belast siich met de omvan
hoogte
meisje,
door R.K.
18 j., met
wisseling van gelden van oorlogsboekhouding en bedrijfsvoering.
dipl Mulo-Steno-Typen. Br.
Stortingen kunnen
Een PRIMA ETALEUR en eenige leerling-etaleurs. pleegkinderen.
43812,
De
Tijd,
's-Hage.
no.
Eenige PRIMA VERKOOPSTERS en leerling-verkoopt.m. 22 Sept. geschieden aan de loketten van dit bureau en ten name
sters.
H.H. KAPPERS. Gevr. net
persoon als 2de BEDIENDE, Brieven met volledige inlichtingen aan Fa. Gebr. Brinkel, van dit bureau bij de bankinstellingen, onder vermelding van den naam
netjes kunn. werken en een Weimarstraat 325. Den Haag.
van het betrokken oorlogspleegkind.
JCNGEN, liefst met het vak
bekend. J. Krljnen, BentMiddelgroote METAALWARENFABRIEK in Z.-H.
hulzerstraat 7, Rotterdam.
vraagt voor spoedige indiensttreding:
NEW VORK, 19 Sept.
De beurs
opende
vast. Staalfondsen, rubberR.K. MEISJE gevraagd voor
DEN
ASSISTENT
1.
waarden,
utilitles,
spoorwegen
en medag en nacht, bij 4 schoolg.
technisch, bedrijfseconomisch en commercieel goed
kinderen. Dagciienstb. aantaalwaarden vertoonden een prijsstijonderlegd. Correspondent, ook in Fransch en
wezig. Zeer goede behand.
één
ging
van
tot meer dan twee punEngelsch.
Tegen slot liep de beurs nog
en flink loon. Mevr. Schulten.
pen, Havikln. 17 Den Haag.
op. Verhandeld werden 982
verder
2.
Telefoon 330926.
fondsen, 698 hooger, 136 lager en 148
tevens bekend met bedrijfsorganisatie en prijsonveranderd.
vorming.
INLICHTINGEN
Omzet 1.690.000 (1.160.000) shares
(m. en vr.)
3.
19/9 18i9
19/9 18/9
geroutineerd en adm. geschoold.
19.", 18%
AtchT 89% 89/PureO
koop:
Wie heeft te
B.OhlO 21% 20% RadioC 15% 15%
Eigenhandig geschreven brieven met uitvoerige inlichCanPao 15% 15/Rep.St 26
tingen o.a. opgave van referenties, godsdienst, leeftijd,
25%
TREPLEX-AFVAL
Ches.O 54% 64% Reyn.B 37'/, 37%
opleiding en verlangd salaris, onder no. 43809, bureau
_.
in elke hoeveelh., ook kleine
N
Haag.
261/,
26%
Den
C
Tijd,
26%
De
Shell
26*4
stukjes. Tev. te koop gevr.:
Penns
16
38% 384 Soc.V
15%
S. Rail 48
sperry
33
33%
47'/.
PLATEN TRIPLEX
ün.Pac
St.O.N
J
130/130/
PETROLEUM
62/
Arg.4% 96 95%tStudeb 28% 28/
TIMMERHOUT
Pernis, maakt bekend, dat van 17 uur tot 8 uur, de All.Ch. 173 168/TexasC 53Vi 53*4
in iedere hoeveelheid.
Inst.
27
26%
Boerhaavestr. 35, Den Haag. volgende telefoonaansluitingen gebruikt kunnen worden: Am.Can104%103% UAir
72801 Portier I; 72802 E.H.8.0. I; 72803 A. H. J. Otto, BeA.RM. 24*4 23% u Corp
2/
2%
56% U.Fruit 110* 109/
Am.Sm 57
drijfsleider; 72804 Ir. H. H. Buss, Directeur; 72805 Tankopnemers Bureau; 72806 Ir. J. F. Westbroek, Chef Techn. Am.Tel 183%183 U.S.Rub 67/66/
A.Tob
87/ 86/rr.3.St. 74 73%
Dienst; 72808 Ir. J. Spoel, Sectiechef.
35% Westh
36% 35%
Anao.
36
Bethl
86/ 85%W001w 47'/ 47%
CaseJ.l. 42/ 42/ A irßed 46/ 47*4
Ch.N_ 41/ 41% Am.Bad 17% 17%
Chrysl. 125%124% Am.Sug 47'/, 47%
CityFln. 5414 53% A.Water 16% 16%
Cons.E
31% 30% Bald.L 29% 29%
Dup_ 183 180 GPoods 46
45%
Betere Kringen
voor
EastmK 194 193 Huds.M 291/4 29*4
3en.El 48% 48/ N.816C. 28% 28%
a
Noordeinde 107a, Den Haag
G.Mot.
73% 73 Norf W 249/248'/
Telefoon
11.36.84
_s__"\
59 57/N.Am.Co26'4 25%
Goodv
jaar
zijn
ook
weer
/rfVflfpl
dit
\Ï_a_J__ vormt
I.Harv. 80*4 80*4 N.Pactf 27% 27%
bekende
selecte
gezellige
fm/Yl I_r±
35/ 35 proct.G 62 63
I.NIO
DANSCI.UBS
voor K.K..
I
El.B.Sh 14% 14/ Pub.SNJ 234 22%
Jy^rVM—fej
r__^_>_) m eerstbeginnenden en gevorInt.T.T 26/ 26%SearsR. 135 132/
fjjürpdy _#>viiTn derden. Ook Zond.middags.
Kennee 40/ 39% s.Pacif 49% 48%
Privélessen en privéclubs.
Montg
69% 69% s.Brand; 40 40
yf jf/ _|_H-'HH_r
Ballet. Rhythm. dansen en
N.Cltv 431/4 43 D.Carb. 97% 97
(
7% 7% West.ü.a 49/ 49
Pack.
dagelijks
H.j'al-C
Inl. en inschrijving Zondags.
exdividend
van 12—9, uitgez.
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BOUWKAS „UW EIGEN HUIS"

Insp. J. J. Goldhagen, Bergschelaan 229, R'dam, Tel. 48405
Zendt mij Uw gratis brochure no. S
T.I.

Het

Adm. werk gezocht

maakt bekend dat DAMES en HEEREN van 18 jaar en
ouder die eeri cursus in E.H.8.0. wenschen te volgen,
zich op onderstaande adressen, dagen en uren ais lid kunnen aanmelden.
Centrum: 20 en 27 September a.s. des avonds te 20.30 uur
in de vergaderzaal van Café-Restaurant „EDEN", ingang
Bentincklaan 2.
Oosten: 28 September a.s. des avonds te 20 uur in het Don

Kaam

—

Besluit E 100 neemt ook
maatregelen, om te voorkomen
dat Duitschers en andere personen, die men als „fout"
pleegt aan te duiden, nog eenigen
invloed kunnen uitoefenen. Privé vallen dergelijke personen onder het
Besluit vijandelijk vermogen, zoodat
hun vermogen van rechtswege onder beheer staat. Het Besluit E 100
bepaalt nu, dat Duitschers en andere vijandelijke onderdanen (b.v.
een Nederlander, die „Verwalter"
was), voorts N.5.8.-ers en gevangen
genomen
collaborateurs
(politieke
gevangenen)
van rechtswege geschorst zijn in eenige door hen bij
een rechtspersoon bekleede functie,
waarin zij dien rechtspersoon konden
vertegenwoordigen.
Daarbij worden
onder rechtspersoon niet alleen N.V.'s,
stichtingen, coöp. vereenlgingen en
Koninklijk goedgekeurde vereenigingen verstaan
zooals normaliter het
doch ook vennootschappen
geval ls
onder firma, maatschappen en nietKoninklijk goedgekeurde vereenigingen. Een N.5.8.-er, die .vennoot ls
in een vennootschap onder firma,
verdwijnt dus even goed als een
N.5.8.-er, die directeur of procuratiehouder is van een N.V. De Raad voor
het Rechtsherstel voorziet in het
bestuur van den rechtspersoon door
de benoeming van een bestuurder.
Is er lemand overgebleven, die den
rechtspersoon volledig kan vertegenwoordigen (b.v. een directeur, die
alléén de vennootschap kan verbinden) dan behoeft de Raad natuurlijk geen bestuurder te benoemen.
Hij is echter volkomen vrij, Indien hij dat om welke reden ook gewenscht acht, toch een bestuurder
te benoemen. Zelfs is de Raad bevoegd, een bestuurder te benoemen in een zaak, waar niemand geschorst is, hetgeen b.v. van belang
kan zijn met het oog op te verwachten maatregelen tegen de nog
in functie zijnde bestuurders.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de
Raad voor het Rechtsherstel op het
gebied van de voorziening ln het
bestuur van rechtspersonen evenzeer bijna onbeperkte bevoegdheden
heeft als on het terrein van het
directe rechtsherstel, hetgeen
het
doel, dat met het besluit E 100 wordt
beoogd, slechts kan bevorderen.
Het Besluit E 100 wijdt nog een
groot aantal artikelen aan de Effecten-registratie, e en materie, die, zooals vanzelf spreekt, voor een zoo
goed mogelijk slagen
der beoogde
herstelmaatregelen van groote beteekenis ls. De vorm. waarin de
effecten-registratie zal geschieden,
ls, zooals bekend, aan een nieuw onderzoek onderworpen, waarvan de
resultaten binne n niet te langen
tijd kunnen worden verwacht.

De Duitschers elschten Inlevering
van Joodsch en „Duttsch-vijandelijk"
vermogen, zij liquideerden ondernemingen op grond van verordeningen,
die met ons rechtsbewustzijn in strijd
zijn, zij haalden ook zonder verordening op politleele gronden dikwijls
een streep door bestaande rechten.
Het ls nu de taak van de afdeeling
Rechtspraak van den Raad voor het
Rechtsherstel, in dergelijke gevallen zoo goed mogelijk de voor-oorlogsche verhoudingen te herstellen. Uiteraard slechts zoo goed mogelijk, daar
in vele gevallen een volledige terugkeer naar den ouden toestand nu eenmaal niet mogelijk is. al ware 't
slechts omdat rechten, die derden te
goeder trouw mochten hebben verkregen, dienen te worden ontzien. Het
wordt daarom aan den Raad overgelaten, of hij eventueel het herstel in
den vorm van schadevergoeding wil
doen geschieden, terwijl de Raad in
't algemeen bijna onbeperkte bevoegdheden heeft met betrekking tot de
regeling van door derden verkregen
rechten.
Rechtsherstel kan volgen ln alle
gevallen, waarin tijdens de bezetting
een rechtsverhouding is tot stand gekomen, gewijzigd of teniet gegaan,
mits de Raad voor het Rechtsherstel
van oordeel is, dat Ingrijpen zijnerzijds redelijkerwijs
niet achterwege
mag blijven. Echter zegt het Besluit
E 100 uitdrukkelijk, dat de Raad
eventueel op verzoek
móet ingrijpen, indien een rechtsverhouding ontstaan, gewijzigd of teniet gegaan ls op
grond van een verordening van de
bezettende macht, die thans geacht
wordt nooit te hebben bestaan of
Indien dwang of onbehoorlijke invloed
van den vijand of van lemand, die
door den vijand met macht was bekleed, in 't spel ls. De zgn. Jodenverordeningen worden thans geacht
nimmer te hebben bestaan.
Wie dus op grond van een Jodenverordening zijn vermogen is kwijt
geraakt, heeft er recht op, dat de
Raad voor het Rechtsherstel hem zooveel mogelilk ln zijn oude rechten
herstelt. En hetzelfde geldt voor
hem, die onder dwang of onbehoorlijken invloed van een Dultscher of
N.5.8.-er tot het aangaan van een
transactie is bewogen, welke hij
ware hij vrij geweest in zijn beslissing
niet zou zijn aangegaan.
Men mag niet „eigen rechter spelen en b.v. door de Duitschers geconfisqueerde goederen terughalen waar
men ze vindt, doch men dient zich
in alle gevallen te wenden tot den
Raad voor het Rechtsherstel, opdat
deze
gezien de belangen van alle
bij de zaak betrokken personen
kan uitmaken, of men de geconfisqueerde goederen ln natura terugkrijgt, dan wel op andere wijze schadeloos wordt gesteld.
Is men door de .Duitschers als directeur van een zaak ontslagen, dan
kan men evenmin weer zonder meer
als directeur optreden, doch men
dient zich door den Baad weer tot

R.K. VEREENIGING VOOR E.H.8.0.
(Eerste Hulp Bij Ongelukken)
„ST. FRANCISCUS"

Met alleen Uw

oefend.

onrechtvaardige
sche begrippen
veranderingen, die in den bezettingstijd in allerlei vermogensrechtelijke verhoudingen zijn aan
gebracht, zooveel mogelijk ongedaan te maken.

—
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directeur te laten benoemen.
In 't algemeen dus: rechten, die
door toedoen van de Duitschers of
hun satelieten zijn teniet gegaan of
gewijzigd, kunnen alleen met toestemming van den Raad voor het
Rechtsherstel weer worden uitge-

Het

—

Varkensvoer uit

LEIDSCHESTRAAT 63,
ingang Kerkstraat 48,
brengt vanaf heden

uit bezettingstijd LOUIS VAN DER BURG

Besluit
Herstel Rechtsverkeer (Besluit E 100) heeft
ten doel de naar Nederland-
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Het economisch verbond
der kleine staten
Belgisch en Nederl. prijspeil
niet in evenwicht

Problemen niet
louter technisch

derland zou worden uitgebreid. Het
natuurlijk gegroeide blok Nederls een
land—België—Luxemburg
van de onmisbaarste componenten
ln het geheele complex der westelijke veiligheid. En de levensmogeVan onzen Belgischen correspondent lijkheden van elk der drie samenbevrijdingsfeesten die dezer stellende landen zijn ten nauwste
met die der anderen verbonden.
in het Groot-Hertogdagen
dom Luxemburg gevierd wermoeilijkheden”
den, stonden volledig in het
teeken van de vriendschap met Belmag
men misschien een
Daarom
gië, zelfs zoozeer, dat men eenvouhechten aan de
bijzonder belang
dig van de „Belgisch-Luxemburgwoorden van een der voornaamste
sene Dagen" sprak.
vertegenwoordigers
van een land
Nederland zou het misschien kunnen betreuren er niet rechtstreeks dat met Nederland een Tolunie tot
heeft,
gebracht
ofschoon juist
by betrokken te zijn, maar het kan stand
de in werking treding daarvan niet
ons troosten, dat het toch niet vervlot
te
schijnt
verloopen.
zoo
geten werd. Een van de voornaamIn een uiteenzetting voor den
ste redevoeringen
die er op deze Senaat
over buitenlandsche polidagen gehouden werden, kwam van
tiek heeft minister Spaak onlangs
den voorzitter van de Belglscfie Kaook een en ander gezegd over de
mer van Volksvertegenwoordiging, economische
politiek en er op gen.l. van den heer Van Cauwelaert,
„sommige technische
die een bijzonderen nadruk legde op wezen, dat nog
overwonnen moede beteekenis van de Belglsch- moeilijkheden
ten worden, vooraleer het econoLuxemburgsche Unie. Maar wat Nederland vooral kan interesseeren is misch aceoord met Nederland in
het feit, dat hij daarbij den wensch werking kan treden."
Wat zijn die „technische" moeidat deze Economische
uitsprak,
lijkheden?
unie zoo spoedig mogelijk
Ne-

De

„Technische

tot

Aanpassing prijspeil

In België werden de loonen met
150
% verhoogd, in Nederland
slechts met 25 %. Gevolg hiervan
ls, dat bij den huldigen wisselkoers
de officieele Nederlandsche prijzen,
na de saneering van den toestand,
veel lager zullen liggen dan in BelH.M. de Koningin brengt Zaterdagvooral van veel gewient
een officieel bezoek aan Rotterdam. gië. Dit isBelgischen
landbouwer, rllc
Burgemeester Oud zal Haar
des voor den
middags om kwart voor twee bij de het ook voor den oorlog tegenover
de Nederlandsche concurrentie al
grens der gemeente, aan d.n noodhad. Die moeilijkheden zulrana van de bebouwing Oversehie, moeilijk
ontvangen, waarop H.M. zich naar len dan nog zeer toenemen.
De „technische" moeilijkheid ligt
het stadhuis zal begeven, waar _i.i
dus blijkbaar ln een wederzijdsche
cm kwart over twee zal aankomen. aanpassing
van het prijspeil ln NeDaarbij wordt de volgende route gederland en België. Daarvoor bestaan
nomen: Blijdorpbrug, Abr. van Stolk- mogelijkheden
ais devaluatie van
weg, B'aukelweg, Beukelsdijk, Stationsweg, Coolsingel (linker zijde). den frank, of een nieuwe waardeeDes middags om drie uur vindt het ring van den gulden! De Belgische
regeering ziet nog een andere opvertrek van het
plaats, lossing: men stelt zich namelijk
waarna een rijtoer stadhui&wordt gemaakt voor. dat een hoogere stijging van
langs de volgende route: Coolsingel, de loonen in
Nederland niet tegen
Elaak,
Gelderschekade,
Bolwerk, te houden zal zijn en dat op die
Maasbruggen, Stieltjesstraat, Poort„zelf" het Nederlandsche
manier
gebouw,
Parallelweg. Maashaven
met het Belgische ln evenDorduschelaan, Zuidplein, Pleinweg, prijspeil
wicht zal komen! Op dat oogenblik
Maastunnel, Westzeedijk
Pieteroe kan dan de Tolunie eveneens „vanHooghweg, Rochussenstraat
Aelzelf" ln werking treden!
brechtkade, Abr. van stolkweg.

Rotterdam

Het Koninklijk bezoek

Binnenlandschepartijpolitiek..

Philharm. Orkest
Er is op het derde najaarsconcert
van het R. Ph. O. met het feu sacré
van het ware muzikantendom gespeeld. Plet van Mever had een
bijzonder aantrekkelijk .programma

samengesteld, dat allereerst het woord

liet aan Rltter von Gluck, wiens
ouverture Iphlgenla in Aulis in
klaren, klassieken geest werd gereproduceerd (met het stilistisch fraai
gevormde slot van Richard Wagner)
en dat verder de suite Casse-Noisette
van Tschaikowsky en het symphonisch poëem Tasso van Liszt

—

ln meesleepend-enthousiaste
uitvoering
bevatte.
Lllly van Spengen behaalde een
groot en welverdiend succes met
Beethoven's tweede klavierconcert,
dat zij een door en door muzikale
en technisch bijzonder geacheveerde
P. N.
vertolking schonk.
beide

—

Wij staan hiertegenover tamelijk
sceptisch. Het schijnt lang niet uitgesloten, dat na de monetaire saneering, die binnen niet al te langen tijd zal zijn uitgevoerd, de gulden sterk zal staan. Dit samen
met een ook reeds snel verbeterende
goederenmarkt geeft onze economie
een heel ander uitzicht dan het nu
misschien nog schijnt. Het lijkt ons
een fictie te wanen, dat het hier
„technische" moeilijkheden betreft,
die gemakkelijk op te lossen zouden zijn! Het zijn problemen,
en dat zegt heel wat meer. Problemen die alleen maar opgelost worden als men ze wil oplossen, maar
die dan ook aandacht en ernst vergen. Hoever staat het daarmee?....
Men hoort in Journalistieke en zelfs
in politieke kringen in België soms
de opmerking maken, dat de Minister van Buitenlandsche Zaken,
te zeer in beslag genomen door zijn
binnenlandsche en partij-politiek (en
door zijn reiden naar Amerika ongetwijfeld!), de buitenlandsche politiek nogal
verwaarloost. Daarover
heeft Senator Nothomb nogal met
aandrang geïnterpelleerd, tot groote
woede van den heer Spaak, die verklaard heeft, dat wat er ook mocht
gebeuren, hij zijn taak vóór alles
zal laten gaan en dus staatsman
zal zijn vóór politicus. Wy kunnen
het slechts hopen en er op aandringen, dat hij 'dan ook wat meer aandacht zal besteden aan de relaties
met
Nederland.
Want
België,
Luxemburg en Nederland zijn nog
aangealtijd van nature op elkaar

Aan de Vrienden van „De Tijd”
Groot was de sympathie, welke DE TIJD in de
achter ons liggende jaren van zijn lezers heeft
ondervonden, talrijk waren de bewijzen van deze
sympathie, welke ons bij het wederverschijnen
van ons blad op 14 Juni en bij de zoo bescheiden
herdenking van het honderdjarig bestaan op 17
Juni bereikten en wij betreuren het levendig, dat
de zeer beperkte papiertoewijzing ons niet toeliet,
deze bewijzen van sympathie te laten weerspiegelen in feestnummers, in omvang en inhoud even
redig aan deze voor ons blad waarlijk groote gebeurtenissen.
Wanneer wij in Juli 1946 honderd jaar in Amsterdam gevestigd zijn
in 1846 verhuisden wij
zal die davan Den Bosch naar de hoofdstad
tum hopen wij. op feestelijker wijze gevierd worden.

—

—

Ook bij ons werk tot herstel van onze door den
moedwil van den vijand geschonden organisatie
toonen zich de genegenheid van geheel Katholiek
Nederland voor DE TIJD en een levendige bereidwilligheid om metterdaad deel te nemen aan onze

±e winnen, verblijd! ons in ons jubeljaar mei een door u zelf aangebracht abonnement!
Tegenover een dergelijke medewerking zullen wij

ons zeker niet onbetuigd laten. Wij willen hun,
die onze actie steunen, onze waardeering doen
blijken en wel in zulk een sprekenden vorm dat
hierbij het lot zal moeten beslissen. Wij zullen de
ontvangst van de door U in te zenden opgave van
een nieuw abonnement bevestigen op een genummerd biljet, hetwelk als lot zal dienen voor de
aan deze actie verbonden prijzen te weten:

als eerste prijs: een reis naar Rome voor
2 personen;

activiteit tot uitbreiding van onzen lezerskring
Men weet en begrijpt, dat DE TIJD. om te zijn
en te blijven het Belangrijke en werkzame element
in het godsdienstige, cultureele politieke en economische leven van ons vaderland en van onze
katholieke gemeenschap, gelijk het dit in het verleden altijd is geweest, moet kunnen bogen op
een lezerskring van vele tienduizenden.
Om nu het bij onze actie beoogde doel te bereiken en tegelijk onze abonné's in staat te stellen
aan hun bereidwilligheid tot medewerking een
concreten vorm te geven, noodigen wij iederen
abonné uit, vóór 31 December 1945 den lezerskring te vergrooten door het aanbrengen van minstens één nieuw abonnement. Vele van Uw relaties zullen reeds op DE TIJD geabonneerd zijn,
maar U vindt toch wellicht in Uw omgeving een
kennis of vriend, die het niet is en die
meer
dan voor papieren propaganda
gevoelig zal zijn
voor een persoonlijke aanbeveling van een tevre-

Een tweede serie van deze prijzen zal worden
verloot onder alle nieuwe abonné's. die zich tusschen 21 September en 31 December van dit jaar

Wili

Abonné's van DE TIJD

—

den lezer.

—

ons blad deze aanbeveling

niei onihouden, geefi uzelf eenige
moeite om voor uw blad 'n vriend

Het dichtenvan

houden;

als 3e prijs: deelname voor 2 personen
aan de eerste door de K. L. M. te organiseeren rondvlucht boven Nederland;
als 4e, 5e en 6e prijs: een gratis abonnement op DE TIJD voor het leven;
als 7e, Be, 9e en 10e prijs: een gratis abonnement op DE TIJD voor 10 jaar.

opgeven. Zoowel Uzelf als de door U aangebrachte abonné maakt dus 'n kans op één dezer prijzen.

zijn vrienden van DE TIJD !
Aan hen thans het woord en de daad!
DIRECTIE DE TIJD

di
j
k
e
n
Walcherens

(Van onzen, specialen verslaggever)

en nacht stampen langs Walcherens kusten de zware baggermolens en stuwt door kilometer-lange pijpleidingen zand naar
de gaten in den dijk, waardoor de zee het eiland naar zich toe
wil trekken. De Westkapellers, van wier dorp nog slechts wat wrakhout, gebroken dakpannen en een paar stompjes muur op drassigen,
zilten bodem over zijn, zoodat zij in holen en bunkers in de duinen een
onderkomen moesten zoeken, bezitten van generatie op generatie het
privilege van dijkherstel. Nu kunnen zij het werk uiteraard niet alleen
aan. Er komen daarom thans ook andere Zeeuwen aan te pas en
bovendien mannen uit Sliedrecht, Werkendam en Brabant. Met 2800
liggen ze permanent op de loer en zoodra de zee met eb terugtrekt,
slaan zij toe. Als het water weer op komt zetten, staan zij met verbeten grimmigheid toe te kijken, of de zoojuist opgeworpen borstweringen het zullen houden. Zjj werken rusteloos door als de wilde
spinnen, want dit najaar móet de dijk dicht, anders wordt Walcheren
met zijn achttien duizend hectaren vetten kleigrond weggespoeld door
de zuigende en schurende zee.

Dag

betonnen ponton die klaar lag om
in het gat aan den grond gezet te
worden, spoelde weg. Een dergelijke
Er is geen enkele Zeeuw, die bang tegenslag beteekent, dat men met
is, dat de onderneming in de kol- de poging tot sluiting weer moet
king van het water ten onder zal wachten tot het volgende doode tij
gaan, zelfs niet, nadat de plannen dat met October intreedt. Ook bij
bij De Nolle, het kleinste gat drie- Veere wordt intusschen hard aangeHet spijt ons te moeten zeggen dat
maal waren mislukt. „Lukt het vanhet optreden van Henk Buck in de
pakt. Als dit gat, na Westkapelle,
daag niet, dan lukt het -merge". gedicht is, kan met droogmalen worKonlnglnnekerk een artistieke vermet
onverstoorbare
rust.
_?g-t
hij
gissing was Het stemvolume van
den begonnen. Want Rammekens,
Ket vierde plan werd met succes waar het vierde gat werd geslagen,
dezen Jongenssopraan ls respectabel,
had
bekroond.
men
Bij
Westkapelle
doch intonatie," dictie en toonvorls een geval apart. Hier stroomt het
eind vorige week het sluitgat willen water slechts tot aan den dijk langs
ming laten nog zooveel te wenschen
en de door theatraal vibrato gechardichten in tegenwoordigheid van het kanaal van Vlissingen naar Midgeerde voordracht blijft
minister Ringers, die Juist op het delburg.
zoo ver van
het Ideaal eener klare, immaterleele
eiïand toefde, om de barakken, door
expressie, dat wij het groepje vocale
Zwitserland
Eén improvisatie
geschonken voor de
soll, dat Buck ons is komen voorzinhulsvesting der arbeiders, namens de
is één groote
gaten
Het
der
dichten
gen met den besten wil niet hebben
Nederlandsche regeering
ln ontimprovisatie. Er' kan niet volgens een
Kunnen waardeeren. Het programma wezen
vangst te nemen. Maar den nacht bepaald tysteem
worden gewerkt,
bevatte naast eenige bedenkelijke
tevoren stak een storm op en de omdat men niet steeds kan wachten
transcripties eenige aardige volksop de gunstigste oogenblikken. In
liederen, doch Mozart's prachtige
het laboratorium voor grondmechamotet Ave verurn in een totaal vernica te Delft is heel Walcheren gekeerde harmonisatie, en ontdaan van
ïmiteerd in een grooten zandbak.
voor- en naspel te moeten hooren,
Daar ontstaan door een vernuftig
waarbij conflicten tusschen solieerenden sopranist en begeleider niet
mechanisme eb en vloed, dood tij
zelden een flinke
en glertij. Er wordt gespeeld met
halve toon belieons werkelijk te kras.
houten scheepjes en pontons, de int
vloeden der stroomingen na de dichBesselaar
Jr.
zijn
bewijdde
nrneM' Vakmar-schaP
ting bij De Nolle worden nauwkeurig
interde
1 een- 8e or
berekend. Van de bevindingen in
Selso» <Bach
en
deaen zandbak maken de ingenieurs
op Walcheren nuttig gebruik.
Mevrouw Lien Cocheret—Lelyveld is
In
de
haven van Vlissingen
benoemd tot hoofdleeraresaan
heerscht groote vreemdsoortige behet
conservatorium en de
drijvigheid. Binnenloopende vrachtvan toonkunst te
schepen, hoogbeladen met rijshout
en riet manoeuvreeren tusschen logge,
betonnen pontons, afkomstig van
de drijvende landingshavens bij NorOp instigatie van het dageliiksrh
mandlë. Het heele leven is hier,
bestuur van het comité „Katholiek
evenals op het verdere eiland, ge"s-Gravenhage" ls in Den Haag onricht op de Qijkdichtlng. De bewogericht een plaatselijk
ners bleven, als dat even mogelijk
studiecenwas, in stad en dorp. In de dorpen,
trum voor staatkundige vorming De
stichting is geschied naar aanleiding
waarvan de kom op een terp ligt,
van de bekendmaking van de R.K
wonen zij op den zolder. Van de
Staatspartij, waarin de oprichting
voordeur der nog bewoonbare huizen
loopt een stelgertj-e naar een bootje
van het centrum voor staatkundige
of naar den weg, waar dukw of
vorming is aangekondigd, en den oproep van dit college om tot de vorterrayin langs komen om de comming van plaatselijke of gewestelijke
municatie met Middelburg en Vlisstudiecentra over te gaan.
singen te onderhouden. Ds oude
boerderijen* in de polders zijn vertooneelgezelschap
nieuwe
Het
laten, de vaak uit leem opgetrokken
Comedia heeft in Den Haag een remuren worden zwaar aangevreten
mooiste
prise gegeven van
De
De polders van Walcheren hebben een gezamenlijke opperdoor het zeewater en het Biet ernaar
oogen van de wereld", dat in de afvlakte van 18.800 H.A. Hiervan is 16.200 H.A. overstroomd. De
uit, dat de historische Zeeuwsclie
gelcooen Jaren tientallen malen is
hofsteden op Walcheren binnenkort
lengte
van
allesde
was
na
het
bombardement:
gaten
dijken
in
de
vertcond. Het stuk verdient
tot het verleden zullen behooren.
intusschen
Veere
900
zins een reprise, maar
M., Westkapelle 600 M., De Nolle 350 M-, Rammekens
intezitten we te wachten op een
850 M. Door de stroomtngen en binnendringende Zuid-Wester
Luctor et emergo
re-ssante première, die onze tooneelstormen zijn de dijken nog enkele honderden meters
ticepen angstvallig schijnen te wilNog nooit in de geschiedenis
afgebrokkeld
len vermijden.
"heeft de Zeeuw zoozeer getoond zijn

Kerkconcert Henk Buck

wa?»

Pre?»?i»
-^nel?;!

"

mTizlckschofen
Rotterdam"

's-Gravenhage

.

._

als 2e prijs: deelname voor 2 personen
aan de eerste Nederlandsche be4evaart naar
Lourdes, welke na den oorlog zal worden ge-

Lukt het vandaag niet..

Tijdspiegel
Het parool
kwamen vanmorgen
een
kennis tegen uit de wereld van
den zwarten handel.
„Nog niet aan 't werk?" vroegen

WIJ

wij.

„Nee", aai hij, „ik moet Lieftinck
nog even teleurstellen. Wat voor
moet gaan, moet vóórgaan."
„Is er in 't zwart", vroegen wn
„dan nog iets te doen?"
„Eö of!" zei hij. „Lees het „Parool". Dat heeft een prijsvraag uitgeschreven voor den besten slagzin om de menschen te bewegen
aan te pakken. Prijzen allemaal
zwart goed. Een heerenpak -en tien
Geldersche rookworsten en ik weet
niet hoeveel blikjes leverpastei en.
denk Je even ln, vijf en twintig
pakjes sigaretten!"
Hij zweeg' een oogenblik, als om
zijn mededeeling op ons te laten
inwerken.
„Het bloed kruipt, waar het niet
gaan kan", zei hij toen; „ik moet
er aan meedoen.
Er kwam iets guitlgs in zijn blik.
„En dus" zei hij, „ls het parool
niet: „werken", maar: „slagzinnen
verzinnen."

Engelsche boodschap aan
Nederlands jeugd
De Engelsche Jeugd heeft na een
veertiendaagsch jeugdkamp ln Cornwall, waaraan ook Nederlandsche,
Fransche en Belgische jongens ei>
meisjes deelnamen, een boodschap
gericht tot de Jeugd van Nederland
Hierin deelt zij mede, het op pr,.s
te zullen stellen, nader met de Nederlandsche Jeugd in contact te treden en plannen en gedachten over
een nauwere internationale vriendschap uit te wisselen. Contactadres:
Youth organlser mr. s. C. Warren
Wren, Tresillian near Truro, Cornwall.

Ned. Jeugd Gemeenschap
Het bestuur van de Nederlandsche
Jeugd Gemeenschap ontving dezer
dagen het bericht, dat H.K.H, prinses Juliana en Prins Bernhard resp.
het Beschermvrouw- en Beschermheerschap van de N.J.G. zullen aanvaarden.

Gouden kloosterfeest
Sr. M. Norberta, van de Congregatie der Franciscanessen (in de wereld mej. W. Pleters, geb. te Hillegom) zal 15 Oct. in het St. Josephgestlcht te Roosendaal haar gouden
professiefeest vieren.

Anna Sablairolles overleden
In den ouderdom van 84 jaar is
Woensdag te Haarlem overleden de
bekende actrice en speelster van talrijke karakterrollen Anna Sablairolles. Haar laatste tournee maakte
zij in 1939. Voorts maakte zij deel
uit van het Gezelschap-Bouwmeester,
van de Koninklijke Vereeniging Het
Nederlandsch Tooneel en maakte
Indertijd een Indische tournee Zij.
was gehuwd met den bekenden journalist en tooneelrecensent J H. Rossing.

wapenspreuk „Luctor et emergo''
waardig te zijn als thans. In elk
dorp, dat we per wadende en awem-

mende dukw bezochten, zagen we
hem worstelen tegen het water en
zijn kalme, zelfverzekerde groet hield
in: ik zal weer bovenkomen. Dan
gaat hij
alle kale, troosteiooae
hoornen omkappen en Hollands tuin
herstellen. „Over twintig Jaar staan
de meidoorns weer in oude gloria-,
zei esn Zeeuwsche boer. En we durfden niet aan zijn woord te twijfelen.

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 1945
De heer en mevrouw C.
BAKX—ten Doeschate geven met dankbaarheid kennis van de geboorte van
hun zoon
FRANS.
Eindhoven, 18 Sept. 1945.
Gagelstraat 45.
De heer en mevrouw
v. d REEP-ter Haak
deelen met groote vreugde
de geboorte van hun tweede
dochter mede. Bij het H.
Doopsel ontving zij de na-

men

BEKNAKDINA THERESIA
.MARIA
Lutjebroek, 18 Sept. 1945.
GEBOREN:
Met vreugde en dankbaarheid Jtgens God geven wij
kennis van de geboorte van
onzen eersten zoon
JAN
die bij het H. Doopsel de

namen ontviftg van
Johannes Pieter Antonius
Maria

*

—

ANTON DEERING
YVONNE DEERING
Bemelmans
Delft. 18 Sept. 1945.
Coenderstraat 12.
Tijd.: St. Hypolituszlekenhuis. kamer 107.
De heer en mevrouw VAN
DONGEN—te Nljenhuis geven met vreugde en dankbaarheid kennis van de geboorte van hun dochter
ANSKE
die bij het Heilig Doopsel
de namen ontving van
"
Anna Maria Josephina
Tijdelijk adres: St. Elisabeth Ziekenhuis te Leiden.
Leiden, 19 September 1945.

VERLOOFD:

EVA VAN DER STEUR

en

Kapt. A. JAN BREMAN

c.i. '.'de Ned. Genie Cie.
Amsterdam, 21 Sept. 1945.
Geen ontvangdag.
Groenekan
Amsterdam.

VER-OOFtT
INIE ONLAND
COEN FOLMER

2, Heerlen.
„de Bivanc", Bennekom.
Heerlen, 22 Sept. 1945.
Geen ontvangdag.
Wilhelminaplein

GETROUWD:

JAN VAN DEN ASSL.M

en

v. d. ASSUMMONIQUE
Du Bols
Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank, ook
namens wederzljdsche families voor de belangstelling
bij ons huwelijk ondervonden.
Dongen, 20 Sept. "45.
Heuvelstraat Sv^,

Heden overleed tot
diepe droefheid, na een kortstondige ziekte, in volledige overgave aan Gods
H. Wil, gesterkt door de
laatste H.H. Sacramenten, onze innig geliefde, onvergetelijke echtgenoot en zorgzame vader, behuwd- en grootvader

t

onze

JACOBUS HENRICUS

SCHRAVEN
lid van het kerkbestuur
de parochie van de
van Familie,
H.
lid van de
van
den
vereeniging
H. Vincentius, lid van
het Burgerlijk Armbestuur,

echtgenoot van
Maria Catharina
Eijsbouts
in den ouderdom van
69 jaren.
M. C. SCHRAVEN—
Eijsbouts
behuwdkinderen,
en kleinkinderen.
Tilburg. 15 Sept. 1945.
Broekhovenseweg 193.
De solemneele uitvaart
heeft plaats gehad op
Woensdag 19 September
te 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Familie.
leedwezen gewij u kennis
dat heden overleed,
in zijn zeventigste levensjaar, de weled. heer

tMet
ven

JACOBUS lIENKICL'S
SCHBAVEN
oprichter en mede-vennoot van de Firma H.

Schraven —Eijsbouts. De
overledene stichtte onze
firma in het jaar 1900.

Hij was ons een voorbeeld door zijn arbeidslust, toewijding en doorZijn
zettingsvermogen.
nagedachtenis zal bij ons
in dankbare herinnering
voortleven. De solemheeft
neele uitvaart
plaats gehad op Woensdag 19 September te
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Familie,
Broekhoven 11.
M. SCHRAVEN
J. SCHRAVEN.
Tilburg, 15 Sept. 1945.
Piushaven 56.
leedwezen geven wij kennis van
het overlijden van
hooggeachten
onzen
commissaris, den weled.
heer
JACOBUS HENKICCS
SCHRAVEN
Wij zullen zijn nagedachtenis steeds ln hooge eere houden.
Tilburg, 17 Sept. 1945.
Directie en Commissarissen der N.V. Verzekering Mij. „Johan
de Witt".

tMet

14 September
1945
overleed
te
*
top
.1. J. M. VAN ASTEN
Glroesbeek in het

GETROUWD:.
Jr. W.

en
RIET W. M. LIPS
heer en mevrouw van
Asten-Lips zeggen, mede namens de wederzljdsche familie, hartelijk dank voor
de bij hun huwelijk ondervonden belangstelling.
Helmond, 20 September '45.
Dordrecht.
Toek. adres: Mauritslaan 27,
De

Helmond.

3xe»_cexexBx««Bx«oö
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S A. BAARS—Overtoom
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Zondag
ö Sept. 2.30—4.30.
8 Schagen Noord 85.
8 September 1945.
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S
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heeft gegeven, God
heeft genomen.
Onze kleine lieveling
AGNES
werd door O. L. Heer als
engeltje geroepen. Ons op
19 Mei 1942 geschonken is
zij op 17 September 1945
God

weer heengegaan.
C. M. RAADSCHELDERS
C. H. RAADSCHELDERS
—van der Zwaan
RIA. JAN, CORRBS,

TREES.
De Surmondstraat 51,

Amstelveen.

Eenige kennisgeving.
Hiermede vervul ik den
treurigen plicht kennis
te geven, dat in Japansche krijgsgevangenschap
in 1943 ls overleden de
heer
I. S. SLTJIZER
met wien lic Jarenlang
als medevennoot in de
Commanditaire Vennootschap Vriesland & Sluizer heb samengewerkt.
Ik zal-hem, die van zooveel belang voor den opbouw van de zaak is geweest, nooit vergeten.
PAUL ALKAN.
Amsterdam,

Keizersgracht

144,

Sanatorium Dekkerswald.
gesterkt door de H.H.
Sacramenten der Stervenden, onze lnnie geliefde zoon en broer
LAURENCE JOSEPH
ZEN HORN
geboren 16 Nov. 191? te

Stockton-on-Tees,

land.
De

begrafenis

Enge-

heeft

plaats gehad op 18 Sep-

tember op de H. Landstichting te Nijmegen.
Overveen, Mauricialaan 3
Ir. L. B. TEN HORN
K. T. TEN HORN—
Corrlgan
BERNARD.

N. WAALEWIJN

ARTS VOOR RHEUMATISCHE AANDOENINGEN
J. W. Brouwersstraat 10,
Adam

_

nrahtüh hprnnt
hoeft
neen riio
zynpraniijßnervai
CAC
vTF_._>._> Binnenkort

„

<v,"tooJ?lf

k"stelo*s>
n
Door
den E.A. Heer Rechter-Commissaris in het faillissement van A. TH. H.

SMIT, van Houweningenstr.
49, Amsterdam, is bepaald,

„

dat de verificatievergadering
zal
oraen gehouden op is
October 1945, v.m. te 9% uur
ln het Pale's van Justitie,
Prinsengracht 436, Amster.
dam De schuldvorderingen
eter* vo"r
October 1945
"P
bij ondergeteekende zijn ïn-

kt on ereetee
kende naar Ned. Oost-Indië.
Mijn preeken, waarmee ik
juist zou beginnen om' wat
geld te krijgen voor onze
Missie-miseries, gediend,
matelooze
De curator
zijn nu in verband met de
geldzuivering verlamd. Ik Mr G. C J D. KROPMAN,
geen
bezit
cent. Stel een Heerengr'. 456, Amsterdam.
vaderlandsche
Christelijke
daad en doe mij Uw bijdra- R lcht aan H.H. A mi«.elgen, hoe dan ook, toekomen nollders e r
Kous e vail der
ofwel aan: oud-zeeofficier Voort_ Industrie
en Metaal.
BAARTMANS
tjans,
maatschappij N.V.,
M.S.C., Pj.ter.
Missiehuis Stem of"s-Hertogenbosch.
wel op Giro 165841 t.n. J. G.
T bijzondere omstandigA. HAAN, rector, Haanrade heden
zal in afwijking van
onder motto:' Missie N.0.-I.
=rr
7
art. 30 der statuten de jaar;
s
—=7
Hoofdingenieur-Directeur
De
Hjksche algemeene vergade"
van den Provincialen Was van aandeelhouders op*
terstaat yan Koordhollam: ccnK
nader vast te ste en
brug.
bekend,
de
maakt
dat
datum na September plaats
bij de sluis te Uithoorn (in vinden
den weg van Uithoorn naar
\
._ ri o- R
Vrouwenakkerj in verband f.-....,,
<-"«''raagu
aan
de bt. Barmet de uitvoering van werk54 te
barascliool.
Levendaal
24
Maandag
zaamheden van
September te 7 uur tot Za- leiden, met ingang van 1
terdag 13 October te 19 uur. October, een TIJD. ONDERof zooveel langer of korter WIJZERES (kans op vaste
als noodig of mogelijk zal aanstelling). Brieven aan het
blijken, voor alle verkeer af- bestuur der school, Hogegesloten zal zijn.
woerd 57, Lelden.
Voor voetgangers en wielrijders zal een hulpbrug Gevraagd voor spoedige Inworden gemaakt.
diensttreding APOTHEKERSliefst
met
Op accountantskantoor ge- ASSISTENTE,
vraagd een TYPISTE en een eenige ervaring, voor apo(vr.).
BEDIENDE
JONGSTE
theek in West-Brabant Br.
Br. no. 19422, bur. v. d. bl. no. 19058, bur. v, d. blad.
Bij de Staatsmijnen in Limburg kunnen geplaatst worden
ENKELE PERSONEN met diploma M.T.S. Electro-techniek of werktuig-bouwkundige met eenige jaren bedrijfservaring. Zij, die tevens beschikken over commercieele
ervaring, genieten de voorkeur. Sollicitaties met uitvoerige
inlichtingen over levensloop en opleiding met foto en afschriften cijferlijsten te richten aan Afdeeling Personeel.
Heerlen.

PAGINA 4
Wilt u mede helpen aan den opbouw
van de verwoeste kerk en pastorie te Herkenbosch
stort dan uw gift op gironummer 97746 ten
WILLEM LINSSEN, pastoor te Herkenbosch. name van
ledere gift, groot of klein, is welkom.

The American Express Company Ine.
BANKIERS
Hoofdkantoor
New Vork
65 Broadway

*

_

„

,,, „-

eene rekening
bij

11. O ven & Zonen i_.v.

*

Stort reeds NU Uw contanten
U kunt Uw betalingen door onze
bemiddeling per BANKGIRO doen
AMSTERDAM: KEIZERSGRACHT 279/283
HAARLEM: KRUISWEG 70
ZUTPHEN: IJSSELKADE 12

H. OYENS & ZONEN N.V.

Gevestigd sedert 1797

ROTTERDAMSCHE
BANKVEREENIGING
ROTTERDAM

Aan groot katholiek dagblad te Amsterdam kunnen
zoo spoedig mogelijk geplaatst worden een

Wat moet ik doen

7"

Op verschillende gemeentebureaux te Adam is plaats

voor GEROUTINEERDE TYPISTES. Vereischten: leeftijd
21—25 jaar, bezit Mulo-diploma en in Adam woonachtig.
Schriftelijk solliclteeren met opgave van verlangd salaris

De belangrijkste vragen vindt U
beantwoord in een overzicht,
hetwelk gratis bij ons
verkrijgbaar is

bij de Gem. Personeelsvoorziening, Sarphatistr. 92, Adam.
Aan de afdeeling advertentién van een dagblad kan een
MNL. OF VR. KANTOORBEDIENDE geplaatst worden.
Diploma M.U.L.O. vereischt. Br. met opg. v. refer. e.d.

onder no. 19433, bureau van dit blad.

EMMABLOEM

Amsterdam
Rokin bij den Dam, Valeriusplcia 40,
Stadionweg 102, Jan Ererteemtraat 10—12,
Bljkaatoor -oor Vrouwelijke Cliënten, Rokin 23—27,
Badhoeredorp, Burjem. Amerafoordtluaa 101

TUBERCULOSE-BESTRU DING
Nw. Achtergracht 100. Amsterdam
De geldzuivering maakt het ons onmogelijk uitvoering te geven aan ons plan. thans of in de
eerstvolgende maanden de jaarlijksche Ernmabloemcollecte te houden. Door de schrikbarende
toename der tuberculose is het echter meer dan
ooit noodig ook dit jaar een beroep te doen op de
trouwe gever3. die ons in het verleden steeds hebben gesteund.
De verschillende bankinstellingen hebben zich
bereid verklaard een bus aan de loketten te plaatsen, waarin U Uw gave kunt storten. Bovendien
kunt U het ons toegedachte bedrag storten op de
rekening der Amsterdamsche Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose bü de Heeren Pierson
& Co., Heerengracht 206—214. of door overschrijving op haar Gemeentegirorekening AA. 2548 dan
wel het afgeven op het Culsultatiebureau Nieuwe
Achtergracht 100.
Het aantal tuberculose-gevallen tengevolge van
ondervoeding en andere oorzaken is reeds meer
dan verdubbeld! Geeft daarom, de Amsterdamsche traditie getrouw, met milde hand
Het Bestuur der Amsterd
Vereeniging tot bestrijding

Stort Uw
geldmiddelen
vóór

.

Damrak 80-81
Vlo. ie

collecte.

SEGERS
stuurman varende
op het m_. „Bantam",
in dienst van het vaderland, bij het eiland
Leyte
(Philippijnen)
van
tengevolge
een
noodlottig ongeval zijn
Jonge leven aan zijn
Schepper
teruggaf
ln
zijn 25ste levensjaar.
Nijmegen:
H. J. J. SEGERS
H. W. SEGERS—
Winterink
Venlo „Manresa":
GERARD SEGERS S.J.
Nijmegen:
LUCIA SEGERS
Bussurn
„Majellastichting":
Zr. ELISE SEGERS
Grave „Mariëndaal":
frater HANS SEGERS
Nijmegen:
RIET SEGERS
JOPIE SEGERS
L. M. VERMEULEN
MARIE A. K. HAAS
A. M. SMITS.
Nijmegen, 6 Sept. 1945.
St. Annastraat 111.
De plechtige uitvaart ls
14
gehouden
Vrijdag
September in de St. Josepnkerk der Paters Jezuïeten, Keizer Karelplein, des morgens 10 u.

als

Door de overgrote belangstelling is het mij onmogelijk
U allen persoonlijk te bedanken voor Uw medeleven
bij mijn 25-jarig ambtsjubi.
leum als gemeente-veearts,
waarvoor ik U, ook namens
mijn vrouw, hartelijk dank.
M. A. G. DE GROOT.
Rijks veearts
Hapert (N.-Br.).

Rotterdam:
Schiedamschesingel 42 A

afwikkeling
NES 65

Bekendmaking.

THEOKOKIS

IGNATILS MARIA

Aan de bakkers in de Gemeenten Amsterdam, Duivendrecht, Ouderkerk a/d Amstel,
Oostzaan, Diemen, Bovenkerk, Landsmeer
wordt bekend gemaakt, dat de uitbetaling
der vergoedingen voor het z.g. „Roode
Kruis" brood, verstrekt op de bonnen 21
en 37 zal plaats vinden ten kantore van
het Aan- en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten, Keizersgr. 143, kamer 4,
Amsterdam op:
Vrijdag, 21 September van 9-16 uur,
Zaterdag, 22 September van 9-12 uur.
Hierbij zal verrekening plaats vinden van
de vorderingen wegens den verkoop van
bloem door bakkers.
De belanghebbenden ontvangen dezer
dagen een credit-nota waarop vermeld
staan:

1. Het bedrag, hetwelk zij als betaling
zullen ontvangen.
2. De dag, waarop zij te onzen kantore
dienen te komen.

Uitdrukkelijk wordt er op gewezen, dat
na bovengenoemde data geen uitbetaling
meer zal plaats vinden.

AAN- & VERKOOPBUREAU VAN

AKKERBOUWPRODUCTEN

Bijkantoor Amsterdam, Keizersgracht 143

26 Sept. a.s. bij:

Amsterdam:

der Tuberculose.

t

JOANNES

-AMSTERDAM

GELDZUIVERING

CORRECTOR
ASSISTENT-CORRECTOR

Minimum-eisch MULO-diploma. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder no. 19428 bureau van dit blad.

Heden
ontvingen
wij het droeve bericht, dat il Aug.
onze innig geliefde zoon,
neef,
en
pleegbroeder
vriend

Tel. 43347

Geldinlevering
Opent NU

„

Het Dames-Comité
der Emmabloem-

Rotterdam
Postbus 23

Rokin 88—90
Tel. 34900 (3 lijnen)

Onze kantoren te Amsterdam en Rotterdam zullen op
1 October a.s. heropend worden.
H. WYBRAND DE JONG
S. C. RADEMAKER
Directeur
Directeur Rotterdam

_

en een

RKISBI KEAU

Heropening Kantoren

P?°

——

- EXPEDITEURS
Amsterdam

„E.M.s_"=
~RTOSTVEILING
AMSTERDAM-C.

—

—

TELEFOON 30307

Op Maandag 24 September a.s. te 2 uur zal een belangrijke
collectie oude en moderne
" SCHILDERIJEN
worden geveild.
Bijvoegingen morgen (Vrijdag) den gelieelcn dag nog
mogelijk. Afrekening onmiddellijk na de velling.
Bezichtiging: Zaterdag van 10-4 uur; Zondag van 10-4 u.;
Maandag van 10-12 uur.

BELLEVUE
lederen

avond

8

Marnixstr.

(kleine zaal) ingang

uur

Herman

Tholen's

Cabaret:

„HET CONGRES DANST!"

.

U kunt nu reeds met OUD GELD Uw plaatsen reserveren voor de geldloze week!
Tel. 36084.
Zondagmiddag 2.15 uur pop. prijzen.

——

TOONEELGROEP 5 MEI '45

onder leiding van Hans van Meerten
HEDEN begint de plaatsbespreking
voor de voorstellingen van

'

VRIJ VOLK

1

op Maandag 24. Dinsdag 25 Woensdag 26 Donderdag
27. Vrijdag 28. Zaterdag 29 en Zondag 30 Sèpt.. 7.30 uur
Zondagmiddag 1.30 uur
Prijzen der plaatsen 6.00—’ 1.00, alle rechten Inbegr.

’

STADSSCHOUWBURG
BIOSCOOP DE LEEFDE, Da Costakade

VAN 21 SEPT. TOT 4 OCT. '45 ELKEN AVOND 8 U.
WEG. ENORM SUCCES PROLONGATIE VAN DE
R E V TT E

WAPPERENDE VLAGGEN
-

-

TILLY v. VLIET
ANTON
met COR KOPPEN
v. DIJK
NORA LA RANCHE
HERMAN VAN
HUGTEN
GREET RIJKE
DE ROSSINI'S e.v.a.
MUZIKALE LEIDING: RIA MEIER
_F~ VOORZIET U TIJDIG VAN PLAATSEN
PLAATSBESPREKING voor de geldlooze week van
11 tot 3 uur op:
Vrijd 21 voor Woensd. 26. Dond. 27 en Vrijd. 28 Sept.;
Zaterdag 22 v. Zat 29, Zond. 30 Sept. en Maand. 1 Oct.
Maandag 24 voor Dinsd. 2. Woensd. 3 en Dond. 4 Oct.
Als laatste bespreekdag Dinsdag 25 September
PRIJZEN DER PLAATSEN:
2.50. 2.00. 1.50. 1-.

--

- -

’ ’ ’ ’

