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„De Arbeid", in het tegenwoordig formaat, wordt
telkens als deze verschijnt
rechtstreeks aan de afdelingen verzonden voor alle
leden.
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De nieuwe toestand
De toestand van het moment begint overzichtelijker
te worden.
In de eerste plaats zijn alle Federaties, aangesloten
bij het N. A. S., volkomen in takt gebleven. Er zullen
een aantal leden zijn, die in het betalen der contributie
achter zijn gebleven. Echter als goede N. A. S.-ieden
zullen zij dit zo spoedig mogelijk herstellen en daardoor
hun rechten bij uitkering in geval van werkloosheid
zeker stellen.
Alle afdelingsbesturen moeten het contact met de
leden bewaren en hen aansporen een goed en trouw
lid van hun Federatie of Bond te zijn.
Indien wij allen onder de nieuwe toestand onze
plicht doen, dan mag toch minstens verwacht worden
dat ook de leden die plicht kennen.
*

Gij moet trouw blijven aan Uw organisatie*
Door deze trouw zult gij waardering ondervinden.
De pers heeft ons bericht, dat niemand, die zich naar de omstandigheden van het moment gedraagt, dus ordelijk, iets behoeft te vrezen.
Het is daarom geboden dat elk lid zich zelfdiscipline oplegt en
zich gedraagt naar de van de Federaties of Bonden of van de Landelijke Centrale gegeven gedragslijn.

Zelfbeheersing is nodig in verband met de vele voorschriften en verordeningen, die door de militaire- en
burgerlijke overheid zijn gegeven om uitgevoerd of
nagekomen te worden»
Een oorlogstoestand is nu eenmaal oorlogstoestand. Die even zich
de moeite getroost dit te realiseren zal zich zelfbeheersing voorschrijven.
Het belang van de organisatie dienen wij het beste, door ons
voorbeeld om door deze moeilijke omstandigheden heen te komen.
Trouw aan de organisatie behoort bij dat voorbeeld.

Werken onder gewijzigde
omstandigheden
Er is de laatste weken veel veranderd in
dit land. Wij hebben het allen lang verwacht: de oorlog zou komen, ditmaal zou
Nederland niet buiten het Europese conflict
worden gelaten. En toch, hoewel wij allen er
op voorbereid waren of althans konden zijn,
kwam het nog onverwachts.
De oorlog en de daarop gevolgde bezetting
hebben vanzelf de omstandigheden, waaronder door de vakbeweging gewerkt moet
worden, geheel gewijzigd. Ook onze N.A.S.beweging heeft hiermede rekening te houden.
Dit laatste voor ogen houdende, hebben
de functionarissen van het N.A.S. en van de
N.A.S.-federaties na de eerste dagen van
onzekerheid maatregelen getroffen om het
functioneren der organisatie voortgang te
doen hebben. Van de zijde der autoriteiten
werd te kennen gegeven, dat deze er prijs
op stellen, dat de werklozenkassen voortwerken. Hetzelfde is het geval met de wei'klozensteunregelingen, terwijl ook de uitvoering der werkverruiming na een. korte tijd
van onderbreking weder is voortgezet.
De besturen der N.A.S.-federaties hebben
dan ook aan hun plaatselijke afdelingen per
circulaire bericht, dat ook in deze moeilijke
omstandigheden het werk der organisaties
wordt voortgezet. De contributie moet worden doorbetaald, de rechten op de W.K. blijven gehandhaafd, terwijl ook de bemoeiing
in het belang van de leden met betrekking
tot de andere maatregelen inzake werkloosheidszorg voortgang vinden.
Niet alle plaatselijke afdelingen zullen, gezien de ontreddering der verkeersdiensten,
de desbetreffende circulaires van de federatie-besturen hebben ontvangen, althans niet
tijdig. Mocht hierdoor enige achterstand zijn
ontstaan, dan zal het niet moeilijk zijn deze
in te halen of een regeling te treffen.
Voor het overige zullen het N.A.S. en
onze plaatselijke vakcentralen er rekening
mede hebben te houden, dat onder de huidige omstandigheden van agitatorisch optreden geen sprake kan zijn. De N.A.S.-leiding
besloot dan ook „De Arbeid" gehalveerd te
doen verschijnen als correspondentieblad,
teneinde op deze wijze het contact met onze
N.A.S.-beweging te onderhouden.
Het N.A.S.-congres, dat vóór het uitbreken van de oorlog in voorbereiding was, kan
niet worden gehouden.
Wij vertrouwen, dat onze plaatselijke vakcentralen eveneens rekening zullen houden
met de gewijzigde omstandigheden. Onze
taak is het thans te trachten onze N.A.S.beweging in takt te houden in het belang
Zie vervolg pag. 2, Ie kolom onderaan

Aan de Af d* en verspreide leden van de Ned» Fed. Bond
van Land-, Tuin-, Veenarbeiders en Zuivelbewerkers
Dat er enige stagnatie in de functionering
der vereniging zou ontstaan door de veranderde omstandigheden, waaronder gewerkt moest worden, was te voorzien. Echter moet zo spoedig mogelijk deze stagnatie
overwonnen worden.
De Fed. Bond van Landarbeiders is goed
in takt gebleven en van de afdelingsbesturen
mag verwacht worden, dat zij alles zullen
doen wat in hun vermogen ligt om het contact met de leden volkomen te herstellen.
Een van die eerste middelen hiervoor is
de geregelde contributiebetaling. Per April
moet 4 weken afgedragen worden.
Daar zowel de post als het giroverkeer zo
goed als normaal functioneert, bestaat er
geen enkele verontschuldiging de afdracht
op te schorten en het geld niet op te zenden.
Integendeel, het eerste bewijs, dat de afdeling normaal functioneert, is juist de opzending van de afdrachtstaat en het geld per
giro.
Ook de leden, die uit militaire dienst komen, moeten direct zien, dat het afdelingsbestuur geheel in takt is gebleven.
Op de circulaire, die de afdelingen reeds
ontvingen, moet terstond
geantwoord
worden.
Dat zij dit dan ook doen.
HET FED.-BESTUUR.
Betreffende steunverlening B 1940 wordt
in een circulaire No. !-•—1395 l afd. S. door
het Ministerie van Sociale Zaken het volgende medegedeeld:
3 Mei 1940.
Hiermede heb ik de eer Uw College
h?t volgende te berichten.
Evenals het afgelopen dienstjaar, zal
ook voor 1940 extra-hulp in de vorm
van kleding, dekking en schoeisel kunnen worden verstrekt aan ondersteunde
en tewerkgestelde arbeiders en aan de
onder de zg. groep-B vallende kleine
grondgebruikers en tuinbouwers.
De Rijksbijdragen zullen hiervoor als
volgt worden berekend:
(Volgt de berekening voor de gemeentebesturen).
Werkverschaffing.
Aan de gemeentebesturen in het gebied
van de inspectie Gelderland werd door het
Vervolg van pag. l

van de leden. Legale voortzetting van onze
organisaties is alleen mogelijk, wanneer men
zich houdt aan de bepalingen, zoals deze
door de autoriteiten zijn vastgesteld.
Het heeft geen zin daarover in de gegeven
omstandigheden te debateren. Wij weten in
het N.A.S., dat feiten koppige dingen zijn.
Zij laten zich niet wég-redeneren, doch men
heeft ze onder het oog te zien en er rekening
mede te houden.
Onze plaatselijke instanties zullen er verstandig aan doen, wanneer zij onbezonnen
handelingen nalaten. Zeker, ons optreden als
vakbeweging is in deze tijd zeer beperkt.
Evenwel is en blijft het een arbeidersbelang,
ook in de huidige omstandigheden, aan het
voortbestaan van onze organisaties te
werken.
In verband met de werkloosheidsverzekering publiceren wij voor de leden van de
Federaties een paar belangrijke circulaires,
waar nota van genomen moet worden.

hoofd der inspectie de volgende circulaire
gericht:
Arnhem, 4 Mei 1940.
Herhaaldelijk komt het voor, dat gemeentebesturen werkloze arbeiders in
de van overheidswege gesubsidieerde
steunverlening opnemen, terwijl mede in
verband met de sterk verminderde
werkloosheid, in de gemeente of elders
voldoende gelegenheid tot tewerkstelling
bestaat. Ten einde dit te voorkomen,
verzoek ik U in het vervolg werkloze
arbeiders, die zich als zodanig aanmelden, zo zij hier overigens voor in aanmerking komen, niet eerst in de steunverlening op te nemen, doch terstond
voor tewerkstelling aan te wijzen. Zo er
in Uwe gemeente niet voldoende objecten beschikbaar zijn, gelieve U zich voor
uitzending naar centrale objecten met
mijn Inspectie in verbinding te stellen.
Het Hoofd der Inspectie.

Uit het Landbouwbedrijf
Van den Rijksbemiddelaar te 's-Gravenhage ontvingen alle landarbeidersbonden en
verenigingen het volgende schrijven, gedateerd 28 Mei 1940.
„Inzake de arbitrage in het veembedrijf moge ik U het volgende mededeelen:
Zodra de spoorwegverbindingen van
het centrum met het Oosten en Noorden
van ons land weer enigszins normaal
zijn, zal de arbiter, Prof. Dr. G. Minderhoud te Wageningen, U in de gelegenheid stellen Uw standpunt inzake
het arbeidsconflict in de turfindustrie
uiteen te zetten op een bijeenkomst,
welke te Zwolle zal worden gehouden.
Aangezien de Moderne Landarbeidersbond de wensch te kennen heeft
gegeven in een onder leiding van den
arbiter staande bespreking met de Federatie van Vervenersbonden tot een
accoord te komen en — mocht dit mislukken — bereid is arbitrage te aanvaarden, zal de arbiter zijn taak gaarne
zodanig opvatten, dat hij aanvankelijk
als bemiddelaar optreedt, om, mocht dit
geen succes hebben, tenslotte een bindende arbitrale uitspraak te doen.
Aangezien het van belang is, dat de
arbiter zo goed mogelijk van de stand
van zaken op de hoogte is, moge ik U
verzoeken hem (adres Rijksstraatweg
56, Wageningen) evenals ons (Bezuidenhout 87, Den Haag) zo spoedig mogelijk een schriftelijke uiteenzetting van
de huidige toestand te geven. Met name
is het van belang te weten, wanneer het
werk in de verschillende districten is
hervat en op welke voorwaarden.
De secretaris van den Arbiter.
(Handtekening onleesbaar).
Het spreekt voor zichzelf, dat aan het verlangen van den Rijksbemiddelaar voldaan
zal worden.
K.
Uit ,,De Telegraaf" van Woensdag
29 Mei j.l. knipten wij het volgende bericht:
Vraag naar arbeiders in Duitsland
Arbeidsbeurs geeft inlichtingen.
Arnhem, 29 Mei. — De directeur van
de Districtsarbeidsbeurs te dezer stede

vestigt er officieel de aandacht op, dat
in Duitsland grote vraag bestaat naar
arbeiders, zodat Nederlandse arbeiders
in verschillende beroepen thans werk in
Duitsland kunnen vinden.
Reeds uit tal van plaatsen zijn Nederlandse krachten in Duitsland te werk
gesteld. Omtrent deze werkgelegenheid
kan voorlopig worden medegedeeld, dat
de categorieën arbeiders, waaraan grote
behoefte bestaat, de volgende zijn:
Landarbeiders, in het bijzonder melkers, paardeknechten en seizioenarbeiders; veenarbeiders; bouwvakarbeiders
met uitzondering van schilders; grondwerkers; steenfabrieksarbeiders; metaalbewerkers; scheepsbouwarbeiders; lederbewerkers
(schoenfabrieksarbeiders); textielarbeiders; sigarenmakers en
tabaksbewerkers; bakkers; slagers; fabrieksarbeiders (met uitzondering van
de grafische vakken en diamantbewerkers); ongeschoolde arbeiders.
Verdere bijzonderheden over de arbeidsvoorwaarden, verlofregeling, het
overmaken van loon-overschotten, vereiste papieren e.d. kunnen door de plaatselijke organen der arbeidsbemiddeling
worden medegedeeld.
Belanghebbenden wordt aangeraden
zich tot de Arbeidsbeurs te wenden.

Voor de Landarbeiders
Voor het landbouwbedrijf brengt ,,Vereenigt U" het volgende bericht:
Loonacties Landbouwbedrijf
De Minister van Economische Zaken heeft aan de landbouwers te Hogezand-Sappemeer, Slochteren-Kolham,
Westerbroek-Foxhol, Noorddijk, District Leeuwarden, Trijnwouden, District
Herenveen, Nieuw-Amsterdam, Erica
en omg., Norg, Klazienaveen, NieuwDordrecht, Smilde, Buren, Ophemert,.
Zoelen en omg., Beusichem-Zoelmond,
Waardenburg, Lienden-Ingen, Varik en
omg., Beemster, Schermerhorn, TexeL
Oude Tonge, Sommelsdijk-Middelharnis, Hoeksewaard, IJsselmonde, Tholen,
Schouwen-Duiveland en Veen-W^jk en
Aalburg, aan wie in 1939 arbitrage werd!
opgelegd, verzocht om over de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden der
bij hen werkzame arbeiders overleg te
plegen met de landarbeidersbonden.
Heeft dit overleg op 22 Mei niet tot
overeenstemming geleid, dan zal door
den Minister ernstig in overweging
worden genomen, aan deze landbouwers wederom de verplichting op te leggen, arbitrage te aanvaarden. Voorts
heeft de minister bepaald, dat deze landbouwers verplicht zijn tot het tijdstip,
waarop door hen voor de periode 19401941 met de landarbeidersorganisaties
overeenstemming zal zijn bereikt, respectievelijk tot het tijdstip, waarop voor
hun bedrijven bij arbitrale uitspraak wederom een regeling voor de arbeidsvoorwaarden voor 1940-1941 is getroffen, de arbeidsvoorwaarden, neergelegd
in de het vorige jaar gedane desbetreffende arbitrale uitspraak, na te leven.
Tuinbouwbedrijf.
Mr. A. M. Joekes heeft als regeringsarbiter uitspraak gedaan in het arbeidsZie vervolg pag. 3, Ie kolom onderaan

Uit de Transportfederatie
\Vij zetten ons werk voort.
De eerste dagen na 10 Mei j.l. hebben in
de rijen van de vakbeweging enige onzekerheid gebracht. Doch na deze eerste dagen van
onzekerheid is door het bestuur van de Federatie van Transportarbeiders alles in het werk
gesteld om het contact met de afdelingen
weer op te nemen. Eenvoudig was dat niet,
gezien de aanvankelijk volkomen en later
gedeeltelijke stagnatie van het verkeer.
Het bestuur zond op 17 Mei j.l. een circulaire aan alle afdelingen, waarin werd aangedrongen, dat de afdelingsbesturen maatregelen zouden treffen, teneinde normaal
functioneren van de werklozenkas mogelijk
te maken. De rechten en plichten van onze
leden met betrekking tot de uitkering uit de
werklozenkas moeten gehandhaafd blijven.
Verder behoort het tot de taak van onze afdelingsbesturen om hun bemoeiing met betrekking tot de werklozensteunregeling voort
te zetten.
Van de zijde van het Departement van
Sociale Zaken is aan de besturen van de
werklozenkassen medegedeeld, dat het op
prijs gesteld wordt de functionering van de
werkloosheidsverzekering voortgang te doen
vinden. Alle werkzaamheden, aanmelding,
stempeling enz., die in verband met de W.K.
moeten worden genomen, gaan dus gewoon
door, zoals zulks in normale omstandigheden
het geval is.
In bovengenoemde circulaire van het Federatiebestuur is aan de afdelingsbesturen
verzocht, en in het bijzonder aan de afdelingspenningmeesters, alle krachten in te
spannen door voort te gaan met het normale
ontvangen der contributie en weer regelmatige toezending aan het einde van de maand
aan het Federatiebestuur van de contributiestaten en de week-controle-lijsten van de leden, die stempelen voor de werklozenkas.
Van het overgrootste aantal onzer afdelingsbesturen hebben wij in gunstige zin antwoord ontvangen. Zij zetten hun werk voort.
Van een klein aantal afdelingen, wellicht
doordat deze in verband met verkeersmoeilijkheden ons niet konden bereiken, ontvingen we nog geen antwoord, doch ook met
deze stelt het Federatiebestuur zich langs andere weg in verbinding.
Het spreekt vanzelf, dat de vakbeweging
en dus ook de Nederlandse Federatie van
Transportarbeiders rekening heeft te houden
met de totaal veranderde omstandigheden.
Wij leven in oorlogstijd en ons gehele land
is bezet en daarmede hebben we rekening te
houden. Van het voeren van propaganda,
agitatie of actie, in de zin, zoals wij dat voor
het uitbreken van de oorlog beschouwden,
en vaak in de praktijk brachten, kan in de
huidige omstandigheden geen sprake zijn.
Stakingen en vergaderingen zijn verboden en
het zou natuurlijk geen zin hebben in de geVervolg van pag. 2

geschil in het tuinbouwbedrijf te Delft
en omgeving. De arbiter heeft dezelfde
lonen en verdere arbeidsvoorwaarden
vastgesteld, als zijn opgenomen in het
voor het tuinbouwbedrijf te Delft en
omg. afgesloten collectief contract.
De heer W. Drees heeft uitspraak
gedaan in het arbeidsgeschil in het
bloembollenbedrijf te Castricum en Egmond. De arbiter heeft de in het contract voor deze dorpen vervatte arbeidsvoorwaarden eveneens opgelegd.

geven omstandigheden tegen deze verordeningen in te gaan.
Wij raden onze afdelingen dan ook aan
om hun werkzaamheden te bepalen tot het
behartigen van de belangen der leden, in
hoofdzaak met betrekking tot de werkloosheidszorg. Onze voornaamste taak bestaat in
deze tijd hier in, dat we trachten onze organisatie in stand te houden en voor zo ver ons
dat mogelijk wordt gemaakt, de belangen
van de leden te behartigen.
In deze geest hebben ook de andere besturen van de N.A.S.-federaties zich tot hun
afdelingen gewend en er heerst te dien opzichte in onze N.A.S.-beweging de grootst
mogelijke eenstemmigheid. Uit het verschijnen deze week van een gehalveerde „Arbeid", in hoofdzaak als correspondentieblad
met het doel het contact tussen de N.A.S.instanties onderling en de leden te bewaren,
blijkt, dat ook het N.A.S.-bestuur in deze
geest handelt.
Over het functioneren van de onderscheidene transportbedrijven is op het ogenblik
niet veel meer te zeggen, dan dat in de laatste weken de werkloosheid nog belangrijk is
toegenomen. Het ligt voor de hand, dat de
havenbedrijven, die reeds in de afgelopen
maanden zeer sterk stagneerden, in deze tijd
nog meer tot stilstand zijn gekomen.
Trouwens het verkeer in het algemeen is
zeer belangrijk verminderd, o.a. door benzine-gebrek. Het auto-verkeer is tot een minimum teruggebracht. Taxi's ziet men nog
slechts weinig op de straat en het spreekt
wel vanzelf, dat dit tot gevolg heeft, dat ook
vele van onze leden, die tot dusverre nog
altijd werk hadden, thans ook met werkloosheid krijgen te kampen. Maar zoals gezegd,
een overzicht over het geheel is thans nog
niet te geven en wij komen daarop later nog
wel terug.

Geldverkeer
Ministerie van Sociale Zaken.
Betreffende: geldverkeer PostChéque- en Girodienst.

No. 533 W.V.
Afd. W.V. en A.B.
's-Gravenhage, 20 Mei 1940.
Op Zaterdag 18 Mei 1940 heeft de
directeur van de Post-Chéque en Girodienst bekendheid gegeven aan de besprekingen, die in het geldverkeer en in
het bijzonder in het giroverkeer thans
gelden.
Ik deel U thans mede, dat deze beperkingen in zoverre niet gelden voor
de postrekeningen der verenigingen met
gesubsidieerde
werklozenkas,
dat
cheques, die door de kasbesturen worden afgegeven ten laste van die rekening, vrij zijn.
De verzending aan de afdelingen met
behulp van cheques kan dus op de gewone wijze doorgaan.
De Secretaris-Generaal,
wnd. Hoofd van het Departement
van Sociale Zaken,
get. A. L. Scholtens.
De volgende circulaire heeft betrekking
op het tekenen van de werklozen-lijsten
voor de werklozenkas.

Ministerie van Sociale Zaken.
No. 557 W.V.
Afd. W.V. en A.B.
Betreffende: dagelijkse
aanmelding van werklozen.
's-Gravenhage, 23 Mei 1940.
Hierbij deel ik U mede, dat de bepalingen, die in de reglementen der werklozenkassen voorkomen inzake het tekenen van aanmeldingslijsten onverzwakt moeten worden gehandhaafd, zodat geen uitkeringen mogen worden
gedaan aan personen, die de aanmeldi'ngslijst niet op de reglementaire wijze
hebben getekend. In strijd met de bedoeling is in het bericht omtrent uitstel van
stempelen in de bladen ook van de
Werklozenverzekering gesproken.
Zoals U zult begrijpen, is het in de
huidige omstandigheden minder dan
ooit gewenst, dat, als gevolg van het
tekenen der aanmeldingslijsten, zich
groepen van werklozen bijeenbevinden
en ik verzoek U dus de aanmelding zo
te organiseren, - - hetgeen vooral voor
de grote steden van belang is —, dat
niet alle werkloze leden tegelijkertijd op
dezelfde plaats komen, maar de aanmelding zoveel mogelijk verdeeld wordt
en dat aan de leden verboden wordt
zich zonder noodzaak bij het aanmeldingslokaal op te houden.
Door een goede organisatie van de
aanmelding kan worden bereikt, dat zo
min mogelijk samengroepen van werklozen voorkomt en ik vertrouw, dat zowel de kasbesturen als de leden zullen
inzien, hoezeer het in de huidige omstandigheden nodig is aan deze maatregelen van orde mede te werken.
Voorzover in de pers is medegedeeld,
dat de aanmeldingsplicht voor de werklozenkassen is vervallen, verzoek ik U
dus die mededeling als niet gedaan te
beschouwen.
De Secretaris-Generaal,
wnd. Hoofd van het Departement
van Sociale Zaken,
A. L. Scholtens.
Betreffende kasuitkering aan militairen,
die met groot verlof gaan.
Ministerie van Sociale Zaken.
No. 561 W.V.
Afd. W.V. en A.B.
's-Gravenhage, 25 Mei 1940.
Door den Opperbevelhebber van
Land- en Zeemacht is bepaald, dat een
deel van de in werkelijke dienst zijnde
reserve en dienstplichtigen met groot
verlof kan worden gezonden, welk verlof in het algemeen wordt verleend aan
hen, die van de gelegenheid om naar
huis te vertrekken, wensen gebruik te
maken, en een betrekking hebben, of althans werk vinden.
Waar de betrokkenen, die op hun
verzoek de militaire dienst verlaten, derhalve zelf meenden, in hun eigen onderhoud en dat van hun gezin te kunnen
voorzien, zal een uitkering uit de werklozenkas in het algemeen voor hen niet
op hare plaats zijn. Ik verzoek U dus,
dergelijke uitkering niet, of alleen in
zeer bijzondere gevallen te willen toekennen.
De Secretaris-Generaal,
wnd. Hoofd van het Departement
van Sociale Zaken,
L. A. Scholtens.
Het komt ons voor, dat de slotzin wel
enige aanvulling nodig maakt, o.a. wat
wordt onder bijzondere gevallen verstaan?

Voor de Verlofgangers
Voorschriften
Kostwinnersvergoeding.
DEPARTEMENT VAN DEFENSIE.
VHe afd. No. 301 H.
's-Gravenhage, 24 Mei 1940.
Ik heb de eer U bij deze in kennis
te stellen met de tekst van een tweetal
beschikkingen, welke door middel van
de radio-omroep en de dagbladpers bekendgemaakt zijn.
I. Order van den Minister van Defensie.
Kostwinnersvergoeding, voor zover
deze tot dusver uitbetaald werd door de
zorg van militaire autoriteiten, wordt
voortaan uitbetaald door den Burgegemeester.
Dit geschiedt ook van de heden verstrijkende termijn, indien het voor den
Burgemeester aannemelijk is, dat het gezin deze termijn niet door de zorg van
de militaire autoriteit heeft ontvangen.
Vergoeding genietende personen dienen zich tot het verkrijgen van uitbetaling van vergoeding te wenden tot de
gemeente-secretarie, bureau voor militaire zaken.
De beschikking, waarbij vergoeding
werd toegekend, moet daarbij worden
vertoond.
Deze order wordt per radio bekend
gemaakt.
(Dit bericht is op 11 Mei 1940 des
avonds enige malen door de radio omgeroepen en op 12 Mei 1940 in de ochtendbladen opgenomen).
II. Het Departement van Defensie
maakt, in overeenstemming met den
Duitsen bevelhebber in Nederland, het
volgende bekend:
De Burgemeesters behoren met het
uitbetalen van de kostwinnersvergoeding door te gaan.
Vele personen, aan wie kostwinnersvergoeding is toegekend, bevinden zich
thans in een andere gemeente dan waar
zij vroeger vergoeding ontvingen. Dezen zullen zich veelal tot den Burgemeester van hun verblijfplaats wenden
om uitbetaling van vergoeding. De
Burgemeester kan daartoe overgaan, als
belanghebbenden voldoende duidelijk
maken, dat zij recht op de vergoeding
hebben. -Hij dient dergelijke personen er
op te wijzen, dat wie zich in deze aan
oneerlijkheid of misbruik van vertrouwen schuldig maakt, streng gestraft kan
worden. De Burgemeester, die de uitbetaling doet, moet den Burgemeester van
de gemeente, waar de uitbetaling te voren plaats had, zodra mogelijk-inlichten.
Ten aanzien van overledenen gaan de
Burgemeesters voorlopig veertien dagen
door met het uitbetalen van vergoeding aan de verwanten. Nadere voorzieningen kunnen spoedig worden verwacht.
Burgemeesters-comptabelen kunnen,
voor zover nodig, geld ter goede rekening ontvangen. Andere Burgemeesters
kunnen op hun aanvraag een voorschot
ontvangen van 90% van het bedrag,
hetwelk door hen is uitbetaald en nog
niet met het Departement van Defensie
is verrekend.
(Bovenstaand bericht is op 21 Mei
1940 om 19 uur 30 door de radio-omroep

bekend gemaakt en in de ochtendbladen
van 22 Mei 1940 opgenomen).
De Secretaris-Generaal,
wnd. Hoofd van het Departement
van Defensie,
get. Rengeling.

Het Noorden weer in takt
Groningen, 28 Mei 1940.
Aan de Afdelingsbesturen in de
provincies Groningen en Friesland.
W. M.,

Enige beslissingen van het
Min* van Sociale Zaken
24 Mei 1940.
Betreffende: stempelen.
Ten vervolge op mijn rondschrijven
van 16 Mei 1940 No. 1—1374 afdeling
S. heb ik de eer U te berichten, dat ik
heb besloten, dat het stempelen der ingevolge de steunregeling gesteunde
werklozen tot nadere aankondiging niet
meer zal plaats hebben. Ik heb deze beslissing genomen in het vertrouwen, dat
Uw College overigens alle controlemaatregelen zo volledig mogelijk zal
toepassen.
De Secretaris-Generaal,
wnd. Hoofd van het Departement
van Sociale Zaken,
g.w. A. L. Scholtens.

Blokband-bedrijf
Amsterdam. — Daar er ook voor dit bedrijf geen benzine meer beschikbaar was,
had dit tot gevolg, dat alle chauffeurs, in dat
bedrijf werkzaam, werkloos zijn geworden.
In een persbericht lezen we echter, dat er
enige verruiming in de uitgifte van rijvergunningen, het personenvervoer betreffende,
is gekomen.
Daardoor, lezen we verder, zullen er weer
50 blokbandwagens en 30 luxe-verhuurwagens in het bedrijf komen. Dit betekent, dat
er voor een klein percentage van de chauffeurs weer werkgelegenheid zal zijn. Echter
indien men een rouleer-systeem in toepassing brengt, zullen alle chauffeurs om bepaalde tijd weer werk hebben en blijven allen
aan het bedrijf verbonden. Dit zou het billijkst zijn. De vakorganisaties zullen dit in
overleg met de werkgevers moeten bespreken. We zullen hierover binnenkort met
nadere mededelingen op terugkomen.
H. BLOEMKOLK.

Nu de spanningsdagen weer voorbij zijn
is het zaak, dat men zich weer in alle rust
gaat wijden aan het normaal laten functioneren van de afdelingen onzer vak-organi'
saties. De belangen van de leden moeten
weer worden behartigd voor zover dat onder de huidige omstandigheden mogelijk is.
De werklozenkassen blijven normaal functioneren. Ook de crisissteunregeling blijft
normaal functioneren. De afdelingsbestuurders kunnen hun leden dus in deze zaken
weer met raad en daad ter zijde staan.
Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat de
leden der afdelingen slechts dan hun volle
rechten behouden, indien zij normaal hun
verplichtingen jegens de organisatie blijven
nakomen. Dat betekent dus, dat de leden
hun contributie moeten blijven betalen. Indien zij geen contributie betalen kunnen zij
ook geen rechten op de organisatie laten
gelden.
De afdelings-penningmeesters moeten ook
weer op de gewone wijze met de federatiepenningmeesters afrekenen. Ook dit gaat dus
weer op de normale wijze door.
\Vij vertrouwen, dat het bovenstaande
voor de afdelings-bestuurders aanleiding zal
zijn om de zaken in hun afdelingen weer te
regelen, opdat die afdelingen binnen de
kortst mogelijke tijd weer het normale leven
terug zullen hebben gekregen.
Groetend,
NOORDELIJK COMITÉ.

Arbeiders
Verzekert Uw leven

Werklozenstatistiek

bij

Overzicht van het Centraal Bureau voor
de Statistiek over de werkloosheid onder de
leden der ingevolge het Werkloosheidsbesluit 1917 gesubsidieerde werklozenkassen in
de week van 22 tot en met 27 April 1940.
Totaal aantal verzekerden 600.023, waaronder 581.742 mannen en 18281 vrouwen.
Hiervan waren geheel werkloos 82950 mannen en 633 vrouwen, totaal 83583.
Gedeeltelijk werkloos waren 13277 mannen en 179 vrouwen, totaal 13456.
Van het totaal aantal verzekerden was de
gehele week werkloos 13,9%, een gedeelte
der week 2,2%. Zonder Land- en tuinarbeiders was 14,8% geheel werkloos en 1,9%
gedeeltelijk.
(Het cijfer over de laatste week in Mei
1940 zal, als dit gepubliceerd wordt, een ongunstiger beeld geven. Red.)
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